
yan ülkelere yapılan tehlikeli 
madde taşımacılığında kulla-
nılan ve yönetmeliğin yürür-
lüğe girdiği tarihte trafik si-
ciline tescilli, araçlarına Taşıt 
Durum Tespit Belgesi almış 
ancak ADR/Taşıt Uygunluk 

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanlığı Tehlikeli Madde-
lerin karayoluyla taşınması 
hakkındaki yönetmeliğe göre, 
2014 ve öncesi model yılına 
sahip olup, ülke sınırları için-
de veya ADR’ye taraf olma-
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Belgesi bulunmayan araçlar, 
31 Aralık 2019 tarihine ka-
dar ADR/Taşıt Uygunluk 
Belgesi’ni almak zorunda ola-
cak. Taşıt Durum Tespit Bel-
gesi almayan taşımacıya idari 
para cezası uygulanacak ve bu 
belge ADR/Taşıt Uygunluk 
Belgesi yerine geçmeyecek.

Tehlikeli yük taşımacılığı 
yapacak sürücülerin ise Ba-
kanlığın yetkilendirdiği eği-
tim kuruluşlarından, taşına-
cak tehlikeli maddenin sınıfı 
veya taşıma şekline uygun e-
ğitim almaları ve Bakanlığın 
yapacağı sınavda başarılı ol-
maları önem taşıyor. 

11’INCI Kalkınma Planı ha-
zırlıkları çerçevesinde Lojistik 
Hizmetlerinin Geliştirilmesi, 
lojistikte uluslararası konumu-
nun güçlendirilmesi ve bölge-
sel bir üs olması, sanayinin lo-
jistik maliyetlerinin azaltılarak 
rekabet güçlerinin artırılması-
nı sağlamak üzere taşımacılık, 
depolama, gümrük hizmetleri 
ve ulaştırma altyapısı ile çev-
resel boyutlar dikkate alınarak 
politika önerileri belirlendi.

SEKTÖR ve birliğin çalış-
maları açısından 2018 yılını 
değerlendiren UIRR Başkanı 
Ralf-Charley Schultze, nitel 

şeffaflığın arttı-
ğını, ancak etkili 
biçimde nitelik 
geliştirme tedbir-
lerinin uygulan-
ması gerektiğini 
belirtiyor.
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TÜRK araçlarının ge-
çen yılın haziran ayında 
90 bin 431 olan ihracat 
taşıma sayısı bu yılın ay-
nı döneminde yüzde 3 
artarak 93 bin 478 oldu. 
Uluslararası Nakliyeci-
ler Derneği İcra Kurulu 
Başkanı Alper Özel yap-
tığı açıklamada, “Yakın 
zamanda çözüme kavuş-
turulan vize sorunu ve 
Rusya’nın Ukrayna’ya ge-
tirdiği transit yasağına al-
ternatif çözüm üretilmesi, 
önümüzdeki dönemde ih-
racatımızın artışına sebep 
olacak” diye konuştu.

Türkiye Lojistik 
Master Planı 
Tamamlanacak

UIRR Avrupa’nın 
2018 İntermodal 
Taşımacılık 
Karnesini
Yayınladı

Devamı 3. sayfadaDevamı 16. sayfada

Devamı 8. sayfada
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Proje Taşımacılığında profesyonel risk
yönetimi ile alternatif taşıma rotaları 

ve modelleri sunuyoruz. 

Devamı 6. sayfada

Robotic Process Automation
RPA

Warehouse Management System
WMS

TMS
Transportation Management System

VW Transporter
Yüksek Teknolojiyle 
Yeniden Güncellendi 
VOLKSWAGEN en ye-
ni binek araçlarında kul-
lanmaya başladığı dijital 
teknolojilerin kullanıldığı 
T6.1’in ilk test sürüşleri 
ve basın organizasyonu 
Amsterdam’da düzen-
lendi. T6.1’in yenilenen 
gösterge paneli dijital ih-

Vize Engeli 
Kalkıyor İhracat 
Hızlanıyor
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günlük pratik çözümleri 
de beraberinde getirerek 
daha rafine bir çalışma or-
tamı sağlıyor.

Elektromekanik hidrolik 
direksiyon T6.1 serisi ile ilk 
kez kullanılmaya başlandı.
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kilometreye düşüren yol, kullanı-
cılara ekonomik katkı sağlayacak. 
İstanbul-İzmir otoyolu ile 3,5 saat-
te İstanbul’dan İzmir’e ulaşma im-
kanı olacak.

Bugüne kadar 7 milyar dolar har-
cama yapılan yola ilişkin, 2,5 milyar 

GEÇEN yıllarda 201 kilometresi 
ana gövde, 33 kilometresi de bağlan-
tı yolu olmak üzere hizmete açılan 
yolun, 183 kilometresi ana gövde, 
9 kilometresi bağlantı yolu olmak 
üzere toplam 192 kilometrelik ke-
simi hizmete girdi. Projenin en bü-
yük ayağını oluşturan Osmangazi 
Köprüsü’nün 2016’da hizmete alın-
masıyla İstanbul ile İzmir arasındaki 
mesafe 78 kilometre kısaldı.

Mevcut 515 kilometreyi 426 

lira da idare tarafından kamulaştır-
ma işlemleri için harcandı. 7 milyar 
dolarlık finansman, projeyi yapıp iş-
letecek şirket tarafından karşılandı 
ve bunun için kamu kaynağı kulla-
nılmadı. Projenin yapım aşamasın-
da 8 bin 500 kişi çalışırken işletme 

İstanbul-İzmir Otoyolu Açıldı

yaptığı konuşmada, tarihi bir güne 
daha tanıklık ettikleri için mutlu ve 
gururlu olduklarını söyledi.

Turhan, nüfusun önemli bölü-
münün yaşadığı İstanbul, Bursa, 
Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve İzmir 
gibi şehirleri barındıran Marmara ve 
Ege bölgelerinin yeni can damarına 
kavuştuğunu kaydetti.

Projenin, dünyada büyüklük 
açısından parmakla gösterilen yapı-
lardan biri olduğuna dikkati çeken 
Turhan, şöyle konuştu: “Yollar, o-
toyolları, köprüler, tüneller, liman-
lar, havalimanları, demir yolları, 
metrolar, iletişim hatları, uydular, 
barajlar, sulama sistemleri, enerji 
santralleri, modern şehirler, hasta-
neler, okullar, her alanda saymakla 
bitmeyecek büyük hizmetler... İşte, 
bugün açılışını gerçekleştireceğimiz 
İstanbul-İzmir Otoyolu, bu hizmet 
kervanının son halkası. Cumhur-
başkanım, 2010 yılında bu otoyolu-
nun temelini atarken ‘Başlangıçlarla 
değil, sonuçlarla ilgileniyorum.’ de-
miştiniz. Haklıydınız çünkü geç-
mişte temeller atılır ancak sonları 
bir türlü getirilemezdi.

Sizin liderliğinizde, hükümetle-
rimizin üstün çaba ve gayretleriyle 
bu göz boyamacı anlayış tarih oldu. 
Allah’a şükür, sonuca bağlamadığı-
mız hiçbir projemiz bugüne kadar 
olmadı. Birtakım gecikmeler, aksa-
malar olsa da tüm projelerimizden 
yüzümüzün akıyla çıktık. Şahsen, 
bu projenin hazırlık aşamasından 
beri içinde oldum. O tarihlerde biri-
leri, projenin İzmir’e kadar uzaması 
fikrinin ekonomik olmayacağını ö-
ne sürmüştü. O zamanki Bakanımız 
Binali Yıldırım ve siz Cumhurbaş-
kanım, projenin arkasında durdu-
nuz ve ortaya bugünkü muhteşem 
eser çıktı.”

Otoyolun ekonomiye doğrudan 
ve dolaylı milyarlarca dolar katkı 
sağlayacağının altını çizen Turhan, 
elbette projede kamunun payına 
düşen garanti ödeme durumunun 
da olduğunu söyledi.

Turhan, şunları kaydetti: “Bir 
başka deyişle, bu projeden doğa-
cak hizmetlerden elde edilen gelir-
lerle proje maliyetinin yüzde 82’si 
karşılanacaktır. Projenin kamuya 
devrinden sonra bu otoyoldan sağ-
lanacak gelirler ise yeni yolların ya-
pımına kaynak oluşturacaktır. Yine 
otoyol sayesinde yılda 3,43 milyar 
lira, zaman ve akaryakıt tasarrufu 
sağlayacağız. Trafikte beklemelerin 
ortadan kalkmasıyla da emisyon sa-
lınımında yıllık yaklaşık 375 bin ton 
azalma olacaktır yani çevreye, doğa-
ya büyük katkı sağlamış oluyoruz.”

döneminde de 6 bin 100 kişi istih-
dam edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, törende 

2

İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 
3,5 saate düşüren otoyolun 192 kilometrelik kesimi, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı.  
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Türkiye Lojistik Master Planı Tamamlanacak
TBMM’YE sunulan plan çerçe-
vesinde Türkiye’nin coğrafi avan-
tajından faydalanılarak demir ve 
deniz yollarının taşıma 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.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, TBMM Plan ve Büt-
çe Komisyonunda, 11 Kalkınma 
Planı’nın sunuş konuşmasını yaptı.

Fuat Oktay, lojistik ve enerjinin 
önemine değinerek, şunları söyledi: 
“Güçlü lojistik ve enerji altyapısı 
başlığı altındaki politika ve ted-
birlerle imalat sanayisinin ihtiyaç 
duyduğu enerjinin sürekli, kaliteli, 
güvenli ve asgari maliyetlerle sağ-
lanması; demiryolu yatırımlarında 
yük taşımacılığına odaklanılması, 
uygun yer ve ölçekte denizyolu alt-
yapılarının geliştirilmesi, modlar 
arası (intermodal) taşımacılığın 
yaygınlaştırılması ve lojistik mali-
yetlerin azaltılması yoluyla verim-
liliğin ve rekabetçiliğin artırılması 
sağlanacaktır. 

Karasal yük taşımacılığında de-
mir yolunun payı yüzde 5,15’ten 
10’a çıkarılacak, 38 adet OSB, özel 
endüstri bölgesi, liman ve serbest 
bölge ile 36 adet üretim tesisine 
294 kilometre uzunluğunda demir 
yolu iltisak hattı yapılacak, yük 
taşımacılığına yönelik demir yolu 
projeleri tamamlanacak ve mev-
cutlar modernize edilecek, demir 
yollarında 2 bin 657 kilometreka-
relik elektrik ve 2 bin 654 kilomet-
rekarelik sinyal yatırımı yapılacak, 
yük ağırlıklı ‘il yolları’ projeleri 
tamamlanacak, Çandarlı ve Filyos 
limanları tamamlanacak, Doğu 
Akdeniz bölgesinde transit yük 
odaklı büyük ölçekli bir ana liman 
oluşturulacak.”

“Gümrüklerde 
tek durak kontrol

uygulamaları yaygınlaşacak”
İstanbul’un uluslararası hava kar-

go ve aktarma merkezi olmasının 
temin edileceğini, İstanbul ve Sabi-
ha Gökcek havalimanlarının demir 
yolu bağlantılarının yapılacağını an-
latan Oktay, gümrüklerde tek durak 
kontrol uygulamalarının yaygınlaş-
tırılacağını bildirdi.

Oktay, ulaştırma ve lojistik ala-
nında Türkiye’nin coğrafi avanta-
jından en iyi şekilde faydalanarak 
modlar arası ve çok modlu uygu-
lamaların geliştirilmesi; demir 
yolu ve deniz yolu taşıma payla-
rının artırılmasının, hızlı, esnek, 
emniyetli, güvenilir ve entegre bir 
ulaştırma sisteminin tesis edilme-
siyle lojistik maliyetlerinin düşü-
rülmesinin, ticaretin kolaylaştırıl-
masının ve Türkiye’nin rekabet 
gücünün artırılmasının amaçlan-
dığını anlattı. 

“Yüksek hızlı ve hızlı tren hatları 
tamamlanacak”

Oktay, bu doğrultuda, Lojistik 
Master Planı ve Ulusal Ulaştırma Ana 
Planı’nın tamamlancağını, Ankara-
Sivas ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı 
Tren hatlarının açılacağını, 11’inci 

Kalkınma Planı döneminde toplam 4 
bin 382 kilometre Yüksek Hızlı Tren 
ve Hızlı Tren hattının tamamlanaca-
ğını, otoyol dahil 2 bin 872 kilometre 
bölünmüş yol ve toplam 6 bin 263 
kilometre Bitümlü Sıcak Karışım 
(BSK) kaplama yapılacağını aktardı. 

11’inci Kalkınma Planı kapsamında, plan döneminin 
tamamlandığı 2023 yılına kadar yolcu ve yük taşımacılığının 
her alanında önemli atılımlar hayata geçirilecek.  

Birinci sayfadaki haberin devamı



LISANSLI depo işletmecile-
ri tarafından verilen teminat-
lar, Lisanslı Depoculuk Taz-
min Fonu tarafından takip 
edilecek. Teminatların geçer-
lilik sürelerinin dolmasından 
en geç bir ay önce, güncelliği-
ni yitirme veya değer kaybına 
uğrama riski bulunması ha-
linde Fon tarafından Ticaret 
Bakanlığına bildirilecek.

Ticaret Bakanlığının, Li-
sanslı Depoculuk Tazmin 
Fonu Yönetmeliği’nde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik, Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, lisanslı depo iş-
letmecileri tarafından verilen 

teminatlar, Lisanslı Depocu-
luk Tazmin Fonu tarafından 
takip edilecek ve geçerlilik sü-
relerinin dolmasından en geç 
bir ay önce, güncelliğini yitir-
me veya değer kaybına uğrama 
riski bulunması halinde ba-
kanlığa bildirilecek. Bakanlık, 
bu teminatların yenilenerek 
Fona teslim edilmesini ilgili-
lerden yazılı olarak talep ede-
cek. Talep yazısının bir nüsha-
sını da Fona gönderecek.

Geçerlilik süresi dolmakta 
olan teminatların, süresinin 
dolmasından en geç 5 iş gü-
nü önce, güncelliğini yitirme 
veya değer kaybına uğrama 
riski bulunan teminatların 
ise Bakanlıkça verilecek sü-
rede yenilenerek Fona teslim 
edilmesi gerekecek. Bu süre 
içinde teminatını yenileme-
yenlerin mevcut teminatla-
rı nakde çevrilecek. Ayrıca, 
bunlar hakkında kanunun 
ilgili maddesi gereğince Ba-
kanlıkça gerekli idari tedbir 
ve tasarruflar uygulanacak.

Lisansın iptali veya askıya 
alınması durumunda lisans sa-
hibinin mudilere karşı yerine 
getirmesi gereken ve Fonun 
mudi zararlarını tazmin görev 

ve yetkisi kapsamına giren bir 
yükümlülüğünün bulunup 
bulunmadığı Fon tarafından, 
lisansın iptalinin veya askıya 
alındığının kendisine bildiril-
mesinden itibaren 3 ay için-
de araştırılacak ancak lisanslı 
depo işletmesinin bağımsız 
denetçisi tarafından lisanslı 
depo işletmesinin yükümlülü-
ğünün bulunup bulunmadığı 
konusunda rapor hazırlanarak 
ibraz edilmesi halinde Fon ay-
rıca inceleme yapılmamasına 
karar verebilecek.

Fonca yapılan incelemede 
ve/veya bağımsız denetçi rapo-
runda yükümlülüğün bulun-
madığı tespitinin yer alması 
halinde teminatlar sahibine ia-
de edilecek. Fonca yapılan in-
celemede ve/veya bağımsız de-
netçi raporunda yükümlülük 
bulunduğu tespiti yapılması 
halinde teminatlar, yükümlü-
lüğün yerine getirildiğini ispat 
eden belgelerin Fona ibrazı 
üzerine ilgilisine iade edilecek. 
Fonun inceleme süresi için-
de veya teminatın muhafaza 
edilmesi gereken süre içinde 
geçerliliği sona eren teminatlar 
hakkında ilgili maddeye göre 
hareket edilecek.
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Çin, tüm dünyanın dikkatlerini çeken 
Kuşak ve Yol Projesi ile dengeleri değiş-
tiriyor... 2013’te başlayan Kuşak ve Yol 
Girişimi, tartışmalar ve atılan adımlarla 
beraber gelişimini sürdürerek ekonomik 
büyüklüğü 21 trilyon dolar olan 100’ü 
aşkın ülkeyi kapsayan bir projeye dönüş-
tü. Pek çok ülke bu projeye eklemlenmek 
üzere adımlar attı, yatırımlara başladı. 
Çin tartışmalı bazı uluslararası işbirlik-
leri ve kredilendirmeler yaptı ve bu yolla 
bazı ülkeleri bağımlı hale getirdiği eleş-
tirileri de alıyor. 

Kimileri yatırımlar yaparak, yatırım-
ları ve güzergahları ülkesine çekerek 
pay almaya çalışırken, işin dışında kalan 
kimileri de başka politikalar güdüyor. 
ABD-Çin eksenli ticaret savaşları da bu 
kapsamda değerlendirilebilir. ABD açıkça 
ticari savaş veriyor. Bazı ülkeler de doğ-
rudan ya da dolaylı olarak kontrol etti-
ği kişi ve/veya sivil toplum örgütü ‘gibi’ 
yapılar aracılığıyla projeyi topa tutuyor. 
‘Olumsuz çevresel etkiler’ başlığı altında 
toplanabilecek açıklamalar çokça taraf-
tar buluyor. ‘Zayıf ülkeleri bağımlı kılı-
yor’ eleştirisi de karşılığı olan bir söylem. 
Rekabette geri düşmek ve eldekini de 
kaybetmek korkusu başta olmak üzere 
tüm kaygılar, projeye dahil olan ya da 
olmayan ülkelerde ilgi görüyor.  

Lojistiğin dönüştürücü gücünü gös-
termesi açısından bu proje önemli bir 
adımdır. Dünya lojistiğine İpek Yolu’nu 
oluşturup besleyerek damga vurmuş olan 
Çin’in atacağı bir adımın, İpek Yolu ka-
dar olmasa da önemli sonuçlar doğurma-
sını beklemek mümkündür. Aksi olursa 
sadece Çin için değil, lojistik sektörü açı-
sından da büyük bir yenilgiden söz edilir. 

Proje, ‘kervan yoldu düzülür’ özdeyi-
şine uygun bir şekilde ilerliyor. Etkileri ve 
bütçeleri ile kitlelere tatlı rüyalar gör-
dürecek rakamları dile getiren Çin, bir 
anda pek çok dinamiği de harekete ge-
çirmiş oldu. Şi Cinping, en çok kameranın 
kendisine çevrili olduğu, en hakim du-
rumda bulunduğu uluslararası bir etkin-
likte projenin yeni bir adımını açıklıyor. 
Buna bağlı olarak tepkiler ve beklentiler 
ortaya çıkıyor, herkesin eli görülüyor ve 
bir dahaki adım için son konuşan Çin olu-
yor. Bu da kendi elini rahatlatıyor, işini 
kolaylaştırıyor. Tam bir Çin işi...

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

Türkiye gibi ülkeler de yıllık bir tril-
yon dolara yakın olduğu tahmin edilen 
Avrupa ile Çin arasındaki ticaret trafi-
ğinden pay almak adına Bakü-Tiflis-Kars 
(BTK) demiryolu gibi güçlü yatırımlar 
yapıyor. Bu güzergah üzerinde ilk aşa-
mada bir milyon yolcu, 6,5 milyon ton 
yük, 2034 yılında ise 3 milyon yolcu ve 
17 milyon ton yük trafiği olacağı tah-
min ediliyor. Bir ucu Asya diğer ucu 
Avrupa’ya bağlı olmayan bir BTK’nın, bu 
rakamlara ulaşması bölgesel bir ticaret 
ve insan hareketiyle biraz zor gerçek-
leşir.  Gerçekleşme rakamları da bunu 
gösteriyor. 

Son yıllarda BTK’ya da ilham veren 
modern İpekyolu, demir İpekyolu gibi 
kavramlar sık sık dillendiriliyordu. Çin 
bu iklimde ortaya çıkarak Kuşak ve Yol 
Projesi’ni gündeme oturttu. Artık bu ta-
nımları kimse ya kullanmıyor ya da Ku-
şak ve Yol için kullanıyor. 

Bu proje, kaynaklarını üretim yeri-
ne tüketim ekonomisine harcamış olan 
Türkiye’nin belki de en pratik çıkış yolu 
olabilir. Çin yeterli koşulların oluştuğunu 
görürse, bugüne kadar yerleştiği ve/veya 
gözünü diktiği pazarlara daha kolay 
erişmek için Türkiye’nin limanları, hava-
alanları, demiryolu hatları, köprüleri ve 
atıl kalan başka yatırımlarını değerlen-
dirmek isteyecektir. Bunlar, Çin ile olan 
sorunları çözüp iyi ilişkiler geliştirilirse 
mümkün olacaktır. Türkiye’nin Çin için 
cazibesi ise Avrupa ile yakınlığına bağ-
lıdır. Avrupa’nın dışında kalmış ya da 
bağları zayıflamış bir Türkiye, Çin için 
benzer diğer ülkelerden çok farklı olmaz. 
Yani işin diğer ucunda da Avrupa var... 
Her iki yönde geliştirilecek iyi ilişkiler, iyi 
ticaret ve zenginlik getirecektir.

Çin İşi

BAKIŞLisanslı Depoculukta
Teminat Düzenlemesi

PTT’den 7 Gün 24 Saat 
Kargomat Teslimatı
HAYATI kolaylaştırmayı ve 
dünya standartlarında iş yap-
mayı amaçlayan şirket, söz 
konusu cihazları ilk olarak 

Ankara’da hizmete sundu. 
Cihazın daha sonra İstanbul, 
İzmir, Bursa ve Antalya’da 
kullanıma sunulmasıyla ülke 
genelindeki PTT Kargomat 
sayısı 217’ye ulaştı. Böylece 
PTT Kargomat sayesinde va-
tandaşlar, kargo ücreti dışında 
ekstra herhangi bir ücret öde-
meden 7 gün 24 saat hizmet 
alma imkanına kavuştu.

Ankara’da 97, İstanbul’da 
78, İzmir’de 21, Bursa’da 12 ve 

Antalya’da 9 noktada kurulan 
cihazın, vatandaşlardan gelen 
talep ve ihtiyaçlar doğrultu-
sunda yıl sonuna kadar 405 
noktada kullanıma sunulması 
hedefleniyor.

Söz konusu cihaz sayesinde 
mesai saatleri dışında kargo al-
ma imkanı sağlanırken vatan-
daşlar, toplu konutlar, mey-
danlar, üniversiteler, öğrenci 
yurtları, alışveriş merkezleri 
ve metro durakları gibi şehrin 
çeşitli yerlerine yerleştirilen en 

Lisanslı depo işletmecileri tarafından verilen 
teminatlar, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu 
tarafından takip edilecek ve güncelliğini yitirme 
veya değer kaybına uğrama riski bulunması 
halinde Ticaret Bakanlığına bildirilecek.  

yakın PTT Kargomat’tan kar-
golarına ulaşabiliyor.

Vatandaşların herhangi bir 
yerden kendilerine gelecek 
gönderinin teslim edileceği 
PTT Kargomat’ı beyan et-
mesi durumunda, gönderici 
tarafından alıcı adresi kargo-
mat olarak seçilerek gönderi 
postaya verilebiliyor.

Ayrıca alıcılara ulaşılama-
dığı durumlarda gönderi en 
yakın kargomat cihazına bı-
rakılarak ve her iki senaryoda 

da gönderinin kargomata bı-
rakıldığına dair alıcısına SMS 
gönderilecek. Bu SMS ile gön-
derinin kargomattan alınacağı 
tek kullanımlık akıllı şifre, 
kargomat adresi ve barkod bil-
gisi iletilecek.

PTT AŞ tarafından yerli 
ve milli imkanlarla geliştirilen 
cihazın, ilerleyen zamanlarda 
Dünya Posta Birliği İdari Kon-
sey Başkanlığı sürecinde yurt dı-
şındaki diğer posta teşkilatlarına 
da ihraç edilmesi amaçlanıyor.
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Avrupa'nın birçok noktasında geniş satış ve servis ağımızla;
ihtiyacınız olan her yolda her zaman yanınızdayız, arkanızdayız.

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

F_MAX_AVRUPADA_YAYGINLIK_A3.pdf   1   6.08.2019   11:06



LOJİSTİK

AĞUSTOS 2019

iç suyolu veya demir yolunu 
kullanması halinde; taşımacı 
kısmen kullandığı bu diğer 
taşıma türlerinin kullanımı 
esnasında o türe ait tehlikeli 
madde taşımacılığı mevzuatı-
na uyması gerekiyor.

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

Gönderen, paketleyen, 
dolduran, yükleyen ve boşal-
tan olarak Tehlikeli Madde 
Faaliyet Belgesi’ne sahip 
işletmelerle tehlikeli mad-
deleri taşıyan taşımacıların 
“tehlikeli madde güvenlik 
danışmanı” istihdam et-
mesi veya “tehlikeli madde 
güvenlik danışmanlığı ku-
ruluşundan (TMGDK)” 
danışmanlık hizmeti alması 
zorunlu olacak.Taşımacıla-
rın Bakanlığa başvurarak fa-
aliyet alanlarına uygun belge 
almaları gerekecek.
Tehlikeli Mal Taşımacılığı 
Sürücü Eğitim Sertifikası 

düzenlenecek
Tehlikeli yük taşımacılığı 

yapacak sürücülerin, Bakan-
lığın yetkilendirdiği eğitim 
kuruluşlarından, taşınacak 
tehlikeli maddenin sınıfı ve-
ya taşıma şekline uygun eği-
tim almaları ve Bakanlığın 
yapacağı sınavda başarılı ol-
maları önem taşıyor. Sınavda 
başarılı sürücülere, Bakanlık 
tarafından Tehlikeli Mal 
Taşımacılığı Sürücü Eğitim 
Sertifikası düzenlenecek.

Kimyasal atık ve patlayıcı 
gibi malzemeleri kapsamış 
olan ADR belgeli taşıma 
hizmetlerinde, aynı zaman-
da SRC 5 belgesi de gerekli 
olmakta.Tehlikeli madde 
taşırken kullanılacak aracın 
niteliğine göre sürücü belge-
sine sahip olma şartı vardır. 

ADR/TAŞIT Uygunluk 
belgesine sahip olmayan 
araçlar, 31 Aralık 2019 tari-
hine kadar ilgili yerlere giriş 
yapabilecek ancak bu tarihe 
kadar belgeyi temin etmekle 
yükümlü olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı Tehlikeli Mal ve 
Kombine Taşımacılık Dü-
zenleme Genel Müdürlüğü, 
1 Temmuz itibariyle 2005-
2006-2007 ve 2008 model 
araçlardan ADR uygunluk 
belgesi olmayanların dolum 
tesislerine ve rafinerilere alın-
mayacağı yönünde şikayetler 
üzerine yayınladığı cevabında 
şu ifadelere yer verdi; “Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemine geçiş ile beraber 
Tehlikeli Maddelerin Kara-
yoluyla Taşınması Hakkında 
Yönetmelik 30754 sayılı Res-
mi Gazete’de revize edilerek 
yeniden yayımlandı. 

Söz konusu Yönetmelik 
Geçici Madde-l’in Birinci 
Fıkrasında “2014 ve önce-
si model yılına sahip olup, 
ülke sınırları içinde veya 
ADR’ye taraf olmayan ülke-
lere yapılan tehlikeli madde 
taşımacılığında kullanılan ve 
bu Yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihte trafik siciline 
tescilli, Bakanlığın yetkilen-
dirdiği kuruluştan araçlarına 
Taşıt Durum Tespit Belgesi 
almış ancak, ADR/Taşıt Uy-
gunluk Belgesi bulunmayan 
araçların muayene, test ve 
belgelendirilmeleri, Bakanlık 
tarafından yayımlanan mev-
zuata göre Bakanlıktan veya 

Bakanlığın yetkilendirdiği 
kurum/kuruluştan 31 Ara-
lık 2019 tarihine kadar ADR 
Taşıt Uygunluk Belgesin al-
maları zorunludur.”

Tehlikeli madde taşıyan 
araçlara ‘300 Metre’ 

zorunluluğu
Yönetmeliğe göre, tehli-

keli maddeler kamuya açık 
kara yolunda, yönetmelik ve 
Tehlikeli Malların Karayolu 
ile Uluslararası Taşımacılığı-
na İlişkin Avrupa Anlaşması 
(ADR) hükümlerine uygun 
olarak kontrollü, emniyetli, 
insan sağlığına zarar verme-
den ve çevreye olumsuz etkisi 
en az olacak şekilde taşınacak. 
Taşımacılık faaliyetinde bu-
lunacakların, yetki belgesine 
sahip olmaları gerekiyor.

Yönetmelik kapsamında, 
kara yolu ile yapılan tehlikeli 
madde taşımacılığı faaliye-
tinde yer alan gönderenler, 
alıcılar ve yükleyenler yanın-
da, tank-konteyner/portatif 
tank işletmecileri ve boşal-
tanlar ile tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarının tehlikeli 
madde taşımacılık faaliyetleri 
bulunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 
Jandarma Genel Komutanlı-
ğı, Emniyet Genel Müdürlü-
ğü ve Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı adına, üçüncü şahıslar 
tarafından yapılan tehlikeli 
mal taşımacılığı da düzenle-
me kapsamında yer alıyor.

Tehlikeli madde taşıyan 
bir karayolu taşıtının, taşıma 
zinciri içinde kalkış ve varış 
noktaları arasında denizyolu, 

usul ve esaslara göre Taşıt 
Uygunluk Belgesi alınması 
zorunlu olacak.
Danışmanlık hizmeti alma

Yönetmelik kapsamın-
daki gönderen, paketleyen, 
dolduran, yükleyen ve boşal-
tan olarak Tehlikeli Madde 
Faaliyet Belgesine sahip iş-
letmeler ile tehlikeli madde-
leri taşıyan taşımacıların da 
yönetmelik hükümlere göre 
TMGD istihdam etmesi veya 
TMGDK’dan TMGD hiz-
meti alması zorunlu olacak.
Tehlikeli madde güvenlik 
danışmanı bulundurmaması 
durumunda aylık ihlal gide-
rilinceye kadar 4bin 409 lira 
para cezası uygulanacak.

Denetim ve cezalar
Tehlikeli madde taşıma-

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

lecek idari para cezası 500 
lirayı geçemeyecek.

Denetimler sonucu ida-
ri para cezası karar tutanağı 
düzenlemeye, Bakanlık per-
soneli, trafik polisi, trafik po-
lisinin görev alanı dışında ka-
lan yerlerde rütbeli jandarma 
personeli yetkili kılındı.
Uygunluk belgesi olmayan 

taşıtlara 31 Aralık’a
kadar süre

Yönetmeliğe göre, 2014 
ve öncesi model yılına sahip 
olup, ülke sınırları içinde ve-
ya ADR’ye taraf olmayan ül-
kelere yapılan tehlikeli mad-
de taşımacılığında kullanılan 
ve yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihte trafik siciline 
tescilli, araçlarına Taşıt Du-
rum Tespit Belgesi almış an-
cak ADR/Taşıt Uygunluk 
Belgesi bulunmayan araçlar, 
31 Aralık 2019 tarihine ka-
dar ADR/Taşıt Uygunluk 
Belgesi’ni almak zorunda ola-
cak. Taşıt Durum Tespit Bel-
gesi almayan taşımacıya idari 
para cezası uygulanacak ve bu 
belge ADR/Taşıt Uygunluk 
Belgesi yerine geçmeyecek.

