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‘2015 Yılının Vanı’ ödüllü 
Yeni Daily görücüye çıktı

“2015 Uluslararası Yılın Vanı” ödülünü 
kazanan ve parçalarının yüzde 80’i 
yeniden tasarlanan Yeni Daily, “Şimdiye 
Kadarki En İyi Daily” sloganı ile pazara 
sunuldu. Yeni Daily, tüm dünyadaki ve 
Türkiye’deki müşterilerini büyülemeye 
hazırlanıyor. Taşıma kapasitesi 
geliştirilen, yol tutuşu, çevikliği, kaliteli 
bir otomobilde olan sürüş konforu 
ile öne çıkan Yeni Daily, bir önceki 
modeline göre ortalama yüzde 5.5 yakıt 
tasarrufu sağlıyor. Bu miktar şehir içinde 
EcoPack ile yüzde 14’e kadar ulaşıyor.
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“Gökbora’nın telefonları  
8 ülkede 8 ayrı dilde açılır”

Gökbora Ticari Başkanı Şenol Çak, 
“Yurtdışındaki firmalarımızda 20’den 
fazla ırk ve kültürden insan çalışıyor. Bizi 
aradığınızda telefon, Gökbora Almanya’da 
Almanca; Romanya’da Romence, İspanya’da 
da İspanyolca açılır” diyor. 

Durmuş 
Döven

44

Çözümün formülü Ro-Ro 
ama devlet desteği şart

Aliağa Ege’nin 
parlayan YILDIZI

“Forkliftinize Iforks takın 
yüzde 50 tasarruf edin!”

UTİKAD, FIATA Kongresi’nde 
1.055 toplantıya imza attı

Reysaş’ın, depoda 2015  
hedefi 1 milyon metrekare

YönETİm Kurulu Başkanı Durmuş Döven, 
“2015 yılı için depolama alanında hedefimiz 
1 milyon m2; yeni olarak da 300 bin m2 depo 

yapma arzusundayız. Demiryolu tarafında ise 
500 tren vagon/konteyner almayı, lojistik için 

de 100 adet TIR ve 150 adet ticari vasıta 
yatırımı yapmayı planlıyoruz” dedi. 

Lojistik dünyasının paydaşlarının bir araya 
geldiği FIATA Dünya Kongresi 2014 İstanbul’da, 
beş gün boyunca lojistik sektöründe yaşanan 
gelişmeler ve sürdürülebilir büyüme için 
atılması gereken adımlar konuşuldu.
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Aliağa Zirvesi’nden notlar

İzmir, çok güzel bir etkinliğe imza attı. 
İMEAK DTO İzmir Şubesi ve Aliağa Ticaret 
Odası’nı kutluyorum. İkinci kez düzenlenen 

denizcilik ve lojistik zirvesi gördüğü ilgiye 
bakılırsa, periyodik hale gelecek gibi 
gözüküyor.

Benim birinci günü tartışmalara, ikinci 
günü de araştırma ve tanımaya ayrılan 
zirveden aldığım en önemli bilgi, limanlar 
üzerine bildiklerime eklenen katkılardı. 
Zirve sonrası bir basın açıklaması yapan 
İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Öztürk’ün de vurguladığı 
gibi, limanlarımız artık birbirleriyle değil, 
farklı coğrafyadaki emsalleriyle rekabet 
etmelidir. Hafızalarınızı lütfen bir yoklayın 
İzmir Alsancak Limanı’nı Global Holding-
Hutchison-Ege İhracatçı Birlikleri Ortak 
Girişim Grubu kazanmış ve 49 yıl işletme 
karşılığı 1.275 milyar doları devlet kasasına 
koymuştu. Sonra ne oldu? Danıştay’a açılan 
davalar sonuç vermiş; dünyanın en büyük 
liman operatörlerinden Hutchison girdiğine 
gireceğine pişman olduğu ihaleden ‘şükürler 
olsun’ deyip apar topar ülkemizden ayrılmıştı.

PEKİ ALSAnCAK LİmAnI’nI 
HUTCHISOn İŞLETSEYDİ nE 
oLUrDU?

İşte şimdi Aliağa Zirvesi’nden edindiğim 
bilgiler devreye giriyor. Bence şunlar 
olurdu: Limanı artık küçük bir malzeme 
almak için bile onlarca prosedürü yerine 
getirmek zorunda olmayan bir zihniyet 
yönetecekti. ‘Paranın milliyeti olmaz’ diyen 
bir kafa yapısının yönetime hakim olmasıyla, 
Hutchison’un uluslararası saygınlıktaki 
ismi daha çok geminin limana yanaşması 

sonucunu getirecekti. 
Limanda hiç alışık 
olmadığımız katma 
değerli hizmetlerden 
kazanılan paralar ve yeni 
istihdam olanaklarıyla 

tanışacaktık. Denize 
sadece yüzmek 

amacıyla giren Milli 

Emlak çalışanlarının bürokratik bakış açıları 
değişmek zorunda kalacak, Türk limanlarına 
dayatılan engelleyici yaptırımların dozu 
minimuma inecekti. Transit yükleri almanın 
önü açılacak, lobi çalışmalarında bizim 
adımıza sözcülük yapacak güçlü bir partner 
bulacaktık.

Evet, artık birtakım gerçekleri kabul etmek 
zorundayız. Bizim çok sayıda limanımız yok. 
Çok sayıda iskele ve terminal seviyesinde 
adı liman olan kuruluşlarımız var. Liman 
başka bir şey. İzmit Körfezi’ndekilerin de, 
İzmir Körfezi’ndekilerin sadece adı liman. 
Ülkemizin konteyner yükünün büyük 
bölümünü elleçleyen Marport da, aslında 
Ambarlı Limanlar Bölgesi’ndeki bir terminalin 
adı. Ambarlı’yı farklı bir yere koymak lazım. 
Çünkü, terminallerin bağlı olduğu bir liman 
otoritesi tarafından yönetiliyor. Doğru örnek 
diye gösterilebileceğimiz bir yapısı var.

Zirvenin konuşmacılarından Ayham 
Abiad’ın da dediği gibi liman işletmek 
gerçekten bir bilim. Biz de dünyadaki 
doğrulardan kopmadan birebir olmasa 
da, realiteye kendi gerçeklerimizi katarak 
limanlarımızın verimliliğini artırabiliriz.

Bakın ne diyor Avrupa’daki limanlardan 
örnekler veren Abiad: “Avrupa’da altyapı 
son derece güçlüdür. Bunu da mevzuatlarla 
pekiştirmiştir. Avrupa’da alınan her kararda 
bir birlik vardır. Hinterland, her yerde aynı 
kanuna tabidir. Lojistik ve liman sektörü 
hiç kimsenin tekelinde değildir. Örneğin, 
Antwerp’te hammaddeler gümrük vergisine 
tabi olmadan limana gelir. Limanın mutlaka 
katma değer avantajı olmalı ve limana değer 
katmalıyız. Hammaddeler ancak mamul 
madde haline geldiğinde gümrük vergisine 
tabi olur. Bir ürünün bileşenlerini limana 
getirip, limanda birleştirip limanın katma 
değerini artırabilirsiniz. Antwerp, bir serbest 
bölge gibi hizmet verir. Limanın müşteriyi 
cezalandırmak değil, ödüllendirmesi gerekir.”

İkinci Aliağa Denizcilik ve Lojistik 
Zirvesi’nin tüm paydaşlarını kutluyor, bu 
önemli toplantının her yıl tekrarlanması 
gerektiğine inanıyorum. Saygılarımla.
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ŞİMDİYE KADARKİ EN İYİ DAILY. HEPSİ YENİ

  Yepyeni bir van mimarisi, sınıfının en iyisi yükleme kapasitesi (10,8 m3) den (19,6 m3)e
  3,5 ton, 5 ton ve 7 ton Azami Yüklü Ağırlık

  Yeni süspansiyonlar, mükemmel konfor ve geliştirilmiş sürüş rahatlığı
  Ecoswitchli 2,3 ve 3,0 litre motorlar ve 106 hp den 205 hp ye değişen güç

En yakın Iveco bayisine uğrayın ve yeni Daily i le tanışın

YENİ      . DOĞUŞTAN GÜÇLÜYENİ      . DOĞUŞTAN GÜÇLÜ
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Galataport, şubat 
ayında start alıyor 

Park Orman ve Galataport projeleri 
için Doğuş Grubu’yla ortaklığa giden Bilgili 

Holding’in patronu Serdar Bilgili, “Ocakta Park 
Orman, Şubat’ta Galataport için düğmeye 

basıyoruz. dedi.

Aydan 1 gemisi ile 
denizler temiz olacak

aYDan Denizcilik tarafından yapılan ve İzmir’de inşa edilen ikinci 
atık toplama gemisi özelliğini elinde bulunduran AYDAn 1 gemisi, Levent 
marina’da düzenlenen törenle denize indirildi.

Hataylı firmalar 
yeni bir Ro-Ro 

şirketi kurdu
 HATAYLI firmalar yeni bir Ro-Ro şirketi 

kurduHataylı 55 nakliye firması, Hatay Ro Ro 
Line INC. A.Ş. adıyla şirket kurdu. Ro Ro Line Inc. 
A.Ş. Ulusoy-5 adlı Ro Ro adlı gemiyi kiralayarak 
ilk seferlerine başladı.

Çelik Tekne, Ürdünlü 
Hijazi’nin 

ÇELİK Tekne Tersanesi icra 
ihalesi ile satıldı. 42 yıllık 

tersaneyi, Türkiye’de canlı 
hayvan ithalatı ile adını 

duyuran Ürdünlü Hijazi & 
Ghosheh Group’un şirketi 29 

milyon 300 bin TL’ye kazandı. 
İhaleyi alan Kuzey Star şirketi 

ihale bedelinin yanı sıra 6 
milyon TL’yi bulan KDV ödemesi 

de yapacak.

KISA KISA

DENİZ TİCARETİ

Türk Ro-Ro’suna mısır darbesi 
mISIR, Türk tırları ve gemilerinin Mısır 
toprakları ve deniz sularını kullanmasına 
izin veren Mart ayında süresi sona erecek 
anlaşmanın süresini uzatmama kararı aldı.





Banliyö 2015’e ötelendi
YÜKSEK Hızlı Tren Projesi 

çalışmalarının başlatıldığı 2011 
yılının başında demiryolunun ulaşıma 

kapatılmasıyla kaldırılan banliyo seferlerinin 
başlatılması, 2015’e kaldı. TCDD yetkilileri, 
Sakarya, Kocaeli, İstanbul arasında binlerce 

çalışan ile öğrencinin merakla beklediği 
banliyö seferleri ile ilgili tarih 

vermezken, gecikmenin bazı altyapı 
eksikliğinden kaynaklandığını 

bildirdi.

Bakü-Tiflis-Kars trenine 
Kazak ve Afgan ilgisi

ÜÇ ülkeyi birbirine bağlayacak olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
Hattı’na Afganistan ve Kazakistan da göz kırptı. Projeyle 2015’te 1 
milyon, 2034’te ise 3 milyon yolcu taşınacak

milli tren raylara iniyor
BİLİm, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 

milli trenin kasım ayında raylarda olacağını bildirdi. 
Proje sayesinde demiryolu taşımacılığının en kritik 

bileşeni olan ve tamamıyla yurt dışına bağımlı olduğumuz 
çekiş ve tren kontrol sistemi ilk defa 

Türkiye’de tasarlanıp, lokomotif üzeri 
entegrasyonları yapılarak, 

TCDD’ye teslim 
edilecek. 

Bornova merkez’e 
8 yıl rötarlı metro

2008 yılında, yapımı zeminin 
killi olması, yeraltı tüneli 

inşaatında üzerindeki binalar 
için risk oluşturması nedeniyle 

ötelenen Evka-3 İstasyonu ile 
Bornova Merkez İstasyon arası 

tünelin yapımına 8 yıl aradan 
sonra yeniden başlanacak. 

Demiryolunda seneye 
özelleştirme başlıyor
ULAŞTIRmA Bakanı Lütfi Elvan, 
“2015 yılında demiryolumuzu 
serbestleştireceğiz” 
diyerek, 
özelleştirmelerin 
başlayacağını 
açıkladı.

KISA KISA

DEMİRYOLU
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Havaş, çağrı merkezini 
devreye aldı

 YER hizmetlerinde Türkiye’nin lider 
markası HAVAŞ, yolcuların kayıp bagaj 

ve havalimanı transfer hizmetleriyle ilgili 
her türlü sorusuna anında cevap veren 

çağrı merkezini hayata geçirdi.

Borajet filosuna  
1 uçak daha
BORAJET, büyüme stratejisi çerçevesinde filosuna SmBC Aviation 
Capital’den yeni bir Embraer E190 tipi uçak daha kattı. Böylece, 
Borajet Havayolları filosu içindeki, SmBC Aviation Capital’den teslim 
alınmış Embraer E190 tipi uçakların sayısı dörde yükseldi.

Atlasjet, 
30 yeni uçak alıyor 

HAvAYOLU şirketi 
Atlasjet, Airbus ile liste fiyatıyla 
hesaplandığında 3 milyar doları bulan 
30 adet yeni Airbus 321ceo modeli 
uçak siparişi için mutabakat zaptı 
imzaladı.

Ordu-Giresun 
Havalimanı’na 

ek ödenek 
orDU Valisi İrfan Balkanlıoğlu, 

Ordu-Giresun Havalimanı 
Projesi için 90 milyon liralık 

ek ödenek ayrıldığını bildirdi. 
Havalimanının 2015 yılı mart 

ayında açılması planlanıyor.

Lounge İstanbul 
Sabiha Gökçen açıldı 
TÜRK Hava Yolları’nın, 
Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndaki dış 
hatlar bölümünde 
özel yolcu salonu 
hizmete girdi.

KISA KISA

HAVAYOLU
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Audi,R8 
Competition’ı 
duyurdu
570 beygirlik bu canavar, 5.2 
litrelik V10 Plus motoruyla 
0’dan 100 km/s hıza 3.2 
saniyede çıkabiliyor. Audi R8 
Competition’ı Audi’nin şimdiye 
kadar ürettiği en hızlı seri üretim 
otomobil yapan maksimum hız 
ise 320 km/s. Competition, 7 
ileri S-tronic şanzımana sahip.

BmW-mercedes  
kırması elektrikli
“vİSİO.m Ev” konsepti, geçtiğimiz günlerde 
tanıtıldı. Alman yan sanayi firmalarının 
oluşturduğu bir konsorsiyumun da destek 
verdiği araç, tamamen “hafiflik” felsefesiyle 
imal edildi. Araçta 15 kW gücünde bir motor 
bulunurken, toplam ağırlığın, aküler hariç 
450 kg civarında olduğuna dikkat çekiliyor.

Hyundai, robot-araba 
üretmeye hazırlanıyor

GÜnEY Kore ve dünyanın en 
büyük otomobil üreticilerinden 
biri olan Hyundai Motors, 
Hollywood filmlerinden 
tanıdığımız Transformers 
benzeri araçların üretilmesi 
için araştırma geliştirme 
çalışmalarına başladı.

Porsche 911 ailesi genişledi
PORSCHE, 911 ailesine eklediği yeni 
GTS modellerinin detaylarını açıkladı. Dış 
tasarımında tüm GTS modellerinde olduğu 
gibi otomobili farklı kılan detaylara yer verilen 
otomobilde genişletilmiş arka çamurluklar, 
siyah-krom egzoz çıkışları ve 20 inç tek bijonlu 
alaşım jantlar dikkat çekiyor. 

Uçan araba geliyor!

2 KİŞİLİK araç bir depo 
benzinle havada 700, 
karada  ise 500 kilometreye 
kadar yol gidebiliyor. 100 
beygirlik motora sahip uçan 
araç, karada saatte 160 km, 
havadaysa 200 km/s hıza 
ulaşıyor. Yetkililer aracın 
yaklaşık 202 bin TL’den satışa 
çıkacağını kaydetti.
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LOJİSTİK
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Arvato, e-ticaret 
tedariğinde de olacak

ARvATO, Türkiye’deki 10. yılında 
e-ticaret hizmetleri sağlayıcısı 
OGLI’yi satın alarak entegre servisler 
portföyünü lojistik ve tedarik zinciri 
yönetimini de ekleyerek genişletti. 
Arvato, satın alma sayesinde şimdiye 
kadar çağrı merkezi, satış sonrası 
hizmetler ve bilişim hizmetleri 
alanında servis sağladığı Türkiye 
pazarında e-ticaret alanında da 
firmalara tedarik zinciri hizmetleri 
verecek. 

Ekol, dünyanın ilk 
sürdürülebilir lojistik 
şirketi oldu
FIaTa 2014 Dünya Kongresi’nin 
ana sponsorluğunu üstlenen Ekol, 
sürdürülebilir hizmet anlayışını 
benimseyerek yürüttüğü faaliyetlerinin 
başarısını tescilledi. Ekol, Uluslararası 
Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri 
Derneği (UTİKAD) ve Bureau Veritas 
işbirliği ile dünyada öncü olarak, ilk kez 
Türkiye’de geliştirilen “Sürdürülebilir 
Lojistik Belgesi”ni alan ilk şirket oldu.

GEFCO, taşımacılık ağını güçlendiriyor
kITaLararasI trafik akışları konusunda uzman olan 
GEFCO, 80 merkez ve depodan oluşan deniz ve havayolu 
ağını güçlendirmek için Almanya’da Frankfurt Havaalanı’nda 
yeni bir uçak kargo merkezi yatırımı yapıyor.

mars Logistics, 25. gurur yılını kutluyor

kara, hava, deniz ve demiryolu nakliyesi, fuar ve etkinlik lojistiği, 
proje taşımacılığı, gümrükleme, sigorta, depolama ve diğer tüm lojistik 
hizmetlerini kusursuz olarak sunan, sektörde sayısız farklılıklar yaratan, 
sürekli büyüyerek müşterilerine yenilikler sunan Türkiye’nin lider lojistik 
şirketi Mars Logistics, kuruluşunun 25. yıldönümünü kutluyor.

