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22 LOJİSTİĞİN YOL HARİTASI YENİDEN ÇİZİLECEK
Lojistik, hükümetin 10. Kalkınma Planı’nda önemli bir yer tuttu. Program 
kapsamında sektörün 2018 yılına kadar Dünya Bankası Küresel Lojistik 
Performans Endeksi’nde 27. sıradan 15’inciliğe yükselmesi hedeflenirken, 
limanlarda elleçlenen konteyner miktarının 7.9 milyon TEU’dan 13.8 milyon 
TEU’ya çıkarılması için çalışılacak.

26 LOJİSTİĞİ İSTİHDAM KRİZİ BEKLİYOR
Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu öğretim üyelerinden, O2 
Danışmanlık’ın kurucusu ve sahibi; www.lojiport.com yazarlarından Oruç 
Kaya, lojistik sektörünü bekleyen önemli bir risk faktörünü gündeme getirdi.  

30 BU HAT TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Birkaç kez sekteye uğratılarak türlü sorunlarla bugüne kadar gelen 
İskenderun-Port Said Ro-Ro hattı, bu kez Mısır’ın ‘Nisandan sonra geçiş 
izni vermeyeceğim’ tehdidiyle karşı karşıya. 55 nakliyecinin bir araya 
gelerek kurduğu Hatay Ro-Ro’nun Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güler, 
“Gemilerimiz her şartta Süveyş Kanalı’nı geçer ama ayakta kalmamız için 
devletimiz eskiden sağladığı sübvansiyonu yeniden vermeli” dedi.

32  SİZ YÜKLEMEYİN, YÜKÜNÜZ SİZE GELSİN
Efe Endüstri, distribütörlüğünü aldığı yürüyen taban sistemini, her türlü 
dorseye entegre ederek yükleme-boşaltmayı risksiz ve verimli hale getiriyor.  

34 YAKIT TANKINIZ DA ARACINIZ DA KONTROLÜNÜZDE
Eren Teknik, geliştirdiği inovatif ürünle, istenilen ‘her bölüme özel koruma’yı 
tek ünite üzerinden sağlıyor. 

38 Mercedes’İn 200 bİnİncİ kamyon gururu
2014 sonu itibari ile yaklaşık 320 milyon Euro’luk yatırımın tamamlanacağı 
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen 200.000’inci 
kamyon banttan indi.

40 THERMO KİNG’İ  TÜRKİYE’DE ÜRETEBİLİRİZ
Thermo King Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Dwight 
Gibson, Türkiye’den beklentilerinin büyük olduğunu belirterek Doğuş 
Otomotiv’in sorumluluk alanını geliştirmek istediklerini söyledi.

42 Tag2Sense lojİstİk faalİyetlerİ hızlandıracak 
Veslabs, araç takip sistemi ile data logger’i tek cihazda birleştirdi… aynı 
ara yüzden hem araç takİbİnİ yapabİlİyor, hem de data logger özellİklerİnİ 
bulabİlİyorsunuz. 

44 Skoda 2014’ün yükselen markası oldu
Skoda son dönemde çıkardığı yeni modeller ve çarpıcı tasarımlarla birlikte 
atağına tüm hızıyla devam ediyor. Skoda markasının bu başarısı hem 
global alanda hem Türkiye pazarında etkisini gösterdi.

LOJISTIK, 10. KALKINMA PLANI’NDA ÖNCELIKLI  

DÖNÜŞÜMÜ PLANLANAN 9 SEKTÖRDEN BIRI OLDU 
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İşiniz ne olursa olsun, 
ona uygun bir Atego 
mutlaka vardır.
3 farklı motor gücü, 6 değişken aks mesafesi,  
2 kabin seçeneğiyle beklentilerinizin tam 
karşılığı Atego©lar sizi bekliyor. 

Ayrıca 5.360 mm uzun aks mesafeli yeni 
Atego 1518 de şimdi hizmete hazır.

Türkiye’de kamyon, Mercedes-Benz’dir.

ATEGO_1518_kirmizi_lojistik etkipman220x295.indd   1 24/11/14   14:07
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Dergimizde yayınlanan yazı ve 
fotoğraflar izinsiz kullanılamaz.

Beçtiğimiz ay, lojistik sektörünün en 
prestijli organizasyonlarından olan 
Atlas Lojistik Ödülleri sahiplerini bul-
du. Ben de en başından beri, bu gü-

zide etkinliğin naçizane jüri üyelerinden biri-
yim. Ama ilk kez bu yıl, acaba ‘bir firmamıza 
haksızlık mı ettik’ hissine kapıldım. 

Aslında Atlas Lojistik Ödülleri’nin iyi kurgu-
lanmış hassas bir sistematiği var. Kategori 
ödülleri, tamamen matematiksel hesaplarla 
yapılıyor ve kimsenin itirazına mahal bırak-
mayacak kadar net ve anlaşılır. Online baş-
vurular da, yine herkesin görebileceği şeffaf-
lıkta yürüyor. Jüri Özel Ödülleri ise, tamamen 
sektörün içinden gelen sektörel sivil toplum 
örgütlerinin başkan ve yöneticileri ile sektör 
basını temsilcilerinin değerlendirmeleri so-
nucu belirleniyor. Jüri Özel Ödülü için bu yıl 
16 kişi ve kuruluş başvurmuştu. Jüri, teker 
teker hepsini masaya yatırdı ve 6 başvuru 
ödüle değer bulundu. 