Tehlikeli madde taşımacılığı 
yapan sürücülerin, ilgili mev-
zuatın sürücüler için zorunlu 
kıldığı eğitimi aldığını göste-
ren belgeye sahip olmaları da 
gerekmektedir.SRC 5 belgesi 
5 yıl geçerli olup, 5 yılda bir 
yenileme eğitimi zorunludur.

Yanıcı ve patlayıcı malze-
meler arasında yer alan pil 
ve gaz gibi tehlikeli atıklar, 
insanlara etki ettiği takdirde 
ciddi hastalıklara yol aça-
bilmekte ve hatta ölümcül 
sonuçların olmasını da sağ-
lamaktadır. Tehlikeli atık 
taşımak için uygun araçların 
kullanılmış olduğu lojistik 
hizmetlerimizde, bunun yanı 
sıra atık taşımak için gerekli 
olan ekipmanlar kullanıl-
maktadır. İnsan sağlığı için 
son derece zararlı olan mad-
delerin taşınmış olduğu hiz-
metlerde, aynı zamanda çev-
re içinde gerekli önlemlerin 
alınması gerekmekte.

7 günde bildirilmeli
Tehlikeli maddelerin 

yüklenmesi, doldurulması, 
taşınması veya boşaltılması 
sırasında ciddi bir kaza veya 
olay yaşanması durumunda 
kazanın gerçekleştiği yerdeki 
sorumlu tarafça, bu olayın 7 
iş günü içinde, www.türki-
ye.gov.tr üzerinden Bakan-
lığa bildirilmesi gerekecek. 
Tehlikeli madde yüklü veya 
tehlikeli maddeyi boşalttığı 
halde temizlenmemiş taşıt-
ların, doldurma ve boşaltma 
süresi dışında, yerleşim yer-
lerinde bulunan okul, kamu 
binaları, alışveriş merkezi, 
ibadethane gibi yerlerden en 
az 300 metre uzağa park et-
mesi zorunlu tutuldu.

Ülke sınırları dahilinde 
veya ADR’ye taraf olmayan 
ülkelere taşımacılık faaliye-
tinde bulunacak ADR’nin 
gerekliliklerini tam olarak 
sağlamayan 2014 ve öncesi 
model yılına sahip taşıtlar 
için Bakanlığın belirlediği 

ADR/Taşıt Uygunluk
Belgesi Almak İçin
Son Tarih 31 Aralık

6

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine 
Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne yapılan ADR/Taşıt 
Uygunluk Belgesi olmayanların dolumlara alınmayacağı yönündeki 
şikayetler üzerine yapılan müracaatın sonucunda Kurum 
tarafından, ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi olmayanlara 31 Aralık 
2019’a kadar bu belgeyi alma fırsatı verildi.   

YÜKÜMLÜLÜKLER

TEHLIKELI malların taşınması 

sırasında yer alan taraflar, ön-

görülen tehlikelerin doğası ve 

kapsamına bağlı zarar ve ya-

ralanmalardan uzak durmak 

ve etkilerini azaltmak için uy-

gun önlemleri almalıdır.

Tarafların ilgili olduğu 

bütün olaylara yönelik faali-

yetlere ADR’ de ve Tehlikeli 

Malların Karayoluyla Taşın-

ması Hakkındaki Yönetme-

lik‘ te yükümlülük hükümleri 

belirtilmiştir.

Bununla birlikte Taşıma-

cılık Faaliyetine İlişkin Genel 

Kurallar ilgili yönetmelikte 

belirtilmiştir.

Taraflar, ilgili alanlarındaki 

bütün olaylarda ADR’nin zo-

runluluklarına uymak zorunda.

Uyulması Gereken Zorun-

luluklar

• Gönderenin Yükümlülükleri

• Paketleyenin Yükümlülükleri

• Yükleyenin Yükümlülükleri

• Dolduranın Yükümlülükleri

• Taşımacının Yükümlülükleri

• Taşıt Sürücüsünün ve 

Araçta Bulunan Diğer Gö-

revlilerin Yükümlülükleri

• Alıcının Yükümlülükleri

• Boşaltanın Yükümlülükleri

• Tank-Konteyner/Taşına-

bilir Tank İşletmecisinin Yü-

kümlülükleri

İşletmelerin faaliyetlerini 

güvenli, kontrollü  ve doğru 

bir şekilde gerçekleştirebil-

mesi için faaliyetlerine uy-

gun yükümlülükleri bilmesi 

ve uygulaması şarttır.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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lamında ise Türk araçlar ge-
çen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 3 artış ile 608 bin 619 
adet taşıma gerçekleştirdi.

Yabancı araçların geçen 
yıl haziran ayında 28 bin 385 
adet olan taşıma sayıları 2019 
Haziran ayında yüzde 1 ar-
tış ile 28 bin 777 adet oldu. 
Ocak-Haziran toplamında 
ise yabancı araçlar geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 1 
düşüşle, 173 bin 937 adet ih-
racat taşıması yaptı. 

Türk ve yabancı araçlar O-
cak-Haziran toplamında ge-
çen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 2 artış ile 782 bin 556 
adet ihracat taşıması gerçek-
leştirilmiş oldu. Avrupa’nın 
genelinde bir önceki aylarda 
olduğu gibi düşüş eğilimi de-
vam ederken, sadece komşu 
ülkelere yapılan taşımalara 
artış görüldü. Bulgaristan’a 
yüzde 13, Romanya’ya yüzde 
9, Yunanistan’a yüzde 12 ar-
tış yaşandı. Almanya - yüzde 
5, İtalya  - yüzde 17, Fransa - 
yüzde 8 olmak üzere önemli 
ihracat ülkelerimize taşıma-

ULUSLARARASI Nak-
liyeciler Derneği (UND), 
Haziran 2019 Karayolu Ta-
şıma İstatistikleri raporunu 
açıkladı. Türk araçlarının 
ihracat taşımaları, 2019 
Haziran ayında yüzde 3 ar-
tış ile 93bin 478 adet oldu. 
Asya ülkelerine yönelik artış 
sürerken, Avrupa taşıma-
larında düşüş devam etti. 
Rusya ile vize sorununun 
çözüme kavuşturulması, 
ihracat talebinin yoğun ol-
duğu Özbekistan’a taşıma 
belge sayısının artırılması 
ve Azerbaycan’a vizenin 1 
Eylül’de kalkmasıyla önümüz-
deki aylarda ihracat taşımala-
rını daha da hızlanacak.

Konuyla ilgili açıklama ya-
pan UND İcra Kurulu Başka-
nı Alper Özel, Türk taşıma-
cılarının iki önemli pazarda 
yaşadığı sorunların çözüme 
kavuşturulduğunu vurgula-
yarak, “Rusya’ya yeterli sayıda 
geçiş belgemizin olmaması ve 
vize sorunu, bölgeye olan ih-
racatımızın gelişimini engelli-
yordu. Yakın zamanda çözü-
me kavuşturulan vize sorunu 
ve Rusya’nın Ukrayna’ya ge-
tirdiği transit yasağına al-
ternatif çözüm üretilmesi, 
önümüzdeki dönemde ihra-
catımızın artışına sebep ola-
cak. Ayrıca, ihracatta büyük 
talebin olduğu Özbekistan’a 
taşıma belge sayısının artırıl-
ması ve Azerbaycan’a vizenin 
1 Eylül’de kalkmış olması, bu 
ülkelere ve Türki Cumhuri-
yetlere yapılan ihracat taşı-
malarını daha da hızlandıra-
cak” diye konuştu.

“Mecbur bırakılan farklı 
güzergâhlar maliyetleri 

artırıyor”
Türkiye’nin ihracatta en 

önemli pazarları olan Avrupa 
ülkelerine yapılan taşımalar-
da düşüşün devam ettiğini di-
le getiren Alper Özel, “Avru-
pa ülkelerine başta Almanya 
- yüzde 5, İtalya - yüzde 17 ve 
Fransa - yüzde 8 olmak üze-

re taşıma sayılarımız düştü. 
Ayrıca, Slovenya transit bel-
gelerinin tükenmiş olması da 
bölgeye olan ihracat taşıma-
larını büyük sekteye uğrattı. 
İhracat parametreleri dışında 
incelendiğinde, transit geçiş 
koridorlarında yaşanan yeter-
siz geçiş belgesi kotası ve tran-
sit taşıma engellemeleri Av-
rupa’daki düşüşün en önemli 
sebepleri olarak öne çıkıyor. 
Macaristan belgelerinin kı-
sıtlı olması ve güzergâh üze-
rindeki ülkelerde transit geçiş 
belgesi sorunları sebebiyle, 
taşımalar farklı güzergâhlar 
üzerinden yüksek maliyetler-
le yapılıyor. UND olarak bu 
sorunların çözümü için de ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz” 
açıklamasını yaptı.

Türk araçların ihracat taşı-
maları 6 ayda yüzde 3 arttı

UND’nin derlediği verilere 
göre; Türk araçlarının geçen 
yılın haziran ayında 90 bin 
431 adet olan ihracat taşıma 
sayıları, 2019 Haziran ayın-
da yüzde 3 artışla 93 bin 478 
adet oldu. Ocak-Haziran top-

taşıma sayıları, 2019 Haziran 
ayında yüzde 13 düşüş ile 14 
bin 911 adet oldu. Ocak-Ha-
ziran toplamında ise yabancı 
araçlar geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 12 düşüş ile 
99 bin 227 adet ithalat taşı-
ması yaptı. Türk ve yabancı 
araçlar genel toplamında, 
geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 10 düşüş ile 302 
bin 040 adet ithalat taşıması 
yaptı. Irak ve Suriye’ye geçen 
yılın aynı dönemine göre ar-
tış eğilimi olması sebebiyle 
Bölgesel olarak sadece Orta 
Doğu ülkelerine ihracat taşı-
malarımızın artış gösterdiği 
görülüyor, diğer tüm bölge-
lerde ihracat taşımalarında 
düşüş görülmektedir.

Avrupa’nın genelinde bir 
önceki aylarda olduğu gibi 
düşüş eğilimi devam ederken, 
sadece komşu ülkelerimize 
yapılan ihracat taşımalarında 
artış görülmektedir; Bulgaris-
tan yüzde 13, Romanya yüz-
de 9, Yunanistan yüzde 12 
olmak üzere olumlu sonuçlar 
görülüyor. Almanya - yüzde 
5, İtalya - yüzde 17, Fransa - 
yüzde 8 olmak üzere önemli 
ihracat ülkelerimize taşımacı-
lığın düşmesi dikkat çekmek-
tedir. Avrupa ülkelerine top-
lamda yüzde 2 düşüş yaşandı.

BDT ve Orta Asya ül-
kelerinden, Ocak-Haziran 
toplamında yüzde 19 artış 
ile 29 bin 371 adet itha-
lat taşıması yapıldı. Artışın 
önemli bir kısmı Özbekis-
tan, Kırgızistan, Kazakistan 
ve Azerbaycan’dan sağlandı. 
Orta Doğu ülkelerinden ise 
Ocak-Haziran toplamında – 
yüzde 25 düşüş ile 30 bin 526 
adet ithalat taşıması yapıldı. 
Düşüşün önemli bir kısmını 
Irak oluşturdu. Geçen yılın 
aynı dönemine göre Irak’tan 
yüzde 42 daha az ithalat taşı-
ması yapıldı. İran’dan yapılan 
ithalat taşımalarında ise yüz-
de 19 artış dikkat çekti.

Orta Doğu ülkelerine ya-
pılan ihracat taşımalarında 
Irak’a ve Suriye’ye ve İran’a 
taşımalar artmış olmasına 
rağmen Körfez ülkelerine 
yapılan taşımalar ciddi dü-
şüşler göstermiştir. Genel 
toplamda ise geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 11 ar-
tış olduğu görülüyor.

Türk araçlarının ihracat ta-
şıması yaptığı ilk 10 ülke top-
lam pazar payının yüzde 77’i-
ni karşılıyor. İlk 15 ülke yüzde 
85’ini ve ilk 20 ülke ise yüzde 
90’dan fazlasını karşılıyor.
Yabancı araçların boş giriş 

sayısı yüzde 24 arttı
2019’un ilk 6 ayında, Türk 

araçlarının Türkiye’ye boş 
dönüş sayılarında yüzde 5 ar-
tış yaşanırken, yabancı araç-
ların Türkiye’den yük almak 
üzere boş girişleri yüzde 24 
arttı. Bu araçların başında 
yüzde 66 artış ile Bulgaris-
tan geliyor. Türk taşımacılar 
aylık toplam 70 bin araç ile 
kendi ülkelerine boş dönüş 
yaparken, yabancı araçlar ise 
aylık 15 bin 500 adet boş giriş 
yapıyor. Türk taşımacıların 
özellikle Avrupa ülkelerin-
den boş dönüş sayılarında 
toplamda yüzde 15’e yakın 
artış olduğu görülürken, Batı 
Avrupa’dan boş girişlerdeki 
artış oranı ise yüzde 73’ü bul-
du. Yabancı araçların Avrupa 
ülkelerinden Türkiye’ye boş 
girişleri sayıları ise yüzde 56 
oranında arttı. Ocak-Hazi-
ran 2019 döneminde, sadece 
Avrupa’dan 60 bine yakın 
yabancı araç ülkemize yük al-
mak üzere boş giriş yaptı.

Transit taşımalar
Türkiye üzerinden yapılan 

Transit taşımalar incelendi-
ğinde; Türk ve Yabancı araç-
larının İran, Irak, Gürcistan, 
Azerbaycan, Bulgaristan, 
Romanya, Yunanistan başta 
olmak üzere komşu ülkelere 
taşıma yaptı. Transit taşıma-
ları ülkemiz üzerinden yapan 
araçlarda ise yoğunlukta ola-
rak İran dikkat çekiyor, ge-
çen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 16 düşüş göstermesine 
rağmen en yoğun Transit 
taşımayı İran araçları ger-
çekleştirdi. Almanya’nın da 
Türkiye’yi transit güzergâh 
olarak kullanmaya başladığı 
dikkat çekiyor, bu ülkele-
rin ardından komşu ülkeleri 
Bulgaristan, Gürcistan ve 
Azerbaycan geliyor. Türk 
araçlarının ise geçen yılın ay-
nı dönemine göre transit ta-
şımalarda yüzde 28 artış gös-
termesi dikkat çekiyor. Türk 
araçları transit olarak yoğun-
lukla Irak’a ve Azerbaycan’a 
taşıma gerçekleştirdi.

cılığın düşmesi dikkat çekti. 
Avrupa ülkelerine ihracat ta-
şımalarında toplamda yüzde 
2 düşüş oldu. 

Irak ve Suriye’nin pozitif 
etkisiyle, bölgesel olarak sa-
dece Orta Doğu ülkelerine 
ihracat taşımaları artış göster-
di. Ancak, Körfez ülkelerine 
yapılan taşımalar ciddi düşüş-
ler gösterdi. Genel toplamda 
ise geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 11 artış oldu. 
BDT ve Orta Asya ülkeleri 
incelediğinde, Gürcistan’a 
- yüzde 6, Azerbaycan’a - 
yüzde 6 ve Nahcivan’a ise 
- yüzde 50 oranında ciddi 
düşüş olduğu görüldü. Rusya 
Federasyonu’na da yüzde 8 
oranında düşüş dikkat çekti. 
Özbekistan, Türkmenistan, 
Kazakistan, Tacikistan ve 
Kırgızistan’ın içerisinde ol-
duğu Türki Cumhuriyetlerin 
tümüne taşımacılık sayıları 
önemli oranda arttı. BDT ve 
Orta Asya bölgesine yapılan 
ihracat taşımaları genel top-
lamda yüzde 9 düşüş gösterdi.

Türk araçların ithalat
taşımaları yüzde 12 düştü 

Türk araçlarının geçen 
yılın haziran ayında 34 bin 
496 adet olan ithalat taşıma 
sayıları 2019 Haziran ayında 
yüzde 12 düşüşle 30 bin 112 
adet oldu. Ocak-Haziran 
toplamında ise Türk araçlar, 
geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 9 düşüş ile 202 
bin 813 adet ithalat taşıması 
gerçekleştirdi. Ocak-Haziran 
2019 döneminde Türk araç-
larının ithalat taşımalarında 
yük aldığı ülkelere bakıldığın-
da, ilk sırada yüzde 13 düşüş 
yaşanan Almanya geliyor.

Yabancı araçların ithalat 

Vize Engeli Kalkıyor İhracat Hızlanıyor

8

Rusya ile vize sorununun çözüme 
kavuşturulması, ihracat talebinin yoğun 
olduğu Özbekistan’a taşıma belge sayısının 
artırılması ve Azerbaycan’a vizenin 1 Eylül’de 
kalkmış olması, önümüzdeki aylarda ihracat 
taşımalarını daha da hızlandıracak.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Ekol Fortune 500’deki Yükselişini Sürdürüyor
EKOL, Fortune 500 sıralamasın-
da 2017’ye göre 12 basamak sıçra-
yarak 85’inci sıraya yükseldi.  Net 
satışlarını 2017’ye göre yüzde 35 
oranında artırarak 3.3 milyar liraya 
çıkaran Ekol,  Fortune 500 sırala-
masındaki yerini üst sıralara taşı-
mayı başardı. Türkiye’nin devler 
ligindeki şirketlerinin sıralandığı 
Fortune 500 araştırmasında Ekol, 
2017’de 97’nci, 2016 yılında ise 
101’inci sırada yer almıştı. 

Faaliyetlerine 1990 yılında baş-
layan Ekol’ün Avrupa’nın en hızlı 
büyüyen lojistik şirketi olduğunu 
belirten Ekol Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ahmet Musul, “2018 yılını 
710 milyon Avro ciroyla tamamla-
dık. Hedefimiz; ciromuzun yüzde 
20’nin üzerinde bir kısmını yurt dı-
şındaki Ekol şirketlerinden elde et-
mek. Taşımacılık, kontrat lojistiği, 
dış ticaret, gümrük ve tedarik zinciri 
yönetimi alanında 15 ülkede kusur-
suz hizmet anlayışıyla faaliyet gös-
teren entegre bir lojistik şirketiyiz. 
1 milyon metrekarenin üzerindeki 
dağıtım merkezimiz, intermodal 
taşımacılık faaliyetlerini sürdür-
düğümüz haftada 48 sefer yapan 
blok trenlerimiz, 5 bin 500 araçlık 
filomuz ve yüksek teknolojimizle 
entegre, esnek ve etkin lojistik çö-
zümler sunuyoruz. Çeyrek asrı aşan 
deneyimimiz ve her sektörün lojis-
tik ihtiyacının farklı olduğunun bi-
linciyle çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz” değerlendirmesinde bulundu.

Ekol Lotus Tesisi’nde FLO’ya 
hizmet vermeye başladı

5 yılı aşkın süredir çözüm ortağı ol-
duğu FLO Mağazacılık ile sözleşmesi-
ni 2022’ye kadar uzatan Ekol, bu kap-
samda lojistik depolama hizmetleri 
operasyonlarını  Lotus’ta yürütecek.

FLO operasyonlarının Lotus’a 
taşınması nedeniyle yönetici ve 
çalışanların katılımıyla yapılan 
toplantıda konuşan Ekol Lojistik 
Kontrat Lojistiği Direktörü Ayhan 
Türkmen, Lotus’un, çalışma şartları 
açısından FLO operasyon ekiplerini 
oldukça memnun ettiğini belirte-
rek,  “FLO Mağazacılık için 50 bin 
paletlik yüksek alanda ve 70 bin 
koli kapasiteli ara katta stoklama, 
operasyon ve markaya özel katma 
değerli hizmetler vermeye devam 
edeceğiz”  diye konuştu.

Yapılan iş birliğinin önümüzdeki 
yıllarda daha üst seviyeler çıkacağına 
olan inancını vurgulayan Türkmen, 
“FLO operasyonları için 2014 yılın-
dan bugüne kendi yazılımımız olan 
Quadro WMS ile hızlı çözümler üre-
tiyoruz. Operasyonel mükemmellik 
ekipleri ile daha iyiye olan yolculu-
ğumuz sürecek. Bu işbirliğinin de-
vam etmesindeki en büyük rol ekip 
çalışmasında” açıklamasını yaptı.

FLO Mağazacılık Genel Müdür 

Yardımcısı Erdem Çalışkan yaptığı 
açıklamada; FLO Mağazacılık olarak 
lojistik süreç yönetimindeki en ö-
nemli hedeflerinin doğru ürünü, doğ-
ru zamanda, doğru miktarda depodan 
çıkarmak olduğunu belirtti. Erdem, 
“Mağazalar, bayiler ve online kanal 
müşterilerinin verdikleri siparişlerin 
depodan ürün teslimine kadarki her 
sürecinin devamlılığı ve başarısı gün-
lük olarak belirlenen performans he-
def ölçümleri ile takip ediliyor ve de-

neyimli üçüncü parti lojistik firmaları 
ile yaptığımız sözleşmeler hedeflenen 
servis ve performans hedeflerine göre 
imza altına alınıyor.” 

Ekol Lojistik’in teknoloji yatırım-
ları ile taçlandırmaya başladığı ve yatı-
rımlarını sürdürmeyi planladığı Lotus 
Tesisi’nden alacakları hizmet kalite-
sinin yukarı ivmede devam edeceğine 
inandığını belirten Erdem, “İş birli-
ğimizin iki şirket için de katma değer 
yaratacağını düşünüyorum” dedi. 

Ekol, Türkiye’nin en büyük 
500 şirketinin belirlendiği 
Fortune 500 Türkiye 
araştırmasının 2018 
sonuçlarına göre çıkışına 
devam ediyor. 

Ekol Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Musul
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meye başladığı günümüzde, 
şirketler de teslimat konusun-
da farklı çözümler üretiyor. 
Gelişmiş birçok pazarda yer 
alan Amazon gibi şirketler, 
büyük şehirlerin yakınına 

önemli bir ödülle takdir edil-
miş olması bizleri oldukça gu-
rurlandırdı. Amacımız, müş-
terilerimize en üst düzeyde 
hizmet vermeye devam eder-
ken çevremize ve toplumu-
muza değer katacak projeleri 
de hayata geçirmek. Denizler-
deki kirlilik ciddi boyutlara 
ulaşarak hem deniz canlıları-
nın hem de bizlerin sağlığını 
tehdit eden bir boyuta ulaştı. 
Türk Deniz Araştırmaları 
Vakfı’nın yaptığı araştırmalar 
gösteriyor ki, denizlerde veya 
kıyılarda bulunan çöpler, ço-
ğunlukla kara kaynaklı uygu-
lamalardan kaynaklanıyor. Bu 
nedenle Doğa Dostu Araslar 
ve TURMEPA Deniz Temiz 
Derneği ile üç yıldır ülkemizin 
kıyılarını temizliyoruz. Şimdi-
ye kadar kıyılardan 1,5 tondan 
fazla plastik, 1 tona yakın cam, 

2018’de yüzde 18 büyüme 
kaydeden global e-ticaret 
hacmi yaklaşık 3 trilyon do-
lara yükselirken, Türkiye’de 
ise yüzde 42 büyümeyle 60 
milyar liraya ulaştı. Tüketici-
lerin internet alışverişlerinde 
satın alma kararını etkileyen 
unsurları incelediklerini be-
lirten e-ticaret altyapı sağlayı-
cısı Ideasoft CEO’su Seyhun 
Özkara, “Yüzde 49’luk oranla 
tüketicinin en büyük beklen-
tisi ‘para iade’ seçeneği olarak 
karşımıza çıktı. Beğenilmeyen 
ürünün değiştirilmek üzere 
aynı gün geri gönderilmesi ise 
yüzde 45 oranla ikinci sıra-
da yer alıyor. ‘Ücretsiz kargo’ 
seçeneği ise yüzde 44 oranla 
üçüncü sırada yer alıyor.

Aynı gün teslimat
seçeneği revaçta

E-ticaretin dünya genelin-
de yaygınlaşması ile birlikte 
tüketicilerin özellikle ürün 
teslimatı konusundaki bek-
lentileri de arttı. E-ticaret 
sitelerindeki “aynı gün tesli-

DÜNYA genelinde topluma 
mal olmuş başarılı kurumsal 
sosyal sorumluluk projelerini 
ve kitle iletişimi çalışmalarını 
17 kategoride değerlendiren 
Birleşik Krallık merkezli Ulus-
lararası Kurumsal Sosyal So-
rumluluk Mükemmellik Ödül-
leri (The International CSR 
Excellence Awards) Londra’da 
düzenlenen bir törenle sahip-
lerini buldu. Dünyanın dört 
bir yanından kurumsal sosyal 
sorumluluk projelerinin baş-
vurduğu organizasyonda, Aras 
Kargo, kıyı temizliği proje-
siyle “Kurumsal Vatandaşlık” 
kategorisi,  “Çevre Kirliliğini 
Önleme” dalında ödüle layık 
görüldü. 2014 yılında çalı-
şanların gönüllü katılımıyla 
“Doğa Dostu Araslar” plat-
formunu kuran Aras Kargo  
TURMEPA Deniz Temiz 

mat” ve “ücretsiz kargo” se-
çenekleri, rekabet konusunda 
avantaj sağladığı için önem 
taşıyor. Aynı gün teslimat 
beklentisinin giderek stan-
dart bir uygulamaya dönüş-

Derneği il üç yıldır Türkiye’nin 
kıyılarını temizliyor. Şimdiye 
kadar 500’den fazla çalışanın 
gönüllü katıldığı Doğa Dostu 
Araslar, İstanbul Kınalıada, 
Büyükada, Samsun Atakent 
ve Tekkeköy, İzmir, Fethiye, 
Trabzon, Van Gölü, Bodrum, 
Adana Baraj Gölü ve Burga-
zada kıyılarını temizledi ve bu 
kapsamda toplamda 3 tondan 
fazla atığın çevreyi kirletmesi-
ni engelledi.

“3 tondan fazla atığı geri 
dönüşüme kazandırdık”
The International CSR Ex-

cellence Awards’un alanında 
dünyanın en prestijli ödülle-
rinden biri olduğunu belirten 
Aras Kargo Genel Müdürü 
Utku Ayyarkın; “Aras Kargo 
olarak çevreyi koruma misyo-
numuz doğrultusunda yaptı-
ğımız çalışmaların böylesine 

lim almalarını sağlayan yön-
temlerin ise Avrupa’da yaygın 
olarak kullanılmaya başlama-
sı öngörülüyor.

Türkiye’deki online
alışverişlerin yarısında

kargo ücretsiz
Ideasoft’un 2018 KOBİ E-

ticaret Raporu verilerine gö-
re, 2017 yılında internetten 
yapılan alışverişlerin yüzde 
38’inde ücretsiz kargo imka-
nı sunuldu ve bu oran 2018 
yılında yüzde 49’a yükseldi. 
E-ticaret siteleri kargo ücreti-
ni karşılayarak rekabette öne 
çıkmayı amaçlarken, tüketi-
cileri de satın alma davranışı 
için motive etmeye çalışıyor.

E-ticaret şirketlerine
kargo ve lojistik desteği
Kargo ve teslimat süreç-

elektrikli araç filosunu kur-
duklarını hatırlatarak “Bu uy-
gulamamızla 8 yılda yaklaşık 
6 bin tonluk karbon salını-
mını engellemekle kalmadık 
18 bin yeni ağacın doğada 
oluşturacağı faydayı sağladık. 
Transfer merkezlerimizde 

leri bu kadar önemli olunca 
e-ticarete adım atan şirketle-
rin bu süreci yönetme şekli 
de önem taşıyor. Şirketlere bu 
konuda etkili ve kolay çözüm-
ler sunduklarını ifade eden 
Seyhun Özkara “Bir teknoloji 
şirketi olarak Ideasoft, müşte-
rileri için e-ticarete ait süreçleri 
kolaylaştırmak, iş gücü ve za-
man kaybını azaltmak, inovatif 
çözümlere müşterilerini kolay 
ve hızlı yoldan adapte edebil-
mek adına farklı entegrasyon-
lar kullanıyor. Başta KOBİ’ler 
olmak üzere e-ticaret altyapı-
mızı kullanan yaklaşık 7.000 
sanal mağazanın; siparişlerini 
hızlı bir şekilde kargo şirketi-
ne iletmesine ve müşterilerine 
süreçle ilgili bilgi vermesine 
yardımcı oluyoruz.”

kullandığımız LED aydın-
latma ve fotosel sistemleriyle 
yüzde 25 enerji tasarrufu elde 
ediyoruz. Ayrıca doğa dostu 
malzemelerden oluşan kargo 
poşetleri kullanıyoruz” dedi.

3 Uluslararası ödül
Aras Kargo, bu ödülün 

yanı sıra, daha önce de Frost 
& Sullivan dünyada kargo 
sektöründe “Büyümede Mü-
kemmellik Liderliği”, Aras 
Akademi İlk Adım Okulları 
projesiyle Brandon Hall Mü-
kemmellik uluslararası ödül-
lerine layık görüldü.

kurdukları dağıtım ağları ve 
drone ile müşterilerine aynı 
gün teslimat olanağı sunmak 
için çalışmalar yürütüyor. 
Müşterilerin, ürünlerini talep 
ettikleri belli noktalardan tes-

333 kilogram metal ve 169 ki-
logram kağıt atık toplayarak 3 
tondan fazla atığı geri dönüşü-
me kazandırdık” diye konuştu.

Çevre odaklı projelerinin 
bununla sınırlı olmadığını 
kaydeden Ayyarkın, 2011 yı-
lında Türkiye’nin en büyük 

Ücretsiz Kargo Seçeneği
E-Ticarette Rekabeti Artırıyor

Aras Kargo’ya Uluslararası Bir Ödül Daha

UPS Sürücüsüz TIR’larla Sevkiyatlarını Daha da Hızlandıracak

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın

KOBİ E-ticaret Raporu’na göre ücretsiz kargo hizmeti sunan 
mağazaların oranı yüzde 11 artarak yüzde 49’a ulaştı. Tüketicinin 
kargo ücretini karşılayan firmalar, rekabette öne çıkarken satın 
almayı da teşvik ediyor. Araştırmalara göre ücretsiz kargo seçeneği, 
tüketicinin  satın alma kararını yüzde 94 oranında olumlu etkiliyor. 

Doğa Dostu vizyonu 
doğrultusunda üç 
yıldır Türkiye’nin 
kıyılarını temizleyen 
Aras Kargo, bu 
çalışmasıyla The 
International CSR 
Excellence Awards’ta 
ödüle layık görüldü.  

UPS’IN girişimlere bakan 
kolu UPS Ventures tarafın-
dan yapılan yatırım, otonom 
araç teknolojisinin ticari 
araçlarda daha yavaş yaygın-
laşacağı iddialarına da bir 
cevap oldu. UPS Ventures’ın 
yönetici ortaklarından Todd-
Lewis, “Otonom araçları test 
edip geliştirmek ve daha son-
rasında hükümetin düzenle-

yici bir çerçeve oluşturması 
yıllar alabilir ancak UPS; şe-
rit takip teknolojisi, gelişmiş 
fren sistemleri veya sensör 
teknolojisi gibi otonom sürüş 
özelliklerini kısa sürede ken-
di filosuna uygulamak için 
bu yatırımı bir yol olarak gö-
rüyor. Düzenleyici açıdan ba-
kacak olursak daha alınması 
gereken çok yol var” dedi.