Sikorsky’den OmSAn’a bir ödül daha
2008 yılından bu yana Türk Sivil Havacılık sektörünün 
gelişimine öncülük eden, OMSAN Havacılık, Sikorsky 
helikopterlerinin tanıtımı, işletilmesi ve eğitimi 
alanlarında sağladığı katkılardan ötürü Sikorsky tarafından 
ödüllendirildi. 
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FİRMALARDAN
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Aras Kargo, TSE’li ilk Türk kargo şirketi oldu

TÜRK Standartları Enstitüsü’nün Çevre Yönetim Sistemi ile İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak 
kazanan ilk Türk kargo şirketi olan Aras Kargo ayrıca Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesini de aldı.

Ford Trucks, 
Ege bölgesi’nde 
güçleniyor
ForD Otosan’ın ağır ticari araç 
pazarında hizmet kalitesini 
ve müşteri memnuniyetini 
artırmak için “Ford Trucks” 
konsepti altında başlattığı bayi 
yapılanma atağı, Muğla’da açılan 
Helvacıoğlu Ford Trucks 4S Plaza 
ile devam etti.

mercedes, halk otobüsü işletmecilerini ağırladı

HALK otobüsü şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinden ve 
işletmecilerinden oluşan 80 kişilik bir grup, Mercedes-Benz Türk’ün 
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nı ziyaret etti.

Starpet, 17’nci istasyonu Sultanbeyli’de açıldı
Marmara Bölgesi ve İstanbul’da istasyon ağını hızla genişleten akaryakıt 
sektörünün yüzde yüz yerli markası Starpet’in Marmara Bölgesi’ndeki 
17’nci istasyonu, TEM Otoyolu’na yakın lokasyonda bulunan İstanbul’un 
en yoğun ilçelerinden Sultanbeyli’de hizmete girdi.

Tırsan Rusya bayileriyle gövde gösterisi yaptı
TIrsan bayileri, Rusya’nın 
her bölgesinden toplam 38 
temsilci ile, Tırsan’ın Rusya 
treyler pazarına ilişkin uzun 
vadeli vizyonu çerçevesinde 
stratejik uyum toplantısına 
iştirak etti. Tırsan’ın yeni 
finansal çözüm modelleri de 
toplantıda tanıtıldı.
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Brisa’ya felis’te  
büyük ödül

BRİSA, 25’inci kuruluş 
yıldönümünü kutlamak 
üzere hayata geçirdiği 360 
derece iletişim çalışmalarıyla 
MediaCat Felis Ödülleri’nde En 
İyi İtibar Yönetimi ve İletişim 
kategorisinde ‘Büyük Ödül’e 
değer bulundu.

Continental treyler lastiğine inovasyon ödülü
COnTİnEnTAL’İn tanıtımını yaptığı ContiEcoPlus HT3 treyler lastiği bu yıl 
Almanya’nın Hannover kentinde 65’inci kez düzenlenen IAA Hannover – 
Uluslararası Otomobil ve Ticari Araçlar Fuarı’nda verilen Treyler İnovasyon 
Ödülleri kapsamında çevre kategorisinde İnovasyon Ödülü’ne layık görüldü.

Goodyear, 
‘zirai’den çıkıyor
GOODYEAR Lastikleri zirai lastik 
ürün grubundan çıkma ve 31 Ekim 
itibariyle zirai lastik üretimini 
durdurma kararı aldı. Şirketten 
KAP’a yapılan açıklamada, söz 
konusu kararın şirketin daha kârlı 
ürün gruplarına yönelmesi amacıyla 
alındığı belirtildi.

Türkiye’nin ilk 
Runflat lastik 
üreticisi Petlas oldu

2013 yılında yüzde 40 
büyüyen runflat lastik 
pazarına yönelik üretilen 
Petlas P-RFT lastikleri, 
sıfır hava basıncıyla lastik 
değişimi gerektirmeden 
200 km mesafeye kadar 
yol kat edebiliyor.

Pirelli’den yeni kış lastikleri 
yönetmeliğine uygun dorse lastiği

PİRELLİ’nİn Türkiye yollarına özel olarak 
geliştirip, İzmit’te ürettiği ST01 M+S dorse 
lastikleri, 01 Aralık 2014’te yürürlüğe girecek 
yeni M+S yönetmeliğine uyum sağlarken, 
kullanım ömrü, düşük yakıt tüketimine katkısı, 
kaplanabilirliği ve çevre dostu özellikleriyle 
ekonomi, konfor ve güvenliği bir arada sunuyor.
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Pirelli “Fleet Check” hizmeti ile
Filolara Lastik Yönetim Sistemi’ni sunuyor

Pirelli’de Filo Çözümleri çatısı altında bir çok çözüm mevcut
Pirelli’nin Filo Çözümleri çatısı altında bir çok farklı hizmeti bulunuyor. Türkiye genelinde yaygın Super Truck servis ağı, Fleet 
Check, uluslararası uzun mesafe taşıyıcıları için yol yardım hizmetimiz olan CQ24, Pirelli’nin orijinal lastik kaplama markası 
Novateck ve lastiklerle ilgili önemli bilgileri filo yöneticisine anında aktaran CyberFleet bu hizmetler arasında yer alıyor. Pirelli’nin 
patentli ürünü CyberFleet ile tamamen entegre olabilen Fleet Check hizmeti, web üzerinden çalışırken aynı zamanda Bluetooth 
teknolojisiyle bilgisayarlar ve el terminali cihazlarında da kullanılabiliyor. 

Pirelli Lastik Kontrol Uzmanları tarafın-
dan ücretsiz ve yerinde sunulan Fleet 
Check hizmetinde, lastiklerle ilgili tüm 

bilgiler toplanıyor ve analiz edilerek, bir rapor 
halinde filo yöneticisine iletiliyor. 

Pirelli tarafından filoların lastikleri sürekli 
takip etmesi amacıyla gerçekleştirilen Fleet 
Check analizleri sonucunda ortaya çıkan 
detaylı bilgiler, merkezi bir veritabanında 
tutuluyor. Diş derinliği, lastik hava basınçları 
ve lastiklerin durumu hakkındaki bilgiler 
sayesinde, her bir filo için lastiklerin 
ve araçların durumuyla ilgili raporlar 
hazırlanıyor. Raporlarda uygun hava basıncı, 
düzensiz aşınma, rotasyon ihtiyacı, kaplama 
zamanı, detaylı arıza ve kilometre başına 
maliyet analizleri gibi performans ve maliyet 
açısından önemli kriterler belirtilerek, 
lastiklerden maksimum performans ve 
verimlilik elde edilmesi sağlanıyor. 

2013 yılında 1000 araca destek veren ve 
10 binden fazla lastik kontrolü gerçekleştirilen 
Pirelli, 2014 yılında Super Truck bayilerinin 
de hizmet vermeye başlamasıyla birlikte 1500 
araca ve 15 binden fazla lastiğe bu hizmeti 
vermeyi hedefliyor.

Töre Tekeli: “Yönetim giderlerini azalt-
mayı amaçlayan filolar için ideal çözüm”

Fleet Check hizmetinin, Pirelli’nin 
Filo Çözümleri hizmetlerinden sadece 
biri olduğunu söyleyen Türk Pirelli Ağır 
Vasıta Ürün Müdürü Töre Tekeli, Fleet 
Check hizmetinin, lastiklerin kullanımını 
ve durumunu izleyen merkezi bir veritabanı 
gibi düşünülebileceğini belirtiyor. Avrupa’da 
gerçekleştirilen araştırmaların sonuçlarına 
göre filo yöneticilerinin en büyük 
endişesinin yönetim giderlerindeki sürekli 
artış olduğuna dikkat çeken Tekeli, Fleet 
Check hizmetinin bu giderleri azaltmak 
amacıyla geliştirildiğini söylüyor. Tekeli 
“Pirelli’nin gerçekleştirdiği Filo Araştırması’na 
göre, orta dereceli ve büyük Avrupa filolarının 
%90’ından fazlası yönetim giderlerini 
azaltmak amacıyla yakıt tüketimini ölçmeyi 
ve azaltmayı hedefliyor. Araştırmaya katılan 
şirketlerin %70’inden fazlası ise daha iyi 
yakıt tüketimi ve artan maliyetleri azaltmak 
için önlem alıyor. Güvenli sürüş eğitimleri, 
araçların değiştirilmesi, lastiklerin daha 
düşük dönme direncine veya daha verimli 

etiket değerlerine sahip lastiklerle değiştirilerek 
yakıt tasarrufu sağlaması ve profesyonel filo 
çözümleri alınan bu önlemler arasında yer 
alıyor” şeklinde Fleet Check hizmetini 
özetliyor.

Pirelli, Filo Çözümleri çatısı altında, lastiklerin durumunu 
analiz ederek raporlayan ve bu sayede filoların kilometre 
başına önemli bir maliyet avantajı sağlamasına destek olan 
lastik yönetim sistemi “Fleet Check” ile filolara yerinde ve 
ücretsiz hizmet sağlıyor.
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*Etiket değerleri 385/65R22.5 160K (158L) ebatı için geçerlidir. 
  Değerler diğer seri/ebatlar için farklılık gösterebilir.

%30 daha fazla kilometre performansı

HCT teknolojisiyle ısıya ve yüke dayanıklılık

Frenleme performansı

M+S özelliğiyle kış şartlarına uygunluk

Yakıt tasarrufu

Defalarca kaplanabilirlik

*

RHT II HCT T  %30 DAHA FAZLA KİLOMETRE
DAHA FAZLA YÜK!
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İSTAnBUL’DAKİ limanı Marport’ta 
bunun iki mislini yapan Arkas, suyu az 
olan limanı pisti kısa olan havaalanına 
benzetiyor. Deniz taşımacılığında maliyeti 
düşürmek için gemi boyutlarının giderek 
büyüdüğünü, bunun da İzmir Limanı’nı 
zaman içinde trafiğin dışına atacağını 
söylüyor. İzmir Limanı’ndaki ticaret 
hacminin yarısını yapan Lucien Arkas 
özelleştirme portföyünde bulunan İzmir 
Limanı için, “İhaleye çıkarsa tabii talip 
oluruz” dedikten sonra ekliyor: “İzmir 
için her zaman sahaya inerim.”

DEnİZ TARAmASI ŞART
Lucien Arkas, İzmir Limanı’nın 

mutlaka taranması gerektiğini ise şu 
örneklerle anlatıyor: “Kuzey Avrupa’ya 
giden gemiler zorlanmaya başladı. 
Uzakdoğu’dan gelen gemilerin hiçbiri bu 
limana giremez. Böyle giderse sadece 
Akdeniz’e giden gemiler yanaşabilecek. 
Deniz ticareti dünyada beşe katlanacak, 
burası yerinde sayacak.”

Grubunun her yıl yüzde 10-15 
arasında büyüyüp, portföyüne yeni 
rotalar eklediğini kaydeden Arkas, 
ticaretin her alanında olduğu gibi deniz 
taşımacılığının da kabuk değiştirdiğine 
dikkat çekiyor.

Arkas, “Son 20 yılda gemi boyutları, 
maliyetleri düşürmek için o kadar 
büyüdü ki, safdışı kalmamak için 
limanları da büyütmek zorundasınız. Biz 
son 3 yılda 2 bin 500 konteyner üstü 5 
gemi aldık” diyor.

Arkas, İzmir Limanı için 
sahaya inmeye hazır

Yılda 1 milyon konteyner ve 15 
milyon ton yükle dünyanın 28’inci, 
Türkiye’nin en büyük deniz taşımacılığı şirketi 
olan Arkas’ın Yönetim Kurulu Başkanı Lucien 
Arkas, İzmir Limanı’nından yapılan taşımacılığın 
hacminin 800 bin ton olduğunu söylüyor

Lucien Arkas 
özelleştirme 
portföyünde bulunan 
İzmir Limanı için, 
“İhaleye çıkarsa 
tabii talip oluruz” 
dedikten sonra 
ekliyor: “İzmir için 
her zaman sahaya 
inerim.”
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5 mİLYOn KİŞİnİn  
SU İHTİYACI KORUnDU

Lucien Arkas ve Tezcan Yaramancı 
ile İzmir Çeşme’de, 2006’dan bu yana 
Deniz Temiz Derneği/TURMEPA ile 
birlikte yürüttükleri proje için buluştuk. 
ArkasTURMEPA II teknesi, 8 yıldır Çeşme 
koylarını dolaşarak tekne atıklarını 
topluyor. Bu sürede toplam 2 bin 22 
tekneden 1 milyon 500 bin litreye yakın 
sıvı atık toplanmış. 1 litre yağın 1 milyon 
litre suyu kirlettiği düşünüldüğünde, 
bugüne kadar Çeşme’de toplanan 1000 
litreye yakın sintine (yağlı su) ile yaklaşık 
1 milyar litre suyun kirlenmesi önlenmiş. 
Kirlenmesi önlenen su miktarı, yaklaşık 

160 olimpik havuz hacminin, bu da 
ortalama 5 milyon kişinin günlük su 
ihtiyacına eşdeğer. TURMEPA Yönetim 
Kurulu Tezcan Yaramancı, bu yıl listeye 
Kekova’nın da ekleneceğini, ayrıca İzmir 
Seferihisar Belediyesi’nin de atık alım 

teknesi istediğini anlatırken, bu işin 
zaten  yerel yönetimlerin işi olduğunu 
söylüyor, Çeşme Belediye Başkanı’na da 
bir çağrıda bulunuyor: “300 bin liralık 
bir tahsisatla ikinci tekneyi de alalım. 
Çeşme’nin denizini kurtaralım.”

önCELİK ÇAnDARLI LİmAnI’nDA
2007 yılında ihaleye çıkan İzmir Limanı için dört grup yarışmıştı. Global-Hutchison-

Ege İhracatçı Birlikleri grubu 1 milyar 275 milyon dolarlık teklifle ihaleyi kazanmıştı. 
Ancak 29 ay süren hukuki süreç, 2008 global kriziyle birleşince alıcılar teminatları 
yakarak çekilmişlerdi. Arkas o günleri anlatırken, “Çok yüksek fiyatla satılmıştı, ‘biz bu 
parayı çıkaramayız’ dediler, teminatı yaktılar. Ama öyle bir yüksek bir fiyatla satıldı ki, 
bunu kim bugün alabilir? Bana göre İzmir zaten Çandarlı limanının bitmesini bekler” 
diyor. Arkas’ın Deniz Ticaret Filosu, 35 gemi ile Türkiye’nin en büyük konteyner filosu. 
Filosunda ayrıca 5 tane yakıt ikmal tankeri bulunuyor.
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Eren Teknik ile yakıt deponuzu 
cebinizden takip edebileceksiniz

EREn Teknik Otomotiv Yakıt Güvenlik ve Koruma sistemleri 
A.Ş. Genel Müdürü ve şirket sahibi Mehmet Hanifi Bulut, yeni 
çalışmaları hakkında şu bilgileri aktardı: “Firmamız bünyesinde 
bulunan Fuel Guard markası ile yeni teknolojik ürünler geliştirdik. 
Yakıt güvenliğinde mükemmel teknolojileri dünya ve Türk pazarına 
sunmaktayız. Daha önceleri mekanik ürettiğimiz ürünlerimize 
ilave olarak elektronik cip ile takip, dolum ve ölçümü bilgilerini 
vermekteyiz. Yıldız Teknik Üniversitesi Tekno Park Üssü’nde ortak 
tasarladığımız yeni ürünümüzün satışına başlamış bulunuyoruz.”

Eren Teknik, yakıtın efektif kullanımı konusunda 
bir yeniliğe daha imza attı. Daha önce mekanik 
olarak yapılan takip ve dolum ölçüm bilgileri 
bundan böyle depoya takılan bir çip sayesinde 
cep telefonu aracılığıyla da izlenebilecek. 

Çelik gövde yapısı ile dayanıklı ve üst düzey 
koruma sağlıyor.

Kendinden kapaklı olması, bir diğer farklılığı. 
Bu sayede kapak kaybetme veya düşme gibi 
etkenlerde mazot depo kapağına verilen maddi 
kayıp ortadan kalkıyor.

Elektronik veri algılayıcı sinyaller sayesinde GSM 
operatörleri aracılığı ile kapak hareketleri  ve kaç 
kez açıldığı verileri yetkiliye anlık olarak iletiliyor.

Cep telefonu aracılığıyla ve bilgisayarınızdan 
araç yakıt depo kapağını açabiliyorsunuz. 

Dış etkenlere karşı mazot veya yakıt hırsızlığını 
önlemek için depo alarmı mevcut.

Hırsızların araca yaklaşması halinde araç dörtlü 
ve flaşörlerini yakarak uyarıyor. 

Araç şamandıra kısmı tamamen yenilendi. 
Böylece elektronik veri sinyali ile yetkililere bilgi 
aktarımı sağlanıyor. 

