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Koster, denizciliğimize de, 
ekonomiye de ‘can suyu’ olur

Ekol-UND işbirliği, 
U.N Ro-Ro’ya talipTürk kosterleri yakın denizlerde sadece 

1.6 milyar dolar navlun geliri elde ediyor. 
Filonun daha yeni gemilerle yapılması 
halinde bu rakamın sadece 
Akdeniz ve Karadeniz’de 
7 milyar dolara ulaşabileceği 
ifade ediliyor. Devamı 29’da

Ekol Lojistik, UND ile 
birlikte hareket ederek, satış 
sürecindeki U.N Ro-Ro’yu 
yeniden ‘milli filo’ya dönüş-
türme amacında. İki kurumun 
önderliğindeki oluşum, U.N 
Ro-Ro’yu aldığı takdirde, 
gemiler daha büyük 
kapasiteli ve hızlılarıyla 
değiştirilecek; gemiye 
binen UND Deniz üyeleri, 
gemiye bindikleri oranda 
kardan pay alabilecek.

CMA CGM-Maersk-MSC P3 ittifakına Çin engeli 40
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5. yıl ve yeni hedefler

Elinizdeki sayı ile birlikte beşinci yılımıza ulaştık. Maddi, manevi destekleriyle 
bizim bugüne varmamızı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara şükranlarımızı 
sunuyoruz.  

LOJİSTİK EKİPMANLAR Dergisi, yayın periyoduna sadık bir dergidir. Geçtiğimiz 
yıllarda da çeşitli nedenlerle birkaç kez iki ayı birleştirdiğimiz zamanlar oldu. Bu 
kez de, sizlere farklı bir yayın sunabilmek amacıyla haziran ve temmuz sayılarını 
birleştirdik, bunu ağustos ve eylülde de tekrarlayacağız. 

İKİ AYI BU KEZ NİYE BİRLEŞTİRİYORUZ?
Birleştirme kararımızın altında sizlere yine farklı bir yayın sunabilme gayreti 

var. Bu kez 16-20 Eylül tarihlerinde bizim de aktif olarak katılacağımız Frankfurt 
Automechanika Fuarı’na yönelik özel bir yayın çıkarma arzusundayız. Bir tarafı 
LOJİSTİK EKİPMANLAR Dergisi’nin klasik görünümünde olan yayınımızın diğer 
yanı tamamen İngilizce ve otomotiv yan sanayi haberlerine yer veren bir içerikte 
hazırlanacak. Normal tirajımızdan 3 bin adet daha fazla basılacak dergi, fuardaki 
katılımcı ve ziyaretçilere ücretsiz dağıtılacak. 

 

Yeniliklerimiz yalnızca bununla sınırlı değil. Elinizde tuttuğunuz derginin orta 
sayfalarında bulacağınız broşürde de göreceğiniz gibi, otomotiv yan sanayiine 
yönelik bir katalog hazırlığı içindeyiz. Yine tamamı İngilizce hazırlanacak AUTOPARTS 
TURK, yıldızı her gün daha çok parlayan Türk otomotiv yan sanayiini dünyadaki her 
noktada tanıtma hedefiyle yola çıkacak. 2015 yılından başlayarak her yıl yenileyerek 
çıkarmayı planladığımız katalogları, Automechanika fuarları başta olmak üzere 
dünyanın neresinde olursa olsun Türk otomotiv sektörünün potansiyel müşterilerine 
ulaştırmayı planlıyoruz.

SADECE KATALOG DEĞİL, NETTE DE OLACAĞIZ
www.autopartsturk.com çok kısa bir süre sonra yayın hayatına başlıyor. 82 

dilde ulaşılabilecek bu portalde otomotiv yan sanayiine yönelik her ürünü bulmak 
mümkün olacak. Örneğin, siz Çin’deki malzemeyi sitemiz aracılığıyla 

temin edebillirken, Çinli de, Bursa’daki yan sanayicinin 
deposundan istediği ürünü seçebilecek. Tüm bunlar için 
de sembolik bir abonelik bedelinin dışında hiçbir ücret 
ödemeyeceksiniz. 

Bizi beşinci yılımızda destekleriyle yalnız bırakmayan 
tüm dostlarımıza ve temsil ettikleri kuruluşlara bir kez daha 

teşekkür ediyorum. 
                                                             Sevgi ve saygılarımla. 
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Omsan Kurumsal LOJISTIK EKIPMANLARI 220x295.indd   1 29.04.2014   09:52

RECAMIC İÇİN 3 TEMEL HEDEF:

İleri düzey MICHELIN teknolojileriyle geliştirilen RECAMIC kaplama ürünleri, lastik kullanım maliyetlerinde tasarruf 
sağlıyor. Üstelik daha az lastik tüketimi sayesinde daha temiz bir çevre katkısı ve üstün tasarımlarıyla ideal sürüş 
güvenliğini garanti ediyor.

MICHELIN 
KAPLAMA 
TEKNOLOJİSİ

TEMİZ ÇEVRE

TASARRUF

GÜVENLİK

Recamic ilan CICEK 22x29,5.indd   1 15.04.2014   18:26
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Dünyanın diledi€iniz noktasına
tüm taşımacılık modlarıyla...

Yüklerinizi ulaşt›rmak istedi€iniz noktay› seçin, sizin için en kârl› ulaş›m şeklini 
biz sunal›m. Mars Logistics ile taş›ma maliyetleri düşer, kârl›l›€›n›z artar. 
Havayolu, karayolu, deniz ve demiryolu taşımacılı€ının yanı sıra depoloma 
ve sigorta gibi tüm lojistik hizmetleriyle de dünyanın neresinde olursa olsun, 
Mars Logistics yan›n›zda. 
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Krone’den 
Goodyear’a 
‘Yılın Tedarikçisi’ 
ödülü

Goodyear, Avrupa paza-
rının öncü treyler üreti-

cilerinden biri olan Bernard 
Krone GmbH tarafından “Yılın Tedarik-
çisi” ödülüne layık görüldü. Goodyear 
“Yılın Tedarikçisi” ödülünü, Krone’nin 
Almanya’nın Werlte şehrindeki ana üre-
tim tesisinde gerçekleştirilen “Tedarik-
çiler Günü”nde Genel Müdür Bernard 
Krone’nin elinden aldı.

12 TEMMUZ

YAN SANAYİ - KISA KISA

Goodyear’dan 
“SoundComfort” 
teknolojisi      

Lastik boşluk rezonansının sebep 
olduğu gürültüyü en aza indirmeyi 

hedefleyen Goodyear, piyasaya sunduğu 
yeni “SoundComfort” teknolojisi saye-
sinde tüketicilere daha sessiz ve keyifli 
bir sürüş sunuyor. 

Lassa 40 yılda 
Çin’e de girdi

Bu yıl Lassa’nın 40. 
yılını kutladıklarını 

hatırlatan Genel Müdür 
Hakan Bayman, ihracat 
pazarlarını 75 ülkeye 
çıkarttıklarını, Lassa mar-
kasıyla Avrupa’da önemli 
pazara sahip olduklarını 
vurgularken, Hong Kong 
ve Çin pazarına da girdik-
lerini aktardı. 

Michelin’den, 
çevreye katkı 

Michelin Total Performance 
stratejisiyle yakıt tasarrufu, 

güvenlik, yüksek performans ve 
yüksek kilometre ömrünü tek bir 
lastikte sunan Michelin, karbon 
karasının silika ile değiştirilme-
si sayesinde geliştirdiği “yeşil 
lastikler” konseptinin öncüsü oldu. 
Düşük yakıt tüketimi sayesinde 20 
yılda 18 milyar litre yakıt tasarrufu 
sağlayan Michelin, 20 yılda 45 mil-
yon tondan fazla karbondioksit salınımını 
engelledi. 

Pirelli’den filolara 
kesintisiz hizmet

Pirelli, ‘Filo Çözümleri’ çatısı 
altında gerçekleştirdiği ‘CQ24 

International Yola Devam Hizmeti’ ile 
tüm Avrupa’da uzun mesafe taşıma-
cılığı yapan firmalara yılın 365 günü 
hızlı ve eksiksiz çözüm sunuyor. +32 
11 300 999 numarasıyla tüm Avru-
pa’dan kolayca ulaşılabilen ‘CQ24 In-
ternational Yola Devam Hizmeti’ çağrı 
merkezi aracılığıyla tüm sürücülere 
ana dilinde yanıt veriyor. 

Lastik devi PETLAS dünya yollarında

Türkiye ihracatının çatı örgütü olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2013 yılı 
ihracatçılarını sıraladığı 60 bin firmalık listede PETLAS’ı 73. sırada gösterdi. 

“TÜRKİYENİN LASTİĞİ” sloganı ile Ar-Ge ye 
ciddi yatırımlar yapan PETLAS, ihracattaki iddiasını 
da sıralamada yer aldığı 73.cülük ile bir kez daha ka-
nıtlayarak, dünya piyasalarında ‘ben de varım’ dedi.  

ATEGO 225x305.indd   1 24.06.2014   16:19
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1974 yılından bu yana 
uluslararası hizmet veren 
Interbrand Danışmanlık 

Şirketi tarafından açıklanan sı-
ralamaya göre, Otomobil devleri 
Mercedes, BMW, Volkswagen 
ve Audi, Almanya’nın en değerli 
10 markası arasında yer aldı. 
Mercedes 25.5 milyar Euro ile ilk 
sırada yer alırken, ikinci sırayı 
az bir farkla BMW aldı. BMW’nin 
değerinin 25.49 milyar Euro ol-
duğu açıklandı. Volkswagen’in 
8.9 milyar Euro ile 5. olduğu en 
değerliler sıralamasında Audi 
6.2 milyar Euro ile 8. oldu.

Mercedes, 
Almanya’nın 
en değerli 
markası seçildi

CMS’ye 
Toyota’dan ’3′ü 
bir yerde’ ödül

CMS, geçen yıl 1 milyon adede 
yakın alüminyum jant tedarik 

ettiği Toyota tarafından, teknoloji, 
maliyet ve kalite standartlarında 3 
ödül aldı. CMS, ödüle Toyota ile 
gerçekleştirdiği yapıcı işbirliği, 
sürekli gelişim nedeniyle layık gö-
rüldü. CMS, bu yıl ödülü alan tek 
Türk firması oldu.

Hyundai’den 
Gangnam bayi

Güney Koreli üretici 
Hyundai, geniş camlarla 

kaplı, vitrininde yan yatmış 
lüks modellerin bulunduğu, iç 
mekânındaysa farklı ve lüks 
tasarımların yer aldığı “Gang-
nam Style” yani Gangnam Stili 
bayiler açacak.

Renault Twizy 
Türkiye’de!

Renault Twizy, sıradışı tasarımı 
ile sıfır Co2 salımlı çevreci 

%100 elektrikli bir quadricycle / 4 
tekerlekli araç. Twizy, büyükşehir-
lerdeki trafik sorununa en uygun 
çözüm! Ultrakompakt Twizy, çok 
küçük alana bile park edilebiliyor. 

Toyota hibriti tüm
araçlarına uygulayacak

Toyota Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) 
Ali Haydar Bozkurt, Toyota’nın 

çevreyi kirleten değil havayı temizle-
yen otomobiller üretmek için çalıştığını 
belirterek, “Hedefimiz, hibrit teknolojisini 
2020 yılından sonra tüm otomobillerimize 
uygulamaktır” dedi.

Doğuş Otomotiv’e kalite ödülü     

Doğuş Otomotiv, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TIDE) tarafından 2014 İç 
Denetim Farkındalık Ödülü’ne layık görüldü. Audi, Seat, Škoda, Bentley, 

Lamborghini, Bugatti, Porsche, Volkswagen, Scania, Krone ve Meiller gibi 14 
markanın Türkiye temsilcisi olan Doğuş Otomotiv, otomotiv sektöründe iç dene-
tim kalite güvence değerlendirmesi yapan ilk firma konumunda. 

MobileKids’e 
“Özel Ödül”

Sağlık Gönüllüleri Türkiye 
(SGT) tarafından sekizinci 

kez düzenlenen “Sağlıkta Sosyal 
Sorumluluk Ödülleri” kapsamında, 
Mercedes-Benz Türk’ün MobileKi-
ds Projesi’ne “Özel Ödül” verildi. 
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Ekol’e ‘Yetkilendirilmiş 
Yükümlü’ sertifikası    

Avrupa’nın ve Türkiye’nin öncü lojistik firmalarından 
Ekol, sektörde bir ilki daha başararak sahip olduğu AEO 

“Yetkilendirilmiş Yükümlü – İzinli Gönderici” sertifikasını, 
İstanbul Ticaret Odası’nda dün düzenlenen bir törenle Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın elinden resmen teslim aldı.

11. Lojistik Vaka ödülleri 
sahiplerini buldu

Mars Lojistik&Loder iş birliği ile gerçekleştirilen ve 
bu yıl 11. Kez düzenlenen yarışmada 800 üniver-

siteli genç yarıştı. 3 kategoride yapılan yarışmalarda 
finalistleri belirleyen ilk vakanın konusu “Turizm Lojis-
tiği”ydi. Birincilerin belirlendiği ikinci vaka ise Petrol 
Ofisi’nin gerçek bir vakasından yola çıkılarak hazırlanan 
“Akaryakıt Vakası” oldu. 

TAŞORDER, yurtiçi 
nakliyenin sözcüsü olacak

Artık yurtiçi taşıma yapan nakliyecileri de tem-
sil eden bir dernek var. Yurtiçi Taşıma İşleri 

Organizatörleri ve Kombine Taşımacı-
lar Derneği (TAŞORDER) mevzuata 
uygun taşımacılık yapılmasını 
sağlamak ve sektöre önderlik 
etmek amacıyla faaliyetlerine 
başladı. Yönetim Kurulu Başkanlığını 
Kubilay Erdem’in üstlendiği dernek, özellikle R 1 
Yetki Belgeli Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörü 
firmaların uğradığı haksız rekabet ve mağduri-
yetleri önlemeyi hedefliyor. 

Cargonews Asia’nın 
yayın sponsorluğunda 

bu yıl 28.’si düzenlenen 
Asya Navlun ve Tedarik 
Zinciri Ödülleri (AFSCA) 
17 Haziran 2014′te sahip-
lerini buldu. CEVA Logis-
tics, “En iyi Yeşil Lojistik 
Operatörü” ödülünü aldı. 

CEVA’ya 
“En iyi Yeşil 
Lojistik 
Operatörü” 
ödülü

Lojiport’u artık 
82 dilde okuyabileceksiniz    

11 yıldır yayında olan 
ve artık lojistik sektö-

rünün açılış sayfası haline 
gelen www.lojiport.com bir 
büyük yeniliğe daha imza 
attı. LOJİPORT, bundan 
böyle dünyanın hemen 
her yerindeki insanlar 
tarafından kendi dillerinde 
okunabilecek.

Ege Üniversi-
tesi öğrenci-
leri arasında 
yapılan anket 
sonuçlarına 
göre OMSAN 
Lojistik, “Ege 
Üniversite-
si İşletme 
Kulübü Özel 
İş Ödülü” ile 
ödüllendirildi.

OMSAN’a ‘Özel İş’ Ödülü

cargo.dayanikli.24x34cm.indd   1 25.06.2014   17:01
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“Dünyanın en 
büyük havalimanı 
olacak”     

Başbakan Tayyip Erdoğan 3. Havalima-
nı’nın temelini attı. İnşaat ve işletme 

ihale bedeli toplamı 26.1 milyar Euro 
(KDV Dahil) olan projenin ilk etabı 70-90 
milyon yolcu kapasiteli olacak. Tüm etaplar 
tamamlandığında 150 milyon kapasiteyle 
dünyanın en büyük havalimanı olacak.

AHL’ye ek 
terminal yapılıyor     

Atatürk Havalimanı’nda (AHL) ar-
tan yolcu sayısı nedeniyle mevcut 

terminaller büyütülerek, ek terminal 
binası inşa edilecek. 

Geciken hac 
uçaklarına 
ceza kesilecek

Hac uçuşu gerçekleştirecek 
şirketlere, yolcu mağdu-

riyeti yaşanmaması amacıyla 
başta rötarlar ve birçok konuda 
para cezası kesileceği açıklandı. 

Rize-Artvin havalimanının yeri belli oldu

Türkiye’de de-
niz doldurula-

rak yapılan ikinci 
havalimanı olma 
özelliğini taşıyacak 
Rize-Artvin Bölgesel 
Havalimanı’nın yeri 
belli oldu. Rize’ye 33 
kilometre uzaklıkta 
inşa edilecek yeni 
havalimanı Yeşil-
köy-Pazar mevikiin-
de bulunacak. 

THY’den dev uçak 
siparişi

Türk Hava Yolları (THY) ABD’li uçak 
üreticisi Boeing’e dev sipariş verdi. 

Şirket, Boeing’den geçen hafta opsiyondan 
kesin siparişe çevirdiği 15 adet B737 MAX 
8s uçağının liste fiyatının 1.6 milyar dolar 
olduğunu açıkladı.

Ulusal ve Uluslararası gerçekleş-
tirdiği bölgesel uçuşlarla 2014 

yılına büyüme hedefi ile giren Borajet 
Havayolları, Dünyanın en prestijli ha-
vayolu şirketlerinin filosunda bulun-
durduğu Embraer E190 jet uçaklarını 
filosuna kattı.

Borajet’in E190 jet 
uçakları Türkiye’de

SCANIA

Trafik Hayattır Doğuş Otomotiv www.scania.com.tr Müşteri Danışma Hattı: 444 72 44 (444 SC 44)Trafik Hayattır Doğuş Otomotiv www.scania.com.tr Müşteri Danışma Hattı: 444 72 44 (444 SC 44)
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Marport’a artık 
dev gemiler de yanaşabilecek

Arkas, yaptığı liman yatırımları ile Türkiye’nin dış ticaret altyapısını 
desteklemeye devam ediyor. İstanbul’un ambarı olarak  nitelenen  

Ambarlı’daki   Türkiye’nin en büyük  özel konteyner limanı Marport’un 
kapasitesini yüzde 30 artırmak için 255 milyon USD yatırım yapıyor.

Negmar, 7 şirket
birden alacak      

Deniz taşımacılık devlerinden Negmar’ın Türki-
ye’deki şirketi Etis, KOBİ’lerin parsiyel yükle-

rini taşıyacağı yeni bir alana giriyor. Şirket, gücünü 
artırmak için bölgesinde lider 7 şirketle görüşüyor. 
Anlaşma sağlanırsa 7 şirketin tamamı satın alınacak.

Tanker 
barcı M/T 
Beykoz-e 
denizle 
buluştu   

CYE Petrol’ün 
Yalova Tersaneler 

Bölgesi’ndeki Kocate-
pe Tersanesi’nde inşa 
ettirdiği ikiz kardeş 
tanker barclarından 
ilki M/T BEYKOZ-E, 
24 Mayıs’ta düzen-
lenen törenle denize 
indirildi. 

Türkiye’de 4, Malta’da 1 ol-
mak üzere hâlihazırda bün-
yesinde 5 liman bulunduran 

Yılport Holding, İsveç’in üçüncü 
büyük limanı olan Gävle Contai-
ner Terminal (GCT)’in yüzde 80 
hissesine sahip oldu.Yılport Hol-
ding, 17 ülkede faaliyet gösteri-
yor. 8.500’ün üzerinde çalışanı 
bulunuyor. 1 milyar doları aşan 
ciroya sahip. Bünyesinde Yılport 
Gebze, Yılport Gemlik, Yılport 
Gemport, Yılport Yarımca, Malta 
Freeport (yüzde 50 hisse), Gävle 
Container Terminal ve Stockholm 
Nord Combi-Terminal terminalle-
ri bulunuyor.

Yılport, İsveç’in 
3. büyük 
limanını aldı

Derince Limanı 
artık Safi Yakıt’ın      

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 
İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait Derince Lima-

nı’nın 39 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” 
yöntemiyle özelleştirme ihalesini 543 milyon dolarla 
Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret kazandı.
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Avis, Türkiye’de 
40. yıldönümünü kutladı

Araç kiralama şirketi Avis, Türkiye’deki 40. yılını kut-
ladı. Avis Türkiye, bugün 3’ü yurtdışında olmak üzere 

toplam 84 ofisi ve 30 bin araçlık parkıyla hizmet sunuyor.

2013’ün en iyi distribütörü 
HMF Makina

HMF Makine, Hyundai Kore Forklift bölümü  
tarafından 2013 yılında forklift ürün grubundaki 

başarılı satışları ve pazar payı ile dünyanın en iyi  
distribütörü ödülünü aldı. HMF Makinanın ödülü Genel 
Müdür Tamer Öztoygar’a takdim edildi.

Marmara Depoculuk’un 
yarısı Shell&Turcas’ın

Shell&Turcas, OMV Petrol Ofisi’nden Marmara 
Depoculuk’taki hisselerinin yarısını devraldı. Tur-

cas Petrol’ün yüzde 30 oranında iştirak ettiği Shell&-
Turcas Petrol ile OMV Petrol Ofisi arasında, POAŞ’ın 
Marmara Depoculuk Hizmetleri’ndeki hisselerinin 
yarısı olan yüzde 45’ninin satış işlemi tamamlandı.

Markanın 10 farklı modelinde kullanılan 
1,0 litrelik 3 silindirli EcoBoost motoru, 

35 ülkeden 82 otomobil gazetecisinden oluşan 
jürinin oyları ile ‘Uluslararası Yılın Motoru’ 
ödülünü kazandı.

Ford’un 1,0 litrelik 
motoru 3. kez birinci

Mercedes ile Renault, 
ortak fabrika kuruyor
      Renault-Nissan Başkanı Carlos Ghosn ile Daimler Başkanı Dieter 

Zetsche, Meksika’da kurulacak ‘Aguascalientes’ fabrikasının 
yüzde 50/50 pay dağılımlı olduğunu açıkladı. Yeni üretim biriminin 
yıllık kapasitesi 300 bin araç olacak. 5 bin 700 kişiye istihdam sağla-
yacak fabrika yaklaşık 1 milyar Euro yatırımla kurulacak. 
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Türkiye 6 demir hatla 
dünyaya bağlanacak

Türkiye, Azerbaycan’dan Irak’a, İran’dan 
Mekke’ye, Halep’ten Kuzey Afrika’ya 

kadar birçok bölgeye ulaşacak 6 yeni hatta ça-
lışmaları hızlandırdı. İlk devreye girecek olan 
proje ise, “Demir İpek Yolu” olarak adlandırı-
lan İstanbul-Kars-Tiflis-Bakü hattı olacak.

Tarihi Göztepe 
İstasyonu yıkılıyor      

Marmaray çalışmaları kapsamında yeni-
lenecek tren hattının bünyesinde olan 

tarihi istasyonlar da yıkılma tehlikesiyle 
karşı karşıya. İstanbul Anadolu Yakası’nın 
sembollerinden biri olan Göztepe Tren istas-
yonu da yıkılması kesinleşen tren istasyon-
larından biri. İstasyonun yaşının 100′e yakın 
olduğu ifade ediliyor.

İpekböceği, dünyanın 
7. tramvay markası      

Durmazlar’ın İpekböceği adını verdiği 
tramvayı dünyanın 7’nci tramvay mar-

kası oldu. Sadece yerel ihaleleri değil, sek-
törün anavatanı Almanya bile Durmazlar’ın 
markajında. Tek rakipleri ise Çinliler…

TCDD için üreteceği 7 yüksek hızlı tren setinden ilkini Türkiye’ye getiren 
Alman teknoloji devi Siemens, kalan 6 trenin üretimine bu ay başlıyor.

Siemens, YHT 
üretimine başlıyor

Yüksek Hızlı Tren’i 
komandolar koruyacak

İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın Sapanca, 
Arifiye, Geyve, Pamukova, Mekece bölgelerinde-

ki kablo hırsızlığına ve sinyalizasyon hattına zarar 
vermesine karşı İstanbul Halkalı Jandarma Komando 
Taburu’ndan Sakarya’ya komanda bölüğü gönderildi. 

‘Rüya proje’ bataklığa saplandı
      4 yıl önce temeli atılan Adapazarı-Bartın demiryolu hattının yapımı bataklık 

araziler tahmin edilemediği için durdu. Sayıştay, 320 milyon TL bedelle 
ihaleyi alan şirketin yaptığı harcamaları incelemeye aldı.



26 27TEMMUZ TEMMUZ

HABER HABER



28 29TEMMUZ TEMMUZ

HABER HABER

Koster,     denizciliğimize de, 
ekonomiye de       ‘can suyu’ olur

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOS-
DER) Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Salih Zeki 
Çakır, uzun yıllardır söz sahibi koster gemi işlet-

meciliğini yeniden eski görkemli günlerine taşımaya 
kararlı. Dernek üyelerinden oluşan 100 armatör, 
koster filosunun 25.5 yaş ortalamamasını yeni gemi-
ler yaparak düşürmek istiyor. Bu hamlenin ilk örneği 
İçdaş’tan Türk Yıldızı 1 adıyla geldi. Yerli mühendislik 
ve işçilikle üretilen gemi 5.5 milyon dolara Çanakka-

leKarabiga’daki tersanede 
üretildi.

Hedeflerinin Türkiye’nin 
sahip olduğu koster (kuru 
yük gemisi) filosunu yeni-
lemek olduğunu ifade eden  
Kapt. Salih Zeki Çakır, tek 
tip yapılacak Türk Yıldızı adlı 
gemilerden ilk etapta 85 

metrelik 12 gemi inşa edileceğini bildirdi. 
Türk denizcilerinin bir zamanlar yakın denizlerde 

hakimiyetini ilan ettiği koster filosunun 400’e kadar 
düştüğünü ve 25.5 yaş ortalamasıyla da günden güne 
eridiğinin altını çizen Çakır, “Filoda 30 yaşın üzerinde 
300’e yakın gemi var. Türk koster filosu eriyor, taşı-
dığımız yük miktarı azalıyor. 2011’de yılda 3.1 milyon 
DWT pay sahibiyken 2013’te 2.91 DWT’a düştük. 
Türk Yıldızı adlı tek tip gemi ile filoyu yenileyerek 
daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyoruz. Armatörler 
olarak Türk Yıldızı gemilerini yaparak iç piyasanın da 
canlanmasını sağlayacağız. Tuzla, Yalova ve Ereğ-
li’deki tersanelerden birkaçının yılda bir tane Türk 
yıldızı kosteri yapması, iç piyasa için çok önemli bir 

gelişme olacak” açıklamasını yaptı. 
 Uzun vadeli bir proje oluşturduklarıını belirten 

Kapt. Salih Zeki Çakır, “Yılda 12-15 gemi yapma 
amacındayız. Asıl amacımız 30 yaşın üzerindeki 
300 gemiyi yenilemek. Proje ilk etapta on (10) adet 
5,200 deadweight ton’luk genel kuru yük gemisinin 
inşasına odaklıdır. Bu gemiler, önceden belirlenmiş 
koşulları sağlayan Türk tersanelerine sipariş edi-
lecektir. Projenin gerçekleştirilebilmesi için Koster 
Yatırım A.Ş., projeyle ilgilenen yerli ve/veya yabancı 
finans kurumlarıyla önceden belirlenen koşullarda bir 
finansman paketi üzerinde mutabakata varacak ve 
yeni inşaları bu suretle fonlayacaktır. Talep durumu-
na ve bölgesel piyasa koşullarına göre bir alt segment 
olan 3,000 dwt ile bir üst segment olan 7,500-8,000 
dwt kapasitesine haiz gemiler de programa alına-
caktır.Ancak, bunu yapmanın yolu sektöre verile-
cek teşvik ve kaynaklardan geçiyor. Maalesef Türk 
bankacılık sistemi proje finansmanına kapalı. Yalnızca 
para satmaya odaklanmışlar. Bankalarımız denizcilik 
sektörünün iyi olduğu dönemlerde piyasaya girme-
yi doğru bilmişler. Ama gerçek bu değil. Denizcilik 
sektörüne kötü zamanda giren hiçbir finans şirketi 
üzülmez. İyi dönemde sektöre girdiğinizde yatırımın 
geri dönüşünü riske etmiş olursunuz. Bu dönemde 
finans sağlayacak hiçbir banka pişman olmaz. Koster 
projesi, devletimiz tarafından özel bir teşvik kapsa-
mına alanmazsa, hayata geçmesi zor gibi görünüyor. 
Türk kosterleri yakın denizlerde 1.6 milyar dolar 
navlun geliri elde ediyor. Filomuz günün şartlarına 
göre dizayn edilip gençleştirilirse bu rakamın 7 milyar 
dolara ulaşması hiç de zor değil” diye konuştu. 

Gemi İnşa Sanayicileri Derneği (GİSBİR) Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Kıran, ilk etapta inşa edi-
lecek 100 geminin yan sanayi ile birlikte 30 bin 

kişiye istihdam sağlayacağını, devletin elde edeceği 
vergi kazancının bir yılda 215 milyon dolar olacağını 
belirtti.  