UPS’inTuSimple ile ger-
çekleştirdiği yol testleri, Pho-
enix ve Tucson arasında 160 
km kadar bir yolu kapsayan 
yoğun bir karayolu üzerinde 
yapılıyor. Otonom kamyon-
lar 24 saat boyunca çalışır du-
rumda oluyorlar ve UPS’in 
sistemi içerisinde bulunan 
yükleri taşıyorlar. Yapılan 
testlerde güvenlik için direk-

siyon başında profesyonel bir 
sürücü ve yolcu koltuğunda 
bir mühendis bulunuyor. Tu-
Simple, ABD’li posta servisi 
için bu yılın başlarında üç gü-
neybatı eyaletinde posta ta-
şıyan iki haftalık bir test ger-
çekleştirdi. Ürün Şefi Chuck 
Price, TuSimple’ın şu anda 
bu test sonuçlarını değerlen-
dirdiğini belirtti.
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ULUSLARARASI Hava 
Taşımacılığı Birliğinden (IA-
TA) yapılan açıklamaya göre, 
küresel hava kargo trafiği Ha-
ziran 2019’da bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 4,8 
oranında azalış kaydetti. Böy-

ANKARA Crowne Plaza’da 
gerçekleşen acente ödül töre-
ninde, 2018 yılında Turkish 
Cargo’ya katkıları dolayısıyla 

TÜRK Hava Yolları’nın gele-
cek hedefleri çerçevesinde a-
ğırlıkla üzerinde durduğu filo 
genişletme stratejisinin önem-
li bir parçasını oluşturan bu 
yeni nesil geniş gövde uçakla-
rın ilkinin teslimi akabinde, 
siparişin geri kalan kısmının 
filoya katılımı önümüzdeki 
aylar da dâhil olmak üzere 
2023 yılına kadar sürecek.

Türk Hava Yolları filosuna 
katılmaya başlayan, Boeing’in 
yeni nesil teknoloji ürünü 
Dreamliner uçağı, Türk Hava 
Yolları markası için özel oluş-
turulan yeni kabin tasarımı ile 
ön plana çıkıyor. Söz konusu 
tasarım içerisinde en önemli 
bölümü ise yeni koltuk tasa-
rımları oluşturuyor. 270’i eko-
nomi, 30’u business sınıf ol-
mak üzere toplamda 300 yolcu 
kapasitesine sahip uçağın 
uzun mesafeli uçuşlara uygun 
dizayn edilen ekonomi sınıfı 

lece hava kargo trafiğindeki 
daralma sekizinci ayda da de-
vam etti.

Mevcut kilometrekare 
(AFTK) cinsinden ölçülen 
navlun kapasitesi ise bu yılın 
haziran ayında geçen yılın 

acentelere 10 dalda ödül tak-
dim edildi. 

En Çok Taşıma Yapan A-
cente 1’incilik Ödülüne; DHL 

koltukları ve business sınıfı 
platformları, Türk tedarikçiler 
tarafından Türkiye’de üretildi.

En yeni teknolojilerden ve 
devrim niteliğindeki tasarı-
mından güç alan B787-9, ya-
kıt ve işletme maliyetlerinde 
yeni bir referans noktası oluş-
turuyor. 14.140 km (7.635 
mil) menzile sahip B787-9, 
geniş kargo kapasitesinin 
yanı sıra, milli havayolunun 
uçuş sağladığı uzun men-
zilli rotalarda karlı büyüme 
fırsatları da sunuyor olacak. 
B787-9 kendi sınıfındaki 
diğer uçaklarla kıyaslandı-
ğında ise havayolu şirketinin 
koltuk başına büyük oranda 
yakıt tasarrufu yapmasına da 
olanak sağlayacak.

Yakıt verimliliği ve men-
zil esnekliğinde en gelişmiş 
uçaklardan biri olarak kabul 
gören B787-9 Dreamliner 
aynı zamanda, bayrak taşıyıcı 

aynı ayına göre yüzde 2,6’lık 
artış gösterdi.

Orta Doğu ve Avrupa ha-
vayolu taşıyıcılarının navlun 
hacimleri Haziran 2019’da 
bir önceki yıla göre sırasıyla 
yüzde 6,2 ve yüzde 3,6 aza-
lırken, Afrika havayolu taşı-
yıcılarında yüzde 3,8’lik artış 
yaşanması dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine 
yer verilen IATA Üst Yöne-
ticisi Alexandre de Juniac, 

Pazarlama Başkanı. Fatih 
Cığal ödül töreni ile ilgili 
açıklamasında,“Dünyanın en 
hızlı büyüyen hava kargo mar-
kası olmamızda iş ortağımız 
acentelerin büyük bir katkısı 
var. Başkentimiz Ankara’da, 
siz değerli iş ortaklarımızın 
destekleriyle kapasitemizi 
arttırmaya devam ediyoruz. 
2019’un ilk yarısında, bir 
önceki yıla oranla chargeab-
le weight tonajında yüzde 4, 
gelirde ise yüzde 29 oranın-
da büyüme sağlarken değerli 

Global Forwardıng, 2’incilik 
Ödülü; Hıtıt Trans Uluslara-
rası Nakliyat, 3’üncülük Ödü-
lü; Expeditors International.

havayolunun öncelikli politi-
kalarından biri olan uçuş ağı 
genişletme stratejisine de ö-
nemli bir katma değer olacak. 
Türk Hava Yolları’nın daha 
efektif bir planlama ile yeni 
güzergahlar oluşturmasına 
olanak sağlayacak bu uçaklar, 
milli havayolunun dünyanın 
en çok ülke ve uluslararası 
noktasına uçan havayolu ol-
ma statüsünü de pekiştirecek.

Hem kabin tasarımı, hem 
de farklı yeni nesil özellikleri 
ile B787-9 Dreamliner, küre-
sel taşıyıcının mevcutta 124 
ülkedeki 311 varış noktasına 
erişen kapsamlı uçuş ağındaki 
en uzun rotalarda yolculara 
ekstra konforun taahhüdünü 
sunuyor olacak. Daha geniş 
kabin içi bagaj alanları ve 
ekstra geniş pencerelere sahip 
geniş gövdeli uçak, karartıla-
bilir LED pencere sistemleri 
ile de kabine giren ışık üzerin-
de daha fazla kontrole imkân 
tanıyor. Işığı filtreleme, daha 
iyi hava basıncı ve daha faz-
la nem oluşturma kabiliyet-
leri ile birlikte Dreamliner, 
yolcuların daha az kuruluk 
hissetmelerine yardımcı olur-
ken, uçuş yorgunluklarını 
azaltmalarına da olanak sağ-
layacak. Ayrıca, yolculara 
daha sessiz bir uçuş deneyimi 

küresel ekonomide özellik-
le ABD ile Çin arasındaki 
ticari gerilimlerin derinleş-
mesiyle sıkıntı yaşandığını 
hatırlatarak, “Sonuç olarak, 
hava kargo pazarı daralıyor. 
Kimse ticaret savaşını kaza-
namaz. Ticarette serbestlik 
refahın artmasına neden 
oldu. Siyasi liderlerimizin 
odaklanması gereken şey de 
bu olmalıdır.” değerlendir-
mesini yaptı.

katkılarınızı hep yanımızda 
hissettik. Turkish Cargo’nun 
başarısına katkı sağlayan tüm 
paydaşlarımıza bir kez daha 
teşekkür ederiz” dedi.

En Çok Gelişim Gösteren 
Acente 1’incilik Ödülüne; 
Mars Hava Ve Denız Kargo, 
2’incilik Ödülü; Ceva Ulus-
lararası Taşımacılık, 3’üncü-
lük Ödülü; Schenker Arkas 
Naklıyat.

Başarılı hava kargo markası 
Turkish Cargo ile Pazar payı 
en yüksek olan acente ödülü-
ne; Transavrasya Uluslararası 
Taşımacılık, DSV, Martı Glo-
bal Lojıstık ve Karınca Lojıs-
tık AS. ödüle layık görüldü.

Turkish Cargo Satış ve 

yaşatmak için motorlar, sis-
tem ve ekipmanların tamamı 
titreşim izolasyonu özelliği ile 
tasarlanmış bulunuyor.

“Boeing 787-9’un ilk tesli-
mine ilişkin değerlendirmede 
bulunan Türk Hava Yolla-
rı Yönetim Kurulu ve İcra 
Komitesi Başkanı, M. İlker 
Aycı; “Yeni evimiz, İstanbul 
Havalimanı’na geçişimizle 
birlikte Türk Hava Yolları ta-
rihinde yepyeni bir dönemin 
başlangıcına imza attık. Bu 
süreçte ayrıcalıklı bir kilo-
metre taşına işaret eden yeni 
nesil uçaklarımızı filomuza 
katmakla büyüme stratejimi-
zi hız kesmeden sürdürüyor, 
dünyadaki diğer tüm hava-
yollarından daha fazla ulus-
lararası varış noktasına uçma 
taahhüdümüzü yeniliyoruz. 
Gelecek vizyonumuz çerçeve-
sinde, 787-9 Dreamliner’la-
rın filomuza eklenmesi ile 
yeni ufuklara ulaşacak olmak 
bizleri heyecanlandırıyor. 
Bu uçağın sahip olduğu ileri 
teknoloji, yakıt verimliliği ve 
yolcu merkezli kabin tasarı-
mının, misafirlerimizin hava 
ulaşımında öncelikli tercih-
leri olarak kalmamıza ve önü-
müzdeki yıllarda da sınıfının 
en iyisi deneyim sunmamıza 
katkısı büyük olacak” dedi.

Ticari Gerilimler Hava Kargo Trafiğini Etkiledi

Turkish Cargo İş Ortaklarıyla Buluştu

Türk Hava Yolları Boeing 787-9 
Dreamliner’ı Filosuna Kattı 

İGA’da
Danışma Robotları 
Hizmete Başladı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, küresel 
hava kargo trafiğinin özellikle ABD ile Çin 
arasındaki ticari gerilimlerden dolayı 8 aydır 
art arda gerilediğini bildirdi.  

Turkish Cargo, 
‘Ankara Acente 
Ödül Töreni’ 
kapsamında hava 
kargo sektöründeki 
iş ortaklarını ve 
Ankara’da faaliyet 
gösteren birçok 
acenteyi bir araya 
getirdi.

TÜRKIYE’DE ilk kez 
İstanbul Havalimanı’nda 
görev yapan danışma robot-
ları, test sürecinin tamam-
lanmasının ardından, sayısı 
4’e çıkarılarak kalıcı hale ge-
lecek. Yerli üretim robotlar, 
Türkçe ve İngilizce yolcu-
ların sorularını yanıtlıyor, 
yolcuları hem sesli hem de 
ekrana getirdiği bilgilerle 
yönlendiriyor.

İstanbul Havalimanı’nda  
28 Ağustos tarihi itibariyle 
2 adet danışma robotu yol-
culara asistanlık yapmaya 
başladı. Dış Hatlar Termi-
nali gidiş katında bulunan 
robotlar, yolculardan yoğun 
ilgi gördü. 

Yolculara danışma hiz-
meti veren onların soruları-
nı yanıtlayan Robotlar, aynı 
zamanda yolcuların bilet 
bilgilerini okuyup, uçuş de-
taylarını da canlı olarak ek-
ranına yansıtıyor. 

Bir süre test amaçlı 
hizmet verecek olan ro-
botların sayısı ağustos ayı 
sonuna doğru 4’e çıkacak 
ve kalıcı olarak görev ya-
pacaklar. İlk gün robotları 
karşısında gören yolcular, 
robotlardan uçuşları hak-

kında bilgi aldılar. Robot-
lar ile zaman zaman ilginç 
diyaloglar yaşayan yolcular 
uygulamadan memnun ol-
duklarını belirttiler.

Basın mensuplarına ro-
bot hakkında açıklamalar-
da bulunan Rukiye Şengül, 
yurt dışına sıkça seyahat 
ettiği ancak havalimanla-
rında böyle bir robotla ilk 
defa karşılaştığını söyledi. 
İlk kez bir robotla karşılıklı 
konuştuğunu dile getiren 
Şengül, “Çağımız dijital sis-
tem dönemi. Buradan fay-
dalanmamız tabii ki güzel 
olur. İnşallah sistem böyle 
başlar ve daha da gelişir. 
O zaman da insan gücünü 
azaltan, biraz daha hızlı ve 
yardımlı bir sistem oluşur 
diye düşünüyorum. Hava-
limanı için hayırlı olur” ifa-
delerini kullandı.





DENİZYOLU

14
AĞUSTOS 2019

güvenilir ve kaliteli hizmet 
sunmaya devam ediyor. Yak-
laşık 30 milyon dolarlık bir 
yatırımla ZPMC firmasından 
satın alınan vinçler Kumport 
Limanı’na ulaştı. 

10 yeni dev vinç ile
hizmet vermeye başladı
2019 yatırım planları 

kapsamında satın aldıkları 
vinçlerle operasyonel ve-
rimliliklerini artıracaklarını 
söyleyen Kumport CEO’su 
Özgür Soy, “Geçtiğimiz yıl-

Burçin Özer’de zaman zaman 
toplantıya katılarak Liman 
sahasında yapılan çalışmalar 
hakkında denetim uzmanları-
na detaylı bilgiler aktardı.

Toplantı sonrasında Ba-
kanlık adına denetimde bu-
lunan uzmanlar ISPS Kod 
(Liman Tesis Güvenliği) kap-
samında Ağustos ayında sü-
resi dolmakta olan Güvenlik 
planı RSO aracı şirket Tepe 
Güvenlik aracılığıyla denetim 
tamamlandı ve 2019 yılı A-

KUMPORT, teslim aldığı 8 
adet saha vinci (RTG) ile bir-
likte 24 sıraya ulaşabilen 2 adet 
rıhtım vinci (SSG) sayesinde 
20 bin TEU ve üzerindeki ye-
ni nesil mega gemilere hizmet 
verebilecek. Kumport CEO’su 
Özgür Soy, toplam değeri yak-
laşık 30 milyon dolar olan 10 
adet vinç ile operasyonel ve-
rimliliklerini artırmaya odak-
landıklarını söyledi.

Sunduğu ürün ve hizmet-
lerin yanı sıra yaptığı yatı-
rımlarla Türk deniz ticaretine 
ve ülke ekonomisine katkı 
sağlamaya devam eden Kum-
port,2019 yılı için planladığı 
yatırımların önemli bir hal-

HOPAPORT, ISPS dene-
timi kapsamında Güvenlik 
planı ve Güvenlik sertifika-
ları liman sahasında bulunan 
bütün terminallerde planlı 
kurallara uyulup-uyulmadı-
ğı, koordinatör liman baş-
kanlığı olan Trabzon Liman 
Başkanlığı uzmanları tara-
fından denetlendi.

Hopaport, ISPS dene-
timleri kapsamında yeni 
hizmete açılacak olan LPG 
Terminali’nde yapılan kont-
roller ardından Tank Termi-
nali, Tahıl ve Çimento termi-
nallerinde kurallara uyulup 
uyulmadığı kontrol edildi.

Denetimlerde Hopaport 

kasını oluşturan ekipman ya-
tırımı ile müşterilerine hızlı, 

Güvenlik danışman firması 
RSO aracı şirket Tepe Sa-
vunma tarafından hazırlanan 
Rapor ’da Denetim uzman-
ları tarafından kabul edildi. 
Hopaport Konferans salo-
nunda raporların incelenmesi 
toplantısına Bakanlık adına 
Koordinatör Başkanlığı olan 
Trabzon Liman Başkanlığı 
denizcilik uzmanları Şefik 
Değirmenci ve Selda Öztürk 
katılırken Hopaport adına da 
İK Müdürü Turan Kılıç, Sa-
tın alma Uzmanı Kaan Naili 
ve Tank Terminal şefi Serkan 
Bıyıklı katıldılar.

Denetimler sırasında Ho-
paport Genel Müdürü Meriç 

yatırımla dev gemilere aynı 
an da 5 rıhtım vinciyle hiz-
met verebileceğiz. Böylece 
uluslararası rekabette gerekli 
olan üstün hız ve verimlilik 
standartlarına ulaşmış olaca-
ğız. Yüksek kapasiteli rıhtım 
vinçlerimiz ile birlikte saha 
operasyonlarını da güçlen-
dirmek için 8 yeni saha vinci-
ni (RTG) de ekipmanlarımı-
za dahil ettik. Limanımızda 
şuan toplam 9 adet SSG, 6 
adet MHC ve 28 adet RTG 

sarcıklıoğlu, “Bu elbette ko-
lay bir iş değil. Zira küresel 
rekabetin ve hatta acımasız 
rekabetin en üst seviyede gö-
rüldüğü sektör denizciliktir. 
Hem ayakta kalacaksın hem 
de ülke bayrağını tüm deniz-
lerde dalgalandıracaksın.” ifa-
desini kullandı.

“Denizciliğimiz dünyada
ilk 15 ülke içinde”

“Türk denizciliği son dö-
nemde uygulanan doğru poli-
tikalarla iyi bir ivme yakaladı.” 
diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle 

vinçleri operasyonda yer alı-
yor” dedi.

Marmara Bölgesi’nin en 
önemli ithalat ve ihracat li-
manları arasında yer alan 
Kumport, Türkiye’nin dün-
yaya açılan en önemli kapıla-
rından biri. İthalat ve ihracata 
katkı sağlarken ekonomi için 
de değer yaratmaya odakla-
nan Kumport, inovatif yakla-
şımı ile liman operasyonlarını 
daha ileriye taşıyacak yatırım-
larına devam ediyor.

devam etti: “Deniz ticaret fi-
lomuz büyüdü. Faal tersane 
sayımız arttı. Gemi inşa sana-
yisinde dünyada tanınan bir 
marka haline geldik. Her türlü 
gemiyi anahtar teslim yapacak 
durumdayız. Sadece kendimi-
ze yeterli olmanın ötesinde, 
bütün dünyaya her tür gemi 
ihraç edebilir hale geldik.”
“Avrupa’nın en büyük 7’nci 
kargo limanı konumunda”

Hisarcıklıoğlu, Kocaeli’nin 
Avrupa’nın en büyük liman 
kentleri arasında yer aldığını 
ifade ederek şunları kaydetti: 
“İzmit Körfezi’ndeki liman-
lar henüz yarı kapasiteyle ça-
lışıyor. Buradaki yük elleçle-
me kapasitesi rahatlıkla ikiye 
katlanabilir. Bunun için dev-
letimizden, limanların demir 
yolu bağlantılarını tamamla-
masını istiyoruz. Bu taşımala-
rı demiryoluna aktarabilirsek, 
İzmit Körfezi’nin taşıdığı mal 
miktarı artacak, TIR trafiğiy-
se azalacak.”

ğustos ayından geçerli olmak 
üzere Hopapoort’a 5 yıllık 
izin belgesi verildi.

Hopaport Genel Müdürü 
Meriç Burçin Özer Deneti-
min başarıyla sonuçlanması 
ve 5 yıllık izin belgesi alınma-
sında kendilerinin her türlü 
fedakârlığı yaptığı ve yapıl-
ması gereken ne varsa yaptık-
larını ifade ederek “Biz hak 
ettiğimiz bir belgeyi aldık. 
Tabii bu sürece katkı sunan 
Danışman firmamız Tepe 
Güvenlik ve Tüm çalışanları-
mızın özverili gayretleri saye-
sinde bu amaca ulaştık. Katkı 
sunan herkese Teşekkür ede-
rim” dedi.

larda operasyonel mükem-
mellik yaklaşımımız ile hem 
liman verimliliğini hem de 
ekipman kapasitelerini yük-
seltmeye yönelik yatırımlar 
yaptık. Bu yıl da toplam 50 
milyon dolar değerindeki 
yatırımlarımızın en önemli 
halkası olan vinçlerimiz li-
manımıza ulaştı. 24 sıraya u-
laşabilen SSG vinçleri 20 bin 
TEU ve üzerindeki yeni nesil 
gemilere hizmet verebilme 
yeterliliğine sahip. Ayrıca bu 

TÜRKIYE Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) Başka-
nı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk 
denizciliğinin son dönemde 
uygulanan doğru politika-
larla iyi bir ivme yakaladı-
ğını belirterek, “Gemi inşa 
sanayisinde dünyada tanınan 
bir marka haline geldik. Her 
türlü gemiyi anahtar teslim 
yapacak durumdayız. Sadece 
kendimize yeterli olmanın 
ötesinde, bütün dünyaya her 
tür gemi ihraç edebilir hale 
geldik.” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Kocaeli’nin 
Körfez ilçesinde, İMEAK 
Deniz Ticaret Odası Koca-
eli Şubesi hizmet binasının 
açılış töreninde yaptığı ko-
nuşmada, denizciliğin, küre-
sel ticarette en stratejik sek-
törler arasında yer aldığını, 
Türkiye’de de yıldız sektörler-
den olduğunu söyledi.

Türkiye’nin “lider deniz-
ci ülkeler” arasına girmesi 
gerektiğini dile getiren Hi-

Kumport Dev Vinçler İle Mega 
Gemilere Hizmet Verecek

Hopaport ISPS Denetiminden Başarıyla Geçti

Akıllı Gemi
Teknolojisinde
Büyük Adım

“Türk Denizciliği İyi Bir İvme Yakaladı”

Kumport CEO’su Özgür Soy

TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu

Türkiye’nin en büyük üç konteyner limanı arasında yer alan Kumport’un 
birinci faz büyüme stratejisinin son adımını oluşturan 50 milyon dolarlık 
yatırımın en önemli halkası liman vinçleri İstanbul’ a geldi.   

Hopaport’un 5 yıl süren, her yıl ayrı ayrı denetimleri yapılan ve her 
denetiminden başarıyla geçmesi ardından son denetimi de başarıyla 
tamamlayarak 5 yıl süreli izin belgesi almaya hak kazandı.

Samsung Heavy 
Industries, Man 
ES ile akıllı gemi 
teknolojisini 
geliştirilmek amacıyla 
işbirliği anlaşması 
imzaladı.

GÜNEY Koreli gemi üreti-
cisi Samsung Heavy Indust-
ries, Alman motor şirketi 
Man Energy Solutions ile 
işbirliği anlaşması imzaladı. 
İki şirket, akıllı gemi tekno-
lojisinin geliştirilmesi ama-
cıyla işbirliği yapacak.

Samsung Heavy Indust-
ries, anlaşmaya bağlı olarak 
MAN’ın motor teşhis ve 
kontrol teknolojisini kendile-

ri tarafından geliştirilen bulut 
tabanlı akıllık gemi sistemi 
Svessel’e entegre ederek ana 
motorların işletim hizmetle-
rini artırmayı amaçlıyor.

Samsung Heavy Indust-
ries Sgip & Offshore Araş-
tırma Enstitüsü Başkan 
Yardımcısı Yong-Lae, “Hem 
gemi üreticilerinin hem de 
ekipman üreticilerinin bir 
arada bulunduğu ekosistemi 

sağlamlaştırmak, yenilikçi a-
kıllı gemi sistemi geliştirme-
de öncülük edeceğiz. Bulut 
tabanlı akıllı gemi sistemi-
miz ile birlikte gemi sahip-
lerine daha faydalı ve çeşitli 
hizmetler sağlayacağız” dedi.

Güney Koreli şirket, 
Svessel vasıtasıyla karada-
ki kontrol merkezlerine ve 
denizdeki gemilere gerçek 
zamanlı olarak doğru veriler 
aktararak işletme maliyetle-
rini azaltmayı hedefliyor.

Şirket ayrıca, LNG ya-
kıtlı gemilere uygulanabilir 
bir uzaktan motor teşhis 
teknolojisi geliştirmek için 
İsviçre’nin WinGD şirketiy-
le de çalışıyor.
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TARİHİN 
EN HAFİF İKİLİSİ
Geçmişten bugüne mühendislik birikimi ile intermodal taşımacılığa yön veren Tırsan, Swap Body ve Konteyner Şasi 
araçlarının hafifliği ile Avrupa'nın zirvesinde.

7.840 KG boş ağırlığa sahip yüksek mukavemeteli Kässbohrer intermodal paketi ile işletme maliyetlerinizi düşürecek, 
rekabet gücünüzü zirveye taşıyacaksınız.

Avrupa'nın en hafif Perdeli Swap Body aracı olan K.SWAU CL sadece 3.900 kg boş ağırlığa sahip.

Delikli yapısı ile boş ağırlığı minimuma indiren şasi tasarımı, güçlendirilmiş vinç yükleme noktaları ve S700 MC çelik 
malzemesi ile en yüksek mukavemeti sağlıyor.

Akıllı kilit sistemi ile 40 ft. ve 45 ft. konteyner taşımacılığına uygun K.SHG L 3.940 kg boş ağırlığı ile 
Kässbohrer Swap Body’nin en uygun partneri.

www.tirsan.com
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Denizcilerin Sorunları Aliağa’da Masaya Yatırıldı
IMEAK Deniz Ticaret Odası Ali-
ağa Şubesi tarafından düzenlenen 
“Aliağa 1’inci Denizcilik Sektör 
Toplantısı” Aliağa Ticaret Odası 
toplantı Salonu’nda gerçekleşti. De-
nizcilik, liman ve buna bağlı sektör-
lerde yaşanan sorunların ele alındığı 
toplantıya katılım oldukça yoğundu.

Toplantının sektörün sorunlarını 
dinlemek ve çözüm aramak amacıy-
la düzenlendiğini dile getiren İME-
AK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şu-
besi Yönetim Kurulu Başkanı Adem 
Şimşek şunları dile getirdi: “Bu gün 
ilkini düzenlediğimiz 1. Denizcilik 
Sektör toplantımıza hepiniz hoş gel-
diniz. Bugün burada, liman ve buna 
bağlı sektörlerde yaşanan sorunları 
paylaşıp çözüm bulma yollarını ara-
yacağız. Benim sizlerden istediğim 
her zaman birlik ve beraberliğimizi 
koruyarak, birbirimize yardımcı ola-
rak, kimseyi kırmadan saygı çerçeve-
si içerisinde bilgi alış verişi yapalım. 
Sorunlarımıza ancak böyle çözüme 
ulaştırabiliriz. Malumunuz her ay 
düzenlediğimiz Meclis Toplantıla-
rımız da toplantımıza katılım gös-
teren üyelerimiz ve dışarıdan katılan 
arkadaşlarımıza oda olarak yaptığı-
mız çalışmalarla ilgili gerekli bilgi-
lendirmeleri yapıyoruz. Bizleri mec-
lis toplantılarımız da takip ederseniz 
çok sevinirim. Her ayın ilk haftası 
Salı günleri meclisimizi yapıyoruz. 
Bugüne kadar bana gelen sorunları 
halletmeye çalıştım, çalışmaya da 
devam edeceğim. Çünkü biz deniz 
aşığı insanlar, denizci kardeşlerimize 
sahip çıkmamız gerekiyor. Denizci 
kardeşlerimiz ekmeğini nasıl deniz-
den kazanıyorsa bende ekmeğimi 
denizden kazanıyorum ve bununla 
da gurur duyuyorum” dedi.

Deniz Ticaret Odası Aliağa 
Şubesi’nin kurulalı yaklaşık 12 ay ol-
duğunu belirten Başkan Şimşek “Bir-
kaç gün sonra Deniz Ticaret Odamı-
zın kuruluşunun birinci yılı dolacak. 
Çok güzel şeyler yapıyoruz ve yapma-
ya da devam ediyoruz. Biliyorsunuz 
Kuzey Bölgesi’nde bulunan Mene-
men, Dikili, Foça, Bergama, Ayvalık 
ilçelerimizde bize bağlı. Bu ilçelerimi-
zin de hizmetlerini Aliağa’dan takip 
ediyoruz. Gerçekten yönetim kuru-
lumuzla birlikte Aliağa’mızın şanı ve 
şerefine yakışan çok güzel başarılara 
imza attık. Tabi bu başarıları tek başı-
mıza yapmadık. Bürokratlarımızdan 
gereken destekleri aldık. Valiliğimiz, 
Aliağa Kaymakamlığımız, Aliağa Be-
lediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlü-
ğü, Deniz Teşkilatı, Milli Eğitim Mü-
dürlüğümüz gerçekten her konuda 
bizlerden desteklerini esirgemediler, 
çok yardımcı oldular. Sizlerin huzu-
runda teşekkür ediyorum” dedi.

Projelerinin tüm hızıyla devam 
ettiğini söyleyen Şimşek “Benim 
olmasa olmazlarımdan gerçekten de 
Aliağa’mıza kazandırmak istediğim 
Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi 
olarak Aliağa-Midilli seferlerini baş-
latmak için 6 aydan buyana durma-

dan çalışıyoruz. Sağ olsun Belediye 
Başkanımız bu konuda bu projede 
çok istekli. Bir komisyon kurduk. 
Bu komisyon çevresinde Aliağa’nın 
protokolünde bulunan büyükle-
rimiz var. Onlarla yönetim olarak 
ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Çok 
yakın bir zamanda da sizlerde göre-
ceksiniz ki; güzel bir sistemle sefer-
lerimize başlayacağız.”

“Bugünlere gelebilmek için uzun 
bir süreçten geçtik. Süreç sonrasında 

güzel gelişmeler oldu. Sizlerin huzu-
runda Aliağa’mız adına Başkanımız 
Tamer Kıran’a bize verdiği destekle-
rinden dolayı, Deniz Ticaret Odası 
Aliağa Şubesi’nin kurulmasında 
gecesini gündüzüne katarak bütün 
zorlukları aşan ve bize göstermiş 
olduğu sevgi çerçevesinde yapmış 
olduğu hizmetlerden dolayı bir kez 
daha teşekkür ediyor, toplantımıza 
katıldığınız için sizlere de teşekkür 
ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.
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Yapısal ve yasal unsurlar 
kaliteyi etkiliyor

Sektörün üç başlıkta mer-
cek altına alındığı raporun 
birinci başlığı olan ‘Demir-
yolu ile yük taşımacılığının 
performans kalitesi’, UIRR’ye 
göre öncelikle yapısal ve yasal 
unsurlara; lokomotif, ehli-
yetli ve nitelikli vatmanlar, 
sorunsuz işleyen demiryolu 
hatları gibi temel gereksi-
nimlere bağlı. Bunların yanı 
sıra, zorunlu kamu hizmeti 
gerçekleştiren yolcu tren-
leri ile altyapıyı paylaşma 
mücadelesi;giderleri ödenen 
vergilerle karşılandığı için ka-
mu ihalesine tabi olan ve siya-
si karar vericilerin denetimin-
de olan bakım ve geliştirme 
çalışmaları ile yetersiz altyapı 
parametreleri de niteliğin ge-
liştirilmesi açısından önemli 
konular olarak vurgulanırken 
Fransa Demiryolları’nda Ni-
san 2018’de başlayan ve üç ay 
süren demiryolu grevleri gibi 
mücbir sebeplerin de niteli-
ğin sürekliliğinde önemli et-
kiye sahip olduğu belirtiliyor.

Modlar arasında adalet ve 
tarafsızlık vurgusu

Taşıma maliyetleri; harç, 
vergi ve geçiş ücretleri gibi ta-
mamı politik kararların sonu-

SEKTÖR ve birliğin çalış-
maları açısından 2018 yılını 
değerlendiren UIRR Başkanı 
Ralf-Charley Schultze, nitel 
şeffaflığın arttığını, ancak et-
kili biçimde nitelik geliştirme 
tedbirlerinin uygulanması ge-
rektiğini belirtiyor. Yönetme-
liklere ilişkin olarak da bazı 
üye ülkelerin kamyonların ve 
trenlerin altyapı sistemleri-
nin kullanımı için ödedikleri 
ücretlerin arasındaki farkı 
azaltmak için ray erişim üc-
retlerinde indirime gittikleri-
ni söyleyen Schultze, Avrupa 
Komisyonu’nun, taşımacılık-
taki bürokrasiyi azaltmayı he-
defleyen elektronik navlun 
taşıma belgesi önergesini sun-
duğunu da ekliyor. 