Ben, bu sayımızın da konuğu oldukları için 
yalnızca iki firmamızdan bahsedeceğim…

EREN TEKNİK OTOMOTİV
Eren Teknik, Atlas Lojistik Ödülleri Jürisi’nin 
tartışmasız oy birliğiyle ödüle değer buldu-
ğu firmamız oldu. Firma, lojistik sektöründe 
hemen hemen her kuruluşumuzun maruz 
kaldığı yakıt hırsızlıklarına kesin çözüm bul-
muştu. Hatta, röportajımızda da okuyacağı-
nız üzere, bunu bir adım daha ileri götürerek, 
2015 yılı itibariyle donanımı da, yazılımı da, 
ana kartı da Türkiye’de üretilecek bir ürünün 
lansmanını yapacaklar.  Opsiyonel olarak 

araca yaklaşıldığında veya kapak açıldığında 
da devreye giren bir sistemden söz ediyoruz. 
Bu sadece yakıt hırsızlığını değil, aracı, araç-
tan yük çalınmasını ya da yükün arasına ille-
gal katılımları da engelleyecek. Üstelik tüm 
bu hizmeti aynı kontrol ünitesi üzerinden 
alıyor ve ‘bu bana lazım değil’ dediğinizi 
çıkarabiliyorsunuz. 

Röportaj sonunda, ‘Ne kadar doğru bir 
seçim yapmışız’ demekten kendimi ala-
madım.

HATAY RO-RO
Başvuruların büyük bir hassasiyetle değer-
lendirildiği o gün, maalesef bazı görece haklı 
kaygılarla, yalnızca mantığımızı dinlediğimiz 
bir karara da imza attık. 

U.N Ro-Ro, nasıl bir mecburiyetten doğup, 
dünya devi olduysa; bu kez güneyden, yine 
zorunluluklardan doğan bir kuruluş ortaya 
çıkmıştı. Uluslararası nakliye açısından çok 
hayati öneme sahip olduğu için devletin de 
teşvik kapsamına almasına rağmen bu hat, 
defalarca başarısızlık yüzünden çalışama-
mış, sonunda 55 nakliyeci, U.N Ro-Ro örne-
ğinde olduğu gibi karadan denize inmeye 
karar vermişti. Ellerini taşın altına koyup, eşit 
paylarla sahiplendikleri Hatay Ro-Ro, tıkır tı-
kır giderken Mısır, ‘Nisan ayından sonra 
geçiş izni vermeyeceğim’ diyerek tekere 
çomak sokmuştu.

İşte, konusuna hakim uzman kişilerden olu-
şan jüri, bu karara takılmış ve ‘Hepimiz, ya-
pılanı takdir ediyor, alkışlıyoruz, ama 
ya Mısır yüzünden nisanda hat yine 
kapanırsa, bir yanlışa imza atmış ol-
maz mıyız?’ vehmine kapılmıştı. 

İşte, ödülü sonuna kadar hak eden bir firma-
nın niçin ödül alamadığının perde arkası. 

Tüm okurlarımızın yeni yılını kutluyor, 2015’in 
ülkemiz ve özellikle lojistik sektörü için hayır-
lar getirmesini diliyorum. 

                                       Saygılarımla

İKİ FİRMA, 
BİR ÖDÜL

selcuk@lojiport.com
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Snoways 3

Dünya lastik sektöründe üretilen ilk 
‘Havasız radyal lastik’ sayesinde özellikle 
peyzaj, inşaat, atık, geri dönüşüm ve tarım 
endüstrilerinde çalışan ağır vasıta araçların 
en büyük sorunu olan lastik patlama riskini 
de ortadan kaldırılmış oluyor. İlk olarak 2004 
Paris Motor Fuarı’nda fikir olarak görücüye 
çıkan ‘Havasız radyal lastik’  için yılda 600 
milyon Euro’luk Ar-Ge bütçesi ayırmıştı. 

Michelin’den dünya 
lastik sektöründe bir ilk: 

‘Havasız Lastik’

Gu yıl 40. Yaşını kutlayan Lassa, kışın hem ıslak hem 
de kuru zeminde performansından taviz vermeyen 

yeni kış lastiği Snoways 3’ü kullanıcıların beğenisine 
sunuyor. Snoways 3, karlı ve buzlu zeminlerdeki üstün 
çekiş, yol tutuş ve frenleme özelliklerini TUV testlerinde 
bir önceki nesil Lassa kış lastiğine kıyasla gösterdiği 
%107 oranındaki başarıyla kanıtladı.

Lassa’dan yeni nesil kış lastiği: 

Patlamayan, hava basılmayan ve balans 
ayarı gerektirmeyen araç lastikleri ünlü bir 

lastik üreticisi tarafından piyasaya sürülecek. 
Üretiminin ardından testleri devam eden konsept 
araç tekerleğinin/lastiğinin yakın zamanda seri 
üretimine başlanacağı duyuruldu. Ayrıca; şu 
anda sadece belli inşaat araçları ile kullanılabilen 
konsept tekerleğin/lastiğin, otomobillerde 
yüksek hızlarda kullanımına olanak sağlayan 
versiyonunun tamamlanmadığı da belirtildi.

