
gelen lojistik şirketleri ve 
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dergimize değerlendirmede 
bulundular.
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Tea&Talk görüşmelerinde 
değerlendirme yapan şirket 
yöneticilerinin ortak görüşü 
2019 yılının da en az 2018 
kadar zorlu olduğu yönünde 
oldu. Tea&Talk röportajla-
rının gerçekleşme sıralama-
sındaki ilk dört konuğumuz 
2020’de tahmin edilemeyen 
bir gelişme olmadığı takdir-
de bir toparlanmanın yaşan-
ması beklediklerini açıkladı-
lar. Farklı alanlarda iş yapan 
ve her alanın kendine özgü 
potansiyellerine dikkat çe-
ken yöneticiler, ürün ve hiz-
met çeşitliliğinin önemine 
vurgu yaptılar.

29 KASIM-02 Aralık döne-
mini kapsayan Black Friday 
(Efsane Cuma) çılgınlığında 
Türk lojistik şirketi Netlog 
da önemli bir rekora imza 
attı. Netlog iştiraklerinden 
Bleckmann, dünya markala-
rının Avrupa’daki 12 milyon 
siparişini depolarından top-
layarak paketledi. Netlog bu 
operasyon için Avrupa’daki  
4 bin çalışanına ilave olarak 3 
bin kişiye ek istihdam sağladı.

ULUSLARARASI Nakli-
yeciler Derneği (UND) Türk 
taşımacıların Macaristan’daki 
tarihi başarısının ardından, 
diğer AB ülkelerinde de kota 
ve sürücü vizesi gibi kısıtla-
maların kaldırılması için yeni 
bir eylem planını harekete ge-
çirdi. Bu kapsamda UND’nin 
ilk durağı Brüksel oldu.  
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TİCARET Bakanı Ruhsar 
Pekcan DEİK tarafından 
düzenlenen Afrika bölgesi 
Konseyleri İstişare Toplan-
tısı açılışında konuştu. Afri-
ka ile ticaretin gelişmesi için 
gerçekleştirdikleri faaliyet-
lere değinen Pekcan, haliha-
zırda Afrika’nın 42 ülkesinde 
büyükelçilikleri, 26 ülkede 
ticaret müşavirlikleri bulun-
duğunu anlattı. THY’nin 
Afrika’da 38 ülkeye uçtuğu-
nu bildiren Pekcan, DEİK’in 
bu bölgede 45 ülkede iş kon-
seyinin olmasının önemli bir 
ayrıcalık olduğunu vurguladı. 

Netlog’tan 
Efsane Cuma’da 
Yeni Rekor

AB İle Türkiye 
Arasındaki
Buzları 
Taşımacılar 
Eritecek
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Iveco ve Nikola’dan 
Sıfır Emisyon İşbirliği
ÜÇ ay önce Amerikalı Niko-
la ile yaptığı anlaşmayı duyu-
ran Iveco ve bir diğer CNH 
grup şirketi FPT Industrial 
çok kısa bir zaman içinde 
Avrupa pazarı için tasarlanan 
Nikola Tre’nin ilk model ara-
cını hazırlayarak işbirliğinin 
detaylarını 2-3 Aralık tari-
hinde Torino’da gazeteciler i-
le paylaştı. Avrupa pazarı için 
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Kurulacak

İÇİNDEKİLER
LOJİSTİK
• Lojistik ve Depo Yönetimi 
Zirvesi Düzenlendi ................... 3
• Mars Logistics’ten 
İspanya’ya Önemli Yatırım ...... 8
• Otomotiv Endüstrisine Dijital 
Teknolojiler Verimlilik Getiriyor . 10

HAVAYOLU
• Seyahat Dünyası 9’uncu  
Uluslararası Resort Turizm 
Kongresi’nde Buluştu ............ 14

DENİZYOLU
• Arkas Line Kuzey Afrika 
Servisini Genişletiyor .............. 16

DEMİRYOLU
• Demiryolu Sınır Kapılarında 
Gümrük İşlemleri Hızlandırıldı .. 17

TİCARİARAÇLAR
• Ford Trucks İtalya Pazarına 
Adım Atıyor .......................... 19
• Yeni Transporter Panel Van 
Türkiye’de ............................ 21
• MAN Türkiye 2020 İçin Pazarda 
Yüzde 50 Büyüme Öngörüyor .. 22

TEKNOLOJİ
• ZF coPilot Gelişmiş Güvenlik 
ve Sürüş Konforu Sağlıyor ..... 28

Devamı 18. sayfada

Lojistik Sektörü ve 
Paydaşları 2020’ye
Umutla Giriyor

tasarlanan Nikola TRE’nin 
2021 yılında müşterilerle 
buluşması bekleniyor. 2025 
yılına kadar Avrupa’da ağır 
ticari araç üreticilerinin, ye-
ni araçlarda karbondioksit 
emisyonlarını 2019 yılına 
göre yüzde 15, 2030 yılına 
kadar ise yüzde 30 oranında 
düşürmesi bekleniyor. 
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TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan 
DEİK tarafından düzenlenen Afrika 
bölgesi Konseyleri İstişare Toplantısı 
açılışında konuştu.

Afrika’ya verilen önem ve Afrika i-
le ticaretin gelişmesi için gerçekleştir-
dikleri faaliyetlere değinen Pekcan, 
halihazırda Afrika’nın 42 ülkesinde 
büyükelçilikleri, 26 ülkede ticaret 
müşavirlikleri bulunduğunu anlattı. 

THY’nin Afrika’da 38 ülkeye uç-
tuğunu bildiren Pekcan, DEİK’in 

Afrika’da Lojistik Merkezler Kurulacak anda, Mozambik, Tunus’a bakanlık 
olarak ziyaret gerçekleştirmeyi plan-
lıyoruz sizlerle birlikte...” dedi.

Gelinen noktada ihracat rakamı-
nın yeterli olmadığını ve gidilecek da-
ha çok yol bulunduğunu ifade eden 
Pekcan, “Dünyada bu kadar koruma-
cılık önlemleri ön plana çıkmışken, 
hedef pazarlarımız odaklı ve Afrika 
odaklı çalışma yapmamız, buraya yo-
ğunlaşmamız gerekiyor.” dedi.

Pekcan, Afrika ile Türkiye arasın-
daki ticaret hacminin yılın 11 ayın-
da yüzde 7,7 artışla 22,9 milyar do-
lara çıktığını belirterek, 29 Ağustos 
itibarıyla açıkladıkları İhracat Ana 
Planı’nda hedef olarak seçtikleri ül-
keler arasında Etiyopya, Fas, Güney 
Afrika ve Kenya gibi Afrika ülkeleri-
nin bulunduğunu bildirdi.

Bakanlık olarak ihracatçıların 
arkasında olduklarını vurgulayan 
Pekcan, “Hedeflediğimiz noktalar-
da Türk Ticaret Merkezleri oluş-
turuyoruz ama ondan da önemlisi, 
Afrika için gözüken o ki birkaç 
yerde lojistik merkezi kurmamız la-
zım. Bununla ilgili çalışmalarımıza 
başladık. Hem Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı ile hem de TOBB ve TİM 
ile DEİK’in de buradaki iş konsey-
lerinin katılımı çok önemli lojistik 
merkezlerinin lokasyonu açısın-
dan...” diye konuştu. 

Ticaret Bakanı Pekcan, Afrika ül-
keleri ile imzalanan STA’lara ilişkin 
detaylar verirken, Mısır, Tunus ve 
Mauritius ile STA’ların tamamlan-
dığını bildirdi. Sudan’daki iç karı-
şıklık nedeniyle onay sürecinin ge-
ciktiğini belirten Pekcan, Gana’da 
onay sürecini beklediklerini, Somali 
ve Seyşeller ile müzakere sürecinde 
olduklarını, Mozambik ve Moritan-
ya ile tercihli ticaret anlaşması imza-
layacaklarını anlattı. 

Bu etkinliğe DEİK ile birlikte su-
nacakları katkılara değinen Pekcan, 
Afrika iş konseyleri üyelerinin bura-
da aktif olmasını istedi.

Olpak: “2020’de 3’üncü 
Türkiye-Afrika Ekonomi ve 

İş Forumu’nu düzenleyeceğiz”
DEİK Başkanı Nail Olpak ise, 

“Afrika’da bugün elde etmiş olduğu-
muz ikili ticaret, başladığı yere göre i-
yi bir noktaya gelmiş olmakla birlikte 
hala bizleri, bakanlarımızı ve Cum-
hurbaşkanımızın koymuş olduğun 
hedefleri karşılayacak bir nokta içeri-
sinde değil” dedi. Olpak, DEİK’in ti-
cari diplomaside faaliyet gösteren bir 
kurum olarak iş ilişkilerini Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin öncelikleri 
ile götürmeye gayret ettiğini söyledi.

Afrika bölgesinde 45 iş konseyle-
ri bulunduğunu ifade eden Olpak, 
“İş konseylerimiz, Güney Sudan 
ile Afrika’da 45’e ulaştı. 54 ülkenin 
olduğu Afrika kıtası içerisinde son 
derece önemli bir organizasyonel 
yapımız olduğunu görüyoruz. 2020 
yılı içerisinde Afrika’ya yönelik fark-
lı faaliyetlerimiz var. Bunların içeri-
sinde 3’üncüsünü gerçekleştireceği-
miz Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş 
Forumu önemli faaliyetlerimizden 
bir tanesi olacak” şeklinde konuştu.

bu bölgede 45 ülkede iş konseyinin 
olmasının önemli bir ayrıcalık oldu-
ğunu vurguladı. Pekcan, Afrika’da 
5 ülke ile serbest ticaret anlaşmaları 
(STA) bulunduğunu, 30 ülke ile ya-
tırımların karşılıklı korunması, 13 
ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme 
anlaşmalarına imza attıklarını anlattı.

Pekcan, “Önümüzdeki dönem-
de de, şu anda planladığımız ancak 
buna başka ülkeler de dahil olabilir, 
Fas, Nijerya, Tanzanya, Kenya, Ru-
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300’E yakın katılımcının yer al-
dığı zirvede çok sayıda lojistik 
firması ve yöneticileri bir araya 
geldi. Sektörün tüm kesimlerinin 
buluştuğu toplantıda Uluslarara-
sı Nakliyeciler Derneği (UND), 
lojistik firmaları, taşımacılar, 
forwarderlar, gümrük müşavirle-
ri, depo ve antrepo işletmecileri, 
depo raf üreticileri ve teknolo-
ji firmaları yer aldı. Toplam üç 
oturumda gerçekleşen zirvede 11 
sektör yöneticisi bilgi ve deneyim-
lerini paylaştı.

Prof. Dr. Murat Erdal’ın mo-
deratörlüğü ile başlayan 1’inci 
oturumda Planet Lojistik Yöne-
tim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet 
Ali Emekli, “Freight Forwarder İş 
Çevresi ve Lojistik Operasyonlar” 
başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. 
Özellikle proje lojistiği kapsamın-
da gerçekleşen işleri pratik tabanlı 
katılımcılarla paylaştı.

Uluslararası karayolu eşya ta-
şımacılığında ve gümrük geçişle-
rinde yaşanan sorunları ve çözüm 
önerilerini anlatan UND İcra Ku-
rulu Üyesi Alpdoğan Kahraman, 
ekonomide sektör dinamiklerini 
istatistiklerle inceledi.

Mars Lojistik Tedarik Zinciri 
Yönetiminden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Baha Kaygı-
sız ise, “Lojistik Depo Operasyon 
Yönetimi” başlıklı sunumunda 
özellikle firmanın son dönemde 
hayata geçirdiği yatırımları ve u-
luslararası operasyonları üzerinde 
durdu. Teknolojiye yapılan yatırım 
ve perakende lojistiği konularında 
örnekler verdi. Öğle arasında B2B 
firma görüşmeleri ile alıcı-satıcı iş 
birlikleri için fırsatlar yaratıldı ve 
networking sağlandı. 

Öğleden sonra ilk oturumda 
Atilla Yıldıztekin’in moderatörlü-
ğünde başlayan Teknoloji oturu-
munda ise, lojistik ve depo sektörü 
teknolojik açıdan ele alındı.

Arvato’dan Deniz Özgören, 
“Zahmetsiz E-ticaret Lojistiği” 
sunumu ile dinleyicilerin ilgisini 
çekti.

Progroup Yönetim Kurulu Baş-
kanı Salim Çam’ın moderatörlü-
ğünde başlayan 3’üncü oturum, 
Ünsped Genel Müdürü Rıza Meh-
met Korkmaz’ın “Dijital Dönü-
şüm ve Küresel Ticaretin Geleceği” 
sunumu ile başladı. Rıza Mehmet 
Korkmaz, dünya ticareti ve rekabet 
ile trendler üzerinde durdu.

Mila Lojistik İş Geliştirme Mü-
dürü Halit Kaya, katılımcılara lo-
jistik sektörü satış pazarlama faa-
liyetlerinden bahsetti. Halit Kaya, 
sürekli sahada müşteri ile kurulan 
iletişimin öneminden bahsederek 
sektör dengelerinin sürekli değişti-
ğini, yenilikçi ve rekabetçi olanla-
rın varlığını sürdüreceğini söyledi.

We World Express Ülke Müdü-
rü Selçuk Yeşiltan ise, “Havayolu 
ile E-ticaret Lojistiği Çözümleri”ni 

anlatarak verimli bir sunum yaptı. 
Selçuk Yeşiltan Türk Hava Yolları 
liderliğinde kurulan yeni oluşu-
mundan bahsetti. Dünya e-ticaret 
istatistiklerinin verildiği sunumda 
özellikle We World Express’in yeni 
dönem havayolu ile e-ticaret lojis-

tik hizmetlerinde sektöre yapacağı 
katkıyı açıkladı.

Katılım sonunda Buyer Net-
work B2B Etkinlikler Serisi’nin 
Ocak ayında Yuvarlak Masa Top-
lantıları ile devam edeceği bilgisi 
verildi.

Buyer Network B2B Konferanslar Serisi’nin 14’üncü 
etkinliği, Beşiktaş Vodafone Park ev sahipliğinde Lojistik 
ve Depo Yönetimi Zirvesi ile gerçekleşti.   

Lojistik ve Depo Yönetimi Zirvesi Düzenlendi



TÜRK taşımacıları, Tica-
ret Bakanlığı ile Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığının 
destekleriyle Macaristan’a 
karşı açtığı davayı kazan-
mış, 2017 yılında bu ülkeye 
yönelik transit geçiş ücreti 
kaldırılmıştı. UND, bu tari-
hi başarının Gümrük Birliği 
ve Avrupa Birliği’ne (AB) 
uygun bir şekilde tüm Av-
rupa taşımalarını kapsaması 
için yeni bir eylem planını 
hayata geçirdi. Bu plan kap-
samında ilk adım olarak ge-
çen hafta AB’nin diplomatik 
merkezi Brüksel’e çıkarma 
yapan UND heyeti, kota ve 
vize engellerinin Türkiye’nin 
AB ile ticaretinin ana gü-
zergahlarında mal akışlarını 
kesintiye uğratarak, sadece 
ülkemizi değil, Avrupa’yı da 
zarar uğrattığının bir kez da-
ha altını çizdi. UND heyeti, 
AB’nin tarafsız komisyonu 
tarafından hazırlanan ‘AB ile 
Türkiye Arasında Taşımacı-
lığın Serbestleştirilmesi Etki 
Analizi’ raporunun da ortaya 
koyduğu bu sorunun, özel-
likle Brexit sonrasında ciddi 
bir ekonomik krize doğru sü-
rüklenmesi beklenen AB’nin 
geleceği için yarattığı riskleri 
gündeme taşıdı.  

Brüksel çıkarmasında ilk 
ziyaret, son dönemde AB 
içindeki Doğu-Batı taşıma-
cıları savaşına sahne olan 
AB Parlamentosu’na yapıldı. 
UND heyeti, 12-13 Aralık ta-
rihlerinde gerçekleştirdiği zi-

yarette; AB Komisyonu’nun 
Taşımacılık ve Ticaret Genel 
Müdürlüğü yetkilileri, Göç 
ve İçişleri Genel Müdürlüğü 
yetkilileri ve Komşuluk ve 
Genişleme Genel Müdürlü-
ğü Türkiye Masası Şefi ile bir 
araya geldi.

Avrupa’nın ticaretini he-
def pazarlara taşıyan ancak 
23 senelik Gümrük Birliği’ne 
rağmen her geçen gün artan 
kısıtlamalara maruz kalan 
21 bin Türk TIR’ının zorlu 
mücadelesi Parlamento için-
deki Turizm ve Taşımacılık 
Komitesi’ne aktarıldı. Top-
lantıda, Türk lojistik firma-
larının ve sürücülerin, AB 
ülkeleri üzerinden gerçekleş-
tirdikleri taşımalarda yaşa-
dıkları kota kaynaklı sıkıntı-
larla ilgili kapsamlı bir dosya 
sunuldu. Ana gündem mad-
desini Türkiye ile AB ticare-
tinin oluşturduğu sunumda, 
kota sorununun Türkiye ve 
ardındaki cazip pazarlara 
ulaşmayı hedefleyen Avrupalı 
firmalara verdiği zararlar da 
tüm detaylarıyla aktarıldı. 

UND heyeti, AB Komis-
yonu’nun gerçekleştirdiği 
“Etki Analizi” çalışması, 
Dünya Bankası Gümrük Bir-
liği Değerlendirmesi Raporu 
ve Macaristan’da kazanılan 
davanın sonuçları üzerinden 
AB ülkelerinde yaşanan ta-
şıma kotası sorunlarına dair 
güncel durumu yenilenen 
birim yetkililerine aktardı. 
Türk taşımacıların temel 
sorununun, AB ülkeleri üze-
rinden “transit” geçişlerinin 
kısıtlanması olduğunu ve 
bunun uluslararası bir hak ol-
duğunu belirtilerek, Türkiye-
AB arasındaki ticaretin kota 
ve geçiş ücretleri nedeniyle 
her yıl en az 3,5 milyar Avro 
eksildiği hatırlatıldı. UND 
heyeti,  2020 yılı için ekono-
mik kriz beklentisi yüksek 
olan Avrupa Birliği ekono-
misi için Türkiye ve Türkiye 
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Lojistik ekosistemi, çevresel kaygıların 

öne çıktığı politikalarla kuşatılıyor. Ka-

rayolu taşıtları yıllardır büyük eleştiri 

alıyor. Uçakların havaya karışan emis-

yon atıklarından, denizleri kirletmekle 

suçlanan gemilere uzanan eleştiri bom-

bardımanı altındaki lojistik sektörü, fo-

sil yakıtlardan uzaklaşmaya hatta kur-

tulmaya çalışıyor. Ancak bu kısa vadede 

mümkün görünmüyor. 

Yaşam alanları dışında ekosistem 

kavramı; bir düzeni, bir sistemin varlığı-

nı ve sistem çevresinde oluşan olguyu ta-

nımlamak için de kullanılır. Dünya eko-

sistemi içerisinde dünya ekonomisi de 

ayrı bir ünite olarak yeterince büyük ve 

karmaşık bir ekosistemdir. Sistematik 

olarak, lojistik de dünya ekonomisi içe-

risinde kendi alt üniteleri olan bir ünite 

olarak başlı başına bir ekosistemdir. 

Evren, Dünya, dünya ekonomisi, lo-

jistik diye giderken lojistiğin alt ünitele-

rine indiğimizde taşımacılık, depolama, 

tedarik zinciri yönetimi, gümrükleme 

gibi her birinin kendi içinde alt kırılımla-

rı bulunan başlıklara ulaşırız. 

Türkiye’nin lojistik ekosistemi, ülke-

nin coğrafi konumu tarafından destek-

leniyor. Doğal fırsatların yanında son 

yıllarda gerçekleştirilen alt yapı ve diji-

tal dönüşüm yatırımlarının da bir avan-

taj sağladığı görülüyor. Bu yatırımların 

katma değer üretimi, ulusal lojistik eko-

sisteminin kendi içinde ne kadar homo-

jen olduğuna bağlı olarak artacak ya da 

azalacaktır. Ayrıca mevcut konumun ve 

altyapının dünya lojistiği ile uyumu da 

sonuçları önemli ölçüde etkileyecek. Lo-

jistik anlamda bir yaşam döngüsünden 

söz ediyorsak birileri buraya gelecek, 

böylece yatırımlar sistemi beslenmeye 

devam edecek ve yaşam sürecek...

Köprülerin yollarla bağlantısı, de-

miryollarının limanlara erişimi, hava-

limanlarının yük merkezlerine enteg-

rasyonu gibi unsurların yanı sıra bu 

sistemlerin bir birleri ile olan ilişkililiği 

de Türkiye’nin lojistik ekosisteminin 

kuvvetinin önemli bir çarpanı durumun-

dadır. Birden çok doğal seçeneğe sahip 

olan Türkiye kara, deniz, demir ve ha-

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

vayolu için çeşitli adımlar attı. Lojistik 

alanındaki know how, buna sahip olan 

şirketler ve insan kaynağı gibi faktörler 

de Türkiye adına olumlu seyrediyor. 

Türkiye açısından yeni açılımlar sun-

ması beklenen Kuşak ve Yol girişimi de 

kendi içinde bir ekosistemdir. Başlangıçta 

‘10 Ülke 10 Bin Kilometre’ olarak sunul-

muş olan TEM, Ten-T gibi projelerin hep-

si bir birinden beslenen girişimler olup 

bunların tamamının işleyişi, bütünlük-ile-

tişim ve etkileşim içinde olan bir lojistik 

alt yapı ağı gerektiriyor. Bunca altyapı 

da yapıldığına göre geriye eksikleri ta-

mamlayıp, bağlantıları kurup sistemi işe 

yarar hale getirmek kalıyor. Fiziki yapıla-

rın bağlantılarında bazı eksikler olduğu 

görülüyor. Planlanan ve inşası süren kara 

ve demiryolu hatlarının tamamlanması 

ve kendi içinde bağlanması ile bu eksikler 

de önemli ölçüde giderilecektir. 

Son yıllarda pek çok yasal düzenleme 

yapıldı, AB ile uyumlu yasalar çıkartıldı ve 

lojistiğin önündeki birçok engel ortadan 

kaldırıldı. Doğal kaynaklar tamam, yapı-

sal adımlar hayli ilerlemiş ve bunları uyum 

içinde çalıştıracak politikalar, stratejiler 

ve yönetecek yasalar ile bu yasaların uy-

gulanması, uygulamanın denetlenmesi, 

geri bildirimler, buna göre alınacak yeni 

tedbirler aslında biraz da ilgi ve talebe 

paralel olarak şekillenecek gibi duruyor. 

Dilerim 2020 yılı; yatırımların ve is-

tihdamın arttığı, ekonominin büyümeye 

başladığı, üretimin baş tacı yapıldığı, 

başta hukuk olmak üzere evrensel in-

sanlık değerlerinin tüm yaşama hakim 

olduğu bir sürecin başlangıcı olur.

Lojistik Ekosistemi

BAKIŞAB İle Türkiye Arasındaki
Buzları Taşımacılar Eritecek

üzerinden ulaşabileceği yeni 
pazarlar ile daha fazla ticaret 
seçeneğinin önündeki kota 
engellerinin kaldırılmasının 
gereğine vurgu yaptı.

Komisyon’dan sürücülere 
uzun süreli vize müjdesi
UND’nin Brüksel’de ger-

çekleştirdiği görüşmelerde 
‘profesyonel sürücü vizeleri’ 
konusunda yaşanan sorun-
lar da gündeme getirildi. AB 
Komisyonu’nun İçişleri ve 

Vizeler Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı vize politikalarından so-
rumlu birim ile görüşen UND 
Heyeti, Schengen bölgesinde 
taşıma faaliyeti yapan Türk 
sürücüler için vize alınmasın-
daki zorluklar ve kalış süreleri-
nin yetersizliği gibi konularda 
detaylı bilgiler paylaştı. Top-
lantıda, vize işlemlerindeki 
farklı uygulamaların ve değer-
lendirmelerin ortadan kaldı-
rılması ile ilgili somut öneriler 

de sunuldu. UND’nin taleple-
rinin Türkiye-AB ticaretinin 
kesintisiz şekilde işlemesi açı-
sından önemli olduğunu te-
yit eden komisyon yetkilileri, 
2020’nin ilk aylarında mevcut 
Schengen vize kurallarında 
yapılmasını öngördükleri 
iyileştirmeler kapsamında sü-
rücüler için daha uzun süreli 
vizelerin düzenlenmesi öne-
rilerinin de hayata geçmesini 
beklediklerini ifade etti.

UND Türk taşımacıların Macaristan’daki tarihi başarısının ardından, 
diğer AB ülkelerinde de kota ve sürücü vizesi gibi kısıtlamaların 
kaldırılması için yeni bir eylem planını harekete geçirdi. Bu kapsamda 
UND’nin ilk durağı Brüksel oldu.  

Birinci sayfadaki haberin devamı
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29 KASIM-02 Aralık döne-
mini kapsayan Black Friday 
(Efsane Cuma) çılgınlığında 
Türk lojistik şirketi Netlog 
da önemli bir rekora imza 
attı. Netlog iştiraklerinden 
Bleckmann, dünya markala-
rının Avrupa’daki 12 milyon 
siparişini depolarından top-
layarak paketledi. Netlog bu 
operasyon için Avrupa’daki  
4 bin çalışanına ilave olarak 3 
bin kişiye ek istihdam sağladı.

Black Friday fırtınası 
Avrupa’yı etkisini gösterdi. 
Dünyada noel alışveriş se-
zonunun başlangıcı olarak 
kabul edilen ve büyük marka-
ların gerçekleştirdiği devasa 
indirimlerle adından söz etti-
ren Black Friday kapsamında, 
internete üzerinden yapılan 
online alışverişler yeni bir re-
kor kırdı. Dünyanın en ünlü 
markalarının katıldığı ‘alışve-
riş çılgınlığı’nda, Avrupa’daki 
ürünlerin paketlenip dağı-
tılması bir Türk şirketi olan 
Netlog tarafından gerçekleş-
tirildi. Netlog iştiraklerinden 
Bleckmann, 29 Kasım-02 
Aralık tarihleri arasındaki 

Konuyla ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan Netlog 
Lojistik Başkan Yardımcısı 
Gökalp Çak, son yıllarda e-
ticaretin özellikle Avrupa’da 
çok ciddi bir büyüme gös-
terdiğini belirterek, “Biz de 
Avrupa’nın moda alanındaki 
en büyük lojistik şirketi olan 
Bleckmann markamızla bu 
süreçte aktif olarak rol alıyo-

geçeceğini belirten Gökalp 
Çak, “Üç yıl içinde bu şirke-
timiz için koyduğumuz hedef 
600 milyon Avro ciro. Tabii 
bu rakam Bleckmann üzerin-
den yapabileceğimiz satın al-
malarla 1 milyar Avrolara çı-
kabilir. Bleckmann’in bütün 
dünyanın tanınmış markala-
rından 170 tane müşterisi var. 
Avrupa’daki depolarımızdan 
tüm Avrupa’daki 29 ülkeye 
mal gönderiyoruz” dedi.

Avrupa’nın en büyük fashi-
on & life style lojistik şirketi 
konumunda bulunan Bleck-
mann, kıta Avrupa’sının en 
köklü markaları arasında yer 

ruz. 2017 yılında Black Fri-
day kapsamında 3 günde 3,5 
milyon sipariş paketlemiştik. 
Bu sayı geçtiğimiz yıl 8 mil-
yona ulaştı. Bu yıl ise yeni 
bir rekor kırarak bu sayıyı 12 
milyona ulaştırdık. Hacimler 
o kadar yüksek ki bazı müş-
terilerimiz normalde Cuma 
başlatacakları kampanyaları 2 
gün geri çekip Çarşamba baş-
latma kararı aldı” dedi.

3 bin kişiye istihdam
Avrupa genelinde yoğun ta-

lebe yetişmek için Bleckmann 
depolarında 3 bin kişilik ilave 
istihdam sağladıklarını da söz-
lerine ekleyen Gökalp Çak, 
“Yurt içi ve yurt dışı operas-
yonlarımızla birlikte toplam 
15 bin kişilik birçalışan sayı-
mız var. Sağladığımız bu ilave 
istihdamla birlikte bu sayı 18-
20 binlere yaklaştı. Lojistikte 
bir dünya markası olma hede-
fiyle çıktığımız yolda; bir Türk 
şirketi olarak Türkiye’de oldu-
ğu gibi Avrupa’da da istihda-
ma katkıda bulunmaktan do-
layı büyük gurur duyuyoruz.” 

Bleckmann’in 2019 yılı ci-
rosunun 350 milyon Avro’yu 

alıyor. 1862 yılında Benjamin 
Bleckmann tarafında kuru-
lan şirket 157 yıldır faaliyet-
lerine devam ediyor. Bugün 
itibarıyla Bleckmann şirketi-
nin yüzde 90’dan fazla hissesi 
Türk lojistik şirketi Netlog’a 
ait. Netlog’un Bleckmann ya-
tırımının geçmişi ise bundan 5 
yıl öncesine dayanıyor. Şirket 
2014’te Avrupa’da ciddi iki 
satın alma gerçekleştirirken; 
Hollandalı TNT Logistics’in 
sahip olduğu Bleckmann ile 
Belçikalı Belspeed firmaları-
nı bünyesine katmıştı. Daha 
sonra bu iki şirket Bleckmann 
markası altında birleştirilmişti.

3 günde toplam 12 milyon 
ürün paketleyerek bu alan-
da yeni bir rekora imza attı. 
Netlog’un Belçika, Hollanda 
ve İngiltere’de bulunan ve 
toplam kapalı alan büyüklüğü 
700 bin metrekareyi aşan 30’a 
yakın deposunda paketle-
nen siparişler, Türkiye dahil 
Avrupa’nın dört bir yanında-
ki tüketicilere gönderildi.

Netlog’tan Efsane Cuma’da Yeni Rekor

BORUSAN Lojistik eTA 
Platformu, Avrupa’da önemli 
bir başarıya imza attı. 33 Av-
rupa ülkesinden, farklı sektör-
lerde 150 bin şirketin başvur-
duğu ödüllerin ilk elemesinde 
“Ulusal Kazanan” olarak fina-
le kalan 363 adaydan biri olan 
eTA Platformu, Varşova’da 
gerçekleştirilen jüri değerlen-
dirmesi sonucunda, “Müşteri 
ve Pazar Odaklılık” katego-
risinde büyük bir oy farkıyla 
Avrupa birincisi seçildi.

eTA platformu farklı kate-
gorilerde European Business 

nan yük sahipleri, yükleri 
için kamyon talebinde bu-
lunabiliyor, gelen teklifleri 
değerlendirip en uygun olanı 
seçebiliyor ve yüklerini sigor-
talayıp tüm seferi varış nokta-
sına kadar takip edebiliyorlar.

Borusan Lojistik tarafın-
dan kurum içi girişimcilik 
kapsamında 2012 yılında 
geliştirilmeye başlanan eTA 
Platformu’nda, 2018 yılına dek 
yapılan çalışmaların sonucun-
da kamyoncu ve  yük sahibi de-
neyimi ile bunları destekleyen 
fiyatlandırma ve öneri algorit-

maları eksiksiz hale getirildi.
2019 yılında eTA Plat-

formunun kapsamı, öncü 
kullanıcılardan ana akım kul-
lanıcıları kapsayacak şekilde 
genişletildi ve eTA Platformu 
tüm Borusan Lojistik müşteri-
lerine hizmet vermeye başladı. 
Bugün eTA Platformunda156 
bin kamyoncu kayıtlı ve 36 
bin kamyoncunun telefonun-
da eTA uygulaması yüklü. Bu 
sayede 6 bin müşteri için ay-
lık ortalama 40 bin sefer eTA 
Platformu üzerinden planlanı-
yor ve gerçekleştiriliyor.

Awards’a katılan 18 Türk 
firmasından Avrupa birincisi 
olan tek Türk firması oldu.

Borusan Lojistik eTA, kam-
yoncu ve yük sahiplerini hiçbir 
aracıya gerek duymadan bu-
luşturan Türkiye’nin ilk ve tek 
dijital lojistik platformu.

eTA Platformu’na üye 
olan kamyoncular yük ve se-
ferleri eTA mobil uygulaması 
üzerinden görebiliyor, anında 
teklif verebiliyor ve dönüş se-
ferleri için önceden yük iste-
yebiliyorlar.

eTA platformunu kulla-

Borusan Lojistik Eta Platformu 
2019 Avrupa İş Ödülünü Kazandı
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Lojistik Sektöründe Hızın Yerini CRM Yönetimi Aldı

Netlog Lojistik Başkan Yardımcısı Gökalp Çak

Türk lojistik şirketi Netlog, Avrupa’daki dünya 
markalarının 12 milyon siparişini depolardan 
toplayıp paketleme işlemi ile yeni bir rekora 
imza attı.  