Akdeniz havzasında yeni tip gemilerle dolu böyle bir 
filoya kesin ihtiyaç olduğunun altını çizen Kıran, “Şunu 
söylemek istiyorum niye bekliyoruz? Bizim halimiz 

ortada. Yapabi-
leceklerimiz 
ortada. 
Niye 
başlamı-
yoruz? 
Reka-
bet et-
tiğimiz 

ülkelerin yapabilme kabiliyetlerini yitirdik-
lerini görüyoruz.  Biz birkaç yıl önce bir 
çalışma gerçekleştirmiştik. 500 adet 
1100 tonluk gemiye ihtiyaç oldu-
ğu söylendi. 72 faal tersane-
miz var. Bunların 15 tanesi 
çalışmıyor. 22-23’ü kendi 
siparişlerini yapıyor. 10’u 
spesifik işlere yönelmiş. 
Dolayısıyla az sayıda ter-
sane kalıyor. 100’er adet 
yapılması halinde ülkeye 

getireceklerini hesapladık. Bir taşla birkaç kuş vuruyo-
ruz. Şu anda 22 bin rakamındayız. Bir anda 30 bin kişiye 
istihdam sağlayabiliriz. Biz önce ürünümüzü cazip 
hale nasıl getirebiliriz ona karar vermeliyiz. Bizden 
aldığı ürünü daha ucuza alabilme şansı varsa armatör 
oraya yönelir. Biz de şunu dedik. GİSBİR olarak elekt-
ronik ekipmanlar haricindeki tüm malzeme şu anda 
ülkemizde üretiliyor. Dolayısıyla yan sanayiye ciddi bir 
katkımız olacak. Alınacak saclarda rekabet koşullarını 

etkileyecek bir teşvik sağlayın. Ereğli Demir 
Çelik ile masaya oturalım 400 dolar gibi 

bir indirim sağlansın. Böylece gemi-
lerin maliyetini düşürelim. Erdemir, 
bunu mahsup yoluyla yapabilir. Biz 
de artıracağımız istihdamla sadece 
100 gemiden 215 milyon dolarını 
devlete iade edeceğiz. Gemiler 

piyasaya çıktıktan sonra gemilerde 
çalışacak gemiadamı sayısını da 

ayrıca hesaplayın. Biz baktık 
ki, bu proje hayata geçtiğin-

de 5 yıl içinde Karadeniz, 
Akdeniz çanağındaki Türk 
filosu navlunu belirleyici 

bir güce sahip olabilecek 
konuma gelebilir. Nav-
lunu biz belirlersek 
bizi kimse tutamaz” 

açıklamasını yaptı.

Türk 
kosterleri yakın 

denizlerde sadece 1.6 
milyar dolar navlun geliri 

elde ediyor. Filonun daha yeni 
gemilerle yapılması halinde 
bu rakamın sadece Akdeniz 

ve Karadeniz’de 7 milyar 
dolara ulaşabileceği ifade 

ediliyor. 

KOSDER NE YAPACAK?
l Gemi inşası sırasında satın alımların koordinasyonu,
l Türk tersanelerine Proje’nin gemi siparişlerinin 
verilmesi, bunların yönetimi ve inşa döneminin 
planlanması,
l Gemiler teslim edildikten sonra iletme ve 
operasyonlarının üstlenilmesi, ve, Proje’nin 
gerçekleştirilmesi için gerekli olan ve temin edilen 
kredilerin geri ödenmesinin organize edilmesi.

KOSDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Kapt. 
Salih Zeki Çakır

GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Kıran

7 milyar dolar 
navlun geliri 

mümkün

Bir anda 30 bin 
kişiye istihdam 

sağlarız
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Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Musul ile U.N Ro-Ro için yaptıkları 
girişimleri  ve Ekol Lojistik’i konuştuk. 

“MEVCUT GEMİLER, DOĞRU GEMİ DEĞİL” 
Ö Selçuk Onur - Ekol Lojistik yine ezber bozan 
işlere imza atma hazırlığında. U.N Ro-Ro’nun 
satın alınması sürecinde UND ile birlikte hare-
ket edeceğinizi duyduk. Ne aşamadasınız?
Ö Ahmet Musul - Şu andaki ihale sürecine katılan 

şirketlerden biri değiliz ama ihaleye katılan birçok 
şirket, bizimle görüşmelerde bulunarak çeşitli öneriler 
getirdi. Bu konudaki tercihlerimizden biri U.N Ro-
Ro’nun yeniden sektöre kazandırılabileceği ve gerçek 
kişilere değil, sektöre ait olan bir yapıya kavuşturulma-
sıdır. Çünkü, Ro-Ro Türkiye’nin bir tür deniz otobanıdır. 
Bize gelen önerilerle birlikte ben de Çetin Ağabey’e 
(UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu) önerileri 
de söyleyerek, arzu ederlerse birlikte katılabileceğimizi 
anlattım. U.N Ro-Ro’nun hacmini UND Deniz ile de bira-
raya getirdiğimizde, maliyetleri düşürebilecek ve daha 
sağlıklı gemi yatırımları yapabileceğimiz verimli bir yapı 
elde edebileceğimizi ifade ettim. Çünkü bu güzergahta 
şu an kullanılan gemilerin doğru gemiler olduğunu 
düşünmüyorum. Neredeyse 1.300 deniz mili yol gidilen 
bir güzergahta 240-250 ünite kapasiteli gemilerle bu 
işi yapmak pek de uygun değil. Belçika ve İngiltere’de 
600 mil uzağa taşıma yapan gemiler 3 kat ama her kata 
2 kat yükleyerek 400’ün üzerinde dorse taşırken, mev-
cut durumun verimli olduğu iddia edilemez. Maliyetinin 
yarısından fazlasını yakıt giderlerinin oluşturduğu bir 
sistemde bu şartlarda optimum fiyattan taşıma yapa-
mazsınız. Biz de Ro-Ro taşımacılığına girdikten sonra 
dünyanın daha farklı döndüğünü gördük. Bu tespitleri-
mizi hem U.N Ro-Ro, hem de Çetin Ağabey ile paylaştık. 

Türkiye’de Ro-Ro’yu kullananların daha sağlıklı taşıma 
yapabilmelerinin yolu bu gemi değişiminden geçmek-
tedir. Verimlilik de, taşımaların neredeyse tam kapasi-
te yapılmasıyla mümkün olur. Ama, mevcut rakamlara 
bakıldığında, Türkiye için önemli bir kurum olan U.N 
Ro-Ro’nun borçlarını ödeyip, sürdürülebilir bir yapıya 
kavuşması zor gözüküyor. Yatırımcı da, kar umuduy-
la girdiği bir işten, karı bırakın, kol keserek çıkmak 
zorunda kalıyor. Avrupa’da kilometre fiyatlarının 85-95 
bandına oturduğu, hem de petrol maliyetlerinin bizden 
bile fazla olduğu ülkelerde, biz tutup da, 85-95 bandını 
aşan maliyetlerle Ro-Ro’yu kullanarak ve görece daha 
uzun bir zamanda Avrupa’ya gidersek bizi engelleyen 
bir yöntemle çalışmak zorunda kalırız ki, bu da doğru bir 
şey değil.

“KARA UCUZ, AMA RO-RO 
CAZİP HALE GETİRİLEBİLİR”
Ö Selçuk Onur - Türkiye, 2023’teki taşıma he-
deflerine uluslararası karayolu taşımacılığını 
denize kaydırarak mı çözmeli sizce?
Ö Ahmet Musul - Önümüzdeki dönemde karayo-

luna getirilen engellerin kaldırılmasıyla bu sorunların 
aşılması halinde, bir bölüm taşımanın daha ucuz olan 
karayoluyla yapılması kaçınılmazdır. Özellikle Marma-
ra Bölgesi, sorunların çözülmesi halinde Ro-Ro’dan 
karaya kayabilir. Bunu kaydırmadan da daha büyük ve 
hızlı gemilerle 48 saat gibi bir sürede Trieste’ye gidip 
Avrupa’ya ulaşımı sağlayabiliriz. Şu andaki navlun mali-
yetlerinin, en az yüzde 20-25 daha altında bir sevkıyat 
modeliyle Ro-Ro hala sürdürülebilir bir büyüklüğe 
gelebilir.

Ö Selçuk Onur - Şu an sizin kullandığınız 
ro-ro + tren ideal çözüm mü peki?
Ö Ahmet Musul - İntermodal, bir çözüm gibi görül-

mekle beraber ucuz bir taşıma yöntemi değil. Bugün 
Trieste’den Orta Almanya’ya giden trenlerin kilometre 
maliyetleri 80 sentler seviyesinde ve trenle çalışma-
nızdan kaynaklanan kabotaj dahil, birçok ek sıkıntı 
nedeniyle sürekli belli bir hacmi doldurmak, terminale 
girip beklemek ve gelen treni karşılamak üzere çalışma 
saatini tükettiğiniz şoförlerin sağlıkları gibi nedenlerle 
maliyetleriniz 1 Euro’lara ulaşıyor. Geminin arkasına 
treni koyduğunuzda o gemiyi yaşatacak diye bir durum 
söz konusu değil. Hem o senkronizasyonu sağlamanız, 
hem de gemiyi oraya daha hızlı ve ekonomik getirme-
lisiniz. Bugün Güney Almanya’ya trenle gitmek hiçbir 
zaman fizibl olmaz. O nedenle Türk nakliyecisi Avus-
turya sorununu çözmeli ve tren dayatmasına karşı 
mücadelesini sürdürmelidir. Bir şoförün tek takometre 
ile gittiği ve geçiş belgesi sorunu olmayan yerlerde 
karayolu maliyetleri hala çok daha uygun. Hatta, inter-
modalin bile altında.                                                  * Devamı var

Ekol-UND işbirliği, 
U.N Ro-Ro’ya talip

U.N Ro-Ro satış 
sürecinde. Duyumlarımıza 

göre Mars-Hitachi, Global Holding ve Ali 
Sabancı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 
yürüttüğü Esas Holding’in de aralarında 

bulunduğu teklif verenlerin durumu haziran ayı 
sonunda netleşecek. Resmi teklifler bir yanda 

dururken, asıl bombayı adları bu listenin dışında 
olan Ekol Lojistik ve Uluslararası Nakliyeciler 

Derneği’nin (UND) kuruluşlarından UND Deniz 
patlatacak gibi gözüküyor. Çünkü, her geçen 

gün Ro-Ro deneyimini pekiştiren Ekol Lojistik, 
yanına UND potansiyelinden doğan gücü 

katarak oluşturacakları sinerjiyle 
ulusal markamızı yeniden ayağa 

kaldıracak hamleler 
yapabilir.

Ekol Lojistik, 
UND ile birlikte hareket 

ederek, satış sürecindeki 
U.N Ro-Ro’yu yeniden ‘milli 

filo’ya dönüştürme amacında. İki 
kurumun önderliğindeki oluşum, 

U.N Ro-Ro’yu aldığı takdirde, gemiler 
daha büyük kapasiteli ve hızlılarıyla 

değiştirilecek; gemiye binen 
UND Deniz üyeleri, gemiye 

bindikleri oranda kardan pay 
alabilecek.

U.N RO-RO’YA 
İLGİ YOĞUN

KARDAN 
PAY 

DÖNEMİ

Ekol Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ahmet Musul
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olduğunu bilemeyeceğimizi söyleyeceğimiz bir pazar 
yok. Çok iyi niyetli çabalara saygı duyuyorum. Çünkü, 
o noktaya gelmenin yolu bu gayreti göstermekten 
geçiyor. Kural koyucu en iyisini yapsa dahi içselleştir-
me zaman alacak. Çimento, demir cevheri taşırsanız 
pek problem yaşamazsınız. Ama, genel kargo, hızlı 
tüketim malları taşırsanız, müşterinizin malın ulaştırıl-
masını istediği adrese gitmesi gün değil, artık saatlerle 
soruluyor. Hatta moda sektöründe bunun dakikalara 
indiğini söylemek mümkün. Çünkü, mağaza mal kabul 
saatleri,  ya da AVM’lerdeki yükleme boşaltma alanları-
nın yeterince sağlıklı olmamasından kaynaklı çok ciddi 
zaman baskılarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Saat 22:05’i 
geçtiğinizde gün kaybedebildiğiniz bir dünya var. 
Fakat bir yerden başlaması gerekiyordu. Bu gayretleri 
saygıyla karşılamamak mümkün değil.

Ö Selçuk Onur -  Daha önceki 
açıklamalarınızdan sizin farklı bir patron tipi 
çizdiğinizi biliyorum. Şirketinizi çalışanlarınıza 
devredeceğinize ilişkin bir açıklamanız vardı. 
Hala sözlerinizin arkasında mısınız? Abu 
Dhabi’li ortağınız bu duruma nasıl bakar?
Ö Ahmet Musul - Bunun Abu Dhabi’li ortağımızla bir 

ilgisi yok. Verdiğimiz o hisseleri belli bir zaman sonra-
sında geri alma konusunda mutabık kaldık. Yaklaşık 3 
yıllık bir dönem içinde peyder pey geri almayı planlıyo-
ruz. Benim modelim şirketi, çalışanlara değil, şirketin 
kendi tüzel kişiliğine bırakmak. Doğal olarak bunlar da 
aslında çalışanlar oluyor . Kanunlarımız şirketin şirkete 
ait olmasına yüzde 10’luk kısıt veriyor. Bunun yüzde 
51’e çıkarılması durumunda, benim üzerimdeki hissele-
rin yüzde 51’ini bu tüzel kişiliğe devredeceğim. O tüzel 
kişilik de, kazandığı paranın yüzde 30’unu çalışanlara, 
yüzde 70’ini de sermayeye eklemek suretiyle sürekli 
kendini yenileyecek. Kalan yüzde 49 hisseyi de kısmet 
olursa halka açacağız. Dolayısıyla herhangi bir gerçek 
kişinin çoğunluğu elde edemeyeceği, yöneticilerin  
yeteneklerine bağlı olarak da sonsuza kadar yaşama 
potansiyeli olan bir yapı oluşturacağız.

Ö Selçuk Onur - Halka açacağız dediniz ama Türk 
lojistik sektörünün bu konuda pek de parlak 
bir mazisi yok. Yatırımcının lojistik sektörüne 
güvenememe fobisini nasıl aşacaksınız?

Ö Ahmet Musul - Her şeyi kötü örneklerden yola 
çıkarak açıklayamazsınız. Halka açılmayan ve var olan 
kuruluşlar arasında da iyi olmayan örnekler dururken, 
biz ülkemizin adını, sektörümüzü çok iyi noktalara 
getirdik. Bugün 9 farklı ülkede Ekol ismi; beğeni, takdir 
ve sempatiyle anılır bir şirket haline geldi. 3-5 yıllık 
bir süreçten sonra yalnızca Ekol değil, başka kuruluş-
larımız da hem kalite, hem de algı çıtasını en yükseğe 
çıkaracak işler yapacak. Her birimi profesyonellerle 
yönetilen bir şirketin halka arzda hiç zorlanmayacağını 
düşünüyorum. Burada asıl olan yüzde 51 ile yönetim 
hakkının kendine sahip olmasıyla başka hiçbir oyun-
cunun yönetim erkini değiştiremeyeceği bir yapıya 
sahip olmasıdır. Çalışanların becerisi, şirketin başarı ve 
kazancının seviyesini de belirleyecek.              * Devamı var

Ö Selçuk Onur -  UND’nin satış sürecine iştirak 
etmek teklif mektubu istediği ancak, bunun U.N 
Ro-Ro yetkilileri tarafından dikkate alınmadığını 
duyduk. Doğru mu?

Ö Ahmet Musul - U.N Ro-Ro’nun, UND’nin ihaleye 
katılmasını istemediği doğrudur. Onlar da, kendi açıla-
rından haklı olabilirler. Çünkü, UND alıcı olarak masaya 
oturduğunda, diğer alıcılar bundan rahatsız olup teklif 
vermeyebilirlerdi.

Ö Selçuk Onur -  U.N Ro-Ro Genel Müdürü Sedat 
Gümüşoğlu ile yaptığım röportajda, bana başta 
sizin kuruluşunuz olmak üzere Mars Logistics 
gibi büyük firmaların trene entegrasyon için 
boşuna huckepack dorse yatırımı yaptığını 
söyledi. U.N Ro-Ro ile taşınan dorseleri değiş-
tirmeye gerek yokmuş. Buna ne diyeceksiniz?
Ö Ahmet Musul - Bu nereden baktığınıza göre de-

ğişir. Biz zaten yeni bir yatırım yapıyoruz. Kullanmadı-
ğınız dorseler dururken, yeni treyler alırsanız gereksiz 
diye nitelendirebilirsiniz. Yeni yatırım yaparken de, 
teknolojinin getirdiği en son yeniliklere haiz araç almak 
da doğru olandır. Sedat Bey’in söylediğinde doğruluk 
payı olmakla beraber, elleçlemenin daha yavaş oldu-
ğunu söylemek mümkün. Ayrıca, bunu yapmak isteyen 
tedarikçi bir demiryoluyla, belirli terminallerde çalış-
mak durumundasınız. Biz, hazır treylerle yükümüzü Av-
rupa’nın herhangi bir noktasına gönderebiliyoruz. Ama 
diğer yöntemle Trieste ile Avusturya demiryollarının 
size işaret ettiği limanlarda bunu yapmak zorundasınız. 
Elinde treyleri olup bunu intermodalde kullanamayan 
arkadaşlar için de oldukça yararlı bir hizmet olduğunu 
söyleyebilirim.

Ö Selçuk Onur - Dorselerini sizinle taşımaya 
başladığı için U.N Ro-Ro tarafından 
cezalandırıldıklarını söyleyen şirketler 
olduğunu duyuyoruz. ‘Bizim önceliklerimiz var’ 
diyorlarmış. Siz bu konuda neler biliyorsunuz?
Ö Ahmet Musul - Aynı yönde bize de gelen şikayet 

ve yakınmalar var. Bu nedenle kapasite artış planlarımı-
zı hızlandırmaya karar verdik. Ama U.N Ro-Ro’nun satışı 
nedeniyle, bu satışın sonuçlanmasına, taahhüt yapısına 
göre harekete geçeceğiz. Fakat, yine de bu tarz nahoş 
yaklaşımları doğru bulmadığımızı söyleyebilirim.

Ö Selçuk Onur -  Siz, bir önceki UND 
yönetiminde yer almıştınız. Yine bir teklif ge-
lirse değerlendirir misiniz?
Ö Ahmet Musul - Şu anda filodan sorumlu genel 

müdürümüz, UND Başkan Yardımcısı konumunda. 
Ama şahsım olarak yeniden dernek faaliyetleri içinde 
olmayacağımı söyleyebilirim. Her işin kendine özgü 
yetenek ve nitelikleri var. Kendi yapımla çok değer 
katacağımı düşünmüyorum. Ayrıca, yararlı olmak 
için ille de yönetimde olmak gerekmiyor. Aynı ortamı 
paylaşıyoruz, birbirimizle yardımcı olabileceğimiz ne 
varsa, hem sektörle, hem de rakip durumda bulunabile-
ceğimiz arkadaşlarla paylaşıyoruz. Vehbi Koç’un ‘ülkem 
varsa, ben de varım’ özdeyişi benim için çok önemlidir. 
Rekabet, bir şeyi daha ileriye götürme adına olmalı. Bu 
durumda toplum da, kaynaklar da, sektörler de kazanır. 
Desteğimi kendi bulunduğum koltuktan vermeyi tercih 
ediyorum.

DEMİRYOLLARINDA HER YÜKÜ 
TAŞIMAK KOLAY DEĞİL
Ö Selçuk Onur -  Demiryolları özelleştirilmesi 
tamamlanmak üzere. Artık firmalar 
vagonların yanı sıra, kendi lokomotiflerini 
de kullanabilecek. Ekol, yurtiçi demiryolu 
taşımacılığına nasıl bakıyor?
Ö Ahmet Musul - Demiryollarında aktif olarak yer 

almak için ille de lokomotif almamız gerekmeyebilir. 
Biz, almak yerine filonun sahibi olan şirketlerle entegre 
çalışmayı tercih ederdik. Ama belli bir standardı, söz 
verdiğimiz hizmeti yakalamak adına, daha ziyade kendi 
organizasyonumuzla çalışmak zorunda kaldığımız bir 
iş anlayışını sürdürüyoruz. Demiryollarındaki gelişme-
leri yakından takip ediyoruz. Avrupa’da kazandığımız 
deneyimle Türkiye’de de hizmet verebileceğimiz bir 
ortam oluşursa, lokomotif de almamız gerekirse onu da 
alırız. Ama ben bu noktalara geleceğimizi sanmıyorum. 
Avrupa bile yıllar önce özelleştirmelere kavuşması-
na rağmen, içine girildikçe, arkada her ülkenin kendi 
kurallarını dayatmak adına rekabeti engelleyici tavırlar 
olduğunu görüyor ve şaşırıyoruz. Bir özelleştirme kaydi 
olarak yapılsa da, fiziki açıdan içselleştirilmesi onlarca 
yılı alabilir. Çok kolay bir süreç değil. Çağın hızlı, müş-
terilere anlık yanıtlar verilmesi gerektiği bir ortamda, 
buradan Ankara’ya gidecek olan ve yükün nerede 

Ö Ahmet Musul -  “Ülkemiz taşımacılığı re-
kabet gücümüzü etkileyen görünür ve görün-
meyen kelepçelerle bağlanmıştır. O nedenle 
elde ettiğimiz birikim ve oluşturduğumuz hac-
min getirdiği deneyimi, tamamen bağımsız bir 
yönetimle Ekol’ün de diğer nakliyecilerle fiyat 
ve öncelik imtiyazının olmadığı, herkesin lima-
na giriş sırasına göre bindiği bir yapı kurulma-
sının kalıcı bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. 
U.N Ro-Ro’nun mevcut durumda büyük bir borç 
yükü olduğu için o borçluluğu 4-5 yıl içinde 
düşük bir seviyeye getirip, 5 yıl sonra da halka 
açarak UND tüzel kişiliğinde yürütülebilece-
ğine inanıyorum. Elde edilecek kar payının da, 
yine gemiye binen şirketler içinde eşit bir şekil-
de dağıtılmasını planlıyoruz. Bizim projemizde 
gerçek bir kişi olmayacağı için tüzel kişiliğin 
vermiş olduğu avantajları kullanacağız. Hisse 
payları bazı şirketlerin üzerinde yoğunlaşmış 
olmayacak, bu nedenle şahsi çekişmeler de ya-
şanmayacak. Gemiye binen şirketlerin, gemiye 
bindikleri oranda kardan pay alabilecekleri bir 
yapı planlıyoruz. Böylelikle UND Deniz üyele-
rinin de yüzde 20-25 maliyetlerini düşürebile-
cekleri sağlıklı bir yapıdan söz ediyorum. 4-5 yıl 
içinde bir yandan borçlar ödenirken, gemiler de 
çağın gerektirdiği yeni yapıya göre sistematik 
olarak  değişecek. Gemilerin bir kısmını satmak 
zorundayız. Özellikle İstanbul-Trieste arasın-
daki güzergahta 48 saatte gidebilecek ve 400-
500 ünite taşıyan gemilerle hizmet vermeliyiz. 
Gemilerin siparişlerini verip, devreye almamız 
için 2 yıllık bir sürece ihtiyacımız var. Eskiyen 
gemileri Karadeniz, Mısır gibi farklı pazarlara 
satmayı ya da kullanmayı planlıyoruz. Çünkü, 
bu gemilerle 600 millik mesafelerde çok başa-
rılı performans alabilirsiniz.” 

“FİYAT VE ÖNCELİK 
İMTİYAZI OLMAYACAK”
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Ö Selçuk Onur -  Siz, depo ve antrepoda da 
özgün işler yapıyorsunuz. Otomasyonu en üst 
düzeyde kullanan depolarınız hakkında ne 
söyleyeceksiniz?
Ö Ahmet Musul - Tamamen otomasyonla yö-

netilen 3 tesisimiz var. Birisi Hadımköy’deki Orkide, 
Şekerpınar’daki Lilyum, diğeri de Ankara Elmadağ’da 
Henkel ile yaptığımız sözleşme dahilinde inşa ettiğimiz 
Türkiye’nin en büyük kapasiteli depolama tesislerin-
den olan Lavanta. Lavanta, 60 bin palet depolama 
kapasitelidir ve tam bir başarı hikayesidir. 9 ay gibi bir 
sürede arazide inşaata başlanmış, otomasyon devreye 
alınıp ve bitirilmiştir. Bitmiş ürünlerde full otomasyon 
hizmet veren en güzel örneklerden biri olarak gös-
terebiliriz. Orkide tekstil, Lilyum ise tekstil ve genel 
kargo ağırlıklıdır. Şu anda da bunlara benzer büyük bir 
projenin hazırlıklarını Aksaray’da yapıyoruz. Aksaray’ı 
Türkiye’nin önemli lojistik kentleri arasında görüyoruz. 
İstanbul’un depolama için artık doğru yer olmadığını 
düşünüyoruz. Başka kentlerimiz de yatırım yapılmayı 
hak ediyor. Aksaray’daki tesisimizi de önümüzdeki yılın 
üçüncü çeyreğinde devreye almayı planlıyoruz.

Ö Selçuk Onur -  Yine sektöre dönelim. Sürücü-
lerin kıdem tazminatları lojistik sektöründeki 
tüm patronların başını ağrıtıyor. Belki huku-
kumuzdan kaynaklanan açıklar nedeniyle 
sürücüler amaçlarına ulaşmış gözüküyorlarsa 
da, çalışma barışının gittikçe zafiyete uğradığı 
bir gerçek. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? 
Ö Ahmet Musul - Buradaki amacın üzüm yemek mi, 

bağcı dövmek mi olduğuna karar verilmesi lazım. Avu-

kat arkadaşlarımız fırsat 
görerek, bir şekilde ka-

nunun boşluklarından 
yararlanıp sektörü 

kaldıramayacağı bir 
yükle karşı karşıya 
getirmişlerdir. Hal-
buki, bu sektörün 
yetenekli, işini iyi 

yapan sürücülere 
her zaman ve çok 

ihtiyacı var. Hatta bu 
niteliklere sahip sürücü 

arkadaşlarımızın bugünkü 
kazançlarından çok daha fazla 

kazanabileceklerini ödemeye hazır 
bir sektör var. Ama, bu para şu an verimsiz-

lik, mahkeme ücreti kısaca sorun olarak ceplerimizden 
çıkıyor. Halbuki o paralar gerçek maaşlarına, tazminat-
larına katılıyor olsa, hem onlar daha müreffeh ve mutlu 
bir hayat sürdürecekleri gelir elde ederken; sektör de 
hasar, kayıp, eksik, hırsızlık gibi sorunlarla mücadele 
etmekten kaynaklanan gereksiz harcamayı çalışa-
nın cebine aktarabilir. İki tarafın da mutlu olacağı bir 
seviyeye ulaşmak mümkün. Ama, bizler bir şeyi yaparak 
başarmak yerine yıkarak elde etmeyi seviyoruz. Bir tür 
Pirus zaferine doğru gidiyoruz. Bu arada sektörde güzel 
girişimler de oluyor. Devlete sorunlar anlatılıp, çözüm 
önerileri tartışılıyor. Nedense herkes dinleyip hak 
verdiklerini, sıra uygulamaya gelince unutabiliyor ya da 
erteliyor. Nitelikli ve deneyimli şoförlere ihtiyacın çok 
daha fazla arttığı bir döneme girildi. Yol yasakları, trafik, 
dijital takograf gibi uygulamalar tecrübe gerektiriyor. 
Bir şoför kendi zamanını daha iyi kullanmak isterse, 
hiçbir sistem bunu daha iyi yapamaz. Çalışma saatlerini, 
yoldaki sürüş süresini optimize edecek seçenekleri iyi 
kullanabilen bir şoför tüm otomasyon sistemlerinden 
çok daha verimli olur. Bu da, onların maaşına ilave 
edeceğiniz yüzde 10-20 zammın ötesinde bir tasar-
rufu sektöre kazandırır. Ama karşılıklı uzlaşma yerine, 
sanki bir çıkar çatışması varmış gibi bir algıdan hareket 
ediliyor. Bu da sektördeki çalışma barışına zarar veriyor. 
Birçok şoför arkadaşımız da, kanunlardan kaynaklanan 
eksiklerle sahip olacakları kısa vadeli gelir beklentisine 
tamah edip, öpüşüp el sıkışarak ayrıldıkları işverenleri-
ne ‘hakkım ödenmedi’ diye ihtarname gönderebiliyor. 
Yasalar da, hala bir şoförün çalışma saatlerinin tako-
metreyle ilgili olduğunu, şoför arkadaşların yurtdışına 
çıktıklarında sürüş yasağı nedeniyle Pazar günü çalış-
madığını, dolayısıyla tatil olarak değerlendirilmemesi 
gerektiğini kabul etmelidir. Ancak, biz tekerleği yeni-
den keşfeden bir yapıyla karşı karşıyayız. Tüm bunları 
kanıtlamak zorunda bırakılıyoruz ama bütün çabalara 
rağmen çok da başarılı olduğumuzu söyleyemem.

EKOL
İSPANYA-İSTANBUL 

HATTINI AÇIYOR
“Evet. İstanbul-İspanya arasında bir hattı 

devreye alma hazırlıkları yapıyoruz. Kısmet 
olursa haziran sonu ya da temmuz başında 

start vereceğiz. Çıkış limanı Haydarpaşa 
olacak. Hazırlıklarımızı önemli ölçüde 

tamamladık.”
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Avrupa Birliği’nin de onayladığı CMA CGM , 
Maersk Line ve MSC ortaklığıyla kurulan P3 
Ağ denilen uzun vadeli operasyonel damar 

paylaşımı anlaşmasına Çin, tekel oluşturabileceği 
endişesiyle karşı çıktı.  AB rekabet hukuku ile uyumlu 
kalacak P3 nakliye ittifakı Asya-Avrupa, Trans-Pasifik 
ve Trans Atlantik dahil 3 büyük hattı kapsıyordu. P3, 
255 geminin çalıştığı 2,6 milyon TEU’luk kapasiteye 
sahip. Anlaşmalar tamamlandığında P3 hattında Asya 
ile Kuzey Avrupa arasında haftada karşılıklı olarak 
sekiz sefer yapılması planlanıyordu. Üç ortağın kendi 
aralarında yaptıkları anlaşmaya göre tam bağımsız 
kalınacak; satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri 
fonksiyonları ve fiyatlandırma politikaları ile rakip 
kalacaklardı.

Üç büyük firmanın en büyük gemilerini bu hatta 
kullanacakları P3 ağının, bu yılın son çeyreğinde faali-
yete geçmesi planlanıyordu. 

ÇİN’DEN VİZE YOK
Ancak, tüm planlar Çin’in devreye girmesiyle yara 

almış gözüküyor. Çünkü,  Avrupa Birliği’nin onayladığı 
P3 İttifakı, Çin Ticaret Bakanlığı’na bağlı Dış Ticaret 
Merkezi’nden (MOFCOM) onay alamadı. Çin’in devlet 
haber ajansı Xinhua’nın haberine göre MOFOCOM, 
ittifakın tekel oluşturacağı endişesini dile getirerek 3 
devin birlikte hareket etmesine karşı çıktı.  Bu durum  
Finansal çevrelere göre yaklaşık “1 milyar dolarlık ma-
liyet tasarrufu, eşdeğer % 5-6 birim masraf” olarak 
değerlendiriliyor. 