Yeni ürünün başlıca özellikleri
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MAZOT ÇALINMALARINI 
KESİN ŞEKİLDE ÖNLÜYOR

Eren Teknik’in araçlarda izinsiz 
yakıt alımlarını ve yakıt hırsızlıklarını 
önleyen sistemler üreterek sektörün 
kanayan yarası olan mazot çalınmasına 
çare ürettiğini vurgulayan Bulut şöyle 
devam etti: “Ürünlerimiz kırılmaz, 
aşılmaz, darbelere karşı dayanıklı olup, 
mükemmel sonuçlar sağlamaktadır. 
Süzgeç kısmı çelik 6 mm kalınlığında 
olan bu ürünler dakikada 120 litre 
dolum hızı sağlayarak, dolum sırasında 
etrafa yakıt saçılması gibi sorunları da 
önlemektedir. Ürünlerimiz sayesinde 
yakıt deposunun üst seviyesinde 
bile yakıt çalınamamaktadır. Sektör 
için ideal ve mükemmel bir sistem 
olan bu ürünler montajı yapıldıktan 
sonra firmalara ayrı bir kârlılık ve 
akaryakıt giderlerinde inanılmaz 
tasarruf sağlamaktadır. Yakıt güvenlik 
sistemlerimiz için yapılan yatırımların 
2 ay gibi kısa sürede kendini amorti 
ettiğini söyleyebilirim. Ürünümüz, 
bugüne kadar montajını yaptığımız 40 
bin araçla bu test edilmiştir.”

Bu yıl yaklaşık bir milyon dolar 
yatırım ile fabrika alanı ve makine 
parkurlarını büyüttüklerini ifade 
eden Mehmet Hanifi Bulut, İstanbul 
Başakşehir’deki Organize Sanayi 
bölgesinde yeni kurdukları fabrikada 
üretim faaliyetlerini sürdürdüklerini 
söyledi. Bulut, mevcut durumda 22 
ülkeye yaptıkları ihracatı, önümüzdeki 
yıl  50’ye çıkarmayı hedeflediklerini de 
sözlerine ekledi. 

20 
dakikada 
montaj

Mehmet 
Hanifi 
Bulut
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YEnİ DAİLY; yükleme verimliliği, 
sınıfının en iyisi yükleme hacmi, üstün 
kapasitesi, konforu, bir otomobilde 
bulunan sürüş konforu ve yakıt 
verimliliğinde önemli iyileştirmeler 
sunan motorları ile kendi kategorisinin 
en iyi aracı konumunda bulunuyor. 
Geleneksellik ve yeniliğin mükemmel 
birlikteliğini sunan Iveco Daily’nin 
üçüncü nesli Avrupa pazarından çok 
kısa bir süre sonra Türkiye’de. Üçüncü 
nesil Daily, Iveco için önemli bir dönüm 
noktasını oluşturuyor. Çünkü, Yeni 
Daily, müşterilerin ihtiyaçlarını somut 
ve profesyonel biçimde karşılayarak 
onları büyülüyor. Yeni Daily, en iyisi için 

bir kerede iki araç; teknolojik yenilikler 
ve Daily’nin evrimleşen mirasının 
mükemmel uyumu.

YEnİ DAILY “2015 
ULUSLARARASI YILIn vAnI” 

Iveco’nun üçüncü nesil hafif ticari 
aracı olan yeni Daily “2015 Uluslararası 
Yılın Vanı” ödülünü en yakın rakibini 
17 puan geride bırakarak aldı. Yeni 
Daily Toplam Sahip olma maliyeti, 
Konfor, Kullanım Kolaylığı, Verimlilik ve 
Çevre konularında en yüksek puanları 
toplayarak bu önemli ödülü almaya hak 
kazandı.

PARÇALARInIn YÜZDE 80’İ 
YEnİDEn TASARLAnDI

Ulaşım profesyonellerinin iş arkadaşı 
olan yeni araç, Daily’yi sektörde 
referans noktası yapan maksimum 
güvenilirlik, verimlilik ve çok yönlülüğü 
korurken hafif Van kullanımına daha 
uygun olması ile dikkat çekiyor. 
Parçalarının yüzde 80’i yeniden 
tasarlanan Yeni Daily; sağlamlık, 
çok yönlülük ve dayanıklılığı garanti 
eden, şasi kabinlerde üst yapılar için 
maksimum esnekliği sağlayan DNA’sının 
ana parçalarından klasik C kesitli şasi 
yapısını koruyor. 

‘2015 Yılının vanı’ ödüllü 
Yeni Daily görücüye çıktı

“2015 Uluslararası 
Yılın vanı” ödülünü 

kazanan ve parçalarının 

yüzde 80’i yeniden tasarlanan 

Yeni Daily, “Şimdiye 
Kadarki En İyi Daily” 
sloganı ile pazara sunuldu. 

Yeni Daily, tüm dünyadaki 

ve Türkiye’deki müşterilerini 

büyülemeye hazırlanıyor. Taşıma 

kapasitesi geliştirilen, yol tutuşu, 

çevikliği, kaliteli bir otomobilde 

olan sürüş konforu ile öne çıkan 

Yeni Daily, bir önceki modeline 

göre ortalama yüzde 5.5 
yakıt tasarrufu sağlıyor. 

Bu miktar şehir içinde EcoPack ile 

yüzde 14’e kadar ulaşıyor.



TAŞImA vE YOL TUTUŞ 
KAPASİTESİ GELİŞTİRİLDİ

Şirket, tasarım çalışmalarında aracın 
iki versiyonuna; şasi kabin ve Van’a 
odaklanıyor. Geliştirilmiş ergonomi, 
sürüş konforu, sürüş kabiliyeti ve yol 
tutuşu kararlılıkla iyileştirilirken Yeni 
Daily, her iki segmentte de liderliği 
amaçlıyor. Yeni Daily’de bir seferde iki 
araç kavramı bu nedenle oluşturuluyor. 
Yenilenen Daily şasi kabin ve tamamen 
yeni olan Yeni Daily Van’da optimize 
edilmiş yük alanı yeterliliği ve daha 
kolay erişilebilir yükleme platformuna 
kadar her açıdan taşıma ve yol tutuş 
kapasitesi geliştiriliyor. 

ÇEvİKLİĞİnİ KAYBETmEDEn 
mÜKEmmEL SÜRÜŞ SUnUYOR

Yeni Daily’de dingil mesafesi, 
toplam uzunluğu ve yükleme alanı 
uzunluğu revize ediliyor ve Van’ın 
kapasitesi ciddi miktarda artırılıyor. 
Bu durum 18 ve 20 metreküplük 
modelleri (kategorisinde en iyi yükleme 
alanı) ve 10.8 metreküplük (yükleme 
verimliliği açısından kategorisinde en 
iyisi, yükleme alanı uzunluğu ve aracın 
toplan uzunluğunun oranı arasında 
bir gösterge) versiyonun ortaya 
çıkmasını sağlıyor. Uzun dingil açıklığı 
ve kısaltılmış arka uzantı oluşan yeni 
mimari özelliği sayesinde Yeni Daily, 
dar alanlarda çevikliğini kaybetmeden 
mükemmel sürüş sunuyor. 

vİRAJLARDA ÜSTÜn 
PERFORmAnS

Tek tekerli versiyonlarda da arka 
süspansiyon yeniden tasarlanarak 
iki gelişme sağlanıyor. Yükleme 
platformunun yüksekliği 55 
milimetre alçaltılarak yükleme işlemi 
kolaylaştırılırken virajlarda yükten dolayı 
yaşanan sıkıntılar azaltılıyor. Yeni arka 
ve ön süspansiyon sistemleri ve Van’da 
daha uzun dingil açıklığı güvenlik ve 
stabilite (sağlamlık) konusunda dinamik 
ve kategorisine önderlik yapacak bir 
performans gösteriyor. 
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YEnİ DAILY’nİn SATIŞ SOnRASI 
SUnDUĞU YEnİ AvAnTAJLAR

Yeni Daily için yapılan yeni 
aksesuarlar oldukça kapsamlı ve 
en iyi malzeme ile en iyi işlemlerle 
üretiliyorlar. Araç operatörlerinde, Daily 
ve diğer araç sürücüleri için geliştirilmiş 
güvenlik, ek olarak her ihtiyaca 
göre aracın estetiğini gözeten geniş 

kişiselleştirme imkânları mevcut.
Yeni Daily’deki yükleme alanının 

yer döşemesi çevirmeli kilit sayesinde 
kolayca sökülebiliyor ve altında yer alan 
yüksek kaliteli döşeme kullanılabiliyor. 
Paneller son derece dayanıklılar Van’ı 
nem, kimyasallar ve çiziklere karşı 
koruma sağlıyor. Geniş aksesuarlar 
barındıran bagaj alanı tüm dingil 
seçenekleriyle mükemmel bir uyum 

gösteriyor. 
Atılgan tarzlarıyla Iveco aerodinamik 

tavan rüzgârlıkları inovatif bir 
materyalden yapılmış ve aracın 
tepesine kolayca monte edilmiş. 
Ayarlanabiliyorlar ve tepe lambaları 
için sökülmesi gerekmiyor. Ek olarak 
özellikle şasi kabin modellerde tarz ve 
aerodinamikten ödün vermeden yakıt 
tüketimini düşürüyorlar.

YAKIT TÜKETİmİnDE CİmRİ
Daily’nin üçüncü neslinde aynı 

zamanda şirketlerin ihtiyaçlarına da 
odaklanılıyor. Yakıt tüketiminde ve 
işletme maliyetinde önceki modele 
oranla belirgin bir düşüş sağlanıyor. 
Araç, kategorisindeki en iyi performansı, 
geniş motor, vites ve aks oranı 
seçeneklerini sunuyor.

BUGÜnE KADAR 110 ÜLKEDE 
2.6 mİLYOn ADET SATILDI

Daily “küresel” bir araç. Çünkü 
bugüne kadar 110 ülkede 2.6 milyon 
adet Daily satıldı. Araçlar İtalya’nın 
Mantova kentinin yakınında bulunan 
Iveco Suzzara fabrikasında ve 
İspanya’daki Valladolid fabrikasında 
üretiliyor. Şirket son zamanlarda üretim 
hatlarını yenilemek için büyük miktarda 
yatırım yaptı.

KALİTELİ OTOmOBİL KOnFORU 
Yeni Daily’nin sunduğu özelliklerin 

hepsi bu kadar değil elbette. Aracın 
konforunda da oldukça büyük 
ilerleme sağlanıyor. Yeni Daily’nin 
sürücüsü kendisini konforlu ve sessiz 
kompartımanda kaliteli bir otomobili 
kullanıyormuş gibi hissediyor. Ayrıca 
kapalı-açık saklama gözlerinden 
faydalanabiliyor. Kontrol panelinin 
ergonomik tasarımı kategorisinin en iyisi, 
ses yalıtımı ve klima geliştirilerek her yük 
koşulunda mükemmel konfor sunuyor. 

TEK TEKERLİ vAn 
DAHA ÇOK YÜK HACmİ

Daily’nin tek tekerli Van segmentinde 
yeniden konumlandırması aracın 
tasarımının arkasındaki en önemli 
etken. Yeni Daily tek tekerli Van’ların 
tüm performans alanlarında ilerleme 
sağlıyor. Yük taşıma verimliliği aracın 
ana unsurları arasında geliştirilmiş 
denge sayesinde optimize ediliyor. 
Mevcut dingil mesafeleri revize edilerek 
3 bin, 3 bin 520 ve 4 bin 100 milimetreyi 
içerecek biçimde yeniden düzenleniyor. 
Yani Daily’nin 3 bin 520 ve 4 bin 100 
milimetrelik modellerin uzun ve kısa 
versiyonları da bulunuyor. 

YÜK TAŞImA vERİmLİLİĞİnDE 
SInIFInIn En İYİSİ

Daha uzun dingil açıklıkları sayesinde 
Yeni Daily daha çok yük hacmi seçeneği 
sunuyor. Yeni 18 ve 19.6 metreküplük 
modeller yük hacmi konusunda 
sınıflarında en iyi hacme sahipler. 
10.8 metreküplük versiyon yük taşıma 
verimliliği konusunda sınıfının en iyisi 
konumunda bulunuyor. Çünkü araç 
yükleme platformunun uzunluğu araç 
toplam uzunluğuna göre artırılıyor. 

Bu versiyon aynı zamanda Iveco 
için Van pazarında önemli bir büyüme 
fırsatını temsil ediyor. Avrupa’da satılan 
Van’ların yüzde 38’i 9 - 11 metreküp 
arası yükleme alanına sahip. Bugün, 
10.8 metreküplük hacmiyle Yeni Daily, 
yükleme alanı verimliliği (0.57) ve 
10.5 metrelik dönüş çapıyla sürüş 
konusunda sınıfının en iyisi olma 
özelliğini taşıyor. 
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BAYKOn Mobil Tartım Ürünleri 
Satış Sorumlusu Onur Özcan,  ‘tak 
ve tart’ olarak nitelendirdikleri bu 
sistem ile ilgili şunları söyledi: 

“İForks; öncelikle standart bir 
forklift kantarından daha fazlası 
olarak açıklanabilir. Çatalları ve 
tartı göstergesinin arasında hiçbir 
kablo olmayışı, sistemin kullanım 
kolaylığını operatörler açısından 
daha da artırıyor. Her marka forklifte 
rahatlıkla uygulanabiliyor. Tartı 
göstergesi kalem pil ile çalışabiliyor 
yani onun için de bir kabloya gerek 

kalmıyor. Çatallar, %125 kapasite 
yükü ile 1 milyon kez test edildi. 

Çift kademeli tartım yeteneğine 
sahip olan İForks, ticari onaylı 
versiyonuyla alım satım 
işlerinde de kullanılabilmekte. 
Yükleme çatallarında bulunan 
Bluetooth iletişim özelliği, ağırlık 
bilgisi aktarımını kablosuz olarak 
sağlamaktadır. IP65 koruma sınıfında, 
18 mm karakter yüksekliğine 
sahip arka aydınlatmalı LCD tartım 
göstergesinin 4 fonksiyonel tuş takımı 
mevcut.

Yük çatalları tartım sistemi ile 
birlikte gelir. Standart uzunluğu 
1150 mm olan çatallar, opsiyonel 
olarak farklı ebatlarda talep edilebilir. 
Çatallar, taşıma aparatlarına kolayca 
monte edilebilir ve sökülebilir 
yapıdadır. Şarj edebilir bataryalar, 
çatallar üzerindeki yuvalara 
kolayca monte edilebilir, şarj 
sonrası kolaylıkla takılabilir şekilde 
tasarlanmıştır.

İForks’un 2 bin 500 kg, 3 bin kg 
ve 5 bin kg kapasiteli seçenekleri 
mevcuttur. Opsiyonel olarak Wi-
Fi aracılığı ile bir Panel PC veya El 
Terminali ile haberleşebilir. Yazıcı 
opsiyonu mevcuttur. Tartı göstergesi, 

opsiyonel güç konvertörü sayesinde 
forklift’in kendi aküsü üzerinden de 
beslenebilir şekilde ayarlanabilir. 
Mobil tartı sistemlerinin müşteri 
sahasında tanıtımı için donanımlı bir 
araç da tahsis edilmiştir.”

“Forkliftinize Iforks takın 
yüzde 50 tasarruf edin!”

Baykon ürünlerinden Iforks ile forkliftlerin sadece çatallarının 
değiştirilerek, mobil bir kantara dönüştürüleceği ve zamandan yarı 
yarıya tasarruf edileceği öne sürüldü. 
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Gökbora Ticari 
Başkanı Şenol Çak, 

“Yurtdışındaki 
firmalarımızda 

20’den fazla ırk 
ve kültürden 

insan çalışıyor. 
Bizi aradığınızda 

telefon, Gökbora 
Almanya’da 

Almanca; 
Romanya’da 

Romence, 
İspanya’da da 

İspanyolca açılır” 
diyor. 

Türkiye haricinde, yurtdışında adı Gökbora ile başlayan ve faaliyet 

gösterdiği ülke ile devam eden 7 noktada hizmet verdiklerini söyleyen Ticari Başkan 

Şenol Çak, “Yurtdışı tesislerimizin tamamının mülkü firmamıza aittir. 20’den 
fazla ırk ve kültürde insanı istihdam ediyoruz” dedi

Gökbora 1983 yılında Şahap, Şeref ve 
Şenol Çak kardeşler tarafından kuruldu. 
Firmanın adı Şahap Bey’in oğlu Gökalp’in 
ilk 3 harfi olan Gök ve Şeref Bey’in oğlu 
Bora’nın adları birleştirilerek isim babası 
Şenol Bey tarafından oluşturulmuş.   

Firmalarının en eski birkaç lojistik 
şirketinden biri olduğunu ifade eden 
Ticari Başkan Şenol Çak, aile kuruluşu olan 
Gökbora’nın kurumsal yapısını şu sözlerle 
ifade ediyor: “Gökbora’yı yönetmek 
çok kolay. Çünkü, yıllardır tecrübelerle 
geliştirilen bir sistem var. Şeref Bey ve ben 
gözlemciyiz. Çok önemli bir sorun olmadığı 
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sürece müdahale etmiyoruz. Sektörde 
kurumsal boyutu yakalamış sayılı şirketler 
arasında olduğumuzu söyleyebilirim. 
Firmamıza bakarsanız 10-15 yıldır 
çalışan birçok eleman görebilirsiniz. 
İnşallah bundan sonra da onlarca yıl 
devam edecek bir yapıyı sürdürmek 
arzusundayız.”