FEVZİ Gandur Logistics, 
Kültür Üniversitesi Endüst-
ri Mühendisliği son sınıf 
öğrencileriyle bir araya gel-
di. Marketing Management 
dersi kapsamında düzenle-
nen seminerde öğrencilerle 
“Lojistik sektöründe rekabet, 
doğru pazarlama, müşteri iliş-
kileri ve CRM yönetimi” ko-
nularında bilgiler paylaşıldı. 

Seminerde konuşan Fevzi 
Gandur Logistics Pazarlama 
ve Satış Geliştirme Müdürü 
Müge Karahan, herhangi bir 
ürünü ya da hizmeti satma-
nın artık eskisi kadar önemli 

olmadığının altını çizerek, 
günümüzde kime neyi sat-
tığını bilmenin ve müşteriyi 
her yönüyle tanımanın daha 
önemli olduğunu söyledi. 

“Günümüz rekabet koşul-
larında hedef müşteri kitle-
niz için siz ya da markanız tek 
değilsiniz, belki de yüzlerce 
rakibiniz, alternatifiniz var. 
Öne çıkabilmek istiyorsanız 
müşterinizi işin odağına al-
malısınız.” diyen Karahan, 
bunun da CRM uygulama-
larıyla mümkün olduğunu 
ifade etti. 

Müşterileri tanımanın ve 

ne istediklerini bilmenin, on-
lara ihtiyaç duyacakları ürün 
ve hizmetleri sunabilmek 
açısından önemli olduğuna 
değinen Karahan, bu nedenle 
CRM uygulamalarını kullan-
manın ve müşterilere ilişkin 
güncel bilgilere sahip olma-
nın oldukça önemli olduğu-
nu vurguladı. 

Karahan, “Hedef müşteri-
leriniz ile ilgili verileri sürekli 
güncel tutmalısınız. Çünkü 
iletişim kurmadığınız süre es-
nasında yaptıkları iş, faaliyet 
alanları veya ihtiyaçları değişe-
bilir. Müşterilere hiç yapmadı-

ğı bir iş ilgili bir bilgi verdiğiniz 
takdirde, dikkatlerini çeke-
mezsiniz.” sözlerini kullandı. 

Karahan, CRM uygulama-
larının yalnızca satış için de-
ğil müşteri ilişkilerinin doğru 

yönetilmesine de oldukça 
katkı sağladığının altını çi-
zerek, şirket olarak CRM sü-
reçlerini 2017 yılından bu 
yana Salesforce ile yönettik-
lerini sözlerine ekledi. 

Seminerle ilgili görüşlerini 
aktaran Kültür Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği Bö-
lüm Başkanı Doç. Dr. Fadime 
Üney Yüksektepe, öğrencileri 
aktif çalışma hayatının pay-
daşlarıyla bir araya getirmenin, 
reel örnekler ile öğretiler sun-
manın önemine vurgu yaptı. 

Verilerden en fazla fay-
dalanabilecek ve bunları an-
lamlandırabilecek meslek 
dallarından birinin endüstri 
mühendisliği olduğunu belir-
ten Yüksektepe, katkılarından 
dolayı Fevzi Gandur Logistics 
yöneticilerine teşekkür etti.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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yız ama hâlâ yüksek irtifa ha-
vası soluyoruz” dedi.

Değerlendirmeye alınan 
7 ülkeden 6’sı hafif ölçekte 
olumsuz ticari görünüm kay-
detti. Almanya ve Çin 3’er 
puan kaybederek sırasıyla 45 
ve 42 endeks değerine geri-
ledi. Almanya açısından bu 
gelişmenin temel nedeni, za-
yıflayan hava ticaretinin 7 pu-
anlık kayda değer bir kayıpla 
45’e düşmüş olması. Çin ise 
hem hava hem de deniz tica-
retindeki durgunluğun tica-

DHL Global Ticaret Baro-
metresi (GTB), önümüzdeki 
üç ayda dünya ticaretinde bir 
miktar daha daralma olacağı-
na işaret ediyor. Toplam ticari 
görünüm endeksi 2 puan geri-
lemeyle 45 puana düştü. Bu, 
global ticaretin hafif ölçekte 
de olsa ivme kaybetmeye de-
vam ettiği anlamına geliyor.

Önceki GTB güncelleme-
lerinin aksine, aşağı yönlü 
eğilim, düşüşün hızlandığı ya 
da en dip seviyeye ulaştığına 
yönelik bir sinyal vermiyor; 
daha ziyade yumuşak ve sü-
rekli bir görünüm arz ediyor. 
Hindistan hariç olmak üzere 
değerlendirmeye alınan ülke-
lerin tümü, 50 puanlık bü-
yüme eşiğinin altında endeks 
değerleriyle, yavaşlamadan 
etkilenmiş görünüyor.

Endeksteki genel düşüşün 
tetikleyicileri hem hava hem 
de konteynerize deniz ticare-
tindeki ufak çaplı azalmalar. 

Hava ticareti 3 puan gerile-
yerek 42 puana; konteynerize 
deniz ticareti ise 2 puan geri-
leyerek 46 puana düştü.

DHL Global Ticaret 
Barometresi’ni ve sunduğu ve-
rileri daha erişilebilir kılmak 
üzere, logisticsofthings.dhl/
gtb adresinde yeni bir dijital 
platform oluşturuldu. Aynı 
zamanda Bloomberg Termi-
nal aboneleri de artık “DHLG 
<GO>” kodunu kullanarak 
endekse ulaşabilecek.

DHL Express Türkiye 
CEO’su Claus Lassen, son 
öngörülere ilişkin değerlen-
dirmesinde, “DHL GTB’ne 
göre dünya ticareti yılı büyük 
olasılıkla ortalama seviyede 
tamamlayacak. Öte yandan 
bu noktaya nereden geldiği-
mizi unutmamak gerek: Son 
yıllarda dünya ticaretinde gö-
rülen hızlı büyüme, Everest 
Dağı’na tırmanmak gibiydi. 
Artık inişe geçmiş durumda-

tışla 54 puana ulaşarak ortala-
ma bir büyüme görünümüne 
geri dönmeyi başaran tek 
ülke oldu. Güney Kore’nin 
toplam görünümü ise 2 puan 
düşerek 43 puanlık yeni bir 
endeks değerine ulaştı.

Eylül ayındaki bir önceki 
güncellemede pozitif ticari 
görünüme sahip iki ülke olan 
Japonya ve Birleşik Krallık bu 
dönemde ise en büyük kayıp 
yaşayan ülkeler oldu. Hem Ja-
ponya hem de Birleşik Krallık, 
50 puan eşiğinin altına düştü.

Japon ticaretindeki büyü-
me döneminin ardından Ja-
ponya için öngörüler 5 puan 
azalarak 48’e düştü. Bu yavaş-
lama beklentisinin ardında 

esas olarak 7 puan düşüşle 42 
endeks puanına gerileyen Ja-
pon hava ticaretine dair zayıf-
layan beklentiler yer alırken, 
deniz ticareti 4 puan inişle 51 
oldu ve pozitif büyüme ivme-
sini sürdürdü.

Japonya’dan farklı olarak 
Birleşik Krallık ticareti bir 
önceki güncellemede zaten 
aşağı yönlü bir eğilim kaydet-
mişti. Önümüzdeki üç ay için 
Birleşik Krallık’a dair öngö-
rüler 4 puanlık gerilemeyle 
ilk kez eşiğin altına düştü ve 
49 oldu. Görece dirençli ge-
çen birkaç çeyreğin ardından 
bu gelişmenin, süregiden 
Brexit belirsizliğinin bir yan-
sıması olduğu açık.

rette yavaşlamaya yol açması 
sonucu, değerlendirilenler 
arasında en zayıf büyüme gö-
rünümüne sahip ülke oldu. 
Tahmin edileceği gibi bu za-
yıflama, Çin ve ABD arasında 
süregiden ticaret savaşı ile iliş-
kilendirilebilir. Endeks değe-
ri yalnızca 1 puan gerilemeyle 
44 puan seviyesinde neredey-
se sabit bir seyir izleyen ABD 
ticaretinin de bir miktar daha 
daralması bekleniyor.

Hindistan deniz ticareti-
nin gücü sayesinde 5 puan ar-

Global Ticaret Ortalama Hızda Devam Ediyor

DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen

DHL Global Ticaret Barometresi Endeksi, Kasım 
2019 itibarıyla 2 puan gerileyerek 45 oldu. 
Dünya ticareti yılı büyük olasılıkla ortalama 
bir seviyede tamamlayacak ama hala büyüme 
beklentisi olan alanlar mevcut.  

Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasında lojistik hizmetleri sunan 
ISD Logistics, ürünlerin ihracat öncesi son kontrollerini yapıyor, 
oluşabilecek hataları en aza indirerek ihracatçıya destek oluyor.   

Kurulu Başkanı Garip Sahil-
lioğlu, konuyla ilgili olarak 
“Taşımacılık ve lojistik hiz-
metleri, üretim süreçlerinin 
farklı coğrafyalara dağılma-
sıyla her geçen gün daha çok 
önem kazanıyor. Üretimin 
yanı sıra pazarların çok çeşit-
lenmesi ve büyümesi ile bir-
likte global ticaret trafiğin-
de her geçen gün daha fazla 

TÜRKİYE’NİN en genç 
ve en büyük filolarından 
birine sahip olan Mars Lo-
gistics, 30’uncu yılında yö-
nünü İspanya’ya çevirdi. 
Avrupa’nın lojistik açıdan 
en önemli konumlarından 
İspanya’da şirket kuran Mars, 
büyümesini sürdürüyor. Şir-
ket, pazar lideri olduğu İs-
panya ile Türkiye arasındaki 

trafiği geliştirmeyi, İspanya 
ve Türkiye dışı ülkeler ara-
sında yeni hatlar açmayı he-
defliyor. Her yıl sürdürülebi-
lir bir büyüme gösteren Mars 
Logistics, 2019’u 1,8 milyar 
TL ciro ile kapatmayı ön-
görüyor. Mars, İspanya’daki 
şirketi ile de yılda 10 milyon 
Avro ciro hedefliyor. 

Mars Logistics Yönetim 

kilit rol üstleniyor. Buradan 
hareketle, Mars Logistics 
olarak 30 yıldır genç filomuz 
ve güçlü ekibimizle birlik-
te müşterilerimize hizmet 
veriyoruz. Aralık itibariyle 
faaliyete geçen İspanya’da-
ki şirketimiz, hedeflerimiz 
doğrultusunda yaptığımız 
ve çok önem verdiğimiz bir 
yatırım olma özelliği taşıyor. 

Bu gelişme ile Mars Logis-
tics tecrübesini uluslararası 
boyutta önemli bir konuma 
getirmiş olmanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. İspanya’da-
ki yeni şirketimiz sayesinde, 
müşterilerimize daha hızlı 
ve güvenilir taşıma garantisi 
sunmaya ve Türkiye dışı ye-
ni hatlar oluşturmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Mars Logistics’ten 
İspanya’ya Önemli Yatırım
Bu yıl 30’uncu yaşını kutlayan Mars Logistics yurtdışında önemli bir 
yatırımı hayata geçirdi. İspanya’da kendi adıyla şirket kuran Mars 
Logistics, bu yatırımla lojistik alanındaki faaliyetlerini bir üst lige 
çıkarmayı hedefliyor.  

Mars Logistics Yönetim Kurulu 
Başkanı Garip Sahillioğlu

TÜRKİYE ile Avrupa ül-
keleri arasında lojistik hiz-
metleri sunan ISD Logistics, 
taşımacılık ve depolama hiz-
metlerinin yanı sıra katma 
değerli çözümleriyle tekstil 
lojistiğinde fark yaratıyor. 
Avrupa’nın en büyük moda 
markalarının lojistik part-
nerliğini yapan şirket, tüm 
tekstil ürünlerinin son kalite 
kontrolünü, alanında uzman 
ekiplerle İstanbul’daki depo-
sunda yapıyor. Ardından tes-
limat noktasına ulaştırmak 
üzere yola çıkarıyor. 

Müşterilerinin talepleri 
doğrultusunda başta tekstil 
ürünleri olmak üzere her tür-
lü ürünün AQL (Acceptable 

Quality Level) standartlarına 
göre son kalite kontrolünü 
yaptıklarını söyleyen ISD 
Logistics CEO’su Koray Yal-
ça, “Çalışma ekibimizde aynı 
zamanda kalite kontrol mü-
hendislerimiz de bulunuyor. 
Her biri kendi alanında uz-
man. Yani kozmetiği kontrol 
eden ile tekstili ve züccaciye 
ürünlerini kontrol edenler 
farklı. Bir anlamda lojistiğe 
mühendislik de katıyoruz. 
Bu sayede tüm ürünleri ku-
sursuz bir şekilde Avrupa’ya 

taşıyoruz.” sözlerini kullandı. 
Askılı ve kolili tekstil ta-

şımalarında oldukça etkin 
olduklarına dikkat çeken 
Yalça, tekstil sektörünün 
hızlı ve sürekli bir dönüşüm 
içerisinde olduğunu belirte-
rek hataya yer olmadığının 
altını çizdi. 

Ekspres ve süper ekspres 
teslimat 

Tekstilin yanı sıra otomo-
tiv, mobilya, gıda ve kimya 
sektörlerine de hizmet ver-
diklerini açıklayan Yalça, 

Türkiye’deki ihracatçı firma-
ları Avrupa’ya en hızlı ve gü-
venli şekilde taşımaya odak-
landıklarını vurguladı. Kara 
yolunu daha verimli kullan-
mak adına müşterilerine ö-
nemli avantajlar sağladıkları-
nı söyleyen Yalça, Avrupa’ya 
Ekspres Teslimat ile 4-5 gün, 
Süper Ekspres Teslimat ile 3 

günde ulaşabildiklerinin altı-
nı çizdi. 

Yakaladıkları başarı ve 
sundukları kaliteyle büyük 
moda markaları tarafından 
tercih edildiklerini belirten 
Yalça, operasyonel mükem-
melliğe ulaşmak adına yatı-
rımlarına devam edeceklerini 
sözlerine ekledi.

ISD Logistics CEO’su 
Koray Yalça
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İHRACAT potansiyeli taşıyan ve 
işini uluslararası pazarlarda büyüt-
mek isteyen girişimcilerin, alanında 
uzman kişilerin bilgi ve deneyimle-
rinden faydalanabilmeleri amacıyla 
geliştirilen Export Akademi progra-
mı kapsamında hayata geçen iş birli-
ği protokolü Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan’ın katılımıyla gerçekleşti. 

Export Akademi eğitim progra-
mı kapsamında, dijital pazarlama, 
paketleme, ödeme sistemleri, sanal 
pazarlar ve gümrük süreçleri gibi 
katılımcıların e-ihracat yolculuğun-
da ihtiyaç duyabilecekleri konular 
yer alacak.

Export Akademi projesini kadın 
ve genç girişimciler için önemli bir 
adım olarak gördüklerini söyleyen 
Pekcan, “Teknolojinin ve girişim-
ciliğin bütün küresel ekonomiye 
damgasını vurduğu bir dönemden 
geçildiğini aktaran Pekcan, “Yeni 
dünya ekonomisinde; yaratıcılık, 
üretkenlik kısacası beyin gücü, beşe-
ri sermaye çok büyük önem taşıyor. 
Bu çağı yakalamak bilimden, tek-
nolojiden ve inovasyondan geçiyor. 
Bugün küresel ekonomiye yön ve-
ren firmalara baktığımızda görüntü 
çok net. Oyun kurucu olan bu ye-
nilikçi firmaların, hemen hepsinin 
genç girişimciler tarafından kurul-
muş durumda. Bu asla bir rastlantı 
değil.” diye konuştu.

Pekcan, büyük firmalar ve güçlü 
ekonomilerin; aynı zamanda genç 
zihinlerin ve kadınların yetenek-
lerinden en üst düzeyde kazanım 
sağlayan firmalar ve ekonomiler ol-
duğunu vurgulayarak, “Bugün biz-
lerin de 21’inci yüzyılın ileri gelen 
ekonomilerinden biri olarak adımı-
zı duyurabilmek için ekonomimizin 
tüm kaynaklarıyla bu yolda harekete 
geçirmemiz gerekiyor. Geç bile kalı-
yoruz. Bu yeni dönemde, iyi yetiş-
miş kadınlarımızın ve gençlerimizin 
Türkiye ekonomisinin dönüşümü-
ne büyük katkılar sunacağından 
hiç kuşkumuz yok. Onların bu ye-
ni çağda, ihracat hamlemizin öncü 
neferleri olmasını bekliyor ve buna 
inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İmza töreninde konuşan UPS 
Türkiye Genel Müdürü Burak Kı-
lıç, “Dünya ve alışveriş trendleri çok 
hızlı bir şekilde değişiyor ve bu deği-
şim ile birlikte e-ticaret, yıllık olarak 
yaklaşık yüzde 20 oranında büyüyor. 
Uluslararası e-ihracatın büyüme o-
ranının ise yüzde 17 olduğu tahmin 
edilmekte ve bu rakamın 2021 yı-
lında yüzde 28’e ulaşacağı öngörül-
mektedir. Avrupa Birliği’nde KO-
Bİ’lerin yüzde 5’i ihracat yaparken 
Türkiye’deki KOBİ’lerimizin sade-
ce yüzde 3’ü ihracat yapmaktadır. 
KOBİ’lerimizin yüzde 3’ü dahi 100 
milyar dolar gibi önemli bir ihracat 
rakamına ulaşmaktadır” dedi.

Kılıç, Export Akademi progra-
mı için de şunları söyledi: “Dünya 

ekonomisinin yüzde 3’ünü hareket 
ettiren bir şirket olarak ihracatçıla-
rı sadece, satıcıları alıcılarla buluş-
turmak noktasında global ağımız 

ile değil aynı zamanda global de-
neyimimiz, uzmanlığımız ve bilgi 
birikimimiz ile de destekliyoruz. 
Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı ile 

imzaladığımız Export Akademi iş 
birliği protokolü sayesinde ülkemi-
zin her ilindeki KOBİ’lere ulaşmak 
için yola çıkıyoruz. Amacımız genç-

lerimizi ve kadınlarımızı e-ihracat 
konusunda bilgilendirmek, cesaret-
lendirmek ve onları bu yönde hare-
kete geçirmektir” dedi.

T.C. Ticaret Bakanlığı ve UPS, kadın ve genç girişimcilerin ihracat fırsatlarını 
keşfetmeleri, online satış kanallarını ve dijital mecraları etkin kullanabilmeleri 
ve dünya ticaretine girmek için cesaret kazanmaları amacıyla geliştirilen Export 
Akademi Programı kapsamında bir iş birliğine imza attı.

Export Akademi İle Kadınlar ve 
Gençler Dünya Ticaretine Girecek
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önümüzdeki dönemlerde 
daha çok göreceğimiz, uy-
gulayacağız ve kendi yapıla-
rımızın içine alacağız diye 
düşünüyorum” dedi.

İnternet Hosting’in, IT 
dünyasında en gözde kon-
septlerden bir tanesi oldu-
ğunu belirten Güven, “Bilgi 
Teknolojisi; üretim sektörü, 
hizmet sektörü gibi yerler-
de karşımıza çıkıyor, belli 
ki daha da çıkacak. Artık 
günümüz insanı bağlantısız 
yaşayamıyor. Bağlantıya her 
alanda ihtiyaç duyuyor, hem 
sosyal hemde ticari anlam-
da ve artarak devam edecek. 
İnternet Hosting, yani bağ-
lantılı araçlar dediğimizde 
otonom araçlarla zaman za-
man karıştırılıyor. Araçların 
telefon bağlantısından ba-
ğımsız olarak kendi başına bir 
internetine sahip olması ve 
bunun sizin diğer cihazlarını-
za, telefon takviminiz olabilir, 

Outlook’unuz olabilir hangi 
uygulamayı kullanıyorsanız 
tamamen entegre olması ve 
buna göre sizi yönlendirmesi 
bunla ilgili yine otomotiv fir-
malarının çok güzel sunum-
lar yapabiliyor. Bunların bir 
kısmında hali hazırda uygu-
layanlar var, bir kısmında da 
proje aşamasında. 

Örneğin; aracınızla evden 
çıkıyorsunuz aracınızdaki 
uygulama diyor ki şu saatte 
uçağınız var, bu saatte şurada 
olmanız lazım, trafik şöyle, şu 
yoldan gidin. Bir mesaj geli-
yor çocuğunuz kıyafeti kuru 
temizlemecide yada terzide 
hazır geçerken oradan alın. 
Yada şu saatte şu kişiye tele-
fon etmeniz lazım. Uygulama 
onayınızı sorup verdiğiniz ce-
vaba göre arama gerçekleştire-
biliyor. Sanki kişisel asistanız 
varmış gibi sizi yönlendiren 
sistemleri öngörüyorlar.

Tabi ki işin yasal mevzuat 
boyutları her zaman eş za-
manlı ilerlemiyor. Bu konu 
Türkiye’de henüz çözülmüş 
bir konu değil. Mevzuatsal 
altyapı henüz birbirine denk 
gelmediği için bu imkanı ve-
ren araçların bir kısmı bunu 
Türkiye’de kullanamıyor. Za-

ULUSLARARASI Transport 
Lojistik Fuarı logitrans kap-
samında düzenlenen bir diğer 
panelde ise “Avrupa Otomotiv 
Distribütörlüğünde Dijitalleş-
me - Türk Firmaları Nasıl Fay-
dalanabilir?” konusu işlendi. 
IML Fraunhofer Türkiye Tem-
silcisi Dr. Şevket Akınlar’ın 
moderatörlüğünde yapılan 
panelde Ant Lojistik Genel 
Müdür Yardımcısı Ceren Eker 
Güven, Dijitalis Yazılım ve Da-
nışmanlık Genel Müdürü Tol-
ga Yanaşık, TAYSAD Tedarik 
Zinciri Uzmanı Fatih Hocaoğ-
lu konuşmacı olarak katıldı.

Endüstiri 4.0 konusun-
da Fraunhofer’in Otomotiv 
Distribütörlüğünde dijital-
leşme ve lojistik konusunda 
yaptığı teknolojik gelişmelere 
değinen Dr. Şevket Akınlar, 
yaptıkları karınca teknolojisi 
ile üretim hattına depodan 
verilen bir siparişin, oluştur-
dukları hattı ile insan faktörü 
kullanılmadan organize edil-
diğini ifade etti.

Üretim için hangi parçala-
rın depodan alınacağı, hangi 
üretim hattına vereceği ve 
hangi ürünün üretileceğini 
karınca teknolojisinin kendi 
organize ettiğini ve hiçbiri 
planlamaya gerek kalmadığı-
nı, sadece sipariş tarihini yada 
sipariş saatinin belirtmeleri-
nin yeterli olduğunu söyle-
yen Akınlar; “Akıllı raflar ve 
akıllı kutular mevcut. Akıllık 
kutular örneğin içinde ne ka-
dar vida olduğunu, içinde ne 
kadar malzeme olduğunu ka-
mera ile izleyip bilen kutular. 
Bu kutular nereye götürüle-
ceklerini içine ne kadar mal-
zeme konulması gerektiğini 
biliyorlar ve buna göre sipariş 
veriyorlar. Rafların üzerin-
de dijital görüntü aletleri ve 
displayler var. Bu displaylerin 
çeşitli fonksiyonları olmak-
la birlikte, raflarla iletişime 
geçip hangi malzemelerin 
tamamlanmasının gerekli ol-
duğunu bilgisini size göstere-
biliyor” dedi.

Akınlar sözlerini söyle 
sürdürdü: “Diğer bilinen bir 
teknik ise akıllı gözlüklerin 
aktardığı görüntü araçlarıyla 
depoda gezip deponun için-
de nerelerde hangi ürünlerin 
olduğunu bilebiliyorsunuz. 
En çok rastladığımız işlem, 
sene sonunda envanter yapı-
lır, her ürün sayılır sonrasın-
da depoda çalınan ürün var 
mı, ne kadar ürün var tespit 
edebilirsiniz. Bu tespit etme-
yi yapmak için şu anda in-
sansız hava araçları ve topun 

içerisinden bulunan kame-
ralı araçlar kullanarak depo 
içerisindeki tüm malzemeleri 
tarayabiliyorsunuz.” 

Güven: “Dijital dönüşüm 
günlük hayatımızı ticari 

anlamda etkiliyor”
Lojistik firmalarının nakli-

ye dışında birçok katma değer 
yaratan hizmet sunduklarını 
belirten Ant Lojistik Genel 
Müdürü Yardımcısı Ceren 
Eker Güven; “Teknoloji aslın-
da şu anda lojistik hizmetinin 
temelini oluşturuyor. Dolayı-
sıyla asıl konumuz olan dijital 
dönüşüm birçok noktada bize 
dokunuyor ve günlük hayatı-
mızı ticari anlamda etkiliyor. 

Lojistikte bildiğimiz duy-
duğumuz baz word denen 
dijital uygulamalar, Türkiye 
için geçerli olanlar ve Avru-
pa ile entegre olarak devam 
edenler var. Bunlar içeri-
sinde bir kısmana biz ülke 
olarak da çoktan geçtik ve 

uyguluyoruz. Bir kısmı ye-
ni, E-irsaliye gibi 1 Ocak’ta 
başlayacak CMR (Conven-
tion Marchandises Routiers) 
var E-gümrük yada AEO 
(Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Statüsü) dediğimiz gümrük 
alanında önemli bir geliş-
me. E-devlet uygulamaları 
şirketlerin devletle olan ya-
sal zorunluluklarını yerine 
getirme anlamında ciddi bir 
kolaylık ve verimlilik sağladı. 
Cumhurbaşkanlığının bu a-
landa ciddi kaynak ve zaman 
ayırdığını biliyoruz. Smart 
data konusu da çok önemli. 
Dijital dünyada devam eden 
Endüstri 3.0, Endüstri 4.0 
oldu. Ana mantık, devam et-
mekte olan bir uygulama ba-
şak bir uygulamayı etkiliyor, 
oradan buraya bilgi gidiyor 
başka bir yer etkileniyor, bu-
radaki değişikliğe göre diğer 
tarafta etkilenebiliyor. Smart 
Data konusu aynı şekilde iş-
liyor. Siz bir data oluşturu-
yorsunuz karşı taraftaki de-
ğişikliklerle bir data gidiyor 
orası güncelleniyor. Birbiri 
ile otomatik olarak etkilenen 
bir data döngüsü oluyor. Lo-
jistik için ciddi bir gelişme ve 
ciddi bir kolaylık dolayısıyla 

ka belli bir sürece uyulması 
gerekir. Ürünlerin kendi 
yakınındaki bir yerde depo-
lanması, bu kendi fabrikası 
da olabilir veya Avrupa’da 
kurulan bir dağıtım merkezi 
hub da olabilir onun için sa-
nayi bölgesine mesafeniz ne 
kadar uzunsa o kadar stok 
tutmak zorunda kalırsınız.” 

Günümüz dijital teknolo-
jisinin neler sunduğuna de-
ğinen Yanaşık, “Bu konuda 
yurt dışına Avrupa ihraç ya-
pacak otomotivciler için ba-
kacak olursak. Nakliye emir-
lerini, örneğin TAYSAD dan 
çıkacak olan bütün fabrikala-
rın o günkü depodan çıkacak 
teslimat emirleri veya sevki-
yat emirleri online sistemde 
yayınlansa. O kamyoncu 
yada forwarder buna fiyat 
verse belki çok daha büyük 
fiyat avantajı ile TAYSAD’ın 
üreticileri ihracat yapabile-
cekler. Araçları maksimum 
dolulukta yüklemek üzere 
bir yükleme optimizasyonu 
kullanılabilir. Paydaş olarak 
birkaç firma aynı kamyonu 
doldurmaya çalışırsa her fir-
manın ürettiği koli,  palet 
ebatları farklı olacak dolayı-
sıyla bunu o araca doldurmak 
çok önemli bir noktaya geti-
recek bizi. 

Dağıtım merkezlerini sü-
rekli olarak mı kiralamalıyız 
yoksa yüksek sezon kirala-
malı, düşük sezonda ile yerini 
değiştirmeliyiz. Önemli bir 
soru aynı zamanda da talep 
planlama. Özellikle elektrikli 
araçlara bakıldığında hangi 
ülkede hangi şehirlerde ne 
kadar talep edileceği bilgi şu 
anda net değil. Yapay zeka ile 
alt yapımızı nerede dağıtım 
merkezi kuracağız nereye, 
nasıl sevkiyatlara yapmamız 
gerektiği hazırlığını önceden 
yapabiliriz. Ve tabi ki araçları-
mızı en kısa yoldan dolaştıra-
cak rotalama optimizasyonu 
çözümleri de hem threepi-
yerler için hem de bu paydaş 
lojistiği yönetecek organizas-
yonlar için önemli bir tekno-
loji” dedi.

Hocaoğlu: “Teknolojik 
gelişmeleri yakından

takip etmekteyiz”
TAYSAD’ın kendi sektö-

ründeki en yetkin sivil toplum 
kuruluşu olarak, üyelerinin 

beklentilerini karşılamak ve 
Otomotiv Tedarik Sanayi’nin 
küresel ölçekte ve rekabetçi 
işletmelerle sürdürülebilir 
büyümesine destek olmak 
için stratejiler planladığını 
beliren TAYSAD Tedarik 
Zinciri Uzmanı Fatih Hoca-
oğlu; “TAYSAD üyelerinin 
değişen rekabet koşullarına 
uyum sağlaması için teknolo-
jik gelişmeleri yakından takip 
etmekte ve yenileme, tevsi 
yatırımlarını sürdürmekte-
dir. Bu amaçla ileri düzeyde 
imalat kabiliyetlerinden pro-
totip üretimi, test imkanları, 
ürün geliştirme, yabancı ve 
yerli firmalarla ortak Ar-Ge 
çalışmaları gibi faaliyetler-
de bulunmakta. Potansiyel 
dış pazarların ilgili sektörel 
dernekleri ile işbirliği anlaş-
maları yapıyor ve özellikle 
gelişmekte olan bölgelere ve 
pazarlara heyet ziyaretleri or-
ganize ederek, ilgili firmalarla 
üyelerini bir araya getiriyo-
ruz” dedi.

TAYSAD olarak öncelikle 
üye firmalarının ihtiyaçları-
nı belirlediklerine belirten 
Hocaoğlu, “Firmalarımızla 
görüşüyoruz, projeleriyle 
mevcut yada yeni başlayacak 
olan projeleri için iş modeli-
ni belirliyoruz. Daha sonra-
sında bu modele uygun olan 
taşımacılık yöntemi belirleni-
yor yada hali hazırda kullan-
dıkları taşımacılık yöntemi 
iyileştirilebilir mi üzerine bir 
çalışma yapılıyor. Sonrasın-
da detaylı formumuz var. Bu 
detaylı form doldurularak 
değerlendirmeye alınıyor. Bu 
değerlendirmeler neticesinde 
ilgili lojistik firmalarıyla ça-
lıştıkları yerlere göre teklif ve 
analizleri alınıyor. Daha son-
rasında bizim lojistik çalışma 
grubumuzda bütün topla-
nan veriler değerlendiriliyor. 
Üyemiz olan firmaya proje 
bu şekilde yapılabilir yada bu 
firma ile taşınabilir diye öneri 
olarak sunuyoruz. 

Üye firmanın lojistik fir-
ması ile istediği şartlara göre 
TAYSAD çatısal altında iyi 
niyet sözleşmesi olarak imza 
atabiliyor. Bizde TAYSAD 
olarak üye firma ve taşıma 
firması ile çatı sözleşmesi 
imzalamış oluyoruz” şeklin-
de konuştu.

manla tabi ki bunların hepsi 
çözümlenecektir.”

Otonom araçları pay-
laşılarak, beraber seyahat 
edilebileceğini konusuna 
değinen Güven, “ Özellikle 
daha genç nesilde artık araç 
sahipliği araca sahip olma 
onun getirdiği çeşitsel haz, 
sosyal statü vs. gibi algıla-
rın artık çok daha azaldığı 
bunun yerine çevreye daha 
az zarar verecek çok kişinin 
bir aracı kullanacağı sadece 
gerçekten taşıma ihtiyacını 
karşılayacak araç kullanma 
modeller çok gelişti. Bu uy-
gulamalar Avrupa’da gelişti 
bizde de yeni yeni bu tarz 
uygulamalar var ve bunun 
artacağına inanıyorum. 

Bu tarz araçlar bir kişinin 
sahipliğinde değil de, dört 
tane üniversite öğrencisinin 
okullarına gidip gelirken or-
tak kullanabilecekleri, arada 
ufak tefek mesafe taşımala-
rının yapılabileceği araçlar 
olacak. Bizde bu işin lojistik-
le bağlantısını düşünüp buna 
göre lojistik firmaları olarak 
bir hazırlık yapmamız, geliş-
meleri takip ediyor olmama-
mız gerekiyor diye düşünüyo-
rum” dedi.