Patlamayan lastikler geliyor

Romanya’ya dev oto 
cam yatırımı

Sonunda 
bu da üretildi!

Şişecam Topluluğu, 2012 yılında 
Romanya’da satın aldığı GlassCorp S.A. 
şirketi bünyesinde yaptığı 85 milyon 
dolarlık yatırımla yeni bir otomotiv 
camları tesisi kurdu. Yıllık 800 bin set 
kapasiteli otomotiv camları yatırımının 
açılışı, Romanya Başbakanı Victor 
Ponta’nın katılımıyla düzenlendi.

KISA KISA - YAN SANAYİ

W W W. I V E C O. C O M / T U R K E Y

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



Nijerya’dan 
Shell’e ceza

Nijerya Ulusal Meclisi, Shell’in 
2011’deki kaza nedeniyle 
3.96 milyar dolar ceza 
ödemesi gerektiğine karar 
verdi. 20 Aralık 2011’de 
Shell şirketine ait Bonga 

petrol sahasında, bir tankere 
dolum yapılırken meydana 

gelen kazada, 40 bin varil 
kadar petrol Atlantik Okyanusuna 

karıştı. Kaza üzerine günde 200 bin 
varille ülkenin petrol ihracatının yüzde 

10’unu üreten tesis tamamen kapatıldı.

Mevcut 9 metrelik araca alternatif olarak geliştirilen 
10 metrelik Doruk LE, 21 oturan ve 62 ayakta olmak 
üzere toplam 83 kişi taşıyabiliyor.  

Otokar’dan yapılan açıklamaya göre, şirket, şehir 
içi yolcu taşımacılığına yönelik ürettiği Doruk LE 
otobüsünün 10 metrelik seçeneğini müşterilerinin 
beğenisine sundu. Doruk LE, 10 metrelik yeni ver-
siyonu ile kullanıcısına daha fazla yolcuyu hesaplı 
şekilde taşıma imkanı sunuyor.

Iveco Türkiye Satıştan 
Sorumlu Genel müdür 

yardımcısı K.Koray Kurşunoğ-
lu Iveco Güneydoğu Asya ve 
Japonya bölgesi pazarlarına 
Genel Müdür olarak atandı. 
42 Yaşında olan Kurşunoğlu, 
işletme mezunu İngilizce ve 
İtalyanca’nın yanında Rusça ve 
Almanca da konuşuyor. Tüm 
dünya Iveco pazarlarından 
yoğun bir talebin olduğu bu 
göreve Türkiye’den bir yöne-
ticinin atanması Iveco Türkiye 
için büyük önem taşıyor.

Almanya’nın otomotiv devi 

Opel, Bochum kentindeki 

tesislerini bu yıl aralık ayı sonuna 

doğru kapatacağını duyurdu. 

Alman otomobil endüstrisinin 

ünlü markası Opel’de krize 

dayanamadı. Opel Bochum te-

sislerinde çalışan yaklaşık 2 bin 

700 işçi için 12 Aralık Cuma günü 

son çalışma günü olacak.

Ford Otosan’ın 
Ankara Bayisi 

Kartaş; müşteril-
erine satış, servis 
ve yedek parça 
hizmetlerini aynı 
çatı altında vermek 
için inşa ettiği 3S 
tesisini hizmete açtı. 

Iveco’dan Japonya’ya 
yönetici transferi
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Doruk LE seçeneği

kilit vurdu

Otokar’dan 10 m’lik

Otomotiv devi kapıya 

Ford’un Ankara 
bayisi Kartaş’tan 3S tesisi

KISA KISA - FİRMALARDAN
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Ülkemizde geçtiğimiz aylarda satışa çıkan ilk pre-
mium elektrikli araç ünvanına sahip olan BMW i3, 
yılın en çevreci otomobili seçildi.

Satışa sunulduğu günden itibaren dünya çapın-
da 12 bin adetten fazla satılan ve ülkemizde de 
yollara çıkan BMW i3, 2014 Los Angeles Otomobil 
Fuarında Green Car jürisi tarafından “2015 Yılın 
Yeşil Otomobili” ödülüne layık görüldü.

UKOME’nin aldığı karar doğrultusunda, artık 5 yaşın 
üzerindeki taksilere ruhsat verilmeyecek. İstan-
bul’daki 17 bin 395 taksiden, yaklaşık 3 bini, 5 yaşın 
üzerinde bulunuyor. Karar kapsamında, İstanbul’da-
ki yaklaşık 3 bin taksi plakasının, 1 Ocak itibarıyla 
trafiğe yeni araçlarla çıkması gerekiyor.

Ford’un küresel ölçekte en çok satılan modeli 
olmasının yanı sıra, “Dünyanın En Çok Satılan 
Otomobili” unvanını koruyan Ford Focus’un 
yeni nesli Türkiye’de pazara sunuluyor. 

Çin’in Guangzhou eyaletinde düzenlenen bir 
Otomobil fuarında görücüye çıkan LandWind 
X7, Jaguar Land Rover şirketinin Range Rover 
Evoque modeline olan inanılmaz benzerliği 
herkesi şaşırttı. LandWind X7’nin fiyatı ise 
sadece 14 bin sterlin (22 bin dolar).