BÜTÜn TAŞImA mODLARInDA 
HİZmET vERİLİYOR

Nakliyenin tüm alanlarında faaliyet 
gösterdiklerini ifade eden Şenol Çak,  
“Ama ana faaliyet alanımız uluslararası 
kara nakliyesi. Bunun dışında gümrüklü 
ve gümrüksüz depoculuk faaliyetleri 
yürütüyoruz; IATA acentesiyiz, hava 
kargo departmanımız var. Dünyada 
ulaşmadığımız ülke yok dersem, abartılı 
sayılmaz. Ağırlıklı ise Uzakdoğu olduğunu 
söyleyebilirim. Aynı şekilde denizde 
de konteyner taşımacılığında varız. 
Deniz kargo ile ayrı bir departmanımız 

bulunuyor. Bunun dışında multimodal 
taşımacılık olarak nitelendirilen 
tren konteyner taşıması yapıyoruz. 
Kiraladığımız tren konteynerlerimiz 
ile de İstanbul-Duisburg arasında 
nakliye hizmeti veriyoruz.  Bine yakın 
özmal aracımız olmasına karşın, Türk 
nakliyecisinin yaşadığı sıkıntılı süreçten 
biz de etkileniyoruz. Bakıyorsunuz her 
sınır kapımızda kilometrelerce kuyruk var. 
Araçlarımız geçmiyor. Yabancı nakliyeciyle 
çok ciddi rekabet yaşıyoruz. Bu rekabetin 
boyutları gerçekten dayanılmaz hale 
geldi. Diğer yandan multimodal taşıma 
yapan firmaların da fiyat avantajlarıyla 
mücadele etmek zorunda kalıyoruz. 
Tabi onlar da yaptıkları yatırımların 
meyvesini toplamak isteyecek. Fakat bu 
esas işi kara nakliyecisi olan kesime ciddi 
zarar veriyor. Çünkü, gerçekten büyük 
boyutlu maliyetlerle taşıma yapmak 
durumundayız.  Bu nedenle hedefimiz 
işimizi daha da büyümek yerine, kontrol 
edilebilir ölçülerde tutmak.  

Özellikle Avrupa’da önümüze çıkarılan 
engeller sonucunda, filomuzun önemli bir 
kısmını yabancı plakalı araçlarla yönetme 
yolunu seçtik.  Türkiye’deki konumumuza 
zarar vermemek adına, muhtelif ülkelerde 
önünde Gökbora, ardında da seçtiğimiz 
ülkenin adı olan şirketler kurduk. Yani 
onlarla onların şartlarıyla rekabet ettik. 
Hatta bazen onlardan da iyi konumda 
hizmet verdiğimizi söyleyebilirim. 
Yabancının her ne kadar maliyet avantajı 
olsa da, biz Türkler biraz daha pratiğiz 
ve çözüme onlardan daha kısa sürede 
ulaşabiliyoruz” açıklamasını yaptı. 

7ÜLKE, 7 GöKBORA
Gökbora Uluslararası Nakliyat’ın 

kökleri sağlam, finansal durumu oldukça 
iyi, borcu harcı olmayan bir kuruluş 
olduğunun altını çizen Şenol Çak, 
“İthalatçı ya da ihracatçı, yükünü taşıtmak 
istediğinde bu kriterlere sahip bir firmayı 
tercih eder. 



 HABER

Çünkü, negatif bir durumda zararlarını 
tazmin edecek güçte bir yapı onların da birinci 
önceliğidir. Gökbora’nın tercihinde de ilk öne 
çıkan bu güvenilir yapısıdır. Biz iyi bir markayız. 
Yurtdışında 7 ayrı ülkede kendi markamızla 
hizmet veriyoruz. O firmalar aracılığıyla 
müşterilerimizin yurtdışındaki problemlerini çok 
daha rahat çözecek durumdayız. Şirketimizin 
yetmediği yerlerde partnerlerimizi devreye 
sokabiliriz. Bugün, dünyanın birçok noktasında 
işbirliği yaptığımız deneyimli ve güçlü 
partnerlerimiz var. Yurtdışındaki firmalarımız 
Gökbora adıyla başlamakla birlikte hangi 
ülkede konuşlanmışsa, o ülkenin şartlarına göre 
yönetilen şirketlerdir. Şu anda İtalya, Fransa, 
İspanya, Almanya, Romanya, Bulgaristan, 
Azerbaycan’da faaliyet gösteriyoruz. Önceleri 
Türkiye’den personel göndermek suretiyle 
işlerimizi yürütüyorduk. Firmalar kökleştikçe 
yerel insanlarla çalışmaya başladık. Mevcut 
durumda yurtdışındaki firmalarımızda 20’den 
fazla ırk ve kültürden insan çalışıyor. Şuna çok 
dikkat ediyoruz. Yurtdışındaki firmalarımızı 
aradığınızda Gökbora Almanya’da telefon 
Almanca; Romanya’da Romence, İspanya’da da 
İspanyolca açılır. Bu ülkelerdeki insan maliyetleri 
oldukça fazla olduğundan hizmetlerimizi daha 
çok taşeronlardan alıyoruz. Yalnızca Almanya’da 
kendi öz mal araçlarımızla çalışıyoruz. Yurtdışı 
tesislerimizin tamamının mülkü de Gökbora’ya 
ait ve borçsuzdur. Belki lojistik piyasasında bizden 
daha büyük görünen firmalar olabilir. Ama, biz 
tesisleri tamamen kendine ait, borcu mütevazı, 
sağlıklı yönetilen ve ciddi altyapısı olan bir 
kuruluşuz” ifadelerini kullandı.

 merkezi Avcılar-Haramidere olan modern 
tesislerde 20 bin m2 Ambarlı Gümrük 
müdürlüğü’ne bağlı antrepoda raflı sistem 
bulunuyor. 2500 m2 “9” odadan oluşan -22 , 
+22 derecede Soğuk Hava depolarında indir-
bindir işlemleri için 15 adet rampa mevcut.

 Halkalı Gümrük müdürlüğüne bağlı 17.500 
m2’lik antrepoda raflı sistem mevcut olup indir-
bindir işlemleri için 15 adet rampa var.

Ambarlı Gümrük müdürlüğü’ne bağlı 
antrepoda 1600 tonluk su tankları ile beslenen 
köpüklü yangın söndürme sistemleri, özel 
duman ve ısı dedektörleriyle donatılmış. 
Yükselen ve dibe çöken gazların depodan 
tahliyesi için fanlar 2 saatte bir 20 dakika 
çalışmak üzere otomatik devreye girerek havayı 
temizliyor. Antrepo, Ambarlı gümrüğüne 5 
km. mesafede olup tek yanıcı antrepo olma 
özelliğini taşıyor. E-5 üzerinde bulunması, 
lokasyon olarak ulaşımı çok kolay hale getiriyor. 
Limandan antrepoya konteyner taşıması, 
antrepodan sonra nakliye hizmeti veren ender 
firmalar arasında bulunuyor. 

DEPO vE AnTREPOLARIn 
KOnUm vE BÜYÜKLÜKLERİ

TEPEöREn TESİSLERİ: Erenköy 
Gümrük müdürlüğü’ne bağlı 
5661 m2 kapalı 1600 m2 açık 
gümrüklü depolar, Dilovası 
gümrüğüne bağlı 3.452 m2, 
serbest depoları 22231 m2. 

BURSA: Gümrüklü depo: 3000 
m2, Serbest depolama: 6600 
m2, Soğuk depolama: 742 m2

ORHAnLI TESİSLERİ: Toplam 
kapalı alanı 8000 m2

İZmİR:  Gümrüklü depo: 2578 
m2, Serbest depo: 1000 m2, 
Gümrüklü sundurma: 422 m2, 
Soğuk depolama: 575 m2

ADAnA: Kapalı ve açık 
depolama: 3922 m2,  
gümrüklü 1000 m2 
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Şenol Çak, Haramidere’deki konumlarının 
lojistik için ‘en uygun nokta’ olarak 
tanımlanabileceğini söyledi.



DEPOLAR, KOnUmLARI 
nEDEnİYLE SÜREKLİ DOLU

Haramidere’deki konumlarının 
lojistik için ‘en uygun nokta’ olarak 
tanımlanabileceğini vurgulayan Ticari 
Başkan Şenol Çak, “Bizim tesisimizden 
Ambarlı gümrüğü 5 km. Böyle olunca, 
müşteri limandan malını depomuza 
aktarmayı tercih ediyor. Çünkü, 
ekstra bir nakliye ücreti ödemiyor. 
Çevremizde onlarca antrepo var. Ama, 
bunlar daha çok Hadımköy, Çatalca gibi 
alanlara yayılmış durumda. Bir ithalatçı 
düşünün! İstanbul’un içine mal satacak. 
Malını gümrükten alıyor, İstanbul’un 30 
km dışına çıkarıyor ve daha sonra 30 km 
geri gelip, İstanbul’un içine götürüyor. 
Tabi ki, bunun bir maliyeti var. Benim 
fiyatım diğerleriyle eşit ise, bu yakınlık 
avantajı, bize tercih olarak geri dönüyor. 
En büyük avantajımızın açılımı, ‘Tavuk 
mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan 
çıkar’ sözcüğünde gizli. Haftalık araç 
hareketimiz 200’ün üzerinde. İhracat 
malı götürdüğümüzde, yurtdışından 
da ithalat ürünü getiriyoruz. İthalat 
malı geldiğinde de bu yükü bir depoya 
aktarmak lazım. 

Bu hareket de, depolarımızın sürekli 
yüksek doluluk oranlarıyla çalışma 
sonucunu getiriyor. Nakliyeci olarak 
şunu diyemezsiniz: ‘Kara nakliyesi 
para kazanmıyor, ben yalnızca depo 
faaliyetleri yürüteceğim’ Böyle bir 
dünya yok. Lojistik ve depolama 
faaliyetleri birbirinin ayrılmaz parçasıdır. 
Onca ithalat hareketi yapan güçlü bir 
araç filomuz olmasa, bu depolar da bu 
kadar dolu olmazdı. 

Bunların yanı sıra, başında da 
belirttiğim gibi biz köklü ve güvenilir bir 
kuruluşuz. Hırsızlık olur, Allah korusun 
yangın olur; hangisi olursa olsun, 
ithalatçı bilir ki, Gökbora bir kurumdur 
ve kimseyi mağdur etmez. İsteyen 
istediği araştırmayı yapar, Türkiye’nin 
en köklü, sistematik olarak gelişmiş ve 
macera içinde olmayan bir kuruluşuz. 
Finansal oyunlarla yönetilen değil, 
yalnızca nakliye işi yapan bir firmayız” 
sözleriyle firmalarının güvenirliliğinin 
altını bir kez daha çizdi. 

RÖPORTAJ
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Reysaş’ın, depoda 2015  
hedefi 1 milyon metrekare
Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş 
Döven, “2015 yılı için depolama 
alanında hedefimiz 1 milyon m2; 
yeni olarak da 300 bin m2 depo 
yapma arzusundayız. Demiryolu 
tarafında ise 500 tren vagon/kon-
teyner almayı, lojistik için de 100 
adet TIR ve 150 adet ticari vasıta 
yatırımı yapmayı planlıyoruz” dedi. 

TÜRKİYE’DE en fazla depo 
yatırımı yapan lojistik firmalarının 
başında gelen Reysaş Lojistik Yatırım 
Holding A.Ş, önümüzdeki yıl inşa 
etmeyi planladığı 300 bin metrekare 
depo yatırımıyla toplam 1 milyon 
metrekareye ulaşmayı hedefliyor. 

1989 yılında araç taşımacılığı ile 
girdiği lojistik sektöründe her yıl 
üstüne koyarak büyüyen Reysaş, 
depo ve antrepo işinde zirveyi 
kimseye kaptırmamakta kararlı. 
2006 yılında borsaya kote olarak 
Türkiye’nin ilk ve tek halka açık 
lojistik şirketi unvanını da alan 
firmanın Yönetim Kurulu Başkanı 
Durmuş Döven, “Reysaş olarak 
tren, depo ve lojistiğe limitsiz para 
yatırıyoruz. Bu işten kazandığımızı 
bu işe harcıyoruz.  2015 yılı için 
büyüme hedefimiz yaklaşık yüzde 
25. Proje lojistiği yapan bir firma 
olmamız sebebi ile her zaman 

proje büyüklüğüne göre yapılan 
yatırımlarımız değişebilmekte. 
Yaklaşık değerler vermek gerekirse 
2015 yılı için depolama alanında 
hedefimiz 1 milyon m2 ve yeni 300 
bin m2 depo yapmak. Bugün 13 
ilde 72 depo ile hizmet verirken, 
2023 yılında ülkemizin dört bir 
tarafında, stratejik liman ve 
istasyon noktaları yakınında, A 
sınıfı, teknolojik donanımlı, her 
sektörden her ürüne uygun hizmet 
sunabilen depolarımızla lojistik 
sektöründe hizmet veriyor olacağız. 
Demiryolu tarafında ise 500 tren 
vagon/konteyner almayı, lojistik için 
ise 100 adet TIR ve 150 adet ticari 
vasıta yatırımı yapmayı planlıyoruz” 
diye konuştu. 

Reysaş Lojistik, 1989 yılında 
araç taşımacılığı ile başladığı lojistik 
sektöründe kısa zamanda büyüyüp 
1994 yılında otomobil, otomotiv 

milk-run, yurtiçi ve yurtdışı 
taşımacılığı, uluslararası ve yurtiçi 
demiryolu taşımacılığı, denizyolu 
taşımacılığı,  gümrüklü/gümrüksüz 
depolama hizmetleri ile ek servisleri 
vermeye başlamış. 

Yapılan yatırımların kısa sürede 
500 bin m2’nin üzerinde kapalı 
depolama kapasitesine ulaştığını 
ve bu konudaki yatırımlarına da 
halen devam ettiğini ifade eden 
Döven, “2006 yılında İMKB’de işlem 
görmeye başlayarak Türkiye’deki 
ilk ve tek halka açık Lojistik firması 
unvanını aldık. 2010 yılında Reysaş 
GYO İMKB’de işlem görmeye 
başladı.5 il 8 lokasyonda TUV Türk 
Muayene istasyonları işletmesi,  
Barnie’s Kahve zincirleri, sigara 
distribütörlüğü,  sigorta acentalığı, 
forwarding  konularında faaliyet 
gösteren  grup şirketlerimiz  
bulunuyor” açıklamasını yaptı.    
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GÜnEŞ EnERJİSİ 
YATIRImLARInA DEvAm

Durmuş Döven, son 10 yıldır 
devam eden depo yatırımlarının 
yanı sıra,  demiryolunda üstyapı 
ekipmanları, vagon, istasyon ve 
özellikle de yeşil lojistik kapsamında 
karbon salınımını azaltan 
depolarının çatılarındaki güneş  
enerjisinden elektrik üretimi  ve 
doğalgazın ağır ticari  vasıtalarda  
kullanımı ile ilgili  yatırımlarının 
da sürdüğünü vurgulayarak şöyle 
devam etti:

“Depo  çatılarında solar paneller 
kurarak şebekeye bağlı elektrik 
üretimi  yapan  özel  sektörün  ilk 
firmasıyız. Depo sayımızın fazlalığı 
ve depo yatırımlarımızın devam 
etmesi sebebi ile 2014 ve takip 
eden yıllarda bu güneş enerjisi  
yatırımlarımız da devam edecek. 

Yeşil Lojistik uygulamalarımız ile 
2013  yılında iki kez ödül  aldık.  
Bu şekilde katma değer  yaratan, 
verimlilik artışı sağlayan, karbon 
salınımını azaltan uygulamaları 
sürdürme kararlılığında olacağız. 
Ek olarak Hilton Otelleri işletmesi  
için iki  inşaatımızın da devam 
ettiğini söyleyebilirim.    

YURTDIŞInDA REYSAŞ
Yaklaşık 2 bin çalışanı 

ile başta otomotiv sanayi 
olmak üzere birçok sektöre 
uluslararası nakliye hizmeti 
veren şirketlerinin başta 
Almanya ve İngiltere olmak 
üzere birçok Avrupa ülkesine 
fulltruck veya parsiyel 
taşıma hizmeti sunduğunu 
ifade eden Durmuş Döven, 
“Reysaş, teknoloji yatırımına 

Durmuş 
Döven
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önem veren bir firma olarak 
sektörde,  araç takibinde 1994 
yılından itibaren uydu sistemini 
kullanmaya başlamıştır. İleri 
teknoloji ile donatılmış soğuk hava 
ve tekstil depolarında barkod 
ve RF (radyo frekans) sistemleri 
ile depo yönetimi yaparak 
müşterilerine hizmet vermektedir. 
Otomotiv sektöründe, JIT (Just 
In Time) dağıtım ve toplama 
operasyonları gerçekleştirirken, 
müşteri ve müşterinin tedarikçileri 
ile internet tabanlı uygulamalar 
(Oplog-Optimization Logistics) 
kullanarak elektronik ortamda 
bilgi transferi sağlamakta ve 
araç/yük optimizasyonu yaparak 
maksimum kapasite kullanımı 
gerçekleştirmektedir. Bunun 
yanında kullandığı sürücü 
takip sistemi, çeşitli özellik 
ve hacimlerdeki dorseleri, 

özel LNG dorseleri, silobas 
konteynırları,  yeni filoları ve 
diğer ticari araçlarıyla Reysaş, 
farklı özelliklerdeki talepleri 
karşılayabilmekte ve büyük 
kuruluşlara “geniş çaplı taşımacılık 
hizmeti” vermektedir. Demiryolu 
taşımacılığında ise; Irak, İran, 
Balkan devletler topluluğu 
ülkelerine konvansiyonel yükler 
konusunda çalışmalarımız 
sürmekte” ifadelerini kullandı. 