Yanaşık: “Yüksek 
performans için doğru 
tesisler ve iş süreçleri

tasarlamalı”
Dijital teknoloji olarak, 

yapmak istediğimiz şeyi ko-
laylaştıran ne gibi gelişmeler 
var ve nelere farklı gözlerle 
bakılması gerektiği konu-
sunda bilgi veren Dijitalis 
Yazılım ve Danışmanlık Ge-
nel Müdürü Tolga Yanaşık; 
“Şöyle bir senaryo düşüne-
lim. Ürettiğimiz ürünleri 
Avrupa’ya ihracat eden bir o-
tomotiv üreticisiyiz veya bir 
otomotiv parça üreticisiyiz. 
Çoğu zamana ürettiğimiz 
ürünleri kendi öz mal aracı-
mızla Avrupa’ya bir seferde 
götürmek için siparişlerimi-
zi belli bir süre bekletmemiz 
veya öz mal aracımız yoksa 
bunları bir lojistik tedarik-
çiyle konuşarak parsiyel ola-
rak yüklemek gerekecektir. 
Bu iki durumda da aslında 
maliyet farkı olması ile bera-
ber, aynı zamanda otomotiv 
sektörü ana sanayisi ile just 
in time (tam zamanında) ça-
lışan bir sektör. O bakımdan 
sizin ürüne oraya ne kadar 
zamanda gönderdiğiniz ve-
ya aracın dolmasını ne ka-
dar beklediğiniz ana sanayi 
için önemli değil. O hatla-
rın durmaması için mutla-

Otomotiv Endüstrisine Dijital 
Teknolojiler Verimlilik Getiriyor
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söyleyen Danış, bu durum-
dan daha az etkilenmek için 
satış planlarımız önceden ha-
zırlayarak, ihracat ve ithalat 
taşımalarını transit seferleriy-
le dengelediklerini açıkladı. 

2019 yılında dev yatırım
2019 yılının Sarp Inter-

modal için yatırımla geçtiğini 
vurgulayan Danış yatırımların 
detaylarını şu şekilde verdi: 
“Bu yıl yeni olarak 300 kutu 
konteyner satın aldık ve bize 
ait konteyner hacmimiz 800’e 
ulaştı. Ayrıca swap body yatı-

yonlarında hem uluslarara-
sı hem de yerel taşımacılığa 
yönelik çalıştıklarını ancak 
Türkiye’de şu anda sadece Av-
rupa, Rusya ve Gürcistan’a ça-
lışan uluslararası nakliyecilere 
hizmet verdiklerini kaydeden 
Sezer, Türkiye’de alanlarının  
kısıtlı olmasına rağmen iyi bir 
Pazar payına sahip oldukları-
nı vurguladı.

 DKV Box Europe ile 
6 ülkede tek cihazla 

otoyol geçişi 
2019 yılının DKV için ol-

AYSBERG Medya Grubu a-
dına Necmi Çelik’in soruları-
nı yanıtlayan Berkcan Danış, 
konuşmasına fuara katılmak-
tan duydukları memnuniyeti 
dile getirerek başladı. 

Sarp Intermodal’ın 2014 
yılında Türkiye’nin ilk inter-
modal servis tabanlı lojistik 
şirketi olarak kurulduğunu;  
4 yurtdışı ve 5 yerel olmak 
üzere dokuz ofisle ve 270 ça-
lışanla faaliyet gösterdiklerini 
söyleyen Danış,  intermodal 
taşımacılık, karayolu nakli-
yesi, kimyasal taşımacılık (iso 
tank) ve depolama hizmetleri 
verdiklerini kaydetti.

Genç bir şirket olarak yeni 
nesille uyumlu ve intermo-
dal taşımacılığın yenilikçi 
olmasıyla başarılı bir süreç 
yaşadıklarını belirten Danış, 
şirketleriyle ilgili şu detayla-
ra yer verdi: “Ağırlıklı olarak 
Yunanistan, İtalya, Çekya, Slo-
venya, Hırvatistan, Avustur-
ya, İsviçre, Benelüks ülkeleri, 
İngiltere, Almanya, Fransa ve 
İspanya gibi ülkelerle çalışıyo-
ruz. Bu ülkelere intermodal se-
çeneklerle ürün taşıması yapa-

AYSBERG Medya Grubu a-
dına Necmi Çelik’in soruları-
nı yanıtlayan Sezer, DKV’nin 
1934 yılında kurulan bir 
Alman şirketi olduğunu söy-
leyerek sözlerine başladı. 
Türkiye organizasyonlarının 
ise 2008 yılında doldurduğu 
belirterek, geçtiğimiz sene 
10. yıllarını kutladıklarını 
söyleyen Sezer, dokuz çalışan-
la Türk müşterilerine hizmet 
verdiklerini söyledi. 

Akaryakıt kartı sağlayı-
cı olarak hizmet verseler de 
bunun aslında 360 derecelik 
bir çözüm olduğunu söyleyen 
Sezer, sözlerine şöyle devam 
etti: “Bu kart, kamyonlar için 
akaryakıt dışında otoyol ge-
çişi gibi yol hizmetleri, nakit 
avans, lastik ve araç çekme 
gibi hizmetlerde de kullanılı-
yor. Satış birimlerimizle tüm 
Türkiye’de faaliyet gösteriyo-
ruz. Avrupa ülkelerinin yanı 
sıra Rusya, Gürcistan ve Fas’ta 
geçerli bu kart. DKV’nin 
42 ülkede ve 100 bin nokta-
da geçerliliği var. Kuruluşu 
itibariyle fiş tarzı bir belgey-
le akaryakıt alım sisteminin 
de yaratıcısı olan DKV, daha 

biliyoruz. Eğer demiryolu gibi 
seçeneklerle ulaşamadığımız 
bir nokta olursa ilk veya son 
etap taşımasını Avrupa’da çalı-
şan kendi filomuzdaki araçlar-
la yapabiliyoruz. 2019 yılında 
Kasım ayında 16 bin teslimat 
yaptık ve yılı ithalat-ihracat ve 
transit olmak üzere 18 bin tes-
limatla kapatacağız. Bizim ana 
planımız lojistik şirketlerinin 
Ro-Ro ve tren servislerine yö-
nelmesiyle işlerini büyütecek 
olması. Artan taleple birlikte 
gemi kapasiteleri ve demiryolu 
seferleri artıyor.”

Türkiye ve Avrupa arasın-
daki ithalat ihracat denge-
sinin bozuk olmasıyla tüm 
taşımacılar gibi kendilerinin 
de bu süreçten etkilendiğini 

sonra bunu karta çevirdi. Sa-
dece araç harcamalarının da-
hil olduğu bir kredi kartı gibi 
düşünülebilir.”

DKV Kart’ın avantajları-
na da değinen Sezer, bunları 
şöyle özetledi: “Kart olmadan 
sürücünüzün sefer boyun-
ca yaptığı her bir harcama 
için fatura alması gerekirken; 
DKV Kart ile her 15 günde 
bir tek bir fatura alabilirsiniz. 
DKV ile faturaların fişlerin 
kaybolması sorun olmaz. 
Otoyol geçişleri için de müş-
terilerimizi pek çok iş yükün-
den kurtarıyoruz. Bizimle 
olan müşterilerimiz daha iyi 
fiyatlarla ve ödeme vadesi ile 
çalışabiliyorlar. Günümüzde 
hiçbir karayolu taşımacısı 
taşımadan önce veya hemen 
sonrasında ödemesini tah-
sil etmiyor. O yüzden vadeli 
ödeme seçeneği önemli bir 
avantaj olarak öne çıkıyor.” 

Avrupa’daki organizas-

metlerimizi geliştirmek için 
ilk olarak İngiltere ofisimizi 
açmak var. 

İntermodal taşımacılığın 
etkisi artığına da değinen Da-
nış, verdiği örnekle yaşanan 
gelişmeleri özetledi: “Yıllık 
400 civarında global ve yerel 
ihaleye katılıyoruz. Bundan 3-
4 yıl önce sadece fiyat ve mali-
yet tahmini yer alırdı. Şu anda 
intermodal ihaleler yapılıyor. 
İhalelerin yüzde 90’ında inter-
modal fiyatlandırma hesapla-
maları göz önünde tutuluyor. 
Çalıştığımız şirketler de he-
deflerini karayolundan inter-
modala değiştirtiyorlar. Şirket 
genel merkezleri, sıfır emisyon 
için ofislerine farklı oranları 
değişim hedefi olarak koyuyor. 

Şirketler karbonsuzlaşma 
için intermodala yöneliyor

İntermodal taşımacılık, 
Türkiye’de de büyümeye de-
vam edecek. Ancak müşteri-
ler intermodal taşımacılıkta 
teslimat zamanlarının nere-
deyse deniz taşımacılığıyla 
aynı sürelerde gerçekleştiğini 
düşünüyorlar. Ancak bizim 
modları birlikte kullanmak 

zellikle otoyol çok hızlı geli-
şen bir alan ve biz de DKV 
Box Europe ürünümüzle bu 
alanda hızlı bir şekilde bü-
yüyoruz. Şu anda Almanya, 
Avusturya, Belçika, Fransa, 
İspanya, Portekiz’deki oto-
yollarda kullanılıyor. Bu se-
ne yine DKV olarak Ekim 
ayında Sırbistan otoyolunda 
hizmet vermeye başladık. 
Kart sağlayıcı olarak bu hiz-
meti Hırvatistan’dan sonra 
Sırbistan’da sadece DKV ve-
rebiliyor. Yine başka ve tek 
bir hizmet olarak Bulgaris-
tan gümrük ödemeleriyle il-
gili benzersiz bir hizmetimiz 
var. Bildiğiniz gibi Dozvola 
ödemelerinde peşin para 
kullanılamıyor sadece kredi 

konusunda büyük bir uz-
manlığımız var. Modlar arası 
transferlerde tek bir gün bile 
kaybetmiyoruz ve sınır kapı-
larından gümrüklerde sorun 
yaşayan karayolu taşımacılı-
ğına yakın sürelerde teslimat 
yapabiliyoruz. Biz spesifik 
transit süreleri ve marjinlerle 
sürdürülebilir ve verimli bir 
taşımalılık sunuyoruz. Sıfır e-
misyon ve karbon ayak izi gibi 
hassasiyetlerle şirketler, artık 
buna özel projeler geliştiriyor-
lar. Biz de 2018 yılında 18 bin 
ton karbondioksit salınımını 
engelledik ve 67 milyon KW 
elektrik tasarrufunda bulun-
duk. Bu rakamlar bizim için 
olduğu kadar müşterilerimiz 
ve geleceğimiz için de önemli.

2020 yılında Türkiye’de 
stabil bir ekonomi bekledik-
lerini ve stabil ekonominin 
bütün sektörlere güç vereceği-
ni belirten Danış, kuruluşla-
rından beri filo, çalışan sayısı 
ve finansal olarak minimum 
yüzde 38 oranında büyüdük-
lerini ve 2020 yılında da bu 
ortalamaya yakın bir büyüme 
umduklarını söyledi. 

kartı geçerli. Ancak DKV 
kartınız varsa bu ödemele-
rin hepsini kartla yapabili-
yorsunuz.”

Türk taşımacıları cesurlar
Türkiye’de ekonomide ve 

taşımacılıktaki yavaşlamaya 
rağmen büyümeye devam 
ettiklerini ve hedeflerimizi 
aştıklarını açıklayan Sezer, 
AB ülkelerindeki taşımacılar-
la aynı şartlarda çalışmayan 
Türk şirketlerini çok cesur 
bulduğunu da ifade etti. 

Sezer, Türk şirketlerine ye-
ni trendleri çok iyi takip et-
melerini tavsiye ederek; fiyat 
değişimlerini takip etmenin, 
her kuruşun hesabını yapmak 
zorunda olan taşımacılar için 
önemine de değindi.

rımlarımız da devam etti. 2019 
yılında filomuzda 270 swap 
body ünitesine ulaştık. Avrupa 
filomuza da yatırım yaptık ve 
sadece bizim çalışan 54 çekici-
ye ulaştık. Ayrıca 3 bin metre-
karelik konsolidasyon merke-
ziyle Sarp Gmbh’yı Münih’te 
kurduk. Yaklaşık yüzde 90 
oranında parsiyel taşımaları-
mızı Münih’e götürüyoruz ve 
oradan tüm Avrupa’ya kendi 
networkumuzla dağıtıyoruz. 
2020 yatırım planlarımız ara-
sında İngiltere ve İrlanda hiz-

dukça farklı bir yıl olduğunu 
belirten Sezer, bu yıl göreve 
başlayan yeni CEO ve yeni 
üst yönetimin hedeflerinin 
oldukça iddialı olduğunu 
hatırlatarak, sözlerine şöyle 
devam etti: “Bu yüzden ye-
ni yatırımlar yapıyoruz ve 
pazarda daha aktif olmayı is-
tiyoruz. 31 Ekim tarihinden 
itibaren DKV Box Europe 
ürününü Türkiye’de de sun-
maya başladık. Normalde 
kamyonların üzerinde farklı 
cihazlar bulunuyor. Nor-
malde her ülke için farklı sis-
temler bulunmak zorunda. 
Ancak DKV Box Europe ile 
Almanya’nın da içinde oldu-
ğu 6 ülkede tek bir cihazla 
geçiş yapabiliyorsunuz. Ö-

Yatırımlarına Devam Eden Sarp İntermodal 
Yurtdışı Yapılanmasını Güçlendiriyor

DKV Uluslararası Taşımacılara
Verdiği Hizmetleri Genişletiyor

logitrans 2019 Fuarı 
sırasında Aysberg 
standında Tea & 
Talk söyleşilerinde 
Sarp Intermodal 
Operasyon Direktörü 
Berkcan Danış 
konuğumuz oldu. 

logitrans 2019 Fuarı sırasında Aysberg 
standında Tea & Talk söyleşilerinde DKV Euro 
Service Türkiye Genel Müdürü Deniz Çokcoş 
Sezer konuğumuz oldu. 

Soldan sağa; Sarp Intermodal Operasyon Direktörü Berkcan Danış 
ve Aysberg Medya Grubu İçerik Editörü Necmi Çelik

DKV Euro Service Türkiye Genel Müdürü Deniz Çokcoş (solda) 
Tea & Talk söyleşilerinde Necmi Çelik’in konuğu oldu.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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AYSBERG Medya Grubu 
adına KargoHaber Yayın Yö-
netmeni Akın Öcal’ın sorula-
rını yanıtlayan Zagaia, Galata 
Taşımacılık’ın 1997 yılında 
İtalya’nın en köklü taşımacılık 
şirketlerinden biri olan Albini 
& Pitigliani ortak girişimiyle 
kurulduğunu kaydederek, bir 
freight forwarding şirketi ve 
lojistik hizmet sağlayıcı olarak 
müşterilerine 22 yıldır geniş 
bir alanda başarılı bir şekilde 
hizmet verdiklerini açıkladı. 

İlk olarak merkez ofis 
İstanbul’da olmak üzere kurul-
duklarını ve İzmir ve Bursa şu-
belerinin yanı sıra kısa bir süre 
önce Ankara ve Mersin’de bir 
irtibat ofisi açtıklarını kaydeden 
Zagaia, bunların yanı sıra yeni 
açılan İstanbul Havalimanı’nda 
kargo terminal ofislerinin bulun-
duğunu söyledi. İstanbul’a çok 
yakın bir merkezde gümrüklü ve 
gümrüksüz olmak üzere 14 bin 
metrekarelik lojistik hub’a sahip 
olduklarını kaydeden Zagaia, 
ağırlıklı olarak karayolu olmak 
üzere, havayolu ve denizyolu taşı-
macılığı hizmeti verdiklerini be-
lirterek, “Bu hizmetleri dağıtım, 
toplama ve antrepo içinde katma 
değerli servisler gibi yerel lojistik 

hizmetlerle destekliyoruz” dedi.
Yaşanan gelişmeleri ve lo-

jistik sektörüne etkilerini de 
değerlendiren Zagaia, şunları 
söyledi: “Bundan 5 yıl önce ver-
diğim bir röportajda, önümüz-
de zorlu 5-6 yıl olduğunu söy-
lemiştim. Duruma bakılacak 
olursa;‘keşke yanılmış olsay-
dım’ diyorum. Evet, 2019 zor 
bir yıldı ama sanırım Türkiye’de 
zorlu durumları yönetmeye 
alışığız. Son 20 yılda Türkiye, 
hem ülke içindeki hem de için-
de bulunduğumuz coğrafyadan 
kaynaklı çok sayıda olumsuz 
durumdan etkilendi. 2018 ve 
2019 genel olarak zorlu bir dö-
nemdi. Bazı şirketler için daha 
zor olurken bazıları daha rahat 
geçirdiler bu dönemi. 
Riskleri dağıtarak büyüyoruz

Şu anda şirketimizde uygula-
dığımız bir strateji var. Yılın na-
sıl geçtiği önemli olmaksızın, her 
zaman olumsuz bir etki veya kriz 
yaşanacakmış gibi adımlarımızı 
atıyoruz. Şirketimizi bu şekilde 
her zaman daha güvenli bir stra-
tejiyle gidiyoruz. 2019 bile bizim 
için hedeflerimize ulaştığımız 
bir yıl oldu. Şirketimizde riskleri 
çok farklı sektörlere dağıtıyoruz. 
Galata, sadece bir veya iki sek-

töre odaklanmış bir şirket değil. 
Çok fazla sektöre odaklandık.
İhracata olduğu kadar ithalata da 
önem veriyoruz. Departmanları-
mız farklı taşımacılık modlarıyla 
çalışıyorlar. Neredeyse kendi-
mizle rekabet ediyoruz.”

“Güzergah olarak gittiğimiz 
16’dan fazla karayolu destinasyo-
nu var. Albini &Pitigliani dışın-
da; dahil olduğumuz networkler 
var. Bu da bize dünyanın müm-
kün olan her ülkesine ve o ülkede 
Türkiye ile işin yapıldığı her şeh-
re ulaşma imkanı veriyor” diyen 
Zagaia, özellikle son 10 yıldır 
yoğun bir şekilde coğrafyalarını 
genişlettiklerini vurguladı. 

Galata Taşımacılık’ın sürdü-
rülebilir başarı stratejilerden ve 
son dönemde attıkları adımlar-
dan da bahseden Zagaia, sözleri-
ne şöyle devam etti: “Şirketimiz-
de teknoloji ve iş akışı üzerinde 
önemli yatırımlar yaptık. Ayrıca 
Tunus’taki partner şirketimizin 
yüzde 50’sini satın almak gibi 
fiziki yatırımlar da yaptık. Bu 
stratejik büyüme, ekonomik 
durumdan minimum derecede 
etkilenmeyle işimizin devamlılı-
ğına katkıda bulunuyor. 

Teknolojiyi ve elimizdeki 
her müşteri için -geçmiş veya 

günümüz- verileri okumayı çok 
etkili bir şekilde kullanıyoruz. 
Öbür tarafta elimizde kıdemli 
bir yönetici kadrosu var. Piya-
sada en az çalışan sirkülasyonu 
olan şirket olarak tanınıyoruz. 
Bu durum bir kültür getiriyor 
ve bu kültür de işgücüne sinerji 
ve uyum olarak yansıyor. Üst 
yönetimimizin altında operas-
yonel ve satış takımlarının gün-
lük bilgi akışıyla desteklediği 
mikro yönetim sistemimiz var.”

Zagaia: “16 yıl önce 
CRM kurduğumuzda

insanlar gülmüştü”
16 yıl önce CRM departma-

nını kurdukları zaman insanlar 
kendileriyle dalga geçtiklerini, 
ancak bugün herkesin CRM’i 
konuşur hale geldiğini ifade eden 
Zagaia, yine 10 yıl önce eğitimle 
ilgili olarak Galata Akademi’yi 
kurduklarını ve şimdi herkesin 
Akademi’yi ve eğitimin önemini 
konuştuğunu hatırlattı. 

En önemli hatta tek varlıkları 
olarak çalışanlarını gördükleri-
nin altını çizen Zagaia, şunları 
söyledi: “Bir şirketin işlerin bo-
zulduğu anlarda pozisyonunu 
korumayı başarabilmesi en başta 
güvenli bir üs oluşturmasından 
ve olabildiğince çalışanlarına ya-

tırım yapmasından geçiyor.Biz 
uluslararası gelişmeleri yakın-
dan takip ederek,bunları Türk 
iş yapma şekline ve kültürüne 
adapte ederek günün sonunda 
müşterilerimizi mutlu edebili-
yoruz. Bu yöntem işe yarıyor ve 
gelecekte de böyle devam edecek 
gibi görünüyor. Ancak şu anda 
konuştuğumuz şeyler haliha-
zırda eskimiş hale geliyorçünkü 
sürekli yeni bir şeyler gelişiyor. 
Yenilikleri ve teknolojiyi yakala-
mak büyük mesai gerektiriyor.”

Sürpriz gelişmeler olmazsa 
2020’de canlanma yaşanır
2020 yılında hesaba katılma-

yan kontrolsüz bir gelişme ya-
şanmazsa geleceğe gayet olumlu 
baktığını da söyleyen Zagaia, 
Türkiye’nin çok esnek bir yapı-

da olduğunu ispatladığını ve her 
düşüşten sonra güçlü bir yük-
selme trendi yaşandığına dikkat 
çekerek sözlerini şöyle noktala-
dı: “2020 yılında yatırımlarımı-
za devem edeceğiz ve Türkiye’de 
2 yeni ofis açmayı planlıyoruz. 
Ayrıca büyük ihtimal Afrika’da 
olmak üzere yeni yatırım fırsat-
ları arıyoruz. Afrika’daki varlı-
ğımızı güçlü ve hızlı bir şekilde 
arttırıyoruz. Yakın bir zaman 
önce intermodal departmanı-
mızı faaliyete geçirdik. Ayrıca 
müşterilerimizden aldığımız 
geri bildirimler çok olumlu. İlk 
highcube yatırımlarımızı yaptık 
ve yeni siparişleri vermek için 
hazırlanıyoruz. İşini doğru ya-
panların yaşama şansı diğerleri-
ne oranla daha büyük.”

İntermodal Yatırımlara Hız Veren 
Galata Taşımacılık Afrika’da Güçleniyor

Schmitz Cargobull Orta Vadede Pazardan Umutlu
logitrans 2019 Fuarı 
sırasında Aysberg 
standında Tea & 
Talk söyleşilerinde 
Schmitz Cargobull 
Türkiye Satış Müdürü 
Nihat Özmen Ayhan 
konuğumuz oldu. 

Soldan sağa; Galata Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. Kurucu Ortağı ve 
CEO’su Vittorio Zagaia ve KargoHaber Yayın Yönetmeni Akın Öcal.

AYSBERG Medya Grubu adı-
na Akın Öcal’ın sorularını ya-
nıtlayan Nihat Özmen Ayhan, 
128 yıl önce Almanya’da kuru-
lan bir aile şirketi olan Schmitz 
Cargobull sadece treyler ve 
hizmetlerine odaklanarak 
oyun değiştirici bir yapıda ol-
duğunu kaydetti.

Schmitz Cargobull’un sa-
tışlarını doğrudan kendi çalı-
şanlarıyla yapmasının başarı 
anahtarlarından biri olduğu-
nu açıklayan Ayhan, 2016 
yılında kurulan Schmitz 
Cargobull Türkiye’nin de 
aynı şekilde çalıştığını söy-
leyerek şirketleri hakkında 
şunları aktardı: “Schmitz 
Cargobull, tenteli, frigorifik, 
damper ve konteyner şasi ya-
rı römork üretiyor. Üç ürün 
grubunda Avrupa’da pazar 
lideriyiz. Frigorifikte yüzde 
50’nin üzerinde payı ile güç-
lü lider durumdayız. Bizden 
sonra gelen ikinci markanın 
pazar payı yüzde 16-17 sevi-
yelerinde. Tenteli treyler pa-
zar payımız genellikle yüzde 
30 seviyelerinde seyrediyor. 
Damper pazarında ise yüzde 
20’nin üzerinde payla yine 
birinciyiz. Özellikle batı ve 

merkez Avrupa ile Balkan 
ülkelerinde çok güçlü bir 
yapılanmamız var. Sadece 
satış organizasyonuyla değil 
Avrupa çapındaki üretim ya-
pılanmamızla da varlığımızı 
güçlendiriyoruz. Almanya’da 
tenteli, frigorifik ve damper 
için ayrı ayrı fabrikalarımız 
bulunuyor. Ayrıca kendi 
akslarımızı, panellerimizi ve 
önemli parçaları üretiyoruz. 
Bu üretim merkezleri dışın-
da İspanya Zaragosa’da bir 
uydu fabrikamız var. Ayrı-
ca Litvanya’da, Rusya’da ve 
Türkiye’de uyku fabrikaları-
mız faaliyet gösteriyor. Ayrı-
ca son olarak küçük de olsa 
Avusturalya’da bir üretim te-
sisini hayata geçirdik.”

Türkiye yatırımı gecikmiş 
olsa da doğru karar

Schmitz Cargobull’un 
Türkiye’ye yatırımının geç 
alınmış bir karar olduğu değer-
lendirmesinde bulunan Nihat 
Özmen Ayhan,  özellikte trey-
ler işinde başka bir ülkede bayi 
ile çalışmanın bir şekilde başa-
rısız olduğuna değinerek şun-
ları söyledi: “Yatırım kararının 
bir şekilde gecikmiş olmasını 
da Türkiye’nin güçlü bir taşı-

macılık ülkesi olarak büyük 
fırsatlar sunmasını gösterebili-
riz. Yakın geçmişte satılan 21 
bin treyler ile Avrupa’nın en 
büyük 5 pazarından biriydik. 
Kendi şirketimizle Türkiye’ye 
gelmeden önce Enka bizim 
distribütörümüzdü. Ama geç 
de olsa Türkiye’ye gelmemizle 
birlikte Enka’dan satış takı-
mını transfer ettik ve 2017 
Nisan’da fabrikayı açtık ve ilk 
tenteli üretimimizi yaptık. 
Ağustos ayında ise Türkiye’de 
ilk frigorifik treyleri ürettik. 
Aslında dört grupta üretim 
yapmayı planlıyorduk ama şu 
an 2 ürünle devam ediyoruz. 

Platform ve damper şasi üreti-
mini şu anki koşullar altında 
erteledik ancak şartlar olgun-
laşınca üreteceğiz. 

Schmitz Cargobull’un 
Türkiye’de bayi aracılığıyla da 
olsa bir geçmişi ve taşımacıla-
rın araçlarla ilgili geçmişleri ve 

deneyimleri olduğunu açıkla-
yan Ayhan,  Türkiye‘de üreti-
len araçlardan tek bir şikayet 
dahi almadıklarını da sözleri-
ne ekleyerek, “Kalite bizim en 
önemli dayanağımız. Biz ken-
di ürünlerimize inanıyorduk. 
Ancak müşterilerimizin ürün 
kalitesine olduğu kadar bizim 
varlığımıza olan inancı Türki-
ye yatırımıyla birlikte daha da 
güçlendi” dedi.

Türkiye’ye yatırım kararının 
alındığı zamandan beri yaşa-
nan darbe girişimi gibi sosyal 
ve döviz kurları gibi ekonomik 
gelişmelerin pazarı daralttığı-
na işaret eden Ayhan şunları 
söyledi: “Biz bu süreci iyi bir 
test olarak gördük. Küçülen 
pazarda hedeflerimizi başar-
dık. Yüksek kalitemizle ve 
fiyatlarımızın görece yüksek 
olmasına rağmen; tenteli trey-
lerde yüzde 6 olan Pazar payı-
mızı ilk yıl yüzde 9’a, sonraki 
yıl yüzde 13,4’e ve bu yıl yüzde 
15’in üzerine çıkardık. Frigo-
rifikte ise ilk girdiğimiz yıldan 
beri yıldan yıla yüzde 17, 23 ve 
27 pay ile pazar lideri olduk. 
Bu yılda hedefimiz bu yönde. 
Aslında böyle bir dönemde 
müşterilerimiz için pahalı a-

raçlar yatırımın kolay olmadığını 
biliyoruz. Ancak yine de bu o-
ranlar yatırımın doğru olduğunu 
kanıtlıyor. Ekonominin stabilleş-
mesiyle ve ürün yelpazemizdeki 
ürünleri genişletmemizle birlikte 
daha iyi satış rakamlarına ulaşa-
cağımıza da inanıyorum.” 

Taşımacılıların sorunları
azalırsa işler düzelir

Son aylarda pazarda daha iyi 
gelişmelerin işaretlerinin yaşan-
maya başlandığını, ancak yine de 
toplam treyler pazarın geçen yıla 
oranla yüzde 46 oranında daral-
dığını hatırlatan Ayhan, sözleri-
ni şöyle tamamladı: “Geçen yıl 
Pazar zaten çok kötü durum-
daydı. Dediğim gibi piyasada bir 
hareketliliğin izlerini görüyor 
olsak da pazarın hala çok kırıl-
gan bir yapıda olduğunu düşü-
nüyorum. Ancak uzun vadede 
olumlu düşünüyorum. 2-3 yıl 
içinde pazarın daha iyi yerlerde 
olacağına inanıyorum ancak bu 
kırılgan yapıda kısa vadede bü-
yük bir yükselme görmüyorum. 
Sonuçta bizim müşterilerimiz 
taşımacılar. Taşımacıların yaşa-
dıkları problemler ise aslında 
bizim de ana sorunumuz. Taşı-
macıların işleri iyi giderse bizim 
de işlerimiz iyi olacaktır.”

KargoHaber Yayın Yönetmeni Akın Öcal’ın (sağda) 
bir diğer konuğu Schmitz Cargobull Türkiye Satış Müdürü 

Nihat Özmen Ayhan (solda) oldu.
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yıl önemli bir sıçrama ger-
çekleştirdiğini ve ülkemize 
gelen yabancı ziyaretçi sayı-
sının ilk 9 ayda yüzde 14,5 
artarak 36,4 milyona ulaştı-
ğını gösteriyor. Türk Hava 
Yolları ailesi olarak bizler 
de ülkemizin Milli Bayrak 
Taşıyıcısı ve dünyada en 
çok ülkeye uçan havayolu 
unvanımızla, misafir ka-
bul ettiğimiz yolcularımızı 
sevdiklerine ulaştırırken, 
ülkemizi, insanımızı ve de-
ğerlerimizi uçtuğumuz her 
ülkede tanıtıyor, tarihi ve 
doğal zenginliklerimizi göz-
ler önüne seriyoruz.

Markamızın, 2003 yılında 
10 milyonun biraz üzerinde 
olan yolcu sayısını 2018 yılı 

BM’nin “Sürdürülebilir Kal-
kınma Amaçları”na ulaşması-
na destek olmaya çağırıyor.

Konuyla ilgili açıklama ya-
pan Pegasus Hava Yolları Ge-
nel Müdürü Mehmet T. Nane, 
“Küresel ekonominin dengeli 
ve sürdürülebilir bir şekilde 

FedEx Express’in Türkiye ve 
Güneydoğu Avrupa Yer Hiz-
metlerinden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Predrag Lakic şu 
şekilde konuştu: “Avrupa’daki 
ana hava merkezlerimizden 
biriyle yeni açılan İstanbul 
Havalimanı arasında bağlantı 
sağlamaktan dolayı heyecan 
duyuyoruz. Türkiye’nin doğu 
ve batıyı buluşturan konumu, 
ülkenin kendisini Orta Doğu 
ve Avrupa’da önemli bir lojistik 
güç merkezi olarak konumlan-
dırmasına yardımcı oluyor.”

AKDENIZ Turistik Otel-
ciler ve İşletmeciler Birliği 
(AKTOB) organizasyonuyla 
düzenlenen kongreye; Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, Antalya Valisi 
Münir Karaloğlu, Türk Hava 
Yolları Yönetim Kurulu ve 
İcra Komitesi Başkanı İlker 
Aycı, Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Muhittin 
Böcek, AKTOB Başkanı 
Dr. Erkan Yağcı ile yurtiçi ve 
yurtdışı seyahat dünyasından 
üst düzey temsilciler katıldı.

Kongrede turizm sektö-
ründe Türkiye ve dünyada-
ki güncel durum, seyahat 
endüstrisinde öne çıkan 
eğilimler ve gelecek vizyonu 
ele alındı. Türk Hava Yolla-
rı Yönetim Kurulu ve İcra 
Komitesi Başkanı İlker Aycı 
da “Havacılık Sektöründeki 
Gelişmeler” başlıklı konuş-
masında bayrak taşıyıcının 
Türkiye’nin turizm ekonomi-
sine olan katkısını ve gelecek 
hedeflerini aktardı.