Yeni Ford Focus Türkiye’de

Çin işi Range Rover

Yüzde 58’lik global pay ile sıfır emisyonlu araçlar 
pazarına hakim Renault-Nissan’ın ürettiği elektrik 

motorlu otomobiller, şimdiye kadar 4 milyar kilometre 
yol kat etti. Bu, dünyanın etrafının 100 bin kez dönülme-
si anlamına geliyor. Renault-Nissan elektrik motorlu oto-
mobilleri toplam 200 milyon litre yakıt tasarrufu sağladı; 
söz konusu tasarruf miktarı ile 80 adet olimpik yüzme 
havuzunun doldurulması mümkün.

Renault Nissan 
200 bin elektrikli sattı

BMW i3 

veda edecek

yılın en çevreci otomobili seçildi 

Yeni yılda İstanbul eski taksilere
KISA KISA - OTOMOBİL
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Lojistikçilerin lojistiğini üstlenen Alman firması 
DKV, Türkiye temsilciliğinin yönetimine sektörün 
deneyimli isimleri Zeynep Selen Almaleh ve 
Deniz Çokcoş Sezer’i getirdi.  

Türkiye Ülke Müşteri İlişkileri ve 
Operasyonları Müdürlüğü’ne Zeynep 
Selen Almaleh, Türkiye Ülke Satış 
Müdürlüğü’ne Deniz Çokcoş Sezer atandı. 
“Türkiye’deki en iyi hizmet sağlayıcı” 
olma hedefi doğrultusunda yenilediği 
Türkiye yapılanmasının yönetimini iki 
bayan yöneticiye emanet eden DKV, Türk 
nakliyecisinin beklentilerini daha etkin şekilde 
karşılamayı hedefliyor.

GEFCO Türkiye, Litvanya Demiryolları ile 
birlikte gerçekleştireceği ve Türkiye’deki tek 
temsilcisi olacağı “Viking Treni” ile Türkiye’den 
İskandinavya’ya uzanan bir koridor üzerinde 
multimodel taşımacılık hizmeti vermeye 
başlıyor. 

GEFCO Türkiye’nin Litvanya Demiryolları’nın 
Türkiye temsilciliğini gerçekleştireceği bu 
proje ile Türk sanayicisinin ürettiği ürünler, 
Avrupa’dan sonra Baltık Ülkeleri’ne de 
demiryoluyla taşınacak.

DHL Express 
Türkiye’nin KOBİ 
Express başarısı

Ege Bölgesi’nin dışarıya açılan kapısı olan İzmir’i 
Avrupa’nın önemli lojistik üssü haline getirecek, 

binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak Kemalpaşa Lojistik 
Merkezi’nin alt yapı çalışmaları tamamlandı.  1.2 milyon 
metrekarelik alanda kurulacak, 3 milyon metrekare geri 
sahası olacak lojistik köy tamamlandığında 15 bin kişiye 
iş sağlayacak.

DHL Express 
Türkiye’nin 2013 
yılında hayata 
geçirdiği ve birçok 
ödül kazanmış 
olan KOBİ Express 
kampanyası İLE 
Contact Center World 
tarafından düzenlenen 
“2014 Uluslararası 
En İyi Uygulamalar” 
yarışmasında Gümüş 
Ödüle layık görüldü. 

Logitrans Transport 
Lojistik Fuarı 

kapsamında bu yıl 
beşincisi düzenlenen 
Atlas Lojistik Ödülleri 
Yarışması’nda 
Uluslararası Taşıma 
İşleri Organizatörleri 
(R2) kategorisinde yılın 
en başarılı lojistik şirketi 
OMSAN Lojistik oldu.

DKV Türkiye’nin yönetimine 
‘hanım eli’ değiyor

“Viking Projesi” 

Kemalpaşa 
Lojistik 
Merkezi’nin  
alt yapısı hazır

OMSAN 5. Kez yılın 
en iyi taşıma işleri 
organizatörü

Türkiye’den İskandinavya’ya uzanan bir koridor

Zeynep Selen Almaleh

Deniz 
Çokcoş 
Sezer

KISA KISA - LOJİSTİK
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Or-Gi’de
32 milyon ton taş kullanıldı

Hızlı büyüme ve 
sergilediği göz alıcı 

performans ile endüstri 
profesyonellerinin 
gözünde çok seçkin 
bir yer edinen Turkish 
Cargo, Payload Asia Ödül 
Töreni’nde 2 ödüle birden 
layık görüldü.

Günümüzde şehiriçi 
ve şehirlerarası 

helikopter yolculuğunun 
giderek artması üzerine 
harekete geçen İSPARK, 
yeni pistlerin de açılması 
ile hava taksi ve şehir 
içi uçuşlar planlıyor. 
Hava taksi ile Kadıköy-
Yenikapı 3, Üsküdar-Şişli 
4, Kadıköy-Sütlüce arası 6 
dakika olacak.  Yaklaşık 3 
yıllık süreç içinde Kadıköy 
Heliportu’na ticari sağlık 
ve şehir turlarını da 
kapsayan 1000’e yakın 
iniş gerçekleşti.