Değerlendirmelere göre Av-
rupa Kombine Taşımacılığı, 
trafik açısından başarılı bir yılı 
geride bıraktı. Taşıma sayıları-
na bağlı olarak yüzde 5, ton-
kilometre olarak hesaplandı-
ğında da yüzde 0,7 oranında 
büyüme kaydedildi. Bu büyü-
menin bir kısmı UIRR üyeleri 
tarafından gerçekleştirilen tek 
seferlik kurumsal konsolidas-
yon işlemlerine bağlanabilir. 
UIRR üyesi kombine taşıma 
operatörleri ortalama 841 
kilometrelik demiryolu me-
safesinde 4.3 milyon kamyon 
yükü kadar kargo taşıdılar. 
Ayrıca 2018 yılında intermo-
dal taşıma başına düşen orta-
lama demiryolu mesafesi 30 
kilometre daha kısa oldu. Bu 
da kombine taşımacılığın re-
kabetçiliğini teyit ediyor. 

UIRR Kombine Taşıma-
cılık Güven Endeksi, 2018 
yılı boyunca hafif düzeyde 
olumlu seyretti. Kara-Demir-

yolu kombine taşımacılığın 
karlılık oranı ve pazarlama 
kabiliyeti ise baskı altında. 
Schultze, UIRR’nin Avrupa 
Kombine Taşımacılığı en-
düstrisinin derneği olarak; 
Avrupa Birliği’nin, ihtiyaç du-
yulan modlar arasında geçişi 
sağlamak üzere yasal değişik-
likleri yapması ve siyasal ted-
birleri alması için profesyonel 
olarak çalışmaya devam ede-
ceklerini ifade ederken şunla-
rı da ekledi: “Politikacılardan 
ve vizyoner sektör liderlerin-
den oluşan geniş bir koalis-
yonun, Avrupa’da intermodal 
taşımacılık sayesinde yüzeyde 
yük taşımacılığını ekolojik 
olarak geliştirmek için elekt-
rikli yük trenlerinin, mavna-
ların ve kıyı gemilerinin pazar 
payını arttırmak üzere kararlı 
adımlar atması gerekiyor. Yük 
taşımacılığının karbon ayak 
izini azaltmanın daha basit 
bir yolu yok. Ayrıca kombi-
ne taşımacılık COP21 Paris 
Anlaşması’nın öngördüğü ik-
lim hedeflerine ulaşmak için 
de en kolay yöntemdir.”

En verimli taşıma modu 
olan kombine taşımacılıkta 
kamyonların, uzun mesafesi 
tren, mavna ve kıyı şeridi ge-
mileri tarafından kat edilen 
malların ilk ve son ayaklarını 
bağlamak için kullanılması 
gerekirken son 5 yıl içinde 
karayolu taşımacılığının uzun 
mesafelerde artış trendinde 
olduğu görülüyor. Bunun se-
bebi olarak da karayolunun 
siyasi kararlar ile belirlenen 
maliyet rekabetindeki üstün-
lüğü gösteriliyor. AB üyesi ül-

nı kıtasal taşıma zincirlerine 
de sunmuş oldu. Çok modlu 
taşımanın genel tarifi olarak 
kullanılan ‘multimodal taşı-
ma’, yarım yüzyılı aşkın süre-
dir Avrupa yük lojistiğinde 
bir yere sahip. 

İntermodal taşımacılığın 
alt kategorisi olarak tanım-
lanan ve taşıma zincirinin 
karayolu ayağının minimum 
seviyede tutulmasını hedef-
leyen kombine taşımacılık, 
Avrupa’da yasal izinlerin çık-
tığı 1975 yılından bu yana 

dolaşımı ile ilgili karayolu 
sektörüne ilişkin çeşitli ka-
rarnamelerinin değişiklikleri, 
yeni Elektronik Navlun Taşı-
ma Bilgi (eFTI) Kararnamesi 
ve Demiryolu Yük Koridoru 
yönetmeliğinin revizyonu 
konularında yardımcı olma 
başlıkları yer alıyor. 

Sektörün çatı örgütü konu-
mundaki UIRR, 17 Avrupa 
Birliği ülkesi ile İsviçre’den 39 
kombine taşıma operatörü ve 
terminal işletmecisini çatısı 
altında topluyor.

kelerde demiryolu maliyetleri 
konusunda ortak bir tutum 
söz konusu değil. İsveç, Hol-
landa gibi bazı ülkelerde ray 
erişim harçları rejimine bağlı 
ücret artışları beklenirken öte 
yandan demiryolunun müca-
delesini anlayışla karşılayan 
Almanya, İtalya ve Avusturya 
gibi öncü ülkeler yük tren-
lerinde ray erişim harçların-
da indirime gidiyor. Avrupa 
Komisyonu’nun yeni Elektro-
nik Yük Taşıma Enformasyon 
Yönetmeliği (eFTI) teklifi de 
dijitalleşme ve buna bağlı ola-
rak bürokratik işlemlerin azal-
ması yoluyla verimliliği arttırı-
cı bir adım olarak görülüyor.

Intermodal taşımacılık 
güçlendirilmeli

UIRR raporunda yer aldı-
ğı gibi; ‘konteynerleşme’, 2. 
Dünya Savaşı’ndan sonra kı-
talararası ticarette bir devrim 
yarattı. 1960’ların sonundaki 
petrol krizinden sonra kom-
bine taşımacılık ve konteyner, 
swap body ve yarı römork gi-
bi intermodal taşıma üniteleri 
bu taşıma modunun avantajı-

serbest olarak rekabet edebi-
len bir taşıma hizmeti. Sek-
tör çok fazla siyasi müdahale 
olmadan kendi girişimleri ile 
gelişme gösterirken İsviçre ve 
Avusturya kombine taşımacı-
lığı ulaştırma master planla-
rında temel yapı taşı alarak bu 
modu ilerletti. 

Avrupa Komisyonu’nun 27 
yıllık kombine taşımacılık di-
rektifinde değişiklik önergesi 
Kasım2017’de ertelendi. Ara-
dan bir buçuk yıl geçtikten 
sonra Avrupa Parlamentosu 
ve Avrupa Konseyi önerileri-
ni bildirdi. Halen üçlü müza-
kere sürecinde ortak bir karar 
alınamadı. UIRR, yedi yıllık 
bu değişiklik sürecinin 2019 
yılı sona ermeden başarılı şe-
kilde sonuçlanacağı konusun-
da umutlu. 

UIRR’nin 2020 hedefin-
de, yeni seçilen Avrupa Par-
lamentosu ve yeni Avrupa 
Komisyonu ile birlikte inter-
modal taşımacılığı arttırma, 
Avrupa kurumlarına Kombi-
ne Taşımacılık ile kamyonla-
rın Ortak Pazar’da sınır ötesi 

cuna belirlenen kalemlerden 
çok kolay etkileniyor. Ekono-
mistler uzun yıllardır bu tür 
kararların taşıma modları ve 

pazarlara etkilerini 
araştırıyorlar. Avru-
pa Komisyonu’nun 
Uluslararasılaşma 
Raporu’nun son 
güncellemesine göre 
Avrupa Birliği’nde 
dört taşıma modun-
dan alınan harç, 
geçiş ücreti ve vergi-
lerin toplamı tek ta-
raflı bir tablo ortaya 
koyuyor: Kamyon-
lara yapılan kamu 
sübvansiyonu ton-

km başına 5 cent iken tren ve 
mavnalar sadece 3.5 cent alı-
yor. Karayolu taşımacılığının 
rakibi karşısında elde ettiği 
1.5 centlik avantaj, yılda 30 
milyar Euro anlamına geliyor 
(=2000 milyar tkm x 0.015 
€). Kamyon km fiyatı olarak 
bu rakam 40 cent / araç km 
avantajına tekabül ediyor ki 
bu da fiyatın yüzde 40’ına ka-
dar çıkabiliyor.

UIRR Avrupa’nın 2018 
İntermodal Taşımacılık 
Karnesini Yayınladı

UIRR tarafından yayınlanan 2018-2019 raporu Avrupa taşımacılık 
etkinlikleri açısından ilginç verilere işaret ediyor. Rapor, kara-demiryolu 
kombine taşımacılık konularının üç ana stratejik başlığına odaklanıyor. 
Bunlardan birincisi demiryolu ile yük taşımacılığının performans kalitesi 
olurken ikincisi modlar arasında adil ve tarafsız düzenleme ortamı ve 
üçüncüsü de intermodal taşımacılığın iyileştirilmesi şeklinde.

UIRR Avrupa’nın 2018 
İntermodal Taşımacılık 
Karnesini Yayınladı

ORTALAMA MALİYET KARŞILAMA - YÜK TAŞIMA MODLARI (+KM)
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KÖRFEZ Ulaştırma, İsviçreli de-
miryolu araçları üreticisi Stadler ile 
Eurodual tipteki yedi adet Co’Co’ 
hibrit lokomotif ve 8 yıllık yedek 
parça ve tam servis bakımı için anlaş-
ma imzaladı. Stadler’in Türkiye’deki 
ilk iş birliği olan bu anlaşma çerçeve-
sinde lokomotiflerin 2021’de teslim 
edilmesi planlanıyor. Körfez Ulaş-
tırma bu iş birliği ile bugüne kadarki 
en geniş kapsamlı lokomotif alımını 
gerçekleştirmiş olacak.  

Demiryolu sektörünün en iti-
barlı oyuncularından Stadler ile 
imzalanan anlaşmadan duydukları 
mutluluğu dile getiren Körfez U-
laştırma Genel Müdürü Tufan Ba-
şarır; “Demiryolu yük taşımacılığı 
pazarındaki payımızı artırmak için 
kaynaklarımızı hızla büyütüyoruz. 
Stadler ile yaptığımız bu anlaşma, 
bir özel sektör demiryolu şirketi i-
çin Türkiye’ye ilk lokomotif ithalatı 
anlamına geliyor. Güçlü Eurodual 
lokomotiflerin filomuza dahil ol-
ması, demiryolu operasyonlarımıza 
destek verecek ve rekabette güçlü 
bir şekilde öne çıkmamıza yardımcı 
olacak” dedi.  

Stadler Valencia Genel Müdürü 
Iñigo Parra ise, projenin önemine 
dikkat çekerek yeni platformun 
avantajlarını şu sözlerle vurguladı: 
“Eurodual lokomotiflerin pazarını 
Türkiye’ye taşımış olmaktan gurur 
duyuyoruz ve müşterimizin bize 
duyduğu güvene müteşekkiriz. Bu 
anlaşma, demiryolu işletmecilerine 
birçok ekonomik ve çevresel fayda 
sağlayan yeni lokomotif ailesinin 
geliştirilmesine yönelik taahhüdü-
müzü daha da güçlendiriyor.” 

Türkiye’nin ilk 
hibrit lokomotifleri

Güçlü bir çekiş gücüne ihtiyaç 
duyulan yüksek eğimli hatlarda 
hem 25 kV AC elektrikli hem de 
dizel çalışma modlarını bir araya 
getirerek yük taşımacılığı hizmet-
lerinde kullanılacak lokomotifler; 
aynı zamanda Türkiye’nin ilk hib-
rit lokomotifleri olacak. 2 bin tona 
kadarki akaryakıt ürünü trenlerini 
çekmek için kullanılacak yeni Eu-
rodual tipteki lokomotifler, Körfez 
Ulaştırma’nın operasyonel verim-
liliğini de artıracak. Eurodual;  2,8 
MW dizel-elektrik ve 6,15 MW e-
lektrik-katener gücü ile 6 aksı ve son 
teknoloji ürünü sürüş kontrol siste-
mi sayesinde 500 kN’ye varan olağa-
nüstü bir çekiş gücü sağlayabiliyor. 

Körfez Ulaştırma ile imzalanan 
anlaşma ile Stadler Valencia tarafın-
dan geliştirilen ve üretilen yeni nesil 
Co’Co’ lokomotiflerin toplam satış 
miktarı 74 adede ulaşmış oldu.

Körfez Ulaştırma A.Ş., iki yıl 
önce aldığı yük taşımacılığı lisan-
sıyla TCDD’nin ana hatlarında 

demiryolu taşımacılığına başlayan, 
Türkiye’nin ilk özel demiryolu işlet-
mecisi konumunda bulunuyor. 

Tüpraş’ın demiryolu taşımacılığı 
alanında faaliyet gösteren iştiraki 
Körfez Ulaştırma A.Ş., TÜLOM-
SAŞ - Wabtec işbirliği kapsamında 

üretilen beş adet dizel-elektrikli Po-
werHaul serisi lokomotifi teslim aldı.

İki yıl önce TCDD’nin ana hat-
larını kullanma lisansı vermesiyle 
demiryolu taşımacılığına başlayarak 
Türkiye’nin ilk özel demiryolu işlet-

mecisi olan Körfez Ulaştırma A.Ş., 
Wabtec’ten aldığı beş yeni lokomo-
tifle Tüpraş rafinerileri ve bağlan-

tılı akaryakıt terminalleri arasında 
ürünlerin daha hızlı ve verimli taşın-
masını sağlayacak.

Tüpraş’ın demiryolu 
taşımacılığındaki iştiraki 
Körfez Ulaştırma, Eurodual 
tipteki yedi hibrit lokomotif 
için İsviçreli demiryolu 
araçları üreticisi Stadler ile 
anlaşma imzaladı.

Körfez Ulaştırma
Hibrit Lokomotifler
İçin Anlaşmaya Vardı
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tüm bilgi-eğlence sistemleri, 
entegre bir eSIM’le çevrimiçi 
bir bağlantı birimi (OCU) 
ile standart olarak bağlanı-
yor. ‘We Connect’ ve ‘We 
Connect Plus’ isimleriyle yeni 
internet tabanlı çözüm ve hiz-
metleri de sunulmaya başlan-
dığı T6.1’de filoların ihtiyaç-
larına yönelik We Connect 
Fleet ile de daha profesyonel 
çözümlere araç üzerinden 
ulaşılabiliniyor. 

Volkswagen T6.1’in yeni-
lenen gösterge paneli dijital 
ihtiyaçların yanı sıra bazı 
günlük pratik çözümleri de 
beraberinde getirerek daha 
rafine bir çalışma ortamı sağ-
lıyor. Sürücünün ön tarafında 
ek bir raf alanı sunan panel 
öndeki yolcunun ön tara-
fında ise daha geniş bir açık 
saklama alanı ve fazladan bir 
raf alanı sağlıyor. A sütununa 
yakın olarak konumlandırı-
lan yeni bardak tutucular ve 
kablosuz şarj opsiyonu da bu-
lunan telefon koyma yeri bu 
yeniliklerden bazıları. 

HAFIF ticari araç tasarımına 
getirdiği yenilikle endüstriyi 
derinden etkileyen modeller-
den biri olan T serisi sahip 
olduğu en geniş ürün yelpa-
zesiyle de hem ticari hem de 
özel talepleri yerine getirecek 
şekilde yenilenerek 6 seriyi 
geride bıraktı. T serisinin 
endüstride devrim yapması 
beklenen 7 nesli öncesinde 
yenilenen model, 6.1 olarak 
isimlendirilen nesliyle mak-
yajdan daha fazlasına sahip. 

Markanın en yeni binek 
araçlarında kullanmaya baş-
ladığı dijital teknolojilerin 
kullanıldığı T6.1’in ilk test 
sürüşleri ve basın organi-
zasyonu Amsterdam’da dü-
zenlendi. Organizasyona 
ev sahipliğini Wolkswagen 
Ticari Araçlar CEO’su Tho-
mas Sedran ve Volkswagen 
Ticari Araçlar Satış ve Pazar-
lamadan sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Heinz-Jürgen 
Löw yaptılar. 

Başta Almanya’da olmak 
üzere Sonbahar aylarından i-
tibaren satışa sunulacak olan 
T6.1’de öne çıkan özellikle-
rin başında tamamen yeni 
gösterge ev kontrol panelleri 
gelirken, araçta kullanılma-
ya başlanan elektromekanik 
hidrolik direksiyon ve bu 

sistemle birlikte gelen tek-
nolojilerden oluşuyor. Yeni 
bilgi ve eğlence sistemiyle 
birlikte 9,2 inçlik entegre 
dokunmatik ekrana dijital 
kokpit eşlik ederken,  görü-
nenlerin arkasında ise büyük 
bir bağlanabilirlik altyapısı 
yer alıyor. 

Dijitalleşmede 
çıta yükseldi

Tamamen dijital gösterge 
paneli otomotiv endüstrin-
deki en gelişmiş sistemlerden 
biri olan MIB2- MIB3 (Mo-
düler Bilgi-Eğlence Matriks 
Sistemleri)  olarak bilinen 
sistemin kullanıldığı T6.1’de 

lan ultrasonik sensörlerle yan 
koruma sistemi, otonom fren 
destekli Arka Trafik Uyarısı, 
standart olarak sunulan yan 
rüzgar yardımcısı, dur-kalk 
fonksiyona sahip ACC (A-
daptif Hız Sabitleme Sistemi) 
gibi gelişmiş teknolojilere sa-
hip olmuş. 

TDI motorlu tüm 6.1 
modelleri Euro 6d TEMP 
EAVP emisyon standardını 
karşılar hale getirilmiş. Tur-
bo dizel enjeksiyonlu (TDI) 
motorlar 66 kW/90 PS, 81 
kW/110 PS, 110 kW/150 
PS ve 146 KW/199 PS ol-
mak üzere dört farklı seviye-
de güç sağlıyor. 150 ve 199 
PS versiyonlar ise 4MOTI-
ON dört tekerlekten çekiş 
ile kombine edilebiliyor.  

Yük taşımasından
kampçılığa 

geniş ürün gamı 
Geniş versiyon yelpazesiy-

le T serisi dört ana modele 
ayrılıyor. Multivan 6.1, Cara-
velle 6.1, Transporter 6.1 ve 
California 6.1., Multivan 6.1, 
aile ve iş kullanımı için MPV 
/ minibüs olarak kullanılıyor. 
Caravelle ise 3,000 ve 3,400 
mm dingil mesafesi seçenek-
leriyle dokuz koltuğa kadar 

insan taşıması ihtiyaçlarına 
cevap veriyor. Esnaf ve işlet-
meler için Transporter, panel 
van, kombi, pick up (tekli ve-
ya çiftli kabin) ve şasi (ayrıca 
tekli veya çiftli kabin) olarak 
farklı çözümler sunuyor. Cali-
fornia 6.1 ise kampçılara özel 
olarak geliştirilmiş bir model 
olarak dikkat çekiyor. 

Uzun kargo yüklerinin yol-
cu tarafındaki çift koltuk sıra-
sının altına yerleştirilebileceği 
mekanizmayla maksimum 
kargo bölmesi uzunluğunu 
2.450 mm’den 2.800 mm’ye 
ve uzatılan T serisi, yük böl-
mesinin kabinden ayrı olarak 
kilitlenmesini sağlamak için 
standart olarak ayrı bir kargo 
alanı kilitleme sistemi de sun-
maya başlıyor.  

Elektromekanik
hidrolik direksiyonla

gelen teknolojiler
Elektromekanik hidrolik 

direksiyon T6.1  ile bu seride 
ilk kez kullanılmaya başlandı. 
Değiştirilen hidrolik sisteme 
göre yeni direksiyon sistemi 
yakıt tüketimini azaltırken 
aynı zamanda, kontrol edile-
bilirliği sayesinde şerit asista-
nı ve aracın otomatik olarak 
park etmesini sağlayan park 
asistanı gibi yeni sürücü des-
tek sistemlerinin kullanımına 
imkan veriyor.

Önceki modellere göre 
direksiyon komutlarını daha 
doğrudan tekerleklere ileten 
elektro-mekanik hidrolik di-
reksiyon sistemi aracın kulla-
nımında da olumlu etkileye-
rek aracı daha çevik ve hassas 
hale getirmiş. Araçta kullanı-
lan İkinci nesil şasi kontrol 
sisteminin (DCC) piyasaya 
sürülmesi ile ayar seçenekleri 
artarken sürücü, sürüş profili 
seçimi ile neredeyse kesintisiz 
bir şekilde istenen sönümle-
me seviyesini ayarlayabiliyor. 

Yeni sistemlerin eklenme-
siyle T6.1, yol levhası tanıma 
sistemi, Crafter’da da kullanı-

VW Transporter Yüksek Teknolojiyle Güncellendi
1950 yılında ticari araç pazarına çıkan 
Volkswagen’in en başarılı modellerinden 
biri olan Transporter yeni teknolojilerle 
güncellenerek  T6.1 ismiyle yollara çıkıyor.

Volkswagen Ticari Araçlar 
CEO’su Thomas Sedran

VOLKSWAGEN Ticari Araç-

lar CEO’su Thomas Sedran 

tamamen değişen elektronik 

altyapıya rağmen arasın bo-

yutlarının aynı tutulmasının 

bir başarı olduğunu söyledi.  

Araçta pek çok modern ve 

gelişmiş teknolojinin kullanıl-

dığını ve Highline versiyonun-

da süspansiyonun da gelişmiş 

olduğuna dikkat çekti. Araçta 

kullanılan manuel el freninin 

kullanılmasının ticari kullanı-

mın ihtiyaçlarından olduğuna 

da sözlerine ekledi. Sedran, 

Ford ile işbirliğinde görüş-

melerin olumlu geçtiğini ve 

Amarok’un ardından hangi 

aracın ortak üretileceğinin 

açıklamalarının yakın zaman-

da yapılacağını söyledi. 

Daha önce Renault Trucks 

Başkanı olarak daha sonra 

ise MAN’da satış ve pazarla-

masının tepesindeki isim olan 

Löw, Türkiye’yi çok yakından 

bir isim olarak dikkat çekiyor. 

Daha önceki görevlerinde 

pek çok kez Türkiye’de bulu-

nan Löw IVOTY üyelerinden 

gelen soruları yanıtladı. Elekt-

rikli ticari araçlarda Avru-

pa’daki satış hacminin Craf-

ter boyutundaki araçlar için 

2018’de henüz 700 adetler-

de olduğunu kaydeden Löw, 

müşteri açısından en önemli 

kriterin toplam sahip olma 

maliyeti olduğunu ve başta 

vergilendirme ve maliyet gibi 

konuların yoluna girmesinin 

biraz zaman alacağını açıkla-

dı.  Löw, elektrikli Crafter’ın 

yeni girdiği bu alanda yüzde 

45 Pazar payına ulaştığını 

da açıkladı. Üreticilerin bu 

konuda üzerlerine düşeni 

yaptıklarını ancak yöneticile-

rin de üzerlerine düşeni yap-

ması gerektiğini söyleyerek 

müşterilerin elektrikli araçları 

alabilmesi için daha geniş bir 

yaklaşım olması gerektiğini 

belirtti. Löw, bir soru üzerine 

müşterinin doğru taleplerine 

doğru çözümlerine ulaşmak 

için de ticari araçlarda hibrid 

teknolojilerini de kullanacak-

larını da sözlerine ekledi. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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ORTA Doğu, Afrika, Rusya ve 
Türki Cumhuriyetlerin ardın-
dan Avrupa pazarlarında yeni 
bayi açılışlarıyla büyüyen Ford 
Trucks, faaliyet gösterdiği ülke 
sayısını 2020 sonunda 51’e çı-
karmaya yönelik çalışmalarını 
hızlandırdı. Dünya prömiyeri 
IAA Hannover Uluslararası 
Ticari Araç Fuarı’nda gerçek-
leştirilen “2019 Uluslararası 
Yılın Kamyonu Ödüllü” yeni 
çekicisi F-MAX’in elde ettiği 
uluslararası başarıların ardın-
dan Batı Avrupa’da servis nok-
talarını da hızla artıracak bir 
anlaşmaya imza attı. 

TÜRKIYE distribütörlüğünü 
Temsa İş Makinaları’nın yürüt-
tüğü Volvo Trucks’ın mühen-
dislerinden Nils Bohlin, 1959 
yılında ilk üç nok- talı 
emniyet keme-
rini geliştir-
di. Ardından 
buluşun patentini a l a n 
Volvo Trucks, hayat kurtaran 
bu yeniliği ücretsiz olarak tüm 
otomotiv sektörünün kullanı-
mına açtı. Volvo Trucks yetkili-
leri, yapılan araştırmalara göre 
bugüne kadar 1 milyon hayatın 
kurtarıldığının belirtilmesine 

OTOKAR, yılın ilk 6 aylık 
sonuçlarını paylaştı. Fikri mül-
kiyet hakları kendine ait ürün-
leriyle 5 kıtada 60’tan fazla ül-
kede faaliyet gösteren Otokar, 
ticari ve savunma sanayiindeki 
araç teslimatlarıyla 2019’un ilk 
yarısını geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 163 artırarak 
1,3 milyar TL ciro ile kapattı. 
Otokar, ihracatını ise geçen yı-
lın aynı dönemine göre 5 katı-
na çıkarmayı artırmayı başardı. 
İlk altı ayda 2018 yılı karlılığı-
nın da üzerine çıkmayı başaran 
Otokar’ın cirosundaki ihracat 
payı yüzde 81 düzeyine ulaştı. 

Geçen yıl dünya markası 
olma hedefi ile ihracata ağırlık 
veren Otokar’ın yürütülen ça-
lışmalarla ilk yarıda geçtiğimiz 
yılın aynı döneminde yüzde 
30 düzeyinde olan ihracatın 
ciro içindeki payını yüzde 81 
düzeyine taşıdığını belirten 
Genel Müdür Serdar Görgüç; 
“2019’a iç pazarda otobüs ala-
nındaki liderliğimizi koruma, 
ihracatta ise hem ticari hem 

Ford Trucks ile Batı 
Avrupa’nın önde gelen satış 
sonrası hizmet sağlayıcısı TIP 
Trailer Services arasında im-

rağmen, birçok sü-
rücünün halen em-
niyet kemeri kullanma-
dığına dikkat çekiyor. İlk 
ana hedefi güvenlik olan Volvo 
Trucks, tüm sürücülerin em-
niyet kemerleri kullanmaları 

de askeri araçta büyüme he-
defi ile başladık. Yılın ilk altı 
ayında neredeyse geçen yılki 
toplam performansımıza ulaş-
tık. Elde ettiğimiz sonuçlar-
dan memnunuz. Mühendislik 
kabiliyetimiz, yetkin insan 
kaynağımız, geniş ürün gamı-
mız, müşteri ihtiyaçlarına uy-
gun geliştirdiğimiz çözümler, 
güçlü satış ağı ve satış sonrası 
hizmetlerimiz ile dünyanın 

60’ı aşkın ülkesinde takdir 
topluyor, satışlarımızı artırı-
yoruz. Bir Türk şirketi olarak 
kilometrelerce uzakta global 
devlerle yarışıp tek kalemde 
alınan en büyük anlaşmalara 
imza atıyoruz. 2018 sonunda 
ciromuzun yüzde 65’ini oluş-
turan ihracat payını, ilk altı 
ayda yüzde 81’e taşıdık. Ge-
çen yılın ilk 6 aylık dönemine 
kıyasla ihracatımızı 5 katına 
çıkararak ciromuzu 1,3milyar 

zalanan anlaşma kapsamında 
TIP, Ford Trucks araçlarına 
garanti kapsamında ve proaktif 
hizmetler sunacak. 

halinde olası kazalarda can 
kaybının ciddi oranda ön-

leneceğinin altını çiziyor.
Volvo Trucks’ın 

2017’de yayınladığı gü-
venlik raporu, trafik 
kazalarında hayatını 

kaybeden sürücüle-
rinyüzde 50’sinin emniyet 
kemeri kullanmış olsalar ha-

TL, karımızı ise 195 milyon 
TL seviyesine yükselttik” dedi.

Son 10 yılda Ar-Ge faali-
yetleri için cirosunun yaklaşık 
yüzde 8,5’ini ayıran Otokar’ın 
ürettiği araçlarıyla dünya pa-
zarlarındaki yükselişine devam 
ettiğini söyleyen Görgüç şöyle 
konuştu; “Kendi teknolojimiz, 
mühendislerimizin tasarladı-
ğı araçlar, uygulamalarımız ve 
müşterilerimizin isteklerine 
uygun geliştirdiğimiz ticari 
araçlarımız dünyanın dört bir 
yanında milyonlarca yolcuya 
hizmet veriyor. Günümüz ve 
gelecek tehditlerine yönelik 
geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz 
savunma sanayiindeki ürünleri-
miz ile sektörümüze öncülük e-
diyor, başta ordumuz, güvenlik 
güçlerimiz olmak üzere 50’den 
fazla kullanıcımıza en iyi ürün 
ve hizmeti sunmak için çalışıyo-
ruz. Hem ticari hem de savun-
ma sanayiinde ilklerin öncüsü 
konumunda olan Otokar’ın 
dünya markası olması için emin 
adımlarla ilerliyoruz.” 

Ford Trucks Genel Müdür 
Yardımcısı Serhan Turfan, iş 
birliğiyle ilgili değerlendirme-
sinde, “Ford Trucks, 60 yıllık 
kamyon üretim tecrübesini, 
farklı ihracat pazarlarına özel 
ürün geliştirme yeteneği ile 
birleştiren bir şirket olarak glo-
bal arenalarda hızla büyüyor. 
Bu süreçte sıfırdan geliştirerek 
ürettiğimiz F-MAX’in dünya 
çapında aldığı takdir ve beğeni, 
uluslararası alanda büyüme he-
defimizi ivmelendiren önemli 
bir itici güç oldu. Şimdi Batı 
Avrupa pazarlarında büyüme 
hedefimize paralel olarak TIP 

yatta kalabilecekleriniortaya 
koydu. Buna göre emniyet ke-
meri, trafikte en büyük hayat 
kurtarıcı çözüm olarak değer-
lendiriliyor.

Sıfır kaza vizyonuyla ça-
lışmalarını sürdüren Volvo 
Trucks; tüm kamyon üretici-
lerinin, trafik otoritelerinin, 
yerel altyapı planlamacıları-

Trailer Services ile gerçekleş-
tirdiğimiz iş birliği, müşterile-
rimizin her zaman yanında yer 
alma hedefimize önemli katkı 
sağlayacak. Bu iş birliğinin her 
iki taraf için de çok verimli 
sonuçlar getireceğine inanıyo-
ruz” diye konuştu. 

TIP Trailer Services Operas-
yondan Sorumlu Genel Müdür 

nındaha verimli ve daha gü-
venli taşımacılık sistemleri 
oluşturmak amacıyla birlikte 
çalışması gerektiğine inanı-
yor. Bunu sağlamak amacıyla 
da trafik güvenliği hakkında 
elde ettikleri bulguları, bil-
gi birikimini ve uzmanlığını 

Yardımcısı Paul Beadle ise, “Bu 
iş birliğine imza atmaktan bü-
yük mutluluk duyuyoruz ve Ba-
tı Avrupa’daki stratejik büyüme 
yolculuğunda Ford Trucks’ın 
yanında olmayı dört gözle bek-
liyoruz. Bunun her iki taraf için 
de muazzam bir ortaklık oldu-
ğuna ve pek çok fayda sağlaya-
cağına inanıyoruz” dedi.

üniversiteler, araştırma labo-
ratuvarları ve iş ortakları ile 
paylaşıyor. Trafik güvenliği-
ninele alındığı tüm etkinlik-
lerde yer alarak, yenilikçi çö-
zümler üretmek ve geleceğin 
kamyonlarını tasarlamak için 
çalışmalarını sürdürüyor.

Ford Trucks Batı Avrupa’da Satış
Sonrası Hizmetler İçin TIP İle Anlaştı

Volvo Trucks’ın Geliştirdiği Emniyet
Kemeri 1 Milyon Hayat Kurtardı

Otokar Cirosundaki İhracat 
Payını Yüzde 81’e Taşıdı

Karsan Ar-Ge Merkezi
Belgesi Almaya Hak Kazandı

“Uluslararası Yılın Kamyonu” ödüllü yeni 
çekicisi F-MAX ile elde ettiği başarının ardından 
büyüme hedefinde vites artıran Ford Trucks, 
TIP Trailer Services ile Ford Trucks, Batı 
Avrupa’da da müşterilerinin hizmetinde olacak.