İlker Aycı; “Öncelikle gü-
zel Antalya’mızın bu yıl ta-
rihinde ilk kez 15 milyonu 
aşkın turisti ağırlamış olma-
sını son derece önemli bulu-

PEGASUS Hava Yolları, 
dünyadaki en yaygın gönüllü 
sürdürülebilirlik inisiyatifi 
olan Birleşmiş Milletler (BM) 
Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne 
(UN Global Compact) imza 
atarak, Türkiye’de bu sözleş-
meye imza atan ilk hava yolu 
şirketi oldu. Pegasus, bu im-
zayla insan hakları, çalışma 
standartları, çevre duyarlılığı 
ve yolsuzlukla mücadele alan-
larında On İlke’ye uyacağını 
taahhüt etti. BM Küresel İlke-

14,5 tona kadar kargo taşıma 
kapasitesine sahip bir Boe-
ing 737-400, haftada beş kez 
İstanbul ve Paris-Charles de 
Gaulle’deki FedEx Express 
merkezini birbirine bağlaya-
cak. Bu şekilde Türkiye’deki 
müşterilere eşi olmayan bir 
Avrupa kara yolu ağına ve 
dünya genelinde 220’den faz-
la ülkeyi ve bölgeyi kapsayan 
dünyanın en büyük ekspres 
hava yolu ağına doğrudan eri-
şim sunulacak.

Avrupa’nın önde gelen şe-

yor, bu başarıda büyük pay 
sahibi olduğuna inandığım 
AKTOB’u huzurlarınızda 
tebrik ediyorum. İnanıyo-
rum ki, büyük başarılarla 
tamamladığımız bir turizm 
sezonunun ardından 2020 
yılında daha büyük başa-
rılara hep birlikte tanıklık 
edecek, ülkemizin dünya tu-
rizmindeki yükselişi ile hep 
birlikte gururlanacağız.

Ülkemiz 2016 yılında ya-
şadığı zorlu süreçleri hızla 
geride bırakmayı başarmış 
ve 2018 yılında 39,5 mil-
yon turist sayısına ulaşarak 
dünya turist sayısı sıralama-
sında 6’ncı sıraya yeniden 
yerleşmiştir. 2019 yılının ilk 
9 ayı turizm sektörünün bu 

ler Sözleşmesi, imzalayan ku-
rumları küresel ekonominin 
dengeli ve sürdürülebilir bir 
şekilde büyümesini sağlamak 
için gerekli çevresel ve sosyal 
konularda belli ilkelere uyma-
ya, tüm dünya halkları için ya-
tırımlar yapmaya ve böylelikle 

hirlerinden yapılan ithalatlar-
da bir günlük teslimat süresi 
kazancı ve Adana, Ankara, 
Antalya, Denizli, İzmir, Konya 
ve Kayseri’den dünyaya yapılan 

ihracatta bir günlük kazanç 
sağlanacak. Bu şekilde FedEx 
uluslararası pazarlara daha 
hızlı erişim imkânı sunarak 
müşterilerinin küresel olarak 
büyümesini destekleyecek.

ya sahipken, 2018 yılında bu 
payı 3 katına çıkararak yüzde 
1,8 oranında pay sahibi oldu. 
Global pazarda arz edilen 
koltuk kapasitesinde, 2018 
yılında 15’inci olan Türk Ha-
va Yolları’nın 2023 yılında 
10’uncu sırada olmasını he-
defliyoruz” dedi.

yümeyi sağlamak adına çev-
resel ve sosyal konularda belli 
ilkelere uymak da kaçınılmaz. 

İnsan haklarına saygılı olmak, 
ayrımcılık yapmamak, çevre-
sel sorunlara duyarlı olmak 
bunların başlıcaları… Biz Pe-
gasus Hava Yolları olarak, BM 
Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 
imzalayarak insan hakları, 
çalışma standartları, çevre ve 
yolsuzlukla mücadele alanla-
rında On İlke’ye uyacağımızın 
sözünü verdik. Türkiye’de bu 
sözleşmeye imza atan ilk ha-
vayolu şirketi olmaktan gurur 
duyuyoruz” dedi.

sonu itibarıyla 75,2 milyon 
yolcuya çıkardık. Yine 2003 
yılında uçtuğumuz şehir sayı-
sı 104 iken bugün Türk Hava 
Yolları tüm dünyada toplam 
126 ülkede 316 şehre sefer 
icra ediyor. Markamız, dünya 
çapında arz edilen koltukta 
2005 yılında yüzde 0,6’lık pa-

büyümesini sağlamak, hangi 
sektörde olursa olsun bütün 
şirketlerin asli görevi. Bu bü-

Seyahat Dünyası 9’uncu Uluslararası 
Resort Turizm Kongresi’nde Buluştu

Pegasus BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne İmza Attı

FedEx Express Daha Hızlı
Hizmet Sunmaya Başlıyor

Türkiye’yi küresel 
seyahat endüstrisinin 
geleceğinde, daha 
güçlü bir marka 
konumuna taşımayı 
hedefleyen 9’uncu 
Uluslararası Resort 
Turizm Kongresi 
Antalya’da, ‘Geleceğin 
Turizmi, Turizmin 
Geleceği’ ana teması 
ile gerçekleşti. 

Pegasus Hava Yolları, Birleşmiş Milletler 
Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UN Global 
Compact) imza atarak, Türkiye’de bu 
sözleşmeye imza atan ilk havayolu şirketi oldu. 

THY Rovaniemi’ye Sefer Başlattı
FINLANDIYA’DA Helsin-
ki şehrine sefer düzenleyen 
Türk Hava Yolları’nın ülke-
deki ikinci uçuş noktası Ro-
vaniemi oldu. 5 Aralık 2019 
tarihinden itibaren başlayan 
Rovaniemi direkt seferleri 
Salı, Perşembe, Pazar günle-
ri olmak üzere haftada 3 kez 
karşılıklı olarak icra edilecek. 
348 uçağı bulunan ve filosu-
nu sürekli genişleten Türk 
Hava Yolları açtığı Rovani-
emi hattı ile uçuş ağını 317 
şehre yükseltmiş oldu.

Hat açılışı için düzenlenen 
törende konuşan Türk Ha-
va Yolları Yönetim Kurulu 
Üyesi Orhan Birdal, ‘‘1988 
yılında Finlandiya’nın baş-
kenti Helsinki’ye ilk seferini 
düzenleyen ve bugün dün-

yanın en çok ülkesine uçan 
havayolu şirketi, Türk Hava 
Yolları olarak Rovaniemi’ye 
uçuş başlatmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Kuzey 
ışıklarının en iyi gözlemlen-
diği noktalar arasında yer 
almasından dolayı popüler 
kış destinasyonlarından biri 
olan Rovaniemi’ye haftada 
karşılıklı 3 sefer düzenleye-

ceğiz. Avrupa Birliği üye ülke 
taşıyıcıları dışında tarifeli se-
fer düzenleyen ilk havayolu 
ve ayrıca yine bu güzergâhta 
business sınıf ürün sunacak 
tek havayolu şirketi olarak, 
126 ülkede 317 şehre sağla-
dığımız kapsamlı bağlantı 
olanağı ile misafirlerimizi 
bu özel şehri deneyimlemeye 
davet ediyoruz” dedi.

SunExpress’ten Çevreci Hamle
THY ile Lufthansa’nın or-
tak kuruluşu SunExpress, bu 
yıl Dünya Çevre Günü’nde 
başlattığı ve uluslararası u-
çuşlarında kullanılan plastik 
ürünleri geri dönüştürülebi-
lir alternatif malzemeler ile 
değiştirme girişimini Ocak 
ayı itibariyle tüm uçuşların-
da uygulamaya başlayacak.

SunExpress, uçuşlarında 
kullanılan tüm plastik ürün-
leri, doğa dostu ahşap ve ka-
ğıttan yapılmış ürünlerle de-
ğiştirme sürecini 2020 yılının 
Ocak ayında tamamlayacak. 
Havayolu, bu girişimi ile 2020 

yılında toplamda 10 milyon 
adet tek kullanımlık plastik 
ürün yerine dönüştürülebilir 
çevre dostu alternatif ürün 
kullanımı sağlamış olacak.

 Modern ve verimli filosu 
ile SunExpress, İklim Koru-
ma Örgütü ‘atmosfair’ tara-
fından dünya çapında yak-
laşık 200 havayolu şirketinin 
çevre duyarlılığı ve karbon 
emisyonu konusunda değer-
lendirildiği 2018 Havayolu 
Endeksi’nde çevre dostu ha-
vayolları sıralamasında altın-
cı sırada yer aldı.

 Yenilikçi ve çevre dostu 

havayolu olarak daha temiz 
bir gelecek için çevreci ve 
sürdürülebilir projeler üreten 
SunExpress, kurum içinde de 
farkındalığı arttırarak doğa-
ya katkı sağlamayı amaçlıyor. 
Bu çerçevede faaliyet göste-
ren ve gönüllü SunExpress 
çalışanlarından oluşan ‘Gre-
en Alliance’ ekibi, Ağustos 
ayında İzmir’de meydana 
gelen orman yangınları ne-
deniyle zarar gören alanların 
tekrar ağaçlandırılması için 
İzmir Orman Bölge Müdür-
lüğü işbirliği ile kurum içi ba-
ğış kampanyası başlattı.
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Hitit ve IBM Havayolu İş Birliklerini Güçlendiriyor
HAVAYOLU ve seyahat sektörü 
bilgi teknolojileri sağlayıcılarından 
biri olan Hitit ile IBM, iş sürekliliği 
ile ilgili mevcut iş birliklerini geniş-
lettiğini duyurdu. Buna göre Hitit, 
olağanüstü durum kurtarma ve da-
yanıklılık için IBM Public Cloud 
altyapısını şirket içi veri merkezine 
birincil yedek olarak hizmet ver-
mek üzere adapte edecek. Bu hib-
rit bulut stratejisi, 19 ülkede 27 
havayolu, seyahat acentesi ve yer 
hizmetleri şirketlerinden oluşan 
Hitit’in geniş müşteri listesine, kri-
tik uygulamaların ve kesintisiz hiz-
metlerin sürekli kullanılabilirliğini 
sağlamayı kapsıyor. 

Türkiye’deki ilk havacılık tekno-
lojisi şirketi olan Hitit, Asya, Av-
rupa, Afrika, Orta Doğu ve Latin 
Amerika’dan çeşitli havayolu şirket-
lerine yeni nesil teknolojiler sunuyor 
ve yolcu hizmetleri sistemlerinden, 
operasyon planlamasına, muhase-
beye, seyahat ticaretine ve kargo 
çözümlerine kadar birçok alanda 
bilişimhizmetleri sunuyor. 

Hitit’in Satış ve Pazarlamadan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Nevra Onursal Karaağaç  konuy-
la ilgili şunları söyledi: “Hitit ve 
IBM arasındaki iş birliği  havacılık 
piyasasında standartları geliştirme 
bakımından önemli bir adım. Tek-
noloji ortağı olduğumuz havayolu 
ve seyahat şirketi müşterilerimiz, 
IBM Public Cloud’un sağladığı 
olağanüstü durum kurtarma pla-
nıyla destekleniyor, bu sayede ha-
va ulaşımının operasyon kalitesi 
yükseliyor. Bu iş birliği, Hitit’in 
hizmetlerini iyileştirmeye yönelik 
gösterdiği sonsuz çabanın öne çı-
kan bir örneği.” 

Günümüzde krizler, doğal afetler, 
ağ kesintileri veya insan hataların-
dan ve tehditlerden ortaya çıkabili-
yor. Böylece, sistemin kapalı kalma 
süresi işletmeler için çok yüksek ma-
liyetler doğurabiliyor. Verilerin mik-
tarı arttıkça, bir işletmenin verilerini 
koruması ve sürekli kullanılabilirliği 
için doğru bir iş sürekliliği planını 
uygulaması her koşulda kritik hale 
geliyor. IBM Public Cloud’un es-
nek ve güvenilir yapısı, daha fazla 
kapasite ihtiyacına anında yanıt 
verebilmesine önemli ölçüde katkı 
sağlarken, acil bir durumda kritik iş 
süreçlerinin sürekli kullanılabilme-
sini de mümkün kılıyor. 

IBM’in yaklaşık 60’a yakın küre-
sel bulut veri merkezi, yerel erişim, 
düşük gecikme süresi ve sertifikalı 
güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması 
bakımından da avantaj sağlıyor. O-
lağanüstü durum kurtarma çözümü, 
verilerin ve hizmetlerin kullanılabi-
lirliğini sağlama noktasında, havacı-
lık sektöründeki yasal düzenlemele-
re uyumluluk gereksinimlerinin de 
birçoğunu destekliyor. Bu olumlu 
tarafları gören Hitit, olağanüstü 
durum kurtarmaya yönelik çözümü 
bütün iş ve bilişim teknolojileri stra-

tejilerine entegre etti.  
IBM Türkiye Bulut ve Kogni-

tif Ülke Lideri Arzu Sözen ise bu 
iş birliği hakkında şöyle konuştu: 
“Hitit’in olağanüstü durum kur-
tarmaya yönelik yaptığı bu yatırım, 
iş sürekliliğinin sağlanması bakı-

mından tüm havacılık sektörü için 
son derece önemli. IBM Public 
Cloud’dan erişilebilen bu çözümün 
sağladığı dayanıklılık ve güvenilir-
lik sayesinde Hitit’in sektördeki 
konumunu daha da güçlendirece-
ğine inanıyoruz.”

TIRSAN MULTIRIDE:
ÇEKİCİ AYIRT ETMEZ.
Farklı plate yüksekliğine sahip çekiciler için farklı treylerlere ihtiyacınız yok. 

Tırsan Multiride ayarlanabilir 5. teker yüksekliği sayesinde farklı çekiciler ile kusursuz şekilde eşleşirken 
2.75 metreden 3 metreye kadar iç net seçenekleri sunar. 

Hiçbir iş kaçmaz, kazanç kaçınılmaz.

7.2 TONK-FIX INTERMODAL

tirsan.com.tr

sales@daftirsan.com 

2019

WINNER

CHASSIS
CATEGORY

2017

WINNER
CATEGORY 

SAFETY

Hitit dünya çapında hava yolculuğu için kusursuz ve 
kesintisiz hizmet sağlayarak havacılık standartlarını 
yükseltmek için hibrit bulut yaklaşımını benimsiyor.  
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kışıklık yaşanan Oran ve Beja-
ia Limanlarında avantaj sağla-
yacak. Diğer yandan yeni BEX 
servisi de Arkas Line‘ın Türki-
ye-Algiers servisinin kapasite-
sinin artmasını sağlayacak.

Yürürlüğe giren yeni güm-
rük mevzuatı uyarınca bun-
dan sonra bütün hat opera-
törleri liman gümrüğünün de 
dahil olduğu 13 adet gümrük 
idaresinden birine, gemi varı-
şındaki gümrük kararına göre 

olarak limanı yakından takip 
ettiklerini kaydeden Mesci-
er, “Liman şuan yüzde 85-90 
seviyesine ulaşmış durumda. 
Alt yapıyı devlet yapıyor gele-
cek yıl Mayıs veya Haziran gi-
bi tamamlanması bekleniyor. 
Bizde yakinen takipteyiz. Bü-

tün detayları takip ediyoruz” 
diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı tarafından limanın üst 
yapısını yap, işlet ve devret 
modeliyle ihale edileceğini de 
kaydeden Mehmet Mescier, 
“Kardemir, yap işlet ve devret 

HALIHAZIRDA Cezayir’in 
Algiers, Oran, Bejaia, Skik-
da, Annaba, Arzew; Tunus’un 
Sousse, Bizerte, Rades ve 
Libya’nın Misurata, Khoms ve 
Tripoli limanlarına düzenli ola-
rak servis veren Arkas Line, bu 
anlaşma ile CNAN’ın Cezayir 
limanlarında sahip olduğu ya-
naşma önceliği  ve ülkenin de-
niz nakliyesinde ulusal bayraklı 
gemiler konusundaki yeni uy-
gulamalarından faydalanacak.

YÜZDE 90’ı tamamlanan 
ve Karadeniz’in en nitelik-
li limanı olacak olan Filyos 
Limanı ile kuzey-güney aksı 
birbirine bağlanmış olacak. 
Zonguldak’ın Çaycuma ilçe-
sine bağlı Filyos beldesinde 
Sultan 2. Abdülhamid Han 
tarafından “Anadolu’da Ge-
nel Üretim Raporu” doğ-
rultusunda planlanan Filyos 
Projesi ile ilgili çalışmalar 
tüm hızıyla sürüyor. 

23 bin dekarlık ve Endüst-
ri Bölgesi ilan edilen alanın 
önünde bulunan 25 milyon 
ton kapasiteli Filyos Limanı, 
kuzey-güney aksını da birbi-
rine bağlamış olacak. Alt yapı 
liman inşaatının yüzde 90’a 
geldiği bölgede, üst yapı ve 
limanın işletilmesinde en bü-
yük talipli Kardemir.

Karabük, Zonguldak ve 
Bartın’ın ortasında bulunan 
bölgenin üç iline önemli 
katkılar sağlaması beklenen 

Fransa, Italya ve 
Ispanya’dan Cezayir’e

direkt servisleri başlıyor
Arkas Line daha önce di-

rekt servis vermediği, Kuzey 
Afrika’da önemli bir pazar sa-
hibi olan Fransa’dan da hafta-
lık olarak Cezayir limanlarına 
servis vermeye başlayacak.

Arkas Line, AEX (Algiers 
Ekspres), OEX (Oran Eks-
pres), BEX (Bejaia Ekspres) 
servislerini açarak özellikle sı-

Filyos limanı, Karadeniz’in 
en niteliklisi ve en donanım-
lısı 25 milyon ton kapasite ile 
Türkiye’nin üçüncü büyük li-
manı olacak.

Yıllardır beklenen liman
Karabük Ticaret ve Sa-

nayi Odası (KTSO) Başka-

nı Mehmet Mescier, Filyos 
Limanı’nın Karabük’ün yıl-
lardır beklediği bir proje ve 
beklediği bir liman olduğunu 
ifade ederek, “Karabük’ün 
dünyaya olan bağının perçin-
leneceği bir nokta” dedi.

Karabük sanayicisi ve TSO 

yonda bulunuyor. Dolayısı ile 
Arkas Line CNAN ile beraber 
servis verdiği AEX ve OEX 
servislerinde liman gümrü-

TSO Başkanı Mehmet Mesci-
er, şunları söyledi: “Filyos’un 
öyle bir noktası var ki; Filyos 
Zonguldak sınırları içerisin-
de. En yakın olduğu il Bartın. 
Kardemir ’inde en yakın ol-
duğu liman. Mecburen bu 3 il 
birlik ve beraberlik içerisinde 
olmak zorunda. Buna ilave-
ten İç Anadolu’daki kontey-
ner yükleri Marmara bölgesi, 
İstanbul’a yakın olan Gebze 
Bölgesi Limanlarına hareketi 
var. Oradaki limanlar zaten 
yetersiz. Özellikle kara trafi-
ğinde bir yoğunluk var. Bu-
radaki Filyos Limanında kon-
teyner terminalleri yapılıp 
Gebze Bölgesindeki kontey-
ner hareketinin bir bölümü 
Filyos’a kaydırıldığında Kara-
bük, Bartın ve Zonguldak’ın 
haricinde belki Ankara, Bolu, 
Çankırı, Çorum buralarda 
imalat, ihracat yada ithalat 
yapan firmalarda konteyner 
limanı olarak da Filyos Lima-

illere gönderilecek.
Hopaport Genel Müdürü 

Meriç Burçin Özer, Liman 
olarak tüm Departmanlarda 
işinin sorumluluğunu bilen 
nitelikli bir personel ile ça-
lışmaya devam ettiklerini 
ifade ederek “Limanımıza 
gelen iş taleplerini iyi değer-
lendiren Lojistik Departma-
nımızın limanımızda işlem 
yapılan ürün çeşitliliğini ar-
tırma anlamındaki çalışma-

ğüne deklarasyonda bulunur-
ken, Türkiye çıkışlı diğer Al-
giers servisinde (NAS) yeni 
uygulamadan yararlanacak.

nını kullanacaktır. Bu sayede 
Marmara’daki o yoğunluk 
karayolu, denizyolu yoğun-
luğu Batı Karadeniz’e kaymış 
olacak. Planlama zaten bu 
şekilde yapılmıştı. Lojistik 
olmazsa ürettiğiniz ürünün 
bir anlamı kalmaz. Karabük 
denize konteyner tarafın-
dan baktığınızda 300-400 
kilometre uzakta İstanbul’a. 
Konteyner ile ihracat yapmak 
Karabük’ten gerçekten çok 
zor ve çok ciddi konteyner 
ile ihracat yapmaya çalışan 
bir iliz. Bu kadar zorluğa rağ-
men. 100 kilometre uzağımı-
za böyle bir limanın olması 
demek bizim ihracatımızı çok 
rahatlatacak. İhracat yapacak 
ve yapma ihtimali olan fir-
malarında yatırım yapmasını, 
başka bir yere yatırım yapma-
sındansa Karabük’e yatırım 
yapma ihtimalini arttıracak. 
Böylece bölge sanayisinde de 
mutlaka gelişim olacaktır.”

ları aralıksız devam etmek-
tedir. Bu taleplerin bir tanesi 
olan Şeker Pancarı melasını 
olumlu sonuçlandırdık ve 2 
bin 93 tonluk Melas lima-
nımıza getirilerek depolama 
işlemini tamamladık. Bu 
işlem beraberinde nakliye 
sektörüne de yeni bir iş ka-
pısı açmıştır. Bu çalışmayı 
iyi organize eden Lojistik ve 
Tank Terminal departman 
Müdürümüze ve çalışanları-
mıza teşekkür ediyorum.

Biz Hopaport olarak çalış-
malarımıza devam ediyoruz. 
Bunun dışında daha değişik 
projeler üzerine çalışmala-
rımıza da devam ediyoruz” 
diye konuştu.

deklarasyonda bulunabiliyor. 
CNAN hattı bu uygulamada 
bir ayrıcalık sahibi ve sadece 
liman gümrüğüne deklaras-

modelini yapabileceğini daha 
önce bakanlığa bildirdi. Bizde 
Kardemir ’i destekliyoruz. Ka-
rabük Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak limanın mutlaka Kar-
demir ’in ya da Kardemir ’in 
içinde bulunduğu konsorsi-
yumun orada yönetici olması, 
o limanı iyi yönetmesi, idare 
etmesi gerektiğini destekliyo-
ruz. Kardemir bu konuda çok 
istekli. Bu sayede Kardemir ’in 
lojistik maliyetinin düşüp kar-
lılığının artması sağlanacak. 
İçinde bulunduğumuz dönem-
de çelik sektörü zor dönemden 
geçiyor. Karlılığı arttırmak ta-
bi ki amacımız ama belki bir 
süre için bu avantaj piyasadaki 
Kardemir ’in varlığını devam 
ettirmesi için ihtiyacı olan bir 
bütçe olacak” dedi.

Mescier: “Konteyner ile 
ihracat yapmaya çalışan 

bir iliz”
Filyos Limanı’nın önemi 

de dikkat çeken Karabük 

ÜLKEMIZIN ve bölgemi-
zin önemli limanları arasın-
da yerini alan Hopaport’ta 
ürün çeşitliliğini artırma an-
lamında yapılan çalışma ve 
girişimler meyvesini verme-
ye devam ediyor.

Hopaport Lojistik De-
partmanın çalışmaları sonu 
limana ilk defa Şeker Pancarı 
Melas’ı getirildi. Ukrayna’nın 
Yeisk Limanından tankere 
yüklenen 2.093 ton Melas 
Hopaport Tank Terminalin-
de bulunan Tank’a boşaltılma 
çalışmaları tamamlandı.

Hopaport Tank Termi-
naline boşaltılan Melas tan-
kerlerle özellikle Doğu ve 
Güneydoğu’da talep edilen 

Arkas Line Kuzey Afrika Servisini Genişletiyor

Filyos Limanı Projesi’nin
Yüzde 90’ı Tamamlandı

MIP Günlük Konteyner 
Hacmi İle Rekor Kırdı

Hopaport’un Ürün Çeşitliliği Artıyor

Arkas Line Kuzey Afrika limanlarındaki etkinliği ve kapasitesini 
artırmak amacıyla, mevcut servis yapısını Cezayir Devlet şirketi 
CNAN ile yaptığı yeni servis anlaşmaları ile değiştirdi.  

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata 
geçirilmesi planlanan Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton 
kapasiteli Filyos Liman Projesi’nde sona yaklaşılıyor.

YAPTIĞI mega yatırımlar, 
gerçekleştirdiği projeler ve 
kazandığı ödüllerle adından 
sıkça söz ettiren MIP, gün aşı-
rı yakaladığı rekorlara bir ye-
nisini ekledi ve günlük 7 bin 
940 TEU konteyner hareke-
tiyle yeni bir rekora imza attı. 

Her geçen gün başarılarına 
bir yenisini ekleyen MIP, yı-
lın ilk on bir ayında 1 milyon 
769 bin TEU konteyner iş 
hacmine ulaşarak, bir önce-
ki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 14 artış kaydetti. 2018 
yılında ulaştığı 1 milyon 720 
bin TEU rakamıyla Türkiye 
Konteyner Limanları arasın-

da ilk sıraya yerleşen MIP, 
bu barajı 1 milyon 769 TEU 
konteyner iş hacmiyle 2019 
yılının ilk on bir ayında geç-
miş oldu.

MIP Genel Müdürü Johan 
Van Daele, yapılan yatırımlar 
sayesinde limanın operas-
yon kabiliyetinin geliştiğini 
söyledi. Van Daele; “Artan 
gemi boylarına yönelik kesin-
tisiz hizmet verebilmek için 
kapıların yapılandırılması, 
ekipman yatırımları, genişle-
me projeleri ve operasyonun 
ihtiyacına paralel olarak iyi-
leştirme çalışmalarını hayata 
geçirmeye devam ediyoruz. 

Tüm paydaşlarımızın deste-
ğiyle limana en doğru yatı-
rımları yapmayı amaçlıyoruz. 
Profesyonel hizmetimizi 
daha da geliştirmek ve bölge-
deki tüm liman kullanıcıları 
ile hinterlandımızın beklen-
tilerini karşılayabilmek için 
yarım milyar dolar yatırım 
planladık. Kaliteyi ön plan-
da tutan hizmet anlayışıyla, 
dünya limanları arasındaki 
konumumuzu güçlendirme-
ye çalışırken, diğer taraftan 
ülkenin kalkınmasına katkı 
sağlayacak projelerin en bü-
yük destekçisi olmaya devam 
edeceğiz” dedi.
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TRABZON’DA düzenlenen, 
“4’üncü Uluslararası İpekyolu İşa-
damları Zirvesi”ne katılan TCDD 
Taşımacılık AŞ Genel Müdürü 
Kamuran Yazıcı, 163 yıllık köklü 
bir geçmişe sahip Türk demiryol-
larının daha etkin, daha verimli 
bir demiryolu sektörü tesis etmek 
amacıyla yeniden yapılandırıldığı-
nı, TCDD Genel Müdürlüğünün 
demiryolu altyapı işletmecisi, dev-
let eliyle kurulan şirket TCDD Ta-
şımacılık AŞ’nin ise demiryolu tren 
işletmecisi olarak görevlendirildiği-
ni belirtti.

Yazıcı, 6461 sayılı Türkiye De-
miryolu Ulaştırmasının Serbest-
leşmesi Hakkında Kanun’un hü-
kümlerine göre kurulan TCDD 
Taşımacılık’ın, 1 Ocak 2017 itiba-
rıyla kendi öz kaynaklarıyla faali-
yetlerine başladığına işaret ederek, 
“Kuruluşumuz, yüksek hızlı tren, 
konvansiyonel ana hat ve bölgesel 
trenler ile kent içi toplu taşımacı-
lıkta Marmaray ve Başkentray’ın 
işletmeciliğini, lojistik faaliyetleri, 
feribot işletmeciliğini, demiryolu 
araçlarının bakım, tamir ve revizyo-
nu faaliyetlerini gerçekleştirmekte-
dir.” dedi.

Bu faaliyetlerin merkezde 15 da-
ire başkanlığı ve birim, taşrada 7 
bölge ve 2 işletme müdürlüğü eliyle 
yürütüldüğünü vurgulayan Yazıcı, 
bu birimlerde yaklaşık 11 bin perso-
nelin görev yaptığını aktardı.

“Taşımaların yüzde 43’ü iltisak 
hatlarından gerçekleştiriliyor”
Halen faaliyette bulunan 192 

mevcut liman ve iskelesinin 16’sının 
demir yolu bağlantısı bulunduğunu 
dile getiren Yazıcı, toplam yük taşı-
malarının yüzde 30’nun demiryolu 
bağlantılı limanlardan gerçekleşti-
rildiğinin altını çizdi.

Yazıcı, 295 organize sanayi bölge-
sinin 12’sinde demir yolu bağlantısı 
bulunduğunu, toplam taşımaların 
yüzde 9,7’sinin bu organize sanayi 
bölgelerinden yapıldığını söyledi.

Demiryoluyla bağlantılı faaliyet 
gösteren 10 lojistik merkez oldu-
ğunu da aktaran Yazıcı, taşımaların 
yüzde 6’sının ise bu lojistik merkez-
lerden yapıldığını ifade etti.

Yazıcı, 11 bin 590 kilometrelik 
demir yolu ağında, 363 kilomet-
re uzunluğa sahip 234 iltisak hattı 
bulunduğunu, iltisak hatların fab-
rikalara ve üretim merkezlerine 
doğrudan bağlantı sağladığını, taşı-
maların yüzde 43’ünün iltisak hatla-
rından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yazıcı, her açılan yolun ulaştı-
ğı topraklara canlılık getirdiğine 
işaret ederek, şu değerlendirmede 
bulundu: “Bakü-Tiflis-Kars demir-
yolu hattı ve oluşturulan demiryo-
lu koridorları Karadeniz Bölgesi 
şehirlerine de büyük fırsatlar sun-
maktadır. Bu şehirlerimize demir-
yolu bağlantılı kombine taşımacılı-

ğın güçlendirilmesinin yanı sıra ana 
demiryolu ağına ve Bakü-Tiflis-
Kars demiryolu hattına bağlayacak 

demiryolu projelerinin olması, bu 
şehirlerimizin potansiyelini ha-
rekete geçirirken, kalkınmalarına 
ivme kazandıracaktır. Bakü-Tiflis-
Kars demiryolu hattı üzerinden 
yolcu taşımacılığının başlamasıyla 
yepyeni bir pencere açılacaktır. Bu 
bakımından da Trabzon ve çevre 
şehirlerin önemli fırsatlar yakalaya-
cağına inanıyorum.”

385 / 65 R22.5 BFG ROUTE CONTROL T
385 / 55 R22.5 BFG ROUTE CONTROL T
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2/ MyAccount’a giriş yapın ve BFG ROUTE CONTROL T lastiklerinizi kaydedin.

3/ Lastiklerinizde hasar meydana gelmişse MyAccount bölümüne giderek hasar garantisini etkinleştirin.

4/ Talebiniz onaylandığında, garantinin onaylanmış olduğunu belirten bir mesaj ile birlikte iade tutarınızı da belirten bir e-posta alacaksınız.

5/ E-posta çıktısı ile iadenizi bir sonraki BFG ROUTE CONTROL T Lastik alımında KDV dahil 500 TL ticari indirim olarak kullanabilirsiniz.

*MyAccount bölümünden teklife ilişkin genel hükümlere göz atın.

HASAR DURUMUNDA 500 TL DEĞERİNDE TİCARİ İNDİRİM*

TCDD Taşımacılık AŞ Genel 
Müdürü Kamuran Yazıcı, 
demiryolu sınır kapılarında 
gümrük işlemleri 
hızlandırıldığını belirtti.

Demiryolu Sınır Kapılarında 
Gümrük İşlemleri Hızlandırıldı
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Nikola ile yapılan bu ortak 
girişim, her iki ortağın da 
Avrupa’nın uzak mesafe nak-
liyecileri için somut çevresel 
faydalar sağlayacak teknik 
uzmanlığının kanıtıdır.” 

CNH Industrial Ticari ve 
Özel Araçlar Başkanı Gerrit 
Marx ise yaptığı konuşmada 
şu sözlere yer verdi: “Sıkıla-
şan emisyon yönetmelikleri 
ve genç nesillerin gelecekleri 
için talep ettikleri çevreyi ko-
ruyacak ekonomi modeliyle, 
endüstrimiz hızlı değişiyor. 
Hidrojen ve elektrik batarya-
sı - göreve bağlı olarak-  yeşil 
enerji için tek uygulanabilir 
çözümdür ve ulusları fosil ya-
kıtlardan bağımsız hale getir-
me avantajına sahiptir. Şimdi 
sıfır emisyon için yakıt hücre-
si elektrik teknolojisine daya-
nan bir çözümü gerçekleştir-
me zamanıdır. Bu teknolojiyi 
erkenden benimsiyoruz ve ta-
şımacılık sektörünün proaktif 
dönüşümüne başlamak için 
bir fırsat olarak görüyoruz.”