CMA CGM-Maersk-MSC 
P3 ittifakına Çin engeli
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liklerim var diyemezsin. Eğer herkese aynı şekilde 
davranmazsan orası hatlıktan çıkar. Ben Continental 
gibi bir dünya devini taşıyorum. 94.7 puan aldım. 
Üstelik bu puanlamayı bir Alman yapıyor. Bir 
Türk’e gidip ricada bulunabilirsiniz ama 
Alman’ın kriterleri bellidir ve onun dışına 
çıkmaz. Gerçekten birinci öncelikleri 
işin doğru yapılması. Ben Genel Müdür 
ile tartıştım. Eğer tartıştığım bir Türk 
olsaydı, şimdi Continental’i bir başkası 
taşıyordu. Ben de onu istiyorum. Bir 
başka şirketi kullanıyorum diye U.N Ro-
Ro’nun yöneticisi beni cezalandıramaz.”

 
BİR ÖNCEKİ YÖNETİM, 
UND TARİHİNİN EN BAŞARILISIDIR
Önceki Genel Sekreteri bulmuşken, UND’yi de 

konuşmamak olmazdı. Fevzi Çakmak, UND ile ilgili 

sorumuza da şu yanıtı 
verdi:

“UND’nin gelmiş 
geçmiş en başarılı 

yönetimi içinde 
benim de bulunduğum bir önceki yönetim-

dir. Bizler konuştuk, Engin Başkan uyguladı. 
Diğer yönetimlerde ise, yönetim konuştu, 
bir ya da iki kişi uyguladı. Bizim devletin 
verdiği belgeleri konuşuyor olmaktan çok, 
hizmetleri konuşuyor olmamız lazım. UND 
tarihinde 3 önemli proje vardır. Birincisi 

Saffet Ulusoy’un U.N Ro-Ro projesi, ikincisi 
Çetin Nuhoğlu’nun üniversite ve Gürbulak 

projesi, üçüncüsü ise bizim dönemimizde 
gerçekleşen TOBB-UND protokolüdür. Çünkü, o 

protokolle UND hiçbir yere bağımlı olmadan kazanç 
getirecek bir yapıya kavuşmuştur.”

“U.N Ro-Ro, önceliklerime 
 göre bindiririm diyemez” 

Plastnak şirketinin sahibi ve Uluslararası Nakliye-
ciler Derneği’nin (UND) önceki Genel Sekreteri 
Fevzi Çakmak, Türk nakliyecisini Avrupa’ya 

deniz yoluyla ulaştıran Ro-Ro hattının işleticisi U.N 
Ro-Ro’nun kayırmacılık yaptığını öne sürdü. 

Kendisinin haksızlığa uğrayan tek firma olmadığı-
nın altını çizen Çakmak, yaşadıklarını şu sözlerle dile 
getirdi: “Ben, yurtdışına çıkarken tüm ro-ro şirketleri-
ni kullanırım. Ama bana şimdiye kadar U.N Ro-Ro’nun 
dışında hiç kimse benim önceliklerim var dememişti. 
Ben söz konusu ro-ro şirketine bugüne kadar 10 
milyon Euro’ya yakın para ödedim. UND, engelleri 
kaldırmak için uğraşırken, içimizden bir kuruluş da 
yeni engeller getirmek peşinde. Beni alternatif ro-ro 
kullandığım için cezalandırdılar. Ben kimsenin yerini 
istemiyorum. Ben de sıradan geldim. O da bin lira 
veriyor, ben de bin lira veriyorum.  Soruyorum beni 
niçin Cumartesi bindirmedin? Müsait değildi. Peki 
Pazar? Önceliklerim var. Önceliği olmak ne demek? 

Peki Ulusoy’dan da, kapıdan da gelenler var, ona ne 
diyorsunuz? Bir hizmet işi yapıyorsunuz ve önceliğiniz 
müşteri memnuniyeti olmalı. Siz bir müşteri memnu-
niyeti anketi yaptınız mı? Yaptıysanız niçin açıklamı-
yorsunuz? Öncelik ne demek? Bana bunu bir anlat-
sınlar. Ben Salı günü gelmişsem, niye binemiyorum 
gemiye? Cumartesi gününe rezervasyonu olan birçok 
aracın gelmediğini biliyorum. Ekranda görüyorsunuz. 
Sen geç geldin, sıraya göre alıyorum derlerse anlarım, 
ama benim önceliklerim var derseniz bu olmaz. Peki 
devlete döviz getiren ve benim de yükünü taşıdığım 
ihracatçının suçu ne? U.N Ro-Ro’nun doğru işler de 
yaptığını teslim etmemiz gerek. Ama, bence müşteri 
memnuniyeti olgusunu da bir gözden geçirmeli. Beni 
cezalandıramazsın! Ben senin limanına girdiğimde 
uluslararası çıkış kapısına girmiş oluyorum. Eğer bana 
böyle bir yaptırım uygulayacaksan içeri girmeden 
yapmalısın. Ben de diğer alternatifleri kullanırım. İçeri 
alıyorsan da, sıram geldiğinde beni alırsın, önce-

UND’nin önceki Genel Sekreteri Fevzi 
Çakmak, kayırmacılıktan şikayetçi:

PLASTNAK şirketinin kurucusu ve 
Genel Müdürü Fevzi Çakmak, emekliliğini 
garantiye almış gözüküyor. Çakmak’ın 
hem oğlu Emir, hem de kızı Elçin aynı 
zamanda Plastnak personeli. Babaların-
dan aldıkları öğreti ve şirkette kazandık-
ları deneyimle, çıtayı daha da yukarıya 
çıkarma yolunda ilerliyorlar. 

PLASTNAK EMiN ELLERE EMANET

 
U.N Ro-

Ro’nun doğru 
işler de yaptığını 
teslim etmemiz 

gerek. Ama, bence 
müşteri memnu-
niyeti olgusunu 

da bir gözden 
geçirmeli.

Soruyorum 
beni niçin Cumartesi 
bindirmedin? Müsait 
değildi. Peki Pazar? 

Önceliklerim var. ?Soruyorum 
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Mercedes-Benz, geleceğin taşımacılığını şekil-
lendirmede kararlı. Uzun yıllar süren ar-ge ça-
lışmalarından sonra ortaya çıkan ‘Future Truck’ 

30 ülkeden 300 aşkın basın mensubunun katıldığı dev 
bir lansmanla dünya kamuoyuna tanıtıldı. 

Eski Doğu Almanya’nın Magdeburg kentinde yapılan 
etkinlikte sunumlar, aralarında Türkçe’nin de bulun-
duğu 10 dilde gerçekleştirildi. Verimlilik, bağlantılılık 
ve güvenlik alt başlıklarıyla oluşturulan 3 çalışma 
grubunda yapılan oturumlarda ‘Future Truck’ tüm 
ayrıntılarıyla ele alındı. 

YAKIT TÜKETİMİ DÜŞÜYOR
Verimlilik konulu oturumda konuşan Daimler Mer-

cedes-Benz Kamyon Servis ve Satış Sonrası Pazarla-
ma Direktörü Ulrich Bastert, taşımacılıkta verimliliğin 

maliyeti azaltıp, karı artıran en önemli etkenlerden 
biri olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

“Taşımacılık açısından verimlilik olmazsa olmaz-
dır. Mercedes’in en önem verdiği konu da çevreye 
zarar vermeden, yakıt teknolojileri kullanarak verimi 
artırmaktır. Kinetik enerjinin daha iyi kullanılmasını 
sağlıyoruz. Böylece tüketim yüzde 15-20 civarında 
düşüyor. Bu cihaz kullanıldığında ciro da etkilenir. 
Çünkü, aracın sahibi aracının nerede olduğunu her 
zaman bilebilir.”

GELECEĞİN KAMYONU
Bastert, ‘yeni bebeğimiz’ diye nitelendirdikleri 

kamyonu ise şu sözlerle tanımladı: “300-500 met-
re önündeki aracın içini dahi görebilen bir kamyon 
düşünün. Şerit daralıyor, yolda problem var, kamyo-

numuz hepsini görecek. Bunlar hayat kurtarabile-
cek özelliklerdir. Acil fren asistanı bütün sattığımız 
araçların %66’sında zaten var. 2018 yılından sonra 
çelik süspansiyon araçlarımız olacak. Acil fren asistanı 
acil durumlarda kullanılacak. Bilgileri mümkün olduğu 
kadar erken alan bir şoför daha dikkatli gider. Şoför 
her zaman var olacak. Şoförsüz bir sürüş istemiyoruz. 
Amacımız şoförün üst düzey disiplinle, verimli sürüş 
sağlamasını sağlamaktır. Şoförün ön görülemeyen 
görevleri olacak. Örneğin aktif şerit değişimi gibi. Gü-
nümüz koşullarında şoförün vazgeçilmez olduğu ger-
çeğini asla unutmuyoruz. Önce kamuya açık olmayan 
çevresi sınırlı alanlarda otonom sürüş testleri olacak, 
daha sonra otoyollarda; kent trafiğinde ise minimum 
10 yıl içinde olabilir.”

HASSAS VERİLER KORUNACAK
Bağlantılılık adı verilen ikinci oturumda konuşan 

Mercedes-Benz yöneticilerinden Stefan Buchner  de, 
geleceğin kamyonunda öne bakarak işleyen bir ön 
görülü sürüş tekniği kullanıldığını belirterek, “Uydu 
bazında yürütülen sistem, aracın ve yolun topog-
rafik yapısını görüyor. PPS sayesinde yüzde 5 yakıt 
tasarrufu sağlanabiliyor. Flipboard sistemiyle ise 
daha verimli sürüş mümkün. Yeni açılan otobanlarda 
bu sürüş tekniği yapılabilir. Otonom sürüş, lojistiği 
kolaylaştıracak. Dünyadaki kamuoyuna sunabileceği-
miz metotları göstereceğiz. Tepkiler topladık, ilgi çok 
büyük. Özellikle verimlilik ve güvenlik lojistik şir-
ketlerinin büyük ilgisini çekti. Ancak, hassas verileri 
korumak da bizim için çok önemli” diye konuştu.  

 “DAIMLER’İN ÖNÜ KESİLMEMELİ” 
Güvenlik konulu oturumda konuşan Daimler Trucks, 

Ürün Geliştirme ve Global Satın Alma Sorumlusu Sven 
Ennerst ise, 40 tonluk bir aracın çarpışma anında çok 
farklı şiddet göstereceğinin altını çizerek, “Her kaza 
bir kaza fazladır. Bu nedenle elimizden gelen her şeyi 
yapmalıyız. Asistan destek sistemleri, sürücünün 
yıpranmadan araç kullanması için vardır. Sürücünün 
yorgunluk belirtilerini ölçüp, mola vermek gerekip 
gerekmediğini belirler. Dur kalkta mesafeleri ayarlar. 
Otomatik fren sistemimizin aracı tamamen durdurma 
özelliği de var. Kazasız döneme doğru hızla ilerliyo-
ruz. Hiç kimse yasa koyucudan teknolojik gelişmeleri 
önceden görmesini bekleyemez. Fakat,  Daimler’in de 
önü kesilmemeli. Şoför direksiyonun arkasındayken, 
teknolojik sistemlerin kumandayı alması korkutucu 
gelebilir. Ama, bunun kazaları minimuma indireceği 
de bir gerçek. Birçok insan hayatını kurtarabiliriz. 
Mercedes-Benz, bunun öncülüğünü yapmaya devam 
edecek” diye konuştu.

VİYANA KONVANSİYONU 
YENİDEN DÜZENLENMELİ
Üç ana başlıkta yapılan sunumun ardından yeni tek-

nolojinin politika ve mevzuat açısından tartışıldığı bir 
panel yapıldı. Avrupa Birliği ülkelerinde karayolu ta-
şımacılığının kaçınılmaz olduğu savunulan oturumda, 
üye ülkelerin aktif bir işbirliği içinde olmaları gerektiği 
vurgulandı. Ücret sinyalleri verilerek ilerlenen bir oto-
yol sistemi konusunda tüm AB ülkelerinin hemfikir ol-
duğu ifade edilen panelde, en önemli  konunun Viyana 

Şoförler, akıllı kamyonla birlikte lojistik yöneticiliğine terfi ediyor…

Mercedes’in ‘Future Truck’ı
gidecek, sürücüsü izleyecek

Future Truck’ın daha az trafik tıkanıklığı ve 
daha az kaza anlamına geleceğini vurgulayan 

Daimler AG Kamyon ve Otobüs Grubu Başkanı Dr. 
Wolfgang  Bernhard aracın avantajlarını şöyle 
sıraladı: “Çünkü dikkat dağınıklığı olmaz. Araç 
sistematiği sürücüyü olası trafik tıkanıklarına 
göre uyarır. 2012 yılında Almanya’da 600 bin 
km uzunluğunda tıkanıklık trafikleri oluşmuş. 
Yeryüzünü 5 kez dönecek bir uzunluktan söz 
ediyoruz. Future Truck sayesinde kamyonlar 
en avantajlı güzergahlara yönlendirilebilir. 12 
milyar litre yakıtı emisyon olarak havaya salıyo-
ruz. Otonom sürüş sadece ekonomik olarak değil, 
çevre için de faydalı. Bu sadece AB’de gündemde 
olan bir durum değil. Bizler sıfırdan başlamadık 
kompleks sürüş ortamında da sürüş yapabileceği 

kanıtlandı.Siyasi karar alıcıları bizi ciddiye almak  
zorunda. Şu açıktır, otonom sürüş kamyonundan 
maksimum verim alabilmek için birçok  veriyi 
bilmek gerekir. Bu verileri kimin toplayacağı ve 
muhafaza edeceği tartışılıyor. Mevzuatın ulusal 
düzeyde çözülmesini 10 yıl içinde bekliyoruz.” 

Daimler AG Mercedes-
Benz,  sahip olanın 
lojistikte rakiplerinden 
birkaç adım önünde olma 
avantajı yakalayacağı 
bir kamyon üretti.  Yeni 
kamyon, sürücünün hiçbir 
müdahalesine gerek 
kalmaksızın kendi kendine 
yol alabiliyor. Mercedes, 
‘Future Truck’ adını 
verdiği yeni aracını 2025 
yılında piyasaya sürmeyi 
hedefliyor. 

Trafiğe takılmak, havayı kirletmek yok
* Devamı var
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Konvansiyonu’nun teknolojik gelişimleri de göz önüne 
alarak değişime uğraması olduğunun altı çizildi. 

ŞOV BAŞLIYOR
Şimdi ‘geleceğin kamyonu’nu iş başında görmek için 

yola çıkma zamanı. Magdeburg’un 20 km uzağındaki A 
14 otobanına gidiyoruz. A 14 trafiğe henüz açılmamış. 
Ama o gün etrafta birçok araç var ama hepsi Merce-
des. Çünkü, Daimler otobanı bir günlüğüne kullanma 
izni almış.   ‘Future Truck’ın şovu Daimler AG Kamyon 
ve Otobüs Grubu Başkanı Dr. Wolfgang Bernhard’ın 
işaretiyle başlıyor. Akıllı sistem, Actros  1845’e enteg-
re edilmiş. 

ŞOFÖR, ARAÇ GİDERKEN 
TÜM İŞLERİNİ YAPABİLİR
Sıranın uygulamaya geldiğini ifade eden Dr. 

Bernhard, “Burası sadece doğru mekan değil, doğru 
zaman. Teknolojimiz çok lierledi, gelen sinyalleri kay-
dedecek bilgisayarlarımız var. Apollo 11’in bilişim ka-
pasitesi 2 ghz idi. Şimdi sadece bir kamyonda bunun 
yüz katına yakın uygulama yapılıyor. Kamyonumuz 
saatte 80 km hıza kadar ulaşacak. Bugün hepimiz için 
önemli bir an. Gereksiz fren ve sürat artırımı yapılmı-
yor. Sistem, iyi dinlenmiş bir şoför gibi kullanabiliyor. 
Hatta geleceğe bakabiliyor. Future Truck, akıllı ve 
tasarruflu bir kamyondur. Güvenli olduğu için sigorta 
maliyetleri düşer. Taşımacılık maliyetleri düşer, çünkü 
her şey planlandığı gibi yürür. Ayrıca güzergah plan-
laması, trafik konumu planlanabilir. Otonom sürüş, 
şoförlüğü cazip bir iş haline getirecek ve mesleği 
daha çok sevdirecek. Şoförümüz, aracı kullanır-
ken muhasebe işlemlerin yapabilir. Pizza siparişini 
verebilir. Yemek yeri seçebilir. Sıradan bir şoförken 
lojistik uzmanına dönüşebilir. Ailelerinden uzak kalan 
sürücüler, artık sürekli çevrimiçi olabileceklerinden 
bu özlemlerini de giderebilecek” ifadelerini kullandı. 

ARAÇ GİDİYOR, ŞOFÖR İSE 
YAN OTURMUŞ ELİNDE IPAD’İ İLE MEŞGUL
Bu arada yanımızdan elinde ipad’i ile meşgul şofö-

rün direksiyonda oturduğu ama iki elinin de ipad ile 
meşgul olduğunu hayretle görüyoruz. Çünkü, kamyon 
mizansen olarak diğer Mercedes araçları ile yaratılan 
trafikte hızla ilerlemesini sürdürüyor. 

Dr. Bernhard da, şoförün karşılaşması muhtemel 
aksaklıkları örneklerle anlatmayı sürdürüyor.  

Sürücünün dinlenmek için aracını sağa çekmek 
zorunda olmadığını söyleyen Bernhard, “Trafik iletim 
sistemleri de araçlarımız kadar akıllı olmak zorunda. 
Çocuk sahibi olanlar bilir. Benim ve birçoğumuz için 
Future Truck bebeğimizdir. Taşımacılığın geleceği 
Future Truck ile başlayacak. Aşırı yıpranmış sürü-
cüden, dinlenmiş bir lojistik uzmanı yaratacağız. 
Kamyonun tarihçesinde yepyeni bir başlangıca adım 
attık. Teknoloji liderliği iddiamızı sürdürüyoruz. Örne-
ğin trafikte bir araç arıza yaptı. Bu durumda kamyo-
nunuz vaktinde yavaşlayarak etrafından güvenilir 
bir şekilde geçer. Dur kalk durumlarında da şoförün 
tepkisi çok daha kolay olur. Gazete okur, mektup bile 
yazar. Ayrıca olası bir arıza durumunda uzaktan erişim 
sistemiyle arızanın nerede olduğu ve nasıl müdahale 
edilebileceği konusunda girişim yapılabiliyor. Otonom 
sürüşte korunmalı bir mod sunuyoruz. Bu nedenle 
sürücü konsantre olabiliyor. Direksiyon saatinin 
sonunda uygun bir dinlenme moduna geçebilirsiniz. 
Eylüldeki fuarda birçok uygulamayı da paylaşacağız. 
Avrupa genelindeki tüm kamyon sürücüleri stresli 
olabiliyor. Çünkü, firmalarını temsil ediyorlar. Yükün 
güvenliğinden sorumlular. Sektörün ekonomik ve 
ekolojik düzeyde birçok argümanı var. Sürücü, her 
saniye kamyon tarafından uyarılabileceğini biliyor. 
Bu kamyon virajın ötesini bile görebilir. Hiç hesapta 
olmayan bir kaza durumunda da aktif fren sistemi 
devreye girer” diye konuştu. 
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Mermerciler, lojistikçilerden 
komple taşıma teklifi bekliyor

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 
(İMİB) Başkanı Ali Kahyaoğlu, 
özellikle demiryolunun da 

olduğu bölgelerde, lojistik 
firmalarının ocaktan son 
noktaya verebilecek-
leri tekliflerle sektörün 
yeni bir ivme kazana-
bileceğini, kendilerinin 
de ürünlerini daha ucuza 
taşıtabileceklerini kaydetti. 

Madenciler, kısa bir süre önce 
yaptıkları seçimde hep farklı çıkış ve 
icraatlarıyla sektörde ezber bozan işler 
yapan Ali Kahyaoğlu’nu 4. kez başkan seçti. 
Kahyaoğlu da, ilk hamle olarak sektörün en 
büyük maliyet kalemlerinden olan nakliye 
sorununa el attı. Lojistik sektöründeki 
firmaların, mermercilerle daha verimli 
çalışabilmeleri için ortaya bir proje koymalarının şart 
olduğunu vurgulayan Kahyaoğlu, “Örneğin, OMSAN 
Lojistik bana bir proje sundu. Lojistik sektörünün 

diğer paydaşları da bu ve buna ben-
zer projelerle kapımızı çalmalı. 

OMSAN Lojistik, ocaklar-
dan mermeri alıp, Evyap 

Limanı’na trenle getirip, 
konteynere koyup, güm-
rükleme ve yüklemesini 

de yapacak komple bir 
teklifle karşımıza çıktı. 

Hatta konteyner fiyatını 
da belirledi ve verdiği fiyat 
da oldukça ucuz.  Eğer 
bu rakamı tutturabilirse, 
konteyner başına 150 
dolara yakın bir indirimle 
malımızı taşıyabileceğiz. 
China Line ile görüşmelerini 
de yapmışlar, OMSAN da 
ciddi firma. Bu az para değil, 

üzerinde çalışıyoruz. Bir firmanın daha teklif vereceği 
söyleniyor. Onunla da önümüzdeki günlerde görüşe-
ceğim. O da ocaktan alıp, adrese kadar götürecek bir 

fiyat teklifi verecek. Sektör, bu tip çalışmalar yapabi-
lir. Ama, bunu 3 tane Bilecik’te yapamazsın. Rekabet 
güzel ama sıkıntılar doğurabilir. Örneğin, OMSAN 
Bilecik’i yapar, X firma Torbalı İzmir’i; bir diğeri Elazığ, 
Mersin’i taşır vb. Bu tip çalışmalara Birlik olarak açığız. 
Anlaşma ve protokolleri yaparız, iki tarafın da garan-
törünün bizim olacağı bir çalışma gerçekleştirebiliriz. 
Bizim Irak hariç, karayoluyla nakledeceğimiz çok fazla 
TIR taşımamız kalmadı. Ama gemiyle, özellikle Çin ile 
ilgili böyle bir hat açılabilir. Omsan gibi diğer firmalar 
da bize böyle tekliflerle gelebilir” diye konuştu.  

SUİİSTİMALLER DE YAŞADIK
Birlik olarak binlerce firmayı temsil ettikleri için 

pazarlık yapabilme güçleri de olduğunun altını çizen 
Ali Kahyaoğlu, “Ucuz fiyat alacağız diye suiistimaller-
le de karşılaşabiliyoruz. Örneğin A Kargo firmasıyla 
piyasada 3 liraya götürülürken, diyelim ben 1 liraya 
anlaştım. Biz, bu fiyatları alırken testler de yaparak 
durumu takip ediyoruz. Bir kargo firmasına araların-
da kendi adresimizin de bulunduğu kargolar verdik. 
Kargo, bunları aldı; teslim kağıtlarını haftada bir gön-
dermesini istedik. Kontrol amaçlı gönderdiğimiz, bize 
ait adreslerdeki bazı evrakların da teslim edildiğine 
dair imzalar geldi. Halbuki, biz onları teslim almamış-
tık. Kargo, götürdüğü 5 bin evraktan çoğunu çöpe 
atmış. Aslında ortak satın alma, bizim sistemimize pek 
uymuyor. Sektörün büyükleri, ‘ben zaten büyüğüm 
alırım’ diyor. Ya da niye, kaça aldığını seninle paylaş-
mak istemiyor. Ben 500 dolara taşıtıyorum, sen 350 
dolara taşıtıyorsun ama bunu benimle paylaşmıyor-
sun. Çünkü, firmalar aradaki 150 dolar farkı rekabet 
aracı olarak görüyor” açıklamasını yaptı. 

KARAYOLU MERMER TAŞINMASINA 
UYGUN DEĞİL 
Karayolunda özellikle blok taşımalarında tonajla 

ilgili sıkıntıları olduğunu ifade eden İMİB Başkanı, 
“Mermer taşınırken yüzde 10 diye bir avantajımız 
bulunuyor. Bölünmez yük kavramı nedeniyle kam-
yona yüzde 10 daha fazla yükleyebiliyoruz. Kontey-
nerlerimiz 27-28 ton. Söz konusu taşımaya konu blok 
mermer de zaten pek fazla olmuyor. Biz de 2-3 bloğu 
28 tona getirmeye çalışıyoruz. Bu da karayollarına 
zarar veriyor. Doğruları da yanlışları da konuşmalıyız. 
Sen kamyonu yükleyip, tüm yolları bozacaksın. O yol-
lardan herkes geçiyor. Kanunlara uymak zorundayız. 
O nedenle, karayolu bizim yükümüzün taşınması için 
doğru yöntem değil” dedi. 

FUAR LOJİSTİĞİNDE SIKINTI VAR 
Fuar lojistiğinde uzmanlaşmış firma sayısının azlığının 
kendilerini zorladığını belirten Ali Kahyaoğlu, “Büyük 
sorunlar yaşayabiliyoruz. Konusunda uzmanlaş-

mış çok fazla firma yok. Buradan benim malımı alıp, 
İtalya’ya gönderip, gümrüğünü yapacak firma sayısı 
gerçekten çok az. Biri çıkıyor, ben bunu ‘5 bin dolara 
yaparım’ diyor. Diğeri 7 bin istiyor. 7 bin isteyen pahalı 
ama gerçekten yapıyor. Bazen kızıyorum niye pahalı 
taşıtıyorsunuz diye ama adam sorunsuz götürüyor. 
Öteki 5 bin Euro’ya götürüyor ama İtalya’da fuar baş-
ladığı gün arabayı henüz Bulgaristan’da görüyorsun. 
Geçiş kağıdı yoktu, mazot bitmişti, şoför kaçtı gibi 
bahaneler duyuyoruz. Örneğin stant ücretleri de çok 
yüksek, belki sadece bunun için bir firma kurmalıyız. 
Fiyatlar öyle tırmandı ki, 1’ken 4’e çıktı. Ben de herke-
si uyardım, ücretler makul seviyelere gelmezse kendi 
firmamı kuracağımı söyledim. Alırım 10 adam, onların 
yarı fiyatına yaparım” ifadelerini kullandı.

MERMERDE YİNE EZBER BOZACAK BİR PROJE
Bir önceki yönetimin URGE ve tanıtım faaliyetler-

den dolayı harcadığı 10 milyon lira Kahyaoğlu’nun 
canını oldukça sıkmış. Tanıtımın çok daha uygun 
bedellerle ve para kazanılarak da yapılabileceğine 
inandıklarını kaydeden İMİB Başkanı Ali Kahyaoğlu, bu 
projesini de şu sözlerle dile getirdi: “Mermer sektörü 
ile ilgili seçilmiş 20 çocuğumuza meslek kazandıracak 
bir çalışmanın içindeyiz. İhracatçı Birliği’nin ortaklığın-
da, herkesin farklı hisselerle katılabileceği bir firma 
kuracağız. Sektördeki firmalar 18 dolara sattığı malı, 
kurulacak bu ortaklığa 17’ye verecek. Firma, kara da 
ortak olacağı için bir kaybı yok, ben de iyi bir alıcıyım. 
Buradan gelecek 550 bin Euro’yu bu 20 çocuğun 
maaşına, yol parasına harcayacak ve dünyanın çeşitli 
bölgelerine göndereceğim. Bir yıl sonra da şu ülkeye, 
bunu; bu ülkeye şunu sattım diye raporunu da suna-
cağım. Bu çocuklara 550 bin Euro harcayıp karşılığın-
da 2 milyon dolarlık ihracat yapılabilecek bir sistem 
kurma arzusundayız. Hiçbir kimseye rakip değilim, 
Türk mermerini satmayı, üstelik piyasanın üstünde 
satmayı hedefliyorum.  Ben inanıyorum ki, bir önceki 
yönetimin 4 yılda 10 milyon lira harcayarak getire-
medikleri sesin çok daha fazlasını getirecek ve üstelik 
para kazandırıp, istihdam sağlayacağız.” 

Durgun seyreden 
uluslararası taşımacılık 

sektörüne, yeni bir 
modelle iş hacmini 

artırma imkanı doğdu.

Ali kahyaoğlu
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KOBi’lerin nakliye giderleri 
“freightarea.com          ile azalacak

Lojistik sektörünün en yeni aktörlerinden 
biri olan FreightArea, hem KOBİ’lerin yurtdışı 
nakliye giderlerini azaltacak, hem de 
lojistik şirketlerinin sanal ortamdan müşteri 
portföylerini artırmasını sağlayacak.

Rekabet şartlarının iyiden iyiye zorlaştığı gü-
nümüzde, ithalat veya ihracat yapan firmaları 
en çok zorlayan konulardan biri hiç kuşkusuz 

ki yurtdışı nakliye giderleri. İhracatın yüzde 65’inin 
KOBİ’ler tarafından yapıldığı ülkemizde üreticiler, 
her ne kadar diğer kalemlerde giderlerini azaltmaya 
çalışsa da, nakliye konusunda yeni ve yaratıcı bir çö-
züm bulamadığı sürece yüksek rakamlarla boğuşmak 
zorunda kalıyor. Ülke ekonomisinin belki de en önemli 
aktörleri olan KOBİ’lerin imdadına yetişen FreightA-
rea işte tam da bu noktada devreye giriyor. 

İHRACAT DA, NAKLİYECİ DE KAZANÇLI
tr.FreightArea.com, en basit anlatımıyla 

ihracatçıyla nakliye şirketlerinin buluşmasını 
sağlıyor. Ürününü taşıtmak isteyen şirketler, 
tr.freightarea.com adresine girip ücretsiz bir 
şekilde üye oluyor ve nakliye talebi açıyor. 
Bu taleplerinde hangi ürünü taşıttıracak-
larını, taşıyacak şirketlerde hangi kriterleri 
aradıklarını, ürünün havayolu, denizyolu gibi 
hangi yolla taşınmasını istediklerini 
açtıkları nakliye talebinde belirti-
yorlar. FreightArea, KOBİ’lerin bu 
taleplerini alıyor, güvenilir ve bü-
yük lojistik firmalarından fiyatlar 
topluyor. Tekliflerin alınmasının 
ardından nakliye yaptıracak 
olan şirket, bu firmalardan en 
uygununu seçerek işi o firmaya 
veriyor. Böylece hem zaman-
dan tasarruf etmiş oluyor, 
hem de piyasanın rekabetçi 
yapısını kendi lehine çevirmiş 
oluyor. 