Volvo Trucks mühendislerinden Nils Bohlin tarafından 1959 yılında 
geliştirilen üç noktalı emniyet kemeri, bugün otomotiv sektöründe 
standart bir donanım haline geldi. Yapılan değerlendirmeler bugüne 
kadar 1 milyon hayatı kurtardığını gösteriyor.

BURSA’DA yer alan iki 
fabrikasında çağın mobili-
te ihtiyaçlarına uygun mo-
dern toplu taşıma ve ticari 
araç üretimi gerçekleştiren 
Karsan, tüm faaliyetlerinde 
kendisine misyon edindiği 
yeni teknolojilerin yakın-
dan takip edilmesi ve bu 
alanda çalışmalar yürütül-
mesine yönelik yaklaşım-
larıyla önemli bir başarı 
daha elde etti. Bu çerçeve-
de 5746 sayılı “Araştırma, 
Geliştirme ve Tasarım Faa-
liyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun” kapsa-

mında Karsan’ın Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’na 
yaptığı Ar-Ge Merkezi bel-
gesi ile ilgili başvuru kabul 
edildi. Bakanlığın Değer-
lendirme ve Denetim Ko-
misyonu tarafından yapılan 
incelemelerin ardından ve-
rilen kararla Karsan, Ar-Ge 
Merkezleri’ne tanınan teş-
vik ve muafiyetlerden yarar-
lanma hakkını elde etti. 

Konu hakkında açıkla-
malarda bulunan Karsan 
CEO’su Okan Baş, önü-
müzdeki 10 yılın teknolo-
jisinin elektrikli ve otonom 

araçlar üzerine gelişeceğini 
vurguladı. Karsan’ın da ö-
zellikle bu teknolojiler kap-
samında çalışmalar yürüte-
ceğinin altını çizen Baş, “Bu 
hedefimiz doğrultusundaki 
kararlılığımızın ilk sonuç-
larını Jest Electric ve Atak 
Electric ile de görüyoruz.  
Karsan olarak, söz konusu 
teknolojilere odaklanmak 
üzere strateji değiştirerek; 
yeni bir organizasyonel ya-
pılanmaya gittik. 

Yenilikçi teknolojiler üze-
rine Ar-Ge faaliyetlerini yü-
rütüp; önümüzdeki 10-15 
yılın ürünlerini geliştirmek ü-
zere yeniden yapılandık.  He-
deflerimiz doğrultusunda da 
Ar-Ge merkezimizi kurduk. 
Bu kapsamda almaya hak ka-
zandığımız Ar-Ge Merkezi 
belgesinin ilerleyen dönem-
lerdeki çalışmalarımızda da 
bizi teşvik etmesi adına son 
derece önemli olduğunu dü-
şünüyoruz” diye konuştu.
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mutlu. Almanya, Türkiye’de 
uyguladığı modelin tuttu-
ğundan çok emin. Sektörün 
kötü gidişine rağmen, bura-
daki organizasyonuna güve-
niyor. 2020 yılında Türkiye 
pazarı çok daha güzel olacak. 
Türkiye’nin kendi nüfus ve 
iç-dış ticaret rakamlarına 
baktığınız zaman yaşadığımız 
dibe gidişin matematiksel 
olarak yukarı çıkması gereki-
yor. Türkiye’de darbe girişimi 
oldu, döviz depremi yaşandı 
ve seçimlerle dolu bir dö-
nem geçirdik. Ama yaşanan 
bu olayların geleceğe tecrübe 
olacağına inanıyorum” dedi. 

Türkiye’de dövizle kredi 
kullanımı yapılamamasından 
dolayı hem uluslar arası ta-
şımacı hem de sektörün zor 
durumda kaldığını da sözleri-
ne ekleyen Ayhan, bu yüzden 
nakliyecinin yatırım yapama-
dığını yapsa bile maliyetinin 
çok yüksek olduğunu kay-
detti. BDDK’ya bağlı finans 
şirketi olmayan treyler üreti-
cilerinin de bazı değişiklikler-
den dolayı sıkıntı çektiklerini 
belirten Ayhan, geçen sene 
Almanya’nın onayladığı 5 yıl 
için 120 milyon Euro’yu kul-
lanabilme durumunda kendi 
satışlarını yüzde 60 artırabile-
ceklerini ifade etti.

Komponent tedariklerini 
Almanya’da yaptıklarını an-
cak zaman içinde bazı ürün 
gruplarında Türkiye’den de 
bazı ürünleri satın alacakla-
rını sözlerine ekleyen Ayhan, 
Schmitz’i Schmitz yapan ö-
nemli parçaların dışında kali-
teli yan sanayi ürünlerine yer 
verebileceklerini vurguladı. 
Ayhan: “KDV indiriminde 

ürün yetiştiremedik”
Ayhan, Schmitz’in Tür-

kiye’deki gelişimiyle ilgili ise 
şu bilgileri verdi: “2016’da 
Schmitz Cargobull, Tür-
kiye’deki partneri Enka ile 
ayrıldığında tentelideki payı 

SCHMITZ Cargobull Satış 
ve Satış Sonrası Pazarlama 
Direktörü Nihat Ayhan gaze-
tecilerle İstanbul’da bir araya 
geldi. Buluşmaya Schmitz 
Cargobull Ürün ve Pazarla-
ma Müdürü Erkan Makaklı, 
Halkla İlişkiler Temsilci-
si Betül Arslan da katıldı. 
Schmitz Cargobull’un Türki-
ye’deki kurulumu gerçekleşti-
ren Mile Misevski’nin Rusya 
ve bağlı ülkelerin CEO’su o-
larak görevlendirildiğini söy-
leyen Ayhan, hem sektör hem 
de markaları ile ilgili önemli 
açıklamalarda bulundu. 

Marka olarak bu zor dö-
nemde bile Türkiye’ye büyük 
güven duyduklarını aktaran 
Ayhan, bu yüzden Schmitz 
Cargobull’un yerinin özel 
olduğunu vurguladı.  Ayhan, 
yabancıların Türkiye’den ya-
tırımlarını çektiği hatta ülke-
yi ziyaret etmekten korktuğu 
15 Temmuz darbe girişimin-
den hemen sonra yatırımla-
rını yapmalarının da bunun 
ispatı olduğunu söyledi. 

Dört yıldır devam eden kri-
zin son 1 yılda daha da kötü-
leştiğini bütün markalar gibi 
kendilerinin de bu gidişattan 
etkilendiklerini kaydeden Ay-
han, sözlerine şöyle devam et-
ti: “Bütün bu daralma ve kri-

ze rağmen, Almanya buraya 
yaptığı yatırımından mutlu ve 
gelecekten umutlu. Schmitz 
stratejik olarak Türkiye’de 
bazı denemeler yapma im-
kanı buldu. Tüm ürünlerde 
Avrupa’nın pazar lideri olan 
bir kuruluştan söz ediyoruz. 
Tentelide yüzde 36, frigoda 
yüzde 55, damper treylerde 
yüzde 22 ile lider konumun-
da. Almanya’nın 3 bölgesinde 
ana üretim yapıyor. Bunun 
dışında Saragosa’da bir uy-
du fabrika var, sadece tente-
li üretiliyordu. Litvanya’da 
yalnızca frigorifik, Rusya’da 
sadece tenteli üretiyor. Diğer 
bütün fabrikalarında tek ürün 
grubunu üreten Schmitz Car-

olduğunun altını çizen Ay-
han, treyler sektörünün dö-
vizle finansman sağlamasıyla 
pazarın yüzde 30 daha yük-
sek adetlerde gerçekleşeceği-
ni kendilerinin de yüzde 60 
daha fazla satış yapacaklarını 
inandıklarını açıkladı. Ay-
han, “Pazar dört yıldan beri 
kötüye gidiyor ve biz burada 
henüz üçüncü yılımızın için-
deyiz. Son bir yıldaki krizi ve 
sektördeki daralmayı da, kas-
larımızı güçlendirmek, işimi-
zi geliştirmek için harcıyoruz. 
Pazarın büyüklüğü için bir 
etki alanımız yok. Ama ken-
di alanımızda bir etki gücü-
müzün olduğu da bir gerçek. 
Almanya, işte bu nedenle 

gobull, yalnızca Türkiye’de 
dört ürünü birden üretmek 
için yola çıktı. Önce tenteli 
ve ardından frigorifik üre-
timleri başladı, damper üreti-
minde Pazar durgun olduğu 
için bekletiyoruz. Dördüncü 
ürünümüz olarak ise platform 
treylere hazır durumdayız.  Bu 
bakımdan Türkiye yeni bir 
dönemin de başlangıcı oldu. 
Bizden sonra Türkiye’deki 
çok modelli üretim yöntemi 
diğer fabrikalarda da uygula-
maya başladılar ve çok başarılı 
oldu. Çin’de büyük bir yatı-
rım vardı ortak olarak ancak 
bu modeli Schmitz tek başına 
Çin’de de uygulayacak.”

Finans sorunu
pazarı daralttı

Schmitz’in Hollandalı 
Rabobank’la ortak bir finans 
şirketi olduğunu söyleyen Ay-
han, şirket üst yönetiminin 
geçen yıl kendi sermayeleriyle 
Türkiye’de finansman yap-
ma hakkını kendilerine tanı-
dığını bunu uygulamamaya 
başladıklarını ancak 13 Eylül 
2018’de krize tedbir olarak 
yürürlüğe giren KHK’larda 
döviz yükümlülüğünün ya-
saklanmasıyla finansman sağ-
layamadıklarını kaydetti.

Uluslararası nakliye firma-
larının kazançlarının döviz 

Üretim teknolojilerinin 
rakiplerine göre farklı oldu-
ğunu vurgulayan Ayhan, bu 
farklılıkları da şöyle özetli-
yor: “Öncelikle üretim tek-
nolojimiz çok farklı. Stok için 
hiç ürün üretmeden sadece 
müşteri siparişiyle açık ara 
pazar lideri olmamız üretim 
teknolojimizden kaynakla-
nıyor. Schmitz Cargobull’un 
127 yıllık birikimi müşteri 
ihtiyaçlarını çok iyi bilmesi ve 
müşteri faydasına üretim yap-
masıyla büyümüştür. Dingili-
mizi kendimiz üreityoruz, 
sadece dingil için bizi tercih 
eden müşterilerimiz var. Bi-
zim Genious şasilerimiz çok 
özel bir tekniğe sahip. Şasi-
lerimizde sıfır kaynak vardır. 

Hiç ısıl işlem görmez. Çeliğin 
iki düşmanı ısıl işlem ve kay-
nak bizim araçlarımızda bu-
lunmaz. Soğuk bükme yön-
temiyle şasilerimiz 3 kat daha 
dayanıklı olurken, en az 150 
kilo da daha hafiftir. Bunla-
rın üstüne bir de galvaniz ya-
pıyoruz. 80 mikron galvanizle 
sıcak daldırma ile yapılır ve o 
şasinin bir parçası haline ge-
lir, içine işler.”

Nihat Ayhan, modüler 
üretim tekniğiyle yaptıkları 
üretimle çok yüksek hacimli 
bir pazarda da hareket ede-
bilecek kabiliyete sahip ol-
duklarını açıklayarak her yıl 
Pazar paylarını arttırmayı he-
deflediklerini kaydetti. 127 
yıllık bir ailenin 2,5 yasındaki 
genc bireyi olarak dünyadaki 
konumlarını ileriye taşıma 
vizyonları olduğunu da söy-
leyen Ayhan, Türkiye’nin 
eğilimler olarak Avrupa’yı ta-
kip ettiğini ve SSH, ikinci el, 
finans gibi unsurların daha da 
önem kazanacağını belirterek 
sözlerine son verdi. 

yüzde 6, frigodaki payı ise 
yüzde 17 seviyesindeydi. Biz 
2017’de tenteliye yılın yarı-
sında başlamamıza, frigoya 
da yılsonunda başlamamı-
za rağmen, tentelide yüzde 
9, frigoda yüzde 23,8 pazar 
payına ulaştık. Globalde 
yüzde 55’le pazar lideri olan 
Schmitz’in ilk faaliyet yılında 
ulaştığı bu oranlar gerçek-
ten önemli. Pazarda değerli 
rakiplerimizin biri 40 yıl, di-
ğeri 10 yıldır burada faaliyet 
gösteriyor. Diğerleri de çok 
ciddi ve organizasyonlarını 
tamamlamış üreticiler. 2018 
yılında daralma devam etti. 
Biz tentelideki pazar payı-
mızı yüzde 13.4’e çıkarırken 
frigoda ise yüzde 27.8 ile yine 
pazar lideri olarak tamamla-
dık. Bu yılın ilk yarısında ise, 
tentelide yüzde 19.7; frigoda 
yüzde 36.8’deyiz. İlk 6 ayda 
yüzde 1 KDV uygulamasın-
dan rakiplerimize göre daha 
az yararlanabildik. Çünkü 
kapasite dezavantajımız ne-
deniyle ürün yetiştiremedik. 
Ayrıca frigorifik treylerde 
pazar payımızın bu kadar 
yüksek gelişmesinde 2018’in 
son çeyreğinde bu alandaki 
çok önemli bir üreticinin bu 
pazardan çıkmasının da rolü 
olduğunu eklemeliyim. Diğer 
üreticiler bu markanın payını 
kendi aralarında paylaştılar.”

Fabrikalarının ihracata yö-
nelik olarak çalışmadığını ta-
mamen iç pazara hitap etmek 
üzere kurulduğunu ifade eden 
Ayhan, zaman zaman Alman-
ya’daki ana fabrikaların yetiş-
tiremediği durumlarda çok 
olmayan adetlerde araç tesli-
matları yaptıklarını sözlerine 
ekledi. Gerek bu ülkelerdeki 
müşteri görüşlerinin gerekse 
de Türkiye’deki eski Schmitz 
müşterilerinin Alman veya 
Türk üretimi treylerler ara-
sında en ufak bir fark görme-
diklerini sözlerine ekledi. 

Türkiye Treyler Pazarı Daralıyor: 
Schmitz Cargobull Payını Artırıyor

Schmitz Cargobull Ağaç 
Dikme Kampanyası Başlattı

Soldan sağa; Schmitz Cargobull Satış ve Satış Sonrası Pazarlama 
Direktörü Nihat Ayhan, Ürün ve Pazarlama Müdürü 
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Son yıllarda daralan 
pazarla birlikte 
Türkiye’de treyler 
markalarının zor 
dönemler geçirdiğini 
söyleyen Schmitz 
Cargobull Satış 
ve Satış Sonrası 
Pazarlama Direktörü 
Nihat Ayhan, pazarla 
ve markalarıyla ilgili 
değerlendirme yaptı.    

İLK adımda 10 bin fidana 
ulaşana dek sürecek kam-
panyada, teslim edilen her 
treyler için, TEMA Vak-
fı iş birliğiyle müşterileri 
adına bir fidan dikecek olan 
Schmitz Cargobull, ayrıca 
çalışanlarının aileleriyle bir-
likte düzenli katılımıyla en 
kısa sürede bu hedefe ulaş-
mayı planlıyor.

Konuya ilişkin görüş-
lerini paylaşan Schmitz 
Cargobull Türkiye Satış 
Direktörü Nihat Ö. Ayhan 
şunları söyledi: “Schmitz 
Cargobull 127 yaşında. 127 
yıldır, treylerden kazandı-
ğını treylere yatıran ve böy-
lece treyler teknolojisinde 
öncü durumda bulunan 
markamız, patentli ürün-
lerimiz Rotos dingil, Ge-
nios şasi, Ferroplast panel 
ve daha birçok özelliğiyle 
yakıt tasarrufuna katkıda 
bulunuyor, düşük karbon-
dioksit salınımı için gerekli 
koşulları sağlayarak çevreci 

bir politika izliyor. 
Biz de; Türkiye organi-

zasyonu olarak 127 yıllık 
bu kültürün bir simgesi ol-
ması adına, çalışanlarımız 
ve müşterilerimizle birlikte 
katkıda bulunacağımız bu 
kampanyayı yapmaya karar 
verdik. Teslim ettiğimiz 
her bir treyler için müşte-
rilerimiz adına fidan dike-
ceğiz. Ayrıca tüm Schmitz 
Cargobull Türkiye çalışan-
ları olarak ailelerimizle bu 
kampanyaya katılacağız. 
Kampanyanın ilk aşaması 
10 bin fidan dikilene ka-
dar sürecek. Hedefimiz çok 
daha fazlası. Şahsen ben de 
her ay belli bir adette fidan 
ile kampanyaya katılacağım 
ve kampanyanın bizzat ta-
kipçisi olacağım. Dilerim 
Schmitz Cargobull Kültür 
Ormanı yıllar içinde yüz 
binlerce ağaçlık fevkalade 
bir doğa örtüsüne dönüşür 
ve umarım sektörümüzde 
bu harekete öncü olabiliriz.”
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SCANIA, 2008 yılından bu 
yana düzenlenen ve ilk kez 
Türkiye’den start alan “Mavi 
Koridor Rallisi”ne 13 litrelik 
410 beygir gücündeki CNG’li 
aracı ile katıldı. 

Türkiye’nin önde gelen do-
ğalgazlı araç üreticileri, enerji 
şirketleri ile ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarının yetkilileri-
nin katıldığı etkinlikte, uz-
manlar tarafından doğalgazın 

MITSUBISHI Motors’un 
70 yıllık pick-up ve 4x4 tek-
nolojisi ile tasarlanan ve yük-
sek donanım seviyesine sahip 
olan Mitsubishi L200, 2018 
yılını yüzde 23 pazar payı ile 
kapatmıştı. 2019 yılının ilk 
altı ayında da ise bu oran yüz-
de 28’e yükseldi. 

Ekonomik yakıt tüketimi 

motor yakıtı olarak kullanım 
teknolojisi konulu toplantılar 
gerçekleştirildi. 

Yüzde 100 CNG’li Scania 
etkinlik katılımcıları tarafın-
dan büyük ilgi görürken, lojis-
tik sektöründe karayolu taşı-
macılığının büyük bir değişim 
içinde olduğunu söyleyen Sca-
nia Satış Müdürü Bayazıt Can-
bulat, “Alternatif yakıtlar gerek 
çevre bilinci gerekse de yakıt e-

konomisi olarak öne çıkmakta. 
CNG’li Scania, dizel motorlara 
göre yüzde 25’e varan yakıt ta-
sarrufu sağlamaktadır.   Bunun 
yanı sıra Yüzde 100 Doğalgazlı 
Scania, dizel motorlu araçlar 
gibi yüksek tork-düşük devir 
değerlerine sahip ve ağırlıklı 
olarak bölgesel dağıtım kam-
yonları, çöp kamyonları ve çe-
kici olarak kullanılıyor. Ayrıca 
dizel araçlara göre yüzde 15 da-

ha az salınım ile çevre dostu ol-
duğunu da kanıtlıyor. 852 litre 
CNG tankına sahip araçlar 
500 kilometre menzile sahip” 
açıklamasında bulundu.

Farklı dingil, kabin, beygir 
gücü ve şanzıman seçenekleri 
ile satılan doğalgazlı Scania, di-
zel motorlu araçlar gibi yüksek 
tork-düşük devir değerlerine 
sahip. Scania doğalgazlı araç-
larda 3 farklı motor hacmi ve 

ve kolay manevra kabiliye-
tiyle kullanıcılarının hayatı-
nı kolaylaştıran Mitsubishi 
L200, sağlamlığının ve daya-

TÜRK treyler sektörünün 
tek temsilcisi Treyler Sana-
yicileri Derneği (TREDER), 
tedarikçi ziyaretlerine devam 
ediyor. TREDER Başkanı 
Yalçın Şentürk başkanlığında-
ki heyet, Kadesan Group’un 
Hadımköy’de açılan yeni fab-
rikasını ziyaret etti. 

Ziyaret ile ilgili açıklama 
yapan Kadesan Group Yöne-
tim Kurulu Başkanı Murat 
Gençoğlu, treyler sektörünün 
temsilcilerini ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, 130 personel ile 
sektöre hizmet vermeye de-
vam edeceklerini açıkladı.

Kadesan Group Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Gen-
çoğlu, TREDER üyelerini 
fabrikayı gezdirerek, üretim 
proseslerini yakından tanıttı. 
TREDER üyelerine ayrıntılı 
bir sunum da yapan Gençoğ-
lu, ürünler ve yeni teknolojiler 
hakkında bilgiler verdi. Kade-
san Group’un 30’uncu yılını 
geride bıraktığını belirten 
Gençoğlu, iki şirket ve 130 
çalışan ile 5 bin 300 metreka-

güç seçeneği sunuyor.
9 litre, 280 Hp gücündeki 

motor 1.350 NM Tork üretir-
ken, 340 HP gücündeki 9 litre-

nıklılığının yanı sıra sınıfın-
da öncü konfor ve güvenlik 
özelliklerine sahip. RISE 
gövde yapısı, darbe emici 

resi kapalı, 6 bin metrekaresi 
açık olmak üzere toplam 11 
bin 300 metrekarelik alanda 
hizmet verdiklerini söyledi.

Kadesan Group’un, Ka-
radeniz Branda ve Turkuaz 
Branda markalarının çatı 
kuruluşu olduğu bilgisini ve-
ren Gençoğlu, ayrıca Versus 
Omega ve Adaico’nun Türki-
ye’deki tek satıcısı olduklarını 
belirtti. Gençoğlu, firma ile 
ilgili şu bilgileri verdi: “Sek-
törünün lider kuruluşu olan 
KadesanGroup, rekabet gü-
cünü korumak ve arttırmak, 
daha hızlı ve kaliteli hizmet 
sunmak, sürdürülebilir bir ba-
şarı sağlamak için üretim tek-
nolojilerini sürekli yeniliyor. 
Firma olarak yıllık tek vardi-
yada 6 bin, 2 vardiyada 12 bin 
Kayar Perde ve Kayar Tavan 
Branda üretim kapasitesine 
sahibiz. Yüksek Frekans Bran-
da Kaynak Makinaları ile üre-
timde en güncel teknolojileri 
kullanan firmamız, müşteri is-
tekleri doğrultusunda özel o-
larak tasarlanmış DK 16 Met-
re Branda Kaynağı yapabilen, 

lik motor 1.600 NM tork sağ-
lıyor.Yeni 13 litrelik CNG’li 
motor ise 410 HP gücünde ve 
2000 NM tork üretiyor.

şasisi ve yeni süspansiyon 
sistemi sayesinde her türlü 
yol koşulunda rahatlıkla yol 
alıyor. Mitsubishi L200’lerin 
6 farklı donanım versiyonu 
bulunuyor. Temsa Motorlu 
Araçlar, pick-up kategorisin-
deki güçlü oyuncusu L200 ile 
rekabetçi pozisyonunu artı-
rarak sürdürüyor.

kaynak mukavemeti 110 new-
tonun üzerinde olan Dijital 
Kontrol Panelli Yüksek Hava 
Basınçlı Sıcak Hava Branda 
Kaynak Makinaları ile hizmet 
sunuyor. KadesanGroup son 
teknolojilerin desteği ile mi-
nimum iş gücü ve maksimum 
üretim adedine ulaştı.” Penta-
wave ile yükleme 3 dakika 50 
saniye sürüyor.

Pentawave yeni yükleme 
ve boşaltma sistemi hakkın-
da bilgi veren Gençoğlu, söz 
konusu sistemle treyler yük-
lemesinin 3 dakika 50 saniye 
gibi çok kısa bir sürede ta-
mamlandığını, standart kayar 
bir perde ile aynı işlemin 15 
dakika 13 saniyede bitirebil-
diğini vurguladı.

Pentawave sisteminde ik-
limlendirme de yapılabildiği-
nin altını çizen Gençoğlu, ya-
lıtımlı perde sistemi ile sebze 
ve meyve taşımacılığında kul-
lanıldığını söyledi. Soğutucu 
ürün ile kullanıldığında eksi 
12 dereceye kadar sıcaklık 
sağlanabildiğinin altını çizdi.

TREDER Başkanı Yal-
çın Şentürk de ziyaret ile 
ilgili yaptığı açıklamada 
KadesanGroup’un sektörün 
en eski ve önemli tedarikçi-
leri arasında yer aldığını be-
lirterek, “Yeni tesisin sektöre 
ve KadesanGroup’a hayırlı 
olmasını diliyorum. Umarım 
işleri artar ve bu sektöre hiz-
met vermeye devam ederler” 
şeklinde konuştu.

Scania Mavi Koridor Rallisi’ne 
CNG’li Modeli İle Katıldı

Mitsubishi 2019’un İlk Altı Ayında Pazar Payını Artırdı

Anadolu Isuzu Yüksek Adetli 
Midibüs İhracatına Hazırlanıyor

Kadesan Group TREDER
Üyelerini Yeni Tesisinde Ağırladı

21
AĞUSTOS 2019

Temsa Motorlu Araçlar tarafından Türkiye’de 
satışa sunulan 2018 yılının en çok satılan 
pick-up’ı L200, yılın ilk altı ayında yüzde 28’lik 
artış gerçekleştirdi.    

Anadolu Isuzu, Türkiye’de kısa sürede 
büyük başarılara imza atan midibüsü Isuzu 
Novociti Life ile ihracat pazarlarında da aktif 
rol oynamaya devam ediyor.     

POLONYA, İtalya, Yu-
nanistan ve Fransa’dan 
sonra Gürcistan’ın Tiflis 
Belediyesi’ne yüksek adetli 
araç satışı gerçekleştiren Ana-
dolu Isuzu, Tiflis Belediye 
Başkanı Kakha Kaladze’yi 
fabrikasında ağırladı.

Anadolu Isuzu Ar-Ge 
merkezinde Türk mühendis-
ler tarafından geliştirilen ve 
Anadolu Isuzu’nun Fabrika-
sında üretilen Isuzu Novociti 
Life, ihracat pazarlarındaki 
varlığını gün geçtikçe daha 
da artırıyor. Polonya, İtalya, 
Yunanistan ve Fransa’dan 
sonra Gürcistan’ın başkenti 
Tiflis’te de hizmet vermeye 
başlayacak olan Isuzu Novo-
citi Life, Ağustos ayında baş-
layacak teslimatlarla birlikte 
tek seferde Türk otomotiv ta-
rihinin en yüksek adetli midi-
büs ihracatına imzasını atmış 
olacak. Tiflis şehrinde kulla-
nılacak Isuzu Novociti Life 
araçları üretim aşamasında 
incelemek isteyen eski Milan 
Futbol takımı oyuncusu ve 
yeni Tiflis Belediye Başkanı 
Kakha Kaladze, Isuzu Fabri-

kasına yaptığı ziyarette araçla-
rı yakından görerek beğenile-
rini iletti.

Tiflis Belediyesine ait Tbi-
lisi Transport Company’nin 
açtığı ihaleyi kazanan Ana-
dolu Isuzu, toplam değeri 
16.9 milyon Avro tutarındaki 
toplu ulaşım ihalesiyle Türk 
otomotiv tarihinde bir ilki 
başararak ihracat pazarların-
daki en yüksek adetli midi-
büs ihracatına imzasını atmış 
olacak. İlk olarak 2019 yılının 
Ağustos ayında başlayacak 
olan teslimatlar, yılsonuna 
kadar Anadolu Isuzu Gürcis-
tan distribütörü GT Group 
LLC’ye gönderilecek ikiyüz 
adedi aşkın araçla tamamlan-
mış olacak.

Makedonya’ya CNG’li 
Citiport teslimatı

Anadolu Isuzu’nun 
Türkiye’de üretip dünyaya 
ihraç ettiği otobüsü Isuzu Ci-

tiport CNG, Makedonya’nın 
Prilep Belediyesi’nin tercihi 
oldu. Düzenlenen teslimat tö-
renine Makedonya Başbakanı 
Zoran Zaev de katıldı.

Türkiye’nin ticari araç üre-
ticisi Anadolu Isuzu ihracat 
pazarlarındaki başarılarına 
bir yenisini daha ekledi. Pri-
lep Belediyesi’nin düzenledi-
ği ihaleyi kazanan Anadolu 
Isuzu, toplam 4 adet CNG 
(Compressed Natural Gas 
– Sıkıştırılmış Doğal Gaz) 
sistemine sahip Isuzu Citi-
port otobüsünü düzenlediği 
törenle teslim etti. Teslimat 
törenine Makedonya Başba-
kanı Zoran Zaev, Prilep Be-
lediye Başkanı İlija Jovanoski, 
Prilep Belediyesi toplu taşıma 
direktörü Marija Cvetanoska, 
Anadolu Isuzu Uluslararası 
Satış Müdürü Hande Uğur ve 
Uluslararası Satış Uzmanı Al-
per Kılıç katılımda bulundu.

Ülkenin ilk CNG yeni 
otobüs alımı ve aynı zamanda 
Anadolu Isuzu tarihinde ka-
zanılan ilk CNG’li Isuzu Ci-
tiport ihalesi olan Prilep Be-
lediye ihalesi, çevreye duyarlı 
toplu ulaşım araçlarına olan 
ilginin artacağı gelecek süreç 
için de önem arz ediyor. 
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TIRSAN, 2018’de temel-
lerini attığı, Avrupa’nın en 
büyük Low-Bed ve özel araç-
lar fabrikasını faaliyete geçir-
di. Tırsan Adapazarı üretim 
kampüsü; 365 bin metreka-
relik bir alanda, yıllık toplam 
20 bin araçlık kapasiteyle üre-
tim yapıyor. Tırsan tesisinde; 
binin üzerinde tekil ürün ile 
geniş ürün gamını aynı çatı 
altında üretiyor.

(TİM), 2018 yılı İlk 1000 
İhracatçı Listesi’nde 45’inci 
sıraya yükseldi. Otomotiv 
sektöründe ise 10’uncu sıra-
ya yükselen Tırsan, treyler 
sektöründe liderliğini devam 
ettirdi. Ayrıca, en büyük 
4’üncü treyler üreticisi konu-
munda olduğu Avrupa’da da 
liderlik hedefine doğru emin 
adımlarla koşuyor.

Tırsan’ın Adapazarı te-
sisinde, her 8 dakikada 1 
treyler üretiyor. Tırsan, 
Avrupa’da genel kargo, soğuk 
zincir, intermodal, inşaat ve 
sıvı ürün taşımacılık sektörle-
rinin ihtiyaçlarını karşılayan 
en geniş ürün gamı ile 55’ten 
fazla ülkedeki müşterisinin 
çok yönlü ihtiyaçlarına çö-
zümler sunuyor.

Ödüllü Ar-Ge merkezi ve 
aldığı inovasyon ödülleriyle 
başarılarına her geçen gün 
bir yenisini eklemeye devam 
eden Tırsan, İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) tarafından Ma-
yıs ayında açıklanan 2018 
yılı Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu Listesi’nde 
121’inci sıraya yerleşti. 
Öte yandan Tırsan, Türki-
ye İhracatçılar Meclisi’nin 

Tırsan’ın Adapazarı Kampüsü
Üretim Teknoloji Üssü Oldu
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Adapazarı kampüsünde Avrupa’nın en büyük 
ve en teknolojik Low-Bed fabrikasını faaliyete 
geçiren Tırsan, aralıksız sürdürdüğü teknolojik 
üretim yatırımlarıyla Avrupa’nın en geniş ürün 
gamını tek kampüste üretiyor.    

Problem Çözme Teknikleri, 
Kalite Uygulamaları, Kaizen 
ve Öneri Sistemleri, Süreç 
Yönetimi, Değer Akış Ha-
ritalama, Takım Çalışması, 
Stratejik Düşünme, Strateji-
leri Hayat Geçirme, Finansçı 
Olmayanlar için Finans, 5S, 

Oobeya ve Sunum Teknik-
leri konusunda eğitimler aldı 
ve yalın kültür ve uygulama-

TIRSAN’IN ofis çalışan-
larının yalın felsefe yetkin-
liklerini artırmak amacıyla 
gerçekleştirdiği Yalın Lider 
Geliştirme Okulu programı 
da başarı ile tamamlandı.