Nikola CEO’su Trevor 
Milton ise 2016 yılında 

ÜÇ ay önce Amerikalı Niko-
la ile yaptığı anlaşmayı duyu-
ran Iveco ve bir diğer CNH 
grup şirketi FPT Industrial 
çok kısa bir zaman içinde 
Avrupa pazarı için tasarlanan 
Nikola Tre’nin ilk model ara-
cını hazırlayarak işbirliğinin 
detaylarını 2-3 Aralık tari-
hinde Torino’da gazeteciler 
ile paylaştı. Avrupa pazarı için 
tasarlanan Nikola TRE’nin 
2020’nin son aylarında 
Hannover’da tanıtılması ve 
2021 yılında müşterilerle bu-
luşması bekleniyor. 

Yeni yasalarla; 2025 yılına 
kadar Avrupa’da ağır ticari 
araç üreticilerinin, yeni araç-
larda karbondioksit emisyon-
larını 2019 yılına göre yüzde 
15, 2030 yılına kadar ise yüz-
de 30 oranında düşürmesi 
bekleniyor. 

Ağır ticari araçların emis-
yonsuz geleceğine yönelik en 
ciddi girişimlerden bir olan 
işbirliği olan ortak girişimin 
temelinde hidrojen yakıt 
hücreli ve elektrik batarya-
lı çekicilerin Avrupa pazarı 
için üretilip satılması yatıyor. 
Nikola, işbirliğine yakıt hüc-
resi konusundaki uzmanlığı-
nı ve gelişmiş teknolojileriyle 

birlikte endüstride ilk defa 
uygulanan her şey dahil lea-
sing modeliyle katkıda bulu-
nacak. Iveco ise FPT Indust-
rial ile birlikte mühendislik 
ve üretim uzmanlığını yakıt 
hücresi ve elektrikli kamyon-
ların endüstrileşmesiyle kat-
kıda bulunacak. 

Iveco, FPT Industrial ve 
Nikola, ortak girişimin ilk 
kamyonunu geliştirmeye 
başladı. Iveco  S-WAY plat-
formu üzerinde geliştirilen 
ve Nikola’nın  kamyon, kont-
roller ve bilgi-eğlence tek-
nolojisine sahip olan elekt-
rikli Nikola TRE, 2020’nin 
ortalarında teste edilmeye 
başlanacak.  Hannover’da 
düzenlenecek olan ticari 
araç fuarı IAA 2020’de için 
gösterimi planlanan Nikola 
TRE’nin Avrupa’daki bütün 
satış ve satış sonrası destekleri 
Iveco’nun yaygın bayi ağı ta-
rafından sağlanacak.

Organizasyonda konuşan 
CNH Industrial CEO’su 
Hubertus M. Mühlhauser 
şunları söyledi: “Sektörü-
müzü hızla ileri teknolojik 
çözümler aramaya iten oto-
motiv emisyonlarında önem-
li bir düşüş olması gerekiyor. 

sonrası faaliyetlerini içeriyor. 
Nikola ile Iveco arasındaki 
ilk görüşmeler dünya Nikola 
çekicilerinin dünya lansmanı 
için maket araç üretme geç-
mişine dayanıyor.

Iveco, anlaşma kapsamın-
da 100 milyon doları nakit, 
150 milyon doları ise mar-
kanın teknolojilerini üre-
timinde kullanılmak üzere 
hizmet bedeli olarak 250 
milyon dolar Nikola’ya yatı-
rım yaptı. Bu yatırımla Iveco, 
Nikola’nın yüzde 8 hisseleri-
ne de sahip oldu. 

Yaklaşık 10 yıl içinde 
ABD’de 700 adet hidrojen 

dolum istasyonunun kurmayı 
planlayan Nikola, Avrupa ça-
pında da stratejik güzergahlar 
üzerinde 70 adet hidrojen do-
lum istasyonu kurmayı hedef-
lediğini açıkladı. 

Nikola TRE hidrojenle 
uzun yol taşımacılığa 

hazırlanıyor 
2021 yılında batarya e-

lektrikli olarak yola çıkacak 
olan Nikola TRE, 2023 yı-
lında ise hidrojen yakıt hüc-
reli versiyonuna kavuşacak. 
Organizasyonda gösterimi 
yapılan Nikola TRE 4x2 
çekici, bölgesel taşımacılık 
ihtiyaçları için 400 kilo-
metreye varan menziliyle 
tamamen elektrikli olarak 
ve dinamik performansı en 
azından dizele eşit olacak 
şekilde sunulacak. 480 kW 
(643 bg)  sürekli güç çıkışı 
ve 1800 Nm tork sunan çe-
kici, iki ve üç akslı versiyon-
lara da sahip olacak. Dolu 
ağırlığı 18’den 26 tona çıkan 
seçenekleriyle kent lojisti-
ği ve belediye hizmetlerine 
uygun olacak olan elektrikli 
Nikola TRE’de klima kont-
rol, ayna ayarı, süspansiyon 
yükseklik ayarı, 360 derece 
kamera sistemi, navigasyon, 
Bluetooth ses sistemi, araç 
ayarları araç diyagnostik ö-
zellikleri Nikola tarafından 
geliştirilen ses bilgi tekno-
lojileri kullanılacak. Akıllı 
anahtar ve mobil uygula-
malarla araç kontrolü gibi 
sistemlerinde yer alacağı 
Nikola TRE, hidrojen yakıt 
hücreli taşımacılık için geçiş 
aracı olarak tasarlanmış ve 
elektrikli Nikola TRE’nin 
yollara çıkmasıyla yakıt hüc-
resi teknolojisine dönüştü-
rülebileceği ifade ediliyor. 

Nikola One modelini ta-
nıttıkları günden beri dev-
let yetkililerinin ve kam-
yon sürücülerinin bu aracı 
Avrupa’ya ne zaman getire-
ceklerini sorduklarını vurgu-
layarak, “Nikola TRE dün-
yadaki diğer kamyonların 
aksine muhteşem ve yenilikçi 
bir kamyon. Avrupa pazarına 
girmemize yardımcı olacak 
doğru ortağa ihtiyacımız 
vardı ve CNH bizim için en 
doğru ortak.  Diğer OEM’ler 
on binlerce kişiyi işten çı-
karırken, Nikola binlerce iş 
yaratıyor ve kamyon endüst-
risini tepki vermeye ve sıfır 
emisyona gitmeye zorluyor.  
Üç ayda neler başardığımı-
zı görün, şimdi üç yıl içinde 
ortağımız CNH ile ne başa-
racağımızı hayal edin” dedi. 

Iveco - Nikola ortaklığı
Yüzde 50-50 hisseyle ortak 

girişim olarak yapılanan Ive-
co Nikola ortaklığı Iveco’nun 
yeni çekicisi S Way platfor-
mu üzerinde geliştirilecek 
olan Nikola TRE modelinin 
üretimini satışını ve satış 

Iveco Amerikalı Nikola İle Sıfır Emisyonlu 
Taşımacılık İçin Güçlerini Birleştirdi

Renault Trucks Erman Grup İle Bayi Ağını Genişletiyor
ERMAN Grup, bünyesinde 
Erman Ticari Araçlar, Er-
man Lojistik, Express Frigo, 
Packerman ve ED Sigorta 
şirketleri ile hizmet sunuyor. 
Hali hazırda Erman Lojistik 
şirketleri ile Renault Trucks 
kullanıcısı olan grup, iş bir-
liğini Renault Trucks yetkili 
bayi olarak geliştiriyor. Erman 
Grup, kullanıcı olarak da de-
neyimlediği Renault Trucks 
kamyon ve çekicilerin yetkili 
bayi hizmetlerini de yürüt-
mek üzere yatırım yapıyor.

Erman Grup çatısı al-
tında çalışmalarını sürdü-
ren Erman Ticari Araçlar, 
iş anlaşması ile bölgesinde 
Renault Trucks araçlarının 
satış ve satış sonrası hizmet-

lerinden sorumlu olacak. 
Erman Grup Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet De-
niz, yeni oluşumları ile ilgili 
yaptığı açıklamada; “Erman 
Ticari Araçlar, 2011 yılın-
da Alman DNV-GL’nin 
ATP-FRC Türkiye temsil-
ciliği için kuruldu. Türki-
ye Cumhuriyeti’nin ATP 
Konvansiyonu’na taraf ol-
duğu 2019 yılına kadar; 
Mersin, İstanbul, İzmir, 
Mardin ve Hatay’da kurulu 
acenteliklerimiz ile frigorifik 
TIR’ların ATP-FRC mua-

yene ve belgelendirmeleri-
ni yaptık. Ülkemizin ATP 
konvansiyonuna taraf olma-
sı için gönüllü danışmanlık 
hizmeti verdik. Yeni iş birli-
ğimiz doğrultusunda Erman 
Ticari Araçlar, ATP-FRC, 
ADR muayeneleri yanı sıra 
Renault Trucks araçlarının 
satış ve satış sonrası hizmet-
leri sunacak” diye belirtti.

Aslında Renault Trucks 
araçlar ile kullanıcı olarak ta-
nıştıklarına değinen Mehmet 
Deniz; “Lojistik operasyon-
larının detaylarına hakim ve 

Renault Trucks araçlarının 
kullanıcı deneyimine de sa-
hip olduğumuz için Mersin 
yetkili bayilik görevimizi 
başarı ile yürüteceğimize ve 
bölgemizde araçlarımızın 
popülasyonunu arttıracağı-
mıza güvenimiz tam. Araç 
seçimine dair bilgi birikimi-
miz kadar satış sonrası hiz-

metlerin önemi ve müşteri 
memnuniyeti kriterleri de 
bizim çok hakim olduğumuz 
konular” dedi. 

Renault Trucks Türki-
ye Başkanı Sebastien De-
lepine ise Renault Trucks 
olarak Türkiye’de faaliyete 
başladıklarından bu yana 
Mersin bölgesinde aktif ol-

duklarını belirterek; “Böl-
genin Türkiye’de lojistik 
sektörü için stratejik öne-
mi, bizi her zaman satış ve 
satış sonrası hizmetlerimizi 
geliştirmek üzere moti-
ve ediyor. Renault Trucks 
olarak bu bölgede güçlü 
bir varlığımız mevcut ve 
daha da güçlendirmek için 
aralıksız çalışıyoruz. Erman 
Ticari Araçlar, işin mutfağı-
nı bilen bir iş ortağı olarak 
Renault Trucks’ın satış ve 
satış sonrası çalışmalarında 
bizler için çok kıymetli bir 
partner. Müşteri beklenti-
lerindeki uzmanlıklarının 
hizmetlerimize değer kata-
cağına kuşkumuz yok” şek-
linde açıkladı.

Mersin merkezli Erman Grup, ticari araçlar 
ve lojistik alanındaki deneyimi ile Renault 
Trucks yetkili bayi ağına katılıyor.   

Dünyanın en büyük ticari araç markalarından 
biri olan İtalyan Iveco, 2019 yılında elektrikli 
ve yakıt hücreli çekici modellerini tanıtarak 
gündeme gelen ABD merkezli Nikola ile sıfır 
emisyonlu taşımacılık için büyük bir adım attı.    

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Ford Trucks İtalya Pazarına Adım Atıyor

MILANO’DA gerçekleştirilen 
basın buluşmasında F-Trucks Italia 
ile iş birliği yaptıklarını açıklayan 
Ford Trucks Genel Müdür Yar-
dımcısı Serhan Turfan, “Kısa süre 
önce girdiğimiz Polonya, Litvanya, 
Portekiz ve İspanya’nın ardından 
şimdi de yoğun talep gördüğümüz 
pazarlardan biri olan İtalya’daki 
bayi yapılanmamıza başlıyoruz. 
Avrupa’da adım adım ilerliyor, he-
deflerimizi gerçekleştiriyoruz.” di-
ye konuştu.

Ford Otosan’ın ağır ticari marka-
sı Ford Trucks, Polonya, Litvanya, 
Portekiz ve İspanya’da gerçekleştir-
diği açılışların ardından Batı Avru-
pa’daki yayılımının ilk fazını İtalya 
ile tamamlıyor. 

Eskişehir’de Türk mühendis-
lerinin emekleri ile üretilen ve 
2019 Uluslararası Yılın Kamyonu 
(ITOY) ödülünün sahibi olan çe-
kicisi F-MAX ile küresel büyüme 
planlarında yeni bir sayfa açan 
Ford Trucks, İtalya pazarına yeni 
distribütörü F-Trucks Italia ile gi-
receğini duyurdu. 

Serhan Turfan: 
“Avrupa’da adım adım ilerliyor, 

tüm hedeflerimizi 
gerçekleştiriyoruz”

Ford Trucks olarak, hızlı bir bü-
yüme dönemine girdiklerini vur-
gulayan Ford Trucks Genel Müdür 
Yardımcısı Serhan Turfan, yaptığı 
değerlendirmede şunları söyledi: “I-
TOY ödülünün ardından Rusya, A-
vusturya ve Slovenya’da ‘Yılın Kam-
yonu’ seçilen F-MAX’e Avrupa’dan 
gelen yoğun taleple birlikte büyüme 
planlarımızı erkene çekmiştik. Bu 
doğrultuda kısa süre önce girdiği-
miz Portekiz ve İspanya pazarlarının 
ardından yoğun talep gördüğümüz 
pazarlardan biri olan İtalya’daki ya-
pılanmamızı da tüm hızıyla ilerleti-
yoruz. Avrupa’daki büyüme planla-
rımızda önemli bir yer tutan İtalya 
pazarına yeni distribütörümüz F-
Trucks Italia iş birliği ile adım at-
manın heyecanını yaşıyoruz. İtalya, 
bugün faaliyet gösterdiğimiz ülkeler 
arasında yaklaşık 20 bin adetlik çok 
önemli bir pazar. Ford Trucks ola-
rak, Avrupa’da adım adım ilerliyor, 
tüm hedeflerimizi gerçekleştiriyo-
ruz. Bunun için, bir yandan bayi 
ve servis iş birlikleri ile altyapımızı 
hazırlarken, diğer yandan da ülke ve 
bölge bazında yaptığımız atamalarla 

hız kesmeden çalışmalarımıza de-
vam ediyoruz.”

10’u aşkın ülkede 
ülke ve bölge müdürlükleri 

atamaları gerçekleştirdi
ITOY ödülünün ardından 

Avrupa’dan gelen yoğun talep 
üzerine büyüme planlarını revize 

eden Ford Trucks, bu doğrultuda 
kendi içinde yurtdışı organizas-
yon yapısını yeniden düzenledi. 
10’u aşkın ülkede ülke ve bölge 
müdürlükleri atamaları gerçekleş-
tiren şirket, Avrupa’da büyük bir 
hızla büyümek üzere çalışmalarını 
sürdürüyor.

Portekiz ve İspanya’da arka arkaya bayi açılışları gerçekleştiren Ford Trucks, Batı 
Avrupa’daki büyümesini şimdi de bölgenin en önemli pazarlarından İtalya ile sürdürüyor.    
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ayak izine sahip yeni araçlar 
seçilerek, öncü işlevi gören 
nakliyeciler için daha güçlü 
finansal teşviklerin yaratıl-
ması gerekiyor” dedi.

Volvo Trucks Çevre ve 
İnovasyon Direktörü Lars 
Mårtensson, “Avrupa’da 
bölgesel ürün taşımacılığı 

monte edilerek dayanıklı ta-
sarımıyla zorlu koşullarda 
çalışmak üzere geliştirildiği 
ifade ediliyor.  

Uyarılar, yardımcı sürü-
cü tarafındaki A direği üze-
rinde, yan aynaya yakın bir 
konumda bulunan stratejik 
olarak yerleştirilmiş bir LED 
ekran aracılığıyla gösterili-
yor. Sağ sinyal lambası etkin-
leştirildiğinde sesli uyarılar 
da veren sistemin yer aldığı 
fabrika çıkışlı DAF City 
Turn Assist’te tüm sistem 
(radar ünitesi, ekran ve kablo 
demetleri) kurulu halde tes-
lim ediliyor.  

DAF City Turn Assist, 

TICARI araçlar kategori-
sinde Türkiye’nin en yaygın 
servis ağına sahip olan ve ba-
şarılı yapılanmasıyla tüm Isu-
zu kullanıcılarına güvenilir ve 
kaliteli hizmet veren Anadolu 
Isuzu yetkili servisleri ve Satış 
Bayileri, Kıbrıs’ta bir araya 
geldi. “Adımızı Zirveye İzi-
mizi Yollara Kazıyalım” mot-
tosuyla düzenlenen toplantı-
da 2019 yılı değerlendirildi, 
2020 hedefleri belirlendi. 

Anadolu Isuzu Genel Mü-
dürü Tuğrul Arıkan, top-
lantıda yaptığı konuşmada 
2019’un zor bir yıl olmasına 

TAŞIMACILIĞA yönelik 
talep artmaya devam ederken 
ağır yük trafiğinin çevresel ve 
iklim üzerindeki etkisi na-
sıl azaltılabilir? İnovatif çö-
zümleriyle bu sorulara yanıt 
arayan Volvo Trucks, yakın 
zamanda kentsel taşımacı-
lık için geliştirdiği elektrikli 
kamyonların satışlarına başla-
mıştı. Bu alanda çalışmalarına 
vites yükselterek devam eden 
Volvo Trucks, elektrifikas-
yonun daha ağır kamyonlar 
için de rekabetçi bir alternatif 
olabileceğini ortaya koymaya 
hazırlanıyor. 

Volvo Trucks Genel Mü-
dürü Roger Alm, “Ağır hiz-
met tipi elektrikli kamyonlar 
için bölgesel taşımacılık ve 
inşaat açısından uzun vadede 
büyük potansiyel görüyoruz. 
Konsept kamyonlarımızla, 
pazardaki ve toplumdaki 
ilgi düzeyini değerlendirir-
ken geleceğe yönelik farklı 

DAF City Turn Assist; yaya, 
bisiklet, otomobil ve moto-
siklet gibi diğer yol kulla-
nıcıları sürücünün yan kör 
nokta alanında olduğunda 
sürücüyü görsel ve sesli uya-
rılarla ikaz etmek için tasar-
lanmış bir güvenlik özelliği. 
İzleme sistemi; şehir içi sürüş 
sırasında düşük hızlarda uyarı 
vermekle kalmıyor aynı za-
manda yüksek hızlarda akan 

çözümler aramayı ve ortaya 
koymayı hedefliyoruz” diyor 
ve altyapı ile teşvikin talep 
üzerindeki etkisine değine-
rek ekliyor, “elektrikli kam-
yonlara olan talebi artırmak 
için şarj altyapısının hızla 
genişletilmesi gerekirken, 
daha küçük çevresel ve iklim 

trafikte şerit değiştirirken ve-
ya şeride katılırken yan şerit-
teki diğer yol kullanıcılarını 
da algılıyor. 

DAF City Turn Assist, ra-
dar teknolojisini kullanarak 
kötü görüş koşullarında bile 
nesneleri algılamayı sağlıyor. 
Yardımcı sürücü tarafında, 
arka çamurluğa veya arka ça-
murluğun yakınına tek bir 
kısa menzilli radar ünitesi 

Mårtensson “Elektrifikas-
yon hızı bir dizi faktöre bağlı 
olacak. Bir yandan şarj altya-
pısının kapsamlı bir şekilde 
genişletilmesi gerekirken, 
diğer yandan bölgesel güç 
şebekelerinin uzun vadede 
yeterli transfer kapasitesi su-
nabilmesini sağlamak gere-
kiyor. Daha fazla nakliyeciyi 
elektrikli araçlara yatırım 
yapmaya ikna etmek için fi-
nansal teşvikler yapılmalı. 
Bunun yanı sıra taşıma hiz-
metlerinde müşterilere daha 
uzun süreli sözleşmeler sunu-
labilir ve sürdürülebilir taşı-
macılık için ödeme yapmaya 
daha çok istekli davranarak 
katkıda bulunulabilir. Birçok 
nakliye operatörü çok küçük 
marjlara sahip, dolayısıyla her 

direksiyonlu CF ve XF mo-
delleri için DAF, halihazırda 
Birleşik Krallık ve İrlanda’da-
ki pazar gereksinimlerini ve 
yasal gereksinimleri karşıla-
mak amacıyla savunmasız yol 

2020’de yatırımların ve satın 
almaların artacağını öngörü-
yoruz. 2020’de bütçemizde 
yüzde 20’lik pazar büyümesi 
bekliyoruz” dedi. 

2020’de hem satılan hem 
de servise giren araç sayısını 
artırmaya odaklanacaklarını 
belirten Arıkan, “Yedek par-
ça havuzumuzu genişletiyo-
ruz ve buna çok önem veri-
yoruz. Ödeme sistemlerinde 
sunduğumuz alternatiflere ve 
hedefi vuran kampanya des-
teklerine devam edeceğiz. 
Satış ve servis işbirliğini güç-
lendireceğiz. Servislere araç 

yeni yatırımın kârlı olması ge-
rekiyor” diye açıkladı.  

Volvo Trucks Elektro-
mobilite Ürün Serisi Baş-
kan Yardımcısı Jonas Oder-
malm, FE ve FL elektrikli 
kamyonet modellerinin seri 
üretimine Mart 2020’de 
başlayacaklarını ve bu mo-
deller için aldıkları talebin 
olumlu görüldüğünü söy-
ledi. FE ve FL modelleri ile 
ilgili pazar değerlendirmele-
rinin devam ettiğini ve sıfır 
emisyon konusunda kararlı 
şehirlerden iyi bir talep gör-
düklerini dile getiren Oder-
malm, “Bu işi talep bazlı yap-
mak daha mantıklı geliyor. 
Türkiye’den de teklif geldiği 
halde tabii ki değerlendiri-
riz” ifadelerini kullandı.

kullanıcılarını korumaya yar-
dımcı olmak üzere tasarlanan 
isteğe bağlı kamera ve sensör 
sistemleri sunuyor.

girişini artırmak en önemli 
hedefimiz. Ayrıca uzatılmış 
garanti satışlarımıza yönelik 
yeni çözümlerimiz olacak. 
2020’de büyük bir potansiyel 
gördüğümüz bu alan da odak 
noktalarımızdan biri olacak” 
diye konuştu.

için yıllık ortalama 80 bin 
kilometre performansı gös-
teren çok sayıda kamyon var. 
Bu, elektrikli araçların böl-
gesel dağıtım alanında daha 
fazla kullanılması, fosilsiz 
elektrik enerjisi olması koşu-
luyla, önemli iklim kazanım-
ları elde edileceği anlamına 
geliyor” diyor.

Volvo Trucks, geliştirdiği 
elektrikli kamyonların pi-
lot çalışmalarına Avrupa’da 
seçili müşterileriyle birlikte 
başlamayı planlıyor. İnşaat ve 
bölgesel dağıtım için geliştiri-
len elektrikli ağır hizmet tipi 
kamyonlara yönelik olarak 
başlanılacak pilot çalışmala-
rın ilerleyen zamanda daha 
kapsamlı hale gelerek ticari-
leştirilmesi hedefleniyor.”

MX-11 ve MX-13 motorla-
ra sahip soldan direksiyonlu 
Euro 6 4x2 FT ve 6x2 FTP 
çekici ünitelerinin yanı sıra 
CF Electric araçlarda da seçe-
nek olarak sunuluyor. Sağdan 

rağmen ana kategorilerde 
pazar payını artırarak yılı ka-
patacaklarını ve yılsonundaki 
kampanyalarla talebin hare-
ketlendiğini belirterek, Ana-
dolu Isuzu’nun söz konusu 
kampanyalardan en iyi so-
nucu alan ticari araç üreticisi 
olduğunu, yıl boyunca düşük 
seyreden servis girişlerinin de 
son çeyrekte artış trendi ya-
kaladığını dile getirdi. Ötele-
nen talebin yeniden hareket-
lendiğini vurgulayan Tuğrul 
Arıkan, “Özellikle düşen 
faizlerin ve artmaya başlayan 
tüketici güveninin etkisiyle 

Volvo Trucks Elektrikli Konsept 
Kamyonlarını Görücüye Çıkardı

Yol Güvenliğine DAF City Turn Assist Katkısı

Anadolu Isuzu 2020’de 
Yüzde 20’lik Büyüme Bekliyor

Anadolu Isuzu Genel Müdürü 
Tuğrul Arıkan
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İnşaat işleri ve bölgesel dağıtım için Avrupa’da iki elektrikli 
konsept kamyon geliştiren Volvo Trucks, ağır kamyon segmentinde 
elektrifikasyonun uygulanabilirliğini araştırmaya başladı.  

Kasabalardaki ve 
şehirlerdeki dağıtım 
çalışmaları sırasında 
savunmasız yol 
kullanıcılarının 
güvenliğini artırmak 
amacıyla DAF Trucks, 
4x2 FT ve 6x2 FTP 
çekici ünitelerinde 
“DAF City Turn 
Assist” özelliğini 
fabrika çıkışlı seçenek 
olarak sunmaya 
başladı.   



TİCARİ ARAÇLAR

EFSANEVI modelin panel 
van versiyonu Yeni Transpor-
ter Panel Van, sürüş güvenliği 
ve konforu arttıran yeni tekno-
lojisi ve yüksek taşıma kapasi-
tesiyle dikkat çekiyor. 

Özellikle yeni teknoloji-
leriyle dikkat çeken ve T6.1 
nesliyle tanıtılan Transporter 
Panel Van, tamamen yenilenen 
ön konsolu son derece kulla-
nışlı olan Yeni Transporter Pa-
nel Van, akıllı telefon, evraklar 
ve sık kullanılan diğer cihazla-
rın rahatlıkla saklanabileceği 
bol miktarda alan sunuyor. 

Yeni Transporter Panel Van 
kolay yükleme ve yük sabitleme 
seçenekleri sunuyor. 2 farklı 
araç uzunluğu ve 2 farklı tavan 
yüksekliği sunan Yeni Trans-
porter Panel Van’da kayar kapı 
1.017 mm genişliğinde açılabi-
liyor. Standart olarak sunulan 

yük bölümü LED aydınlatma-
ları sayesinde yükleme ve indir-
me sırasında çok net ve parlak 
bir görüş alanı sunuyor. Geniş 
iç hacmi ve her işin üstesinden 
gelebilecek taşıma kapasitesiyle 
size her türlü kolaylığı sağlıyor.

Yeni Transporter Panel 
Van, 2.0 litre turbo dizel motor 
seçeneği ile satın alınabiliyor. 
Türkiye pazarına iki farklı mo-
tor gücü seviyesinde, 110 PS’te 
düz vites ve 150 PS’te hem düz 
hem otomatik vites seçenekleri 
ile sunuluyor. 7 ileri DSG oto-

matik vites teknolojisi, vites 
geçişlerini milisaniyeler içinde 
tamamlayarak sürüş konforu-
nu üst seviyelere taşıyor

Yeni Transporter Panel 
Van’da ilk kez sunulan elekt-
romekanik servo direksiyon, 
iki büyük avantajı beraberin-
de getiriyor: hidrolik sistemin 
aksine yeni direksiyon sistemi, 
yüksek hızlarda güvenliği, dü-
şük hızlarda konforu artırıyor. 
Elektromekanik servo direk-
siyon sistemi, direksiyon ko-
mutlarını tekerleklere önceki 
modellerde bulunan sistemlere 

göre daha hızlı iletiyor. Bu da 
Yeni Transporter’ın hissedilir 
biçimde daha çevik ve hassas 
olmasını sağlıyor. 

Ileri teknoloji
sürüş asistanları

Yeni Transporter Panel 
Van’da standart olarak sunu-
lan ‘Yorgunluk Tespit Sistemi’ 
sürüş hareketlerinde yorgun-
luk tespit ettiği anda sürücüyü 
yolculuğa ara verilmesi konu-
sunda hem görsel hem de sesli 
olarak uyarıyor. Yine standart 
olarak sunulan “Rüzgar sav-
rulma önleme asistanı” sürüş 
sırasında rüzgar sebebiyle orta-
ya çıkabilecek savrulmaları ön-
lemeye yardımcı olan sistem, 
özellikle viyadük geçişlerinde 
aracın dengesini koruyarak 
sürücünün konforunu ve araç 
içindeki kişilerin güvenliğini 

uyarısı ve çarpışma anında kat-
lanabilen (teleskopik), yüksek-
lik ve derinlik ayarlı direksiyon 
kolonu… 

Dört tekerlekten 
çekiş özelliği 4Motion 

Yeni Transporter, sınıfında 
tüm ürün gamında dört teker-
lekten çekiş özelliği sunabilen 
tek model olma ayrıcalığını 
taşıyor. 4Motion sistemi, zorlu 
arazi koşullarında bile mak-
simum çekiş ve güvenli sürüş 
sağlıyor. Arka aksa entegre edi-
len 4Motion sistemi ön ve ar-
ka aks arasında gücü en doğru 
şekilde aktararak aracın daha 
güvenli ve performanslı olma-
sını sağlıyor. 

sağlamaya destek oluyor.
Bir başka güvenlik sistemi 

olan ‘İkincil çarpışma önleme 
asistanı’ standart olarak sunu-
luyor. Sistem, olası ikinci çar-
pışmayı önleme amacıyla ilk 
çarpışmadan sonra aracı fren-
liyor. İki bağımsız sensör saye-
sinde çarpışmanın derecesini 
algılıyor ve çarpışma yeterince 
kuvvetliyse aracı frenliyor ve 
hızını 10 km/s’ ye kadar dü-
şürüyor. Frenleme esnasında 
sürücü aracın kontrolünü iste-
diği zaman devralabiliyor.

Yeni Transporter Panel 
Van’da bulunan diğer konfor 
ve sürüş güvenliği sistemleri ise 
şöyle; ABS (Kilitlenmeyi ön-
leyici fren sistemi), ASR (An-
tipatinaj sistemi), BAS (Fren 
yardımcısı), EDL (Elektronik 
Diferansiyel Kilidi), yokuş 
yukarı kalkış yardımı, sürücü 
hava yastığı, ön ve arka viraj 
denge çubukları, dört teker-
lekte havalandırma kanallı disk 
fren, gündüz sürüş farları ve 3. 
stop lambası, tüm koltuklarda 
3 noktadan gergili emniyet ke-
meri, sürücü emniyet kemeri 

Yeni Transporter Panel Van Türkiye’de
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TREDER’in Son Üyesi Star Yağcılar Oldu

İlk kez satışa sunulduğu 1949 yılından bu yana dünya genelinde 
20 milyondan fazla satan Volkswagen Ticari Araç’ın 70 yıllık efsanevi 
modeli Transporter, yeni nesliyle Türkiye’de.    

Yeni Caravelle Test Sürüşü 
T serisinin yolcu taşıma 

modeli olan Yeni Caravelle 

Comfortline donanımını İs-

tanbul içinde test etme imka-

nı bulduk. Araca biniş ve çıkış 

sürüş pozisyonu almak ga-

yet hızlı ve rahat bir şekilde 

gerçekleşiyor. Araç, sürücü 

ve ön koltuk yolcusu için ye-

terli saklama ve mobil cihaz 

bağlantı alanı sunuyor. Ba-

gaj kapısı ve yan kayar kapı 

elektrik destekli olarak ko-

layca açılıyor ancak İstanbul 

gibi kaldırım çıkıntıları fazla 

ve yüksek olan bir şehirde bu 

yan kapının fazladan bir sen-

söre ihtiyacı olabilir. 

Uzun şasili test aracımız-

da kullanılmaya başlanan 

elektromekanik servo direk-

siyonun aracın boyutlarına 

rağmen özellikle şehir içinde 

konfor ve çeviklik sunduğu-

nu söyleyebiliriz. Bağımsız 

süspansiyonlu Yeni Caravelle 

şehrin engebeli veya tümsekli 

yollarında aracın yolcuları ve 

sürücüsü için kayda değer bir 

konfor sağlıyor. 

Otomatik yanan farlar, 

yağmur sensörü ve otoma-

tik kararan iç dikiz aynasıyla 

konfor unsurları artırılmış 

olan Yeni Caravelle test ara-

cımız 7 ileri DSG şanzıman 

150 beygir gücünde 2 litrelik 

dizel motorla sunuluyor. Kısa 

Caravelle deneyiminde gece 

İstanbul’un bağlantı yolla-

rında hassas bir sürüşle 100 

kilometrede 7 litrenin altında 

yakıt tüketimine rahatlıkla 

ulaşabileceğiniz gibi yoğun 

trafik ve daha agresif bir sü-

rüşte de kabul edilebilir tüke-

timlerde kalabiliyorsunuz. 