FreightArea’nın ihracatçıya 
sağladığı avantajlardan biri 
de nakliye şirketleri ile ilgili 
bilgileri ve düşüncelerini de 
KOBİ’lere sunması. Şirketler, 

ille de siteye üye olan nakliye şirketleriyle çalışmak 
zorunda da değil. İsterlerse FreightArea’yı bir CRM 
programı gibi kullanıp, taleplerini FreightArea üzerin-
den oluşturup, sadece istediği firmalardan da teklifler 
alabiliyorlar. Kendi nakliye firmaları, FreightArea üye-
si olmasa da olur. Tüm bunların yanı sıra tüm sigorta 
hizmetlerini de FreightArea ile çözmek mümkün. 

FREİGHTAREA, LOJİSTİĞİN 
İTİCİ GÜCÜ OLMAYA ADAY
Gelelim madalyonun diğer yüzüne. FreightArea’dan 

karlı çıkan yalnız KOBİ’ler değil. Nakliye şirketleri de 
site aracılığıyla sanal ortamda müşteri portföylerini 
geliştiriyor. Özellikle de sektördeki rekabetin boyu-
tunu göz önünde bulunduracak olursak, FreightArea, 
bu yönüyle de sektöre hatırı sayılır bir katkı sağlamış 
oluyor. Ayrıca FreightArea sayesinde her iki taraf da 
tüm bu operasyonları internet üzerinden yaptığı için 

7/24 takip imkanı buluyor, ofise gitmeden, cep 
telefonundan veya tablet bilgisayarından 

işlerini halledebiliyor.

ŞİMDİDEN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Sitenin yaratıcısı Doğuş Üniversitesi 

eski öğretim üyelerinden Önder Türker. 
Uzun yıllar çok uluslu bir şirkette CEO 
olarak çalışan Türker, daha önce de sek-

töre kazandırdığı yenilikçi 
uygulamalarla bu alanda 
kendini kanıtlamış bir 

isim. Öyle ki FreightA-
rea şimdiden büyük 

ilgi görmüş durumdu. 
Birçok şirket şim-
diden siteye üye 
olmuş ve tanınmış 
lojistik şirketleri 
de teklif vermeye 
başlamış bile. Fre-
ightArea ayrıca, 
TEB’in düzenle-
diği  “İcat Çıkar” 
yarışmasında 

ikincilik kaza-
narak parlak bir 

proje olduğunu 
ispatlamış. 

Önder Türker
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Türkiye’deki ulusal ve ulusla-
rarası boya  ve kimya firmaları 
başta olmak üzere bir çok 

kimyasal madde üreticisine lojistik 
hizmet sağlayan Dinçer Lojistik, 
geçtiğimiz yıl 1 milyon ton paketli 
kimyasal ürün taşıdı. 

2003 yılında faaliyetlerine baş-
layan Dinçer Lojistik, boya&kimya 
sektörü başta olmak üzere madeni 
yağ, ambalaj, kâğıt, endüstriyel 
ürün sektörlerinin öncü firmalarına 
yurt içinde kontrat lojistiği hizmeti 
veriyor. 

Müşterilerine Komple ve Parsiyel 
dağıtımın yanı sıra, kendi perso-

neli ve  firma logolu araçlarıyla 
Bölge Dağıtım hizmeti sun-
duklarını ifade eden Pazarla-
ma ve Satış Yöneticisi Banu 
Akbaş, “Türkiye’nin çeşitli 

yerlerine startejik olarak konum-
landırılmış 8 transfer merkezimiz 
bulunmaktadır. Teslim  aldığımız 
yükler kontrol edil-dikten  ve diğer 
yüklerle konsolide edildikten sonra 
Dilovası’nda yer alan ana transfer 
merkezimizden diğer illerdeki 
transfer merkezlerimize gönderilir. 
Bu bölgelerden de alt birimlerdeki il 
ve ilçelere ulaştırılır.  Bu bağlamda, 
Türkiye’nin ticari kimya hareketinin 
%92’sini biz kendi öz mal araçla-
rımızla yapmaktayız. Bu sistemin 
sağlıklı bir şekilde çalışmasının en 
önemli sebebi, 81 il ve 978 ilçeyi 

kapsayan dağıtım planımız doğrultusunda hareket 
etmemizdir. Bu sayede müşterimiz siparişinin ne 
gün ve hangi saatte ilgili yere ulaşacağı bilgisine 
önceden sahip olmakta ve sipariş planlamasını bu 
bilgiler doğrultusunda yapmaktadır.  Bu özellikle 

“Dinçer Lojistik, kimyasal ürün
lojistiğinde uzmanlığın adıdır”

Dinçer Lojistik 
Pazarlama-Satış 

Yöneticisi ve Tehlikeli 
Madde Güvenlik 

Danışmanı Banu Akbaş, 
“8 transfer merkezi, 150 
adet ADR standartlarına 
uygun olarak donatılmış 

öz mal aracı ile 
Türkiye’de kimya 

sektörüne özel dağıtım 
ağına sahip tek lojistik 

firmasıyız” diyor.

parsiyel yükler için bizi öne çıkaran en önemli özel-
likleri¬mizden biri” diye konuştu. 

“BUTİK HİZMET DE VERİYORUZ”
Her yıl artış gösteren yatırımları, modern yöne¬-

tim anlayışı ve uzman kadrosu ile kısa zamanda 
kimyasal ürün lojistiği alanında, kendilerine önemli 
bir yer edindiklerini vurgulayan Akbaş, “ 8’i trans-
fer merkezlerimizde yer almak üzere toplam 13 
depomuz bulunmakta ve müşterilerimize ortala-
ma 20.000 m2 alan üzerinde depolama hizmeti 
vermekteyiz. Standart depolama hizmetlerinin 
yanı sıra, müşterilerimizin tamamıyla ihtiyaçlarına 
göre dizayn edilmiş butik hizmetler de vermekteyiz. 
Kimya lojistiği alanında gerek alanında uzmanlaş-
mış iş gücümüz gerekse teknolojik alt yapımızla 
müşterilerine  en yetkin hizmet veren şirketlerden 
biri  olduğumuzu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra, 
müşterilerimiz birçok kurumsal firmada buluna¬-
mayacak esnekliğe sahip olduğumuzu çalıştıkça 
görmektedir” açıklamasını yaptı.

 1 MİLYON TON PAKETLİ KİMYASAL 
ÜRÜN TAŞIMIŞLAR
Dinçer Lojistik’in ticari faaliyetleri hakkın¬da 

da bilgi veren Pazarlama ve Satış Yöneticisi Banu 
Akbaş, bu ko¬nuda da şunları söyledi: “Geçen yıl 1 
milyon ton paketli kimyasal ürün taşıdık. Bu yıl çok 
daha yukarılarda bir rakama ulaşacağımızı umut 

ediyorum. %100 müşteri memnuniyetini biz  
temel ilke olarak kabul ediyoruz. Sistemimi-
ze kayıtlı 8 bin adet araç ile beraber filomuz-

da ADR gerekliliklerine uygun 
ekipmanla donatılmış 

150 adet öz mal 

ve sözleşmeli aracımız bulunuyor. Bu araçları 
kullanan şoförler de ADR sertifikasına haiz eğitimli 
sürücü¬lerdir. Gerek personelimize gerekse sürü-
cülerimize verdiğimiz sürekli eğitimlerle bilgilerini 
yenilemeleri ve güncel tutmalarını sağlıyoruz. 
Geçen yıl tüm araçlarımızı yeniledik, bu bağlamda 
filomuzda şu anda 2 yaşın üs¬tünde araç bulun-
mamaktadır. Yıllık 54 bin 500 sefer sayısı, 25 bin 
uğrama noktası ile müşterilerimize yurtiçi dağıtım 
hizmetlerinde zamanında, hatasız ve mükemmel bir 
servis hizmeti sunma gayretindeyiz. 

“BİZ ADR’YE YENİ GEÇMEDİK, 
3 YILDIR ADR’YE UYGUN TAŞIYORUZ” 
Verdikleri hizmetlerde Türkiye’nin de taraf oldu-

ğu ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Ulus¬lararası 
Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) yönetmeli-
ğine uymanın olmazsa olmaz kuralları¬nın başın-
da geldiğini ifade eden Akbaş, “ paketli kimyasal 
madde taşımacılığında kimya sektörüne özel 
dağıtım ağına sahip tek lojistik firmayız.  Maalesef, 
Türkiye’de ADR sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle 
ortaya çıkan kaos hala devam etmektedir. Özel-
likle üretici firmalar önceden üretilerek piyasaya 
sunulmuş ve dolayısıyla UN onaylı ambalaja sahip 
olmayan ürünleri nedeniyle çok ciddi  cezai risk 
altındadır. Bununla birlikte durumu bir de lojistik 
sektörü açısından değerlendirirsek, nakliye firmala-
rı kendi öz mal araçlarını ADR standartlarına uygun 
hale getirse dahi, şu an  kurumsal lojistik firmaları 
da dahil olmak üzere komple dağıtımda kullanılan 
araçların  en az %70’i garajdan temin edilmektedir. 
Bu da göstermektedir ki, ADR yükümlülüklerinin ge-
tirileri hususunda sadece firmaların kendi personel-
lerini değil Türkiye’de sayıları 1.000.000’a ulaşan 
kamyon sürücülerinin de bu sistem içine alınarak  
bilgilendirilmesi hususunda gerek devletin gerekse 

lojistik firmaların tamamına çok ciddi bir görev 
düşüyor.

Dinçer Lojistik Pazarlama-Satış 
Yöneticisi ve Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanı Banu Akbaş
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Uluslararası Yatırım Holding bünyesinde bulunan 
Ulusoy Logistics deniz-hava-kara ve depolama  
hizmetlerine yenisini ekledi. Türkiye Köln arası 

kolay ekonomik ve hızlı sevkiyat gerçekleştirebilecek 
Intermodal sistemi hayata geçirdi.

Türkiye’de bir ilk’e daha imza attıklarını belirten 
Ulusoy Logistics Genel Müdürü Ertunç 

Laçinel, “7 Haziran’da hayata ge-
çirdikleri Intermodal sisteminin 

Avrupa ülkeleri ile aramızda ki en 
ekonomik, hızlı ve çevreci taşı-
macılık şekli olarak nitelendirir-
ken sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Lojistik argesi bizim için 
önemli. Değişen koşullar, çevre 

bilinci ve hız hepsini bir arada 
barındıran “Intermodal Sistem” 

için tüm yatırımlarımızı tamam-
layıp blok tren seferlerine başlamış 

bulunuyoruz. Çerkezköy-Köln arası  yük 
transferini hiç bir aktarma yapmadan direkt 
trene yüklenen özel dorselerimizle sağlı-

yoruz. Dorselerimiz, herhangi bir karbonmonoksit 
salınımı yapmadan 2400 kilometreyi 5 günde geçiyor. 
Bu sayede hem güvenli, hem de optimum maliyetli 
bir taşıma gerçekleştiriyoruz.  Hizmet kalitemizi en iyi 
seviyede korumak için DB Schenker Rail ile bir ortaklık 
yapıyoruz.”

Avrupa birliği tarafından onaylanmış yük uygun 
(XL) sertifikalı ve p 392 kodu olan çoklu ve değişken 
vagon tiplerinde ve farklı güzergâhlarında kulla-
nabilen özel yapım dorseler kullandıklarını belirten 
Laçinel, dorselerde 24 saat izleme, hırsızlık, yanma ve 
darbeleri karşı güçlendirilmiş tente ve şasi özellikleri 
bulunduğunu belirtti.

Uluslararası  Karayolu, Ro/Ro  (Deniz ) gibi tüm 
taşıma tiplerinde taşınan yüklerin direkt hat ana 
varış istasyonu Köln ve Çerkezköy olacağına değinen 
Laçinel, buradan tüm Avrupa, İngiltere ve İskandinav 
ülkelerine komple, parsiyel ve proje taşımalarında 
hem ithalat hem de ihracat olarak servis vermeye 
devam edeceklerini de sözlerine ekledi. Transit süresi 
5 günü aşmayacak Köln-Çerkezköy blok tren hattında 
tek seferde 30 dorse yüklenebilecek.

Ulusoy, Çerkezköy-Köln 
hattına blok tren koydu

Köln-Çerkezköy hattı ne gibi 
avantajlar getiriyor?

z Uygun Maliyet
z Aktarmasız Hizmet
z Hızlı Teslimat
z Çevre Güvenliği
z Güvenli Taşımacılık yeralmakta.

Ertunç Laçinel
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Konya Şeker’e 
CHEP’in  mavi 

paletleri doping 
oldu

Tüketim ürünleri, taze gıda, içecek ve otomotiv 
gibi sektörlerde dünyanın en büyük şirketle-
rine palet havuzlama çözümleri sunan CHEP, 

Türkiye’nin 50 büyük firmasından biri olan Konya 
Şeker’in palet maliyetlerini önemli ölçüde aşağı 
çekti. CHEP işbirliği öncesinde takaslı beyaz ahşap 
paletleri kullanan Konya Şeker, dağıtım ağı için doğa 
dostu mavi CHEP paletlerinin kiralanmasıyla birlikte 
tedarik zinciri süreçlerinde ciddi bir tasarruf elde etti. 
CHEP’in sunduğu ürün kalitesi, ürün temini garantisi 
ve iş yapma kolaylığı gibi değerler, Konya Şeker’in 

tedarik zincirindeki operasyo-
nel süreçlerin iyileştirilmesinde 
önemli fayda sağladı.

CHEP’TEN MALİYET 
AVANTAJI 
“CHEP paletlerinin kullanımı 

sonucu palet kırılmalarından kay-
naklanan müşteri şikayetleri de 
sıfıra yaklaştı” diyen Konya Şeker 
Lojistik Direktörü Hasan Bozan, 
palet maliyetlerinde elde ettikleri 
tasarruf ile ilgili şunları söyledi: 

“CHEP ile tanışmadan önce 
kullandığımız, herhangi bir kalite 
standardı olmayan, takaslı beyaz 
ahşap paletler tedarik zinciri 
verimliliğimizi önemli ölçüde 
düşürüyordu. Bu paletler mali-
yet, sürdürülebilirlik ve güvenlik 
konularındaki mevcut sorunları 
ortadan kaldırmıyor, aksine daha 
da artırarak tüm bu sistemin astarı 

yüzünden maliyetli hale gelmesine neden oluyordu. 
2013 yılında çalışmaya başladığımız CHEP, palet ha-
vuzlama çözümleriyle tedarik zincirimizde sorunsuz 
operasyon ve lojistik verimlilik sağladı; büyük oranda 
maliyet tasarrufu elde etmemize olanak tanıdı. 

Dünyanın 
lider palet 
tedarikçisi ve 
palet havuzlama 
sistemlerinin 
öncüsü CHEP, 
sağladığı palet 
havuzlama 
hizmetiyle 
Konya 
Şeker’in palet 
harcamalarını 
düşürerek
 şirketin önemli 
bir maliyet 
tasarrufu elde 
etmesini sağladı
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CHEP’in organizasyonumuza sunduğu zamanında 
ürün temini garantisi ve iş yapma kolaylığı da, yılda 
7 milyon tonluk ürün nakleden Konya Şeker gibi bir 
firma için büyük önem arz ediyor. 

Bu nedenle önümüzdeki yıllarda palet ve hizmet 
kalitesinden son derece memnun olduğumuz CHEP 
ile işbirliğimizi sürdürmeyi ve daha da büyütmeyi 
planlıyoruz.”

KONYA ŞEKER KARBON 
AYAK İZİNİ DE DÜŞÜRDÜ 
CHEP Türkiye Genel Müdürü Şafak Aktekin, “Palet 

havuzlama çözümlerimizin Türkiye’deki şirketlere 
sunduğu somut tedarik zinciri avantajları, her geçen 
gün daha fazla şirket tarafından farkediliyor” diyerek 
geliştirdikleri palet havuzlama sisteminin Türkiye’de 
giderek yaygınlaştığını vurguladı. 

CHEP’in sektör bazında ön plana çıkardığı kurum-
sal farkındalık ve doğa koruma anlayışının çevresel 
etkileri konusunda ise, Konya Şeker Yönetim Kurulu 
Başkanı Recep Konuk konuştu: “Konya Şeker, bugü-
ne kadar sayısız sosyal sorumluluk projesine imza 
atmış bir firma. Özellikle ağaçlandırma projeleriyle ön 
plana çıkan Konya Şeker, CHEP’in ISO 14040/14044 
standartlarına göre geliştirdiği çevresel etki hesap 
makinesine göre, 2013 yılında CHEP paletlerinin 
kullanımı sonucunda 71 bin 59 ton karbondioksit ga-
zının atmosfere salınmasının ve 35 bin 427 metreküp 
ahşap tüketiminin önüne geçmiş oldu. Bu da, Konya 
Şeker’in CHEP’in yarattığı katma 
değeri yalnızca müşterilerine 
değil, doğaya ve dolayısıyla 
gezegenimize de sunmayı 
başardığının en güzel örnek-
lerinden biri.”

Palet endüstrisinin dünya çapında pazar lideri 
CHEP, palet havuzlama hizmetlerindeki uz-

manlığıyla, perakende, imalat, havacılık, kimya ve 
otomotiv gibi farklı sektörlerden müşterilerine 
özel palet kiralama ve lojistik çözümleri 
sunuyor. Dünyada 50’den fazla ülkede fa-
aliyet gösteren, 110 servis merkezi, 7 bin 
500 çalışanı ve 500 bin toplama ve teslim 
noktasıyla üstün hizmet kalitesini farklı 

kıta ve pazarlardaki tecrübesiyle birleştiren şirket, müşterilerinin 
tüm palet yönetim ihtiyaçlarını karşılıyor. Sosyal sorumluluğunun 
bilincinde Brambles Grubu’nun bir parçası olan CHEP, özellik-
le doğal kaynakları koruma amacıyla sürdürülebilir ormanların 
oluşturulması, uzun ömürlü ahşap paletlerde kullanılan kerestele-
rin bu ormanlardan temini, özelleştirilmiş havuzlama ve taşıma-
cılık sistemleri sayesinde malzeme ile enerjiden tasarruf ilkesini 
savunuyor. CHEP, sürdürülebilirlik uygulamalarıyla Avrupa’da her 
sene 2 milyon ağacın kesilmesini önlüyor, 1600 ton karbondioksi-
tin doğaya karışmasını engelliyor. 

CHEP 
Türkiye 
Genel 
Müdürü 
Şafak 
AktekinCHEP

hakkında
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OMSAN Lojistik, Titanic Business Business 
Kartal Otel’de düzenlediği törenle şoförleri-
ne ödül, bröve ve sertifikalarını verdi. Tören, 

OMSAN ailesinin en önemli üyelerinden olan hem 
hizmetlerinde başarı gösteren hem de hizmet 
yıllarının 10. ve 15. yılını geride bırakan şoförlerine 

OMSAN’ın başa-
rısına yaptıkları 
katkıdan ötürü 
teşekkür etmek 
amacıyla düzen-
lendi.

OMSAN Lojistik 
Genel Müdürü 
Osman Küçüker-
tan, yaptığı açılış 
konuşmasında, 

“OMSAN’ın başarılarının arkasında kendini sürekli 
geliştiren vizyoner bir ekibin olduğunu, burada 
ödüllendirmekten büyük mutluluk duydukları 
şoför arkadaşlarının da bu ekibin önemli birer 
üyeleri olduğunu” belirtti.

OMSAN’ın, 1978 yılından bu yana müşteri odaklı 
hizmet anlayışı ile sürekli değer yaratarak küresel 
bir lojistik şirket olma vizyonuna sağlam adımlarla 
ilerlediğini kaydeden Küçükertan, OMSAN’ın 2014 
yılı ilk 5 ayında elde ettiği başarılara da değindi. 
Küçükertan,  görevlerini büyük bir özveri, sabır ve 
titizlikle sürdüren OMSAN şoförlerine teşekkür 
ettiklerini belirterek sözlerini tamamladı.

Daha sonra söz alan OMSAN Lojistik Genel Mü-
dür Yardımcısı Ergun Arıburnu ise OMSAN şoför-
lerinin çok yoğun bir eğitim sürecinden geçtikle-
rini, eğitimlerin etkinliğini arttırmak için OMSAN 
mühendislerinin Emniyetli ve Ekonomik Sürüş 
Simülatörü geliştirdiklerini belirtti. Arıburnu, 
OMSAN şoförlerine; psikoteknik, yangın, anti-skid, 
defansif sürüş teknikleri, roll-over, yorgunlukla 
mücadele, emniyetli ve ekonomik sürüş teknik-
leri, müşteri ilişkileri yönetimi, kaza ve hasarların 
azaltılması, yük güvenliği, ilkyardım, akaryakıt do-
lum-boşaltımı, araç sürüş ve dinlenme süreleri gibi 
konularda, sektör ortalamasının oldukça üzerinde 
eğitim verildiğini ve verilen eğitimlerin belirlenmiş 
periyotlar ile tekrarlandığını sözlerine ekledi.

Tenteli Filo Müdürü Murat Kunduracı ise ödülle-
rin şeffaf kriterlere göre adil bir şekilde değerlen-
dirilmesi sonucu kazananların belirlendiğini söyle-
di. Bulundukları her ortamda OMSAN şoförlerinin 
yüzlerini güldürdüğünü belirten Kunduracı, tüm 
sürücü arkadaşları ile gurur duyduğunu söyledi.

Tören, OMSAN şoförlerine ödül, bröve ve sertifi-
kalarının verilmesinin ardından sona erdi.

OMSAN, yine 
şoförlerini 
unutmadı

Dünyanın önde gelen marka değerlendirme şirket-

lerinden Brand Finance tarafından gerçekleştirilen 

“Türkiye’nin En Değerli Markaları-2014” araştırması 

sonuçlarına göre OMSAN, Türkiye’nin en değerli lojistik 

markası seçildi.
Yapılan değerlendirmeye göre OMSAN Lojistik, 58 

Milyon USD marka değeri ile Türkiye’nin En Değerli 69. 

markası seçilerek, listeye lojistik sektöründen giren en 

değerli marka oldu.
OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman Küçükertan, 

dünyanın en saygın marka değerlendirme şirketlerinden 

biri olarak kabul edilen Brand Finance tarafından yapılan 

araştırma sonucuna göre OMSAN’ın lojistik sektörünün 

en değerli markası olarak belirlenmesinin kendilerini 

gururlandırdığını ifade etti. Küçükertan, bu başarısını, 

OMSAN’ın sürdürülebilir finansal büyüme stratejisine, 

operasyonel mükemmellik yaklaşımına, tüm paydaşlar 

ile iyi ilişkiler geliştirmesine ve kendilerini rakiplerinden 

farklı kılan OMSAN DNA’sına bağladığını belirtti. 

OMSAN, lojistiğin 
en değerli markası seçildi

OMSAN Lojistik Genel Müdürü 
Osman Küçükertan
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CMLKK Adi Ortaklığı’nın 3. Havaalanı projesinde kul-
lanacağı ve özel olarak hazırlanacak EMK damperler, 
yeni alanların açılmasında, toprak ve dolgu malzeme-
lerinin taşınmasında büyük kolaylık sağlayacak.

Volvo’nun FX 10X6 kamyonlarına uygulanacak özel 
damperlerin yapımı için EMK Treyler tarafından, Ru-
ukki firmasına özel ölçülerde çelik sac siparişi verildi. 
EMK Treyler, tek seferde 31 metreküplük taşımaya 
uygun damperlerin imalatı için standart üretimin 
dışına çıkacak.

EMK Treyler CEO’su Osman Uslu, EMK Treyler’ın bu 
projeye özel 300 damper imal edeceğini belirterek şu 
bilgileri verdi:

“Finlandiya’da özel ölçülerde kesilip hazırlanacak 
çelik saclar EMK Treyler’e gelecek ve hemen bu dam-
perlerin yapımına başlanacak. Her hafta 25 damper 
teslim ederek,3 ayda 300 araçlık teslimatı tamam-
lamayı planlıyoruz. Şimdi bu üretime hazırlanıyor, 
üretim bandını kuvvetlendiriyoruz.”

“HEDEFİMİZ BÜYÜK OYUNCU OLMAKTI, OLDUK”
Hükümetin açıkladığı dev projelerde yer almak 

üzere son birkaç yıldır üretim ve istihdamı artırarak 
hazırlık yaptıklarını belirten Osman Uslu, hedefledik-
leri noktaya ulaştıklarını söyledi ve şöyle devam etti:

“Türkiye, sanayi hamlesi yaparak çok ciddi bir 
gelişme gösterdi ve her yıl üretim artışıyla büyüyor. 
Fabrikamız, Türkiye’nin büyüme sürecine önemli bir 
ivme kazandıracak dev projelerin tam kalbinde bulu-
nuyor. Bu proje için damper ihtiyacının, bizim gibi yerli 
ve kaliteli üretim yapan firmalardan karşılanması çok 
doğal ve yerli üretimi teşvik ediyor. Türkiye’nin büyük 
projelerinde büyük oyuncu olmayı hedeflemiştik, 
olduk. Bir araç tek seferde ortalama 20- 25 metreküp 

Cumhuriyet tarihinin en önemli 
projesinde EMK Treyler imzası

hafriyat taşır, biz,bu proje için üreteceğimiz damper-
leri 31 metreküplük taşıma kapasitesine ulaştıraca-
ğız.Bu sayede sefer sayısını azaltıp ciddi bir tasarruf 
sağlayacağız.”

Büyük ve uzun soluklu projelerde kullanılacak araç-
ların üst yapısının da üstün özelliklere sahip olması 
gerektiğine dikkat çeken Osman Uslu, Volvo FX 10X6 
araçların maksimum ağırlıkta yük taşıyabilecek çok 
özel araçlar olduğunu söyledi ve “CMLKK ve Volvo ile 
işbirliğimizin artarak süreceğini düşünüyorum” dedi.

Bununla birlikte; projede yer alan Orkun Group 
ve Efe Proje ile toplamda 100 damper için ayrı bir 
anlaşma imzalayan EMK Treyler yönetim kurulu 
başkanı Osman Uslu sözlerini şu şekilde tamamladı: 
“Bu değerli projede toplamda 400 aracımız çalışacak, 
Cumhuriyet tarihinin en önemli projesinde bu denli 
önemli bir yerde bulunabilmek, verdiğimiz emeklerin 
en gurur verici karşılığı.”

CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ PROJESİ
3 Mayıs 2013 tarihinde yapılan ihaleyi,22 milyar 

152 milyon euroluk teklifle, Cengiz-Kolin-Limak-Kal-
yon-Mapa OGG (Ortak Girişim Grubu) tarafından ku-

rulan İstanbul Grand Airport (İGO) kazanmış, 20 Mayıs 
2013’tesözleşmeler imzalanmıştı. 3 etaptan oluşan 
projenin 1. etabının 36 ay içerisinde tamamlanması 
planlanıyor. 3. Havalimanı Projesi, “Cumhuriyet tarihi-
nin en önemli projesi” olarak adlandırılıyor.

Dünyanın en büyük havalimanı olacak proje, bitiril-
diğinde yılda 150 milyon yolcu ağırlayacak. 3. Havali-
manı, Türkiye’yi havayolu taşımacılığında önemli bir 
merkez haline getirecek. Ocak 2019’da tamamlan-
ması planlanan havalimanında birbirinden bağımsız 6 
pist bulunacak.

Arnavutköy ve Eyüp ilçelerinin sınırları içinde yer 
alacak 3. Havaalanı toplam 76 milyon 500 bin metre-
karelik alanda kurulacak.

3. Havaalanı’nın yapımı için imzaları 
atan CMLKK Adi Ortaklığı, güçlü bir 

üstyapı için EMK Treyler’ı seçti. 

EMK Treyler 
CEO’su Osman 
Uslu ile CMLKK 

Adi Ortaklığı 
adına, Kolin 

İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Veysi Akın Ko-

loğlu arasında, 
300 araçlık 

üstyapı projesi 
için anlaşma 

imzalandı.
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Doğuş Otomotiv Thermo King Genel Müdürü İlha-
mi Eksin ve Doğuş Otomotiv Thermo King Marka 
Müdürü Suna Türk‘ün  katılımıyla düzenlenen 

toplantıda Türkiye’deki soğutucu pazarının konumu 
ele alındı. Toplantıda ayrıca çok yüksek sıcaklıklarda 
taze, soğutulmuş ve donmuş ürünlerin şehiriçi dağı-
tımları için ideal soğutucu olan yeni ColdCube ve Ce 
serisi de tanıtıldı.

Doğuş Otomotiv Thermo King Genel Müdürü İlhami 
Eksin, Doğuş Otomotiv markası altında yer alan 
markalarda olduğu gibi Thermo King’in de dünyadaki 
başarısına paralel bir başarıyı Türkiye’de gösterdiği-

ne dikkat çekti. Eksin, Thermo King markasını 2008 
yılından bu yana Türkiye’de temsil ettiklerini kayde-
derek “Türkiye özellikle soğuk zincir taşımacılığında 
önemli bir ülke. Thermo King olarak 2008 yılından 
bu yana satış grafiğini sürekli yükseltiyoruz. Özel-
likle içinde bulunduğumuz zorlu ekonomik koşullar 
gözönüne alındığında 2013 yılı ve 2014’ün ilk yarısını 
aynı başarıyla tamamladık. 2013 yılında 802 adetlik 
satış gerçekleştirdik. Bu adetlere ulaşmamızda filo 
satışları etkin bir rol oynadı. 2014 yılının ilk yarısında 
ise satışlarımızı bir önceki yılın aynı dönemine oranla 
yüzde 30 artırarak sektör liderliğimizi sürdürdük. 

Yılın ikinci yarısında da aynı performansımızı devam 
ettirerek liderliğimizi ve başarımızı devam ettirmek 
istiyoruz” dedi.