“DEmİRYOLUnDA YABAnCI 
SERmAYE BİZLE GELECEK”

Bugün sahip oldukları 
karayolu filosuna ek olarak, 
son düzenlemelerle büyüme 
potansiyeli artacak olan demiryolu 
taşımacılığında en çok yatırım 
yapan firma olduklarının altını 
çizen Durmuş Döven, “Bu alanda 
yabancı sermayeyi sektörümüze 
kazandıracak olan ilk özel 
sektör şirketiyiz” sözleriyle de 
farklılıklarını ortaya koydu. Döven, 
şöyle devam etti: “Ayrı bir şirket 
çatısı altında kurduğumuz Reysaş 
Demiryolları A.Ş. ile önümüzdeki 
yıllarda verimliliği artacak olan 
demiryolu taşımacılığı tarafında 
vagon sayımızı artırarak ve var olan 
istasyonlarımıza ek olarak stratejik 
noktalarda istasyon yatırımlarımızı 
yaparak bu segmentte de Reysaş 
kalitesi ile hizmet farkımızı 
sunacağız. Stratejik noktalarda 
yapılacak istasyon yatırımları ve 
artırılacak vagon sayısı ile Türkiye 
ve dünya genelinde önem kazanan 
multimodal taşımalara ağırlık 
verilmesi ve daha uzun mesafelere, 
daha ağır yüklerin, uygun 
maliyetlerle daha hızlı ve verimli 
taşınabilmesi amaçlanmaktadır.”
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Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş, Türkiye genelinde 8 farklı 
lokasyonda ve 5 adet de mobil istasyon ile taşıt muayene hizmeti veriyor. 
2012 itibariyle 1 milyonuncu muayenesini yapan Reysaş Taşıt Muayene 
İstasyonları A.Ş., 4 yıl gibi kısa bir sürede de 200 milyon liralık ciro hedefliyor.

Firmanın, Eskişehir’de 12.718 metrekare alan üzerinde devam eden 
5 yıldızlı Hilton Oteli projesi ve Erzincan’da yapımı devam eden 10.000 
metrekare alan üzerinde  120 yatak kapasiteli 5 yıldızlı Hilton Oteli projesi 
bulunuyor. Ayrıca aynı proje dahilinde Denizli, İstanbul Çayırova ve Türkiye’ 
nin birçok ilinde otel projeleri de sürüyor. 

Bulgaristan’ da enerji üretiminde kullanılan hidroelektrik santrali, gıda 
sektöründe kahvecilik zinciri alanında faaliyet gösteren şirketlerinin yanı sıra, 
yine farklı sektörlerde birçok iş yapan yaklaşık 35 iştiraki daha var. 

REYSAŞ İŞTİRAKLERİ



BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR 
VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

Destekleyenler / Supporters

 /automechanikatr

 /automechanikatr

Turkey’s Leading International Trade 
Fair for the Automotive Industry 

TÜYAP Büyükçekmece - İstanbul / Turkey

Türkiye’nin Lider Uluslararası
Otomotiv Endüstrisi Fuarı

9 – 12. 4. 2015
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“Kardex Remstar ile deponuzda 
kullanamadığınız alan kalmaz”

Kardex Remstar  
Türkiye Sorumlu 
Satış Direktörü 
Emre Yenal,  “Ne 
depoladığınız 
önemli değil, 
deponuzu 
güvenilir 
ve verimli 
kullanmanız 
önemli. İsteğe 
uyarlanmış 
çözümlerimiz, 
depo 
alanlarınızdan 
en iyi şekilde 
faydalanmanıza 
imkan tanır” 
diye konuştu. 

KARDEX Remstar ürünlerinin 
prodüktiviteyi artırmak ve iş süreçlerinin 
verimliliğini iyileştirmek amacıyla 
geliştirildiğini ifade eden Yenal, “Kardex 
yatırımlarının geri dönüş süreleri 
müşterilerine matematiksel olarak 

gösterilir. Bu geri dönüşün de yaklaşık 
ortalama 18 ya da 24 ay sürdüğünü 
söyleyebilirim. Bu derece kısa sürede geri 
dönüş alacağını gören kullanıcılarımız 
da, bütçeleri yoksa bile yaratmakta 
zorlanmıyorlar. Türkiye’de gözlemlediğim 

kadarıyla firmalar iç lojistiğe yönelmiş 
durumda. Yani şu anda işleyen 5-6 
projeden ancak birisi lojistik servisçiye 
aktarılmış; geri kalanlar ise kendi 
çözümlerini kendileri üretiyor. Lojistik 
sektörünün otomasyona yönelmesi 

Emre 
Yenal
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Otomatik depolama ve tahsis sistemlerinin 
dünya çapındaki kuruluşlarından Kardex 
Remstar, ürettiği çözümlerle depo alanlarınızdan 
maksimum fayda elde etmenizi kolaylaştırıyor. 

- Firmaların artan verimlilik 
ihtiyacı

- Ürün yelpazesinin geniş 
olması ve birden çok oto-
masyonu yapabilme kabili-
yeti

- Türkiye’deki yaygın 
yapılanma ağı

- Kardex ürünlerinin güven-
liği ve kalitesi 

- Fiyat dengesi  ve her bütç-
eye uygun ürün bulunması

- Butik hizmet verilmesi, 
müşteriye özel çözümler

- Ankara, İzmir, Bursa, İstan-
bul gibi bölgelerde satış 
sonrası destek gücü

KARDEX’İ TERCİH  
NEDENLERİ

kaçınılmaz. Ancak,  müşteriyle 
lojistik servis sağlayıcı her konuda 
anlaşabilmeli. Bunu da sözleşmelerle 
yapabilirler. Bir yıllık sözleşme ile 
lojistik servis sağlayıcıdan kendini 
amorti edecek yatırım bekleyemezsiniz. 
Lojistik firmaları artık bir adım atmalı 
ve basit ekipmanlar yerine vizyonel bir 
bakış açısıyla otomasyonun ağırlıkta 
olduğu çözümlere yakın olmalıdırlar. 
Tabi burada depo yöneticileriyle, iş 
geliştirme müdürlerine de optimum 
çözümlerin faydalarını işverenlerine 
anlatmaları gibi bir görev düşüyor. 
Bunu da bizlerle daha iyi diyaloglar 
geliştirerek yapabilirler” açıklamasını 
yaptı. 

OTOmOTİv YAn SAnAYİİnE  
YönELİK HER BÜTÇEYE  
UYGUn ÇöZÜm

Ekol, Borusan gibi Türk lojistik 
sektörünün dev kuruluşlarıyla işbirliği 
içinde olduklarını belirten Emre  Yenal, 
“Biz mümkün olduğunca lojistik 
firmalarını bu alana yönlendirmeye 
çalışıyoruz. Firmalarımızın da bakış 

açısı değişti, konusunda yetkin depo 
uzmanlarından danışmanlık almaya 
başladılar. Mümkün oldukça kendi 
depolarında, otomasyona yatırım 
yapıp, yönetmeyi tercih ediyorlar. 
Otomotiv yan sanayi konusunda da 
çalışmalarımız var. Çünkü otomotiv 
yan sanayi ciddi şekilde verimliliğe 
önem veriyor. Bir müşteri karşıma çıkıp 
‘daha az kişiyle daha çok girdi almam 
lazım’ ya da ‘fabrikamın kullanılmayan 
köşelerini kullanmam lazım’ 
dediği zaman biz gönül rahatlığıyla 
projelerimizi masaya yatırabiliyoruz.  
Bursa, Konya, Adapazarı, İzmit, Gebze 
gibi otomotiv yan sanayiinin yoğun 
olduğu yerlerde çalışmalarımız var.  
2013’de Renault Mais projesine 
başladık. 2014’de de uygulamasını 
gerçekleştirdik hala da devam ediyor, 
çok da başarılı bir proje oldu. Bizim 
için KOBİ’ler çok önemli, otomasyon 
denildiğinde devasa, ulaşılması güç 
sistemler akla geliyor. Oysa Kardex 
bünyesinde hem bu tarz ürünler var 
hem de Kobilerin rahat bir şekilde 
alabilecekleri ürünler bulunur, yani her 
bütçeye uygun ürün üretiyoruz. 
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Çözümün formülü Ro-Ro 
ama devlet desteği şart
Salih Zeki Çakır, özellikle Marmara’nın kuzey-güney hattında 
karşılıklı kurulacak Ro-Ro terminallerinin İstanbul trafiğini 
rahatlatmasının yanı sıra; daha az yakıt tüketimiyle ekonomi ve 
çevreye büyük katkısı olacağını vurguladı. 

Yakıt ekonomisi

2013 yılı içinde sadece İstanbul’dan 
Güney Marmara’ya taşınan 180.000 
araç  ile yaklaşık 10 milyon litre yakıt 
tasarrufu sağlamış. Diğer hatlar dahil 

olunduğunda ortalama marjinal 
faydanın 2.2 kat artacağı 

öngörülüyor.

Cari açığa faydası

Geçtiğimiz yıl 54 milyar dolarlık 
enerji ithalatının yaklaşık 33 milyar 

dolarının ulaştırma sektöründe kullanıldığı 
hesaplanıyor. Petrol fiyatlarındaki her 10 USD 

değişim, (doğalgaz ve diğer türevlerin de benzer 
hareket edeceği varsayımıyla) cari açıkta 
4,5 - 5 milyar dolar iyileştirme getirirken, 

Her 10 USD’lik kalıcı artış, cari açığa 
milli gelirin %0,3’ü kadar bir etki 

yapmakta.

Çevre etkisi

CO2 emisyonunda karayolu 
taşımacılığına kıyasla %75’e varan 

(13 milyar gram düzeyinde) daha az CO2 
salınımı sağlanıyor. İntermodal Taşımacılık 

sistemi ile 2013 yılı boyunca toplam 
971.509 adet ağaç, yani 2.428 

hektar orman kurtarılmış.
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Çözümün formülü Ro-Ro 
ama devlet desteği şart

‘Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz’ diye başlayan 
sözcüklere birçoğumuz şahit olmuştur. Ama asıl 
konuşulması gerekenin ‘denizi efektif kullanmak’ olduğu 
pek tartışılmaz. İşte bunu yapan ve mesaisinin büyük 
bölümünü denizle ilgili proje üretmeye ayıran biri var: 

Kaptan Salih 
Zeki Çakır

Bundan sonrasını Salih 
Kaptan’ın ağzından dinleyelim:

“Daha önce de bu projeyi gerçekleştirmek istediler ama hayata 
geçmedi. Biz de daha kurumsal bir yapıda gündeme getirmek için 
ROFED Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri Derneği’ni 
kurduk. marmara’da araç taşıma faaliyeti halen küçük çaplı firmalar 
tarafından yapılıyor. Biz de geçmişte Taşucu-Antalya arasında bir 
çalışma yapmıştık. Çünkü, mersin-Antalya arasındaki yol çok kötüydü 
ve çözüm gerektiriyordu. Kara trafiğinin denize kaydırılması mutlak 
surette teşvik gerektirir ve zaman alır. Çünkü, taşımanın yönü denize 
doğru değişse de, alışkanlıklar kolay değişmiyor. O nedenle ciddi 
bir yedek akçeyle işe girilmezse zarar kaçınılmaz oluyor. Biz, bunu 
2 binli yılların başında Haydarpaşa-Bandırma hattında yaşadık. 
Kağıt üzerinde öyle karlı bir proje ki, her şeyini sat bu işe yatır. 6 
ay ancak dayanabildik ve ciddi bir zararla kapadık. Akşam 17:00’de 
kalkıyorduk. Lojistik firmalarının işi 14:00 gibi biter, buraya gelip 
akşama kadar beklemek istemediler. Daha maliyetli ve uzun olsa bile 
Eskihisar’dan Yalova’ya geçip yollarına devam ediyorlardı. örneğin, 
hal aracına uyan bir saat lojistikte çalışan bir araca uymayabiliyor. 
Yapılacak bu projede, devletin köprü bakım-onarım ya da yollara 
harcadığı bütçeden pay almak gerekiyor. Çünkü, bu güzergah 
köprüleri de, yolları da koruyacaktır. Bütçeden çok az bir pay bu işe 
tahsis edilse, yapılan proje de rayına oturur.” 

Son seçimlerde Deniz Ticaret Odası yönetimine de 
talip olan Çakır’ın, denizciliğin nüvesini teşkil eden koster 
filosunu yeniden canlandırıp, güçlendirmek; denizciliğin 
veri bankasını oluşturmak gibi ülke denizciliğine büyük katkı 
sağlayacak çalışmaları bulunuyor. 

Salih Kaptan, bu kez daha önce denenmiş ama özellikle 
marmara için olmazsa olmaz bir projeyi hayata geçirmek 
için kolları sıvamış. Bu amaçla marmara’da ulusal Ro-Ro 
taşımacılığı yapan firmaların bir araya getirilmesine ön 
ayak olan Çakır, onların çatı örgütü diye nitelendirilebilecek 
ROFED Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri 
Derneği’nin kurulmasına da öncülük etmiş. 
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GÜZERGAH İÇİn UYGUn nOKTALAR

Çakır, Ro-Ro’ların efektif kullanımı için yer 
çalışmaları da yapmış. Ama, son sözü devletin 
söyleceğinin altını çizerek, şöyle devam ediyor:  
“Güney-Kuzey hattında Ambarlı’nın ötesinde Silivri-
marmara Ereğlisi arası, karşıda da Bandırma-mudanya 
arasının uygun olabileceğini düşünüyoruz. Sahilde çivi 
bile çakmak ciddi zaman kaybı, o nedenle bunu devlet 
planlamasına almalı, çünkü büyük bir kamu yararı var. 
Doğu-Batı hattında ise Pendik’ten Derince’ye kadar 
olan hat üzerinde bir yer uygun olur. Hem kamyon ve 
hem de yolcu trafiğini rahatlatacak bir çözüm. Keşke 
50 sene önce planlanabilseydi, maliyetler şu an çok 
daha uygun seviyelerde olurdu. Rakam verilirken, 
en ucuz olarak deniz yolunu gösterirler. Ama bizim 
ülkemizde deniz yolu özellikle iç taşımada en pahalısı. 
Çünkü, optimizasyon sağlanamamış; sanayi denize 
göre konumlanmamış, imalat, üretim, fabrikalar denize 
uzak kalmış. Altyapılar uygun değil. Fabrikadan trene 
oradan limana, oradan yine trene ulaştırabilirsek 
denge sağlanıyor ve ucuz taşıma gerçekleşiyor. özel 
liman yatırımını yapmış, belli bir gideri var ve kar 
marjını almak isteyecektir. İşte bu alma isteği kara 
trafiğinin denize kaymasını engelleyen en önemli 
faktörlerden biri. Araç, yük ve yolcu taşınmasında da 
durum aynı. Yük, en yakın limana gitmeli. Türkiye’yi 
baştan sona arşınlamak gereksiz. İlk yatırımlar 
yapılmadığı sürece bu iş olmaz. Devlet bunun hesabını 
yapıp, kademeli olarak destekleyecek. 

PEKİ KİmE nE GöREv DÜŞÜYOR?

“Devlet önce altyapıyı hazırlamalı ve en doğru yeri tespit edip 
startı vermeli. Hükümetin orta vadeli planına kombine taşımacılık 
da girdi. Bu konuda geç kalınmış olsa bile, bir adım atılabilir. 
Örneğin, Karadeniz’de birçok noktada tersane bölgeleri için 
mendirek yatırımları yapıldı şu anda boş. İşte bu bölgeler sahil 
projeleri için çıkış noktası olarak kullanılabilir. Çünkü, kimsenin o 
projeleri tamamlayacak iştahı yok. İyi niyetle harcanan bu yatırımlar, 
lojistik için ekonomiye kazandırılabilir. 

Yer tespitinden sonra yapılacak iş bu lokasyonda çalışacak daha 
hacimli Ro-Ro’lar bulmak olacak. Toplam 34 gemi var fakat içlerinde 
sadece ikisi bu işe uygun. Halen dolmuş mantığında çalışılıyor ama 
bu yöntemle uzun vadede yürümek mümkün değil. Teknelerin 
büyütülmesi ve maliyetlerin düşürülmesi lazım. Daha büyük gemiler 
için de daha büyük terminal gerek. Çıkış yolu devletin kamu yararı 
olan bu projeyi yapıp, işletmesi için özel sektöre devretmesidir. 
Özel sektör de gemisini alıp hatta koyar ve sistem de rayına oturur. 
Bu tip vadeli yatırımlar uzun solukludur ve teşvik olmadan hayata 
geçemez. Nasıl metro-metrobüs yaygınlaştı, dolmuşlar ortadan 
kalktı, denizde yapılacak böyle bir hamle de kent trafiğine ve 
ekonomiye olumlu yansıyacaktır. 

Ulusal Ro-Ro firmalarının yüzde 80’i zaten ROFED’in üyesi. 
Uluslararası çalışan Ro-Ro’larla da belki biraraya gelip bir çalışma 
yapılabilir. Ama onlar da mevcut altyapıyla bu işe girmezler. 
Devletin, bu hattın kullanılması için bir düzenleme yapması,  
güzergah vermesi lazım. Güney-Kuzey hattında çok açık bir ihtiyaç 
ve büyük bir potansiyel var. Düzenli hatlar olursa, belki LNG gemiler 
de devreye girer, böylece hem ekonomik, hem de çevreci bir 
modelle taşıma yapılabilir. “

KOSDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Kapt. 
Salih Zeki Çakır
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“Kostere en çok biz sahip çıktığımız için sadece bizim 
sorunumuzmuş gibi bakılıyor. Benim de tersanem var, 
tersaneme iş çıkarmak için çabaladığımı iddia edenler 
var. Açık söylüyorum, eğer koster projesi gerçekleşirse, 
Sefine Tersanesi teklif bile vermeyecek, kesinlikle iş 
almayacaktır. Ben bu çabaları sektöre hizmet etmek için 
gösteriyorum. Türkiye’de yaşıyorum, denizcilik sektörü 
bana cömert davrandı, ben de borcumu ödemek 
istiyorum. Bu proje bilgiyi, tecrübeyi paylaşmak adına 
yapılan bir manevi tatmindir. Proje, projeyi doğurur 
ve sonunda ülke kazanır. Koster konusunda az da 
olsa yol aldığımızı söyleyebilirim. En azından artık ‘ne 
gereği var’ demiyorlar. Herkes, projenin doğruluğunu 
teslim etti. İddia ediyorum, 5 bin tonluk bir geminin 
ülke ekonomisine katma değeri 50 bin tonluk gemiden 
daha fazladır. Kıyaslayalım: 50 bin tonluk geminin 
finansmanı yurtdışından, işletmesi yabancı, personeli 
yabancı, Türkiye’ye neredeyse hiç uğramaz. 5 bin 
tonluk gemi öyle mi? İşletmesi buradan, kumanyasını 
buradan alır, burada inşa edilir, tamiri burada yapılır; 
kaptanlar büyük tonaja çıkabilmek için ilk eğitimini 
buradan alır. Deniz ticaretinin yüzde 90’ının deniz 
yoluyla yapıldığı biliniyor ama bunun yüzde 70’i de 
küçük tonajda yapılıyor. Ticaret boşluk kaldırmaz, sen 
bunu dolduramıyorsan, bunu çok çabuk bir şekilde 
yabancılar doldurur. Küçük tonajın bir avantajı da 
veridir. Büyük tonajda veri alamazsınız. Veriler, birkaç 
dünya markasının elindedir. Ama küçük tonajda her 
türlü veriye ulaşmanız mümkün. Yabancılar bile bizden 
veri alıyor. Nereden nereye, kaça taşınır gibi stratejik 
bilgiler elimizde. Küçük tüccarı yabancının kollarına 
atmamak lazım. Yarın kömür, buğday, demir çelik, gübre 
taşıyan Türk gemileri çekilirse ticaret aksar, maliyetler 
artar. Yabancılar e-mail ile, telefon ile navlun belirler. 
Ondan sonra nasıl mal satacaklar bakalım. Duruma çok 
yönlü bakmak gerek. Denizciliğimizin altyapısı olan bu 
filonun yenilenmesi kaçınılmaz.”