Tırsan Treyler İnsan 
Kaynakları ve Yalın Ofis 
departmanları tarafından 
ofis çalışanlarına yönelik 
düzenlenen ve 9 ay süren 
Yalın Lider Geliştirme Oku-
lu, ikinci mezunlarını ver-
di. Programın temel amacı 
olarak, katılımcıların yalın 
yetkinliklerinin geliştirilme-
si ve departmanlarda yalın 
lider olarak sorumluluk ala-
bilmesi ve bu sayede şirketin 
stratejileri ile uyumlu süreç-
lerin etkinliğinin artırılması 
amaçlandı. Toplamda 6 bin 

500 adam saat eğitim gerçek-
leştirildi. Ofis çalışanlarında 
ikincisi uygulanan program, 
aynı zamanda üretimde gö-
rev yapan saha çalışanları 
için de bu yıl 5’inci kez tek-
rarlandı ve eğitimin yaygınlı-
ğı artırıldı.  Programa katılan 

çalışanlar, programı tamam-
laması ile Yalın Kültür ve 
Uygulamaları, Standart İş, 

Fabrikasında, Tırsan Treyler 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu’nun katılım 
gösterdiği bir değerlendirme 
komitesinde sunumlarını 
gerçekleştirdi. Program, ba-
şından sonuna kadar hem te-
orik hem de uygulama örnek-
leri ile aktarıldı. Programda 
yer alan eğitimler, alanında 
yıllardır lider olan Turnlean 
LLC Kurucu Başkanı Ali Rı-
za Yönel ve VSM Danışman-
lık Kurucu Ortaklarından 
Volkan Hacıoğlu tarafından 
verildi. Sunum Teknikleri 
ve Takım Çalışması konu-
sundaki eğitimler ise PDR 
Eğitim ve Danışmanlık tara-
fından gerçekleştirildi.

Tırsan’ın Samandıra ve 
Adapazarı lokasyonlarında 
görev yapan ofis çalışanla-
rından oluşan 30 kişinin 
katılım gösterdiği sertifika 
töreninde konuşan Tırsan 
Treyler Yönetim Kurulu 

Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
Tırsan’ın çalışanlarına yatı-
rım yapmaya devam ettiğini 
vurgulayarak, “Tırsan olarak 
yalın kültüre büyük önem 
veriyor ve geleceğin yalın li-
derlerini kendi bünyemizde 
yetiştiriyoruz. Tırsan’ın Ya-
lın Lider Geliştirme Okulu 
projesi ile çalışanlarımızın; 
yalın yetkinliklerinin geliş-
tirilmesini ayrıca kalite, sü-
rekli gelişim ve operasyonel 
mükemmellik kültürünün 
pekiştirilmesini amaçlıyo-
ruz. Bir diğer amacımız ise 
stratejik hedeflerle uyumlu 
olarak iş süreçlerinin etkin-
liğinin artırılmasıydı. Bu 
okuldan mezun olan çalışan-
larımızın, öncelikle kendi iş 
yaşamlarında daha başarılı 
olacaklarına ve ‘Avrupa’nın 
lider treyler üreticisi’ olma 
hedefine ulaşmamızda şirke-
timize büyük değer katacağı-
na inanıyorum” dedi.

ları, kalite, süreç iyileştirme, 
stratejileri hayata geçirme 
ve ekip çalışması konusunda 
yetkinlik kazandı.

Katılım gösteren çalışan-
lar, program boyunca kendi 
görev tanımı ile ilişkili bir 
konuda sürekli iyileştirme 
projesi ortaya koydu. Progra-
mın son adımı olan mezuni-
yet için tamamlamış oldukla-
rı projeleri, Tırsan Adapazarı 

Tırsan’ın Yalın Lider Geliştirme 
Okulu İkinci Mezunlarını Verdi

Tırsan, her alandaki 
ve kademedeki 
çalışanlarının sürekli 
gelişimlerine katkıda 
bulunmak amacı 
ile düzenlediği 
eğitimlere son sürat 
devam ediyor.  

Hafif Ticari Araçlarda Yeni Emisyon İçin 1 Aylık Uyum Süresi
Otomobiller ve hafif yolcu/ticari araçlardan çıkan emisyon seviyeleriyle 
ilgili düzenlemelerin yürürlüğe giriş tarihlerinde değişiklik öngören 
tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bir aylık uyum döneminin 
ardından 1 Ekim 2019 itibarıyla yeni emisyon seviyelerine geçilecek.  

SANAYİ ve Teknoloji Ba-
kanlığının, otomotiv sektö-
rünü ilgilendiren, otomo-
biller ve hafif yolcu/ticari 
araçların emisyon seviyele-
riyle ilgili düzenlemelerin 
yürürlüğe giriş tarihlerinde 
değişiklik öngören tebliği, 
Resmi Gazete’de yayımlandı.

Alınan bilgiye göre, oto-
mobil ile hafif yolcu/ticari a-
raçlardan çıkan emisyonlarla 
ilgili düzenleme, 2009 yılın-
da çıkartılan SGM-2009/22 
sayılı tebliğle yapılmıştı. 
Bunu, 2017 yılında araçlar-
dan gerçek sürüş şartlarında 
(RDE) çıkan emisyonlarla 
ilgili düzenleme izlemişti. 
Bu iki düzenleme ile 1 Eylül 
2019 itibarıyla yeni emisyon 

seviyesine geçiş yapılması 
öngörülmüştü.

Bazı otomotiv üreticisi 
firmalar, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına başvurarak, söz 
konusu tarihle ilgili ertele-
meye gidilmesini talep etti. 
Üretici firmaların taleplerini 
dikkate alan bakanlık, ha-
zırladığı taslak değişikliğini 
ilgili kesimlerin görüşüne 
sundu. Bakanlık, erteleme 
talebi üzerinde bir mutaba-
kat oluşmaması sebebiyle 
otomotiv üreticisi firmalara, 

yeni duruma uyum sağlama-
ları ve bu süreçten olumsuz 
etkilenmemeleri amacıyla ge-
çiş süreci vermek üzere tebliğ 
değişikliğine gitti.

Tebliğ değişikliğine göre, 
1 Ekim 2019 itibarıyla oto-
mobillerde 6b emisyon sevi-
yesinden 6d-TEMP emisyon 
seviyesine, hafif ticari araç-
larda ise 6b emisyon seviye-
sinden 6c emisyon seviyesine 
geçiş yapılacak. Böylece yeni 
emisyon seviyeleri için oto-
motiv üreticisi firmalara, bir 

aylık geçiş süresi tanınacak.
Türkiye, 2018 yılında dün-

ya motorlu karayolu taşıt üre-
timinde 15’nci sırada yer aldı. 
Avrupa Birliği’nde otobüs 
üretiminde ilk sırada yer alan 
Türkiye, hafif ticari araç üre-
timinde 3’üncü, toplam üre-
timde 5’inci sırada bulunuyor.

TÜİK verilerine göre, oto-
motiv sektörü 2018 yılında 
26,7 milyar dolarlık ihracat, 
13,9 milyar dolarlık ithalat 
gerçekleştirdi, 12,8 milyar 
dolar dış ticaret fazlası verdi.
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OTOMOTİV Sanayii Der-
neği (OSD), 2019 yılı Ocak-
Temmuz dönemine ait üretim, 
ihracat adetleri ile pazar veri-
lerini açıkladı. OSD verilerine 
göre 2019 yılı Ocak-Temmuz 
döneminde toplam üretim bir 
önceki yılın aynı dönemine gö-
re yüzde 12, otomobil üretimi 
ise yüzde 11 oranında azaldı. 
Bu dönemde, toplam üretim 
868 bin 945 adet, otomobil 
üretimi ise 578 bin 935 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Temmuz 
döneminde toplam pazar ge-
çen yılın aynı dönemine göre 

MERCEDES-BENZ Türk 
yetkili bayii Ulaşım Motorlu 
Araçlar, İkitelli Organize Sa-
nayi’ndeki yeni otobüs yetki-
li servisi ile önemli bir hizmet 
ihtiyacını daha karşılıyor. 
Otobüsler için 7 gün 24 saat 
boyunca açık olacak servis, 
tam kadro hizmet vermesiy-
le ulaşım sektöründe önem-
li bir açığı kapatıyor. Şehir 
içi ve şehirler arası otobüsler 
için tüm bakım, onarım, ka-
porta ve boya işlemlerinin 
tek bir noktada yapılacağı 
bu eşsiz tesis, konumu iti-
barıyla sadece İstanbul’daki 
otobüslere hizmet vermekle 
kalmıyor. 2 bin 290 metreka-

yüzde 48 azalarak 219 bin 
243 adet düzeyinde gerçek-
leşti. Bu dönemde otomobil 
pazarı ise yüzde 46 oranında 
azaldı ve 171 bin 776 adet 
olarak gerçekleşti. 

re kapalı, bin 770 metrekare 
açık alana sahip olan Ulaşım 
Motorlu Araçlar Otobüs 
Servisi’nde 4 adet seyyar lift 
ile otobüslerin bakım ve ona-
rımları gerçekleştirilecek. 

Otobüs servis sektöründe 
7/24 tam kadroyla hizmet ve-
ren bu yeni yatırımın açılış tö-
renine Mercedes-Benz Türk 
Otobüs Pazarlama ve Satış 
Direktörü Osman Nuri Ak-
soy, Kamyon ve Otobüs Satış 
Sonrası Hizmetler Direktörü 
Can Balaban, Satış Sonrası 
Hizmetler Otobüs Pazarlama 
Grup Müdürü Özgür Taş-
gın, Kamyon ve Otobüs Bayii 
Ağı Geliştirme Grup Müdürü 

Ticari araç grubunda, 2019 
yılı Ocak-Temmuz döneminde 
üretim yüzde 13 seviyesinde, 
ağır ticari araç grubunda yüzde 
25, hafif ticari araç grubunda 
ise yüzde 12 seviyesinde azaldı. 
2018 yılı Ocak-Temmuz dö-
nemine göre ticari araç pazarı 
yüzde 54, hafif ticari araç pa-
zarı yüzde 53 ve ağır ticari araç 
pazarı yüzde 58 azaldı.

Mehtap Karakuş katılırken; 
törenin ev sahipliği Ulaşım 
Motorlu Araçlar’ın sahipleri 
Şaban Baka ve Remzi Baka ta-
rafından gerçekleştirildi. 
Can Balaban: “Yeni yatırım 

hepimize ilham veriyor” 
Açılış töreninde söz alan 

Mercedes-Benz Türk Kam-
yon ve Otobüs Satış Sonrası 
Hizmetler Direktörü Can 
Balaban, “Bugün burada Ula-
şım Motorlu Araçlar’ın ye-
ni yatırımının açılışında bir 
araya gelmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Özellikle halk oto-
büslerine verdikleri hizmetler 
ile otobüs sektörünün gelişi-
mine katkıda bulunan Ulaşım 
Motorlu Araçlar, zor piyasa 
şartlarına rağmen yeni yatırı-
mını gerçekleştirerek hepimi-
ze ilham veriyor, ülkemizin 
sürdürülebilir büyüme he-
deflerine ortak olma gayesi ile 
yoluna devam ediyor. İkitelli 
Organize Sanayi bölgesinin 

2019 yılı Ocak-Temmuz dö-
neminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre, toplam otomo-
tiv ihracatı adet bazında yüzde 

stratejik konumunun yanı sı-
ra 7 gün 24 saat tam kadro ile 
hizmetlerini sürdürecek olan 
bu yeni tesis sayesinde sektö-
rümüzdeki önemli bir açığın 
kapanacağına, sektörün ge-

leceğine güç katacağına canı 
gönülden inanıyorum” dedi.
Şaban Baka: “Toplu taşıma 

araçlarına verilen hizmet 
kesintisiz olmalı”

Otobüs servis teknisye-
ni olarak sektöre adım atan, 

7 oranında azalırken, otomobil 
ihracatı yüzde 9 oranında azal-
dı. Bu dönemde, toplam ihra-
cat 752 bin 34 adet, otomobil 

çekirdekten yetişmesiyle bi-
linen ve hizmet konusunda 
ilklere imza atan Ulaşım Mo-
torlu Araçlar’ın sahiplerinden 
Şaban Baka, açılış töreninde 
yaptığı konuşmasında; “Sek-
törümüzde sınırsız hizmet 
anlayışıyla müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına kulak veriyor ve 
gereken yatırımları aralıksız 
yapmayı sürdürüyoruz. Top-
lu taşıma araçlarına verilen 
hizmetin kesintisiz olması ge-
rekiyor. Sadece İstanbul değil, 
tüm Türkiye ve hatta dünya-
nın pek çok yerine seyahat 
eden otobüsler hareket ede-
bildikçe kazandırıyor. Gece-
gündüz aralıksız hizmet veren 
otobüsler varsa, neden bunla-
ra 7-24 servis hizmeti sunan 
bir yer olmasın diyerek üretti-
ğimiz bu fikir ile servisimizin 
temelleri atıldı. Otobüsler 

ihracatı ise 492 bin 644 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Temmuz dö-
neminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre, toplam otomo-
tiv ihracatı Dolar bazında yüz-
de 5 azalırken, Avro bazında 
ise geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 1 arttı. Bu dönemde 
toplam otomotiv ihracatı 18,5 
Milyar dolar olarak gerçekle-
şirken, otomobil ihracatı yüzde 
10 azalarak 6,9 Milyar Dolar 
seviyesinde gerçekleşti. Avro 
bazında otomobil ihracatı ise 
yüzde 4 azalarak 6,1 Milyar Av-
ro seviyesinde gerçekleşti.

için tüm bakım, onarım, ka-
porta ve boya işlemlerinin tek 
bir noktada yapılacağı eşsiz 
bir yere sahip oluyoruz. Tüm 
şehir içi ve şehirler arası oto-
büs sahiplerinin ticari kaygı-
larını biliyoruz ve bu konuda 
kendilerine elimizden geleni 
en iyi şekilde yapacağımız 
garantisini veriyoruz” dedi. 
Şaban Baka ayrıca; “Yanımız-
da Mercedes-Benz Türk gibi 
bir destekçimizin olduğunu 
biliyoruz. Başarıya ulaşırken 
Mercedes-Benz markasıyla 
beraber daha fazla yatırım 
yapabileceğimize inandık. 
Bizlere olan inançlarıyla, gü-
venleriyle ve destekleriyle 
her zaman yanımızda olduk-
larını hissettiren dost şirket 
Mercedes-Benz Türk ailesine 
çok teşekkür ediyorum” diye-
rek sözlerini sürdürdü. 

Ağır Ticari Araç Pazarında Daralma Sürüyor

Mercedes-Benz Türk’den 7/24 
Hizmet Veren Otobüs Servisi
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Ticari araç grubunda, 2019 yılı Ocak-Temmuz 
döneminde üretim yüzde 13 seviyesinde, ağır 
ticari araç grubunda yüzde 25, hafif ticari araç 
grubunda ise yüzde 12 seviyesinde azaldı.    

Mercedes-Benz Türk İkitelli Organize Sanayi’nde 
7 gün 24 saat boyunca hizmet verecek yeni 
otobüs servisinin açılışı gerçekleştirildi.     

15 Yılda 5 Bin Kız Öğrenciye Destek

MB Türk Kamyon ve Otobüs 
Satış Sonrası Hizmetler
Direktörü Can Balaban

MERCEDES-BENZ Türk’ün 
2004 yılında hayata geçirdiği 
“Her Kızımız Bir Yıldız” pro-
jesi 15. yılında tüm hızıyla de-
vam ediyor. 15 yıl önce 17 ilde 
200 kız öğrenciyi destekleyerek 
başlayan proje kapsamında, 
2019 yılında 60 ilde 200’ü üni-
versite öğrencisi olmak üzere 
her yıl bin 200 Yıldız Kız burs 
alarak eğitimine devam ediyor. 
Mercedes-Benz Türk, Her 
Kızımız Bir Yıldız desteği ile 
eğitimini başarıyla tamamlayan 
kızlara istihdam olanakları da 
sunuyor. Bugün Mercedes-

Benz Türk üretim tesislerinde 
çalışan kadınların yüzde 20’si 
“Her Kızımız Bir Yıldız” bursi-
yerlerinden oluşuyor. 

MB Türk’ün proje kapsa-
mında yaptığı yeniliklerin ve 
gelişmelerin aktarıldığı basın 
toplantısında; Mercedes-Benz 
Türk İcra Kurulu Başkanı Süer 
Sülün, Çağdaş Yaşamı Destekle-
me Derneği Genel Başkanı Prof. 
Dr. Ayşe Yüksel ve bugüne ka-
dar proje kapsamında eğitimlere 
katılan, okul çağında burs alarak 
bugün iş hayatına katılmış olan 
Yıldız Kızlar konuşma yaptılar. 

Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sülün 
basın toplantısında yaptığı 
konuşmada “Bugün, dünyanın 
gündeminde olan en önem-
li konulardan biri toplumsal 
cinsiyet eşitliği. Bu bağlamda 
kadınlara sosyal ve ekonomik 
açıdan fırsat eşitliği sağlanma-
sı çok önemli. Kadınlar ve kız 
çocuklarının güçlendirilmesi 
çarpan etkisi yaratıyor; eko-
nomik büyümeyi ve her alanda 
gelişmeyi hızlandırıyor. Bura-
dan yola çıkarak biz de üzeri-
mize düşen sorumlulukları ye-

rine getirmeye çalışıyoruz. Her 
Kızımız Bir Yıldız projemiz, 
toplumda kadının güçlenmesi 
adına başladığımız ve gurur 
duyduğumuz bir proje” dedi. 

ÇYDD Genel Başkanı Prof. 
Dr. Ayşe Yüksel ise basın top-
lantısında yaptığı konuşmada 
“Toplumsal cinsiyet eşitliğini 
temel alan projelerin ülkemiz 
ve parlak bir gelecek için çok 
kıymetli olduğunu düşünü-
yorum. Bu bağlamda Her Kı-
zımız Bir Yıldız projesi hem 
15 yıl gibi uzun soluklu bir 
proje olması, hem kızların 

sadece eğitimine değil, aynı 
zamanda kişisel gelişimlerine 
yatırım yaparak istihdam edi-
lebilmelerine katkı sağlaması 
açısından örnek olan yegâne 
projelerden biri. Bu projede 
Mercedes-Benz Türk ile uzun 
yıllar birlikte çalışıyor olmak 
ve kızlarımızın güçlenmesine 

katkıda bulunmak ÇYDD 
olarak bizler için de çok değer-
li. Bu proje ile sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerinden olan 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve 
herkes için nitelikli eğitim he-
deflerinin yanı sıra eşitsizliğin 
azaltılması hedefine de destek 
sağlıyoruz” diye konuştu.
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sürtünme kayıpları sayesin-
de yakıt tüketimi de en aza 
indirildi. Azaltılmış gürültü 
seviyesi ve geliştirilmiş oto-
matik mod ile mevcut pazar 
standardına göre daha iyi bir 
rahatlık sağlanıyor. 

Kullanıcılar, bu inovasyon-
daki sağlam tasarım sayesinde 
kolay bir bakım ve uygun top-
lam sahiplik maliyeti (TCO) 
gibi avantajlar da elde ediyor. 
ZF şanzıman yönetimi ala-
nında trendleri de belirliyor. 
Yeni Ergocontrol II ünitesi, 
daha geniş ve özelleştirilmiş 
bir işlevsellik sunan tekli 
araç içi hidrolik kontrolünü 
teknik şanzıman yönetimi 
ile birleştiriyor. Çin’de ta-
sarlanan ve üretilen bu yeni 
teknoloji, hem üreticiler hem 
de kullanıcılar için konfor 
sağlayarak ZF’nin güçlü pazar 
konumunu güçlendiriyor.

ZF Aftermarket TRW 
elektrik mavisi balatalar ile 
ürün yelpazesini genişletti

TRW markası ile ZF Af-
termarket, Eylül 2018’de 
elektrikli araçlar için özel 
olarak tasarlanmış ilk fren 
balatasını tanıtmıştı. Tesla ve 
Nissan Leaf de dahil olmak 
üzere TRW Elektrik Mavisi 

İŞ birliği sırasında müşterile-
rine “Mavi Paletlerin” mül-
kiyet hakkının kendisinde 
olduğunu ve paletlerin tara-
fına iletilmesi gerektiğini ak-
tararak mutabakat sağlayan 
CHEP, “Mavi Paletlerin” 
çalınmasına ve kaybolmasına 
karşı sıkı önlemler alıyor, ge-
rektiğinde hukuki süreçlerle 
sürdürülebilir iş modelini ko-
ruyor.  2009 yılından bu yana 
Türkiye’de faaliyet gösteren 
CHEP; hızlı tüketim ürün-
leri, gıda, içecek ve perakende 
sektörlerine tedarik zincirleri 
çözümleri sunuyor. Payla-
şıma ve yeniden kullanıma 
dayalı iş modeli ve ekipman 
kalitesiyle benzerlerinden ay-
rılan CHEP’in mavi paletleri 
Türkiye’de yerli tedarikçiler 
tarafından yerli hammadde 
kullanılarak üretiliyor. Ku-

KONFOR, sürüş dinamik-
leri, maliyet azaltma ve yakıt 
tasarrufuyla ilgili Çin’de gi-
derek artan gereksinimler ne-
deniyle pazarda daha verimli 
tahrik sistemlerine yönelik 
talepler de artış gösteriyor. 
ZF’nin yeni şanzıman tek-
nolojisi, inşaat makinelerinin 
özel çalışma koşulları için 
geliştirilmiş ve yüksek dina-
miğinin yanı sıra düşük hızda 
bile yüksek tork sağlayan bir 
konfor seviyesine sahip.

ZF, mevcut ürünleri ve 
pazara uyarlanmış yeni geliş-
meleriyle hem yerel hem de 
uluslararası müşterilere des-
tek olmak amacıyla özellikle 
Off-Road pazarı için Çin’de 
satış, uygulama, servis ve 
mühendislik uzmanlarından 
oluşan tam zamanlı bir ekip 
oluşturdu ve yenilikçi ürünle-
ri sayesinde, pazarlardaki ka-
lıcı değişimi değerlendirerek 
aktarma organları teknoloji-
sinde sektör önderi konumu-
na geldi.

İnşaat makinelerinin özel 
çalışma koşulları için gelişti-
rilen ve yüksek dinamiğinin 
yanı sıra düşük hızda bile 
yüksek tork sağlayan ZF’nin 
yeni şanzımanı Basicpower 

ile mevcut WG 200 ürün se-
risi büyüyor. Yeni şanzıman, 
köklü Ergopower teknoloji-
sine dayanıyor. Gelecek ne-
sil ürünler, tekerli yükleyici 
ve greyder şanzımanlarının 
mevcut pazar konumunu 
koruyorve genişletiyor. Bu 
nedenle, Ergopower bileşen-
leri eşzamanlı olarak makul 
ve en uygun maliyetlerle ye-
relleştirilerek mümkün olan 
en yüksek standardizasyonun 
elde edilmesi amaçlanıyor. 
Şanzıman dört ve altı devir 
seçeneklerine sahip olduğu 
gibi standart PTO ya da çift 
PTO ile de kullanılabiliyor.

Yeni çözümün sunduğu 
avantajlarda amaç, ZF’nin 
ürün portföyündeki yüksek 
hat bileşenlerinden yola çı-
karak mevcut WG 200’e kı-
yasla yeni şanzımanı daha da 
büyütmek ve geliştirmek. Bu 
yükseltilmiş teknoloji saye-
sinde, pratik uygulamalarda 
daha yüksek çekiş eforu ve 
hız konusunda kesin kriter-
ler ve bunun yanı sıra akıllı 
ve verimli bir vites değiştir-
me stratejisi ile daha yüksek 
bir performans seviyesi elde 
ediliyor. Geliştirilen vites ka-
demeleri ve asgariye indirilen 

NHV testinden geçmiş
sürdürülebilir

daha az gürültü
Sürücü konforu söz konu-

su olduğunda, aracın içerisin-
den gelen çalışma sesinin ve 
titreşimin kabul edilmediğini 
bilen ZF Aftermarket, ko-
nuyla ilgili devrim niteliğin-
de testler gerçekleştirdi. Yeni 
bir malzeme formülasyonu 
ile geliştirilen TRW Elektrik 
Mavisi, özel bir çok katmanlı 
şim ve kaplamalı ses sönüm-
leme aksesuvarları ile des-
teklenmiş ve NVH (Gürültü 
Titreşimi ve Sertlik) üretimi-
ni asgariye indirdi.

Değişen otomotiv dünya-
sında ZF, 2030 yılına kadar, 
dünya çapında üretilen tüm 
otomobillerin yaklaşık üçte 
birinin tamamen elektrikli 
veya hibrit elektrikli araçlar-
dan oluşacağını ve gelişen bu 
süreçte sürücüleri, filoları ve 
belediyeleri çevre dostu araç-
lar almaya teşvik eden politi-
kaların destekleneceğini ön-
görüyor.

Şu anda Avrupa’nın 200 
şehrinde düşük emisyon böl-
geleri bulunuyor. Örneğin 
Londra “ultra düşük” emis-
yon bölgesi sunan ilk şehir 
haline gelerek bir adım daha 
ileri gitmiş durumda.

Bazı özel servisler için ge-
leneksel araçlardan elektrikli 
araçlara geçişin artması kay-

ran iş modeli, beyaz paletlerin 
neden olduğu problemleri ve 
ekstra maliyetleri ortadan 
kaldırıyor, bu sayede şirketler 
sadece palet tedarik hizmeti 
almıyor, akıllı, ekonomik ve 
entegre tedarik zinciri yöne-
timinin de bir parçası olu-
yor. Kiralanan mavi paletler 
sayesinde kullanılmayan hiç-
bir palet bütçe planlamasına 
dahil edilmiyor. CHEP, iş 
ortaklarının depolama mali-
yetlerini düşürüyor, paletle-

gı verici bir neden olmuştu. 
ZF Aftermarket, Yeni Nesil 
Aftermaket‘i en aktif olacak 
şekilde kurgulayarak ustala-
rın Yüksek Gerilim Sistem-
leri ile başa çıkmalarını ve 
elektrikli parçalara güvenle 
yaklaşmalarını sağlamak için 
eğitimler de geliştiriyor.

ZF Aftermarket Başkanı 
Helmut Ernst, “Elektrikli 
araçlar geleceği belirleyecek. 
Bu değişikliğe uyum sağla-
yan distribütörler ve özel 
servisler, başarıya yönelen 
uzun vadeli önderler olacak-
lar. Popüler Yüksek Gerilim 
eğitim oturumlarımız, müş-
terilerin ve iş ortaklarımızın, 
gelecekteki teknolojinin kar-
maşıklığına erken bir aşama-
da hakim olmak için ihtiyaç 
duydukları temel becerileri 
ve nitelikleri kazanmaların-
da yardımcı olacak.” cümle-
leri ile değişen ekolojiyi ZF 
Aftermarket’in desteklediği-
ni ifade ediyor.

rin taşınması, toplanması ve 
onarım süreçlerini kendisi 
üstleniyor. Müşterileri ile 
yaptığı mutabakatta da ürün 
sevkiyatının nereye gönderi-
leceğine dair bilgi alarak bo-
şa çıkan paletlerini sevkiyat 
noktalarından geri topluyor. 

CHEP, sürdürülebilir iş 
modeli doğrultusunda ki-
ralanan paletlerini yeniden 
kullanıma sunmadan önce 
düzenli olarak inceleyip ona-
rıyor. Servis merkezlerinde 
uyguladığı test programıyla 
darbe, basınç, titreşim ve çev-
re simülasyonlarından geçi-
rerek palette ve üründe hasar 
riskini minimum seviyeye 
indiren CHEP, dökülme ve 
kirlenmenin oluşmasını en-
gelliyor, ürünlerin yeniden 
paketlenme süreçlerini orta-
dan kaldırıyor. 

Balatalar, piyasaya sürüldüğü 
aylar içerisinde Avrupa araç 
parkının yüzde 97’sini kapsa-
yacak şekilde tasarlandı.

Ürün yelpazesinde planla-
dığı artışı gerçekleştiren ZF 
Aftermarket, yakın tarihte de 
gelişime odaklı Yüksek Geri-
lim Eğitimleri yapmayı plan-
lıyor. Elektrik Mavisi olarak 
bilinen program, halihazırda 
test sürecinde olan hibrit ü-
rünlerle de genişletilecek.

TRW Elektrik Mavisi, ZF 
Aftermarket’in yüksek yeni-
likçi kapasitesini temsil eden, 
elektrikli araçlar için yeni bir 
ürün yelpazesi oluşturuyor. 
Yeni nesil TRW fren bala-
taları, iç mekan gürültüsünü 
ve fren tozunu önemli ölçü-
de azaltma özelliğine sahip. 
Frankfurt Automechanika’da 
2018’de başlatılan ürün yel-
pazesi, Tesla ve Nissan Leaf 
dahil olmak üzere Avrupa 
elektrikli otomobil parkı-
nın yüzde 97’sini kapsarken, 
program sürekli olarak daha 
da geliştiriliyor. Hibrit araç-
ların seriyi tamamlamaları 
için üretilen formülasyonlar 
şu anda test aşamasında olup 
takip eden aylarda ise kullanı-
ma açılacak.

rulduğu günden bu yana, lo-
jistik operatörler ve palet te-
darikçileriyle ilişkiler kurarak 
mavi paletlerinin mülkiyet 
hakkının kendisinde olduğu-
nu belirtiyor.  C H E P ’ i n 
mavi paletleri, herhangi bir 
kaybolma veya çalınmaya, ya-
sadışı yollarla satılmaya karşı 
önlem almak adına CHEP 
logosu ve “CHEP’in mülkü-
dür” gibi özel ibareleri ile ko-
laylıkla ayırt edilebiliyor.

CHEP’in verimliliği artı-

ZF’nin Yeni Şanzımanı ‘ZF Basicpower’
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CHEP Paletler Mavi Rengiyle 
Kolaylıkla Ayırt Edilebiliyor

ZF’nin yeni şanzımanı 
Basicpower ile 
mevcut WG 200 ürün 
serisi büyüyor.    
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laşım, geçen yılın aynı döne-
mine göre, FAVÖK’de yüzde 
38, net karda ise yüzde 63 ar-
tış getirdi. 

Verimlilik ve operasyonel 
performansın temel göster-
gesi olarak Nakit Yönetimi-
ni çalışmalarının merkezine 
koyan Brisa, son 2 yıl içinde, 
işletme sermayesi devir hızı-
nı 1,8’den 5’e çıkartarak re-
kor seviyede realize etti. Bri-
sa Aksaray’daki yeni lastik 
fabrikası yatırımını da güçlü 
nakit yönetimi ve operasyo-
nel performans ile istikrarlı 
bir şekilde planlandığı gibi 
gerçekleştiriyor.

Brisa’nın 2019 ikinci çey-
rek finansal sonuçlarını de-
ğerlendiren Brisa CEO’su 
Cevdet Alemdar, küresel 
ve yerel pazardaki tüm zor-
luklara rağmen istikrarlı ve 

açılır cam tavanlar için kulla-
nılıyor. Ancak şimdi Conti-
nental, bunların yanı sıra, tüm 
araçların camları için uygun 
ve cam kontrol potansiyelini 
önemli ölçüde artıran yeni-
likçi bir teknoloji kullanıyor: 
Continental’in LC (sıvı kris-
tal) isimli bu teknolojisi, araç-
lardaki değiştirilebilir cam için 
benzersiz bir kalite sunuyor.

BRIDGESTONE, Lassa ve 
Dayton markalarıyla Türkiye 
lastik pazarı lideri Brisa, 2019 
ikinci çeyrek dönemi finansal 
sonuçlarını açıkladı. Şirket, 
yılın ikinci çeyreğinde, ihra-
cat tonajını bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 
27 artırdı. Brisa yılın ikinci 
çeyreğini, geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 63 net kar 
artışı ile kapadı. 