Türkiye’nin prestij projeleri arasında gösterilen ve 
yapımına 2011 yılında başlanan Ordu-Giresun 

Havalimanıın altyapı inşaatının tamamlanmasıyla taş 
taşıma işlemi sona erdi. Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Enver Yılmaz, havalimanı inşaatı için 3,5 yılda 
32 milyon ton taş taşındığını söyledi. Yılmaz, üstyapının 
yüzde 89’luk kısmının tamamlandığını söyledi.

TAV’ın 75 milyon euroluk yatırımıyla Atatürk 
Havalimanı’na sekiz yeni köprü eklenecek ve 
terminal 27 bin metrekare büyütülecek.

TAV Havalimanları ile Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi DHMİ, İstanbul Atatürk Havalimanı dış 
hatlar terminali tadilatı ve büyütülmesine yönelik ek 
yatırım için el sıkıştı. TAV, terminalin genişletilmesi 
için 75 milyon euro yatırım yapacak. Çalışmaların 16 
ayda tamamlanması planlanıyor. TAV Havalimanları 
İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Kaliteden ödün 
vermeden yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Türk Hava Yolları ile Türkiye Ulusal Ajansı 
arasmda imzalanan protokol ile Erasmus+ 
programı yararlanıcılanna, projeleri kapsamında 
gerçekleştirecekleri yurt dışı seyahatlerinde  
% 15 bilet indirimi ve 10 kg. ek bagaj hakkı tanınıyor.

Erasmus öğrencilerine Müjde
% 15 bilet indirimi ve 10 kg. ek bagaj

Kabus sona eriyor
Havada tur, kontuarda sıra kabusuna son

Hava taksiler 
geliyor

Turkish 
Cargo’ya 
ödül yağdı

Gece gündüz çalışan kamyonlar havalimanı 
inşaatı için 3,5 yılda 32 milyon ton taş taşıdı

KISA KISA - HAVAYOLU
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TÜVASAŞ’tan üç 
yılda 124 tren

Aksaray-Yenikapı 
metrosu açıldı

Demiryolunda seneye 

özelleştirme 
başlıyor

Türkiye Vagon San-
ayii Anonim Şirketi 

(TÜVASAŞ) tarafından 
Adapazarı’nda imal edilen 
ilk yerli dizel tren setinden 
üç yılda 124 adet daha 
üretilecek. 18 tren seti 
2015, 48 tanesi 2016 ve en 
büyük parti olan 58 araç 
ise 2017 yılında TCDD’ye 
teslim edilecek.

UUlaştırma Bakanı 
Lütfi Elvan, “2015 

yılında demiryolumuzu 
serbestleştireceğiz” 
diyerek, özelleştirmelerin 
başlayacağını açıkladı. 
Elvan, güçlü bir sanayiye 
ve ekonomiye sahip 
olmak için, güçlü 
bir ulaşım ve erişim 
altyapısına sahip olmak 
gerektiğini vurguladı.

B aşbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun 

katılımıyla ‘Aksaray-
Yenikapı metro hattı 10 
Kasım günü faaliyete 
geçti. Yeni hatla birlikte 
Kartal’dan yola çıkan biri 
Atatürk Havalimanı’na 
81 dakikada seyahat 
edebilecek. Davutoğlu 
yeni hatla ilgili “Hayal 
gerçek oldu” dedi.

İspanyol OHL, milyonlarca İstanbullu’nun bir an 
önce bitmesini beklediği Sirkeci-Halkalı,  
Gebze-Haydarpaşa banliyö hatlarının iyileştirilmesi 
projesinde maliyet artışını gerekçe göstererek işi 
durdurma noktasına getirdi. 

İstanbul’a kötü haber

Lütfi Elvan

KISA KISA - DEMİRYOLU
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Alsancak Limanı’na 

yeni vinçler
Uzun süredir yatırım 
yapılmasını bekley-
en İzmir Alsancak 
Limanı’nın yüzü, 27 
Kasım Çarşamba günü 3 
adet gantry crane vinci-
nin gelmesiyle güldü.

M/T KALAMIŞ -E, 

Yalova’da 
denizle buluştu
CYE Petrol’ün yeni nesil 
bunker barcı M/T KA-
LAMIŞ-E, Yalova Kocatepe 
Tersanesi’nde 29 Kasım 
Cumartesi günü düzen-
lenen törenle suya indirildi. 

Açık deniz Rolls-Royce’u Tuzla’da inşa edilecek

Havacılığın yanı sıra denizcilik 
alanında da faaliyet gösteren 

Rolls-Royce, Norveçli bir şirket için 
inşa edeceği çok amaçlı açık deniz 
gemisini Tuzla’da inşa etmeye karar 
verdi. Beşiktaş Tersanesi’nde inşa 
edilecek gemi, tamamen yeni bir 
tasarım ve donanıma sahip olacak.

İBB, yap-işlet-devret 
modelini denize taşıyor. 
Mevcut ve yeni vapur 
hatları için ilk teklif, 
tersanecilere yapıldı. 
Tersaneciler ise ‘Gemileri 
yaparız, işletmeye 
karışmayız’ diyor. 