Aracın ivmelenmesindeki 

ahenk yine frenlemedeki-

dört tekerlekteki disk fren-

lerin- etkisiyle birlikte sürüşü 

daha güvenli ve konforlu 

hale getiriyor.  Yüksek otur-

ma pozisyonu ve katlanabilir 

yan aynalarıyla araç hakimi-

yetinde kolaylık sunan Cara-

velle, arka park sensörlerine 

ek olarak ön park sensörleriy-

le de donatılmış. 

Fonksiyonellik ve ergono-

minin yine ön plana alındığı 

tasarımla Caravelle’i ilk defa 

kullansanız bile araç kuman-

dalarına hakim olabildiğinizi 

hissetmek, köklü bir Volk-

swagen özelliği olarak bir kez 

daha dikkat çekiyor.

TREYLER sektörünün tek 
temsilcisi olan Treyler Sana-
yicileri Derneği - TREDER’e 
katılımlar devam ediyor. 
TREDER ailesine son ola-
rak sektörün Ege Bölgesi 
temsilcilerinden Star Yağcı-
lar katıldı. 

İzmir’de 1993 yılından bu 
yana treyler, araç üstü ekip-
manları, damperli treyler, 
kancalı yükleyici, hooklift 
imalatı gerçekleştiren Star 
Yağcılar, 60 personel, 10 bin 

metrekaresi açık, 18 bin met-
rekaresi kapalı alan olmak 
üzere 28 bin metrekare alan 
üzerinde üretim yapıyor. 

Konuyla ilgili bir açıkla-
ma yapan TREDER Başkanı 
Yalçın Şentürk, “TREDER 
iilesi her geçen gün daha çok 
büyüyor. TREDER’in kapısı; 
belirli kalite ve standartları 

benimsemiş bütün üreticilere 
açık. Bu üreticiler ne kadar 
çok artarsa ülkemizin üretim 
gücü o derece artar. Ege’nin 
önemli üreticisi Star Yağcılar’ı 
aramızdan görmek dolayı son 
derece memnunuz” dedi.

Star Yağcılar Damper Dor-
se Şase Otomotiv Demir Çe-
lik İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. 
Şti. Yönetim Kurulu Üyesi 
Veli Yağcı, “Meslektaşları-
mızla birlikte olmaktan dola-
yı son derece mutluyuz” dedi. 
Sektörün sorunlarını çözmek 
adına bir masaya toplanabil-

diklerinin altını çizen Yağcı, 
TREDER’in sektörü çok iyi 
temsil ettiğini ve çok faydalı 
işlere imza attığını vurguladı. 

Star Yağcılar Yönetim Kurulu 
Üyesi Veli Yağcı
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KAMYON ve otobüslerinin 
yanı sıra hafif ticari araçlarıy-
la da pazarda faaliyet gösteren 
MAN geleneksel değerlendir-
me toplantısını İstanbul’da ger-
çekleştirdi. Toplantıya MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. Otobüs Satış Direktörü 
Can Cansu, MAN Kamyon 
ve Otobüs Tic. A.Ş. Kamyon 
Satış Direktörü Serkan Sara, 
MAN Kamyon ve Otobüs Ti-
caret A.Ş. İkinci El Satış Direk-
törü Aydın Yumrukçal, MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. Satış Sonrası Hizmetler 
Direktörü Şinasi Ekincioğlu ve 
MAN Kamyon ve Otobüs Ti-
caret A.Ş. Hafif Ticari Araçlar 
Satış Müdürü Cumhur Kutlu-
bay katıldı. 

Toplantıda ilk olarak söz 
alan MAN Kamyon ve Otobüs 
Tic. A.Ş. Kamyon Satış Direk-
törü Serkan Sara, konuşmasına 
2019 yılı pazar değerlendirme-
siyle başladı. Yılın ilk 6 ayında 
siyasetin gündemi olumsuz 
etkilediğini aktaran Sara, enf-
lasyon ve faizlerin bu dönem 
yüksek olduğunu vurgulayarak 
o dönem yatırım olmadığını 
söyledi. Sara sözlerine şöyle de-
vam etti: “Üçüncü çeyrekte fa-

iz ve enflasyonun düşmeye baş-
lamasıyla yatırım ortamı tekrar 
oluştu ve şu anda bunun olum-
lu etkilerini yaşıyoruz. MAN 
olarak 12 ve 16 ton üzeri ithal 
kamyon pazarında liderliğimiz 
sürdürüyoruz.”

MAN kamyonun uluslarara-
sı nakliye pazarındaki satışları-
nın her yıl gelişim gösterdiğini, 
ancak son iki yıla bakıldığında 
ise bu oranı ikiye katladığını 
vurgulayan Serkan Sara, şöyle 
devam etti; “MAN kamyon, 
uluslararası nakliye segmen-
tindeki satışlarını her geçen 
daha da artırarak sürdürüyor. 
2019 yılında toplam pazarda-
ki satışların yüzde 56’sı çekici 
segmentinde gerçekleşti. 2017 
yılında toplam satışlarımızın 
yalnızca yüzde 15’i uluslararası 
nakliye araçları iken, bu oran 
2018 yılında yüzde 20’ye ulaştı. 
2019 yılı Ekim sonu itibariyle 
de yüzde 32’lik bir orana ulaştı. 
Uluslararası nakliye segmenti, 
zor ekonomik koşullarda can-
lılığını sürdüren bir pazar. Bu 
segmentteki araçlar, öncelikle 
uluslararası nakliyede, sonra-
sında ikinci el olarak yurtiçi 
nakliye ve genel amaçlı olarak 
birçok alanda kullanılıyor.”

Sara: “2020’de pazarın 
yüzde 50 daha iyi olacağını 

öngörüyoruz”
12 ton üzeri kamyon pa-

zarının 2019 yılında yaşanan 
daralmadan sonra yılın ikinci 
yarısı itibari ile hareketlenmeye 
başladığına dikkat çeken Sara; 
“Enflasyon ve faiz oranların-
da yaşanan pozitif gelişmeler, 
döviz kurunun makul bir ara-
lıktaki seyri. Bununla birlikte 
ertelenen, dondurulan kimi ya-
tırımlar da yavaş yavaş çözülme-
ye başladı. Bu da müşterilerin 
alım iştahını arttırdı. Tüm bu 
gelişmelere baktığımızda öngö-
rümüz, 2020 yılı pazar rakamla-
rının, 2019 yılına göre yüzde 50 
daha iyi olacağı yönünde.”

MAN kamyonun, 2020 yı-
lında pazarda Euro 6D norm-
lu, daha yüksek motor gücüne 
karşın daha az yakıt tüketen, 
teknolojiye sahip araçlarıyla 
yer alacağının altını çizen Ser-
kan Sara; “Her zaman üstün 
performans ve yakıt tasarrufu-
na sahip MAN kamyonlar, Eu-
ro 6D normlu araçlarıyla TÜV 
onaylı olarak Euro 6C’nin bili-
nen yakıt avantajının üzerine 
yüzde 4.2 yakıt tasarrufu ekli-
yor” dedi. 

Yılı iyi geçiren  
turizm-seyahat sektörü 

2020’de yatırım yapacak
Otobüs pazarıyla ilgili değer-

lendirme yapmak için söz alan 
MAN Kamyon ve Otobüs Ti-
caret A.Ş. Otobüs Satış Direk-
törü Can Cansu ise Türkiye’de 
üretilen Lion’s Coach’un 2020 
Yılın Otobüsü Ödülüne layık 
görüldüğünü söyleyerek söz-
lerine başladı. Ödül sürecinde 
22 uzman üyeden oluşan Jüri-
nin, bir hafta süren kapsamlı 
testler, sayısız test sürüşü ve 
yoğun teknik tartışmalardan 
sonra, MAN Lion’s Coach’un 
“Coach of the Year 2020” ödü-
lünün açık ara kazananı oldu-
ğuna karar verdiğini kaydeden 
Cansu, MAN olarak son 10 
yılın en yeni 2 otobüsüne imza 
attıklarını vurguladı. 

Cansu, seyahat otobü-
sü sektörünün 2019 yılını, 
özellikle yaz sezonunu son 
iki yıla göre daha verimli ve 
kazançlı geçirmiş olmasına 

rağmen yeni otobüs yatırım-
larının toplamda 2018 yılı-
nın dahi gerisinde kaldığını 
kaydederek şunları söyledi; 
“2018 yılında yaklaşık yüzde 
30 daralan seyahat otobüsü 
pazarı 2019 yılını da yüzde 27 
daralma ile 330 yeni seyahat 
otobüsü satışı ile tamamladı. 
“2019 yılı ilk 11 aylık TÜİK 
tescil verilerine göre MAN ve 
Neoplan markalı seyahat oto-

ayda hızlandığını kaydederek 
“2013 yılında sadece Ankara 
fabrika merkezinde 2 personel 
ile başladığımız yolculuğumu-
za İstanbul Asya ve Avrupa 
yakaları, Ankara Kayaş ve mer-
kez, İzmir ve Konya’daki ilave 
satış noktalarımız ile birlikte 
Türkiye’de toplam 6 şubemiz-
le müşterilerimize hizmet veri-
yoruz. Ayrıca uzun bir süreden 
beri bayimiz ile yakın iş birliği 

büsleri, yüzde 12 pazar payını 
korudu. Nisan 2018 de dün-
ya lansmanı yapılan ve büyük 
beğeni toplayan Yeni MAN 
Lion’s Coach ile bir önceki se-
ne lansmanı yapılan Neoplan 
Tourliner seyahat otobüsleri 
şu anda sektördeki en genç ve 
en yeni tasarımlı seyahat oto-
büsleridir. Her iki marka da 
müşteriler tarafından yoğun 
talep görmektedir. Tama-
men yenilenen MAN Lion’s 
Coach Seyahat Otobüsü son 
yıllarda ağırlıklı olarak talep 
gören 2 aks 13 metre ve 2+1 
VIP koltuklarla satıldı.” Can-
su, pazardaki olumlu gelişme-
lerle otobüs pazarının 2020 
yılında yüzde 50 büyüme gös-
termesini beklediklerini de 
sözlerine ekledi. 

Ikinci el son aylarda
toparlandı

MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. İkinci El Satış 
Direktörü Aydın Yumrukçal 
ise ikinci elde satışların son 3 

içerisinde önemli bir iş hacmi 
yarattığımız Mersin bölgesin-
de 2020 yılının ilk yarısında 
ilave bir satış noktası da açaca-
ğız” dedi. 

Ilk MAN TGE minibüs 
Türkiye’de üretildi

2019 yılını MAN TGE’nin 
müşterilerden büyük bir be-
ğeni aldığını söyleyen MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. Hafif Ticari Araçlar Sa-
tış Müdürü Cumhur Kutlu-
bay “2020 içinde çift teker 
minibüslerimize ilave olarak 
önümüzdeki sene tek teker 
minibüslerimizi de müşterile-
rimizin beğenisine sunacağız. 
Araçlarımızı ise, Türkiye ça-
pında bayi, müşteri ve iş ortak-
larımızın da katılım sağlayacağı 
bir Roadshow ile tanıtacağız” 
açıklamasında bulundu.

Hafif ticari araç pazarına 
yeni giriş yapan bir marka 
olarak pazardaki yavaşlamayı, 
fırsata çevirdiklerini ve ürün 
üzerine daha çok zaman ayır-
ma ve tasarımlarını daha uzun 
süre teste tutabildiklerini 
açıklayan Kutlubay,  “2019 
yılında üzerine en çok eğildi-
ğimiz, en çok meşgul olduğu-
muz ve Ar-Ge kaynaklarımızı 
neredeyse en yoğun şekilde 
kullandığımız ürün TGE mi-
nibüs oldu. MAN bünyesinde 
konusunda uzman bir ekip 
ve yine konusunda uzman ve 
öncü bir üstyapı şirketi ile el 
ele vererek, ortaya harika bir 
ürün çıkardı. Biz de, bu ürü-
nü müşterilerimize sunmanın 
mutluluğunu ve gururunu 
yaşadık. Geride bıraktığımız 
senede ağırlıklı olarak çift te-
ker 19+1 ve 16+1 minibüsle-
rimizle pazarda yerimizi aldık. 
MAN dünyasında minibüs 
ürününü piyasaya sunmayı 
başaran ilk ülke de Türkiye 
oldu” diye konuştu.

MAN Türkiye 2020 İçin 
Pazarda Yüzde 50 
Büyüme Öngörüyor

MAN Türkiye yöneticileri 2019 yılını değerlendirdikleri basın 
toplantısında daralan bir yıla rağmen özellikle uluslar arası taşımacılık 
sektöründe etkinliklerini arttırdıklarını ve 2020 yılında hem otobüs hem 
de kamyon sektöründe yüzde 50’lik büyüme beklediklerini açıkladılar.    

THERMO King, soğuk zin-
cir taşımacılığı yapan firmala-
rın en önemli referanslarının 
başında gelen ATP sertifikası-
nı Türkiye’de verme yetkisine 
devam ediyor. Thermo King 
tarafından verilecek ATP ser-
tifikası, konvansiyona üye 50 
ülkede geçerli oluyor. 

Türkiye pazarında bu-
lunan tüm soğutucu ünite 
ve kasalar için verilen ATP 

Sertifika kontrol ve test iş-
lemleri, Gebze, Sakarya ve 
Hatay Thermo King Yetkili 
Servislerinde gerçekleştirili-
yor. Thermo King yetkili ser-
vislerinde hazırlanan belgeler 
Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE)‘ne iletiliyor ve işlemle-
ri tamamlanan belgeler, ATP 
sertifikası olarak kullanıcıya 
teslim ediliyor. Thermo King 
servislerinde bugüne kadar 

toplam 167 adet 
ATP belgesi tan-
zim edildi. 

Gıda endüst-
risinin gelişmesi 
ve pazarın büyü-
mesinin yanı sıra gıda 
üretiminin en temel sorunla-
rının başında gelen gıdaların 
bozulması ve kalite kaybının 
önlenmesi adına çok önem-
li bir adım olan ATP, ayrıca 

tüketici 
sağlığını 
tehdit et-
meyecek 
ü r ü n l e -
rin tüke-

ticiye ulaştırılmasında önem-
li bir rol oynuyor. 

Bu sertifika ile kasa ve soğu-
tucu ünitelerin ATP Konvan-
siyonu çerçevesinde belirle-

nen standart ölçümlere sahip 
olması, çabuk bozulan gıda ve 
tüketim malzemelerinin bo-
zulma sürecine girmeden son 
kullanıcıya aktarılması garanti 
altına alınıyor. Bu sertifikaya 
hiç sahip olmamış veya yeni-
lemesi yapılmamış cihazların 
taşıma yapmaları yeni çıkan 
kanunlar ile durdurulacak. 

ATP sertifikasını yenile-

mek isteyen kişiler FRC işlem 
ve belgelerini alabilmek için 
yurtdışına çıkmalarına gerek 
olmadan, Türkiye’de TSE’nin 
yetkilendirdiği Thermo King 
yetkili servislerinde işlemlerini 
yaptırabilecek. Üstelik sadece 
Thermo King ünitelerine değil, 
tüm diğer marka soğutucu üni-
te ve kasaları için de ATP serti-
fikasına başvuru yapılabiliyor. 

Thermo King ATP/FRC 
Sertifikalarını 
Vermeye Devam Ediyor

Doğuş Otomotiv Distribütörlüğünde faaliyet gösteren 
Thermo King, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
ile Yetkilendirme Protokolü oluşturarak, ATP/FRC 
Anlaşması kapsamında test, onay ve belgelendirme 
işlemlerine devam ediyor.    



vaşlatıldı. Son dönemde ise, 
faiz oranlarının düşmesi ve 
ilave olarak Ekim ayında ka-
mu bankaları ile yerli üretici 
firmaların anlaşması ile dev-
reye giren düşük faiz oranı 
kampanyası iç pazarda hare-
ketlilik imkanı sağlamasına 
rağmen görüyoruz ki, içinden 
geçtiğimiz zor dönemlerde 
devletimizin uygulamaya ge-
çirdiği kısa vadeli destekler 
durumu düzeltmeye yetmi-
yor. Bu yıl bunu yine tecrübe 
ettik” dedi.

Sektörün ilk on bir aylık 
sonuçlarına göre, 2018 yılı-
nın aynı dönemiyle karşılaş-
tırıldığında üretimin yüzde 
7, ihracatın yüzde 6, toplam 
pazarın yüzde 29 daraldığına 

TÜRKIYE otomotiv sanayi-
ine yön veren 14 büyük üye-
siyle sektörün çatı kuruluşu 
olan Otomotiv Sanayii Der-
neği (OSD), sektör paydaşla-
rını bir araya getirdiği OSD 
Buluşmaları’nın ikincisini 
gerçekleştirdi. Organizasyon 
kapsamında, OSD tarafından 
PwC’ye hazırlatılan “Yıkıcı 
Teknolojiler ve Otomotiv Sa-
nayiine Etkileri” ile “Otomotiv 
Lojistiği” raporları kamuoyu 
ile paylaşıldı. Dünyadaki ista-
tistikler ve örneklerden yola 
çıkarak Türkiye otomotiv en-
düstrisini bekleyen teknolo-
jik gelişmeleri içeren “Yıkıcı 
Teknolojiler ve Otomotiv Sa-
nayiine Etkileri” raporu kritik 
çıkarımlarıyla dikkatleri çekti. 
“Otomotiv Lojistiği” raporu 
da, Türkiye otomotiv endüstri-
sinin mevcut lojistik yapısının 
haritasını çizerken, alınması 
gereken önlemler ile gelişti-
rilmesi gereken yönleri ortaya 
koydu. Etkinliğin konuk ko-
nuşmacısı ise, Avrupa Oto-
mobil Üreticileri Birliği’nin 

(ACEA) Genel Direktörü 
Eric-Mark Huitema oldu.

Daralan otomotiv pazarı-
na yönelik hükümetin çeşitli 
teşviklerle önlem aldığını dile 
getiren OSD Yönetim Kuru-
lu Başkanı Haydar Yenigün, 
“Haziran ayında hurda teşvi-
kinin devreye girmesiyle hem 
karayollarındaki can ve mal 
güvenliğinin artırılması için 
önemli bir adım atıldı, hem 
de iç pazardaki ciddi daral-
manın hız kesmesine katkı 
sağlanarak araç parkı yaşının 
gençleştirilmesine imkan sağ-
landı. Ardından Kasım 2018 
itibariyle devreye giren ve ka-
demeli olarak süresi Haziran 
2019 sonuna kadar uzatılan 
ÖTV ve KDV destekleriyle 
iç pazardaki daralma hızı ya-

Otomotivde elektrikleş-
me oranının 2030’da yüzde 
40’a çıkacağını beklendiğini 
ve araç sahipliği kavramının 
azalmasının etkilerinin olaca-
ğına da değinen Özdoğan, bu 
süreçte teknoloji şirketlerinin 
donanım şirketlerini satın al-
dığına da dikkat çekti. 

Elektrikli araçlar için kulla-
nılan batarya hammaddeleri-
nin genellikle dünyanın uzak 
ülkelerinde bulunduğunu da 
söyleyen Özdoğan, 2030 yılı-
na kadar elektrikli araç ve fo-
sil yakıtlı araçların maliyetle-
rinin eşit seviyeye gelmesinin 
beklendiğini de söyledi. 

Otomotivin lojistiği, lojis-
tiğin de otomotiv sanayisini 
değiştirdiğinin altını çizen 
Özdoğan, farklı modların 
kullanıldığı intermodal taşı-
macılığın da otomotivle bir-
likte geliştiğini kaydetti. 

Türkiye’nin lojistik olarak 
adımlarını gözden geçirerek 
hızlanması gerektiğini vurgula-
yan Özdoğan, ülkenin lojistik 
performansının bölgesel orta-
lamalardan yüksek olsa da yine 
de düşük kaldığını hatırlattı. 

Karşılaşılabilecek lojistik 
risklere de dikkat çeken Öz-
doğan, “Demiryolunda yolcu 
taşımacılığa yatırım yapılma-
sına rağmen bu yatırımların 
yüke yönelik de olması ge-
rekiyor. Karayolu rekabetçi 
değil ve risk barındırıyor. U-
laştırma Bakanlığı’nın liman-

ların ve demiryollarının ka-
pasite ve potansiyellerin daha 
iyi değerlendirmesine yönelik 
ciddi analizler yapıyor olması 
gerekiyor” dedi. 

Huitema: 
“Gelecek hedeflerini içten 

yanmalı motorlar 
gerçekleştiremeyecek”
Otomotivin dönüşüm 

süreci içerisinde olduğunu 
belirten ACEA Genel Direk-
törü Eric-Mark Huitema ise 
yaptığı açıklamada, “2000 yı-
lından bu yana karbon emis-
yonunu neredeyse yarı yarıya 
azalttık. AB’nin gelecekteki 
karbon hedeflerini karşıla-
mak, içten yanmalı motorlar-
la mümkün olmayacak. Bunu 
hibritle birleştirmemiz veya 
elektriğe geçmemiz gereki-
yor. Avrupa’da 2025 yılında 
elektrikli ve hibrit araçların 
yüzde 15, 2030 yılında yüzde 
35 pazar payına sahip olma-
sı hedefleniyor. Türkiye’de 
LPG ve CNG gibi çözüm-
ler yaygın olarak sunuluyor. 
Bunlar da elektrikli ve hibrit 
araçların tercih edilmesini 
biraz daha yavaşlatıyor. Ay-
rıca LPG ve CNG çözümle-
ri, dizel ve benzinli araçlara 
göre çok daha az karbon 
salınımı yapıyor. Avrupa’da 
ise elektrikli araçların pazar 
payı yüzde 1. Bu aşamada teş-
vikler çok önemli. Otopark, 
ücretsiz şarj, geçiş üstünlüğü 
ve vergi teşvikleri elektrikli 
araçları daha cazip kılıyor. 
Benzer teşvikler Türkiye’de 
uygulanırsa, elektrikli araçlar 
Türkiye’de de hızla yayılacak-
tır” dedi.

dikkat çeken Haydar Yeni-
gün, “Baz etkisi dikkate alın-
dığında ise pazardaki daralma 
2017 yılına göre yüzde 53 
seviyesine ulaştı ve otomotiv 
pazarı maalesef son 10 yılın 
en düşük pazarı olarak kayıt-
lara geçti” bilgisini verdi. 

Intermodal taşımacılık
otomotivle birlikte gelişiyor

Toplantıda “Yıkıcı Tekno-
lojiler ve Otomotiv Sanayiine 
Etkileri” ile “Otomotiv Lojis-
tiği” raporlarını anlatan PwC 
Kamu Sektörü Direktörü 
İdil Özdoğan ise Çin’in artık 
montaj merkezi olmaktan sa-
nayi merkezi olmaya karar ver-
diğini söyleyerek daha sonra-
sında ise katma değerli hizmet 
merkezi olacağını kaydetti. 

Otomotiv Lojistiği - Lojistik Otomotiv 
Endüstrisini Değiştiriyor
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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), sektör paydaşlarını bir araya getirdiği 
“OSD Buluşmaları”nın ikincisini gerçekleştirdi. Avrupa Otomobil 
Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Direktörü Eric-Mark Huitema’nın 
konuk konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte ayrıca, OSD tarafından 
hazırlatılan “Yıkıcı Teknolojiler ve Otomotiv Sanayiine Etkileri” ile 
“Otomotiv Lojistiği” raporları paylaşıldı.     

MB Türk İstanbul’da Yeni Lojistik Merkezi’ni Açtı
TÜRKIYE’DEKI ya-
tırımlarına devam eden 
Mercedes-Benz Türk, Yedek 
Parça Dağıtım Merkezi’ni 
genişletti. Genel Müdürlük 
Kampüsü’nde gerçekleştirilen 
açılış törenine Mercedes-Benz 
Türk İcra Kurulu Başkanı Sü-
er Sülün, Kamyon ve Otobüs 
Müşteri Hizmetleri Direktörü 
Can Balaban, Mercedes-Benz 
Türk Yöneticileri ve proje eki-
bi katıldı. 

Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sülün 
açılış töreni sırasında yaptı-
ğı konuşmada; “34 bin 500 
m2 ile Türkiye’nin en büyük 
otomotiv yedek parça dağıtım 
merkezlerinden biri haline ge-
len tesisimiz, gerçekleştirilen 
inovatif çalışmalarla süreçle-
rin en hızlı, verimli ve eksiksiz 
bir şekilde tamamlanmasını 
sağlamak üzere tasarlandı. 
Mercedes-Benz Türk olarak 
yaklaşık 15 aylık bir sürede 

faaliyete geçmeye hazır hale 
getirdiğimiz bu merkez; Da-
imler AG’nin parça çıkış ope-
rasyonunda Dinamik Raf Sis-
temi ve Konveyör Sistemi’nin 
olduğu, alanında ilk örnekler-
den biri konumunda. Şirket 
olarak böyle gurur verici bir 
merkezi devreye almaktan ve 
bu açılışın Türkiye’deki mi-
marı olmaktan mutluluk du-
yuyoruz” dedi.

Genel Müdürlük Kampü-
sü’nde bulunan Yedek Par-
ça Dağıtım Merkezi’ni hem 
Daimler AG’de gerçekleşen 
yeniden yapılanma hem de 

artan sevkiyat hacmine uy-
gun olacak şekilde baştan 
tasarlayan Mercedes-Benz 
Türk, proje kapsamında kul-
lanılan hacmi maksimize et-
mek adına 8 ve 10 metre olan 
raf yüksekliğini 12 metreye 
çıkardı. Şirket ayrıca depo-
lama kapasitesini genişleten 
dar koridor raf sistemleri inşa 
ederek hem birim metrekare-
de depolanabilen hacmi iki 
katından fazla artırdı; hem 
de 180 derece çatal döndür-
me özelliğine sahip özel ekip-
manlar ile bu dar koridorlar-
da çalışma imkânı yarattı. 

Yedek Parça Dağıtım 
Merkezi’nin genişletilmesi 
ile kapasite yüzde 90 arttı
Yedek Parça Dağıtım 

Merkezi’nde büyük hacimli 
parçalar için 12 bin adet ambar 
gözü bulunan şirket, “Genişle-
me Projesi” ile birlikte göz sa-
yısını 10 bin 800 adet artırarak 
22 bin 800’e ulaştı. Bu da ha-
cimli parça depolama kapasi-
tesinin yüzde 90 oranında artış 
göstermesine olanak sağladı.

Daimler bünyesindeki 
diğer Yedek Parça Dağıtım 
Merkezleri’nde kamyon, oto-
büs, otomobil ve hafif ticari 
araç ürün grupları için ayrı ayrı 
depolama merkezleri bulunur-
ken Mercedes-Benz Türk, tüm 
ürün gruplarına tek bir Yedek 
Parça Dağıtım Merkezi’nden 
hizmet vererek hem sinerji 
yaratıyor hem de dünyadaki 
diğer örneklerinden ayrışıyor. 

Mercedes-Benz Türk Kam- 
yon ve Otobüs Müşteri Hiz-

metleri Direktörü Can Ba-
laban ise törende yaptığı ko-
nuşmada; “Mercedes-Benz 
Türk’e özgü geliştirilen Bar-
kod Sistemi sayesinde; 2020 
yılı itibarıyla yedek parça 
envanter kontrol sistemi ile 
raf sistemlerinin tam enteg-
rasyonu gerçekleştirilecek. 34 
bin 500 m2’lik alanın tamamı 
kablosuz internet altyapısı 
ile donatılarak görevlilerin 
son teknoloji dokunmatik el 
terminalleri ile tüm stok ve 
lokasyon bilgilerine ulaşması 
sağlanacak. Giriş operasyon-

larında parçaları depolamak 
için kullanılan etiketler kaldı-
rılarak yılda 1 tona yakın ka-
ğıt tüketiminin, yani 15 adet 
ağacın kesilmesinin önüne ge-
çilmiş olacak. Bu sayede depo-
lama süreci hem daha verimli 
hem de daha çevre dostu hale 
getirilecek. Depoya girişinden 
çıkışına kadar geçen tüm sü-
reçte yedek parçaların takip 
edilebilirliğini sağlayacak bu 
sistem ile çevik yedek parça 
dağıtım merkezi optimizasyo-
nu uygulamasının da altyapısı 
oluşturulacak” diye konuştu.



YAN SANAYİ

lamada, “CO2 emisyonlarını 
azaltmak için plug-in ve tam 
hibrit araçların tüm potan-
siyelinden faydalanmak şim-
diye kadar mümkün değildi, 
çünkü bu araçlar pahalı güç 
aktarım sistemleri nedeniyle 
birçok müşterinin erişeme-
yeceği bir konumdaydı. Bu 
noktada, uygun maliyetli 
PHEV’ler için tasarlanan 
DHT teknolojimizin po-
tansiyelini tespit ettik. CO2 
emisyonlarını azaltmak ama-
cıyla, PHEV’ler gelecekte çok 

Güçlendirilmiş omuz ya-
pısı sayesinde, kopma ve yır-
tılmalara karşı direnci ve las-
tik ömrü artırılmış olan bu 
yeni nesil lastik, suda kızak-
lamaya karşı geniş ebatlarda 
modifiye desene sahip ve 53 
farklı ebatla pazarın yüzde 
95’ini kapsıyor.

CONTINENTAL’IN Güç 
Aktarma Organları şirke-
ti Vitesco Technologies’in 
Berlin’de düzenlediği CTI 
Sempozyumunda, Plug-in 
Elektrikli Araçlar (PHEV) 
için tasarlanan entegre elekt-
rikli motor, son derece düşük 
maliyetli ve kompakt hibrit 
şanzıman çözümünü ilk kez 
görücüye çıkardı.

Vitesco Technologies, güç 
aktarma organları elektrifi-
kasyonu alanındaki teknik 
bilgisiyle gerçek anlamda 
ekonomik hibrit araçların 
önünü açıyor. Hibrit araçla-
rın iki güç kaynağının olması 
- dâhili bir yanmalı motorun 
yanında güç elektronik sis-
temleri ve akülü bir elektrikli 
motor - bu işi daha da zorlu 
hale getiriyor. Bu ek teknik 
altyapı, tamamen elektrik-
le çalışan yüksek voltajlı bir 
hibrit aracın maliyetini, yük-
sek pazar payı kazanmasına 
engel olabilecek bir seviyeye 
çıkarabilir. Genellikle 50 
km veya daha fazla elektrikli 
sürüş menziline sahip olan 
hibrit araçları satın alma ma-
liyeti hala bu kadar yüksek 
olmasaydı, bu motorlar gün-

BRISA’NIN öncü markası 
Lassa, kışın zorlu hava ve yol 
şartlarında sağlamlık, emni-
yet ve yüksek performans-
tan ödün vermeden seyahat 
etmek isteyen sürücüler 
için Snoways 4’ü sunuyor. 
Brisa’nın akıllı teknolojiler-
le güçlendirdiği Ar-Ge ve 
üretim kabiliyetlerinin son 
ürünlerinden biri olan Lassa 
Snoways 4 kış lastiği, ıslak, 
karlı ve kuru zemin perfor-
mansı ve uzun ömürlü olu-

lük sürüşlerin yol açtığı CO2 
emisyonlarını azaltmada 
önemli bir rol oynayabilirdi.

Vitesco Technologies bu 
konuya bir çözüm getiriyor. 
Her şeyden önce bu çözüm, 
daha önce şanzımanın ger-
çekleştirdiği bir dizi fonk-
siyonu yeniden belirleyen 
bir konsept ile güç aktarma 
sistemi tasarımı konusun-
daki geleneksel düşüncenin 
değişmesini içeriyor. Vites-
co Technologies’in getir-
diği bu çözümde elektrikli 
motorun genişletilmiş rolü, 
artık sadece bir tahrik gücü 
ve enerji geri kazanımı ile sı-
nırlı değil.

Vitesco Technologies Tek-
noloji ve İnovasyon Müdürü 
Stephan Rebhan yaptığı açık-

şuyla dikkat çekiyor. 
Başarısını TUV test so-

nuçlarıyla kanıtlayan Lassa 
Snoways 4, ıslak zemin fren, 
suda kızaklama ve yanal ıs-
lak tutuş sonuçlarında ra-
kiplerine kıyasla üstün bir 
performans sağlıyor. Yük-
sek sayıda eğimli oluklu ve 
üç boyutlu kerfli yeni de-
sen yapısı sayesinde önceki 
desenlere göre daha yüksek 
ıslak ve karlı zemin perfor-
mansı sunuyor. 

yeni-
d e n 
t a s a -
r ı m ı , 
bir yandan 
şanzımanın me-
kanik bileşen sayısını azalt-
mayı mümkün hale getirir-
ken diğer yandan ağırlık ve 
maliyetten tasarruf sağlıyor. 
Bu özelliği, DHT teknoloji-
sini, kurulum alanı genellik-
le sorun olabilen kompakt 
segment araçlarda ön çapraz 
montaj için doğal bir seçim 
haline getiriyor. Düşük ma-
liyetli bir port enjeksiyonlu 
benzinli motor ve tam bir 
elektrikli sürücü ile birleş-
tirildiğinde, örneğin DHT 
teknolojisi ile, tam elektrikli 
sürüş modunda farklı günlük 
kullanımlara uygun, ekono-
mik, konforlu ve sıfır emis-
yonlu araçların önü açılıyor. 
Uygun maliyetli PHEV’ler 
için geliştirilen DHT, tam e-
lektrikli modda 120 km/saat 
ve hibrit modda 160 km/saat 
hıza ulaşabiliyor.