Doğuş Otomotiv Thermo King Marka Müdürü Suna 
Türk ise yaptığı konuşmada müşterilerinin ihtiyaçları 
doğrultusunda ürün gamlarının sürekli genişlediğini  
belirterek “Ülkemizin önemli bir lojistik faaliyeti olan 
soğuk zincir taşımacılığının tüm açılımlarına hizmet 
vermek arzusundayız. Bu çalışmalarımız sonucu 
Türkiye’nin en büyük lojistik firmalarına, Sağlık Ba-
kanlığı ile yapılan çalışmalar doğrultusunda aşı ve ilaç 
taşımasında kullanılacak soğutucu ünitelerin satışını 
yaptık. Ayrıca otobüs, tren ve troleybüs yolcu taşıma-
cılığında klima satışımız gerçekleşti” dedi. 

SOĞUK ZİNCİR TAŞIMACILIĞI 
HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ!!
Thermo King’in yüksek verimli soğutucularını 

kullanarak taşınan ürünler soğuk zincirden çıkmıyor 
ve üretim tesisindeki kalitesini muhafaza ederek 

tüketiciye ulaştırıyor.
Doğuş Otomotiv Thermo King Marka Müdürü Suna 

Türk, tanıtımını gerçekleştirdikleri yeni ColdCube 
ve Ce serisi üniteler ile bir çok farklı sektörün soğuk 
zincir taşımacılığı hizmetlerine alternatif çözümler 
sunmak arzusunda olduklarını belirtti. Türk “Modüler 
ünitemiz ColdCube, başta sağlık sektörüne aşı, serum 
ve ilaç nakliyesinde çözüm getirebilen bir ürün. Has-
taneler, ilaç depoları ve hatta eczaneler bile ColdCu-
be’un potansiyel kullanıcıları arasında yer almaktadır“ 
dedi. 

Ce serisinin ise çabuk bozulabilen gıda taşımacılı-
ğına yönelik bir ürün olduğunu belirterek “Ce serisi, 
insan sağlığı için son derece önemli olan, ısının değiş-
mesi halinde bozulabilecek ve ticari değerini yitirecek 
gıdaların üretim aşamasından son kullanıcıya ulaşana 

THERMO KING’den sağlık ve  soğuk 
zincir taşımacılığına iki yeni çözüm

Doğuş Otomotiv distribütörlüğündeki Thermo King satışları bir önceki yıla göre yüzde 58’lik 
bir artış göstererek pazar lideri konumunu korudu. 2013 yılında 802 adetlik rekor satış 
rakamına ulaşan Thermo King’in hedefi 2014 yılında bu sayıyı daha da yukarı taşımak.

Türkiye treyler 
soğutucuları 
pazarında yüzde 
60’lık pay ile 
lider konumda 
bulunan Thermo 
King, motordan 
tahrikli ve 
panelvan 
üniteleri 
grubunda da 
gözünü zirveye 
dikti. 

Doğuş Otomotiv 

Thermo King 
Genel Müdürü 

İlhami Eksin

Doğuş Otomotiv Thermo King Marka Müdürü Suna Türk

* Devamı var
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kadar ki yolculuğunu güven içinde tamamla-
ması için üretilmiştir. Özellikle büyük market-
lerin şehiriçi dağıtımı sırasında oluşabilecek 
kayıplarının en aza indirilebilmesi hedeflen-
miştir“ açıklamasında bulundu. 

TAŞINABİLİR SOĞUTUCU ÜNİTE: COLDCUBE
ColdCube Thermo King tarafından küçük işletmele-

rin soğutulmuş veya dondurulmuş ürün taşımacılığı 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirildi. ColdCu-
be, modüler yapısı, yüksek dayanıklılığı ve hafifliği 
ile en verimli soğutucu çözümleri sunarken; ilaç, aşı, 
serum gibi sağlık sektörünün lojistik ihtiyaçları için de 
ideal bir ünite olarak öne çıkıyor. 

21 dereceye kadar dondurma özellikleri bulunan 
ColdCube, enerjisini aküden alıyor. Akü bağlantı kes-
me özelliği ile de akünün boşalmasını önleniyor. Araç 
içerisine monte edilen dijital ekran sayesinde ColdCu-
be’ün iç ısısı sürekli kontrol altında tutulabiliyor. 

ColdCube’ün harici bir ünite olması ve direk araç 
içerisine konularak kullanılmaya başlanması en 
büyük avantajlarından bir tanesi. Ünite, ihtiyaç haline 
çıkartılarak bir diğer araca konulabiliyor. Bu ürünü 
kullanabilmek için araç üstünde  herhangi bir modi-
fikasyon yapılmasına gerek kalmıyor ve böylelikle 
aracın orjinalliği korunarak 2. El değerinde herhangi 
bir kayıp yaşanmıyor. 

ColdCube, kolay taşınabilme özelliği, portatifliği, CE, 
TUV ATP gibi standartlara uygunluğu, kolay temizliği 
ile gıda taşımacılığı için ideal bir ürün olarak segmen-
tinde öne çıkıyor. 

ColdCube 140, 330 ve 915 litre (yandan yükleme 
özelliği) olarak 3 farklı model ile satışa çıkıyor. ColdCu-

be‘de, tanıtım etkinliği çerçevesinde belirli opsiyonel 
donanımlar, standart olarak sunuluyor. 

CE SERİSİNDE SEÇENEKLER ARTIYOR
Tüketici talep ve ihtiyaçları doğtultusunda ürün 

gamı genişleyen Ce serisi şimdi, C-250e, C-250e Max, 
C350e Max ve C-450e Max’dan oluşan 4 model ile 
pazara çıkıyor. 34 metreküp kasa hacmine kadar, araç 
motorundan tahrik alarak çalışan Ce serisi Max modeli 
ile ısıtma opsiyonu sunuyor.

Ce serisi 45 dakika olan soğutma süresi ile sınıfının 
en kısa sürede soğutma gerçekleştiren ünitesi. Bu 
özelliği ile yakıt tasarrufuna da önemli bir katkıda 
bulunurken, kapı açılışlarında oluşan ısı kayıplarını da 
daha hızlı bir şekilde telafi etmekte.  

Böylelikle Ce serisi, kamyon, kamyonet ve panelvan 
kullanarak şehir içi gıda dağıtımı gerçekleştiren zincir 
marketler, tarım işletmeleri ve gıda ürünleri dağıtımı 
gerçekleştiren tüm işletmeler için en uygun çözüm 
olarak pazara sunuluyor.
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Akyazı – Sakarya’da kurulu modern üretim te-
sislerinde üretilen ürünlerin yurtiçi ve yurtdışı 
satış operasyonlarını her geçen gün artan 

tempoda sürdüren Orthaus Trailers satış ağını geniş-
letmeyi sürdürüyor. 

Bursa ve Konya bölgesinde kısa sürede faaliyete 
geçecek olan satış bayilikleri ile Türkiye genelinde 
daha çok müşteriyi kalite ile tanıştırmayı hedefle-
yen Orthaus, satışını gerçekleştirdiği ürünlerin satış 
sonrası desteği için de 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde 
Türkiye’de 7 ayrı noktada Servis bayiliği kurulumunu 
tamamlama aşamasına geldi. Yurtdışında halen Türki 
Cumhuriyetlerde sürdürmekte olduğu satış operas-

yonlarına kısa süre içinde Bulgaristan ve İtalya paza-
rını da ekleyecek olan Orthaus Trailers, Sakarya’da 
üretmekte olduğu ürünleri Avrupa’lı tüketiciler ile de 
buluşturmayı hedeflemekte. 

YENİ ORTHAUS KURUYÜK VE 
TEKSTİL TAŞIYICI
Orthaus mühendislerinin eseri olan ve “Hafif ama 

Dayanıklı Ürünler” konsepti çerçevesinde geliştiri-
len Orthaus Tekstil taşıyıcı yürür vaziyette ve çelik 
dolap, 90 adet askı borusu ile 7.400 kg’ın altındaki 
boş ağırlığı ile daha fazla yük ve daha ekonomik sürüş 
avantajlarını bünyesinde toplamakta. 

Özel alaşımlı aluminyum gövde tasarımı ile yüksek 
dayanımlı çelikten üretilen şasinin birleşimi sonucu 

ortaya çıkan Orthaus Tekstil 
taşıyıcı, düşük yakıt tüketimi 
sağlaması ile Orthaus’un çev-
reye duyarlılığını da sembolize 
etmekte. 

Kolay değiştirilebilir panelleri 
ile düşük servis süresi sağlar-
ken, tekstil ve çift kat taşıma 
için ayrıca takviye yapılmasına 
gerek duymayan  sağlam duvar 
yapısı Orthaus Tekstil taşıyıcı 
aracı rekabette bir adım öne 
taşımakta. 

KARE DAMPER VE EGZOST 
GAZI ISITMA SİSTEMİ
Kamyon üstü uygulamalarda 

da kullanılabilen dikdörtgen 
kesitli ağır hizmet tipi gövde 
ayrıca özel tasarlanan bir sistem 
ile kamyonun egzost gazlarının 
küvet etrafında sirküle edilmesi 
ile soğuk hava koşullarında 
taşınan malzemenin donmadan 
ve yapışmadan kolayca boşaltıl-
masına imkan vermekte. 

Kazakistan’ın uçsuz bucaksız 
bozkırları ve -30 dereceleri 
bulan zorlu kış koşullarında test 
edilen yeni dikdörtgen kesitli 
damper ürünler artık Orthaus 

Trailers ürün gamında bir 
standart olarak yerini aldı. 

Orthaus’dan yeni ürünler

Türkiye’nin yükselen treyler markası Orthaus 
Trailers satış ve satış sonrası hizmetler ağını 
genişletmeyi sürdürmenin yanı sıra Ar-Ge 
yatırımları ve yeni ürünleri ile geleceğe 
hazırlanıyor.

ONAYLI YÜK EMNİYETİ
Otomotiv lojistiği alanında faaliyet gösteren pek 

çok firma 60 mm Ultra ince boyunlu Orthaus Mega 
semi treyler ve CODE XL sertifikası ile yarının taşıma 
standartlarına şimdiden hazırlık yapmakta. CODE 
XL yük emniyet sertifikasını sunduğu güvenliği 60 
mm boyun yüksekliğinin getirdiği gabari avantajıyla 
birleştiren Orthaus Mega araçlar, Kataforez boya 
teknolojisi, robotlu kaynak ve robot boya uygulaması 
ile en üst kalite standartlarında üretiliyor.

INTERMODAL TAŞIMACILIĞA HAZIR
İlk üretildiği günden bu yana zorlu testlerden 

başarıyla geçen Orthaus Mega aracı 60 mm boyun 
yüksekliğine rağmen 44 ton statik dayanım testlerini 
ve vagon yükleme testlerini başarıyla tamamlayarak 
Intermodal taşımacılığa hazır olduğunu kanıtladı. 

2013 yılından bu yana tren yükleme (HUPAC) opsi-
yonlu olarak sunulan Orthaus Mega serisi araçlar, SBB 
ve HUPAC tarafından e/f/g ve i tip vagonlara prob-
lemsiz şekilde yüklenebildiği kanıtlanmış olarak Tren 
taşımacılığı sertifikası ile sunulmakta. 

MERMER VE RULO TAŞIMACILIĞINA 
UYGUN ÜRÜNLER GELİYOR
Orthaus Ar-Ge ekibinin sürekli gelişim ve yeni ürün 

politikası çerçevesinde 2014 yılı içerisinde Mermer 
ve Rulo taşımacılığına uygun ağır hizmet tipi açık 
kasa araçlar, tank konteyner taşıyıcı ve frigo ürünleri 
Orthaus Ürün Ailesi’ne katılmış olacak. 

Ürün geliştirme sürecini özetleyen Orthaus Ar-Ge 
Müdürü Selçuk Cebe, müşteri beklentileri doğrultu-
sunda yeni projeleri şekillendirdiklerini belirterek, 
her bir ürünün Orthaus Ürün Geliştirme Prosesi 
çerçevesinde tüm Ar-Ge ekibinin katkıları ve fikirleri 
doğrultusunda analiz edildiğini belirtti. Satış ekibin-
den ve sahadan elde edilen veriler, üretim ve montaj 
hatlarındaki yüksek otomasyon seviyesi ile uyumlu 
alt parçalar tasarlayarak ürünlerin daha kaliteli ve 
daha süreatli şekilde üretilmesi yanı sıra kolay servis 
edilebilirlik ve uzun ömürlü parça mantığını tasarımla-
rına yansıttıklarını belirtti. 
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olmuştur.  Ürünlerimiz her türlü yasal çerçeve de ve 
tüm belgeleri, kalite kontrol sistemi, konusun da uz-
man mühendis kadromuz ile üretilmektedir. Şirketimiz 
Türkiye nin önde gelen kurum, kuruluş ve firmaların 
tercihinin yanı sıra bir çok kurum ve kuruluşlar ile resmi 
anlaşmalı firmadır. Bu firmaların yanı sıra (UND)Ulusla-
rarası Nakliyeciler Derneği, (THBB)Türkiye Hazır Beton 
Birliği, (IMDER)Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve 
İmalatçıları Birliği, Hafriyatçılar Birliği, TCK. Karayolları 
Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Kamu Kuruluşları ile 
de anlaşmalı özel anlaşmalarımız 
var. Bu özel anlaşmalar firmalara 
uygun fiyat avantajı da sağlamak-
ta” dedi. 
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Bilindiği üzere ülkemizde ve Dünyada yakıt, mazot 
fuel oil kullanımı ve yaptığı işlev çok önemlidir. 
Yakıt  fiyatının pahalı olması anında ticareti ve 

nakite dönüştürülmesi adına en çok suiistimallere 
maruz kalan ürünlerin başında gelmektedir. 

Eren Teknik Otomotiv AŞ, 64 marka 250 model ile 
tır, kamyon, kamyonet, iş makineleri, tanker, hafriyat 
araçları, jeneratör, yat, tekne, traktör vb. tüm araç 
grupların da uygulanabilir tamamiyla mekanik 
olan “Yakıt Güvenliği Sistemi” ile müşterilere 
ciddi avantajlar sağlıyor.

Eren Teknik Otomotiv AŞ’nin sahibi Mehmet 
Hanifi Bulut  yüzde yüz yerli üretim olan 
yakıt güvenliği sistemi “Fuel Tank Lock”  ve 
“Fuel Guard” markaları ile ilgili 20 yıl garanti 
verdiklerini söyleyerek şöyle devam etti: 
“Firmaların başlıca gider kalem-
lerinin başında yakıt olduğunu 
düşünürsek mazot giderlerine 
kesin çözümler üreterek mazot 
hırsızlığının önüne geçmekte-
yiz.  “Fuel Tank Lock”  ve 
“Fuel Guard”  markalarımız 
ile müşterilerimize hizmet 
veriyoruz.  Tamamiyle 
mekanik olan ürünlerimiz 
Renault’dan İveco’ya Mer-
cedes-Benz’den DAF’a 64 
marka 250 modele uygulanabi-
liyor ” dedi. 

Ar-Ge çalışmalarına verdikleri 
öneme değinen Mehmet Bulut 
“ Eren Teknik Otomotiv hizmet 
kalitesi, Türkiye geneli  5 Bölge 
müdürlüğü, yaygın servis ve 
hizmet ağı 22 ülkeye yaptığı 
ihracatı ile sektöründe %90 
pazar payı ile lider bir firma-
yız. Sektörün önde gelen tüm 
kurum ve kuruluşlar ile çalışmak-
tayız (Ekol Lojistik, Hilal Trans, 
Omsan Lojistik, Hüner Uluslarara-

sı Nakliyat, Sertrans, Selamoğlu, SARAS, ABC Nakliyat 
Kayseri, algida, Unilever, Beypiliç, Ülker, Eti Holding, 
Karbeton, Varol beton bunlardan bazıları.

Tüm bunların yanı sıra  kurumsal alt yapısı 
7/24 hizmet , yaygın servis ağı, kaliteli ürün 
üretimi ile sektöründe öncülüğünü bırakmıyo-

ruz.  İlk önceleri Avrupa da ithal edilen ve çok 
yüksek fiyatlara satılmakta olan ürünle-

rimiz, şimdi Türkiye de (modern 
tesislerimizde) üretilimekte 
ve dünyanın birçok ülkesine 
de ihracatını yapmaktayız. Bu 
işleyişimiz ile ülkemizin kal-
kınmasına da ayrı bir kazanç 
sağlamaktayız” dedi. 

ANLAŞMALI FİRMALARA 
ÖZEL AVANTAJLAR

Kaliteye verdikleri önem ve 
mükemmel hizmet anlayışı ile 

söktörün öncü  olduklarını söyleyen 
Mehmet Bulut, “ Firmamızın değiş-
mez prensipleri daima kalite, hizmet, 
zamanında teslim ve uygun fiyat 

Mazot veya benzin ile çalışan tüm araç 
gruplarında yakıt çalınmalarını önleyen 
sistemler üreten Eren Teknik Otomotiv 
yüzde yüz yerli üretimiyle hem yurtiçi hem 
de yurt dışı Yakıt güvenliğinde açık kapıları 
çelik kapıya dönüştürüyor... 

Araçta montajın
yapıldığı bölgeler
Yakıtın geçtiği tüm noktalar kapatılmaktadır. 

• Mazot Depo Kapağı
• Alt tapa
• Şamandıra grubu
• Geri Dönüşüm ve Mazot Hortumları
• Mazot ve şase filtreleri
• Çift depolar arası geçiş hortum ve vanaları
• Kupa mühürlemesi

Yakıt güvenlik sisteminin
başlıca faydaları
• Maliyetlerde azalma ve tasarruf
• Yakıt giderlerini kontrol altına alma
• Yakıtın izinsiz alımını engelleme
• Mazot ölçümlerinde net veri alımı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)’nin 
İstanbul WOW Otel’de 31 Mayıs Cumartesi 
günü “Aylık Yönetim Kurulu Toplantısı” 
gerçekleştirmişti. UND Başkanı Çetin Nuhoğlu 
toplantısı öncesinde Eren Teknik Otomotiv’in 
Toplantı salonu girişindeki standını ziyaret 
ederek Mehmet Hanifi Bulut ile sohbet etti.  

UND, 2103 Kasım 
ayında otomotiv ile 

nakliye sektörünün en 
büyük maliyet unsuru 

akaryakıt maliyetlerini 
düşürebilmek için “yakıt 

güvenlik sistemleri” 
üreticisi Eren Otomotiv 

ile işbirliği sözleşmesi 
imzalamıştı. Sözleşme 

gereği UND üyeleri 
filolarındaki araçların 

yakıt depoları için 
ayrıcalıklı fiyatlar 

ile Eren Otomotiv’in 
geliştirmiş olduğu Yakıt 

Güvenlik Sisteminden 
faydalanabiliyorlar.

20 
DAKİKADA 

MONTAJ

Sistem nasıl işliyor?

Elektronik sistemlerin aksine (uydudan 
takip, kenbas, chipiares) tamamen 
mekaniktir. Mekanik olmasından dolayı 20 
yıl garanti verilmektedir. Bozulma, deforme, 
Kırılma olmamaktadır. Montajı kolaylıkla 
uygulanabilmekte ve bir araç deposunun 
koruma altına alınması 20 dk gibi kısa bir 
zaman almaktadır.

Nasıl korunur?
 
Öncelikle araçlar da yakıtın geçtiği tüm 

noktalar koruma altına alınmaktadır.
 
Mazot Depo kapağının olduğu kısım 

çelik süzgeçli blok sistemi ile koruma 
altına alınmakta.

Mazot depo tankının altında yer 
alan alt tapa çıkartılarak şifreli ve özel 
anahtarlı alt tapa takılmakta.

Şamandıra özel alüminyum sistem ile 
kapatılmakta

Mazot ve şase filtreleri 
mühürlenmekte

Geri dönüşüm sistemi, çift depolar 
arası geçiş sistemi tamamı ile 
kapatılmakta yani araçta mazotun 
geçtiği tüm noktalar kapatılmaktadır.

YAKIT 
ÇALINMASINA 

SON!

YAKIT GÜVENLİĞİNDE 
mükemmel koruma, mükemmel teknoloji

Mehmet 
Hanifi Bulut
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Yalnızca 200 adet üretilen Yeni “Blue Stream” 
serisi, 2009’da üretilen “Dark Diamond” ve 
2011’de üretilen “Black Amber” modellerinin 

ardından yine Svempas tarafından tasarlandı. Sca-
nia’nın Yeni “Blue Stream” modelinde, Streamline’ın 

yakıt tasarrufu özellikleri birleştirildi ve özel bir araç 
piyasaya sürüldü. Tasarımında 90’ların klasik Stream-
line modelini anımsatan “Blue Stream”in aerodinamik 
hatları, üzerindeki gümüş, siyah ve pembe şeritler ile 
destekleniyor. 

Yeni “Blue Stream”’in metalik mavi renkteki tasa-
rımı bu özel model için üretildi. Özel metalik boya ve 
dış tasarımın yanı sıra, deri koltuklar, siyah ön ızgara, 
perdeler ve yatak döşemeleri bulunan Blue Stream, 
aydınlatma, sürücü bölümü, prestij ve konfor paket-
leri dahil olmak üzere yüksek donanım seviyeleri ile 
sunuluyor.

ZORLU SÜRÜŞ KOŞULLARINA HAZIR
Yeni Blue Stream, dünya çapında 200 adet üretile-

cek ve sınırlı sayıda kullanıcıya bu üstün araca sahip 
olma imkanı sunulacak. Bu teknoloji harikası araçlar 
gösterge paneli üzerinde bulunan “Blue Stream” 
logosu ile numaralandırılacak.

Yeni “Blue Stream” yüksek performan-
sa sahip üstün teknoloji ile de donatıldı. 
Tüm zorlu sürüş koşullarının üstesinden 
gelebilecek bir yapıya sahip olan  Yeni  
“Blue Stream” en yeni donanımlarıyla 

sürüş, yük ve yol koşullarına kendini 
kolayca adapte edebiliyor.

Scania’nın ‘Blue Stream’i
yalnızca 200 adet üretildi

Scania, müşterileri için özel olarak 
tasarlanan Yeni V8 “Blue Stream” 

modelini piyasaya sundu.
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1972 yılında Ankara’da treyler üretimi faaliyet-
lerine başlayan Altınordu Treyler Sanayi, 15 bin 
metrekarelik üretim yerinde 42 yıldır treyler ve 

her çeşit römork imalatı yapıyor. Firmalarının Türki-
ye’deki birçok ilk’e imza attığını kaydeden Altınordu 
Savunma Sanayi Grup Başkanı Veysi Dalkılıç, “Örnek 
olarak Avrupa tipi treyler, 6 akslı hidrolik sistem 
tank taşıyıcı lowbed, 10 akslı hidrolik sistem uzamalı 
lowbed  ve şu anda fabrikamızda üretimi devam eden 
2014 sonunda piyasaya çıkacak olan 20 akslı modüler 
platform ürünlerini sayabiliriz. Ar-ge departmanının 
özverili çalışmalarının sonucunda ortaya çıkarılan bu 
çok özellikli dorselerin hidrolik sistem tasarımı dahil 
sistemde kullanılan parçaların tümü Altınordu Treyler 
imzası taşımaktadır.27 ülkeye ihracatta bulunan 
firmamız, Afrika, Ortadoğu, Asya, Türk Cumhuriyetleri 
ve Avrupa’nın belirli ülkelerinde faaliyet göstermek-
tedir” diye konuştu. 

Kuruluşlarının askeri savunma  grubunun projeleri 

arasında tercih edilen bir yeri olduğunun altını çizen 
Dalkılıç, “2012 yılında TSK ‘ya  teslim edilen 46 adet 
6 akslı hidrolik sistem ilk yerli tank taşıyıcı lowbedler, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na radar taşıma dorsesi, 
Havelsan’a hava savunma sistem dorsesi, TÜBİTAK 
Sage’ye hava komuta kontrol römorku , Aselsan’a shal-
ter taşıyıcı ve hava savunma kontrol römorkları, yine 
Aselsan’a hava savunma roket platformu , Emniyet 
Genel Müdürlüğü’ne Panzer taşıyıcı dorseler, Sudan 
kara Kuvvetlerine workshop römorklarının  teslimatları 
yapılmış ve devamında yine aynı kurumlara ait başka  
projelerimiz mevcuttur” açıklamasını yaptı. 

“10 AKSLI LOWBEDİ ÜRETEN 
TEK YERLİ FİRMAYIZ”
Türkiye ‘de üretim belgesi sadece firmalarında olan 

ve yine şu ana kadar yerli hiçbir üreticinin yapmadığı 
10 akslı tam hidrolik 8 dönerli 1 sabit 1 sarhoş akslı 
uzayabilen lowbedlerinin 160 ton taşıma kapasite-
sine sahip olduğunu belirten Veysi Dalkılıç, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Yine ülkemizde kimse tarafından 
yapılamayan bir sistemi firmamız gerçekleştirmiştir. 
Bu tür hidrolik araçların hidrolik sistem kısmı tama-
mı ile Altınordu Treyler imzası taşımaktadır. Kendi 
mühendisliğimiz ve tasarımımız ile şu ana kadar 
verdiğimiz ve müşterilerimiz tarafından kullanılan 
araçlarda hiçbir sıkıntı yaşanmamıştır. Kalite güven-
ce belgelerimiz, yine TSE ‘den SSHYB (satış sonrası 
hizmet yeterlilik belgesi) belgelerimiz mevcuttur. 
Altınordu Treyler’in yine bir ilk’e imza attığı ürün 
ise henüz ülkemizde kimsenin yapmadığı 20 akslı 
modüler platformdur.  Bünyemizdeki Ar-Ge çalışmala-
rının sonucunda geliştirdiğimiz ürünümüzü 2014 ‘ün 
sonunda piyasaya çıkarmayı arzuluyoruz. 250-300 
ton taşıma kapasitesine sahip bu modüler platformu 
dünyada yapan firma sayısı parmakla gösterilecek 
kadar azdır. Artık Altınordu Treyler’i de o firmalar 
arasında gösterecekler.” 

Altınordu’nun 20 akslı modüler 
platformu yıl sonunda piyasada

Altınordu Treyler, Türkiye ‘de üretim belgesi kendilerinde olan 
10 akslı tam hidrolik 8 dönerli 1 sabit 1 sarhoş akslı, uzayabilen 
lowbedin ardından yeni bir ürünü daha sektörle tanıştırma 
hazırlığında. Firma, üretim aşamasında olan 20 akslı modüler 
platformu 2014 yılı sonuna yetiştirmeye çalışıyor. 

Veysi Dalkılıç
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2011 yılında ticari filosuna elektrikli araç alan 
ilk Türk kargo şirketi olan Aras kargo 3 yıldır 9 
araçla özellikle şehir içi dağıtımda pilot olarak 

çalışıyordu. Araçların hat optimizasyonuna uygun kul-
lanılması ve şarj ünitelerinin verimlilik testlerini Aras 
Kargo araçların sayısını artırmaya karar verdi.

 “EN GENİŞ %100 ELEKTRİKLİ 
TİCARİ FİLOYU YÖNETECEĞİZ”
Toplantıda şirketlerin en büyük sorumluluğunun 

çevreye ve insana dost teknolojileri deneyimleyerek, 

kendi iş yapış biçimlerini verimlilik üzerine inşa et-
meleri olduğunu belirten Aras Kargo Yönetim Kurulu 
Başkanı ve CEO’su Evrim Aras sözlerine şöyle devam 
etti: “Sektörümüz doğası gereği çevreci değil ne yazık 
ki. 3320 aracımızla Türkiye’yi karış karış dolaşıyor, 
günde 400 bine yakın gönderi taşıyoruz.  Doğada 
önemli miktarda karbon ayakizi bırakıyoruz. Bir günde 
tüm filomuzu doğa dostu teknolojiyle yenileyeme-
yiz elbet ama bir yerden başlamamız gerekiyordu. 
2011’de attığımız adımı, verimliliğinden emin olunca 
2014’te ilerlettik ve 5 milyon TL’lik maliyet yükünü  
üstlendik. Bugün 39 aracımız özellikle büyük şehir-
lerde müşterilerine gönderilerini doğaya mümkün 
olduğunca koruyarak teslim ediyorlar”.

18 BİN AĞAÇ DİKMİŞ KADAR KATKI SAĞLIYOR
Aras Kargo’nun attığı bu doğa dostu adımla elekt-

rikli araçların ortalama araç ömrü olan 8 yılda 5.787 
ton karbon salınımına engel olmuş olacağına dikkat 
çeken Evrim Aras bunun da  doğaya yaklaşık yeni 18 
bin ağaç dikilmesi halinde yaratacağı faydaya eşit 

olduğunu söyledi. (Rakamlar carbonfootprint.com ve 
TEMA Vakfı hesaplamalarıyla belirlenmiştir)

MİNİMUM KARBON SALINIMI 
İÇİN 430 ARAÇ GENÇLEŞTİRİLDİ
Elektrikli araçların İstanbul’un dışında Ankara, İzmir, 

Bursa ve Kocaeli’nde de hizmet vereceğini belirten 
Evrim Aras, doğa dostu adımlarından birinin de filo 
gençleştirme olduğuna dikkat çekti. Aras “Mevcut 
araç filomuzda 430 aracı yeniledik. Kalan yaşlı araçla-
rın gençleşmesi adına yatırım planlarımızı 2015’te de 
sürdüreceğiz. Elektrikli araçlarla çevreye olan duyarlı-
lığımızı gösterirken aldığımız yeni araçlarla da karbon 
salınımını minimuma indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

 “AVRUPA’DA ÇEVRE DOSTU 
ARAÇLARA TEŞVİK VAR, TÜRKİYE’DE YOK”
Evrim Aras, konuşmasında Avrupa’nın aksine şu 

anda elektrikli ticari araçlar için vergi avantajı sağlan-
madığına da değindi.  Aras, “Devletin, gerek çevreye 
gerekse ekonomiye olan pozitif katkısını göz önünde 
bulundurarak elektrikli araçlar için bazı teşvikler  sağ-
laması gerektiğine inanıyoruz” dedi. 