İzmir’in Aliağa İlçesi’nde 
bulunun gemi söküm 
tesisleri hurda gemi 
bulmakta zorlanınca, 
Avrupa ülkelerinin 
savunma bakanlıklarıyla 
görüşüp hurda savaş 
gemilerini almaya 
başlayarak B planına geçti.

ARANIYOR

Şehir Hatları için
işletmeci aranıyor!

Hurda gemi 
karaborsa

 11 Yıllık Uluslararası İş Deneyİmİ
 25 Mİlyon USD Yıllık Cİro
 170 Adet Özmal Araç Parkı
 42  Adet Frİgorofİk Araç
 10 Adet LowBed Araç
 170 Nitelİklİ İnsan Kaynağı
 25 Adet Güzergaha Komple Taşıma Hİzmetİ
 10 Adet Güzergaha Parsİyel Taşıma Hİzmetİ
 10 Adet Dünya Çapında Acente

n3

n3

n3

n3

n3

n3

n3

n3

n3

GÜLER TRANSPORT VE HİZMET TİPLERİ;

i. Uluslararası Kara Taşımacılığı

ii. Uluslararası Hava Taşımacılığı

iii. Uluslararası Deniz Taşımacılığı

iv. Proje Taşımacılığı

v. Frigo Taşımacılığı 

Güler Transport; yaş ortalaması 5 olan ve EURO 5 standardına 
sahİp çevrecİ araç fİlosu İle aşağıdaki ülkelere/ülkelerden düzenlİ 
olarak sevkİyatlar yapılmaktadır.

Ortadoğu 
Irak- İran – Lübnan – Ürdün – Katar – BAE – Suudİ Arabistan   
Yemen – Bahreyn – Umman – Mısır – Kuveyt 

Türki Cumhuriyetler
Azerbaycan  - Türkmenİstan – Kırgızİstan – Özbekİstan –  Kazakİstan 

Rusya – Ukrayna – Romanya – Makedonya

HATAY’I DÜNYAYA BAĞLAYAN LOJİSTİK ŞİRKETİ

KISA KISA - HAVAYOLU



ojistik, hükümetin 10. Kalkınma 
Planı’nda önemli bir yer tuttu. 
Program kapsamında sektörün 
2018 yılına kadar Dünya Bankası 
Küresel Lojistik Performans En-
deksi’nde 27. sıradan 15’inciliğe 

yükselmesi hedeflenirken, limanlarda elleçle-
nen konteyner miktarının 7.9 milyon TEU’dan 
13.8 milyon TEU’ya çıkarılması için çalışılacak. 
Yine 2018 yılına kadar demiryolu bağlantısı 
olan limanlarda elleçlenen yükün demiryolu 
ile taşınma oranının 7.8’den 15.4’e çıkarılma-

sı planlanıyor. Demiryolu yük taşımacılığında 
özel sektörün payı yüzde 27’den yüzde 30’a çı-
karılacak, toplam dış ticaret hacminde hava 
kargonun payı 2018’e kadar 11.7’den 12.9’a 
yükseltilecek. Tüm bu rakamlara ulaşmak için 
de şehirlerde lojistik altyapının iyileştirilme-
si; gümrük işlemlerinde etkinliğin sağlanması; 
büyük altyapı yatırımlarının tamamlanması, 
sektörde faaliyet gösteren firmaların rekabet 
güçlerinin artırılması ve yurtiçi lojistik yapılan-
masının yurtdışı yapılanmalarla desteklenme-
sine yönelik çalışmalar yapılacak.

L

2017 yılına kadar Türkiye’de kombine ve intermodal taşımacılığı 
geliştirmek üzere iç ve dış ticarette tedarik zinciri yönetiminde 
optimizasyonu sağlayacak, ülkeyi uluslararası ticarette tercih edilir 
bölgesel bir lojistik üs haline getirecek, emniyetli ve teknolojik 
yeniliklere sahip, kalkınmaya ivme kazandırmayı öngören 
sürdürülebilir bir Türkiye Lojistik Master Planı(TLMP) hazırlanacak. 
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Lojistik, 10. Kalkınma Planı’nda 
öncelikli dönüşümü planlanan 9 sektörden biri oldu
Türkiye’nin lojistikteki uluslararası konumu güçlendirilecek, sanayi 

ürünlerinin toplam maliyeti içindeki lojistik maliyetin yükü azaltılacak ve 
nihai ürünlerin tüketim pazarlarına ulaşım süresi kısaltılacak.

Lojistiğin yol 
haritası 
yeniden çiziliyor

TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM PROGRAMI EYLEM PLANI

HEDEF: TÜRKİYE’Yİ BÖLGESEL LOJİSTİK ÜS YAPMAK

ALTYAPI

ŞEHİRLEŞME

GÜMRÜK

REKABET 
GÜCÜ

LOJİSTİK
MERKEZLER
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HABER

25

Gümrük işlemleri 
hızlanacak yeni  
kapılar açılacak
Gümrüklerin fiziki ve beşeri 
kapasitesinin artırılacak. Yeni 
hudut kapıları açılarak ticaret 
artırılacak, alternatif ulaşım 
güzergahları çoğaltılacak ve 
hudut geçişlerinde yaşanan 
yoğunluk ve yığılmalar 
azaltılacak. Yap-işlet-devret 
(YİD) modeli kapsamında, 
mevcut gümrük kapıları ve 
gümrük idareleri modernize 
edilecek. son teknoloji elektronik 
sistemler devreye sokulacak.