MODERN bir araç, ortala-
ma olarak yaklaşık beş met-
rekare cam içeriyor. Bu 30 yıl 
öncekinden neredeyse iki kat 
daha fazla cam kullanıldığı 
anlamına geliyor. Yorgun-
luk algılayıcı bir iç aynadan 
3D hız ölçere kadar birçok 
ileri teknoloji bileşeni dijital 
olarak birbirine bağlı şekilde 
kullanılırken, araçların cam-
ları muazzam potansiyelleri-
ne rağmen genellikle her tür-
lü dijital ekipmandan yoksun 
olarak kullanılıyor. Conti-
nental artık bu potansiyelden 
giderek daha fazla yararlan-
maya çalışacak. Bu nedenle 
teknoloji şirketi Continental, 
Akıllı Cam Kontrol (Intel-
ligent Glass Control) çözü-
münü geliştiriyor. Böylelikle 
şirket bu alanda daha fazla 
konfor, güvenlik ve enerji ve-
rimliliği için tamamen yeni 
olanaklar sunacak.

Yeni film teknolojileri sa-
yesinde panoramik açılır cam 
tavanlar, her zamankinden 
daha etkin bir şekilde kuman-
da edilerek karartılabiliyor, ön 
camın bölümleri güneş alçal-
dığında hafif renklenebiliyor 
ve B sütunlarının arkasındaki 
pencereler, arka koltuklarda 
daha fazla mahremiyet sağla-
mak için karartılabiliyor. Ay-
rıca camlar ısıtma kabloları 
olmaksızın da otomatik olarak 
ısıtılabiliyor ve hatta ekran 

Şirket, ikinci çeyrekte, 
geçen yılın ikinci çeyreğine 
kıyasla cirosunu yüzde 20 art-
tırarak, ilk altı ayda 1,6 milyar 
TL ciro rakamına ulaşırken, 
yurtiçi pazardaki daralma-
yı, yurtta pazar payı artışı ve 
yurtdışında ihracat artışı ile 
dengeleyen ve aynı zamanda 
maliyet ve borç yönetiminde 
istikrarlı iyileştirme sağlayan 
bir yönetim gösterdi. Bu yak-

yüzeyi olarak da kullanılabili-
yor. Continental’in Beden & 
Güvenlik ve Bilgi-Eğlence & 
Bağlantı Birimi Yöneticisi Jo-
hann Hiebl şunları söylüyor: 
“Camlar, aracın giderek daha 
aktif ve akıllı bir parçası haline 
geliyor. Akıllı Cam Kontrolü, 
şu anda geliştirmekte olduğu-
muz yenilikçi bir çözüm. Böy-
lece pencereler aracın kullanı-
cı ara yüzüne daha etkin bir 
şekilde entegre edilebiliyor. 
Bu, sürüşü daha konforlu ve 
daha güvenli hale getirecek ve 
yeni karartma ve ısıtma işlevle-
ri sayesinde, önemli miktarda 
enerji tasarrufu da sağlayacak. 
Bu çalışmalar, elektro-mobili-
teye ve otonom sürüşe doğru 
giden yolda önemli bir adım 
teşkil ediyor.”

Akıllı Cam Kontrolü, cama 
entegre edilmiş özel filmler 
kullanıyor ve elektrik kontrol 
sinyallerini kullanarak yarı 
saydamlık derecelerini de de-
ğiştirebiliyor. Görsel kalite ve 
cam bölmenin kararma hızı 
açısından yararlar ve dezavan-
tajlar sunsalar da bu amaca 
yönelik çeşitli teknolojiler 
mevcut. Akıllı pencereler ge-
leneksel olarak panoramik 

kiyatlarımızı gerçekleştir-
dik, 10 ülkede yeni iş ortak-
lıkları yaptık. Diğer yandan, 
Avrupalı araç üreticileri 
ile yeni iş birliklerini hayata 
geçirerek, ihracatta orijinal 
ekipman kanalımızı güçlen-
diriyoruz. Bu gelişmelerle, 
faaliyet gösterdiğimiz tüm 
pazarların üzerinde büyüme 
performansı göstererek, pa-
zar payı kazandık. 

Yine bu dönemde, ül-
kemizde orijinal ekipman 
kanalındaki lastik talebi 
otomotiv sektöründeki da-
ralmalara paralel olurken, 
yenileme lastik pazarında 
da daralma meydana gel-
di. Bu pazar koşullarında, 
Türkiye’nin en güçlü bayi 
ağı olan Brisa iş ortakları ile 
omuz omuza hareket ederek, 
sahada daha da güçlenerek, 
müşterilerimize, lastiğin öte-

sinde sunduğumuz toplam 
değerler paketimizi zengin-
leştirerek, yenileme pazarı-
nın üzerinde büyümeyi bir 
kez daha başardık. 

Şirketimiz, hedefleri doğ-
rultusunda global ve yurtiçi 
pazarlarda gerçekleştirdi-
ği güçlü performansının 
rüzgarını, inşa ettiği akıllı 
kültürden alıyor. Brisalı-
lar geleceğin yeteneklerini, 
mesleki ve kişisel becerile-
rini kazanmaya devam edi-
yor. Aynı zamanda iş yapış 
biçimimiz de geleceğin ih-
tiyaçlarına yanıt verecek şe-
kilde hızla dönüşüyor. Tüm 
iş süreçlerimizde dijital 
dönüşümü, veriye dayalı iş 
modellerini, her alanda ya-
lınlaşmayı hayata geçirecek 
çalışmalarla geleceğe hazır-
lanıyoruz. Brisa cesaretle 
yol alıyor” dedi.

dengeli büyümeyi başardık-
larına değinerek şunları söy-
ledi; “Şirketimiz, bu yıl için 
belirlediği hedeflerine doğru 
emin adımlarla ilerliyor. Ba-
şarıyla yol alıyoruz çünkü gü-
cümüzü bu topraklardan alı-
yoruz. İzmit ve Aksaray’daki 
yeni nesil teknolojilerle do-
natılmış fabrikalarımızda, 
mükemmeli bir yaşam biçimi 
olarak kabul eden çalışanla-
rımız, dünya standartlarında 
lastikler üretiyor.

Bu dönemde, yerli üretim 
gücümüz, Aksaray’da üreti-
mine ivme kazandırdığımız 
akıllı fabrikamızın kattığı 
değer, ARGE mühendisleri-
mizin ve uluslararası pazar-
larda hedeflerinin peşinden 
tutkuyla koşan ekibimizin e-
mekleri ile, aylık bazda ulus-
lararası satış hacimlerinde 
üst üste rekorlara imza attık. 
Global pazarlardaki varlı-
ğımızı derinleştirerek, Asya 
Pasifik, Asya ve Avrupa’da 
toplam 8 yeni pazara ilk sev-

Akıllı Cam Kontrolü sa-
yesinde uyarlamalı kamera 
sistemlerinin etkinliği de artı-
rılabilir. Uyarlanabilir kamera 
sistemleri, geniş bir yelpazede-
ki otonom sürüş işlevleri için 
hayati öneme sahip bileşenler-
dir ve iç aynaya yakın konum-
landırılmışlarsa güneş alçal-
dığında işlevleri bozulabilir. 
Akıllı Cam Kontrolü sayesin-

de, örneğin gelişmiş sürücü yar-
dımı ve bilgi-eğlence sistemleri 
tarafından üretilen bilgi göste-
riminde, akıllı araç ön camları 
insan-makine etkileşiminde de 
rol oynayacak. Pencereler ayrı-

ca çeşitli dokunmatik öğelere 
sahip akıllı ekranlara da dönüş-
türülebilir. Continental, tüm 
bunları yakın gelecekte gerçeğe 
dönüştürmek için gerekli olan 
yenilikçi teknoloji çözümlere, 
elektronik bilgiye ve uzmanlı-
ğa sahip.

Akıllı Cam Kontrolü tekno-
lojisinin devam eden gelişimi, 
otomotiv endüstrisinde cam 
yüzeylerine yönelik artan genel 
eğilim birlikte ilerliyor. Çok 
az sentetik materyal cam gibi 
uzun bir tarihe sahip. Ayrıca 
camın çekiciliği de uzun süre 
devam edecek gibi görünüyor. 
Mısır’da yaklaşık 2 bin 500 yıl 
önce bir firavununun sağlam 
cam kadehi ile başlayan hikâye 
bugün ileri teknoloji hibrit 
malzemeler alanında önem-
li bir araştırma ve geliştirme 
odağı haline geldi. Cam; sıvı 
çözeltiler, özel kristaller, nano-
partiküller, boya partikülleri, 
akıllı ve ilişkili kontrol tekno-
lojisi ile birlikte en büyük ino-
vasyonlardan biri olacak.

Brisa Yılın İkinci Çeyreğinde
Net Karını Yüzde 63 Artırdı

Continental’den Akıllı Cam Teknolojisi 

Continental Sürücülere Lastik ve Sürüş 
Güvenliği Eğitimi Vermeye Devam Ediyor

Brisa CEO’su Cevdet Alemdar

Brisa, yılın ikinci çeyreğinde gösterdiği 
performansla yurt içi ve uluslararası 
pazarlardaki başarısını bir kez daha kanıtladı. 
Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat 
tonajını yüzde 27 artıran Brisa, yılın ilk 
çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 63 net kar artışı elde etti.    

Continental’in akıllı cam teknolojisi, araç camlarını araçtaki bilgisayara 
bağlıyor. Yeni “sıvı kristal” film teknolojisi sayesinde benzersiz cam 
kalitesi yakalanırken camlar otomatik şekilde karartılabiliyor. Araç 
penceresi çeşitli fonksiyonlar için dijital bir ara yüz haline geliyor.    

CONTINENTAL Türki-
ye, trafikte sıfır ölüm, sıfır 
yaralanma ve sıfır kazayı 
hedeflediği ve “Vision Ze-
ro” olarak adlandırdığı ku-
rumsal sosyal sorumluluk 
kapsamında, lastik ve sürüş 
güvenliği eğitimlerine de-
vam ediyor. Bu çerçevede iş 
birliği yaptığı şirketlere bir 
yenisini daha ekleyen Con-

tinental Türkiye; ağır kargo 
ve akaryakıt ürünü taşımacı-
lığını yapan Hatay merkezli 
Ultrans Taşımacılık şirketi-
nin sürücüleri için bir eğitim 
programı düzenledi.

Bir gün süren eğitimlerde 
katılımcılara, Continental 
lastiklerinin sahip olduğu 
teknolojiler hakkında bilgi 
verilirken sürüş güvenliği 

konusunda da önemli bilgi-
ler paylaşıldı. Eğitime katı-
lan tüm katılımcılara ayrıca 
lastik performansına etki 
eden faktörler, lastik deği-
şimlerinin ne zaman yapıl-
ması gerektiği ve lastiklerini 
seçerken dikkat etmeleri ge-
reken hususlar gibi önemli 
konularda bilgiler verildi.

Bu eğitimlerle katılımcı-
lara, lastiklerin verimli kul-
lanımına ilişkin farkındalı-
ğını artıran Continental, 
yollarda can güvenliğini en 
üst seviyeye taşıyan bilgi 
ve deneyimini daha fazla 
sayıda kişiye ulaştırmayı 
hedefliyor.
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PIRELLI marka kamyon, 
otobüs, tarım ve iş makinesi 
lastiklerinin lisanslı üreticisi 
Prometeon’un, uluslararası 
taşımacılık yapan ağır vasıta-
lar için tasarladığı “H:01” ve 
“ST:01 Neverending Super-
single” Avrupa’nın da tercih et-
tiği lastikler olarak öne çıkıyor.  

Uluslararası taşımacılıkta 
uzun ömür, yakıt tasarrufu gibi 
öncelikli ihtiyaçları mükem-
mel performansla karşılayan 
treyler lastiği “ST:01 Neve-
rending Supersingle” güçlen-

DAMPERLİ kamyonların 
boyutları nedeniyle karayolla-
rında kullanımı güç olduğun-
dan Norveç’te, güçlü inşaat 
kamyonları tercih edilerek bu 
sorun çözülüyor. Bu doğrultu-
da son olarak Hoyanger’deki 
Per Øren As nakliye şirketine 
teslim edilen, Allison 4500 
serisi retarderli tam otomatik 
şanzıman donanımlı Scania 
6x6 G500’e talepler, her geçen 
gün artarak devam ediyor. 

Høyanger, yaklaşık 4000 
nüfusa sahip küçük bir beledi-
ye olmasının yanı sıra gelişmiş 
bir endüstriyel çeşitliliğe sahip. 
1925 yılında kurulan Per A 
Øren ise çok yönlü bir nakliye 
şirketi olarak bölgedeki endüst-
ri için hizmet veriyor. Uzun za-
mandır taşımacılık hizmetleri 
sunan şirket, 2009’dan bu yana 
inşaat operasyonlarında da en 
büyük hizmet sağlayıcılarından 
biri haline geldi. 

PETROL Ofisi istasyon-
larındaki hizmet kalitesi-
ni değerlendiren ‘Üçüncü 
Göz’ programında, 2019 
yılının ilk şampiyonları tö-
renle ödüllerini aldı. Alınan 
puanlarla 7 bölgenin hizmet 
birincilerinin belirlendiği 
‘Üçüncü Göz’de bu yıl 2 
bayi de Otogaz Hizmet Bi-
rincisi oldu. 

Petrol Ofisi’nin, sektö-
rünün referans çizgisini 
oluşturan hizmet kalitesini 
en üst seviyeye çıkartmak 
hedefi ile eğitim, geliştir-
me ve hizmet adımlarının 
sonuçlarını ölçümlediği 
‘Üçüncü Göz’ programı-
nın 2019 ilk çeyrek sonuç-

dirilmiş yanakları ile yanal 
darbelere karşı maksimum da-
yanıklılık sağlıyor. 

Yenilenen sırt genişliğiyle 
tüm büyük hacimli treyler ti-
pi araçlara uyum sağlayabilen 
“ST:01 Neverending Super-
single” lastikleri, 7 adet çevre-
sel taban blokları sayesinde ise 
yırtılmaya karşı yüksek direnç 
sunuyor. Diş Aşınma Göster-
gesi (TWI), lastik diş derinli-
ğinin daha kolay ölçülmesini 
sağlarken, yenilikçi kuşak pa-
keti teknolojisi ise maksimum 

İnşaat Departmanı Müdürü 
Lasse Øren, yeni araçları ile ilgili 
açıklamasında; “Geçmişte, filo-
muzda çok sayıda damperli kam-
yonumuz bulunuyordu ancak 
karayollarında kullanım için çok 
büyük olduklarından alternatif 
bir araç bulmamız gerekiyordu. 
Yeni Scania 6x6 G500 modelini 
birkaç yıl önce fuarda ekstra bü-
yük tekerleklerle sergilenirken 
incelemiştik ve operasyonları-
mız için ideal bir çözüm olaca-
ğını düşündük” şeklinde belirtti. 

Øren, bu araçların özellikle 
karayollarındaki kullanımların-

ları açıklandı. Gizli ve gerçek 
müşteri denetimleri sonuçla-
rının üçer aylık dönemlerde 
değerlendirildiği Üçüncü Göz 
programında, bölgelerinde en 
yüksek puanı alan yedi hizmet 
birincisi ile birlikte iki bayi de 
Otogaz hizmet birincisi olarak 
belirleniyor.  

‘Üçüncü Göz’ ile belirlenen 
Petrol Ofisi’nin 2019 yılın-
daki ilk hizmet şampiyonları 
ödüllerini, Petrol Ofisi’nden 
CMO Beril Alakoç ve Tica-
ri Pazarlama Müdürü Aykut 
Yüksel’in ev sahipliğinde, Pera-
kende Direktörü Yiğit Meral, 
Perakende Yatırım Müdürü 
Mahmut Çil, Perakende Satış 
Müdürü Mustafa Cem Aşık, 

Perakende Ticaret 
Müdürü Savaş Gün-
gör, Perakende Mü-
kemmellik Müdürü 
Meysem Tamam ve 
LPG Müdürü Mu-
rat Çelik’in dekatı-
lımıyla gerçekleştiri-

dayanıklılığı ve düşük dönme 
direncini garanti ediyor, bu ö-
zelliği ile de yakıt tüketiminde 
tasarruf sağlıyor.

Teknolojisi en yüksek 
lastikleri Türkiye’deki fab-
rikasında üreten Promete-
on Lastik Grubu’nun üstün 

da birçok avantajını gördükle-
rini belirterek; “Scania G500, 
hem satın alma hem de işletme 
maliyeti olarak damperli kam-
yonlardan daha uygun. Yerden 
yüksekliği operasyonlarımız için 
çok ideal, yükleme ve boşaltma 
da damperli kamyonlara göre 
daha hızlı. Allison tam otomatik 
şanzıman donanımı da birçok a-
vantajın yanı sıra dik bir yokuşta 
tam yüke rağmen mükemmel bir 
kalkış sağlıyor. Yakıt tüketimi 
daha düşük olurken, şanzıman 
bakım maliyetleri de minimuma 
indiriliyor” diye ekledi.

len törenle aldılar. Petrol Ofisi 
CEO’su Selim Şiper’de törene 
katılarak, bölge birincisi bayile-
ri bizzat tebrik etti.

Petrol Ofisi Genel 
Müdürlüğü’nde düzenlenen 
törende, 2019 ilk çeyrek veri-
lerine göre Hizmet Birincisi 
bayiler; Ege Bölge Şampiyo-
nu Uysal Petrol (Çanakkale) 
adına Süleyman Uysal, Güney 
Marmara Bölge Şampiyonu 
Otosar Petrol (Eskişehir) adı-
na Kayhan Gelici, Güney ve 
Güneydoğu Anadolu Bölge 
Şampiyonu Kadim Sur Petrol 
(Diyarbakır) adına Ahmet A-
teş, Karadeniz Bölge Şampiyo-
nu Petrol 24 Petrol (Erzurum) 
adına Kürşat Pir, Marmara 
Bölge Şampiyonu Garanti 
Gayrimenkul Petrol (Edir-
ne) adına İsmail Şapçı veOrta 
Anadolu Bölge Şampiyonu 
Çavdarlar Petrol (Kayseri) 
adına Noman Çavdarödülle-
rini Petrol Ofisi yetkililerinin 
elinden aldılar.

teknolojik özelliklere sahip 
435/50R19.5 ölçüsündeki 
“ST:01 Neverending Super-
single” lastikleri Türkiye’de 
üretiliyor ve Türkiye’nin yanı 
sıra başta Avrupa olmak üzere 
dünyanın pek çok ülkesine ih-
raç ediliyor.

Serinin ön lastikleri, yeni-
likçi desen tasarımı sayesinde 
üstün direksiyon hakimiyeti 
sunuyor. Yenilikçi lastik ta-
ban deseni aynı zamanda yol 
temasında ortaya çıkan basın-
cı her noktaya eşit dağıtarak 
düzenli aşınma ve yüksek ki-
lometre performansı sağlıyor. 
Zenginleştirilmiş taban hamur 
bileşimi düşük dönme direnci 
sunmasının yanı sıra yüksek ısı 
oluşumunu engelleyen yapısı 
ile daha uzun bir lastik ömrünü 
garanti ediyor.  

Serinin çeker lastikleri 
ise derin lamelleri ve yönlü 
taban deseni ile lastik ömrü 
boyunca; mükemmel çekiş 

performansı, daha kısa fren 
mesafesi ve üstün yol tutuş 
vadediyor. Yakın sırt blokları 
ve omuz blokları arasındaki 
yüksek bağlar yakıt tasarrufu 
sağlarken aynı zamanda düşük 
gürültü seviyesiyle kullanıcıla-
rına konfor sağlıyor. 
Pirelli 9 şehirde 400’ü aşkın 

kişiye lastik eğitimi verdi
Pirelli, çalışanlarını ve pay-

daşlarını bilinçlendirmeye yö-
nelik eğitimleri ile 2019’un ilk 
6 ayında Adana, Ankara, Bur-
sa, İstanbul, İzmir, İzmit, Kay-
seri, Sakarya ve Şanlıurfa’da 
bayi, iş ortakları ve çalışanları 
dahil 400’ü aşkın kişiye 2180 
saat süren eğitimler verdi. 

Katılımcılar Pirelli’nin Eği-
tim Müdürü Tunç Erzurumlu-
oğlu tarafından lastik pazarı ve 
gelişimi, lastik teknolojileri ve 
kullanımının yanı sıra Pirelli 

Türkiye hakkında global ve ye-
rel bilgiler, Pirelli’nin prestij ve 
premium otomobil markala-
rındaki konumu ve ürün yelpa-
zesi, homologasyonlar ile yeni 
ürünler hakkında bilgilendiril-
di. Çalışanlara ve yetkili satıcı-
lara da müşteri ihtiyaçlarının 
belirlenmesi ve yönetimi, satış 
teknikleri, müşteri memnuni-
yeti ve sadakati konularında 
eğitimler verildi. Ayrıca Top-
tan Kanalında faaliyet gösteren 
yetkili satıcılara yönelik, satış 
ekiplerinin ihtiyacı ve yöne-
timi, ticari müşteri yönetimi, 
online b2b bayi yönetimi ve ge-
reklilikleri, satış gelişimi, lojis-
tik/servis hizmetlerinin önemi 
ve müşteri carisi takibi ve sadık 
müşteri yaratmanın püf nokta-
ları konuları da verilen eğitim-
ler arasında yer aldı.

Pirelli’nin geçtiğimiz yıl pe-
rakendeci bayileri ile gerçek-
leştirdiği “Perakendecilik Tek-
nikleri Eğitimleri”nin devamı 
olan “Toptancılık Satış Tek-
nikleri” eğitimleri ise Adana, 
İzmir, İstanbul ve Ankara’daki 
30 bayiden 45 kişinin katılımı 
ile tamamlandı. 2 gün süren 
eğitimlerde Pirelli’den de 16 
kişilik satış ekibi yer aldı.

Prometeon Ağır Vasıtalara Uzun Km Vadediyor

Allison Şanzıman Donanımlı 
Scania’lar Norveç’te Yerini Aldı

PO Hizmet Şampiyonlarını Belirledi

Pirelli marka premium endüstriyel ve ticari 
lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon’un 
uluslararası taşımacılığa yönelik tasarladığı 
lastikleri kullanıcılara üstün yakıt tasarrufu ve 
uzun kilometre ömrünü bir arada sunuyor.     

Prometeon’dan Ağır Vasıta 
Off Road Araçlarına Özel Seri

PIRELLI marka premi-
um endüstriyel ve ticari 
lastiklerin lisanslı üreticisi 
Prometeon’un; çamur, kum, 
çimen gibi en zorlu ve değiş-
ken arazi şartlarına ve asfalt 
zemine dayanıklı olarak ge-
liştirdiği “PS22 PISTA” serisi 
askeri araçlar ve özel amaçla 
kullanılan araçlar tarafından 
tercih ediliyor.  

Pirelli marka kamyon, 
otobüs, tarım ve iş makinesi 

lastiklerinin lisanslı üreticisi 
Prometeon, zorlu arazi ko-
şullarına yönelik geliştirdiği 
“PS22 PISTA” serisi çamur, 
kum, çimen gibi değişken 
yüzeylerde üstün yol tutuş ve 
dayanıklılık sağlıyor.

Askeri araçlar, özel amaç-
la kullanılan araçlar ve off 
road’da kullanılan ağır vası-
ta araçlar tarafından tercih 
edilen seri en zorlu koşullarda 
dahi uzun ömür vadediyor.

“PS22 PISTA” serisi, 
lastik patladıktan sonra 
dahi kullanılabilen ‘Run 
Flat’ teknolojisine sahip
Derin kanallar ile aralıklı o-

larak yerleştirilmiş güçlü blok-
lar özellikle yumuşak (çimen, 
çamur) veya gevşek (kum) ze-
minlerde ve asfaltta üstün yol 
tutuş performansı sunuyor. 
İç lastiksiz kullanımda ‘topuk 
kilidi’ ve patladıktan sonra da 
lastiğin kullanılabilmesini sağ-
layan ‘run flat’ uygulamasına 
olanak veren seri aynı zaman-
da iç lastikli olarak da kul-
lanılabiliyor. Taban bloklar 
arasındaki güçlü bağlar, yır-
tılmalara ve kopmalara karşı 
mükemmel koruma sağlıyor. 
PS22 PISTA ayrıca sunduğu 
performans sayesinde ağır va-
sıta off-road yarışlarında da 
tercih ediliyor. PS22 PISTA 
serisi 14.00 R20, 335/80 R20, 
365/80 R20, 365/85 R20, 
395/85 R20 olmak üzere 5 
farklı ölçü ile satışa sunuluyor. 
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mesi olanaklı hale geliyor. 
Taşımanın yüzde 92’sinin 

karayoluyla yapıldığı Türki-
ye, aynı zamanda Avrupa’nın 
en büyük kamyon pazarına 
sahip. Türkiye’de,850 bin 

mak için Bosch ile işbirliği 
yapıyor. Bu iş birliğiyle ba-
tarya performansını optimize 
etmek ve böylece DiDi’nin 
ekosistemi içerisinde yer alan 
hem sürücülere hem de filo o-
peratörlerine fayda sağlamak 
amaçlanıyor.

Hassas gerçek zamanlı 
analiz 

Uzmanlara göre, bugünün 
lityum iyon bataryalarının 
ortalama kullanım süresi 8 
ila 10 yıl veya 500 ve bin şarj 

TIRPORT ve Mobiliz firma-
ları arasında, lojistik sektörü 
için geçtiğimiz günlerde işbir-
liği imzalandı. İmzalanan an-
laşmayla, Mobiliz kurumsal 
müşterileri, Tırport’un yük 
takip ve lojistik operasyon 
yönetimi hizmetlerine erişe-
cek. Mobiliz müşterisi olan 
lojistik şirketleri, kamyoncu 
kooperatifleri, forwarder’lar 
yük sahibi fabrikalar, ithalatçı 
ve ihracatçı firmalar, lojistik 
operasyonlarını, Tırport’un 
aplikasyon gücüyle akıllı tele-
fonlarından yönetebilecekler. 
Ayrıca, Mobiliz müşterileri, 
kendi filosu dışında spot pa-
zardan kısa süreli tedarik etti-
ği kamyonları ve yüklerini de, 
Tırport YükCepte uygulama-

BOSCH, bataryaların daha 
uzun süre dayanmasını sağ-
lamak için, araçların batarya 
yönetim sistemlerini tamam-
layan yeni bulut servisleri ge-
liştiriyor. Bosch Yönetim Ku-
rulu Üyesi Dr. MarkusHeyn, 
“Bosch, elektrikli araç batar-
yalarını buluta bağlıyor. Veri-
ye dayalı servisler, bataryaların 
performansını önemli ölçüde 
artırabileceğimiz ve kullanım 
ömrünü uzatabileceğimiz an-
lamına geliyor” dedi. 

Buluttaki akıllı yazılım iş-
levleri, bataryanın durumunu 
sürekli olarak analiz ediyor ve 
hücre yaşlanmasını önlemek 
veya yavaşlatmak için uygun 
tedbirleri alıyor. Bu tedbirler, 
bir elektrikli aracın en pahalı 
bileşeni olan bataryadaki a-
şınmayı ve yıpranmayı yüzde 
20’ye kadar azaltabiliyor.

Araçtan ve çevresinden 
gerçek zamanlı olarak alınan 

sı ile takip edebilme imkanına 
kavuşuyor. Özetle, iki kurum 
arasındaki işbirliği sayesinde, 
araç takip cihazı takılmayan 
araçların ve taşımaların, Tır-
port App gücüyle yönetilebil-

veriler bunda önemli bir role 
sahip. Bulut servisleri, her bir 
yeniden şarj işlemini optimize 
etmek ve sürücülere gösterge 
paneli aracılığıyla batarya gü-
cünü nasıl koruyacaklarına da-
ir özel sürüş ipuçları sunmak 
için bu verileri kullanıyor. 

Merkezi Çin’de bulunan 
ve global olarak önde ge-
len bir mobilite platformu 
olan DidiChuxing, DiDi’nin 
elektrikli araç filosunda Bat-
tery in theCloud’u kullan-

rına ve üretici şirketlere ait. 
Geri kalan yüzde 95’in sahip-
liği bireyseldir. Lojistik firma-
ları yüzde 90’lar seviyesinde, 
spottan kamyonlar bularak, 
onlara yük veriyor. Bu du-
rum, taşımanın ve yükün gü-
venliği açısından, birçok riski 
de bünyesinde barındırıyor. 
Gecikmeler, teslimat raporla-
maları, hırsızlıklar gibi birçok 
konu sektörü zorluyor. 

Tırport, lojistik operas-
yon yönetimi ve yük takibi 

edilmesinde hem de bunun 
daha hızlı bir şekilde yapıl-
masında büyük önem taşıyor.

Bataryaları yaşlanmaya 
karşı koruma 

Bir bataryanın mevcut du-
rumuna ilişkin elde edilen 
yeni anlayışlar, Bosch’un ba-
taryayı yaşlanmaya karşı aktif 
olarak korumasını da sağlı-
yor. Bir örnek vermek gere-
kirse: tamamen şarj edilmiş 
bataryalar, özellikle yüksek 
veya düşük ortam sıcaklık-
larında daha çabuk yaşlanır. 
Bu nedenle Bosch’un bulut 
servisleri, ortam koşulları çok 
sıcak ya da çok soğuk oldu-

konusunda dünya çapında 
dijital çözümler üretiyor. 
Tırport’un geliştirdiği tek-
nolojiler, araç takip sistemle-
riyleya da araçlardaki OBD 
portlarla konuşabiliyor, mo-
bil aplikasyonlarla taşımanın 
her evresi gerçek zamanlı ve 
konum tabanlı raporlanabili-
yor. Tırport sayesinde, lojis-
tik firmaları ve yük verenler, 
taşımayı cepten yönetirken; 
yüklerini ve teslimat süreçle-
rini canlı bir şekilde izleniyor.

ğunda bataryaların yüzde 100 
şarj edilmemesini sağlayacak. 
Batarya şarjının sadece yüz-
de birkaç puan azaltılmasıyla 
bataryaaşınma ve yıpranmaya 
karşı korunacak. Buluttaki 
veriler de bataryanın bakımı-
nı ve tamirini iyileştirmeye 
yardımcı olacak. 

Bir batarya arızası veya 
hatası tespit edilir edilmez, 
sürücüye veya filo operatörü-
ne bilgi verilebilecek. Bu, bir 
bataryanın geri dönülemez 
şekilde hasar görmesinden 
veya çalışmasının tamamen 
durmasından önce tamir edi-
lebilme ihtimalini artıracak. 

kamyon yollarda. Her gün 
ortalama 600 bin kamyon 
yük alıyor ve ortalama 285 
kilometre taşıma yapılıyor. 2 
bini aşkın lojistik firmasının 
faaliyet gösterdiği pazarda, 
bir günde gerçekleşen taşıma-
ların bedeli yaklaşık 1 milyar 
TL’nin üzerinde gerçekleşi-
yor. Yollardaki kamyonların 
yüzde 10’unda bile araç takip 
sistemi yok. Diğer taraftan, 
trafikteki kamyonların, sade-
ce yüzde 5’i lojistik firmala-

döngüsü arasında değişiyor. 
Batarya üreticileri genellikle 
100 bin ila 160 bin kilometre 
arasında bir kilometre perfor-
mansı garanti ediyor. Ancak 
hızlı batarya şarjı, yüksek şarj 
döngüsü sayısı, aşırı sportif 
sürüş tarzı ve aşırı yüksek 
veya düşük ortam sıcaklıkla-
rı, bataryalar açısından stres 
kaynakları oluşturuyor ve ba-
taryaların daha hızlı yaşlan-
malarına neden oluyor. 