Elektrikli araçların özellikle filo yönetiminde yaygın 
kullanılmamasının altında yatan nedenlerden birinin  
de müşterilerin şarj ünitelerinin yaygın olmayışına 
karşı tedirgin olduğunu da anlatan Aras Kargo Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve CEO’su Evrim Aras devletin bu 
konu da destek olabileceğinin altını çizdi.

Aras Kargo doğa için elektriklendi     

Türkiye’nin öncü ve yenilikçi kargo şirketi 
Aras Kargo, elektrikli araç sayısını 39’a 

çıkararak Türkiye’nin en büyük elektrikli 
araç filosunun sahibi oldu. Filoya eklenen 

30 yeni aracın tanıtımı için düzenlenen 
basın toplantısı, İstanbul’da Yıldız Park’ında 

benimsenen çevreci konsepte uygun yapıldı.

Aras Kargo Yönetim 
Kurulu Başkanı ve CEO’su Evrim Aras, 

“Devletin, gerek çevreye gerekse ekonomiye 
olan pozitif katkısını göz önünde bulundurarak 

elektrikli araçlar için bazı teşvikler  sağla-
ması gerektiğine inanıyoruz” dedi. 

Aras Kargo, dünyanın önde gelen danışmanlık 
şirketlerinden Frost&Sullivan tarafından verilen 

“Büyümede Mükemmellik Lideri” ödülünün sahibi 
oldu. Ödül, Aras Kargo’ya “hizmet kalitesinden ödün 
vermeden sıra dışı büyüme göstermesi” nedeniyle 
verildi. Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Evrim 
Aras, ödülünü Londra’da 
düzenlenen törenle aldı.

Kargo sektöründe küresel 
çapta yönetim kurulu başkanı 
ve CEO olarak görev yapan 
tek kadın yönetici olarak 
takdim edilen Evrim Aras, 
törende yaptığı konuşmada, 
“Bu ödülün ardında hem alın teri hem 
akıl teri var. Hedefimiz işimizi en iyi şekilde yapmak. 
12 bin kişi her gün uzun saatler ve gerçekten yoğun 
emek veriyoruz. Müşterilerimiz için ne kadar önem ta-
şıdığını çok iyi bildiğimiz gönderileri Türkiye’nin dört 
bir yanına hatasız ve eksiksiz olarak ulaştırıyoruz. Ve 
içimizdeki hizmet aşkını sürekli canlı tutarken, tüm 
şirketler için olduğu gibi bizim için de hava ve su kadar 
önemli olan karlılığa da odaklandık. Sırrımız, başarımı-
zın ardındaki temel dinamik bu” dedi.

ENDÜSTRİ ORTALAMASININ ÜZERİNDE BÜYÜDÜ
İstanbul dahil, dünya çapında 40’tan fazla ofisi ve 

1800 çalışanı ile dünyanın en büyük araştırma ve da-
nışmanlık gruplarından Frost&- Sullivan tarafından, 
Aras Kargo’ya verilen ödül şöyle gerekçelendirdi:

“Dünya çapında 300’ün üzerinde sektör ve 250 
bin şirkete yönelik çalışma yapıyoruz. Yalnızca 
mükemmel hizmet verme vizyonuna sahip firmaları 
değil, aynı zamanda endüstri ortalamasının üzerin-
de büyüyen firmaları arıyoruz. Türkiye’de yüzde 26 
pazar payıyla kargo sektörünün öncü ve lider şirketi 
konumunda olan Aras Kargo, 2012 yılında sektör 
yüzde 13 büyürken, sektör ortalamasının üzerinde bir 
performans sergileyerek yüzde 15.5’lik bir büyüme 
gerçekleştirdi. Geniş bir network ve hizmet alanına 
sahip olmasına rağmen hizmet kalitesinden ödün ver-
medi. On binde 5’lik sevkiyat hatası ve on binde 3′lük 
hasarlı kargo hatası ile hizmet kalitesini ortaya koydu. 
Uyguladığı sistemler ve aldığı belgelerle de kalitesini 
tescilleyen Aras Kargo’nun bu ödülü almasında pek 
çok kişinin katkısının olduğunu görüyoruz. Çalışanlar-
dan müşterilere, yatırımcılardan yöneticilere kadar 
tüm paydaşlar şirketin daha iyi bir geleceğe sahip 
olması için katkı sağlıyor. ” 

Aras Kargo 
‘Büyümede 

Mükemmellik 
Lideri’ Evrim Aras
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Dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet sağla-
yıcısı Bosch, düzenlediği basın toplantısında, 
2013 yılı değerlendirmesinin yanı sıra, Bosch 

teknolojilerinin gelecekte tüketicilerin hayatlarına 
getireceği kolaylık ve konforu da gözler önüne serdi. 
Otomotiv, dayanıklı tüketim malları, sanayi teknoloji-

leri, enerji ve bina teknolojileri 
olmak üzere dört ana sektör-
de faaliyet gösteren Bosch, 
bu iş kollarıyla hayatın her 
alanına dokunuyor.

BOSCH’UN GLOBAL CİROSU 46.1 MİLYAR AVRO
“Yaşam için teknoloji” sloganıyla yola çıkan Bos-

ch Grubu, 2013 yılında global satışlarını yüzde 3.1 
artırarak cirosunu 46.1 milyar avro’ya yükseltti. 2013 
yılı cirosunun yüzde 10’unu, yani yaklaşık 4.5 milyar 
avro’sunu AR-GE’ye ayıran Bosch Grubu, günde 20, 
haftada 95 ve yılda 5 bin adet patent başvurusunda 
bulunarak, 42 bin 800 kişilik AR-GE kadrosuyla tekno-
lojiye liderlik ediyor.

BOSCH’UNTÜRKİYE’YE YATIRIMI
2 MİLYAR AVRO’YU AŞTI
Bu yıl cirosunda yüzde 11 oranında artış bekleyen 

Bosch’un 2013 cirosu 1,53 milyar avro oldu. 2013 yılın-
da gerçekleştirdiği yatırımları 155 milyon avro’yu bulan 
Bosch Türkiye’nin 8.200’ün üzerinde  çalışanı bulu-
nuyor.  2013 ihracat rakamı 1,10 milyar olan Bosch, 
ihracatta bu yıl yüzde 11 oranında artış öngörüyor.

Türkiye’de ilk Bosch Fabrikası’nın hizmete girme-
sinden bu yana  42 yıl geçtiğini belirten Bosch Türkiye 
Temsilcisi Steven Young “2014 yılında, şu ana  kadar 
yaptığımız 2 milyar Avro’luk yatırımın üzerine 135 
milyon avro daha ilave edeceğiz. Bu yıl yatırımlarımızın 

aslan payı Bursa’daki otomotiv fab-
rikalarımıza ait. Gerçekleştirdiğimiz 
tüm yatırımlar sonucunda Türkiye, 
Bosch’un en önemli üretim merkezle-
rinden biri haline geldi” dedi.

Bosch’un Türkiye’den 5 kıtaya 

ihracat yaptığını belirten Steven Young “Türkiye’de 
bulunan 8 fabrikamızdan 5 kıtada, 40’tan fazla ülkeye 
ihracat yapıyoruz. Ülkemizin yıllık ihracatının yüzde 1’i 
Bosch’tan geliyor” şeklinde konuştu.

BOSCH ÜRETİMDE REKORLARA KOŞUYOR
Young sözlerine “Bosch olarak ciromuzun yüzde 

60’ı otomotivden geliyor. Dünyada 30’dan fazla araç 
markası Bursa Fabrikalarımızda ürettiğimiz dizel ve 
benzinli enjeksiyon sistemlerini kullanıyor. Dünyada 
üretilen her beş dizel motorlu araçtan birinin enjektö-
rünü Bursa’da üretiyoruz” dedi.

Geleceğin ısı ve soğutma teknolojisi olan ısı pom-
paları da dahil 24 cihaz ailesi için, 800’den fazla tipte 
üretim yapılan Bosch Termoteknik Manisa Fabrikası, 
2013 yılında 600 bin kombi üretti.

Sanayi teknolojileri alanında faaliyet gösteren Bosch 
Rexroth ise 2014 yılında 1 milyon adet hidrolik pompa 
üretmeyi hedefliyor.

Bursa’da temelini attığı yeni fren sistemleri fabrika-
sıyla  Bosch; üretiminin yüzde 70’ini Türkiye pazarına 
yaparken, Hindistan, Brezilya, İtalya, İspanya ve Rus-
ya’ya ihracatına devam edecek.

BOSCH TÜRKİYE’NİN 3 YILLIK AR-GE 
BÜTÇESİ 66 MİLYON AVRO
Türkiye’deki 3 AR-GE merkeziyle dünya çapındaki 

gelişmelere öncülük eden, Amerika’dan Japonya’ya 
kadar 13 ülkeye AR-GE ihraç eden Bosch Türkiye, son 
üç yılda AR-GE’ye 66 milyon avro harcadı.

Bosch Türkiye, 3 AR-GE merkezinde çalışan 339 per-
soneliyle sadece 2013 yılında 75 adet patent başvuru-
sunda bulundu.

3 MİLYON AVRO VE 750 BİN AĞAÇLIK TASARRUF
Enerji verimliliğini çalışmalarının merkezine yerleş-

tiren Bosch Türkiye, son iki yılda bu yönde yürüttüğü 

çalışmalarla yaklaşık 3 milyon avro tasarruf etmenin 
yanı sıra, 750 bin ağacın 1 yılda temizleyebileceği 
oranda karbondioksit salımı azalttı.

DÜNYADA SENSÖR ÜRETİM LİDERİ BOSCH
Bosch Türkiye Temsilcisi Steven Young gelecek tek-

nolojileriyle ilgili olarak; “ yaşam için teknoloji vizyo-
numuza yeni bir yaklaşım getirmemizi zorunlu kılıyor.  
Mikromekanik sensör teknolojisinde global pazar lideri 
olarak yazılım ve donanım uzmanlığımızı bir arada kul-
lanıyoruz. Geçen yıl 1 milyardan fazla sensör ürettik. 
Dünyada her iki akıllı cep telefonundan birisi Bosch 
sensörüyle donatılmış durumdadır. Bu da teknoloji ve 
servis sağlayıcısı bir firma olarak bizim için büyük bir 
fırsat teşkil ediyor.” dedi.

Türk ihracatının %1’i Bosch’tan

Bosch 
Türkiye 

Temsilcisi 
Steven 
Young

Sıfır kazaya giden yolda 2020 yılında yüksek 
derecede otonom sürüş ve 2025 yılı itibarıyla da tam 
otonom sürüş dediğimiz sürücülerin yolcu olacağı 
döneme girilecek. 2025 vizyonu çerçevesinde oto-
nom sürüşe giden yolda önemli aşamalar kaydeden 
Bosch’un 0-60 km arasında, yarı otonom sürüş imkanı 
sağlayan “yoğun trafik destek sistemi”ne sahip oto-
mobiller 2015 yılında trafikte olacak. Böylelikle sıkışık 
trafikte, dur kalk şeklinde yol alan sürücüler, otomobi-
le hiçbir müdahalede bulunmdan farklı işlerle meşgul 
olabilecekler.

Volkswagen AG ile birlikte Braunschweig, Oxford ve 
Parma üniversitelerinin işbirliğiyle Bosch’un üzerinde 

birlikte çalıştığı otonom sürüşe giden yolda önemli bir 
adım vale parking projesi önümüzdeki yıl tamamlanı-
yor ve 10 yıl içinde hayata geçmesi planlanıyor. Yine 
bu projede sensorlar ve Bosch teknolojileri iş başında. 
Yollarda “Bağlanabilirlik” sadece verimlilik ve konforu 
değil, aynı zamanda güvenli sürüşü sembolize de edi-
yor. Otomobil teknolojilerinde yaşanan tüm gelişme-
lerin temel amacının sıfır kazaya ulaşmak olduğunu 
söyleyen Steven Young “İstatistiklere göre yılda 1.2 
milyar insan trafik kazalarında hayatını kaybediyor. 
Bu kazaların yüzde 90’ının sebebi ise sürücü hataları. 
Yani tam otonom sürüş teknolojisi insanların hayatla-
rını kurtaracak” dedi.

BOSCH’tan istanbul trafiğine teknolojik çözümler
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Sağladığı birçok avantajla rakiplerinden ayrılarak 
öne çıkan ve segmentinin en fazla kazandıran 
aracı olma iddiasını taşıyan Canter, yeni modeli 

TFB85 ile hafif ticari araç müşterilerinin tonaj beklen-
tisini karşılıyor. Yeni Canter TFB85, rakiplerine göre 
daha hafif şasisi ve TFB75 modeline göre bir ton ar-
tırılan taşıma kapasitesi sayesinde müşterilerin tüm 
tonaj ihtiyaçlarına cevap verirken, yakıt tüketiminde 
beklentilerin ötesinde avantaj sağlıyor. Güçlendi-
rilmiş şasi, geniş ön tampon, ilave yan dikiz aynaları 
ve şanzıman seçenekleri ile Mitsubishi Fuso Canter 
TFB85 hafif ticari araç sınıfına yeni bir soluk getiriyor.

ÇİFT KAVRAMALI DUONIC 
ŞANZIMAN DÜNYADA BİR İLK
Sınıfının en düşük yakıt tüketimine sahip ara-

cı olmayı başaran Canter, hafif kamyon sınıfında 
dünyada bir ilk olan Duonic çift kavramalı otomatik 
şanzımanı sunuyor. Duonic şanzımanlı Yeni Canter; 
üstün performans, konfor ve kesintisiz hızlanma 
avantajlarının yanı sıra yakıt ekonomisi de sağlıyor. 
Duonic şanzıman sayesinde Yeni Canter yokuşlarda 
yüklüyken bile 
geri kaydırmıyor, 
sadece frenden 
ayak çekilerek 
gaza basmadan 
hassas yanaşma 
yapılabiliyor, eco 
mode seçeneği 
sayesinde daha 
düşük yakıt 
tüketimi sağlıyor. 

Duonic şanzıman eco mode seçeneğinde normal 
trafikte %2, sıkışık trafikte ek %8 oranında yakıt 
tasarrufu sağlıyor

SATIŞ HEDEFİ 2 BİN ADET
Mitsubishi Fuso’nun yeni modele Canter TFB85’in 

basın lansmanında konuşan Temsa Motorlu Araçlar 
Genel Müdür Vekili ve Satış-Pazarlama Direktörü 
Eşref Zeka, 1963 yılında imalatına başlanan aracın 8. 
Jenerasyonunu tanıttıklarını kaydetti. 50 yılda dünya-
da 3.7 milyon adet Canter serisi araç satıldığını ifade 
eden Zeka, Türkiye’de ise bu rakamın 80 bin civarında 
olduğunu bildirdi. Sınıfının en az yakıt tüketen aracını 
ürettiklerini bildiren Eşref Zeka, 3.5 ton üzeri kamyon 
pazarının toplam 6 binler seviyesinde oluştuğunu 
ve hedefledikleri 2 bin 
adetlik satış perfor-
mansıyla pazarda 
yüzde 30 civarında 
bir pay sahibi ol-
mayı beklediklerini 
açıkladı.

Canter’in tonajı arttı, 
hala yakıt cimrisi      

Segmentinin lideri yıllardır sürdürdüğü başarısıyla ön plana çıkan Mitsubishi Fuso, yeni modeli 
Canter TFB85 ile sınıfında çığır açacak. Canter TFB85 hafif ticari araç müşterilerinin beklentilerini 

karşılamaya geliyor. Yeni Canter artan tonajı ve cimri yakıt tüketimi ile Canter’i geçti.

Yeni Canter TFB85’in tavsiye 

edilen anahtar teslim fiyatları;

TFB85 MT ...................97.693 TL

TFB85 Duonic ............100.191 TL

TFB85L MT .................101.760 TL

TFB85L Duonic ..........104.729 TL 
 Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdür Vekili ve 

Satış-Pazarlama Direktörü Eşref Zeka
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Hangi yolu kullanırsanız kullanın.
Sizin için , 
doğru bir çözümümüz var.

Konu güvenlikse,
bize güvenebilirsiniz.
www.continental-lastikleri.com.tr
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Pirelli’nin 
yeni lastiği 
Carrier, %30 
daha uzun 
ömürlü
Pirelli’nin Türkiye ve 
Avrupa’daki hafif ticari araç 
sürücülerinin talepleri ve 
görüşlerini dikkate alarak 
geliştirdiği daha dayanıklı, daha 
güvenli yeni hafif ticari araç 
lastiği Carrier, tanıtıldı. 

Türkiye’de üretilen Carrier, yüzde 30 daha 
uzun ömrü ve yüzde 10 daha az fren 
mesafesi sunuyor. Carrier’ın Pirelli Grubu 

içerisinde sadece Türk Pirelli İzmit Fabrikasında 
üretildiğini ve tüm dünyaya ihraç edildiğini söy-
leyen Türk Pirelli Satış Direktörü Ömer Atabek, 
bundan dolayı duydukları gururu dile getirdi.

Türk Pirelli’nin İzmit’teki fabrikasında üretilen 
Carrier, markanın başta Formula 1 lastiği olmak 
üzere, performans lastikleri P Zero ve Cinturato 
P7 gibi önde gelen ürünlerinin tasarlandığı Mila-
no’daki merkezinde, uzun ve kapsamlı bir araş-
tırma-geliştirme aşamasının ardından geliştiril-
di. AR-GE sürecinde, Türkiye ve Avrupa’nın beş 
farklı ülkesindeki hafif ticari araç sürücüleri ve 
filolarla yapılan görüşmelerde, onların ihtiyaç-
ları, lastikten beklentileri ve fikirleri belirlendi. 
Tasarım aşamasının ardından da Türkiye, 
Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya’da farklı 
iklim ve yol koşullarında 20 filo ve 50 sürücü ile 
3 milyon kilometre kat edilen yol testleriyle son 
halini aldı.

Carrier’in İstanbul’da düzenlenen tanıtım 
toplantısında konuşan Türk Pirelli Satış Direktö-
rü Ömer Atabek, Carrier’in araştırma-geliştirme 

Aynı zamanda 2013 yılındaki 5 milyon 400 bin 
adetlik ihracat rakamları ile Türkiye’deki ihra-
catın %35’ini gerçekleştirdiklerini dile getiren 
Ömer Atabek, Carrier’ın Pirelli Grubu içerisinde 
sadece Türk Pirelli İzmit Fabrikasında üretile-
rek, tüm dünyaya ihraç edildiğini ve bundan 
dolayı duydukları gururu dile getirdi.

CARRİER %30 ARTIRILMIŞ KİLOMETRE 
PERFORMANSI SUNUYOR
Türkiye ve Avrupa’daki sürücüler ile yapılan 

testlerde de ortaya konduğu gibi, Carrier yeni-
lenen profili ve taban deseni ile %30 artırılmış 
kilometre performansı sunuyor.

Yenilikçi malzemeler ve optimize edilen 
profili sayesinde düşük yakıt tüketimine sahip 
olan Carrier, yeni taban deseni tasarımı ve yeni 
bileşenleri ile %10 azaltılmış fren mesafesini 
garanti ediyor. Islak zeminde daha iyi yol tutuş 
ve Aquaplanning’e karşı daha yüksek direnç ise 
yeni Carrier’in diğer önemli özellikleri. 14’ten 17 
jant ölçüsüne kadar geniş bir yelpazede pazara 
sunulacak olan Carrier Ailesi, Carrier Camper’ın 
eklenmesi ile birlikte 15 ve 16 jant ölçülerine de 
sahip olacak.

sürecinin 2011 yılında başladığını söyledi. Pirelli 
olarak performans lastiklerinde ve premium 
lastik segmentindeki, tasarımdan yeni mater-
yallerin kullanımına kadar tüm bilgi birikimimiz 
ile üretilen Carrier, aynı zamanda lastik teknolo-
jisinde en üst nokta olan Formula 1 lastiklerinin 
de geliştirilip, üretildiği İzmit Fabrikamız’ da 
üretiliyor” diye konuştu.

ÖMER ATABEK: “TÜRK HAFİF TİCARİ 
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ LASTİKTEN 
3 ŞEY BEKLİYOR”
Carrier’in geliştirilmesi aşamasında, Tür-

kiye’deki hafif ticari araç sürücülerinin bir 
lastikten ne beklediğine dair geniş kapsamlı 
bir araştırma yapıldığını ifade eden Atabek, 
“Türk hafif ticari araç sürücüleri, genel olarak 
bir lastikten üç şey bekliyor. Lastiklerinin uzun 
ömürlü olmasını, fren mesafesinin kısa olmasını 
yani güvenli olmasını ve düşük yakıt tüketimi 
yani düşük maliyetli olmasını. Biz de Carrier’i 
geliştirirken bunları göz önünde bulundurduk 
ve gerçekleştirdiğimiz testlerde de, Carrier’in 
uzun ömrü, düşük dönme direnci sayesindeki 
düşük yakıt tüketimi, ıslak zemindeki kısa fren 
mesafesi ve artırılmış konfor özellikleri ile öne 
çıktığını gördük ” dedi.

“BU YIL ÜRETİLECEK 
1,5 MİLYON CARRİER’İN 
1 MİLYON 250 BİNİ İHRAÇ EDİLECEK”
Türkiye hafif ticari araç lastik pazarının geçen 

yıl yaz ve kış lastikleri olarak toplam 1.950.00 
adede ulaştığını ifade eden Ömer Atabek, Türk 
Pirelli’nin geçen yıl yaklaşık 200 bin hafif ticari 
araç lastiği satışı gerçekleştirdiğini belirtti. 
Carrier’in 2014 yılında satışa çıkmasıyla bu 
yıl hedeflerini daha da artırdıklarını söyleyen 
Atabek, “2014 yılında İzmit’te 1,5 milyon adet 
Carrier üreteceğiz. Bu adedin 1 milyon 250 bin 
adetini ihraç etmeyi, 250 bininin de Türkiye’de 
satışını yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu. 

Türk Pirelli Satış 
Direktörü 

Ömer Atabek
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Continental Türkiye Binek Lastikleri Satış Müdürü 
Mehmet Akay, “Mevsimine uygun lastik kullanı-
mı gerekliliğini her mevsim geçişinde sürücülere 

hatırlatmak birinci görevimiz. Kış koşullarında kış, yaz 
döneminde ise yaz lastiği kullanmanın artık bir lüks 
değil, alışkanlık olduğunu 
gözlemleyene kadar da ha-
tırlatmaya ve bunun fayda-
larını ifade etmeye devam 
edeceğiz” dedi…

Islak ve karlı zeminde 
kullanılan kış lastiklerinden alınan üst düzey perfor-
mansın, kuru zeminde aynı etkiyi yaratmayacağını 
ifade eden Continental Türkiye Binek Lastikleri Satış 
Müdür Mehmet Akay, sürücülerin lastik seçiminde 
güvenliğin ilk kriteri olan kısa fren mesafesi, maliyet 
tasarrufunun önünü açan düşük yuvarlanma direnci 
ve yol koşullarına uygun sürüş performansı kriterleri-
ne dikkat çekiyor. 

Yaz mevsiminde kış lastiği ile devam edildiğinde 

sürücülerin lastiklerinin aşırı aşınma nedeni ile çabuk 
yıpranacağını, güç ve yakıt tüketiminin artacağını 
unutmamaları gerektiğini hatırlattı. Ayrıca aracın ken-
di donanımını ortaya koyacak performansın da önüne 
geçilerek fren mesafesinin uzamasına ve gürültü 

seviyesinin artmasına 
sebep olacağını vurgu-
layan Mehmet Akay, bu 
konunun önemini hayatın 
içinden bot ve sandalet 
örneği ile anlattı.

Lastik saklama hizmetinden yararlanmak isteyen 
kullanıcıların izleyeceği yolu Mehmet Akay “Yetkili 
servisimizden internet veya telefonla randevu alınır. 
Servislerde son sistem makinelerle lastikler sökülüp, 
detaylıca incelenir. Sonuçlar raporlanır ve araç sahibi 
ile paylaşılır. Bu raporlar web tabanlı özel portal üze-
rinde arşivlenir. Özel printer sistemi ile etiketlenen 
lastikler özel paketleri ile uygun koşullarda güvenli 
ortamda saklanır” şeklinde özetledi. 

Continental’den 
lastikleriniz 
 için özel saklama 
hizmeti 

Continental’den 
lastikleriniz 
 için özel saklama 
hizmeti 

• Yaz koşullarında kullanılan kış lastikleri; yaz 
lastiklerine göre daha uzun bir fren mesafesi ile 
durmanıza ve çabuk aşınarak, yakıt tüketimi-
nin artmasına sebep olur. Özellikle hızlı alınan 
virajlarda savrulma riskinin de göz ardı edilme-
mesi gerekiyor. 

• Yaz sezonunda her zaman dört lastiğinizin tümü 
birden yaz lastiği olmalıdır. Hava sıcaklıklarının +7 
santigrat dereceye kadar düşmeyeceği öngörülen Ni-
san ayından sonbaharın başladığı Ekim aylarına kadar 
yaz lastikleri kullanılması tavsiye edilir. Yaz lastikleri-
nin yere temas eden yüzeyi +7 santigrat dereceden 
itibaren sertleşir.  

• Yaz sezonunda yol ve hava koşulları nasıl 
olursa olsun sürücülerin ilk yapmaları gereken 
şey lastiklerin hava basıncı ve diş derinliğini 
mutlaka kontrol etmeleridir.

• Doğru havalı lastik, yolla daha geniş bir yüzeyle 
temas ettiği için, daha güvenlidir. Aynı zamanda las-

tikler bu sayede daha az ve düzenli aşınarak; daha az 
ısınır ve yıpranır. Ayrıca yakıt tasarrufu sağlar. 

• Yola çıkmadan önce veya yolculuğun ilk 15 – 
20 km içerisinde, mutlaka lastik basıncı kontrol 
edilmeli. Aksi halde uzun süre yol alındığında 
ısınan lastik içerisindeki havanın basıncı yük-
selir ve sizi yanlış yönlendirebilir. Bu da basınç 
konusunda sürücüleri yanıltabilir. Aynı konu 
güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmış araçla-
rın lastiği için de geçerlidir. 

• Kış döneminde lastik diş derinliği güvenlik sınırı 4 
mm iken yaz koşullarında 3 mm’olan bu sınırın altına 
düşmemesine dikkat edilmeli. Düşük diş derinliği fren 
mesafesini iki katına kadar artırır. 

 • Ufak bir ayrıntı olarak görünse de stepne-
lerin de mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Bu 
ayrıntı atlandığı takdirde, küçük sıkıntılarla 
atlatılabilecek olaylar ciddi sorunlar haline 
dönüşebilir. 

YAZ DÖNEMİNDE SÜRÜCÜLERİN 
UNUTMAMASI GEREKEN NOKTALAR:  

“KIŞIN SANDALET, 
YAZIN BOT GİYER MİSİNİZ?”

Yazın artık kavurmaya başladığı şu günlerde, aracınızın ve lastiklerinizin 
de değişen hava koşullarından etkileneceğini unutmayın. 

Continental Türkiye 
Binek Lastikleri Satış 
Müdürü Mehmet Aka
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Renault Trucks, 2013 yılında tüm ürün gamını 
aynı anda yenileyerek ağır vasıta sektöründe bir 
ilke imza attı. 2013 Haziran ayında Lyon, Fran-

sa’da gerçekleştirilen yeni gam lansmanının ardından 
Renault Trucks, tüm gamı Euro 5 motorlarla piyasaya 
sunuyor.

Yeni gam ve Euro 5 motor seçeneklerinin Türkiye 
tanıtımının yapıldığı etkinlik 5 Haziran 2014, Per-
şembe günü İstanbul Yeşilköy’deki CNR EXPO Fuar 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Renault Trucks Başkanı 
Bruno Blin, Volvo Group Trucks GEE’den Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Marco Lazzoni ve Volvo Group 
Trucks Türkiye Başkanı Mete Büyükakıncı’nın hazır 
bulunduğu etkinlik, Renault Trucks ve Volvo Group 
Trucks’ın Türkiye’ye verdiği önemi bir kez daha gözler 
önüne serdi.

MARCO LAZZONİ: “TÜRKİYE’YE YÖNELİK 
YATIRIM PLANLARIMIZ SÜRECEK”
Türkiye pazarının Volvo Group hedeflerini ger-

çekleştirme açısından büyük öneme sahip olduğunu 
belirten Marco Lazzoni, “Türkiye, istikrarlı büyüyen 

ekonomisiyle güçlü bir potan-
siyele sahip. Ayrıca Avrupa 
ile Orta Doğu ve Kuzey Asya 
arasında bir lojistik merkez ve 
köprü konumunda. Diğer bir 
deyişle kendi başına büyük 
bir pazar olmanın ötesinde 
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 
bölgesinde güvenli bir geçiş 
noktası özelliği de taşıyor. 
Türkiye’de lojistik ve inşaat 
sektörlerinin sürekli büyü-
mekte olduğunu görüyoruz 

ve bugün gelinen noktada Türkiye; Rusya, Almanya, 
İngiltere ve Fransa’nın ardından Avrupa’nın beşinci 
büyük pazarı konumunda. Biz de, Volvo Group Trucks 
olarak bu dinamik ve dev pazarda büyük bir oyuncu 
olmak istiyoruz. Şunu söyleyebilirim ki Türkiye, Volvo 
Group için bugün olduğu gibi yarın da en önemli 
pazarlardan biri olmaya devam edecek ve bu doğrul-
tuda Türkiye için hazırladığımız yatırım planlarımız 
gelecekte de sürecek” dedi.