Demiryolunda serbestleşme  
süreci tamamlanacak
Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının 
Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun 
kapsamında, ikincil mevzuat çalışmalarının 
tamamlanarak TCDD’nin özel taşıyıcılara 
açılması ve demiryolu taşımacılığında 
serbestleşmesi sağlanacak. 2014 yılı içinde 
TCDD Taşımacılık A.Ş’nin ana statüsü 
oluşturulacak ve Kurum ticaret siciline 
kaydedilecek. Altyapı kapasite tahsisi ve 
ücretlendirmeye ilişkin genel kuralları, 
izlenecek yöntemleri ve tahsis için gerekli 
diğer bilgileri ayrıntılı olarak gösteren 2015 
Şebeke Bildirimi hazırlanacak. Çandarlı 
Limanı projesi yürütülecek. 2011 yılında 
yatırımı başlatılan Çandarlı geri kalan 
altyapı ve üst yapılar kademeli olarak 
gerçekleştirilecek. İlk etabının 2018’de 
tamamlanması öngörülüyor. 

OSB, serbest bölge ve büyük 
fabrikalara iltisak hatlarının 

yapılacak. Mevcut konvansiyonel 
hatlarda eksik olan elektrifikasyon 
ve sinyalizasyon sistemlerinin 
tamamlanacak. 

LOJISTIK, 10. KALKINMA PLANI’NDA ÖNCELIKLI  

DÖNÜŞÜMÜ PLANLANAN 9 SEKTÖRDEN BIRI OLDU 

ürkiye’nin lojistikteki uluslararası konumu güçlendirilecek, sanayi 
ürünlerinin toplam maliyeti içindeki lojistik maliyetin yükü azaltılacak 
ve nihai ürünlerin tüketim pazarlarına ulaşım süresinin kısaltılacak. 
Yapılacak yatırımlar ve düzenlemelerle sektörün 2018 yılına kadar 
Dünya Bankası Küresel Lojistik Performans Endeksi’nde 27. sıradan 
15’inciliğe yükselmesi hedefleniyor.

KOORDİNASYON KURULU KURULUYOR
Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan 10. 
Kalkınma Planı’nda Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı kapsamında 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2015 Haziran ayına 
kadar Lojistik Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Kurulda Ekonomi Bakanlı-
ğı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı müsteşarları da yer alacak.

Program kapsamında sektörün 2018 yılına kadar Dünya Bankası Küresel 
Lojistik Performans Endeksi’nde 27. sıradan 15’inciliğe yükselmesi hedefle-
nirken, limanlarda elleçlenen konteyner miktarının 7.9 milyon TEU’dan 13.8 
milyon TEU’ya çıkarılması için çalışılacak. Yine 2018 yılına kadar demiryolu 
bağlantısı olan limanlarda elleçlenen yükün demiryolu ile taşınma oranının 
7.8’den 15.4’e çıkarılması planlanıyor. Demiryolu yük taşımacılığında özel 
sektörün payı yüzde 27’den yüzde 30’a çıkarılacak, toplam dış ticaret hac-
minde hava kargonun payı 2018’e kadar 11.7’den 12.9’a yükseltilecek. Tüm 
bu rakamlara ulaşmak için de şehirlerde lojistik altyapının iyileştirilmesi; 
gümrük işlemlerinde etkinliğin sağlanması; büyük altyapı yatırımları- Lojisti-
ğin yol haritası yeniden çiziliyor nın tamamlanması, sektörde faaliyet göste-
ren firmaların rekabet güçlerinin artırılması ve yurtiçi lojistik yapılanmasının 
yurtdışı yapılanmalarla desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Denİzcİlİkte umduğumuzu
bulamadık

TOBB Denizcilik Meclis Başkanı 
Erol Yücel: Denizcilik sektörü ola-

rak taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm 
Programı Eylem Planı” içerisinde de-
nizcilikle ilgili olarak görmeyi arzu etti-
ğimiz konuları göremedik. Ancak, yine 
de böyle bir planlama yapılmasının 
düşünülmesini önemsiyor ve en kısa sürede bu çalışmanın 
revize edilerek içinin doldurulmasının yararlı olacağını dü-
şünüyoruz. Denizcilik sektörü için öncelik ciddi bir planlama 
yapılması gerekli. Öncelikle denizcilik sektörüne bakış açısını 
değiştirmek zorundayız. Türk armatörü sahip olduğu 31 mil-
yon DWT’luk filonun sadece 8 milyon DWT’luk bir bölümünü 
Türk bayrağı altında çalıştırıyor. Bunun nedenleri masaya 
yatırılmalı. Rakip ülkelerde olduğu gibi tersanelerimiz daha 
fazla desteklenmeli. Eylem planında kısmen limanlara yer 
verilmiş. Ancak, Kruvaziyer gemiler ayrı bir başlık altında ve 
önemle dikkate alınmalı. Günümüzde en önemli konular-
dan biri de yolcu ve mürettebatın bulunduğu bu gemilere 
verilecek kurtarma ve yardım hizmetleri için acil uygulama 
planları hazır edilmeli. İstanbul’da kruvaziyer gemiler için 
düşünülen “Galataport” projesi geçici olarak düşünülmeli. 
Bu rıhtımın ihtiyacı karşılaması mümkün değil. Uzun vadede 
Yenikapı – Ataköy arasındaki bir bölgede Kuruvaziyer gemi 
limanı ve yolcu salonları yapılmalı.