Dr. Heyn, “Uzun kullanım 
ömürlerine sahip güçlü batar-
yalar, elektromobiliteyi daha 
uygulanabilir kılacak” dedi.
Akıllı yazılım işlevlerinin bir 
başka özelliği ise sürü ilkesini 
kullanması. Analiz için kulla-
nılan algoritmalar, sadece tek 
bir araçtan değil, bir filonun 
tamamından alınan verileri 
değerlendiriyor. Sürü zekası, 
araç bataryaları için hem daha 
fazla stres faktörünün tespit 

Tırport ve Mobiliz’den Lojistik 
Sektörü İçin Dev İşbirliği

Bosch Elektrikli Araç Bataryalarının 
Kullanım Ömrünü Uzatıyor 

Delphi Technologies’ten Kamyonlara 
Yüksek Basınçlı Doğal Gaz Enjeksiyonu
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Lojistik operasyon yönetimi ve yük takibi konusunda dünya çapında 
dijital çözümler üreten Tırport, gelecek 3 yıl içinde 250 bin aktif 
kamyoncuya ulaşmayı hedefliyor. Araç Takip Sistemi Mobiliz ise, 
onlarca ülkede, 400 binin üzerinde araca uçtan uca araç takip 
çözümleri sunuyor. 

DÜNYANIN önde gelen 
otomotiv orijinal ekipman ü-
reticileri için emisyon ve yakıt 
tasarrufu çözümleri üreten 
Delphi Technologies, West-
port Fuel Systems ortaklığı ile 
geliştirdiği Westport Yüksek 
Basınçlı Direkt Enjeksiyonlu 

HPDI 2.0TMsistemini ta-
nıttı. Ağır vasıta araçlarında 
kullanılacak olan sistem, Co2 
salınım değerini yüzde 20’ye 
kadar azaltıyor. Bu miktar, 
yüksek basınçlı doğal gaz kul-
lanımıyla birlikte ise yüzde 
100’e kadar çıkabiliyor.

Otomotiv orijinal ekip-
man üreticileri için emisyon 
ve yakıt tasarrufu çözümleri 
üreten Delphi Technologies, 
binek ve ticari araç kullanı-
cılarına yönelik profesyo-

nel çözümlerini otomotiv 
endüstrisine kazandırmaya 
devam ediyor. Son olarak 
Westport Fuel Systems ortak-
lığı ile geliştirilen Westp§ort 
Yüksek Basınçlı Direkt En-
jeksiyonlu HPDI 2.0TM 
sistemini Viyana Motor Sem-
pozyumunda tanıtan Delphi 
Technologies, yeni ürünüyle 
ağır vasıtalarda Co2 salınım 
değerini yüzde 20’ye kadar 
azaltıyor. Bu miktar, yüksek 
basınçlı doğal gaz kullanı-

mıyla birlikte ise yüzde 100’e 
kadar çıkabiliyor.

2019 yılı Nisan ayında AB 
ülkelerinde her bir kamyonun 
2025 yılına kadar CO2 emis-
yon salım değerlerinde yüzde 
15, 2030 yılına kadar ise yüz-
de 30 düşüş sağlaması zorun-
luluğu duyurulmuştu. West-
port HPDI 2.0TM sistemi, 
Co2 emisyon salım değerini 
yüzde 20’ye kadar azaltarak, 
üreticilere mevcut araçlarını 
2029 yılına kadar AB düzen-

lemeleriyle uyumlu hale ge-
tirme imkanı sağlıyor. Sistem, 
mevcut teknolojiye sahip ağır 
vasıta ve kamyonlarda kul-
lanılan yüksek performanslı 
dizel motorlarda minimum 
değişiklikle uygulanabiliyor.

Doğal gaz enjeksiyonuna 
tam uyum

Delphi Technologies’in 
tescilli kontrol valfi üretim 
metodu ve Westport’un yeni-
likçi çift eşmerkezli enjeksi-
yon iğnesi, küçük bir pilot di-
zel enjeksiyonunun ardından 
daha büyük bir ana doğal gaz 
enjeksiyonunun yapılmasını 
sağlıyor. Özgün dizel pilot en-

jeksiyonu, kendiliğinden tu-
tuşarak uzamsal olarak dağıl-
mış çoklu ateşleme kaynakları 
sağlıyor, doğal gaz jetlerinin 
homojen bir şekilde ateşlen-
mesini beraberinde getiriyor. 
Devamındaki doğal gaz yan-
ması da ön karışım olmadan 
gerçekleşiyor. Bunun sonucu 
olarak motor vuruntusu or-
tadan kalkıyor ve baz dizel 
motorun sıkıştırma oranı ko-
runuyor. Doğal gaz önceden 
karıştırılmadığından, yakıt 
akışı azaltılarak güç kontrolü 
sağlanırken, geleneksel bir di-
zel motorda kısmi güç uygula-
ması gerekmiyor.
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çekici alımı yaptıklarını be-
lirten Ocak; “Her taşımacılık 
operasyonu farklı noktalar-
da zordur ve zamanla yarışır 
ancak soğuk zincir taşımacı-
lığında taşıdığınız mal biraz 
daha risklidir. Operasyonları-
nızda hiçbir aksama olmama-
sı gerekir. Bu nedenle Rena-
ult Trucks araçlarını tavsiye 
eden lojistik şirketlerini din-
ledik. Aracın konforu, per-
formansı kadar satış sonrası 
hizmetlerinden memnuniyet 
bizi etkiledi. Aracın zamanın-
da ve sorunsuz yoluna devam 
edebilmesi için satış sonrasın-
daki hizmetin hızı ve pratik-
liği bizler için hayati önem 
taşıyor” diye açıkladı. 

Teslimat törenlerine katı-
lan Renault Trucks Türkiye 
Satış Direktörü Ömer Bur-
salıoğlu ise; “Renault Trucks 
olarak müşterilerimizle uzun 
yıllara dayanan iş birlikleri 
kuruyoruz. Ailemize Flay Lo-
jistik ve Ocaktrans gibi yeni 
üyeler katılınca da çok mutlu 
oluyoruz. Tabi ki böyle değer-
li firmaların, Renault Trucks 
müşterisi olan şirketlerin tav-
siyesi ile ailemize katılmaları 
bizim için ayrı bir gurur kay-
nağı oluyor. Toplam çözüm-
lerimiz ile kendilerinin tüm 

İLK defa Renault Trucks 
alımı yapan Flay Lojistik ve 
Ocaktrans Uluslararası Nak-
liyat da T serisi çekicilerle 
filolarını genişletirken,  Kı-
lıç Tarım ise 8 adet Renault 
Trucks T 460 retarderli Euro 
6 çekiciler ile tek markalı filo-
sunu güçlendirdi.

Renault Trucks bayisi İ-
mam Kayalıoğulları’nın Mer-
sin’deki merkezinde gerçek-
leştirilen teslimatlarda Flay 
Lojistik’in 2 adet yeni T520 
High 4x2 Euro 6 çekicileri, 
Yönetim Kurulu Başkanı Ce-
lal Aktaş’a teslim edildi. 

Almanya, İngiltere, İsveç, 
Belçika, Hollanda başta ol-
mak üzere tüm Avrupa’ya yaş 
sebze-meyve ve balık ürünle-
rinin frigofirik taşımacılığını 
yapan Flay, zaman ile yarış-
tıkları operasyonları için Re-
nault Trucks çekicileri tercih 
etti. Yeni alımlarında araç-
ların teknik özellikleri kadar 
Renault Trucks kullanıcıları-
nın memnuniyetlerinin etkili 
olduğuna değinen Celal Ak-
taş; “Özellikle frigorifik taşı-
macılık yapan pek çok mes-
lektaşımız, Renault Trucks T 
serisinden memnuniyetlerini 
dile getiriyor. Performans, 
yakıt tasarrufu ve sürüş kon-

foru olarak araçlarından çok 
memnunlar” diye belirtti. 

Flay Lojistik, yılda 480 ton 
yaş sebze-meyve ve yaklaşık 
bin ton balık taşımacılığı ya-
pıyor. Uzun yol koşullarının 
zorlu sürüşlerinde şoförleri-
nin konfor ve performansını 
gözettiklerine değinen Ak-
taş; “Kalifiye sürücülerimizin 
memnuniyetleri, bizim için 
çok önemli. Bu nedenle Re-
nault Trucks’ın yüksek kabin 
çekicisini tercih ettik” dedi. 

Ocaktrans Uluslararası 
Nakliyat adına T 520 çekici-
ler,  Yönetim Kurulu Başkanı 
Muhittin Ocak ve Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Şehmuz Ocak’a teslim edil-
di. 1997’den bu yana soğuk 
zincir taşımacılığında hizmet 
verdiklerini belirten Muhit-
tin Ocak; “Ağırlıklı Hollan-
da, Almanya, Belçika ve İngil-
tere olmak üzere Avrupa’ya 
yaş sebze meyve taşımacılığı 
yapıyoruz. Dönüşte ise yüz-
de yüz doluluk ile Irak’a gıda 
ürünleri taşıyoruz. Mersin 
bölgemizin en büyük avan-
tajlarından biri de bu. İş dön-
güsü ve karlılık için güzergah 
dönüşündeki doluluk önem-
li” şeklinde belirtti. 

İlk defa Renault Trucks 

ğinen Ali Haydar Kılıç; “Ta-
rım ürünü yetiştiriciliği ve 
gıda sektöründe, mevsimsel 
zamanlamalar vardır ve za-
manla yarış söz konusudur. 
Müşteri taleplerinin bekleni-
len şekilde karşılanması için 
operasyonlarınızın aksama-
ması çok önemlidir. Bu ne-
denle güvendiğimiz ürünleri 
yine kendi filomuzla müşte-
rilerimize ulaştırmayı tercih 
ediyoruz. Şirket bünyemizde 
lojistiğimizi yaparak operas-
yonel kolaylık, maliyet ve 
zaman tasarrufu sağlıyoruz. 
Bu doğrultuda araç seçimleri-
mizde de kalite ve performan-
sı esas alıyoruz. Tek markalı 
filomuzda Renault Trucks, 
bizim için ideal bir çözü or-
tağı oluyor” şeklinde açıkladı. 

Kılıç, daha çok Anamur 

bölgesinde yetiştirdikleri taze 
muz, çilek ile ürettikleri don-
durulmuş meyve ve sebzeyi 
iç ve dış pazara sunduklarını 
belirtti. Ürün ve hizmet ka-
litelerinin önemine değinen 
Kılıç, lojistiğin kilit bir aşa-
ma olduğunun altını çiziyor; 
“Yıllık 20 bin ton üzerinde 
meyvenin lojistiğini de sağlı-
yoruz. Bunun yüzde 10-15’i 
yurtiçi ve kalanı yurtdışına ta-
şınıyor. Ürünün zamanında 
ve doğru teslimatı kadar tabi 
ki operasyonel maliyetler de 
önemli. Renault Trucks çeki-
ciler ile her anlamda tasarruf 
sağlayabildiğimizi deneyimle-
dik” dedi. 

İlk Renault Trucks Pre-
mium model çekiciler, 2013 
yılında Kılıç Tarım filosuna 
katıldı. Daha sonra da Rena-
ult Trucks araç alımı yaptık-
larını belirten Kılıç; “Yüksek 
performansın yanı sıra araç-
larımız ile yakıtta çok iyi bir 
tasarruf yakaladık. Daha önce 
farklı marka araçlarda toplam 
yakıt tüketimi oranı yüzde 
38-40 iken Renault Trucks 
ile yüzde 32’ye kadar düştü. 
Bu tabi ki çok önemli ama 
900 bin km’ye gelen aracımız 
ile bile herhangi bir problem 
yaşamamamız da çok kıymet-
li” diye açıkladı.

operasyon süreçlerinde yanla-
rında olacağız. Bundan sonra 
Flay Lojistik ve Ocaktrans ile 
de uzun yıllara dayanacak iş 
birliğimiz olacağına inanıyo-
ruz” dedi. 

Kılıç Tarım, kendi üreti-
mi olan taze ve dondurulmuş 
ürünlerin lojistiğini tamamı 
Renault Trucks çekicilerden 
oluşan filosu ile sürdürüyor. 
Yeni teslim aldığı 8 adet Re-
nault Trucks T 460 retarderli 
Euro 6 çekiciler ile tek mar-
kalı filosunu güçlendirdi.

Yeni Renault Trucks çe-
kicilerin teslimatı için dü-
zenlenen törene Kılıç Tarım 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Haydar Kılıç, Renault Trucks 
Türkiye Başkanı Sebastien-
Delepine, Satış Direktörü 
Ömer Bursalıoğlu, Bayi Ağı 
Geliştirme ve Satış Sonrası 
Hizmetler Direktörü Özgür 
Fırat, Bölge Satış Müdürü 
Tolga Aykaç, Özmutluba-
şOtomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Mutlubaş, 
Satış DirektörüEngin Demi-
rel ve Antalya Satış Temsilcisi 
Abdullah Önal katıldı. 

1996 yılından bu yana ta-
rım alanındaki yatırımları 
ile gıda alanında çok büyük 
ilerleme kaydettiklerine de-

Filolar Renault Trucks İle Güçlendi
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F A A L İ Y E T L E R İ N E 
2004 yılında Ankara’da 
başlayan 150 araçlık parkı 
ile yurt içinde büyük bir 
lojistik filosuna ulaşan Ak-
koç Lojistik, araç parkını 10 
adet Ford Trucks 2533HR 
yol kamyonu ile genişlet-
ti. Akkoç Lojistik, Ford 
Trucks araçları yurtiçinde-
ki operasyonlarında kullan-
mayı planlıyor.

Düzenlenen araç teslimat 
töreninde Ford Trucks tara-
fından Akkoç Lojistik firma 
sahiplerine teşekkür plaketi 
takdim edildi. Törene Ak-
koç Lojistik firma ortakları 
Orhan Akkoç, Doğan Ak-
koç ve Ford Trucks Başer 
Oto Genel Müdürü Ömer 

Faruk Başer katıldılar.
Akkoç Lojistik kurucu 

ortağı Orhan Akkoç tesli-
mat töreninde yaptığı ko-
nuşmada Ford Trucks’ın 
yerli üretim olması servis ve 
yedek parça ağının yaygın-
lığının bu tercihte etkili ol-
duğunu kaydederken, Ford 
Trucks araçların sağladığı 
yakıt tasarrufu ve sundu-
ğu takas kolaylığını da göz 
önünde bulundurdukla-
rını belirtti. Akkoç, Ford 
Otosan’ın 60 senelik tec-
rübesiyle kamyon üretim, 
ürün geliştirme ve çözüm 
üretme yetkinliğini de göz 
önünde tutarak tercihlerini 
bu yönde kullandıklarını 
ifade etti.

Akkoç Lojistik
Filosunu 10 Adet 
Ford Trucks İle
Genişletti



BORSA

MERCEDES-BENZ Türk’ün 
2. El Kamyon alanındaki 
markası TruckStore tarafın-
dan, Kahramanlı Uluslararası 
Nakliyat’a 50 adet Mercedes-
Benz Actros 1841 LSnRL çeki-
ci teslimatı gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk ile 
iş ortaklığı uzun yıllara daya-
nan Kahramanlı Uluslarara-
sı Nakliyat, filosuna 50 adet 
2015 model Mercedes-Benz 
Actros 1841 LSnRL çekici 
ekledi. Kahramanlı Uluslara-
rası Nakliyat’ın Mersin’deki 
merkez lokasyonunda gerçek-
leşen teslimat töreninde araç-
lar; Mercedes-Benz Türk 2. El 
Kamyon ve Otobüs Satış Di-
rektörü Didem Özensel, Truck 
Store Müdürü Kıvanç Aydi-
lek, Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler Satış ve Pazarlama 

MAN, Özlem Diyarbakır’a, 8 
adetlik MAN Lion’s Coach 2 
aks 13 metre 2+1 VIP ve 2+2 
otobüslerden oluşan siparişi-
nin 3 adetlik ilk bölümünü, 
Çankırı Özlem’e de 2 aks 13 
metre 2+1 VIP MAN Lion’s 
Coach otobüsünü düzenlenen 
törenlerle teslim etti.

MAN’ın Ankara Akyurt’ta 
bulunan tesislerinde MAN 
Kamyon ve Otobüs Satış Di-
rektörü Can Cansu ve Böl-
ge Satış Yöneticisi Önsel 
Demircioğlu’nun ev sahipli-
ğinde düzenlenen ilk törene 
Özlem Diyarbakır firması sa-
hibi Hacı Selahattin Güneş 
de katıldı. MAN ile köklü bir 
işbirliği bulunan Özlem Diyar-
bakır, 2019 yılı sonuna kadar 
tamamlanacak olan 8 adetlik 
MAN Lion’s Coach 2 aks 13 

Direktörü Gökmen Önbulak, 
Mercedes-Benz Türk Yetkili 
Bayii Mengerler İstanbul Ge-
nel Müdürü Nusret Güldalı ve 
Mengerler İstanbul Ağır Vasıta 
Satış Sonrası Hizmetler Pazar-
lama Müdürü Cihan Ekinci 
tarafından Kahramanlı Ulusla-
rarası Nakliyat Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ali Kahramanlı’ya 
teslim edildi.

2012’den bu yana 450 adedi 
aşkın Mercedes-Benz araç yatı-
rımı yapan Kahramanlı Ulus-
lararası Nakliyat, yeni aldığı 
2015 model Mercedes-Benz 
Actros 1841 LSnRL çekicileri 
uluslararası taşımacılık ve yurt 
içi konteyner taşımacılığı işle-
rinde kullanacak. 

Kahramanlı Uluslarara-
sı Nakliyat Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Kahramanlı tö-

metre 2+1 VIP ve 2+2 otobüs 
yatırımının ilk bölümü olan 
3 adet MAN Lion’s Coach’u, 
Hacı Selahattin Güneş bizzat 
teslim aldı. 

Özlem Diyarbakır’ın ku-
rulduğu 23 Nisan 2004 tari-
hinden bu yana Türkiye’de 
ve Diyarbakır’da en yüksek 
hizmet kalitesine ulaşmayı 
hedeflediğini belirten Hacı 
Selahattin Güneş, “Bu sebep-
le Güneydoğu’da ilk olarak 
Royal Class sınıfında yer alan 
MAN Fortuna Mega otobüs-
leriyle hizmete başladık. MAN 
otobüsleri ile 15 yıldır hizmet 
vermekteyiz. Yüksek yakıt ta-
sarrufu, üstün motor teknolo-
jisi ve VIP yolcu koltuklarının 
konforu nedeni ile 2019 yılın-
da da yatırımlarımıza MAN 13 
metre Lion’s Coach otobüsleri 

rende gerçekleştirdiği konuş-
mada; “49 yıl önce kurduğu-
muz Kahramanlı Uluslararası 
Nakliyat şirketimiz ile bugün 
lojistik, dryport, gümrüklü 
antrepo ve sigorta alanlarında; 
Kuzey Avrupa’dan Birleşik 
Arap Emirlikleri’ne, Türki 
Cumhuriyetler’den Yemen’e 
kadar pek çok coğrafyada ka-
rayolu taşımacılığı hizmeti ve-
riyoruz. Mercedes-Benz Türk 
ile 2012 yılında başlayan iş 
ortaklığımız neticesinde bu-
güne kadar 450 adedi aşkın 
Mercedes-Benz araç yatırımı 
gerçekleştirdik ve bugün araç 
parkımızın büyük bir bölümü 
Mercedes-Benz araçlardan olu-
şuyor. Tercihimizi yine kendi-
lerinden yana kullanmamızın 
sebepleri arasında araçlarının 
kalitesi, sundukları ticari ve yol 

ile devam ettik” dedi. 
Çankırı’da, Aslan Kardeşler 

Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
ikinci törende ise teslimat, 
MAN Kamyon ve Otobüs Tic. 
A.Ş. Otobüs Satış Direktörü 
Can Cansu, Otobüs Satış Böl-
ge Yöneticisi Ufuk Demirer 
tarafından, Çankırı Özlem Se-
yahat Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Aslan’a yapıldı. Akarya-

performansı, yaygın servis ağ-
ları ve kaliteli müşteri hizmet-
leri ile birlikte Mercedes-Benz 
Finansal Hizmetler’in bizlere 
sunmuş olduğu avantajlı kredi 
kampanyası bulunuyor. Uzun 
yıllara dayanan bu iş ortaklığı-
mızı ilerleyen dönemlerde de 
ihtiyaçlarımız doğrultusunda 
devam ettirmeyi planlıyoruz. 
Mercedes-Benz Türk’e, Truck-
Store markasına, Mercedes-
Benz Finansal Hizmetler’e ve 
Mercedes-Benz Türk Yetkili 
Bayii Mengerler İstanbul’a 
sundukları hizmet ve destek-
lerden ötürü teşekkürlerimi 

kıt ve nakliye şirketi olarak 
kökleri 1959 yılarına kadar da-
yanan ve 1994 yılında seyahat 
sektörüne geçen Çankırı Öz-
lem, gerçekleştirdiği ilklerden 
birini de 2016 yılında aldığı 3 
adet 2+1 VIP koltuk düzeni-
ne sahip MAN Lion’s Coach 
ile gerçekleştirmişti. Çankırı 
Özlem, 2019 yılındaki yatırı-
mında da tercihi MAN Lion’s 

sunarım” şeklinde konuştu.
Mercedes-Benz Türk 2. El 

Kamyon ve Otobüs Satış Di-
rektörü Didem Özensel ise, 
“2009 yılında 2. El kamyon 
pazarına Truck Store, otobüs 
pazarına ise Bus Store marka-
larımızla girdiğimiz ve ticari 
araç sektöründe başlattığımız 
bu konseptte liderlik bayrağı-
mızı; müşterilerimize sundu-
ğumuz avantajlı satış, eksper-
tiz, terzi dikişi kredilendirme 
seçeneklerimiz ve gelişmiş ser-
vis ağımız sayesinde taşımaya 
devam ediyoruz. 2012’den 
günümüze iş ortağımız olan, 

Coach 13 metre 2+1 VIP otur-
ma düzenine sahip, 41 yolcu 
koltuklu otobüs oldu. 

Çankırı Özlem Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Aslan, 
“Filomuzun yarısı MAN VIP 
araçlarından oluşuyor. Yolcula-
rımız MAN ile seyahat etmek-
ten çok memnunlar. Bu ne-
denle yatırımlarımıza MAN’ın 
yeni nesil seyahat otobüsleri ile 
devam ediyoruz” dedi. 

MAN Kamyon ve Otobüs 

sektördeki en saygın şirketler-
den Kahramanlı Uluslararası 
Nakliyat’ın, gerek 0 km gerek 
ise 2. El kamyon alımların-
da Mercedes-Benz Türk’ü ve 
TruckStore’u tercih etmelerin-
den ötürü kendilerine teşekkür 
ediyor; uzun yıllardır süregelen 
bu iş ortaklığımızın ilerleyen 
dönemlerde de devam etme-
sini temenni ediyoruz. Bugün 
teslimatını gerçekleştirdiğimiz 
50 adet Mercedes-Benz Actros 
1841 LSnRL çekicimizin ken-
dilerine hayırlı uğurlu olmasını 
ve bol kazanç getirmesini dili-
yoruz” dedi.

Tic. A.Ş. Otobüs Satış Direk-
törü Can Cansu da teslimat tö-
renlerinde; “Üstün MAN mo-
tor teknolojisi, en yeni seyahat 
otobüsü tasarımı olan ödüllü 
MAN Lion’s Coach ile birleşti 
ve 2 aks 13 metre VIP otobü-
sümüz ortaya çıktı. Firmalar, 
rekabetin arttığı böyle bir dö-
nemde, tasarruf ve konforu bir 
arada sunan MAN Lion’s Co-
ach otobüslerini tercih ediyor-
lar” şeklinde konuştu.

Kahramanlı Nakliyat
Truckstore’dan Filosuna
50 Adet Çekici Kattı
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EFA Turizm 30 Adet Mercedes-Benz Sprinter Satın Aldı

MAN Otobüs Teslimatlarına Devam Ediyor

EFA Turizm, filosuna yeni nesil 
Mercedes-Benz Sprinter araçlar 
ekleyerek genişletti. Mercedes-
Benz Gelecek İstanbul ve Kolu-
man İstanbul bayileri tarafından 
gerçekleşen 30 adetlik 2019 mo-
del 15+1 Yeni Mercedes-Benz 
Sprinter teslimatıyla birlikte 
araç parklarındaki Mercedes-
Benz marka araç sayısını toplam 
180 adede yükseltti. 

Mercedes-Benz Türk Ge-
nel Müdürlük lokasyonunda 
gerçekleşen teslimat töreninde 
Mercedes-Benz Türk Hafif 
Ticari Araçlar Satış Müdü-
rü Serdar Yaprak, Pazarlama 

Müdürü Onur Ahi, Mercedes-
Benz Finansal Hizmetler Satış 
ve Pazarlama Direktörü Gök-
men Onbulak, Mercedes-Benz 
Gelecek İstanbul Bayii Genel 
Müdürü Ebubekir Koman, 

EFA Turizm Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet İbrahim Em-
lak, Genel Müdürü Kayhan 
Yılmazer ve Operasyonlar Ko-
ordinatörü Enver Deveci töre-
ne katıldılar.

Mercedes-Benz Türk Ha-
fif Ticari Araçlar Satış Mü-
dürü Serdar Yaprak, “Mayıs 
2019 itibarıyla ‘Sprinter Sa-
na Yakışır’ sloganı ile satışa 
sunduğumuz Yeni Mercedes-
Benz Sprinter’ın ilk filo tes-
limatını EFA Turizm’e ger-
çekleştirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. İş ortaklarımızla 
uzun soluklu ve her geçen yıl 
artarak devam eden bir iş bir-
liğinde olmak bizleri oldukça 
sevindiriyor. Turizm ve per-
sonel taşımacılığı alanında 
konfor ve kalitesini herkese 
yakışan üst seviyede Yeni 

nesil Sprinter araçlarımızla 
sunmaya devam ediyoruz. E-
FA Turizm’e yeni Mercedes-
Benz Sprinter teslim etmek-
ten gurur duyuyoruz. Yeni 
araç alımında bir kez daha 
bizleri tercih ettikleri için 
kendilerine teşekkür ediyor, 
satın aldıkları araçların hayır-
lı olmasını diliyoruz” dedi.

EFA Turizm Yönetim Ku-
rulu Üyesi Mehmet İbrahim 
Emlak ise, “Mercedes-Benz 
Türk’e, bu satışın gerçekleş-
mesindeki katkılarından do-
layı Mercedes-Benz Gelecek 
İstanbul, Koluman İstanbul 

bayilerine ve Mercedes-Benz 
Finansal Hizmetler’e sağla-
mış oldukları destek ve kredi 
imkânları için teşekkür ediyo-
ruz. EFA Turizm olarak, araç 
parkımızı genişletirken hafif 
ticari araçlar sınıfında fark 
yaratan Yeni nesil Sprinter 
araçlarla konfor içerisinde 
taşımacılık sunmaya devam 
edeceğiz. Filomuzu Mercedes-
Benz marka araçlarla güçlen-
dirmenin doğru bir yatırım 
olduğuna inanıyoruz ve iş 
birliğimizin artarak devam et-
mesini temenni ediyoruz” diye 
sözlerini tamamlandı. 



LOJİSTİK

serbest bölgeleri birer kümelenmeye 
dayalı yüksek teknoloji üretim merke-
zi ve ihracat merkezi ve teknoloji sera-
larına dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Hem yüksek teknoloji üretimini 

ki ticaret savaşları ve teknolojik dönü-
şümlerini de yakinen takip ederek bu 
hedefin de üzerine çıkabilmek olduğu-
na işaret etti.

Dünyada teknolojik bir dönüşüm 
yaşandığına dikkati çeken Pekcan, 
bu dönüşümün ticaretin coğrafyasını, 
ticaretin kurallarını baştan aşağı yeni-
den yazdığını aktardı.

Pekcan, küresel ekonomide bugün 
başarılı olan şehir ve ülkelerin ihtisas-
laşmış serbest bölgelere, serbest liman-

lara, serbest şehirlere dönük çok başa-
rılı projelere imza attıklarını söyledi.

İngiltere’nin, Singapur örneğinden 
yola çıkarak Brexit sonrası 10 yeni ser-
best bölge ve serbest limanı devreye 
sokacağını açıkladığını belirterek, şu 
değerlendirmelerde bulundu:”Yeni 
nesil Serbest Bölgeler, bu büyük dö-
nüşümün küresel merkezleri haline 
geliyor. Ticaret Bakanlığı olarak biz-
ler de bu gelişmelerin bilincinde ola-
rak, ülkemizde başarıyla uygulanan 

TÜRKİYE, son 1 yılda ekonominin 
itici gücü haline gelen ihracatını 200 
milyar doların üzerine çıkarma hedefi 
doğrultusunda önemli bir stratejiye im-
za attı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
2023’te 226.6 milyar dolar ihracat he-
define ulaşmak için oluşturulan İhracat 
Ana Planı kapsamında 17 hedef ülke 
ve 5 hedef sektör belirlendiğini söyledi. 
İstanbul’da İhracat Ana Planı’nı açık-
layan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
rakamdan ziyade asıl hedefin dünyada-
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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

artırmayı hem de kuracağımız bu böl-
gelere sağlayacağımız desteklerle tek-
noloji anlamında ülkemize yabancı 
yatırımcı çekmeyi hedefliyoruz.”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
“İhracat Ana Planımızla ihracatçıla-
rımız için Akıllı İhracat Platformu 
kuruyoruz.” dedi. Pekcan, online B2B 
ofislerinden müşterilerle firmaların 
buluşmalarının sağlandığını dile ge-
tirdi. İhracat Ana Planı ile ihracatçılar 
için Akıllı İhracat Platformu kurduk-
larını aktaran Pekcan, “Blokzincir 
uygulamalarını dış ticaretin her ala-
nında yürürlüğe koyuyoruz. E-ihracat 
stratejimizle KOBİ’lerimiz başta ol-
mak üzere ihracatçılarımızı dünyaya 
açıyoruz.” diye konuştu. Pekcan, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Destek Yöne-
tim Sistemiyle firmalarımızın devlet 

desteklerinden hızlı ve etkin yarar-
lanmalarını sağlıyoruz. Dijitalleşen 
gümrüklerde hızlı, kolay ve güvenli 
uygulamalarımızı yaparak ihracatçı-
mızın işlemlerinde hem zaman hem 
maddi kazanç sağlıyoruz. Ticaret Ba-
kanlığı olarak dijitalleşmede çok yeni 
bir sayfa açıyoruz. ‘Akıllı İhracat Plat-
formu’ diye çok yeni bir çalışmamız 
var. 3 aşamalı bir proje. 6 ay, 12 ay ve 
18 ayda tamamlanacak geniş kapsamlı 
bir çalışma içeriyor.”

Plan kapsamında, sürdürülebilir 
bir ihracat anlayışını hedefledikleri-
nin altını çizen Pekcan, “ihracattaki 
olumlu performansı gelecek yıllara 
yaymanın, aynı zamanda ihracatın, 
teknolojik bileşimini ve katma değe-
rini de artırmanın ve geliştirmenin 
temel hedefler olduğunu söyledi.

Çin tarafından üretilen yeni 
nesil trenler saat 430km’ye 
ulaşabiliyor. Ülke 2021’e ka-
dar saatte 600km’ye ulaşan 
trenleri test ediyor. Çin, 25 
bin km hızlı tren ağı ile bu 
alanda açık ara lider, hedef 
ise 40 bin km. İkinci sıradaki 
İspanya’da ise 3 bin 100 km 
hızlı tren ağı bulunuyor.

İ
BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ?

Hedef İhracatta 226 Milyar Dolar

FİLMİ İZLEMEK İÇİN
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