BRUNO BLİN: “KAMYONLAR BİRER 
KÂR MERKEZİDİR”
Renault Trucks’ın 100 ülkede 14 bin çalışanıyla 

büyük bir aile olduğunu belirten Blin, “Geçtiğimiz yıl 
Renault Trucks olarak 43 bin adetlik satışa imza attık. 
Tamamını aynı anda yenilediğimiz ürün gamımız için 
2 milyar Euro’luk bir yatırım 
yaptık. Yatırımlarımız müşte-
rilerimizin beklentileri doğrul-
tusunda gelecekte de sürecek. 
Müşterilerimiz için her biri birer 
kâr merkezi olan araçlarımız, 
endüstride büyük ses getirdi” 
dedi. Yeni ürün gamının yakıt 
ekonomisi, yürüyen aksam, 
taşıma kapasitesi, üstyapı 
uygulanabilirliği ve düşük yakıt 
tüketimine yönelik hizmet-
lerle işletme maliyetlerini 
düşürerek kârlılığı artırdığını 
vurgulayan Blin, “Bir müşteri Renault Trucks’ı tercih 
ettiğinde bir kamyondan fazlasını satın almış oluyor. 
Bu yeni gam ile müşterilerimiz tüm beklentilerinin 
karşılanacağından emin olabilirler. Daha düşük yakıt 
tüketimi, üstün motor performansı ve rakipsiz taşıma 
kapasitesi gibi özellikler, müşterilerimizin başarıya 
ulaşmasında kilit rol oynuyor” dedi. Piyasanın en dü-
şük yakıt tüketimi sayesinde Renault Trucks araçların 
haklı bir üne sahip olduğunun altını çizen Blin, “Yeni 
ürün gamımız, genlerindeki düşük tüketimle doğdu 
ve şimdi daha da az tüketen araçlardan bahsediyoruz. 
Yeni Renault Trucks ürün gamı, bir önceki nesle göre 

yüzde 5 daha az yakıt tüketiyor” dedi. Blin ayrıca yeni 
gamın düşük yakıt tüketimin yanı sıra dayanıklılık, 
kullanım kolaylığı, konfor ve güvenlik alanlarında da 
iddialı olduğunu belirtti.

METE BÜYÜKAKINCI: “ÇİFT MARKALI 
SERVİS YAPILANMAMIZI TAMAMLADIK”
2013 yılının başında çift markalı servis teşkilatı 

yapılanmasını, hedeflenen süreden daha kısa bir 
sürede tamamladıklarını belirten Mete Büyükakıncı, 
“Müşterilerimize daha yakın olmak, daha iyi ve kaliteli 
hizmet sunmak adına gerçekleştirdiğimiz çift markalı 
servis yapısına geçiş sürecimizi tamamladık. Türki-
ye’nin dört bir yanında 25’e yakın servis noktasıyla 
hizmet verdiğimiz müşterilerimize, nerede olurlarsa 
olsunlar, artık çok daha yakın olduğumuzu gururla 
söyleyebilirim” dedi.

Renault Trucks’ın yeni ürün gamı, kalite ve güve-
nilirliği azami seviyeye çekmek için uzun süreli test 
ve araştırmalarla şekillendi. 2008’den bu yana süren 
kalite testlerinde 300 araç -40°C ile +60°C arasında 
değişen zorlu koşullarda 10 milyon km yol kat eder-
ken laboratuar testlerine 5 milyon saatlik bir mesai 
harcandı. 

Farklı ülkelerden seçilen 50 müşteriyle yakın 
işbirliği içinde tasarlanan ve geliştirilen yeni ürün 
gamı, kullanıcılara tüm işlerini gerçekleştirebilecek-
leri mükemmel araçlar sunma hedefi ile tasarlandı. 
Renault Trucks markası, müşterilerini asla yarı yolda 
bırakmayan, her zaman gurur duyacakları ve işlerinde 
sürekliliği sağlayacak birer kâr merkezi olan araçları 
üretmeye devam edecek.

Renault Trucks’ın yeni ürünlerine 
Euro 5 seçenekleri      

Tüm ürün gamını 2013 
yılında tamamen yenileyen 

Renault Trucks, İstanbul 
Yeşilköy CNR EXPO 

Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirdiği 

lansmanda yeni ürün 
gamı ile birlikte Euro 

5 motor seçeneğini 
tanıttı. Basın 

toplantısında 
Renault Trucks 
Başkanı Bruno 

Blin, Volvo Group 
Trucks GEE’den 

Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Marco 
Lazzoni ve Volvo 

Group Trucks 
Türkiye Başkanı 

Mete Büyükakıncı 
hazır bulundular.

Marco Lazzoni

Bruno Blin

Volvo Group Trucks 
Türkiye Başkanı Mete 

Büyükakıncı: “Türkiye’nin 
dört bir yanında 25’e yakın 

servis noktasıyla hizmet 
verdiğimiz müşterilerimize, 

nerede olurlarsa olsunlar,
 artık çok daha yakın 

olduğumuzu gururla 
söyleyebilirim” dedi.
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Temsa, 2014 yılının ilk beş ayına yönelik de-
ğerlendirme toplantısı düzenledi. 12 Haziran 
Perşembe günü İstanbul’da gerçekleştirilen 

toplantıya Temsa Pazarlama ve Satış Direktörü Murat 
Anıl, Bölge Satış Yöneticileri Baybars Dağ, Volkan To-
lunay, Pazarlama Yöneticisi Feridun Tanır, Kurumsal 
İletişim ve Pazarlama Yöneticisi Ebru Ersan katıldı.

209 SAFİR SATILDI
989 adet otobüs satışı ile ilk beş ay sonunda lider 

konuma geldiklerini belirten Pazarlama ve Satış 
Direktörü Murat Anıl, “Mayıs sonu itibariyle toplam 
otobüs pazarında payımız yüzde 36’ya ulaştı. Coach 
pazarı olarak adlandırdığımız şehirlerarası ve turizm 
alanında ilk beş ayda otobüs satışı 604 oldu. Safir, bu-
lunduğu RHD segmentinde 209 adetlik satış ile yüzde 
50 pazar seviyesine ulaştı. Şehirlerarasında payımız 
ise yüzde 35 oldu” dedi.

160 AVENUE SATIŞI
Şehiriçi otobüs pazarı ile ilgili bilgilerde veren Murat 

Anıl, şunları söyledi: Şehiriçi otobüste beklediğimiz 
ölçüde bir pazar seviyesi gerçekleşiyor. Bu yıl yerel 
seçimlerin yapılması otobüs yatırımlarını etkiledi. 
Mayıs ayı itibariyle kentiçinde toplam 431 araç satışı 
oldu. Bu süreçte 160 adet Avenue satışı yaptık. 
Şehiriçi pazarın yüzde 89’unu oluşturan LF segmen-
tinde payımız yüzde 42, tüm şehiriçinde ise yüzde 37 

oldu. Bazı illerin büyükşehir statüsüne kavuşması ve 
bu illerde yapılacak tüm iliçi taşımaların belediyelerin 
sorumluluğuna geçmesi ile kentiçinde önümüzdeki 
dönemde çok ciddi otobüs yatırımları olacağını düşü-
nüyoruz.

İSTANBUL OTOBÜS A.Ş FİLOSUNDA 
342 AVENUE
Pazarda doğalgazlı otobüse yönelik yoğun bir talep 

olduğunu da gözlemliyoruz. CNG’li Avenue aracımızın 
110 adeti İstanbul Otobüs A.Ş’nin filosunda yerini 
aldı. Şu anda İstanbul Otobüs A.Ş’nın 1090 adetlik 
filosunda hizmet veren Avenue sayısı 342’ye ulaşmış 
durumda.  İstanbul Otobüs A.Ş’nin filosunda  birinci 
sırada yer almak bizi mutlu ediyor. Ayrıca İzmir’de 
300 Avenue aracımız hizmet veriyor. Malatya’nın da 
tercihi Avenue oldu. Önümüzdeki dönemde yapılacak 
ihalelerde Avenue sayısının daha da artacağına inanı-
yoruz. Öte yandan Avenue körüklü aracımız da pazara 
sunmuştuk. Yeni büyükşehirler ile körüklü aracımızın 
da teslimatlarına başlayacağımızı düşünüyoruz.

614 PRESTİJ SATIŞI
Midibüs pazarında liderliği daha yüksek bir seviye-

de yaşadıklarını ifade eden Murat Anıl, “Mayıs sonu 
itibariyle 614 adetlik Prestij Super Deluxe satışına 
ulaştık.  Bu pazarda toplam satış adeti 1718 adet 
oldu. Midibüs pazarının yüzde 73 ünü Prestij SD’nin 
de bulunduğu 27 kişilik segment oluşturdu. Prestij 
SD kendi segmentinde yüzde 49 mertebesinde, tüm 
midibüs segmentinde ise 6 adetlik MD9 LE ile birlikte 
yüzde 36 pazar payı elde etti. Prestij ciddi miktarda 
satılmaya başladı. Bunu sürdürmek mümkün mü 
bakacağız. Önümüzdeki senelerde pozisyonumuzu 
korumak istiyoruz” diye konuştu.

İYİ PLANLAMA YAPMANIN KEYFİNİ YAŞIYORUZ
Bu yıla yönelik satışları ve pazarın nereye gidebile-

ceğini iş ortakları ile iyi bir projeksiyon oluşturarak, en 
baştan belirlediklerini ifade eden Murat Anıl, “Kapa-
site kullanım oranına baktığımız zaman en ekonomik 
maliyetlere göre işimizi programladık. Bu güne kadar 
da doğru bir yolda olduğumuzu gördük. Ürünlerimizin 
hem toptan hem perakendeye inme hızı bizi fevkala-
de memnun etti. Burada pazar kondisyonları rakip-
lerimizin stok yönetimi, piyasanın bunlara vereceği 
cevaplar bizi sene sonunda nerelerde kapatacağımız 
konusunda yönlendirecek. Bizi rahatsız edecek stok 
taşımıyoruz. Biz taşımadığımız gibi bayilerimiz de 
taşımıyor. Üretilen araçların perakendeye inmesi çok 
önemli. İkinci el stoğunuz kabul edilebilenden biraz 
daha fazla noktalarda oluşursa, bu ciddi bir takım 
sıkıntılara yol açar. Temsa olarak bugün bunu iyi yö-
netmenin keyfini sizlerle paylaşıyoruz” dedi.

Murat Anıl pazarda elde ettikleri başarının etkenleri 
şu şekilde sıraladı: Filo yönetiminde ve insan ilişkile-

rinde biraz daha ön plana çıkmanın başarımızı etkile-
diğini düşünüyorum. Umarım kalıcı oluruz. Bu sektör 
çok dinamik, ilgi ve alakayı seven bir sektör. Pazarın 
ihtiyaçlarına en uygun kalitede araçları üretmemiz, 
taşımacının artan maliyetler karşısında araçlardan 
beklediği ekonomikliği en iyi şekilde sunuyor olma-
mız ve satış sonrası hizmetlerde müşterinin aradığı, 
beklediği yakın ilgiyi, hızı ve kaliteyi sunuyor olmamız 
başarımızda önemli etkenler oldu. 

SON 3 YILDA 1000 SAFİR YOLA ÇIKTI
Murat Anıl, şehirlerarası firmaların artık otobüs 

yatırımında tercihlerinin ve beklentilerinin değişti-
ğine, bu beklentilere ve ihtiyaçlara en uygun aracın 
Safir olmaya başladığına dikkat çekerek, “2010 
yılından beri 1000 Safir yollarda dolaşıyor. 1000’lik 
adetlere ulaştığınızda ürünün ikinci eli kendiliğinden 
oluşuyor. Safir ikinci elde de tercih edilen bir otobüs 
haline geldi. Üstelik bunu ikinci ele yönelik bir faaliyet 
yapmadan başardık. 2+1 VİP segmentinde Safir aracı-
mız bu tür bir ürüne yatırım yapmak isteyen firmanın 
öncelikli tercihi haline geldi. Bu segmentte açık ara 
önde gidiyoruz.

2014 SONUNDA PAZAR
Murat Anıl, yılın geri kalanına yönelik şu değer-

lendirmelerde bulundu:  Şehirlerarasının 850-900 
adetler seviyesinde olacağını düşünüyoruz. Pazar 
yıllardır 1000’li rakamlarda ilerliyor. Bana göre bu yıl 
1000’i yakalamak zor. Pazarın büyümesi veya 1000’li 
adetlerde devam etmesi ulusal firmaların yeni nok-
talara hat açmaları ile alakalı. Gelecek yıl hızlı trenin 
de etkisiyle yüzde 20 daralma daha olabilir. Ancak 
hızlı trenin son noktasının Pendik olması müşteri 
açısından nasıl bir tercih getirecek, bunu göreceğiz. 
Kentiçinde yeni büyükşehir statüsüne kavuşan illerle 
birlikte önümüzdeki yıllarda önemli bir hareketlilik 
bekliyoruz. 

“ENGELLİ DÜZENLEMESİNDE REVİZE ŞART”
Murat Anıl, engelli yasasının üzerinde tekrar bir 

çalışma yapılmasının önemine dikkat çekti: Engelli 
Yasası ile ilgili Ankara’da bazı görüşmeler yapıldı. 
Üzerinde çalışılması gerekliliği konusunda uzlaşıldı. 
640 bin adet aracın tadil edilmesinin mümkün olma-
dığı görüldü. Tabiki engelli insanlarımızın da seyahat 
özgürlüğünün sağlanması önemli. Biz hazırlıklarımızı 
tamamlamaya çalışıyoruz ama bu düzenlemenin biraz 
üzerinde çalışılması gerektiğini düşünüyoruz.

Doğru strateji, Temsa’ya  
otobüste pazar liderliği getirdi

2013’ün ilk beş ayına 
göre yüzde 26 daralan 
otobüs pazarında Temsa 
büyük bir başarıya imza 
attı. Mayıs sonu itibariyle 
satılan toplam otobüs 
sayısı 2753 oldu. Temsa 
bu satışların 989 adetini 
gerçekleştirerek, yüzde 36 
pazar payı ile lider oldu.
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1990 yılından bu yana Türkiye araç kiralama sek-
töründe hizmet vermekte olan Yes Oto Kiralama, 
2013 Haziran ayında anlaşmaya vardığı araç 

kiralamada dünyanın en büyüğü olan Enterprise ile 
sektöre ‘müşteri ve çalışan memnuniyeti, uygun fiyat, 
kalite ve inovasyon’ getirmeyi hedefliyor.

Kurulduğundan bu yana araç kiralamada ilk mobil 
uygulama (2012), ilk havayolu – rent a car ortaklığı 
(Onur Air – 2010, Anadolu Jet – 2012) gibi ilklerin 
firması olan Yes Oto Kiralama, Enterprise ile pazarın 
gelişimine öncülük etmeye devam edecek.

Konuyla ilgili olarak gelecek hedeflerinden bah-
seden Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özarslan Tangün 
gerçekleştirilen basın toplantısında; “Enterprise ile 
yaptığımız 10 yıllık anlaşma ülkemizdeki araç kiralama 
sektörüne hareket katacak. Enterprise dünyanın en 
büyük araç kiralama firması. Sahip oldukları vizyon ve 
tecrübeye bizim Türkiye pazarındaki geçmişimiz ve 
deneyimlerimizi de eklediğimizde, sektöre yepyeni 
bir hizmet anlayışı ve bakış açısı getirerek sektörün 
gelişimine öncülük etmeye devam edeceğiz. Yes 
Oto Kiralama 2500 araçlık filosuyla şu anda ülkemiz 
araç kiralama pazarının en önemli oyuncularından 
biri. Enterprise imzasıyla birlikte 21 Haziran tarihin-
den itibaren sektöre yeni bir soluk ve global vizyon 
getirerek her alanda fark yaratacağız. Şu an 25 ilde 
45 ofisimizle hizmet veriyoruz, ilk hedefimiz 2015 yılı 
sonuna kadar ofis sayımızı 60’a çıkarmak. Gelecek 3 
yıl içerisinde de filo kapasitemizi 5 bin araca çıkararak 
150 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapmayı planlıyo-
ruz.” şeklinde konuştu.

ENTERPRİSE, TÜRKİYE PAZARINA YEPYENİ 
VE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI GETİRECEK
Dünyanın 100’ü aşkın ülkesinde 78 bin istihdamla 

faaliyet gösteren Enterprise, “Müşteri ve çalışanını 
memnun et, Büyüme ve karlılık ardından gelir.” global 
mottosunu ülkemiz pazarında da hayata geçirmeyi 
hedefliyor. 2013 yılını dünya genelinde 16,4 milyar 
Dolar ciro ile kapatan dünya devi Enterprise, Türkiye 
pazarının önemli oyuncularından Yes Oto Kirala-
ma önderliğinde sektöre yepyeni ve farklı bir bakış 
açısı getirecek. Sektöre en yeni bilgi teknolojilerini 
uygulama, araç filosunda çeşitlilik, proaktif çözümler 
üretme, uygun fiyat-kaliteli hizmet ile müşteri ve 
çalışan memnuniyeti gibi değerleri Enterprise marka 
güvencesiyle getirecek olan Yes Oto Kiralama, pazar-
da liderliğe oynayacak.

MÜŞTERİ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ, 
UYGUN FİYAT VE KALİTELİ HİZMET
Ülke genelinde, 25 şehirde faaliyet gösteren Yes 

Oto verdiği kaliteli hizmet ve avantajlı fiyatlarıyla 
sektörde ilk tercih edilen marka olmayı amaçlıyor. Yes 
Oto Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir; “Bu-
gün, bizim için işimizi geliştirmenin en önemli parçası 
müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlamak. Bütün 
kadromuzu ve iş süreçlerimizi bu yönde eğitmeye ve 
şekillendirmeye devam ediyoruz. Amacımız her türlü 
konuda hızlı ve çözüm odaklı bir müşteri memnuni-
yeti kültürünü geliştirerek devam ettirmek ve bunu 
müşterilerimize yansıtmak. Şüphesiz ki Enterprise’ın 
deneyimleri ve güçlü marka yapısı ile amacımıza çok 
kısa sürede ulaşacağız.”

Enterprise, Yes Oto ile 
Türkiye pazarında

Filosunda 1.4 milyon 
araç bulunduran 
dünyanın en büyük 
araç kiralama firması 
Enterprise ile anlaşan 
Yes Oto Kiralama, 4 
Haziran Çarşamba 
günü gerçekleştirdiği 
basın toplantısında, 
sektöre ilişkin 
hedeflerini paylaştı. 

 2013 yılını dünya genelinde 
16,4 milyar Dolar ciro ile kapatan 
dünya devi Enterprise, resmi web 

sitesinde yayınlamaya başladığı 
reklam  dikkatlerden kaçmadı.

Otomobil Sektörünün Lider Uluslararası Fuarı

16. – 20. 9. 2014
Truck Competence, Alternatif enerji sistemleri ve 
Car Wash City: Bunlar Automechanika’nın temel başlıklarından 
yalnızca üç tanesi. Bilgi edinmek ve yeni temaslar kurmak için 
bu platformdan yararlanın. Automechanika Academy’de sunulan 
sertifi kalı eğitimler ve sunumlar sizi geleceğin konularına hazırlıyor.

www.automechanika.com
info@turkey.messefrankfurt.com
Tel. +90 212 296 26 26
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HMF Makina’dan modern 
servis merkezi

HMF Makina, Hyundai İş Makinası 
ve Endüstriyel ürün müşterileri-
ne hizmet verecek olan İstanbul 

Avrupa Yakasındaki ilk merkez servi-
sini ve bölge müdürlüğünü, Hyundai 
Heavy Industries Başkanı Mr.Koo Ja-Jin 
başta olmak üzere HMF yöneticileri, 
çalışanları ve müşterilerinin katılımıyla 
Hadımköy’de hizmete açtı.

Servis hizmetinin yanı sıra satış ve 
yedek parça bölümleri ile birlikte komple bir tesis ola-
rak hizmet verecek yeni servis yaklaşık 4000 m²  alan 
üzerine kuruldu. HMF Makina sahip olduğu teknolojik 
donanımla, müşterilerine hizmet kalitesini burada 
sunmaya devam edecek.

Hyundai Heavy Industries CEO’su Mr. Koo Ja-Jin açı-
lış konuşmasında HMF Makina’ya iyi dileklerini iletti 
ve konuşmasına aşağıdaki şekilde devam etti;

“Bugün, HMF ikinci merkez servisini Hadımköy’de 
açıyor. Bu servis ile HMF’nin Avrupa yakasındaki 
Hyundai müşterilerine çok daha iyi bir şekilde hizmet 
sunmaya devam edeceğine inanıyorum. HMF ile 

Hyundai; 20 yılı aşkın süredir bir çok zorlu koşulda 
dahi büyümeye ve güçlenmeye devam etti. Hyundai 
olarak her konuda HMF’nin yanında olarak müşteri 
memnuniyetini arttırmak konusunda HMF’ye destek 
olmaya devam edeceğiz. Son olarak; Avrupa Merkez 
servis açılışını tekrar tebrik ederim. Ortak çalışmala-
rımız neticesinde yüksek ve sürdürülebilir bir şekilde 
büyümeye devam edeceğiz.”

HMF Makina Genel Müdürü Tamer Öztoygar açılış 
töreninde; HMF Makina’yı mükemmellik ve liderlik 
hedefine bir adım daha yaklaştıran bu değerli tesisin 
açılışına katılarak, kendilerini onurlandıran tüm da-
vetlilere teşekkürlerini iletti.

www.logitrans.com.tr
Organizasyon EKO MMI Fuarc›l›k Ltd. fiti.

FUARCILIK T‹C. LTD. fiT‹.

19-21 Kas›m 2014
‹stanbul

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GERE⁄‹NCE TOBB (TÜRK‹YE ODALAR VE BORSALAR B‹RL‹⁄‹) ‹ZN‹ ‹LE DÜZENLENMEKTED‹R.

Transport Lojistik Fuar›

Uluslararası ‹htisas Fuarı



102 103TEMMUZ TEMMUZ

HABER HABER

Ford Otosan Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Koç, 3 kıtadaki 60 
ülkeye kamyon satış distri-

bütörü atayarak global bayi ağını 
kurmaya başladıklarını bildirdi. 

Koç, İnterteks Ford Trucks Plaza 
açılışında, Türkiye’nin dört bir ya-
nında “Koç” ismini başarıyla temsil 
eden bayi ağlarının en önemli avantajları olduğunu 
söyledi.  

Başarılı olmalarının arkasında birlik ve beraberliğin 
yanı sıra motivasyon kuvvetinin yattığını anlatan Koç, 
müşteri beklentilerini karşılamanın her geçen gün 
zorlaştığı şu günlerde yenilikçi, yaratıcı, kaliteli, güler 
yüzlü ve çözüm üreten anlayışla hizmet ettiklerini 
vurguladı. 

Türkiye’nin ilk kamyon üreticisi olarak yeni kam-
yon bayi açılışlarını önemsediklerini dile getiren Koç, 
şöyle konuştu: 

“Ford Otosan kurulduğu günden bu yana Türkiye’de 
otomotiv sanayinin gelişimi yolunda büyük çabalar 
sarf etti. 1,1 milyon metrekarelik alana sahip olan ve 
bin 400 kişiyi istihdam ettiğimiz İnönü’deki fabrika-
mızda, 55 yıllık tecrübemizle bugüne kadar 180 binin 

üzerinde kamyon, 550 binin üzerinde 
motor ürettik. İnşaattan nakliyeye, 
farklı segmentlerde tüm müşterileri-
mize hitap eden geniş, güçlü ve reka-
betçi bir ürün gamına sahibiz. Müşte-
rilerimizin taleplerine uygun, hızlı ve 
özel üretim çözümler sağlıyoruz.” 

Koç, yurt içinde pazar paylarını 
geliştirmeye, dış pazarda ise rekabet gücünü artıra-
rak uzun vadeli büyümeyi sağlayacak adımlar atmaya 
özen gösterdiklerini anlattı.  

Bundan 4 yıl önce ortakları Ford Motor Company 
ile “Global Cargo” anlaşması imzaladıklarını hatırlatan 
Koç, “Global Cargo Büyüme Stratejisi doğrultusunda 
3 kıtadaki 60 ülkeye kamyon satış distribütörlerini 
atayarak global bayi ağını kurmaya başladık” ifadele-
rini kullandı. Koç, Gebze Mühendislik Merkezi’ndeki 
bin 300 ar-ge mühendisinden 500’ünün tüm dünyada 
satılacak ford cargo kamyonların geliştirmeye çalıştı-
ğını sözlerine ekledi.  

İnterteks Ford Trucks Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Dicle ise 3 bin 670 metrekarelik kapalı alana 
sahip tesisin müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabile-
cek şekilde tasarlandığını aktardı.

Ford Trucks’tan 
60 ülkeye yeni bayi

Ford Otosan, 3 kıtada 
60 ülkeye kamyon satış 
distribütörleri atayarak 

bayi ağı kurmaya 
başladığını açıkladı.  
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Otomotiv yedek parça ve oto akse-
suarları dünyası Automechanika, 
bu kez kapılarını Frankfurt’ta 

açacak. 16-20 Eylül tarihleri arasın-
da gerçekleştirilecek fuarın tanıtım 

toplantısı Messe Frankfurt Genel Müdür Yardımcısı 
Tayfun Yardım ve Messe Frankfurt Marka Müdürü 
Michael Johannes tarafından The Edition Otel’de 
gerçekleştirildi. 

Bu yıl düzenlenecek fuardaki yenilikleri anlatan 
Johannes’ten sonra söz alan Tayfun Yardım, katılımcı-
ların ilk kez devasa araç yıkama ünitelerini çalışırken 
izleyebileceklerini kaydetti. Yardım, aynı düzeneğin 
önümüzdeki yıl İstanbul’da gerçekleştirilecek Auto-
mechanika Fuarı’nda da yapılacağını belirterek, katı-
lımcı ve ziyaretçilerin şova hazır olmalarını söyledi. 

Messe Frankfurt, 1971 yılından beri Automechanika 
markası ile otomotiv sektörü için uluslararası bir sek-
tör platformu oluşturmaya devam ediyor. Frankfurt’ta 
iki yılda bir organize edilen ve otomotiv yedek parça 
sektörünün nabzının tutan Automechanika fuarı bu 
yıl 16 - 20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 
Uluslararası platformda, Otomotiv Yedek Parçaları, 
Sistemler ve Elektronik Parçalar, Onarım ve Bakım 
Ekipmanları, Aksesuarlar, Araç Yıkama ve Servis 
İstasyonları Ekipmanları ve bir otomobil için gereken 
her parça fuarda bulunacak. Automechanika Frank-
furt, büyüklüğü ve uluslararası boyutu bakımından 
sektörün en büyük ticari fuarı.

Türkiye ekonomisinin üretimde ve ihracatta en 
güçlü olduğu sektör olan otomotiv sektöründen fuara 
yoğun bir ilgi var. Automechanika Frankfurt’a bu sene 
Türkiye’den 250’yi aşın yakın üretici firma katılacak 
ve ürünlerini sergileyecek, 3,000’den fazla otomotiv 
profesyonelinin de fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.  

Geçtiğimiz yıl 305.000 metre kare alanda 176 ülke-
den yaklaşık 150.000 ziyaretçiyi ağırlayan Automec-
hanika Frankfurt fuarında yeni bir rekorla 74 ülkeden 
4.500’i aşkın katılımcı firma da ürün ve hizmetlerini 
sergiledi. Bu dev organizasyona Almanya’nın yanı sıra 
en fazla ziyaretçi sırasıyla; İtalya, Hollanda, Fransa, 
İngiltere, Polonya, İspanya, Rusya, Belçika ve Türki-
ye’den geldi. 

ARAÇ YIKAMA SEKTÖRÜ AUTOMECHANİKA 
FRANKFURT’TA BİR ARAYA GELİYOR 
Araç yıkama endüstrisinin büyük oyuncuları Au-

tomechanika Frankfurt fuarında bir araya gelecek. 
Şimdiden %90’ı dolu olan Automechanika fuarının 
yıkama ve bakım bölümlerinde sektör liderleri de çok-
tan yerlerini ayırttılar. Katılımcı firmalar, yarının araç 
yıkama teknolojilerine, sektördeki yeni trend ve geliş-

Automechanika 
Frankfurt 

yeniliklerle 
açılacak

16 Eylül’de Frankfurt’ta 
düzenlenecek 

Automechanika Fuarı, 
birçok yeni uygulamaya 

sahne olacak. 
Türkiye’den 250’yi 

aşkın katılımcının 
yer alması beklenen 

fuarda, ziyaretçiler ilk 
kez birçok ekipmanı 

çalışırken görme imkanı 
bulacak. 

melere ışık tutacak. Ziyaretçiler 
ise araç yıkama teknolojilerini 
canlı olarak izleme fırsatı bula-
cak, “Car Wash City” bölümüyle 
Automechanika dünyanın bu 
alandaki en büyük ürün sergisi-
ne ev sahipliği yapacak.

Automechanika ilk kez Avrupa Araç Temizleme 
ekipmanları Derneği  “EUnited Vehicle Cleaning”’in 
seminerlerine ev sahipliği yapacak.  Araç yıkama 
sistemleri operatörlerine yönelik seminerler dizisi 
planlayan derneğin yönetici direktörü Dr. Peter Hug:  
“Automechanika’yı üreticiler ve araç yıkama opera-
törleri arasında bilgi alışverişinin yapılabileceği bir 
platform olarak görüyoruz. Seminerler su verimliliği, 
atık su yönetimi, müşteri yönetimi, gibi pek çok konu-
yu kapsayacak” diyor. 

TOMORROWS MOBİLİTY: 
AUTOMECHANİKA FRANKFURT’TA
Alternatif mobilite teknolojileri günümüzün en sı-

cak gündemlerinden biri. Artık sadece araçlara odak-
lanmak yeterli değil. Otomobile katma değer ekleyen 
tüm konular fuarda olacak.   Bu anlamda Automecha-
nika Frankfurt 2014’te önemli bir konuya ev sahipliği 
yapacak: “Tomorrows Mobility-Yarının Mobilitesi”. 10 
numaralı salonda araba üreticileri, parça tedarikçileri, 
alt yapı çözüm sunucuları, eğitim tesisleri ve daha 
pek çok katılımcı sürdürülebilir mobilite için çözüm, 
ürün ve yeniliklerini sunacak. Bu kapsamda birçok 
katılımcı firma orijinal ekipman, sistemlerin yenilen-
me ve modernizasyonu, otomobil ve şarj aksesuarları, 
atık yönetimi, geri dönüşüm gibi alanlarda yenilikçi 

çözümlerini sergileyecek. 
Fuar, geniş kapsamda temel 

ve ileri eğitim programlarıyla 
gençlere destek olmayı amaç-
lıyor. Öğrenciler, stajyerler, 
eğitmenler ve çalışanlar, Auto-
mechanika Frankfurt’ta otomo-

tiv ticareti ile ilgili temelden ileri seviyeye geniş bir 
yelpazede zengin bir seminer programı bulabilecek. 
Bu alanda çalışmak isteyenler, fuarda sadece teorik 
bilgiler edinmekle kalmayacak, aynı zamanda  geç-
tiğimiz fuarda de yoğun ilgi gören kaporta işlemleri 
ve boyama dersleri ile konu hakkında tacrübe sahibi 
olabilecek. Tamir atölyeleri, otomobil eksperleri, 
meslek okul eğitmenleri ve bağımsız  eğitim tesisleri-
ne yönelik 11 farklı atölye çalışması gerçekleşecek. 