“Koster projesi hayata geçsin Sefine 
 olarak teklif bile vermeyeceğiz”

mARmARA TAŞImALARInDA DURUm?
Gelibolu-Çardak ..................................... 6 gemi .............. 400.000 Hafif + Ağır Vasıta
Tekirdağ- Karabiga ................................. 2 gemi .............. 1.000 araç
Tekirdağ-Marmara Adası - Avşa ............. 3 gemi .............. 150.000 Yolcu-20.000 Hafif Araç
Tekirdağ-Bandırma ................................ 3 gemi .............. 35.000 Hafif + Ağır Vasıta
Tekirdağ- Barbaros –Erdek ..................... 6 gemi .............. 38.000 Ağır Araç
M.Ereğlisi –Bandırma ............................ 2 gemi .............. 30.000 Ağır Araç
Ambarlı-Bandırma ................................. 6 gemi .............. 180.000 Ağır Vasıta
Ambarlı –Dilovası ................................... 3 gemi .............. (Tehlikeli Madde, YENİ HAT)
Eskihisar -Tavşanlı (Yalova) .................... 3 gemi .............. Hafif + Ağır Vasıta

Kaptan Salih Zeki Çakır, 
sadece koster filosunu 
yeniden canlandırmak 
için kurulan KOSDER adlı 
derneğin de Yönetim 
Kurulu Başkanı, daha 
birçok şapkası bulunan 
Çakır’a koster projesinde 
son durumu da sorduk:

Ambarlı’dan Bandırma’ya   
TIR ile 635, gemi ile 220 lira
Ortalama 385 km yol kat ediyor

Köprü geçiş ücreti: .............................................26 TL 
Otoban ücreti: ...................................................10 TL 
Yakıt Maliyeti:  ...................................................576,4 TL
Yeme ve içme:  ...................................................23 TL 
TOPLAm: ........................................................635,4 TL

Gemi ile seyahatler ise 200-220 TL liraya mal oluyor. 
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Aliağa 
Ege’nin parlayan
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Açılış konuşmasını gerçekleştiren Aliağa 
Ticaret Odası Başkanı Adnan Saka, “Gelişen 
liman ve lojistik alanlarıyla Aliağa limanlar 
bölgesi, sürekli artan bir ivme ile potansiyelini 
geliştiriyor. Bu nedenle Aliağa’daki liman 
yönetimi ve deniz ticaretindeki gelişmeler 
sadece İzmir için değil, Türkiye için de büyük 
önem arz ediyor” dedi.

ALIAĞA Ticaret Odası Başkanı, lojistik 
köy konusunda serbest bırakılmak 
istediklerini söyledi ve yasaklarla bir yere 
varılamayacağının altını çizdi. 

17 milyar dolarlık Ege ihracatının 
10 milyarı Aliağa’dan

17 milyar dolarlık Ege Bölgesi 
ihracatının 10 milyar dolarının Aliağa 
limanlarından gerçekleştirildiğini dile 
getiren Saka, “Bu rakamlar bölgemizde 
çok büyük bir potansiyelin olduğuna 
işaret ediyor. Yapımı devam eden Kuzey 
Ege Çandarlı Limanı ve Socar Turcas-
Petkim’in yapacak olduğu terminaller ile 
yakın gelecekte Aliağa ülkenin önde gelen 
liman bölgelerinden biri olacaktır” dedi.

İkinci Aliağa Uluslararası Liman Yönetimi ve Lojistik 
Zirvesi İMEAK DTO İzmir Şubesi ve Aliağa Ticaret Odası ev 

sahipliğinde gerçekleştirildi. Geçen yıla göre oldukça yoğun 
bir katılımcının ilgisini çeken etkinlik, her yıl periyodik olarak 

tekrarlanmayı hak edecek büyüklüğe erişmiş gözüküyor. 

lojistik üs için 
Aliağa’dan 
uygun yer  mi 
bulacaksınız?

“ Yasaklarla bir yere varılamaz”
Adnan Saka

“
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Büyük sanayi tesisleri, limanları, enerji 
üretim tesisleri, İzmir ve manisa’daki 
organize sanayi bölgelerine yakınlığı 
nedeniyle Aliağa’nın konumunun 
iyi değerlendirilmesi gerektiğini 
söyleyen Saka şöyle konuştu: “Aliağa 
limanlarına yılda 5 bin gemi geliyor. 
Kuzey Ege Çandarlı Limanı’nın devreye 
girmesiyle de Pire ve malta limanlarının 
yüklerinden pay alınmaya çalışılacak. 
İzmir’e yapılacak olan lojistik köyün 
Aliağa dışında bir yere yapılması halinde 
yatırımcı ve birçok kesim için bu durum 
fizibl olmayacak. Tüm bu nedenler ile 
birlikte Aliağa’nın stratejik konumu, 
ekonomik yapısı ve yatırımcıya sağladığı 
fırsatlarla lojistik üs potansiyeline sahip 
en uygun yer olduğunu düşünüyoruz ve 
bu konuda yetkililere, kuruluşlara gerekli 
girişimleri yapıyoruz. Ülkemizde şu an 
için merkezler var ama Avrupa’daki gibi 
bir lojistik köyün karşılığı henüz yok. 
Biz Aliağa Ticaret Odası olarak deniz, 
demir ve karayolunun bir arada olduğu 
merkezlerde lojistik köylerin kurulması 
gerektiğine inanıyoruz.”

“Potansiyel var, geri saha yok”
Aliağa Limanlarının büyük bir 

potansiyele sahip olmasına karşın 
liman bölgelerinde yaşanan geri 
saha yetersizliği, depolama, altyapı 
sorunları ve kara, otoyol ile demir yolu 
bağlantıları alanlarındaki eksiklikler gibi 
bazı sorunların en kısa sürede ortadan 
kaldırılması gerekiyor. Bu sebeple 
gelişen Aliağa limanlarının planlamasının 
yapılarak geri hizmet alanlarının, 
limana giden demir ve karayollarının 
uluslararası standartlara uygun hale 
getirilmesi gerekmektedir.2023 yılında 
500 milyar dolar olan ihracat hedefine 
ulaşabilmemiz için ihracatın en önemli 
ayağı olan limanlarımızın altyapı ve üst 
yapısı uluslararası standartlara uygun 
olmalıdır.”

“Trafik, yılda 1 milyon TIR 
artacak, çevre yolu acil 
düzenlenmeli”

Büyük bir potansiyele sahip olan 
limanlar bölgesinin uzun vadeli 
planlanması gereğine dikkat çeken 
Adnan Saka, şöyle devam etti: “Aliağa’da 

var olan ticari ve ekonomik hareketlilik 
neticesinde, gün içerisinde özellikle ağır 
tonajlı araçlar Aliağa-İzmir Karayolu’nda 
oldukça fazla trafik yoğunluğuna neden 
olmaktadır. PETKİM limanı da devreye 
alınınca yılda 1 milyon TIR daha bu 
yola ilave olacak ve yaşanacak trafik 
yoğunluğu içinden çıkılamaz hale gelerek 
mevcut karayolu bu kapasiteye cevap 
veremeyecektir. Bu sebeple biz Aliağa 
Ticaret Odası olarak gelecekte daha 
büyük sıkıntıların doğmaması adına 
‘Aliağa-İzmir Çevre Yolunun’ en kısa 
sürede bitirilmesi gerektiğini yetkililere 
raporlarla, projelerle ilettik ve bunun da 
takipçisi olmaya devam ediyoruz.”

“Çandarlı, 2015’te çok zor”
500 milyar dolarlık ihracat hedefinin 

mevcut  altyapı ve yönetmeliklerle çok 
zor gerçekleşeceğine inandığını da ifade 
eden Adnan Saka, “Çünkü, 9 yılda bu 
altyapı ve yönetmeliklerin değişmesi 
gerekir. Gümrükte hala boşuna zaman 
geçiriyoruz. Fiyat farklılıklarının mutlaka 
ortadan kaldırılması lazım. Çandarlı 
Limanı’nın 2015 yılında açılacağı 
söyleniyordu. Ama şu an gördüğümüz 
kadarıyla bir mendirekten ibaret. 
Dolayısıyla bunun 2-3 yıldan önce 
faaliyete geçeceğini düşünmüyorum” 
diye konuştu. 

İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Öztürk,  Aliağa Ticaret Odası 
ve İMEAK DTO İzmir Şubesi tarafından 
düzenlenen “2.Aliağa Uluslararası Liman 
Yönetimi ve Lojistik Zirvesi”nin sona ermesinin 
ardından bir değerlendirme yaparak, 
“Türkiye’nin jeopolitik avantajlarının sözde 
kalmaması ve eyleme dönüştürülmesi 
yönünde ortak görüş bildirildi” dedi. 

Zirveye katılan panelistlerin özellikle 
Türkiye’nin her alanda olduğu gibi özellikle 
denizcilik sektöründe de atılımlar yapması 
gerektiği konusunda hemfikir olduklarının 
altını çizen Öztürk, “Herkes artık zamanıdır 
diye düşünüyor. İki geri bir ileri yürümek 
bizleri Dünya ölçeğindeki diğer ülkeler 
arasında her geçen gün listenin sonuna itiyor. 
Biz bunu hak ediyor muyuz? Zirvenin ilk günü 
çok değerli akademisyenler neler yapılması 
gerektiği konusunda bilgi verdiler. Ancak, ışığı 
görüp bırakın koşamadığımızı, yürümediğimizi 
görmek bu ülkenin bir denizcisi olarak canımı 
acıtıyor. Her kurumun, şirketin, kişinin kendi 

“Aliağa dışında 
bir lojistik köy 
fizibl değil”

İkinci Aliağa Uluslararası 
Liman Yönetimi ve Lojistik 

Zirvesi’ne katılım geçen yıla 
göre oldukça yoğundu

Yusuf öztürk: 
Limanlarımızın rakibi yakın 
coğrafyadakiler olmalı
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penceresi var ama küçük. Neden büyük 
pencereden bakamıyoruz? Gelecek 
bizi bekliyor, bunu neden görmezden 
geliyoruz anlamak mümkün değil. Hala, 
A limanı kapatılsın, B limanı yaşasın 
tartışmaları devam ediyor. Ekonomik 
ömrünü yitirmiş tüm kuruluşların sonu 
kapanmaktır. Biz insanlar da öyle değil 
miyiz? Doğarız, büyürüz, sorgulamaya 
başlarız, haykırırız, çabalarız ve ölüp 
gideriz. Ama başka yerlerde de aynı anda 
yeni bir başlangıç olur. Bu tartışmaları 
bırakalım” dedi.

ALİAĞA LİmAnLARI 
CAn SİmİDİ OLDU

Aliağa Limanları’nın, İzmir Alsancak 
Limanı’na göre özellikle güney İzmir 
hinterlandı için daha maliyetli olmasına 
rağmen haklı başarılarının ayakta 
alkışlanması gerektiğini vurgulayan 
Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ege 
Gübre Konteyner İşletmecisi, TCE Ege ve 
Nemport limanlarının 4-5 yıl gibi çok kısa 
sürede bölgeyi ne noktaya getirdikleri 
ortada. Hiç kimse onları konuşmuyor, 
ne derdiniz var diye sormuyor? Bu 
limanlar, İzmir ‘in en zor anlarında can 
simidi gibi imdada yetiştiler. Neden şimdi 
İzmir Limanı’nda  onlarca gemi demirde 
bekliyor diye sorulmuyor? Bu yatırımcılar 
gece-gündüz çalıştılar, el verdiler, omuz 
verdiler. Eğer bu yatırımlar yapılmasaydı 
ihracat kapısı olan İzmir bloke olacaktı. 
Bu yatırımcılar İzmir Limanı’na rağmen 
yatırım yaptılar ve risk aldılar. Bu 
yatırımcılar, dünyanın en gelişmiş 
software’lerini kullandılar, teknolojilerini 
kullandılar, denizcilikte bir saniyenin ne 
kadar önemli olduğu bilinci ile eğitimli 
denizciler ile çalıştılar. Ancak, yapılanlar 
çabuk unutuluyor, buna izin verilmemesi 
gerekir. Bu yatırımcılar teknolojiyi, bazıları 
da, teknoloji yerine tansiyonu yükselttiler. 
Tansiyonu yükseltmek kimin işine 
yarayabilir?

HEPİmİZ AYnI GEmİDEYİZ
Öztürk, İMEAK DTO İzmir Şubesi 

olarak çeşitli platformlarda sürekli olarak 
herkesin aynı denizde ve aynı gemide 
olduğunu dile getirdiklerini belirterek, 
limanların birbirleriyle değil yakın 
coğrafyadaki diğer limanlarla rekabet 
etmesi gerektiğini kaydetti. Öztürk, 
“Rekabet yerine birlik olalım. 
Lojistik imkanlarımızı geliştirelim. 
Maliyetleri düşürelim. Su yolunu 
bulur. Verimli olmayan liman 
biter, kendini yenilemeyen, 
çağdaş olamayan öngörüsü 
olmayan yok olur. İzmir Alsancak 
Limanı için yatırım yavaşladı, durdu, 
hareket etmiyor. Tekrar ivme vermek 
yetkililerin elinde. Hepimiz aynı vatanın 
insanlarıyız, yatırım yapmayı doğru 
bulmuyorlarsa, zaten yatırım sonsuza dek 
duracaktır. Aksi takdirde özelleştirilmesi 
gerekir. Limanı almak isteyen olursa verin 
diye her sefer söyledik. Liman çağdaş bir 
yapıya kavuşsun, ya da yönetim yapısının 
değişmesi gerekir. Amaç para kazanmak 
değil mi? İzmir Alsancak Limanı’nın, 
Dünya ölçeğinde üst sıralarda yer alması 
kötü mü olur?” diye konuştu.

Avipro Ltd. Şti. Sahibi Ayham Abiad, 
Türkiye ve Avrupa Limanlarının Operasyonel 
Açıdan Karşılaştırılması başlıklı konuşmasında 
şunları aktardı: “Liman işletmek bir bilimdir. 
Bir limanın operasyonunu 4 faktör belirler. 
Coğrafi konum. Yönetim ve algılama. Üçüncü 
kriter, gümrük ve mevzuat. Dördüncüsü ise 
lojistik altyapı ve teknolojidir. Avrupa’da 
altyapı son derece güçlüdür. Bunu da 
mevzuatlarla pekiştirmiştir. Avrupa’da alınan 
her kararda bir birlik vardır. Hinterland, 
her yerde aynı kanuna tabidir. Biz aslında 
burada bir karışıklığın ortasındayız. Umarım 
bu kargaşa çok yakında biter.  Tabloya 
bakıyorsunuz, Antwerp Limanı, 2012’de 
8.6 milyon TEU elleçlemiş. Türkiye’deki 
limanların tamamı 7.2 milyon TEU 
elleçleyebilmiş. Lojistik ve liman sektörü hiç 
kimsenin tekelinde değildir. Firmalar kendi 

planlarına göre ilerler ama buradaki destek 
nerede? İşte o tartışma konusudur. 

Limanlar iyi yönetilmelidir, öncelikle 
bunun sağlanması lazım.”

Dünyadaki terminal 
sistemini anlatan Ayham 
Abiad, doğru yapıyı da şöyle 
açıkladı: “örneğin, Antwerp’te 

hammaddeler gümrük vergisine 
tabi olmadan limana gelir. Limanın 

mutlaka katma değer avantajı olmalı 
ve limana değer katmalıyız. Bu da 
mevzuattır, gümrüktür. Hammaddeler 
ancak mamul madde haline geldiğinde 
gümrük vergisine tabi olur. Bir ürünün 
bileşenlerini limana getirip, limanda 
birleştirip limanın katma değerini 
artırabilirsiniz. Antwerp, bir serbest 
bölge gibi hizmet verir. Limanın müşteriyi 
cezalandırmak değil, ödüllendirmesi 
gerekir. Liman müşterilerine katma değer 
yaratmalı. Aliağa’yı ele alırsak bir liman 
idaresi ve içinde ona bağlı terminaller 
en doğru yapılanmadır. Bunun kesinlikle 
kar gütmeyen bir yatırım olması 
lazım. Her zaman paydaşların çok 
zengin olmasına gerek yoktur. Türk 
limanlarındaki büyük operatör sayısının 
artması şart.  Avrupa’daki modeller Türk 
modellerinden farklıdır. Amacım sistemi 
eleştirmek değil. Ancak herkes birçok 
şeyden şikayet etti ama çözüm yok.” 
Türkiye’de özelleştirme furyasının çok 
tehlikeli sonuçlara da yol açabileceğini 
vurgulayan Abiad, “Çünkü, kiralayanlar 
uzun vadeli yatırım yapmayabilir. 
Problemler her yerde vardır, bu 
problemleri fırsat olarak görmeliyiz. 
İdari eksiklik, yoğun bürokrasi, insan 
kaynakları eksik, karayolu taşımacılığı 
aşırı kullanıldığı için limanlar kilitleniyor” 
diye konuştu.

Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Petkim bu şekilde bir yatırıma girdi 
ise hata mı etti? Bu ülkeye yatırım yapılıyor, istihdam sağlanıyor. Bu durum 
beraberinde teknoloji ve profesyonelliği getiriyor. Bunun neresi hatalı? 
Farklılık, işletme profesyonelliği ile kazanılabilir. Nemport ve TCE Ege de 
aynısını yaptı ve tarihinde hiçbir zaman 900 bin TEU’yu geçmeyen bölge, bu 
iki limanla 1.300.000 seviyelerine ulaştı. Çeşitli, karşı düşünceler olması son 
derece normal, lakin tartışılacak bir şey yok. Bırakın her liman yasasın. İpi 
göğüsleyecek olan kendini geliştiren, çalışan  ve hak eden olacaktır. Büyük 
Türkiye’de, Izmir’de her limana ihtiyaç vardır.” 

Limanlarla ilgili yapılan yatırımların gözardı edilmemesi gerektiğini 
ifade eden Öztürk, her limanın yaşaması gerektiğini, kendini 
geliştiren, çalışan ve hak edenlerin ipi göğüsleyeceğini ifade etti.

BIRAKIn HER LİmAn YAŞASIn

Liman“
”işletmek bir bilimdir

“Hammadde, 
limanda ‘mamul  

madde’ 
olursa liman 
değerlenir”

Ayham Abiad



UTİKAD, FIATA Kongresi’nde 
1.055 toplantıya imza attı
  
Lojistik dünyasının paydaşlarının bir araya geldiği FIATA 
Dünya Kongresi 2014 İstanbul’da, beş gün boyunca lojistik 
sektöründe yaşanan gelişmeler ve sürdürülebilir büyüme 
için atılması gereken adımlar konuşuldu.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri 
Derneği UTİKAD ev sahipliğinde FIATA Dünya 
Kongresi 2014 İstanbul, 13-18 Ekim tarihleri 
arasında Hilton İstanbul Bomonti Otel & Konferans 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kongreye kayıt yaptıran 1.000’in üzerinde katılımcı, açılış 
törenine katılan ve söz alan bürokratların yanı sıra, yine Dünya 
Gümrük Örgütü ile Dünya Ticaret Örgütü’nden katılan üst 
düzey isimlerden ve 30’a yakın konuk konuşmacıdan “Lojistikte 

Sürdürülebilir Büyüme” teması doğrultusunda lojistik 
sektörünün gelecek yol haritasına ilişkin konuşmalar dinledi.

 Kongre açılış törenine katılan Ekonomi Bakan Yardımcısı 
Adnan Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Vekili Talat Aydın ve İstanbul Ticaret 
Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar katılımcılara, İstanbul ve 
Türkiye’nin lojistik yatırımları açısından büyük potansiyelleri 
barındırdığını ve lojistiğin gelişimi noktasında Türkiye’nin 
gerçekleştirdiği yatırımları anlattı. UTİKAD Başkanı Turgut 
Erkeskin de kongreye katkılarından dolayı teşekkür plaketi 
sundu.

Kongre 
kapsamında, 
dünya 
lojistikçileri ile 
Türk lojistikçileri 
ikili işbirliği 
görüşmelerinde 
bin 55 toplantı 
organize 
edilirken, Dünya 
Bankası ve 
FIATA arasında 
da lojistik 
sektörüne 
destek 
sağlayacak 
anlaşmaya imza 
atıldı.
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Kongreye ev sahipliği 
yapan Uluslararası 

Taşımacılık ve Lojistik Hizmet 
Üretenleri Derneği UTİKAD, 
eğitim standartlarını tescil 

ettirerek FIATA Diploma 
Eğitimi verme 
yetkisini aldı.

UTİKAD ve FIATA 
networking 
Günleri’nde 
1055 Toplantı 
Organize Edildi

KOnGRE kapsamında 
katılımcılar, “UTİKAD 
networking” ve “FIATA 
networking” oturumlarıyla 
85 ülkeden 1.000’ün üzerinde 
lojistik profesyoneli ile “Birebir 
İş Görüşmeleri” yapabilme 
imkânına da sahip oldular. 
Türk ve Dünya Lojistik sektörü 
temsilcileri, UTİKAD ve FIATA 
Networking günlerinde 
organize edilen 1055 ikili 
toplantıda buluştu.

“Çok Başarılı Bir Kongreye İmza Atıldı”

FIATA İstanbul 2014’ten son derece memnun olduklarını 
ifade eden FIATA Başkanı Francesco Parisi, özellikle kongre 
süresince gerçekleştirilen toplantıların çok verimli geçtiğini 
belirtti. Francesco Parisi, FIATA Kongrelerinin 3 yıllık bir 
hazırlık süreci ile gerçekleştiğini ve UTİKAD’ın bu süreci 18 
ay gibi kısa bir sürede tamamladığını anlatarak, “Katılımcı 
sayısından, toplantı içeriklerine kadar çok başarılı bir 
kongreyi geride bırakmamızı sağladığı için UTİKAD’a çok 
teşekkür ediyorum. 12 yıl önce de Türkiye’de başarılı bir 

kongre gerçekleştirmiştik, bu kongre daha da başarılı geçti” 
dedi. Parisi, Türkiye’nin lojistik sektöründe çok önemli bir 
konuma sahip olduğunu ve ekonomisinde büyüyen bir 
lojistik sektörünü barındırdığını da sözlerine ekledi.

FIATA’nın en önemli amaçlarından birinin de istihdamı 
geliştirmek olduğunun altını çizen Parisi, mesleki eğitime 
verdikleri öneme değinerek “FIATA diploması, bütün 
dünyada geçerli olan tek sertifikadır. Şimdi FIATA Lojistik 
Akademisi için çalışmaları tamamladık, alanında uzman 
isimlerin eğitimci olarak yer alacağı akademi dünya lojistik 
sektörü için önemli bir ivme olacak” dedi.
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FIATA, Dünya Bankası İle  
önemli Bir Anlaşmaya İmza Attı

Kongrede, lojistik sektörünün geleceğine dair 
önemli bir anlaşmaya da imza atıldı. FIATA ve 
Dünya Bankası arasında imzalanan anlaşma ile 
lojistik sektörünün ekonomi dünyası içerisinde 
yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri yakın işbirliği 
içerisinde yürütülecek çalışmalarda ele alınacak. 
Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Özel ve Mali 
Sektör Departmanı Sektör Lideri Jose Guilherme 
Reis, küreselleşen ekonomi dünyasında ticaretin 
kolaylaşmasına yönelik Dünya Bankası olarak 
adımlar attıklarını belirterek, bu kapsamda 
lojistik sektörüne yönelikte önemli çalışmalarının 
olduğunu söyledi. Reis, “Bu mutabakat zaptı ile 
çalışmalarımız daha da zenginleşerek devam 
edecektir” dedi.

FIATA Başkanı Francesco Parisi ise, Dünya 
Bankası ile bu işbirliğini önemsediklerini 
belirterek, geçtiğimiz günlerde Dünya Bankası’nın 
lojistikte gelişen ülkelerde kullanılmak üzere 
30 milyar dolar fon ayırdığını ve anlaşma ile bu 
fonun tüm ülkelere yayılması için FIATA olarak 
çalışacaklarını söyledi.

UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin ise, dernek 
olarak böyle başarılı bir kongreye ev sahipliği 
yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. Dünya 
ticaretinde lojistiğin sürdürülebilirliğinin çok 
önemli yeri olduğunu ifade eden Erkeskin, “Bu 
amaçla kongremizin ana temasını “Lojistikte 
Sürdürülebilir Büyüme” olarak belirledik. Bu 
tema çerçevesinde kongre konu başlıklarımızı, 
konuşmacılarımızı seçtik. Ve kongre boyunca 
sektör olarak neler yapabileceğimizi konuştuk, 
dünyadaki gelişmelerin neler olduğuna ilişkin 
bilgiler edindik, Türkiye’nin lojistik sektöründe 
yol haritasının neler olması gerektiğine ilişkin 
konuları ayrıntılı olarak ele aldık. Şimdi kongreden 
çıkan sonuçları bir rapor haline getirerek kamu ve 
ilgili kurumlar ile paylaşacağız” dedi.

FIATA Dünya Kongreleri’nde Bir İlk

FIATA Dünya Kongresi ilk kez ilginç bir sergiye 
de ev sahipliği yaptı. MSC Gemi Acenteliği 
Dokümantasyon Hizmetleri Türkiye Müdürü 
Ahmet Aytoğan, 20 yıldır koleksiyonunu yaptığı, 
her birinin ayrı bir hikayesi olan ve en eskisi 1763 
yılına dayanan 450 konşimentodan 83’ünü kongre 
kapsamında sergiledi. Katılımcıların yoğun ilgi 
gösterdiği “Konşimento’nun Yolculuğu” sergisinde, 
UTİKAD Başkanı Erkeskin tarafından Parisi’ye de 
dedesinin imzasının bulunduğu 1938 tarihli orijinal 
konşimento hediye edildi.

1763 yılına dayanan 
83 konşimento kongre 
kapsamında sergiledi

5 gün süren 
kongrenin gala 

gecesinde Canan 
Anderson‘un 

gösterdiği 
performans 

büyük ilgi topladı

Konşimento 
sergisi

Canan 
Anderson 

konseri
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“UTİKAD 
Akademisi’ni 
Kurmak İçin 
Çalışmalara 
Başlıyoruz”

Kongre süresince önemli 
çıkarımların elde edildiğinin 
altını çizen Erkeskin, UTİKAD 
olarak sektör için önemli bir 
adımı daha hayata geçirdiklerini 
söyledi. Artık dernek olarak 
FIATA diploması vereceklerini 
açıklayan Erkeskin, şöyle devam 
etti: “Gerek lojistik eğitimlerini 
desteklemek anlamında gerekse 
geniş kapsamlı verdiğimiz 
sektörel eğitimler anlamında en 
önde olan bir derneğiz. Şimdi bu 
çalışmalarımıza FIATA Diplomasını 
da eklemiş bulunuyoruz. Bu 
diplomayı almak isteyenlere 
280 saat eğitim vereceğiz. 
Dünyanın her yerinde geçerli 
olan bu diplomayı alanlar lojistik 
sektöründe kariyer gelişimleri 
için önemli bir avantaj sağlamış 
olacaklar. Türkiye’de UTİKAD 
Akademisi kurmayı hedefliyoruz. 
FIATA da bir akademi çalışması 
yürütüyor. Bu kapsamda UTİKAD 
Akademisi’ni kurmak için FIATA ile 
çalışacağız.”

Lojistik sektörü için kaynak 
çalışmalarına da önem 
verdiklerinin altını çizen 
Erkeskin, UTİKAD yayınları 

arasında yer alan “Küresel 
Lojistik” kitabının Amerika’da 
tercüme edilerek İngilizceye 
çevrildiğini ve “Global Logistics” 
adı ile kongre kapsamında 
dünya ile paylaşıldığını söyledi. 
Erkeskin, bu kitabın özellikle 
yakın coğrafyamız ile Kafkasya 
ülkelerinde önemli bir başvuru 
kaynağı olacağını da sözlerine 
ekledi.

Yine dernek olarak sektörün 
sürdürülebilir büyümesine katkı 
sağlamak için Bureau Veritas ile 
yapılan “Sürdürülebilir Lojistik 
Sertifikası” çalışmasından 
da bahseden Erkeskin, 
“Sürdürülebilir Lojistik Denetimi” 
başlığı altında firmaların, 
yönetimin sürdürülebilirlik 
ile ilgili taahhüdü, firmanın; 
çevre, enerji, iş sağlığı güvenliği, 
çalışan hakları, yol güvenliği, 
varlık ve müşteri geri bildirimi 
yönetimleri kapsamında 
değerlendirildiğini söyledi. Bu 
değerlendirmeden başarı ile 
geçen firmaların belgeyi almaya 
hak kazandıklarını ifade eden 
Erkeskin, kongre kapsamında bu 
belgenin katılımcılara tanıtıldığını 
ve denetimlerden başarılı ile 
geçerek belgeyi hak kazanan ilk 
firma Ekol Lojistik’e de belgesinin 
kongre sırasında takdim edildiğini 
söyledi.

5 gün süren Kongre, renkli 
görüntülere de sahne oldu. Türk 
Gecesi’nde katılımcılar, 
Türk mutfağına ilişkin özel 
lezzetleri fasıl eşliğinde 
tattılar. Ece Vahapoğlu’nun 
sunuculuğunu üstlendiği ve 
özel dans gösterilerinin yer 
aldığı Gala Gecesi’nde ise 
Canan Anderson‘un gösterdiği 
performans büyük ilgi topladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, 

büyüyen Türk lojistik sektörünün 
dünya ile buluşmasına ev sahipliği 

yapan UTİKAD’a, başarıyla gerçekleştirilen 
FIATA İstanbul 2014 Kongresi çalışmalarından 

dolayı teşekkür etti. Turgut Erkeskin ise dernek 
olarak Türkiye’nin lojistik potansiyelinin ortaya 

konduğu ve katılımcılara tanıtıldığı başarılı bir dünya 
kongresine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını; 85 

ülkeden 1.000’i aşan üst düzey lojistik yöneticilerini 
İstanbul’da bir araya getirerek sektörün 

geleceğine ilişkin önemli kazançların ortaya 
çıkmasına katkı sağladıklarını belirtti.

Ulaştırma 
Bakanı’ndan 

UTİKAD’a 
teşekkür

5 gün süren 
kongrenin gala 
gecesinde Canan 
Anderson‘un 
gösterdiği 
performans 
büyük ilgi topladı
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TESLİmAT

Özgözde’den 
Iveco teslimat 
atağı 

İlk teslimatın yapıldığı Gül-Da Lo-
jistik Ürünler Petrol İş Ortaklığı toplam 
15 adet Stralis HI ROAD 460bg çekici 
satın aldı. Teslimat sırasında konuşma 
yapan Gül-da Lojistik Mali ve İdari İşler 
Yönetim Müdürü Kazım Tuaç Kütah-
ya-İzmit arası almış oldukları yeni pro-
jede yaptıkları araştırmalar neticesinde 
hem yakıt hem servis ağı ve garanti 
süreci açısından en uygun aracın Stra-
lis HI-ROAD 460 araçlar olduğunu ve 

böylelikle filolarındaki araç sayısını 235 
adete yükselttiklerini söyledi. Teslimat 
esnasında konuşma yapan Özgözde 
Otomotiv Genel Müdürü Ercan Aslan 
firma ile yapılan anlaşmadan dolayı çok 
memnun olduklarını ve bu iş ortaklığı-
nın uzun zaman karşılıklı olarak süre-
ceğini söyledi. 

Diğer bir teslimat da Orhangazi 
Taş Koop’da faaliyet gösteren Necati 
Bozkurt’a yapıldı. 1 adet Stralis satın 
alan Bozkurt tercihini geniş kabine ve 
en üst donanım seviyesine sahip Stra-
lis HI WAY’den yana kullandı. Çalıştığı 
kooperatifte Iveco marka araçları kul-

lananların, yakıt ve servis anlamında 
araçtan çok memnun olduklarının bilgi-
sini aldığını söyleyen Necati Bey, aracın 
garanti anlamında da diğer markalara 
göre kendilerinde daha  güven sağladı-
ğını söyledi.

Yine aynı kooperatifte faaliyet gös-
teren Eyüp Esen ise tercihini Stralis Hi 
ROAD’dan yana kullandı. Eyüp Esen 
Iveco marka araçların yakıt ve sağ-
lamlık anlamında rakiplere fark attığını 
aracın dizaynı doluluğu ve garanti süre-
cinin 3 yıl olmasının kendisini cezbetti-
ğini o yüzden tercihini Iveco’dan yana 
kullandığını ifade etti. 

Margül UlUslararası  
TaşıMacılık’Tan ‘DaF İle  
Yola DevaM’ kararı

Margül Uluslararası Taşımacılık 
1 adet DAF FT XF105.460 Medium 
Deck çekiciyi Samandıra lokasyonun-
da düzenlenen törende teslim aldı. 
Gerçekleştirilen teslimat töreni, Mar-
gül Uluslararası Taşımacılık Yönetim 
Kurulu Başkanı Lokman Çakmak ve 
DAF-TIRSAN Otomotiv Satış Temsilci-
si Alper Ata’nın katılımı ile gerçekleşti.

ozan Trans’ın Tercİhİ  
Tırsan perDelİ Mega

Tırsan, Ozan Trans Lojistik’e 21 adet Tırsan Perdeli 
Mega Semi-treyler teslim etti. Ozan Trans Lojistik Geb-
ze araç parkında düzenlenen törene Ozan Trans Lojis-
tik Operasyon Sorumlusu Erdinç İnceoğlu, Araç Trafik 
Sorumlusu İlyas Kahraman ve DAF-TIRSAN Otomotiv 
Satış Temsilcisi Özgür Özçelik katıldı.

kässbohrer’Den MaTrıx  
lojİsTİk’e low-beD Fİlo TeslİMaTı

Matrix Lojistik, dört tanesi dört dingilli, 
bir tanesi ise beş dingilli olmak üzere top-
lam 5 adet uzayabilir Kässbohrer K.SLA 

serisi low-bed se-
mi-treyleri şirketin 
Orhanlı tesislerin-
de düzenlenen tö-
rende teslim aldı. 
Tören Matrix Lo-
jistik Kara Operas-
yon Müdürü Bekir 
Demir ve DAF-TIR-
SAN Otomotiv Sa-
tış Temsilcisi Ömer 
Tuğlu‘nun katılımı 
ile gerçekleşti.
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İzMİr’İn güçlü kuruluş-
ları filolarını Anadolu Isuzu’ 
nun şampiyon lakaplı N serisi 
kamyonları ile yenilemeye ve 
büyütmeye devam ediyor. Şim-
şek Gıda, Zabunoğlu, Balkan 
Süt ve Aydem &Gediz Elektrik’e 
toplam 156 N Serisi Kamyon ve 
kamyonet teslimatları yapılan 
törenlerle tamamlandı.