Bu yeni PHEV çözümü, 
Vitesco Technologies’in 
genel güç aktarma sistemi 

Baltık ülkelerinden Al-
manya’ya, önemli kış pa-
zarlarında, kış koşullarına 
meydan okuyor.

Uluslararası pazarlarda 
sürdürülebilir başarı yakala-
yan Lassa Snoways 4, her bir ül-
kenin kültürel yapısı ve müşteri 
ihtiyaçlarına göre geliştiriliyor.

tasarımı ve elektrikli tahrik 
teknolojisi konusundaki kap-
samlı bilgisi ve sistem uzman-
lığına dayanıyor. Örneğin, 
basit çeneli kavrama tasarı-
mına rağmen DHT tekno-
lojisinin sunduğu yumuşak 
ve sessiz vites değiştirme 
özelliği, bu kontrol teknolo-
jisinden en iyi şekilde fayda-
lanmayı gerektiren elektrikli 
motor fonksiyonlarının yük-
sek dinamik becerisini öne 
çıkarıyor. Düşük maliyetli 
PHEV’ler için geliştirilen 
DHT teknolojisi, Vitesco 
Technologies’in sistematik 
elektrifikasyon stratejisinde 
yeni bir adıma daha işaret 
ediyor. Rebhan bunu, “Gele-
cekte AB’nin CO2 emisyon 
sınırlarına uyum sağlamak 
için özellikle, şu anda hibrit 
elektrikli motorların daha 
fazla pazar payı almasının 
önünü kesen maliyetlere ha-
kim olmak önem taşıyacak” 
sözleriyle özetliyor.

daha başarılı olmayı hak eden 
bir tür elektrikli mobilite şek-
lidir.” dedi.

Düşük maliyetli PHEV’ler 
için geliştirilen DHT tek-
nolojisi, aslında şanzımanın 
çıkış tarafında entegre bir 
yüksek voltajlı elektrik moto-
ruyla çok kompakt otomatik 
şanzımanların tasarımına izin 
vermeyi amaçlıyor. Vitesco 
Technologies’in uygun ma-
liyetli PHEV prototipi sürü-
cüye, plug-in hibrit araçlarda, 
şimdiye kadar geleneksel 6 
vitesli otomatik şanzıman ile 
aynı seviyede konforlu sürüş 
ve vites değiştirme standar-
dını sunuyor. Buna karşın, 
Vitesco teknolojili bir DHT 
şanzıman sadece dört meka-
nik dişliye sahip ayrıca hiçbir 
mekanik senkronizasyon sis-
temi, yardımcı hidrolik veya 
marş debriyaj mekanizması 
bulunmuyor. Elektrikli tah-
rik motoru ile ileri (1. ve 2. vi-
teste) ve geri hareket başlatı-
lırken içten yanmalı motorun 
hızlı ve sorunsuz bir şekilde 
çalışmasını sağlayan bir marş 
motoru alternatörü ile senk-
ronizasyon gerçekleştiriliyor. 
Fonksiyonların bu şekilde 

Lassa Snoways 4  
uluslararası pazarlarda da 

kışa meydan okuyor
Zorlu kış şartlarında ke-

sintisiz ve güvenli yolculuk 
yapmak isteyen uluslarara-
sı tüketicilerin de tercihini 
oluşturan Lassa Snoways 
4; Rusya’dan Ukrayna’ya, 

Plug-In Hibrit Güç Aktarma 
Organlarında Maliyetleri Azaltıyor

Lassa’nın Yeni Nesil Kış Lastiği Snoways 4

Goodyear Omnitrac Heavy Duty Ürün Hattını Piyasaya Sürüyor
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Elektrikli motorların 
yaygınlaşmasıyla 
şanzıman mimarisi 
oldukça basitleşirken, 
maliyetler azalıyor.    

Yapılan testlerle kış koşullarında yol tutuş, fren ve suda 
kızaklama kriterlerinde başarısını kanıtlayan Lassa Snoways 4, 
uzun ömürlü oluşuyla da sürücülerin beğenisini topluyor.    

GOODYEAR, zorlu ko-
şullarda çalışan karma ser-
vis kamyonlarına tüm hava 
şartlarında kullanıma uygun, 
geliştirilmiş dayanıklılık, ve-
rim, kilometre performansı 
ve çekiş sunan Omnitrac 
Heavy Duty ürün hattı’nı pi-
yasaya sürüyor . 

Yeni ürün hattı, özellikle 
asfalt yollarda kısa mesafe-
lerde kullanılan, ancak ağır-
lıklı olarak inşaat şantiyeleri, 
madenler ve taş ocakları gibi 
zorlu ve asfaltsız çalışma or-
tamlarında çalışan damperli 

ve diğer ağır hizmet kamyon-
ları için geliştirildi.

Goodyear Türkiye Ti-
cari Lastikler Direktörü 
Şaban Güngör, konuyla il-
gili olarak;“Geçtiğimiz yıl, 
özellikle karma servis uygu-
lamalarında faaliyet gösteren 
Omnitrac S & D lastikleri-
mizi piyasaya sürdük.  Good-
year Omnitrac Heavy Duty 
serisi, ağırlıklı olarak zorlu 
koşullarda çalışan ancak kısa 
mesafelerde asfalta da çıkan 
kamyonlar için geliştirildi. 
Artık asfalt kullanımından, 

off-road dediğimiz asfalt dışı 
en zorlu koşullara kadar her 
türlü kullanımı kapsayan ye-
nilikçi ürünleri eksiksiz bir 
yelpazede sunuyoruz ”dedi.

Yeni Omnitrac Heavy 
Duty lastikler, keskici taş ve 
kaya kaplı yollar, çamurlu ve 
ıslak zemin,dik yokuşlar ve 
çukurların yanı sıra, hidros-
tatik önden çekişli araçların 
ön aks lastikleri gibi yüksek 
tork gerektiren özel uygula-
maların altından kalkabile-
cek şekilde tasarlandı. 

Yeni Omnitrac Heavy 

Duty, ağır karma servis uygu-
lamalarında mükemmel yol 
tutuşu ile geliştirilmiş yakıt 
verimliliği olanağı sunuyor. 
Dura Shield teknolojisine 
sahip lastikler, zorlu çalışma 
koşullarındaki karma servis 
uygulamalarında uzun bir 
sırt ömrü için dayanıklılığa 
odaklanan dengeli bir per-
formans sağlıyor. 

Önceki nesli Omnitrac 
MSS II ve MSD II ile karşı-
laştırıldığında, yeni lastikler 
taş tutma, kopma yolunma 
direnci ve hasara karşı daya-

nıklılık açısından geliştirilmiş 
performans sunarken, yuvar-
lanma direnci ve yakıt verim-
liliği yeni geliştirilen mevzuat 
uyarınca iyileştirildi.

Lastiklerin doğru bakımı 
ile gerçek zamanlı takibi, 
karma servis araçlarının ça-
lıştığı ortamlar gibi zorlu or-
tamlarda son derece önem-
lidir. Yeni Omnitrac Heavy 
Duty serisinin performansı, 
özellikle uzak mesafeler ve 
ağır koşullarda çalışan filo-
lar için daha fazla kontrol 
sağlamak üzere Goodyear 

TPMS ile optimize edile-
bilir. Gelişmiş telematik ve 
Goodyear’ın eşsiz algorit-
ması sayesinde, bu mobilite 
çözümü ile lastikler sürekli 
takip edilerek lastik basıncı-
nın veya sıcaklığının kabul 
edilebilir parametreleri kar-
şılayamaması halinde anlık 
uyarılar verir. Bu, yüzde 15 
daha fazla çalışma süresi 
ve yüzde 85 daha az lastik 
arızası sağlar  ve işletmecileri 
çalışma süresini artırma ve 
arıza maliyetlerini düşürme 
konusunda destekler.
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PIRELLI’NIN Ekim 1959’da Tori-
no Otomobil Fuarı sırasında tanıttığı 
müthiş bir yeni lastik kış sürüşlerinin 
yüzünü değiştirecekti. Şimdi olduğu 
gibi o zamanlar da sonbahar geldiğin-
de insanlar kendilerini ve otomobille-
rini yaklaşan kış mevsimi için hazırla-
maya başlarlardı. Ama Pirelli’nin 60 
yıl önce Torino’da sunduğu BS3 adlı 
icadı kimse beklemiyordu. Pirelli’nin 
‘Scorpion’, ‘P Zero’ ve Cinturato gibi 
serileri kapsayan kış lastikleri ailesi-
nin kurucu üyelerinden biri olarak 
anılmaya devam ediyor.

İtalyancada ‘ayrı sırt deseni’ an-
lamına gelen ‘battistrada separata’ 
kelimelerinden türetilen BS3, adıyla 
ipucunu veriyordu. Bu gerçek anlam-
da yenilikçi lastik, her zamanki gibi 
bir karkas ve sırt deseninden oluşu-
yordu ama bunlar birlikte vulkanize 
edilmemişti (yani ‘pişirilmemişti’) 
ve sırt deseninin adeta bir paltoyu 
çıkarmak veya giymek için kolayca 
değiştirilebilmesi anlamına geliyor-
du. Bu özellik, asıl lastiğin değişti-
rilmesine gerek kalmadan mevsime 
bağlı olarak kış veya yaz koşullarına 
kolayca uyarlanabilmesini sağlıyor-
du. Böylece, mevsime göre lastik de-
ğiştirme ihtiyacı ortadan kalktı.

Sektörde böylesi daha önce hiç gö-
rülmediği için o zamanlar gerçek an-
lamda yıkıcı bir teknolojiydi. Pirelli 
BS3 patent formunu imzalayan kişi, 
günümüzde araştırma ve geliştirme 
departmanı haline gelen, o dönem 
ise Pirelli’nin teknik ofisi olan biri-
min başındaki mühendis Carlo Ba-
rassi idi. Fikir aslında birkaç yıl önce, 
o zamanlar Pirelli’nin lastik depart-
manındaki fizik laboratuarının ba-
şında bulunan mühendis Giuseppe 
Lugli’nin inanılmaz yaratıcı zihninin 
bir ürünü olarak doğmuştu. 

Kayak yapmayı ve dağları çok se-
ven Lugli, kışın sürüşün zorlukları-
na çok aşinaydı. Bu noktaya kadar, 
sürücülerin kış koşullarıyla baş ede-
bilmesinin en iyi yolu, daha fazla yol 
tutuşu sağlamak için lastiğin dışına 
zincir takmaktı. Ama bunun pek 
çok zorluğu vardı ve avantajları da 
sınırlıydı. Bu teknik, başlangıçta ça-
murlu tarlalarda çalışan tarım araç-
ları için düşünülen bir çözümdü ve 
pek de ileri teknolojili bir şey oldu-
ğu söylenemezdi. 

BS3’ün sistemi  
nasıl çalışıyordu?

BS3 sistemi, aslında açıklanması çok 
kolay ve hayal edilmesi inanılmaz 
bir şekilde işliyordu. Sırt, asıl lastik 
karkasıyla aynı çapta üç halka üze-
rine monte ediliyordu. Bunlar daha 
sonra lastik karkasına iliştiriliyordu 
ve sadece lastiğin basıncıyla yerin-
de kalmaları sağlanıyordu. Mevsim 
değiştiğinde mevcut sırt desenini 
çıkarmak ve yerine hava koşulları-
na daha uygun olanı takmak yeterli 
oluyordu. İnanılmaz BS3’ün hi-
kayesi, Pirelli’nin bir başka ikonik 

lastiğinin öyküsüyle de bağlantılıydı 
zira BS3’ün yaz sırt deseni aslında 
Cinturato’dan ödünç alınmıştı. 

Pirelli BS3’ün hikayesi, mevsime 
uygun doğru lastiklerin gerekli oldu-
ğuna dair güçlü bir farkındalığın60 
yıl önce bile mevcut olduğunu gös-
teriyor. Bu ihtiyaç, şimdi yasalarla 
düzenleniyor ve pek çok ülke yılın 
belirli dönemlerinde kış lastikleri-

nin kullanılmasını zorunlu kılıyor. 
Çığır açan BS3’e gelecek olursak; 

zaman içinde BS olarak bir evrim 
geçirdi. Araç performansında sağ-
lanan büyük ilerlemeler sonucunda 
lastik ile ayrı bir sırt deseni kavramı 
geçersiz hale gelene kadar yıllarca 
kullanılmaya devam etti. 

Pirelli sonraki yıllarda çalışma-
larını bizi bugüne getiren saf kış 

lastikleri üzerinde yoğunlaştırdı. 
İtalyan şirketi, altmış yıl sonra ar-
tık SUV’lar için Scorpion Winter 
ve performans otomobilleri için P 

Zero Winter’dan kompakt ve orta 
büyüklükteki otomobiller için Cin-
turato Winter’a kadar uzanan özel 
bir kış lastiği ailesi sunabiliyor. 
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Pirelli BS3 Modelinin 60’ıncı 
Yıl Dönümünü Kutluyor
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düzenlendi. Lastik bayiindeki 
gezide lastiklerin basınçları, 
diş derinliği, kış lastiği kulla-
nımı, yeni lastiklerin kullanı-
mı hakkında; araç muayene 
ziyaretinde ise muayeneye 
gelmeden önce yapılması ge-
rekenler, muayene sırasında 
yapılanlar ve muayene son-
rasındaki trafik güvenliği 
unsurlarına uzman personel 
eşliğinde değinildi. 

Michelin Lastikleri adına 
açılış konuşmasını gerçekleş-
tiren Kurumsal iletişim Mü-
dürü Selen Dik Muratoğlu, 
Michelin olarak İyi Dersler 
Şoför Amca projesine başlar-
ken kurumsal hedeflerinin, 
çocukların eğitimine trafik 
güvenliğine katkıda buluna-
rak destek olmak ve öğrenci 

ile temas halinde ol-
duğu tek ekipman. 
B r i d g e s t o n e ’ u n 
kapsamlı tüketi-
ci araştırmaları 
ve güçlü Ar-Ge 
çalışmaları sonu-
cunda geliştir-
diği yeni Blizzak 
LM005 de sürü-
cülerin bu ihtiyaç-
larını tam anlamıyla 
karşılıyor. Kış şartla-
rında emniyetli ve keyifli bir 
sürüş deneyimi sunan yeni las-
tiğimiz, dayanıklılığının yanı 
sıra sürücülerin en çok zorlan-
dıkları virajlı yollarda güçlü bir 
kontrol ve manevra kabiliyeti 
sağlıyor. Islak zeminde sürüş 
ve aniden önlerine bir şey çık-
ması durumunda fren perfor-
mansıyla birlikte uzun ömürlü 
olması yönleriyle de sürücüle-
rin beğenisini topluyor.

zatmaya ve CO2emisyon de-
ğerlerini düşürmeye yardımcı 
oluyor. Euro 6 motor teknik 
gereksinimlerini karşılayan 
Urania Next 0W-20, gelişmiş 
soğuk çalıştırma özellikleriyle 
kutup soğukları dahil olmak 
üzere tüm hava koşullarına 
da uygunluk sağlıyor. 

Iveco standardı TLV LS’ye 
uyan ve standart motor yağla-
rına göre yüzde 2.5’e varan ya-
kıt tasarrufu sağlayan Urania 

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanlığı, Millî Eğitim Ba-
kanlığı, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı, TÜVTÜRK Araç 
Muayene İstasyonları ve Mic-
helin Lastikleri’nin iş birliğiy-
le “Trafikte Sorumluluk Ha-
reketi” kapsamında 2014’te 
hayata geçirilen, taşımalı eği-
tim sisteminde görevli servis 
şoförlerinin trafik güvenliği, 
ilk yardım ve iletişim konu-
larında kapasitelerini geliş-
tirmeyi amaçlayan İyi Dersler 
Şoför Amca projesinin 2019-
2020 eğitim öğretim yılı uy-
gulamaları, formatör eğitim 
semineriyle başladı. 

Projenin formatör eğiti-
mi, Ağrı, Aksaray, Ardahan, 
Diyarbakır, İstanbul, Ordu, 
Osmaniye, Siirt, Uşak ve 
Van, İl Jandarma Komu-
tanlığı ve İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü mensuplarının 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
Eğitim seminerinin açılışına 
il formatörlerinin yanı sıra 

Michelin Kurumsal İletişim 
Müdürü Selen Dik Muratoğ-
lu, TÜVTÜRK Kamu İlişki-
leri Direktörü Ahmet Bulut, 
Jandarma Genel Komutanlı-
ğı Trafik Eğitim ve Araştır-
ma Şube Müdürü Jandarma 
Yarbay Hasan Taner Özbey, 
Milli Eğitim Bakanlığı, Des-
tek Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü Taşıma Hizmetleri 
Daire Başkanı Erbay Coşkun 
ve Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı Karayolu Düzenleme 
Genel Müdürlüğü Şube Mü-
dürü Attila Karaaslan da ka-
tılım gösterdi.

Formatör eğitim semine-
ri kapsamında, Michelin’ in 
lastik bayine ve TÜVTÜRK 
Araç Muayene İstasyonları-
nın bir şubesine teknik gezi 

BRIDGESTONE Blizzak 
LM005 lastiği ile ürün port-
föyüne yeni bir ürün daha 
ekledi. 20 bin otomobil sü-
rücüsünün kış lastiklerine 
dair önceliklerini sorgulayan 
bir anket sonucunda hayat 
bulan bu yeni kış lastiği ile 
sürücüler iklim şartlarına uy-
gun şekilde ideal bir dona-
nıma sahip oluyor. Blizzak 
LM005, sürücülerin beklenti 
ve ihtiyaçları ile paralel ola-
rak lastiğin kış mevsimine ait 
yağmurlu, karlı ya da buzlu 
iklim şartlarında güvenlik ve 
araç hakimiyeti açısından bir 
denge, yüksek performans ve 
emniyet sunuyor.

Brisa Pazarlama Direktörü 
Evren Güzel, ²Sürücüler için 
kış mevsiminde farklı iklim 
koşullarında, lastiklerine güve-
nebilmek büyük önem taşıyor. 
Çünkü lastikler, araçların yol 

PETRONAS, ticari araç ü-
reticisi Iveco’nun yeni ağır va-
sıta aracı Iveco S-Way için ta-
sarlanıp üretilen yeni motor 
yağı Petronas Urania Next 
0W-20’yi pazara sundu. Ya-
kıt ekonomisi için özel olarak 
tasarlanan ve standart motor 
yağlarına göre yüzde 2.5’e va-
ran yakıt tasarrufu sağlayan 
Urania Next 0W-20; top-
lam sahip olma maliyetlerini 
azaltmaya, motor ömrünü u-

için elimizden geleni yapıyo-
ruz. Trafikte herkesin güven-
liği için insan unsuruna daha 
fazla yatırım yapmaya devam 
edeceğiz.” dedi.

Proje paydaşlarından Jan-
darma Genel Komutanlığı, 
Trafik Eğitim ve Araştırma 
Şube Müdürü Jandarma 
Yarbay Hasan Taner; pro-
jenin bugüne kadar ulaştığı 
sonuçlardan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek,  Jan-
darma Genel Komutanlığı 
olarak taşımalı eğitimde ya-
şanan sorunların çözümün-
de İyi Dersler Şoför Amca 
projesinin katkılarını vurgu-
ladı. Taşçı, projenin özel bir 
ihtiyaca cevap verdiğini ve 
taşımalı eğitim kapsamında 
haftanın 5 günü okula giden 
çocuklarımızın daha güvenli 
yolculuk etmesine katkıda 

Yüksek performanslı ürünler 
portföyümüzün daha da güç-
lenmesini sağlayan Blizzak 
LM005’in sürücülere tüm kış 
koşullarında ulaşmak istedik-
leri yere daha emniyetli bir şe-
kilde ulaşmaları için yardımcı 
olduğunu kanıtlıyor” dedi.

Bridgestone, Blizzak 
LM005 için yeni hamur bile-
şimi ile uyumlu iyileştirilmiş 
bir lastik sırtı tasarımı geliş-
tirdi. Tasarımdaki yanal kılcal 
kanallar, lastiğin kar ve buzu 
daha iyi kavramasını sağlaya-
rak, bu tür yüzeylerde denge 
ve frenleme kapasitesini artı-
rıyor. Sırt deseni üzerindeki 
derin kanallar, suyu daha et-
kili bir şekilde tahliye etmekle 
beraber, karlı yolda sürüş sıra-
sında karı hapsederek daha iyi 
bir kavrama oluşturuyor.

“Nano Pro-tech” isimli 
yüksek oranda silika içeren 

koruma olmak üzere dört 
noktada mükemmele ulaşarak 
maksimum motor güvenilir-
liğini sağlama hedefiyle tasar-

lanan Urania Next 
0W-20, gelişmiş 
soğuk çalıştırma 
özellikleriyle de 
kutup soğukları 
dahil olmak üze-
re tüm hava ko-
şullarına uygun-
luk sağlıyor.

bulunan bu projenin önemi-
ne dikkat çekti. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Destek Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü adına konuşma 
yapan Taşıma Hizmetleri 
Daire Başkanı Erbay Coşkun, 
İyi Dersler Şoför Amca pro-
jesine bu sene paydaş olarak 
katılmaktan büyük mutluluk 
duyduklarını belirtti. Taşı-
malı eğitim sisteminden fay-
dalanan 1 milyon 300 binden 
fazla öğrencinin daha güvenli 
bir yolculuk yapması için bu-
na benzer projeleri destekle-
meye devam edeceklerini vur-
gulayan Coşkun, İyi Dersler 
Şoför Amca projesinin geniş 
paydaş yapısının öğrenci taşı-
macılığı alanında koordinas-
yon ve işbirliğinin pekiştiril-
mesine katkı sağlayacağına 
inandığını ifade etti.

hamur karışımı ise ıslak yol-
larda ve kar üzerinde yük-
sek performans özellikleri 
sağlıyor. Blizzak LM005 de 
bu bileşen sayesinde düşük 
sıcaklıklarda bile esnekliğini 
koruyarak kış mevsimine ait 
tüm şartlarda daha iyi bir çe-
kiş gücü ve sabit performans 
özellikleri sergiliyor.

Bu özellikleri ile Blizzak 
LM005 TUV testleri sonu-
cunda sınıfının en iyi ıslak 
zemin performansına sa-
hip. Etiket değerinde tüm 
ebat gamında ıslak zemin 
performansı A notunu elde 
edebilen ilk kış lastiği. Ayrı-
ca lastiğin patlasa da yol al-
masını sağlayan Driveguard 
teknolojisine sahip olması da 
LM005’i sektörde eşsiz bir 
konuma taşıyor. Bridgestone 
kış lastikleri şu anda 138 fark-
lı ebatta sunuluyor.

“Yakıt Tasarruf Paket-
li (FEP) Cursor motorlarla 
donatılan Iveco S-Way serisi 
için önerilen Urania Next 
0W-20, Iveco’nun Euro 6 
normlu Cursor 11 ve 13 litre-
lik motorlarında kullanılıyor. 
Petronas Urania Next 0W-
20 de Iveco ve FPT Industrial 
ihtiyaçlarına göre tasarlandı 
ve Contractual Technical 
Reference Number  (C.T.R 
I139.D14) ile belgelendi.

taşımacılığına yönelik özel 
bir eğitim programını geliş-
tirerek bu konudaki standart 
eğitim içeriği ihtiyacını kar-
şılamak olduğunu belirtti. 
Projenin 6. yılına girdiği-
ni belirten Muratoğlu,  İyi 
Dersler Şoför Amca ile bu-
güne kadar 46 binden fazla 
servis şoförüne ve 33 binin 
üzerinde öğrenciye ulaşma-
nın mutluluğunu yaşadıkla-
rını ifade etti. 

TÜVTÜRK Araç Mua-
yene İstasyonları adına top-
lantıya katılan Kamu İşleri 
Direktörü Ahmet Bulut, 
kurum olarak trafik kültürü-
nün geliştirilmesi adına trafik 
eğitimine büyük önem ver-
diklerini ve bunun için 2010 
yılından bu yana Trafikte So-
rumluluk Hareketi paydaşla-
rıyla önemli çalışmalara imza 
attıklarını dile getirdi. Bulut, 
“Kurum olarak araç güven-
liğine odaklanıyoruz ve bu 
alanda mükemmele ulaşmak 

Yeni Blizzak 
LM005’in bu 

üstün özel-
l i k l e r i n i , 
b a ğ ı m s ı z 
uzmanlar 
tarafından 
y a p ı l a n 
değerlen-
dirmelerde 

de kanıtla-
ması oldukça 

mutluluk veri-
ci. Ürünümüzle sü-

rücüler nezdinde çok önemli 
kriterlerde aldığımız en üst 
seviyedeki sonuçlar, yüksek 
kalitede, seçkin ürünler ge-
liştirme ve üretme yetkin-
liğimizi bir kez daha gözler 
önüne seriyor. Bu başarılarla 
beraber Bridgestone’un bu 
sene “Yılın Üreticisi” seçil-
mesi, markamıza güven oluş-
turduğumuzu da gösteriyor. 

Next 0W-20, toplam sahip 
olma maliyetlerini azaltmaya, 
motor ömrünü uzatmaya ve 
CO2 emisyon değerlerini dü-
şürmeye yardımcı olu-
yor. Euro 6 motor tek-
nik gereksinimlerini 
karşılayarak daha da 
üzerine çıkma, tortu 
oluşumunu önleme, 
sürtünmeyi azaltma 
ve motor bileşenle-
rinin dayanıklılığını 

İyi Dersler Şoför Amca Projesi
2019-2020 Dönemine Başladı

Bridgestone Kış Lastiği Blizzak LM005’i Tanıttı

Petronas’tan Iveco S-Way Serisi’ne Yeni Motor Yağı

Michelin 
Primacy 4 
İle Daha 
Fazla Su 
Tahliyesi
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“Trafikte Sorumluluk Hareketi” kapsamında 
yürütülen İyi Dersler Şoför Amca projesinin 
2019-2020 dönemi uygulamaları formatör 
eğitim semineriyle başladı.    

MICHELIN, Primacy 4 
ile yağışlı havalarda kon-
forlu sürüş deneyimi sağ-
lamanın yanı sıra, yüzde 
22 daha fazla su tahliye 
imkânı ve rakiplerine 
oranla 18 bin kilometre 
daha uzun ömür sunuyor.

Güvenlik ve uzun ömür 
odaklı desen ve yapısı; las-
tiğin ne zaman değişime 
ihtiyaç duyduğunu anla-
mayı sağlayan aşınma gös-
tergesi ile Primacy 4, yasal 
sınır olan 1.6 milimetre-
den önce lastiğin değişti-
rilmesini önlüyor. Yasal 
sınıra dek, maksimum gü-
venlik, üstün performans 
ve uzun ömürlülüğü bir 
arada sunan Primacy 4, 
Michelin’in daha az kay-
nakla daha katma değerli 
işler yapma stratejisiyle 
rakiplerine oranla 18 bin 
kilometre daha uzun yol 
kat edilmesini sağlıyor.
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coPilot’un görücüye çıktığı-
nı duyurdu. AI’nın gücün-
den yararlanan ve kapsamlı 
bir sensör seti ile donatılan 
araçlar, özellikle otoyollarda 
çeşitli otomatik sürüş işlevleri 
gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, 
sesli komutlarla çalıştırılabi-
len ZF coPilot trafik koşul-
larını tanımak, araç kullanı-
mını algılamak ve sürücüyü 
izlemek, aktif kontrol mü-
dahalesi yoluyla tehlikeli du-
rumları önlemeye yardımcı 
olmak üzere tasarlanmıştır. 
ZF coPilot, ZF ProAI merke-

illerindeki turizm taşımacılığı 
filoları ile sürüşler gerçekleş-
tirdik” diye belirtti. 

Allison Transmission Tür-
kiye Pazar Geliştirme Mü-
dürü Burak Kazar ise; “Hali 
hazırda manuel şanzıman kul-
lanan sürücüler ile sürüşler 
gerçekleştirdik. Genel anlam-
da sürücülerde tam otomatik 
şanzımanların çekiş gücüne 
karşı bir ön yargı olabiliyor. 
Şanzımanlarımızı deneyimle-
dikten sonra, motora kesinti-
siz güç aktarılması sayesinde 
sunulan ivmelenme ve çekiş 
gücünü takdir ediyorlar. Ay-
rıca dar sokakları olan güzer-
gahlarda manevra kabiliyetin-
den de çok memnun kaldılar” 
şeklinde açıkladı. 

YARI otomatik sürüş ile yeni 
sürüş deneyimi, ZF coPilot 
artık çeşitli sürüş manevrala-
rını üstleniyor.

MIDIBÜSLERDE tam oto-
matik şanzımanın avantajları-
nın altını çizen Allison Trans-
mission, Türkiye’yi dolaşarak 
taşımacılık şirketlerinin Alli-
son tam otomatik şanzımanı 
deneyimlemelerini sağlıyor. 

Turizm, personel ve öğ-
renci taşımacılığı alanlarında 
tercih edilen 7 veya 8 metre 
midibüslerde tam otomatik 
şanzımanlar, hem yolcu-

lar hem de kullanıcılar 

ZF, gelişmiş güvenlik ve 
sürüş konforu fırsatları sunan 
akıllı, ileri düzey sürücü des-
tek sistemi (ADAS) olan ZF 

için avantaj sağlıyor. 7 met-
re Otokar Sultan Comfort 
midibüsü Allison T 2100™ 
xFE™ tam otomatik şanzıman 
donanımı ile Türkiye turuna 
çıkartan Allison Transmissi-
on, son olarak Adana, Mersin 
ve Gaziantep’te turizm taşı-
macılığının uzmanları ile bir 
araya geldi. 

Akdeniz ve Güney Do-
ğu illerinin turizm taşıma-
cılığında önemine değinen 
Allison Transmission Tür-

kiye ve Ortadoğu Bölge 
Direktörü Atak Talas; 
“Öncelikle İstanbul’dan 
başladığımız turumuza, 

İç Anadolu bölgesi ile de-
vam ettik. Sonrasında ise 

Adana, Mersin ve Gaziantep 

“MyRoute” harita işlevini de 
kapsayan akıllı rota yönlen-
dirmesine ek olarak ses tanı-
ma sistemi ile donatılmıştır; 
böylece sürücü isterse manuel 
olarak sürücü destek fonksi-
yonlarını rahatça etkinleşti-
rebilir, çalıştırabilir ve devre 
dışı bırakabilir.

Gerçek zamanlı toplanan 
büyük miktarda veriyi kap-
samlı sensör seti ile değerlen-
dirmek, yüksek performans 
sağlayan işlemci gücü gerek-
tirir. Bu görevi, ZF coPilot’a 
güç sağlayan ZF ProAI Gen2 

merkezi bilgisayarı üstlenir: 
Nvidia Drive Xavier işlem-
cisinin yüksek performanslı 
ve enerji verimliliği sağlayan 
bilgisayar gücü sayesinde, ZF 
ProAI tüm sürücü destek 
fonksiyonları için önceden 
eğitilmiş algoritmaları enteg-
re edebilir ve tamamen kont-
rol edebilir. Sistem esnektir, 
ölçeklenebilir ve sorunsuz 
bir şekilde güncellenebilir. 
İstenirse, otomotiv üreticileri 
kendileri veya ZF tarafından 
geliştirilen ek özellikleri ve 
fonksiyonları ekleyebilir.

zi bilgisayarı ve Nvidia Drive 
platformu tarafından destek-
leniyor. Seri üretim için tasar-
lanan ürün 2021’den itibaren 
satışa sunulacak.