AUTOMECHANİKA ACADEMY 
KONFERANSLARI SEKTÖRE IŞIK TUTACAK
Her fuarda düzenlenen ve önemli uluslararası 

konuşmacıları ile otomotiv sektörünün önemli konfe-
ranslarından biri olan Automechanika Academy, bu yıl 
da sektöre ışık tutacak. Automechanika Academy’nin 
yanı sıra öne çıkacak bir başka etkinlik de Autome-
chanika Innovation Award (Automechanika Yenilik 
Ödülü) olacak. Ödül farklı kategorilerde dikkat çeken 
teknik yenilik ve gelişmelere verilecek. Emisyon 
azaltımı, enerji ve materyal verimliliği yönünden öne 
çıkan ürünler  bir kez daha çevre dostu bölüm olan 
“Green Directory” alanında bulunabilecek.

Messe Frankfurt, Almanya fuarının yanı sıra dünya-
nın farklı şehirlerinde olmak toplam 14 Automechani-
ka fuarı düzenliyor.

PAACE Automechanika Mexico City   (16 - 18 Temmuz 2014)
Automechanika Moscow  (25 - 28 Ağustos 2014)
Automechanika Frankfurt  (16 - 20 Eylül 2014)
Automechanika Buenos Aires  (12 - 15 Kasım 2014) 
Automechanika Shanghai   (09 - 12 Aralık 2014)
Motortec Automechanika Madrid  (11 - 14 Mart 2015)
Automechanika Kuala Lumpur  (19 - 21 Mart 2015)
Automechanika St. Petersburg  (24 - 26 Mart 2015) 
Automechanika Istanbul  (09 - 12 Nisan 2015)
Automechanika Chicago  (24 - 26 Nisan 2015)
Automechanika Johannesburg  (06 - 09 Mayıs 2015)
ACMA Automechanika New Delhi   (26 – 28 Şubat 2015)
Automechanika Kiev  (Mayıs 2015) 
Automechanika Dubai  (02 – 04 Haziran 2015)

Messe Frankfurt Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Yardım ve 
Messe Frankfurt Marka Müdürü Michael Johannes

Dünya çapınDa automechanika fuarları
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Hayvanların araçtan düşmesini önleye-
cek ve hareketliliğin yarattığı zorlamalara 
dayanabilecek özellikte tasarlanmış veteriner 
gözetleme pencereleri.

Açık, yarı açık, kapalı pozisyona alınabilen 
kızaklı pencere kapakları ile doğal havalandır-
ma sağlar.

• Özel havalandırma fanları
İklim koşullarının uygun olmadığı zaman-

larda elektrik kontrollü sistem ile devreye 
alınabilen özel havalandırma fanları temiz 
hava ihtiyacını kesintisiz olarak sağlar.

• Sulama Sistemi
Yükleme kapasitesine uygun, alüminyum 

gövdeli su tankı ve gövde üzerine yerleştiril-
miş su besleme ve emzikleme hattı, hayvan-
ların su ihtiyacını taşıma sırasında da karşılar.

• İdrar ve dışkı sızıntısını 
   asgariye indiren çıkışlar
Zemin döşemesi, idrar ve dışkı sızıntısını 

asgariye indiren özel kanal ve çıkışlara sahip-
tir. Aynı zamanda, hayvanın idrar ve dışkısın-
dan etkilenmeyecek özelliktedir. Böylelikle 
hayvan sağlığı nakil sırasında da korunmuş 
olur.

• Hayvanların kontrol, bakım ve 
   güvenlikleri için aydınlatma imkânı
İç aydınlatmada led lambalar, dış aydınlat-

mada projektör lambalar, gerek hayvanların 
iniş-binişi sırasında gerekse hayvanların 
kontrolü ve bakımı sırasında yeterli aydınlat-
ma sağlar.

• Canlı Hayvan Taşıma Aracı; ağırlık
ve cinslerine göre; 40-90 adet büyük
baş, 280-300 adet küçükbaş 
hayvanın nakil imkânı
Gerçekleştirdiği ilklerle adından söz ettiren 

OKT Trailer, 29 Mayıs – 1 Haziran tarihleri 
arasında düzenlenen TIR EXPO 2014’te, yeni 
ürünü Canlı Hayvan Taşıma Aracı’ nın tanıtı-
mını yaptı. Fuardaki tanıtım öncesi kendileriy-
le gerçekleştirilen röportajda    Canlı Hayvan 
Taşıma Aracı hakkında oldukça heyecanlı ve 
gururlu olduklarını belirten OKT Trailer Genel 
Müdürü Hakan Maraş; ‘Aracın hayvanların do-
ğal hareketlerinde hiçbir kısıtlama olmaksızın, 
son teknoloji iklimlendirme ve aydınlatma 
ile konforlu, güvenli ve hijyenik bir yolcu-
luk yapmasını sağladıklarını belirtti. Maraş, 
dünya standartlarında ürün kalitesiyle ulusal 
ve uluslararası pazarlarda marka bir kuruluş 
haline geldiklerini kaydetti ve “Kurulduğu 
günden bu yana Türkiye ve dünya ülkelerine 
ürünlerini sunan OKT Trailer, ‘Canlı Hayvan 
Taşıma Aracı ile sektörün-
de, hayvan taşımacılığında 
fark yaratacak.’ dedi.

Canlı hayvanların sıradan 
taşıma araçları ile nakli 
hem yüksek ücret öden-

mesine hem de hayvanların sağlığının tehli-
keye atılmasına sebep olmaktadır. Hayvanlar 
uygun olmayan araçlarla nakledildiklerinde iki 
tip kayıp söz konusudur;

Hayvanların ölmeleri veya yaralanmaları 
sonucu oluşan kayıplar ve yol firelerinin 
artması.

İlk grupta yer alan kayıpların temel sebebi 
hatalı yükleme ve uygun olmayan taşıma 
koşulları sonucu yaralanmaları ve ezilmele-
ridir. Bu tür kayıpları ortadan kaldırmak için 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kara 
nakliye araçları için öngördüğü hayvan yo-
ğunluğuna uyulmalıdır. Canlı Hayvan Taşıma 
Aracı bu standarda sahiptir.

Nakliye sırasında meydana gelen canlı ağır-
lık kaybı “yol firesi” veya “nakliye firesi” olarak 
da adlandırılır. Yol firesi; nakliye mesafesine, 
yolculuk süresine, nakliye aracının özellikle-
rine ve yolda yem – su verilip verilmemesine 
bağlı olarak değişir.

Örneğin 24 saat süren bir yolculukta yol 
firesi %5’e kadar çıkabilirken, daha uzun 
yolculuklarda %9-10’u bulabilir.

Hayvanların mola verilerek veya molasız 
en fazla seyahat edebilecekleri süre, taşıma 
kabininde hayvan başına düşen alan, kabinin 
havalandırılması, kabinin sıcaklık-nem- ay-
dınlatma değerleri, indirme ve bindirme ekip-
manları, sulama donanımları gibi hususlarda 
uyulacak kurallar yönetmelikte 
detaylı olarak belirtilmiştir.

BU TİP ARAÇLARIN SAYISININ ARTMASIYLA 
ÜLKEMİZDE CANLI HAYVAN NAKLİ ARTIK DAHA 
YÜKSEK STANDARTLARDA VE DAHA DÜŞÜK BİRİM 
MALİYETLERDE YAPILABİLECEK. BU DA SAĞLIKLI 
KOŞULLARDA STRESTEN UZAK NAKLEDİLEN 
HAYVANDAN DAHA KALİTELİ ETİN DAHA DÜŞÜK 
BİRİM MALİYETLERDE ELDE EDİLMESİNE KATKI 
SAĞLAYACAK. TEMENNİMİZ TÜRKİYE’DE HAYVAN 
SEVKİYATI SIRASINDA YAŞANAN ÇAĞDIŞI BU 
GÖRÜNTÜLERİN SON BULMASIDIR.

OKT’den otel konforunda canlı 
hayvan taşıma aracı     

Dünya standartlarında üretim kalitesi 
ile Türkiye şartlarına uygun, Hayvan-
cılık Sektörü’ nün beklentileri dikkate 

alınarak geliştirilen Canlı Hayvan Taşıma 
Aracı; üstün özellikleri ile sektöründe ilk 
ve tek yerli üretim araç olarak yine OKT 
TRAILER tarafından müşterilerinin hizmeti-
ne sunuluyor.

Damper, silobas ve tanker üretiminde 
dünya standartlarında üretim kalitesi ve 
müşteri memnuniyeti odaklı satış – satış 
sonrası hizmetleri ile OKT TRAILER; sektör-
de ilklere imza atan öncü marka kimliği ile 
yine bir ilki başararak; Canlı Hayvan Taşıma 
Aracı’nı Hayvancılık Sektörünün beğeni-
sine sunuyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından hazırlanan, 28152 
sayılı ve 24 Aralık 2011 tarihli resmi gazetede yayınlanan 
ilgili maddelere (9-12-16-19-20-24-25-26-27-28-46-47-
52. Maddeler) istinaden yürürlüğe girecek; “Hayvanların 
Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması” başlıklı yönetme-
liğin tüm gereklerini yerine getiren Canlı Hayvan Taşıma 
Aracının üstün özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

• Hayvanların iniş-binişini 
    kolaylaştıran ve hızlandıran donanım
Portatif yan bariyerler ile yönlendirme ve koruma 

sağlayan, kaymayı engelleyen yükleme rampası ya da lifti, 
hayvanların araca kolay ve hızlı bir şekilde iniş – binişini 
sağlar.

• Hafif ve korozyona 

   dayanıklı ALÜMİNYUM gövde
Tamamı ALÜMİNYUM malzemeden imal 

edilen Canlı Hayvan Taşıma Aracı bu özelliği 
ile hafif, darbelere dayanımlı, korozyona 
karşı korumalı, uzun ömürlü ve hijyen 
koşullarına uygundur.

• Kaymaz zemin
OKT Canlı Hayvan Taşıma Aracı’nın tüm 

zeminleri, özel çizgi desenli yassı levhadan 
imal edilerek, hayvanların gerek iniş-binişi 
gerekse nakli sırasında kaymaları engellen-
miştir.

• Çok Katlı Taşıma İmkânı
Hayvan cins ve boylarına göre, hidrolik 

sistem ile yukarı-aşağı hareketi ayarlana-
bilen, yük dengesini sağlayan, hareketli 
ya da sabit kat platformları ile ergonomik 

kullanım sağlar.
• Hayvanların güvenliğini sağlayan 
    bölme kapıları ve seperatörler
Taşıma sırasında araç ve yol durumuna bağlı oluşabi-

lecek sarsıntılarda hayvanların birbirine olan temasını, 
yaralanmalarını ve zarar görmelerini engeller.

• Birbirinden bağımsız ön ve arka çatı,
Araç gövdesi ile bütünsellik sağlayan, yalıtımlı, sabit ya 

da isteğe göre hidrolik sistem ile yükseltilebilen, yük-
seltildiğinde doğal havalandırma sağlayan çatı, taşıma 
kapasitesini de arttırır.

• Kilit mekanizmalı gözetleme 
   pencereleri ve kızaklı pencere kapakları

Türkiye’nin araç 
üstü ekipman 

ve treyler 
üretiminde 
önde gelen 

markalarından 
OKT Trailer, 

Canlı Hayvan 
Taşıma Aracı ile 
sektöre 7 yıldızlı 

otel konforu 
sunuyor.
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Mars Lojistik

Büyüme planları ve araç yenileme kapsamında sektörün önde 
gelenleri ile çalışmayı tercih eden Mars Logistics; Otokar ve 
Renault Trucks ile yaptığı anlaşmalar için yaklaşık 14 

milyon €’luk yatırım yaptı. Mars Logistics, uluslararası ta-
şımacılık alanında çığır açan “Optimum süre, maksimum 
çevrecilik” sloganı ile başlattığı ve şu an haftada 4 
gün gerçekleşen intermodal hizmetini, bu yeni araç 
yatırımlarıyla birlikte sefer sayısını her güne çıkar-
mayı hedefliyor. Mars Logistics, çevreci yaklaşı-
mını Renault Trucks’tan satın aldığı Türkiye’nin 
ilk Euro 6 motorlu çekicileri ile de destekleyerek 
bu alanda bir ilki gerçekleştirdi. 

1500 araçlık filosu bulunan Mars Logistics 
son yatırımları olan 220 adetlik semi-trey-
ler ve 100 adetlik Renault Trucks çekici ile 
filosunu 1720 ünitelik araca çıkarttı. Gerek 
yarı römork Fruehauf Mega Euroslider 
Huckepack semi-treylerlerin, gerekse Re-
nault Trucks çekicilerin bu yıl sonuna kadar 
teslimatlarının bitmesi planlanıyor.

Mars Logistics adına teslimat töreninde 
konuşan Mars Logistics Filo Yönetimi’nden 
sorumlu Genel Müdür Alper Bilgili: ”Mars Logis-
tics olarak filomuzu büyütürken Otokar ve Re-
nault Trucks gibi sektörün en iyileri ile çalıştık. 
Özellikle çevreci yaklaşımımızı destekleyecek 
yatırımlar yapmayı hedefledik. Renault Trucks 
çekicilerin bir kısmında ciddi yatırımlar netice-
sinde geliştirilen Türkiye’nin ilk Euro 6 motorlu 

Renault Trucks T serisi çekicilerini 
tercih ettik. Önümüzdeki dönemde 

de ihtiyaçlarımıza göre filo yatı-
rımlarımızı sürdüreceğiz.”

Türkiye’nin en 
güçlü filolarından 

birine sahip olan 
Mars Logistics, 

artan talepler 
doğrultusunda 

geçtiğimiz dönem 
sipariş ettiği 220 

treyler ve 100 
çekiciyi teslim 

alarak filosunu 
1720 ünitelik 

araca çıkarttı. 
Mars Logistics, 

treyler satın alımı 
için Otokar 

semi-treylerleri 
tercih ederken, 
100 adet çekici 

için ise uzun 
süredir işbirliği 

yaptığı Renault 
Trucks ile çalıştı.

filosuna 220 treyler, 100 çekici kattı

Otokar’dan Durser 
Taşımacılık’a 12 treyler
Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Durser Ulus-

lararası Taşımacılık’a üstün teknolojisi ve yüksek 
kalitesiyle ekonomik ve güvenli taşıma hizmeti sunan 
Tırliner semi-treylerlerden 12 adet teslim etti. Teslim 
edilen sabit çatılı araçların uluslararası nakliyede 
kullanılacağı açıklandı. Gerçekleşen teslimat törenine 
Durser Taşımacılık’tan firma sahipleri Hanifi Orhan ve 
Mustafa Türkmen; Otokar Yetkili Bayisi İmamkayalıo-
ğulları’ndan Genel Müdür Ahmet Daşar katıldı.

Otokar, Genç Tur Uluslararası Nakliye’ye 
100 adet Otokar-Fruehauf Mega Euros-

lider Huckepack semi-treyler teslimatı 
gerçekleştirdi. Koç Topluluğu şirketlerin-
den Otokar, Genç Tur Nakliye’ye uluslararası 
nakliye ve Intermodal taşımacılıkta tercih edilen 
yarı römork modeli olan Otokar-Fruehauf Mega 
Euroslider Huckepack semi-treylerlerden 100 
adet teslim etti. Teslim edilen araçlara ilişkin 
Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen törene 
Otokar İç Pazar Ticari Araçlar Satış Müdürü Murat 
Tokatlı, Otokar Treyler Satış Birim Yöneticisi 
Murat Özsoy, Otokar Bölge Satış Yöneticisi Ümit 
Şangüder, Genç Tur Yönetim Kurulu Başkanı 
Penko Nestorov, Genel Müdürler Erdinç Hasanov 
ve Şehri Hatipoğlu katıldı.

Otokar Huckepack Treyler 
teslimatlarına devam ediyor

Yılmazer Nakliyat 3 adet Tırsan Yeni 
Nesil Brandalı Maksima+ semi-treyleri 

ve 3 adet DAF FT XF105.460 Optimizer’ı 
Tırsan Samandıra lokasyonunda düzenlenen 
törende teslim aldı. DAF-TIRSAN Gaziantep 
bayisi tarafından satışı gerçekleştirilen araç-
ların teslimat töreni Yılmazer Nakliyat Firma 
Yöneticisi Mehmet Ağaoğlu ve DAF-TIRSAN 
Otomotiv Araç Satış Koordinatörü Hasan 
Özbayrak’ın katılımı ile gerçekleşti.

DAF ve TIRSAN ile güçlendilerKässbohrer’den 
Slovak 
itfaiyecilere
low-bed teslimatı    

Yurtdışı pazarında da müşte-
rilerinin ihtiyaçlarına cevap 

veren ve sahip olduğu geniş 
low-bed ürün gamı ile teslimatla-
rına devam eden Tırsan, Slovak-
ya’nın Trvana bölgesinde faaliyet 
gösteren gönüllü itfaiyeciler 
DHZ POLE’e Kässbohrer K.SLA 
5 uzayabilir low-bed teslimatı 
gerçekleştirdi.

Gürbulak Nakliyat da 1 adet DAF CF 410 çekicisini 
Gürbulak Nakliyat Genel Merkezinde düzenlenen 

törende teslim aldı. Törende Gürbulak Nakliyat Yönetim 
Kurulu Üyesi Burhan Çakan ve DAF-TIRSAN Otomotiv 
Satış Temsilcisi Oğuz Çorlu hazır bulundu.

Yaşarlar A.Ş:  2 adet DAF CF 85.410çe-
kicilerini Tırsan Samandıra lokas-

yonunda düzenlenen törende teslim 
aldı. Gerçekleştirilen törene Yaşarlar A.Ş 
Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirhan 
ve DAF-TIRSAN Otomotiv Satış Temsilcisi 
Oğuz Çorlu katıldı.
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Türkiye’nin yenilikçi ve öncü kargo 
firması Aras Kargo, tercihini yine 

Mercedes-Benz’den yana yaptı. 
Aras Kargo, 45 adet kamyonu 
Mercedes-Benz Türk’ün Pazarlama 
Merkezi’nde yapılan tören ile teslim 
aldı. Mercedes-Benz Türk Yetkili 
Bayii Mengerler aracılığıyla yapılan 
satış kapsamında Aras Kargo Axor 
1840, Axor 2640 ve Atego 2124 tipi 
Mercedes-Benz kamyonu filosuna 
dahil etti.

ARAS filosuna 
45 Mercedes-Benz 
kamyon

Best Van ve Mesnevi 
Turizm, Travego ve 
Tourismo’lar ile güçlendi
Yurtiçi ve yurtdışı yolcu taşımacılığı alanında faaliyet 

gösteren Best Van Turizm, tercihini yine Merce-
des-Benz’den yana yaptı. Best Van Turizm, Merce-
des-Benz Türk Bayii Gelecek Otomotiv A.Ş. Erzurum 
Şubesi‘nden aldığı 4 adet Travego 15 SHD ve 6 adet 
Travego 17 SHD ile filosundaki Mercedes-Benz otobüs 
sayısını 88 adede çıkarttı.

Yurtdışı ve Türkiye genelinde turizm taşımacılığı 
alanında faaliyet gösteren Ankara merkezli Mesnevi 
Turizm de, tercihini yine Mercedes-Benz’den yana yaptı. 
Mercedes-Benz bayisi Mengerler Ankara tarafından ta-
mamı takas, kredi ve kasko ile satılan 20 adet Tourismo 
15 RHD otobüs ile birlikte, Mesnevi Turizm filosundaki 
otobüs sayısı 33 adede, Mercedes-Benz marka otobüs 
sayısı ise 21 adede çıktı.  

inşaatta her 3 kamyondan 
ikisi Mercedes    
İnşaat sektörünün öncü firmalarından Boğaziçi Beton, terci-

hini yine Mercedes-Benz markasından yana kullandı. Firma, 
144 adet Mercedes-Benz Axor aracı daha teslim alarak, 
filosundaki Mercedes sayısını 230’a çıkardı. 

İnşaat sektöründe şu anda kullanılan her üç kamyondan 

ikisi Mercedes-Benz yıldızını taşıyor. Mercedes-Benz Türk 
satışlarına hızla devam ediyor. Türkiye’de 1986 yılından 
günümüze 190.000 adedi aşkın kamyon üretimi gerçekleş-
tiren Mercedes-Benz Türk, Boğaziçi Beton’a 144 adet Axor 
kamyonun teslimatını tamamladı. 

İstanbul Modern’de yapılan teslimat törenine Boğaziçi 
Beton, Mercedes-Benz Türk ve Mercedes-Benz Türk Yetkili 
Bayii Hasmer Otomotiv’in yöneticileri katıldılar. Törende 144 
adetlik teslimatı temsilen bir adet Axor 4140 betonmikser 
ve bir adet Axor 1840 çekici sergilendi.

Tır Expo 2014 Fuarı’nda taşımacılık sektörünün deneyimli 
firmalarından Ekol Lojistik’e 100 adet Mega Liner Hucke-

pack teslimatı gerçekleştirildi. Fuardaki Krone standında ger-
çekleşen teslimat töreninde konuşan Ekol Lojistik Filo Genel 
Müdürü Cavit Değirmenci, Krone’den teknik verimlilik ve 
performans anlamında memnun olduklarını, 2013 ve 2014 
yıllarında da satın alınan 800 adet Mega Liner Huckepack ile 
filolarının yarıdan fazlasını Krone marka dorselerin oluştur-

duğunu belirtti.
Taşımacılık sektörünün deneyimli firmalarından Ulusoy 

Logistics’e de 90 adet Mega Liner Huckepack, 9 adet de 
eLTU5 Plus Konteyner taşıyıcı teslimatı gerçekleştirildi. 
Fuardaki Krone standında gerçekleşen teslimat töreninde 
konuşan Ulusoy Logistics Genel Müdürü Ertunç Laçinel, 
marka bilinirliği başta olmak üzere sağlamlığı ile öne çıktığı 
için Krone markasını tercih ettiklerini vurguladı. 

Krone’den Ekol’e 100; Ulusoy’a 99 römork      
Ulusoy Logistics Ekol Lojistik

Çavdaroğlu61 Nakliyat’a 
Serin’den 5 adet tenteli treyler
Merkezi Trabzon’da bulunan 

Çavdaroğlu61 Uluslararası 
Nakliyat, Serin Treyler’den teslim 
aldığı 5 adet Tenteli Treyler ile 
filosunu güçlendirmeye devam 
etti. Çavdaroğlu61 Uluslararası 
Nakliyat Ltd. Şti. Yönetim Kurulu 
Başkanı Haşim Çavdar, zamanında 
ve sağlam teslimat yapabilmenin 
başlıca şartının kalitesi yüksek 
araçlara sahip olmaktan geçtiğine 
vurgulayarak şunları söyledi “ Fir-
mamız dünyanın birçok ülkesine 
lojistik hizmeti veren ve  Trabzon 
bölgesinde güçlü bir filoya sahip 
sayılı firmalardan bir tanesidir. 
Bu sektörde güçlü olmak için ise 
verdiğiniz hizmetin kalitesinin 
yüksek olması gerekir. Bu yüzden 

almış olduğumuz işlerde zamana 
ayak uydurmak ve taşımış 
olduğumuz yükün sağlam olarak 
teslimi ve güvenliği bizim için çok 
önemlidir. Filomuzdaki araçlarımı-
zın da bu ilkemize uygun kalitede 
olması esastır. Serin Treylerin ise 
kaliteye önem vermesi nokta-
sındaki hassasiyetinden dolayı 
ilk tercihimiz oldu. Gerek üretmiş 
oldukları araçların hafif olması ve 
daha fazla yük yükleme imkânı 
sağlaması, gerekse yükleme ve 
boşaltma esnasında aracın kolay 
kullanılabilmesi bize kazanç ve 
zaman avantajı sağlıyor. Yapmış 
olduğumuz bu yatırımların her 
iki taraf içinde hayırlı olmasını 
dilerim” dedi.

Köroğlu Taşımacılık 
ve Transbatur 
filolarına 
Volvo gücü

Köroğlu Taşımacılık, alımı-
nı gerçekleştirdiği 1 adet 

Volvo FH çekici ile filosun-
daki Volvo çekici sayısını 5’e, 
toplam araç sayısını ise 14’e 
yükseltti. Merkezi istanbul-Se-
faköy’de bulunan Transbatur 
Milletlerarası Nakliyat da, 
tamamı Volvo çekicilerden 
oluşan filosuna Türkiye’nin 
ilk Euro 6 motorlu Volvo 
Kamyon marka çekicisini 
kattı. 
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Ayseller Turizm’e 5 Prestij 
- Prestij araçlar düzenlenen tö-
renle firma sahibi Doğan Aysel’e 
Temsa Bölge Satış Yöneticisi 
İrfan Özsevim ve Ant Oto Yöne-
tim Kurulu Üyesi Hikmet Göksoy 
tarafından teslim edildi.

Ülkü Tur’a 3 Prestij - 3 Pres-
tij araç düzenlenen törenle Ülkü 
Tur firma sahibi Ülkü Dikmen, 
Derman Dikmen,  Temsa Bölge 
Satış Yöneticisi İrfan Özsevim 
ve Ant Oto İzmir Otobüs Satış Müdürü 
Mehmet Kırkağaç tarafından teslim 
edildi.

Öz İkizler Turizm’e 2 Safir, 2 
Prestij - Araçlar firma sahibi Özer Bür’e 
Temsa Bölge Satış Yöneticisi İrfan 
Özsevim ve Ant Oto Yönetim Kurulu 
Üyesi Hikmet Göksoy ve Ant Oto İzmir 
Satış ekibinden Şakir Yılmaz tarafından 
teslim edildi.

Parlayan Yıldız Turizm’e 3 Pres-
tij, 2 Safir - Parlayan Turizm firma 
sahibi Süleyman Umak’a yeni araçları 

Temsa Bölge Satış Yöneticisi İrfan 
Özsevim ve Ant Oto Yönetim Kurulu 
Üyesi Hikmet Göksoy ve Ant Oto İzmir 
satış ekibinden Şakir Yılmaz tarafından 
teslim edildi.

Altun Turizm’e 1 Safir, 3 Prestij - 
Altun Turizm firma sahibi Çoşkun Altun 
ve Mali İşler Müdürü Sedat Ersoy’a 
araçları Temsa Pazarlama ve Satış 
Direktörü Murat Anıl, Bölge Satış Yöne-
ticisi İrfan Özsevim ve Ant Oto Yönetim 
Kurulu Üyesi Hikmet Göksoy ve Ant Oto 
İzmir ekibinden Şakir Yılmaz yaptı.

Özbay Turizm’e 7 Prestij - Öz-

bay Turizm firma sahibi Ahmet 
Balkıran’a araçları Temsa Bölge 
Satış Yöneticisi İrfan Özsevim ve 
Ant Oto Yönetim Kurulu Üyesi 
Hikmet Göksoy ve Ant Oto İzmir 
Otobüs Satış Müdürü Mehmet 
Kırkağaç yaptı.

Uludağ Turizm’e 8 Prestij 
- Araçlar Temsa Bölge Satış Yö-
neticisi İrfan Özsevim tarafından 
firma yetkililerine teslim edildi.

Şengören Turizm’e 4 Pres-
tij - Araçları firma sahipleri Özdemir 
Şengörenoğlu - Özcan Şengörenoğlu 
adına firma yöneticisi Turgut Güler,-
Turgay Şavol’a Temsa Bölge Satış Yö-
neticisi İrfan Özsevim ve Ant Oto İzmir 
Otobüs Satış Müdürü Mehmet Kırkağaç 
tarafından yapıldı.

Manisa Seyahat’e 2 Safir - Manisa 
Seyahat Kooperatif Yönetim Kurulu 
Başkanı Davut Kurt, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Levet Zibeller, Turgay Soyça-
kar, Sami Seme ve Temsa Bölge Satış 
Yöneticisi İrfan Özsevim bir arada.

TEMSA’dan Metro 
Turizm’e 70 Safir, 50 Prestij

Temsa, Metro Turizm ile yaptığı anlaşmanın ikinci bölümü 
olan 35 adeti Safir VİP olmak üzere toplam 70 Safir aracı 

ve 50 Prestij aracı düzenlenen törenle teslim etti. Son tes-
limatla Metro Turizm’in 1400 araçlık filosundaki Safir sayısı 
345’e, Prestij sayısı ise 225’e çıktı.

Temsa 2014 yılında dev teslimatlar yapmaya devam 
ediyor. Yılın ilk beş ayındaki yolcu taşımacılığı alanındaki en 

büyük teslimatına Temsa ve Metro Turizm birlikte imza attı. 
29 Mayıs Perşembe günü Kayseri Otogarı’nda düzenlenen 
törenle Temsa, Metro Turizm’e 35’i Safir VİP olmak üzere 70 
adet Safir, 50 Prestij teslimatı gerçekleştirdi. Törene Metro 
Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Ayyıldız, Metro Turizm 
bölge acenteleri, Temsa Pazarlama ve Satış Direktörü Murat 
Anıl, Bölge Satış Yöneticisi Baybars Dağ katıldı.

Temsa ve Metro Turizm yılın işbirliğine imza attı, 
21 milyon Euro’luk yatırım gerçekleşti

Ant Oto’dan 35 Prestij, 
7 Safir teslimatı 

Temsa, Ant Oto İzmir Şubesi ile teslimatlarına 
hız kesmeden sürdürüyor. Bölge otobüsçüsüne 

sık sık teslimatlar yapan Ant Oto, 8 firmaya 
toplam 42 araç satışı gerçekleştirdi.
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