Anadolu Isuzu  İzmir bayii 
Erdiloğlu Otomotiv tarafından 
satışı gerçekleştirilen araçların  
teslimat törenlerine Erdiloğlu 
şirketler grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Erhan ERDİL, Satış ve 
Pazarlama Müdürü Erdal DE-
MİR, Anadolu Isuzu Satış ve Pa-
zarlama Direktörü Fatih Tamay, 
Satış Müdürü Tunç Karabulut, 
Pazarlama Şefi Demir Dikmen, 
Kamyon Satış Şefi Atakan Gürler 
ve Kamyon Bölge Satış Sorum-
lusu Umut Akın katıldı.

ŞİMŞEK GIDA - Coca 
Cola’nın Ege ve Akdeniz Bölge-

sindeki dağıtımını gerçekleştiren 
Şimşek Gıda’nın filosunun tama-
mını Anadolu Isuzu ile yenile-
diklerini söyleyen Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Şimşek, 
“Yükümüzü taşıyacak ekonomik 
özellikleriyle bizi yolda bırakma-
yacak avantajları  ile Isuzu araç-
ları tercihimiz oldu” dedi.

ZABUNOĞLU - Günün diğer 
teslimatı yılların markası Kula 
Doğal Maden Suyu’ nun sahibi 
olan Zabunoğlu firmasına yapıldı. 
3 adet NPR 3D kamyonu teslim 
alan şirket başkanı Kemal Zabu-
noğlu, burada basına şirketi ile 
ilgili bilgi verdi. 

AYDEM&GEDİZ  
ELEKTRİK - 110 adet N se-
risi kamyon ve 30 adet D MAX 
4×4 Pick-up alımı ile rekora 
imza atan Aydem & Gediz Elekt-
rik’in Elektrik yetkilisi Ahmet Arı 
ve İzmir Bölge müdürü Mehmet 
Buharlıoğlu, 30 adet D- Max’in 

zor koşullarda başarı ile kulla-
nıldığını, yılsonunda büyük bir 
parti kamyon alımı daha yapa-
caklarını belirtti.

BALKAN SÜT - Günün 
son teslimatı Gıda sektörünün 
başarılı markası BALKAN Süt 
ve Süt ürünleri’ne yapıldı. Şirket 
sahibi Halil Durmaz,  Isuzu’nun 
N serisi kamyonları ile filolarını 
genişlettiklerini, ilk planda aldık-
ları 15 adet kamyonla İç Anado-
lu ve İstanbul’a ürün sevkiyatına 
başladıklarını söyledi.

NAK KARGO - Yılbaşından 
bu yana  aldıkları  kamyon ve 
kamyonet sayısının 40  buldu-
ğunu ifade eden Nak Kargo Yö-
netim Kurulu Başkanı Ali Haydar 
Erdem, “En son partide 10 adet 
araç alımımız gerçekleşti . Güçlü 
yapısı ve ekonomikliği ile  bize 
fazlasıyla katkı sağlayan N Se-
risi kamyonların alımına devam 
edeceğiz “ dedi.

anTalYa’Da gerçekleşen tes-
limat törenine Anadolu Isuzu 
Satış ve Pazarlama Direktörü 
Fatih Tamay, Satış Müdürü Tunç 
Karabulut, Pazarlama Şefi Demir 
Dikmen, Otobüs Satış Şefi Onur 
Çetinkaya, Kamyon Satış Şefi 
Atakan Gürler, Kamyon Bölge 
Satış Sorumlusu Umut Akın,  
Otobüs Bölge Satış Sorumlusu 
Ferhat Sancaklı, Anadolu Isuzu 
Antalya Yetkili 3S Bayisi Esay 
Otomotiv yönetim kurulu üyesi 
Ali Göyük ve Esay Otomotiv 
Genel Müdür Yardımcısı Utku 
Taşkın  katıldı. 

AKSU TUR - Teslimat tö-
renlerinin ilk durağı AKSU Birlik 
– AKSU Tur oldu. Anadolu Isuzu’ 
nun tasarıma ve konfora önem 
verdiğini vurgulayan Aksu Birlik 

Yönetim Kurulu Başkanı Şeref 
Karacan, Novo Lux’ un konfor ve 
estetik görüntüsü bakımından An-
talya’nın en iyisi olduğunu söyledi. 

YÖRÜKOĞLU - Gerçekle-
şen teslimatlarda ikinci durak, 
süt ve süt ürünleri üreticisi Yö-
rükoğlu oldu. Dağıtım ağırlıklı 3 
buçuk tanklı kamyonet aldıklarını 
belirten Yörükoğlu Süt ve Ürün-
leri A.Ş. Genel Müdürü Cihan 
Bulut, yaptıkları dağıtımın yüzde 
doksanını  Isuzu araçları ile ger-
çekleştirdiklerini ifade etti.

SENA TURİZM - Yıl içeri-
sinde 15 adet NOVO Lux teslim 
edilen turizm taşımacılığının 
öncü firmalarından Sena Turizm 
ortaklarından Suat Ünver ise 
yıl sonuna kadar 10 adet daha 
NOVO Lux alacaklarını ifade etti. 

ŞEKERLER TURİZM - 
Isuzu NOVO otobüslerin, her ih-
tiyaca cevap verdiğini vurgulayan 
Şekerler Turizm şirket ortakların-
dan Mustafa Atan ise, “Personel 
taşımacılığı için Isuzu’dan her 
zaman memnun kaldık. Devamlı 
surette yaptığımız incelemeler 
müşterimizin Isuzu’yu tercih 
ettiğini  gösteriyor” dedi.

SİDE TURİZM - Antalya 
bölgesinde 250 araçlık filo ile 
hizmet veren ve yıl içerisinde 20 
adet NOVO, 9 adet de Turkuaz 
teslim alan Side Turizm Firma 
yetkilisi Ömer Bulut ise, “Isu-
zu’yu tercih etmemizin en önemli 
sebebi piyasadaki diğer araçlara 
göre daha kaliteli ve  konforlu 
olması kadar, yakıt tasarrufu 
özellikleriyle de bize çok cazip 
gelmesidir” dedi. 

Isuzu’dan Ege ve Akdeniz’de 
teslimat şovu

antalya’ya anadolu ısuzu dopingi
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Başta hazır beton olmak üzere in-
şaat taahhüt, akaryakıt, demir ti-
careti, inşaat malzemeleri ve tarım 
ürünleri ticareti gibi birçok farklı 
alanda faaliyet gösteren Varol Be-
ton, Mercedes-Benz ile işbirliğine 
devam ediyor. 

varol Beton, Mercedes-Benz Türk 
yetkili bayii Hasmer Otomotiv aracılığı ile 
yapılan satışla 66 adet Axor 1840 LS, 10 
adet Actros 1844 LS, 4 adet Axor 3340 K, 
63 adet Axor 4140 B, 1 adet Axor 1829 
K ve 1 adet Axor 3229 C olmak üzere 
toplamda 145 adet aracı hazır beton iş-
lerinde ve hazır beton hammaddelerinin 
taşımacılığında kullanmak üzere törenle 
teslim aldı. Teslim edilen araçlarla bir-

likte bugün Varol Beton’un filosun-
da 193 adet Mercedes-Benz 

marka araç bulunuyor. Yeni 
araçların teslimatı kapsa-

mında gerçekleşen tö-
rene Mercedes-Benz 

Türk A.Ş. Kamyon 
Pazarlama ve Satış 
Müdürü Bahadır 
Özbayır, Kamyon 
Filo Satış Müdü-

rü Alper Kurt, Varol Beton Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Rıza Diril, yönetim kadrosun-
dan Ali Diril ve Varol Diril katıldılar. Bu iş-
birliğine katkıda bulunan Mercedes-Benz 
yetkili bayii Hasmer Otomotiv’den Yöne-
tim Kurulu Üyesi Zafer Sağlam ve Hasmer 
Otomotiv Genel Müdür’ü Orhan Karabu-
dak da teslimat törenine eşlik ettiler. 

Varol Beton Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Rıza Diril 1986 yılından beri faaliyet 
gösterdikleri hazır beton sektöründe geniş 
araç ve ekipman kapasiteleri ile kendilerini 
sürekli geliştirmeye ve yenilikleri uygula-
maya almaya çalıştıklarını belirtti. Ali Rıza 
Diril konuşmasında “birçok sektörde ol-
duğu gibi bizim sektörümüzde de müşteri 
memnuniyeti başarılı olmak için en önemli 
kriterlerden birisidir. Biz de, Varol Beton 
olarak müşterilerimize beklentilerinin öte-
sinde hizmet verebilmek için elimizden 
geleni yapıyoruz” dedi.

Mercedes’ten  
Varol Beton’a  
145 kamyon

Mercedes’ten  
Varol Beton’a  
145 kamyon

ÖzleM DıYarbakır 
FılosUna 
10 Travego Daha

Tüm Türkiye’de şehirlera-
rası ve yurtdışında uluslarası 
yapan Diyarbakır merkezli 
Özlem Diyarbakır, yeniden 
Mercedes-Benz’i tercih ede-
rek Mercedes-Benz Türk 
Bayii Mengerler Ticaret Türk 
Bursa Motorlu Araçlar ara-
cılığıyla 10 adet Travego 15 
SHD otobüsten oluşan filosu-
nu törenle teslim aldı. 

orkUn groUp’a 
101 axor çekİcİ

MerceDes-benz Türk 
Yetkili Bayii Has Otomotiv 
aracılığıyla yapılan satış kap-
samında Orkun Group, 100 
adet Axor 4140 B ve 1 adet 
Axor 1840 LS olmak üzere 
toplamda 101 adet Merce-
des-Benz kamyonu filosuna 
dahil etti. Kamyonlar, Merce-
des-Benz Türk’ün Pazarlama 
Merkezi’nde yapılan tören ile 
Orkun Group Yönetim Kuru-
lu Başkanı İlhan Karadeniz’e 
teslim edildi.
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Temsa, teslimatlarını hız kesme-
den sürdürüyor. Personel ve öğ-
renci taşımacılığının en önde gelen 
şirketleri arasında yer alan Gürsel 
Turizm filosuna 35 Prestij katıldı.

TÖren sonrasında basın mensupla-
rının sorularını cevaplayan Gürsel Turizm 
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, 
2014 yılına yönelik belirledikleri 20 mil-
yon TL’lik yatırımın son kısmını yaptıkla-
rını belirtti. Birant, “Bugün sizle birlikte 
olmaktan çok büyük bir mutluluk duyu-
yorum. Sabancı ailesi ve Gürsel ailesinin 
önemli kilometre taşlarından birini bera-
ber icra ediyoruz. Bu alımda Sabancı Hol-
ding’den Sayın Ateş Eremekdar beyin ve 
Sayın Murat Anıl beyin çok ciddi destekle-
rini gördük, sağolsunlar. Gürsel olarak bu 
yıl 20 milyon TL’lik yatırımın son kısmını 
tamamlıyoruz. Yaptığımız yatırım yaklaşık 
5.5 milyon TL tutarında. Bu alımda takas 
olmadı. Bu ticarette emeği geçen başta 
Ateş beye, Murat beye, üniversitemize 
özellikle çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Birant,  “Sabancı Üniversitesi lokasyon 
olarak şehrin uzak bir noktasında yer alı-
yor. Her gün aşağı- yukarı geliş -gidiş 100 
km civarında. Burada her gün 4-5 bin 
kişilik bir hareket söz konusu. Dolayısıy-
la yatırım yaptığımız araçların yeni model 
olması, teknik özellikleri, yakıt ekonomisi 
bizler için çok önemli. Bu anlamda Pres-
tij araçların sahip olduğu yüksek teknik 
özelliklerden dolayı Temsa’ya bir kez daha 
teşekkür ediyoruz. Yılı böyle bir mutlu bir 
gelişme ile kapattığımız için çok mutlu-
yuz” diye konuştu. 

TeslİMaTlar sürecek
35 araçlık teslimatla büyük bir paketin 

küçük bir başlangıcını yaptıklarını ifade 
eden Temsa Pazarlama ve Satış Direktörü 
Murat Anıl da, “Bunun arkasının gelece-
ğini size burada müjdeliyoruz. İnşallah 
2015 yılında Gürsel Turizm’e yine büyük 
adetlerle teslimat yapmak bizlere nasip 
olur. Böylece Sabancı Üniversitesi öğren-
cilerine iyi ve kaliteli hizmeti hep beraber 
sunmanın mutluluğunu yaşarız” dedi.

neşeMİz YerİnDe, 
heDeFlerİMİzİ 10 aYDa aşTık

2014 yılına yönelik değerlendirmelerde 
de bulunan Murat Anıl  “2014’ü güzel bir 
yıl olarak kapatıyoruz. Ekim ayı sonu itiba-
riyle hedefimizin yüzde 20 üzerine çıkma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehirlerarası 
pazara baktığınız zaman ana hedefimiz 
yüzde 20-25 pazar aralığında oturmaktı, 
şu anda yüzde 27’lerdeyiz. Yılı yüzde 20 
pazar seviyesinin üzerinde kapatacağız.

41 kolTUklU saFİr 
sİparİşlerİ YoĞUn

Özellikle şehirlerarası pazarda 41 kol-
tuklu 2+1 Safir aracımızla son derece 
büyük siparişle 2015 yılının üretimini 
şimdiden doldurmuş durumdayız. Biz bu 
taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Şu anda 
müşterilerimizin tamamı bize, ‘benim ara-
bamı önce ver’ diye ricada bulunuyor. Bu 
çok keyifli bir şey. Bu alana yönelik doğ-
ru bir ürünü, doğru zamanda yapmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Firma sahipleri-
ne, bireysel otobüsçülere bir nebze olsun 
daha fazla para kazandıracak olmanın 
mutluluğu bu. Dört koltuk ilavesi hesap 
yaptığınızda dört yıllık sürede minimum 
100 bin Euro ek ciro getirir. Günümüz ko-
şullarında otobüsçüyü en çok mutlu ede-
cek gelişmelerden birisi. Bunu da biz ar-ge 
çalışmalarımız sayesinde yolcu konforunu 
maksimum düzeyde yaparak sağladık. Bu 
noktada da neşemiz yerinde” sözleriyle ko-
nuşmasını tamamladı. 

Temsa’dan 
Gürsel Turizm’e 
35 Prestij
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AvUKAT İnCİ, 
LOJİSTİK 
çözümsüzlüklerinize 

TaLiP
 

ALmAnYA’DA şubesi olan ya da 
Almanya ağırlıklı çalışan Türk lojistik 
firmalarına müjde. Artık aynı dili 
konuşan;  taşıma ve nakliye hukuku 
konusunda uzman bir danışmanınız 
var: Avukat Dr. Ramazan İnci, 
Hamburg un en güzide merkezindeki 
bürosunda faaliyetlerine başladı.

 
Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

bölümünden 2004’de mezun olan Dr. 
Ramazan İnci, kendi bürosuna taşınarak 
avukatlığa başladı. Üniversiteyi bitirdikten 
sonra 3 yıl ceza hukuku asistanlığı ve 
akabinde de 4 yıl aynı üniversitede öğretim 
görevlisi olarak görev yapan avukat Dr. İnci, 
2011 yılından itibaren özel sektöre geçerek 
uluslararası ticari bağlantıları olan bir 
şirkette 3 yıl hukuk müşavirliği yaptı. Hukuk 
müşavirliği sırasında da Türkiye ile sıkı iş 
bağlantıları kuran İnci’nin müvekkilleri 
arasında Türkiye’de yerleşik birçok lojistik 
şirketi bulunuyor. 

Avukat Dr. Ramazan İnci, hukuktaki ağırlıklı 
noktalarını “Ceza hukuku, çalışma hukuku, aile 
hukuku ile taşıma ve nakliye hukuku” olarak izah 
ederken, “Taşıma ve nakliye hukukunda uzman 
avukatlık kurs ve sınavlarını başarıyla tamamladım” 
açıklamasını yaparak, lojistik konusundaki yetkinliğini 
ortaya koyuyor. 

Dr. Ramazan İnci avukatlığının yanı sıra yeminli 
tercümanlık diplomasına da sahip olması nedeniyle 
Avrupa’daki birçok meslektaşının aksine Türkçe ve 
Türk kültürüyle sıkı bağlarını koparmamış durumda. 
İnci’nin 7 yıl süren asistanlığı ve öğretim üyeliği 
süresince de binlerce öğrencinin yetişmesine katkıda 
bulunduğu biliniyor.  

CEZA HUKUKU vE GEnÇLER, CEZA HUKUKU DERS KİTAPLARInA 
vE YASA YORUmLARInA DA KATKISI OLAn DR. RAmAZAn 
İnCİ’nİn İSmİ BU KİTAPLARDA DA YER ALIYOR
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