ZF coPilot, sürücüyü izle-
yen ve potansiyel olarak teh-
likeli durumlarda uyarıları 
tetikleyebilecek sensör ve iş-
levlerle donatılmıştır. Örnek 
olarak; sürücünün dikkatinin 
dağıldığı, trafiğe hiç odak-
lanamadığı veya uyuklama 
belirtileri gösterdiği durum-
ları verebiliriz. ZF coPilot, 
tekrar edilen rotaları tanıyan 

ZF coPilot Gelişmiş Güvenlik ve Sürüş Konforu Sağlıyor

Yandex Yeni Robotu
Rover İle Teslimat Yapacak

Allison Türkiye Turuna
Güneyde Devam Ediyor
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ile de öne çıkan bu “alterna-
tif oturma düzenine sahip 
kişisel taşıma aracı” ayrıca, 
kullanıcılara akü seviyesi, hız 
ve gidilen mesafe gibi verileri 
sunan bağlanırlık özelliğine 
sahip olacak. “Beni Takip Et” 
fonksiyonu ile araç, üçüncü 
şahısların NINO4’e ve kul-
lanıcısına otomatik-takip 
özelliği  sayesinde kılavuzluk 
etmesine olanak sağlayacak.  
Günümüze dek, Nino Robo-
tics şirketi engelli bireylere 
yönelik Nino- kendi kendini 
dengeleyen kişisel taşıyıcı ve 
One- tekerlekli sandalyeler i-
çin tasarlanmış scooter olmak 
üzere iki farklı ürün geliştirdi 
ve piyasaya sürdü.

NINO4 engellilerin
mobilitesini artıracak

Renault-Nissan-Mitsubis-
hi İttifakı’nın Proje Direktö-

RENAULT Grubu, engelli 
bireylerin hareket özgürlüğü-
ne destek olacak yeni çözüm-
lere imza atmak üzere tek-
noloji tasarım şirketi Nino 
Robotics ile işbirliği anlaşma-
sı yaptı. Anlaşma ile Renault 
Grubu, hareket kısıtlı kişi-
lerin ihtiyaçlarına da cevap 
verecek şekilde herkes için 
sürdürülebilir ve ulaşılabilir 
mobilite çözümleri geliştirme 
misyonunu devam ettiriyor. 

İşbirliği kapsamında Re-
nault Grubu Sosyal ve Sür-
dürülebilir Etki Departmanı, 
mobilite alanında güçlütop-
lumsal etki yaratma potansi-
yeli olan projeleri destekle-
yen Mobilize Invest şirketi 
aracılığıyla Nino Robotics’e 
finansal  katkı sağlayacak ve 
Renault Grubu mühendis-
leri (akü uzmanları, moto-

rizasyon, bağlanırlık vb) ile 
özel çalışmalar yürüterek bir 
sponsorluk planı oluştura-
cak.  Hedef, uygun ulaşım 
çözümlerine yönelik algıyı 
değiştirmeyiamaçlayan yeni “ 
alternatif  oturma düzenine 
sahip , kişisel taşıma aracı” 
tasarımcısı Nino Robotics’in 
büyümesini desteklemek ve 
özellikle yakın gelecekte piya-
saya süreceği elektrikli aracı 
NINO4’ün üretim hacminin 
endüstriyel ölçekte artırmak. 

Nino Robotics’in kurucu-
su Pierre Bardina, NINO4 ile 
hareket etme kabiliyeti kısıtlı 
olan engelli bireylere yönelik 
sıkça sunulan çözümlerden 
çok daha farklı bir alternatif 
sunmayı hedefliyor. Olduk-
ça dikkat çekici, şık ve renkli 
tasarımının yanısıra, mini-
mum yer gerektiren boyutu 

no Robotics arasında bilgi 
ve uzmanlık alışverişini teş-
vik edecek olan bu anlaşma-
yı gerçekleştirmekten çok 
mutluyuz. Bu işbirliği ben de 
dahil olmak üzere Grubun 
birçok çalışanının ‘toplum 
menfaatine yönelik hedefleri 
olan faaliyetlerde bulunma 
arzumuzu’ gerçekleştirme-
mize olanak sağlayacak.”

Nino Robotics CEO’su 
Pierre Bardina da 
değerlendirmesinde,“Nino 
Robotics, az yürüyebilen, 
yürümede zorluk çeken ya 
da hiç yürüyemeyenlerin 
hareket edebilme ihtiyaçla-

rını karşılamak için kurul-
du. NINO4’ün konsepti, 
ezber bozan bir tasarıma 
sahip küçük bir elektrikli 
aracı kullanma arzusu ya-
ratmaya dayalı. NINO4’ü 
yaşlılar, engelli bireyler ve 
hareket kabiliyeti kısıtlı o-
lan herkes geçici ya da kalıcı 
olarak kullanabilir. Çünkü 
Nino Robotics’in tasarımı 
özgüveni önemli düzeyde 
artırıyor, kullanıcılarının 
sosyalleşmesini sağlıyor ve 
onlara hem duygusal hem 
fiziksel anlamda moral ka-
tarakolumlu etki yaratıyor. 
Nino Robotics tarafından 
tasarlanan araçları mobilite, 
modernlik ve bağlanırlık su-
nan sosyal makineler olarak 
tanımlayabiliriz” ifadelerini 
kullandı.

rü ve Nino Robotics’in akıl 
hocasıPierrick Cornetişbir-
liği anlaşmasıyla ilgili şunları 
söyledi: “Nino Robotics’in 
mobilite vizyonu elektrikli, 
bağlanırlık özellikli ve müm-
kün olduğunca çok insan 
için ulaşılabilir çözümler 
yaratmayı  içeriyor. Bu da 
Renault Grubu’nun strate-
jisi ve toplumsal taahhütleri 
ile örtüşüyor. Bir akıl hoca-
sı olarak, misyonum Nino 
Robotics ile otomotiv dün-
yasıarasındaki potansiyel 
bağları ortaya çıkarmak ve 
deneyim paylaşımına olanak 
sağlamak. Ekiplerimizle Ni-

Renault Grubu ve 
Nino Robotics’ten
Engel Tanımayan İşbirliği 

Renault Grubu, engelli 
bireylerin mobilitesini 
artıracak çözümleri 
geliştirmek için Nino 
Robotics ile işbirliği 
anlaşması imzaladı.     

SÜRÜCÜSÜZ otomo-
billeri ile şimdiye kadar 1.6 
milyon kilometre otonom 
yol katettiğini açıklayan 
Yandex, sürücüsüz otomo-
bil teknolojisini hayatın 
farklı alanlarını kolaylaştı-
racak şekilde kullanmaya 
devam ediyor. 

Yandex, sürücüsüz oto-
mobilleri için kullandığı 
otonom düzenine sahip 
olan yeni bir araç daha 
geliştirdi. Yaya hızında 
giden, valiz boyutunda, 6 
tekerlekli bir robot olan 
Yandex.Rover, test sürüş-
lerine başladı. Yandex’in 
sürücüsüz araç teknolojisi 
alanındaki yazılım ve do-
nanım çözümleri, Yandex.

Rover’da yeni görevler için 
düzenlendi. 

Sürücüsüz bir lojistik 
araç olan Yandex.Rover’ın 
ilk testleri, Moskova’daki 
Yandex Kampüs’te yapılma-
ya başlandı. Test sürüşleri 
kapsamında her gün birkaç 
Yandex.Rover otonom aracı 

kendisine teslim edilen do-
kümanları, Yandex’in ana 
merkezindeki farklı binalar 
arasında taşıyacak. Yandex.
Rover’ların hareketleri u-
zaktan bir operatör aracılı-
ğıyla gözlemlenecek, ancak 
robotların hareketleri tama-
men otonom olacak.
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A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Durmuş Döven, şunları kay-
detti: “Reysaş Lojistik olarak, 
2020 sonuna kadar soğuk ha-
va depo alanlarımızı yüzde 10, 
frigo taşıma hizmetlerimizi 
yüzde 7 ve likit taşıma ope-
rasyonlarımızı da yüzde 5 ora-
nında artırma kararı aldığımı-
zı açıklamıştık. Bir yandan bu 
yatırımları hayata geçirirken, 
diğer yandan da genişleyecek 
operasyonlarımız için araç 
filomuzu büyütmeye devam 
ediyoruz. Bu doğrultuda filo-
muzu, 50 adet 2019 Uluslara-
rası Yılın Kamyonu (ITOY)’ 

yakıt verimliliği de artıyor. 
Bunların yanı sıra I-Shift şan-
zıman, güçlü VEB+ yardımcı 

Grup Başkanı Jimmy Bils ve 
Kässbohrer Yönetim Kurulu 
Üyesi İffet Türken katıldı.

Teslimat töreninde açık-

YURT içi ve yurt dışı taşıma-
cılık, demiryolu taşımacılığı, 
otel işletmeciliği, taşıt mua-
yene istasyonu işletmeciliği ve 
depolama hizmetleri alanında 
hizmet veren, Reysaş Lojistik, 
filosunu tam 50 adet Ford 
Trucks F-MAX ile genişletti. 

Rahmi M. Koç Müzesi’nde 
düzenlenen araç teslimat tö-
reninde 50 araçlık alımın ilk 
17’si gerçekleşirken, Ford 
Trucks yönetimi tarafından 
Reysaj Lojistik’e teşekkür 
plaketi takdim edildi. Ger-
çekleştirilen teslimat töreni-
ne Reysaş Yatırım Holding 

ARAÇLARIN teslimat tö-
reni, Karayel Nakliyat firma 
sahibi Erol Afacan ile iş or-
tağı Fatih Öztemel, Temsa iş 
Makinaları Volvo Trucks Ül-
ke Satış Müdürü Utku Uzun, 
Temsa İş Makinaları Volvo 
Trucks Saha Satış Müdürü 
Turgay Demirbilek’in katılı-
mıyla gerçekleşti.

Volvo FH460’ın motorun-
da yeni VDS-4,5 motor yağı 
ve iç sürtünmeleri azaltan 
yeni piston yağ segmanı kul-

TIRSAN, 1911 yılında ku-
rulan Fransa’nın köklü lo-
jistik şirketlerinden Bils De-
roo ile iş birliğini, 40 adetlik 

A.Ş. Yönetim Kurulu Başka-
nı Durmuş Döven, Yönetim 
Kurulu Üyesi Egemen Dö-
ven, Ford Trucks Türkiye 
Direktörü Burak Hoşgören, 
Satış Müdürü Murat Bakış, 
Satış sonrası hizmetler müdü-
rü Mustafa Bostancı, Otokoç 
Otomotiv Perakende Direk-
törü Tanıl Akçaoğlu ve Oto-
koç Otomotiv Sultanbeyli 
Şube Müdürü Orhun Özkan 
ve katıldılar. 

Teslimat töreninde Reysaş 
Lojistik’in 50 adet F-MAX 
alımına ve hedeflerine deği-
nen Reysaş Yatırım Holding 

lanılıyor. Bu özellikleri ile ye-
ni emisyon standartları en iyi 
şekilde karşılanırken, aracın 

Kässbohrer Perdeli Tenteli 
K.SCH X treyler teslimatı 
ile güçlendirdi. Gerçekleşen 
teslimat törenine; Bils Deroo 

katkı sağlayacak. F-MAX’in 
bakım maliyetlerinin azalma-
sı, düşük yakıt tüketimi sahip 
olma maliyetimizi düşürür-
ken, ileri teknolojik donanım-
ları, geniş ve konforlu kabini 
de kaptanlarımızın gerekli ih-
tiyaçlarını karşılayacak.”

‘2019 Uluslararası Yılın 
Kamyonu’ ödüllü F-MAX 

Erol Afacan, “Daha temiz bir 
dünya için çalışan bir firma 
olarak, Volvo Trucks’ın sür-
dürülebilirliğe ve çevreye duy-
duğu hassasiyetle ürettiği araç-
ların emisyon standartlarına 
uygunluğu bizim için oldukça 
önemli. Bunun yanı sıra şoför-
lerimiz için sunduğu konfor ve 
güvenlik, sağladığı yakıt tasar-
rufu, motorunun uzun ömür-
lü ve sağlam olması da tercihi-

gu yaparak, “Treyler yatırımla-
rımızda önceliğimiz araçların 
sağladığı operasyonel kolaylık, 
üstün güvenlik özellikleri ve 
uzun ömürlülük. Kässbohrer 
araçları, tüm bu önceliklerimi-
zi karşılıyor” dedi.

Jimmy Bils, “Treyler İno-
vasyon 2019 ödülü “Şasi” ka-
tegorisinin şampiyonu olan 
bu aracın kalitesinden ve ve-
rimliliğinden duyduğumuz 
memnuniyeti son alımını 
yapmış olduğumuz 40 adet 
Kässbohrer Perdeli Tente-
li K.SCH X araçlarında da 
gördük, şu anda filomuzdaki 
Kässbohrer markalı araç sayı-
sı 61’e yükseldi. Kässbohrer 
Perdeli Tenteli K.SCH X 
araçları, sağlamlığı ile fark ya-
ratırken, 2 bin 900 mm olan 
iç yüksekliği ile daha fazla 
yük taşıma imkânı sunuyor 

araçlarının güç, konfor ve 
ekonomi yönünden en üst 
seviyede olduğunu vurgu-
layan Ford Trucks Türkiye 
Direktörü Burak Hoşgören 
de F-MAX’in Reysaş Lojis-
tik filosuna değer katacağına 
inandığını belirterek, iş bir-
liklerinin daha da büyüyerek 
devam etmesini diledi.

mizde etkili oldu. Bu süreçte, 
Temsa İş Makinaları’nın çö-
züm ortağımız olarak her za-
man yanımızda olması da bize 
güven verdi. Temsa İş Maki-
naları Volvo Trucks ailesiyle 
iş birliği yapmaktan mutluluk 
duyuyoruz. 2020 yılında fi-
lomuza yapacağımız yatırım 
planımızda yeniden Volvo 
Trucksmarkasıyla ilerlemeyi 
düşünüyoruz.” dedi.

ve böylece operasyonlarımızın 
verimliliğini artırıyor” açıkla-
masında bulundu.

Kässbohrer Yönetim Kuru-
lu Üyesi İffet Türken, teslimat 
töreninde yaptığı açıklamada, 
Fransa’nın önde gelen lojis-
tik şirketlerinden Bils Deroo 
ile iş birliği yapmaktan büyük 
memnuniyet duyduklarını 
belirterek, “Avrupa’nın en ge-
niş ürün gamına sahip treyler 
üreticisi olarak, müşterileri-
mizin çok yönlü ihtiyaçlarını 
karşılamaya devam ediyoruz. 
Konteyner taşımacılığında 
Multifonksiyonel Konteyner 
Şasi K.SHG AVMH ile des-
teklediğimiz Bils Deroo’nun 
filosunu, şimdi de genel kargo 
taşımacılığında sağlamlığı ve 
yüksek kalitesi ile öne çıkan 
Perdeli Tenteli K.SCH X ile 
güçlendiriyoruz” dedi.

ödüllü Ford Trucks F-MAX 
ile genişletme kararı aldık. 
1990 yılından bu yana Ford 
Trucks ile iş birliği içindeyiz. 
Gerek sunduğu satış sonrası 
servis ve hizmetler gerekse de 
60 yıllık kamyon üretim, ürün 
geliştirme ve çözüm üretme 
yetkinliği bu kararımızda ö-
nemli bir etken oldu. Ayrıca, 
birçok ülkede yılın kamyonu 
seçilen F-MAX, 500 PS gücü, 
düşük yakıt tüketimi ve dik-
kat çeken yüksek performans-
lı motoru ve ileri teknolojik 
donanımları ile operasyonla-
rımızda büyük verimlilik ve 

fren sistemi, uyarlanabilir hız 
sabitleyicisi (ACC), acil fren-
leme sistemi, önden çarpış-
ma önleyici ikaz sistemi, kör 
nokta uyarısı, şerit takip des-
teği ve şerit değiştirme desteği 
gibi güvenlik donanımları da 
Karayel Nakliyat’ın tehlikeli 
& tehlikesiz atık taşımacılı-
ğında ihtiyaç duyduğu güven-
lik ve konfora dair tüm bek-
lentilerini karşılıyor.

Törende konuşma yapan 
Karayel Nakliyat firma sahibi 

lamalarda bulunan Bils De-
roo Grup Başkanı Jimmy Bils, 
Tırsan’ın kalitesine ve sağladı-
ğı operasyonel verimliliğe vur-

Reysaş Lojistik Filosunu
50 Adet F-MAX İle Genişletti

Karayel Nakliyat Filosunu 
10 Adet Volvo İle Güçlendirdi

Tırsan’dan Fransız Lojistik Şirketine 40 Adet Perdeli Treyler

Müşterilerinin çözüm ortağı olma hedefiyle 
faaliyet gösteren Temsa İş Makinaları, tehlikeli & 
tehlikesiz atık taşımacılığı firmalarından biri olan 
Karayel Nakliyat’a 10 adet Volvo FH460 HP 4X2 
satışı gerçekleştirdi.    
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HOROZ Lojistik, E-ticaret 
lojistiği ve yurtiçi taşımacılığı-
na yaptığı yatırımları doğrultu-
sunda, 2019 yatırımlarını Re-
nault Trucks’tan teslim aldığı 
10 adet T 460 4x2 çekici ile 
tamamladı. 

Yeni çekicilerin teslimat tö-
renine Horoz Lojistik İcra Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Gür-
kan Gürbüz, Yurtiçi Lojistik 
Grup Başkanı İlker Özkocacık, 
Yurtiçi Komple Taşıma Direk-
törü Aykut Baran ve Renault 
Trucks adına Satış Direktörü 
Ömer Bursalıoğlu, Bölge Sa-
tış Müdürü Arda Girgin, Ko-
çaslanlar Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Ko-

FENERBAHÇE Spor Kulü-
bü’nün karayolu resmi ulaşım 
sponsoru Gürsel Turizm’in 
Mercedes-Benz Türk ile yap-
tığı işbirliği sonucu, takımın 
konforunu ve güvenliğini en 
üst düzeyde sağlayacak şekilde 
tasarlanan 1 adet Tourismo 15 
RHD otobüsü yapılan tören ile 
kulübe teslim etti.

Fenerbahçe Spor Kulü-
bü Samandıra Can Bartu 
Tesisleri’nde düzenlenen tesli-
mat törenine, Fenerbahçe Spor 
Kulübü Başkanı Ali Koç, Gürsel 
Turizm Yönetim Kurulu Baş-
kanı Levent Birant,Mercedes-
Benz Türk İcra Kurulu Başkanı 
Süer Sülün, Fenerbahçe Spor 
Kulübü Yönetim Kurulu Üyele-
ri, Gürsel Turizm Yönetim Ku-
rulu Üyeleri ve Fenerbahçe Fut-
bol Takımı Oyuncuları katıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü 
Yönetim Kurulu Üyesi Bur-

çaslan, Genel Müdürü Mesut 
Süzer, Koçaslanlar Hadımköy 
Şube Müdürü Ahmet Sezer ka-
tıldı. Renault Trucks Finansal 
Hizmetler (RTFS) Satış ve Pa-
zarlama Direktörü Ertan Ço-
lak da törende bulundu. 

2019 yılının tüm sektörler 
için zorlu geçtiğini dile getiren 
Horoz Lojistik İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Gürkan 
Gürbüz; “Genel olarak 2019, 
ticaret hacimlerinin büyüdüğü 
bir yıl olmadı. Sektörlere göre 
değişkenlik gösteren yüzde 15, 
20 hatta 25’lere varan daralma-
lar yaşandığını gördük. Tabi ki 
bu durum, bizlerin iş hacmi-
ni de etkiliyor. Buna rağmen 

han Karaçam törendeki ko-
nuşmasında; “Gürsel Turizm 
ve Fenerbahçe’nin bağı,yarım 
asırlık ortaklığımız süresince 
bambaşka bir seviyeye ulaştı. 
Yirminci şampiyonluk yolcu-
luğumuzda Gürsel Turizm’in 
Fenerbahçe ailesi için özel 
olarak tasarımını yaptığı 
Mercedes-Benz Tourismo 
otobüsümüzle maçlara gitmek 
bizim için ekstra motivasyon 
kaynağı olacak. Bu yeni otobü-
sümüzle zirve yolundaki başa-

Horoz Lojistik olarak 2019’u 
yüzde 12-15 arasında büyüme 
ile kapatacağımızı ön görü-
yoruz. Yeni iş imkanları, yeni 
ürünler ve olmadığımız pazar-
lara bazı yatırımlar geliştirerek 
sektöre göre iyi bir yıl geçirdi-
ğimizi söyleyebiliriz. Genelde 
Horoz Lojistik olarak yüzde 
20-25 arasında yıllık büyüme 
gösteriyoruz. Ancak 2019 yı-
lını, piyasa beklentilerine göre 
bu şekilde planlamıştık. Do-
layısıyla 2019 için hedefimizi 
tutturduk. Geliştirdiğimiz iş 
alanlarımız için de bu yıl son 
olarak Renault Trucks çekici-
lere yatırım yaptık” dedi. 

Renault Trucks Türkiye Sa-

rılı yolculuğumuzun güvenle 
devam edeceğine inancım 
sonsuz. Bu yolculuğumuzda 
her zaman bize olan güven ve 
bağlılığıyla desteklerini esirge-
meyen Gürsel Turizm ailesine 
teşekkürlerimi sunuyorum. 
Umuyorum ki önümüzdeki 
sezon bu muhteşem tasarımı 
dördüncü yıldızı yerleştirmek 
için yenileyeceğiz” dedi.

Gürsel Turizm Yönetim 
Kurulu Başkanı Levent Birant 
ise, “Gürsel Turizm ve Fener-

tış Direktörü Ömer Bursalıoğ-
lu, “Horoz Lojistik ile her za-
man çok farklı bir bağımız oldu. 
16 yıl markamızı bayimiz olarak 
temsil ettikleri için araçlarımızı, 
teknik özellikleri, bayi ve servis 
ağı gibi tüm detayları aslında 
masanın öbür tarafında da de-

bahçe Spor Kulübü arasında 
yarım asırdır güçlenerek devam 
eden ve gönül bağıyla yaptığı-
mız bu sponsorluk süreci, bu 
yıl bizim için biraz daha farklı, 
biraz daha özel. Heyecanımız 
ve mutluluğumuz daha da yo-
ğun.Bu sezon da destek olmak-
tan gurur duyduğumuz, değerli 
yol arkadaşımız Fenerbahçe; 
Gürsel Turizm’in tamamen 
Fenerbahçe’ye özel üretilen 
otobüsünü farklı bir şekilde 
ele aldı, otobüsümüze tamamen 
duygu ve ruh yüklü, manevi 
yönleri ağır basan çok özel bir 
tasarım hazırladılar.Otobüsü-
müzün her bir karesinde tüm 
Fenerbahçelileri etkileyen, duy-
gularına hitap eden Fenerbahçe 
değerlerini, bağlılığını işaret 
eden bir tasarım yaratıldı. Gür-

neyimlediler. Bu nedenle müş-
terimiz olarak Horoz Lojistik 
ile bağlarımızın devam etmesi 
bizler için ayrıcalıklı bir durum” 
açıklamasında bulundu.

Horoz Lojistik Yurtiçi Lo-
jistik Grup Başkanı İlker Öz-
kocacık ise; “Horoz, öncü giri-

sel Turizm olarak Fenerbahçe 
şampiyonluk yolunda emin 
adımlarla yürürken, bu şekilde 
onlara destek olmaktan gurur 
duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sülün 
ise törende yaptığı konuşmada, 
“Sektörün öncülerinden Gür-
sel Turizm ile işbirliğimiz uzun 
yıllara dayanıyor. Mercedes-
Benz Türk olarak sektöre yeni, 
konforlu ve en önemlisi güven-
li araçlar sunarak katkıda bulu-
nuyoruz. Fenerbahçe’nin ka-
rayolu resmi ulaşım sponsoru 
Gürsel Turizm’e, teknolojinin 
tüm imkânlarını kullanarak ü-
rettiğimiz otobüsümüzü teslim 
etmenin mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Sarı-lacivertli takımın tüm 
güvenlik ve konfor ihtiyaçları-

şimleri ve Türkiye’de ortaklık 
yapısı açısından lider bir lojis-
tik firması. Türkiye geneline 
yayılmış, gayri safi milli hasıla-
dan pay almış, 29 ilde boyutları 
bin ile 40 bin arasında değişen 
depolarıyla 81 il ve 970 ilçeye 
hizmet veren dev bir kuruluş. 
Son dönemde sektöre sundu-
ğumuz yeni ürünler ile sadece 
organik değil aynı zamanda 
paralel olarak genişleyen bir 
firma. Paydaşlarımız çok fazla. 
Bordrolu personellerimizin 4 
katı fazla paydaşlarımız üze-
rinden de istihdam sağlıyoruz. 
Her yatırım yeni iş imkanı, her 
yeni iş imkanı yeni istihdam, 
her istihdamı da ülkemize 
yapılan bir katkı olarak görü-
yoruz. Bu nedenle farklı alan-
larda kendimizi geliştirirken, 
filo yatırımlarımıza da önem 
veriyoruz” diye belirtti.

nı karşılayacak şekilde tasarla-
nan Tourismo’nun, onları yeni 
zaferlere taşıyacağına inanıyor, 
Fenerbahçe Futbol Takımı’na 
canı gönülden başarılar diliyo-
rum” dedi.

Tören sonrasında bir ko-
nuşma yapan, Fenerbahçe Spor 
Kulübü Başkanı Ali Koç, Gür-
sel Turizm’e teşekkür ederek, 
“2000’li yıllara kadar tamamen 
resmi evraka dayanmadan, gö-
nülden verilmiş bir destekleri 
var. Söz konusu yıllarda spon-
sorluk iş birliğine giden bir yol-
culuk. Sadece bu sene değil her 
sene özel tasarımlarla ulaşımı-
mızı sağlamak için bize otobüs-
ler veriliyor. Bu otobüsle salı 
günleri çocukları okullardan 
alıp stadımızı gezmeye getiri-
yoruz. Sayelerinde hayırlı işlere 
imza atıyoruz” dedi.

Koç, “Üzerinde Fenerol kam-
panyasına katılanların bir kısmı-
nın isimleri yazıyor. Olamayan-
ların da anlayışla karşılamasını 
temenni ediyorum. Bugüne ka-
dar verdiğiniz tüm desteğiniz 
için çok teşekkür ediyorum. Her 
zaman yolunuz açık, şansınız bol 
olsun. ” diye konuştu.

Horoz Lojistik Filosunu 10 Adet
Renault Trucks Çekici İle Genişletti

Gürsel Turizm’den 
Fenerbahçe Spor Kulübü’ne 
Özel Tasarım Tourismo
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Krone’den GBU Turizm Lojistik’e 
40 Adet Profi Liner Ultra
KRONE, Ankara merkezli 
GBU Turizm Lojistik’e 30 
adet Profi Liner Ultra tesli-
matı gerçekleştirdi. Firmanın 
40 adetlik siparişinin ilk 30 a-
dedinin teslimatı, Krone’nin 
Tire fabrikasında düzenle-
nen törenle gerçekleşti.

Krone’nin Tire fabrikasın-
da gerçekleştirilen teslimat tö-
renine Krone Türkiye CEO’su 
Rıza Akgün, Krone Türkiye 
Satış Müdürü Ömürden Öza-
car, Krone’nin Bölge Satış Yö-
neticisi Kerim Ocik ve GBU 

Turizm Lojistik Firma Sahiple-
ri Gürol Başar Ülger ve Adem 
Ülger katıldılar. GBU Lojistik 
yetkililerine Krone’nin göz 
bebeği olan Tire fabrikasının 
da gezdirildiği tören sonunda 
Krone Türkiye CEO’su Rıza 
Akgün firma yetkililerine bir 
plaket takdim etti. 

Tire fabrikasından hem 
yurtiçine hem de yurtdışına 
treyler göndermeye hız kes-
meden devam ettiklerinin 
altını çizen Akgün, “Şart-
ların hem Türk nakliyecisi 

için hem de bizler için zor 
olduğunun farkındayız. Buna 
rağmen kullanıcılarımıza üst 
düzey kaliteye daha uygun fi-
yatla ve cazip ödeme seçenek-
leriyle erişme imkanı sunma 
gayretindeyiz. Bugün teslima-
tını gerçekleştirdiğimiz Profi 
Liner Ultra, düşük boş ağırlı-
ğıyla KRONE ürün gamının 
en hafif üyesi olma özelliğini 
taşıyor. Profi Liner Ultranın 
özel taban dizaynı ve şasi ta-
sarımı, yakıt tüketimindeki 
liderliği ve düşük karbon 

dioksit salınımı değerleriyle 
Türk nakliyecisine en yeni çö-
zümü sunuyoruz. Şasinin ana 
taşıyıcılarından herhangi bir 
eksiltme yapmadan istenilen 
düşük ağırlıklara ulaşabilmiş 
olduğumuzu tekrar vurgula-
mak isterim. İşini bizim gi-
bi titiz yapan GBU Turizm 
Lojistik’in bizi tercih etme-
sinden dolayı gururluyuz. 
Kendilerine bu alımlarının 
bir kez daha hayırlı olmasını 
tememni ederiz” dedi. 

GBU Turizm Lojistik yö-

netim kurulu başkanı Gürol 
Başar Ülger ise yaptığı açık-
lamada, “Krone’ye teşekkür 
ederek başlamak istiyorum. 
Gerek rekabetçi fiyatları ge-
rek de vermiş oldukları takas 
desteğiyle bu yatırımımızda 
bize adeta itici güç oldular. 
Bugün ilk defa ziyaret etme 
fırsatımız oldu ancak gördük 

ki Tire fabrikasında üst düzey 
kalitede ve maksimum titiz-
likle üretim faaliyeti gerçek-
leştiriyorlar. Yatırım kararını 
verirken hem maddi olanakla-
rımızı hem de filomuzun kali-
tesini gözeterek hareket ettik. 
Tekrardan tüm Krone yetkili-
lerine teşekkür ederiz. Hayırlı 
olsun” şeklinde konuştu.
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harekete geçmiş, modernizasyon ça-
lışmalarına başlamıştı. Ticaret Baka-
nı Ruhsar Pekcan ile Ticaret Bakan 
Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ön-
cülüğünde ve Uluslararası Nakliye-

MODERNIZASYON çalışma-
ları devam eden Kapıkule Sınır 
Kapısı’ndan yeni rekor geldi. İhracat 
yönünde bin 200’ü aşan geçiş ile rekor 
kırılan kapıdan, ithalat yönünde bin 
348 TIR giriş yaptı.

Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı, 
Türkiye’nin ihracatta Avrupa’ya açı-
lan sınır kapısı Kapıkule’de yaşanan 
TIR kuyruklarını sona erdirmek için 

www.panlogistics.com.tr

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

ciler Derneği’nin (UND) desteği ile 
başlatılan çalışmalar, henüz inşaat ta-
mamlanmadan meyvelerini vermeye 
başladı. Geçen yıl günde ortalama 900 
TIR’ın geçiş yaptığı Kapıkule’den, 
Ekim ayında ihracat yönünde yüzde 
30 artışla bin 200 TIR geçişi ile rekor 
kırılmıştı. Kapı geçişlerinde yeni bir 
rekor kırıldı ve ithalat yönünde bin 
348 TIR geçiş yaptı.

İşlem hacmini artırmak için Kapı-
kule Sınır Kapısı sahasında başlatılan 
inşaatın Aralık ortasında tamamlan-
ması hedefleniyor. İnşaat tamam-
landığı zaman 8 çıkış peronu, 5 giriş 
peronu ve 24 adet dolum ünitesi ola-
cak. Böylece bekleme süresi minimi-
ze edilecek. 

Hedeflenen günlük 
bin 500 ihracat çıkışı

UND tarafından yapılan açıklama-
da, “İnşaat çalışmaları devam eder-
ken, özverili çalışmaları ve destekleri 
için Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürlüğü ve personeline sektörü-
müz adına teşekkür ederiz” denildi.

Türkiye’nin karadan Avrupa’ya a-
çılan en büyük kapısı olan Bulgaristan 
sınırındaki Kapıkule’de uluslar arası 
taşımacılık için geçiş yapan araçlar re-
kor kırdılar. Son yıllarda devam eden 
modernizasyon çalışmalarının henüz 
tamamlanmamasıyla bekleme rekor-
larının kırıldığı Kapıkule’den ticari 
geçişlerin daha da yükselmesi bekle-
niyor. Uluslararası taşımacılar için 
zaman sorunlarının merkezinde yer 
alan Kapıkule’de Aralık ayı başında 
10 kilometreyi aşan kuyrukta  eylem-
ler yapılmıştı. En az 50 saat kuyrukta 
beklediklerini açıklayan uluslararası 
ağır ticari sürücüleri geçiş şartlarının 
düzeltilmesini istemişlerdi.

4 milyon civarı çekici şofö-
rünün olduğu ABD’de çekici 
şoförlerinin yüzde 6’sı kadın.

Barkod’un ilk defa kitap 
yada yiyecek paketinde kul-
lanıldığını düşünüyorsanız 
yanılıyorsunuz. İlk önce tren 
vagonlarını karıştırmamak 
için geliştirildi ve kullanıldı.  

İ
BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ?

TURKISH CARGO WEB PORTAL,
 ADIYLA İŞİNİZİ

KOLAYLAŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR.

turkishcargo.com

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 
Yeni Rekor Geldi 
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