İhracatla büyümenİn yolu 
lojİstİkten geçer

Uluslararası Nakliyeciler Derne-
ği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 

Nuhoğlu, taşımacılık ve lojistik sektrörü-
nün 10. Kalkınma Planı’nda yer almasını şu 
cümlelerle değerlendirdi:

“Lojistik hedeflerin ilk kez resmen bir devlet 
politikası haline gelmiş olması, sektörümüz adına son derece 
memnuniyet verici bir yaklaşım oldu. Özellikle Türkiye’nin, 
Dünya Bankası’nın 160 ülkeyi değerlendirdiği Küresel Lojistik 
Performans Endeksi sıralamasında 2023 yılında ilk 15 ülke 
içinde yar alması hedefinin, ülkemizin kalkınma hedeflerinin 
temel performans göstergeleri arasında yer alması, bizler 
için çok heyecan verici. Ülkemizin kalkınması ve rekabet 
gücü için lojistik altyapılar ve sistemler büyük önem taşıyor.”

Dönüşüm sürdürülebİlİr olmalı

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik 
Hizmet Üretenleri Derneği (UTİ-

KAD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgut 
Erkeskin de, hükümetin kararını şu söz-
lerle değerlendirdi: “Sektörün büyümeye 
ve derinleşmeye ihtiyacı var. 10. Kalkınma 
Planı’nda Dönüşümü planlanan 9 sektör-
den birisi olarak değerlendirilmesinden 
memnuniyet duyuyoruz. Fakat bu dönüşüm sadece özel sek-
törde değil, topyekün kamuda da yansımasını bulabilmeli, 
dönüşüm ve büyüme sürüdürülebilir olmalı.”

T
2013 yılında Yatırım Programına alınan 
Filyos Limanı altyapı işleri 2018 yılında tamamlanacak
2015 Ocak ayında başlanarak fizibilite çalışmaları tamamlanmış olan 
Mersin Konteyner Limanı’nın imar planı çalışmaları tamamlanarak 
yapımına başlanacak. 2015 sonunda tamamlanacak şekilde otomotiv 
sektörünün dış ticaretinin kesintisiz sağlanması için Doğu ve Güney 
Marmara Bölgesi’nde mevcut tesisler de dikkate alınarak otoport 
kurulması için yer tespit çalışmaları ve fizibilite etüdü yapılacak. Ana 
limanların karayolu ve demiryolu bağlantıları ve sınır kapılarına bağlantı 
yapan koridorlarda karayolu yatırımlarının tamamlanacak. Yeni hava 
kargo terminallerinin açılması planlanırken lojistik merkezi projeleri 
tamamlanacak. Yurtdışında da lojistik merkezler açılacak. 

LOJİSTİK MASTER PLANI
2015 yılına kadar Liman Yönetim Modeli belirlenerek hayata geçirilecek. Bu 
model kapsamında oluşturulacak yönetim yapısı; bölgesel ihtiyaçları ve ka-
pasiteleri dikkate alarak Kıyı Yapıları Master Planı’nın yönlendirilmesinden ve 
uygulanmasından sorumlu olacak. Bu yapı ile Türkiye’deki ekonomik geliş-
meye hizmet edecek şekilde limanların işletiminin iyileştirilmesinde kamu-
nun üstlenmesi gereken eşgüdüm, özelleştirmeler sonucunda tekel oluşma-
sının engellenmesi gibi limancılık politikasıyla ilgili görevler de ifa edilecek. 
Kıyı Yapıları Master Planı bütüncül kıyı alanları planlarıyla uyumlu olacak 
şekilde güncellenecek ve belirlenecek liman yönetim modeli kapsamında 
uygulanacak. 2017 yılına kadar Türkiye’de kombine ve intermodal taşı-
macılığı geliştirmek üzere iç ve dış ticarette tedarik zinciri yönetiminde 
optimizasyonu sağlayacak, ülkeyi uluslararası ticarette tercih edilir bölge-
sel bir lojistik üs haline getirecek, emniyetli ve teknolojik yeniliklere sahip, 
kalkınmaya ivme kazandırmayı öngören sürdürülebilir bir Türkiye Lojistik 
Master Planı(TLMP) hazırlanacak.
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LOJİSTİĞİ İSTİHDAM
KRİZİ BEKLİYOR

tik işinden çıkması ve yaklaşık 40 milyon kişinin girmesi 
bekleniyor. 20 milyon kişi nereden bulunacak? Ayrıca; 
“Transportation & Logistics 2030 Winning the talent 
race” çalışmasına göre 2030 yılına kadar 460.000 pilot 
ve 650.000 uçak bakım teknisyenine ve 2050 yılına kadar 
364.000 deniz adamına ihtiyaç duyulacaktır. Önümüzde-
ki 20-25 yıl içinde lojistik iş gücü için yeterli sayıda nite-
likli insan kaynağı nasıl temin edilecek?

İngiltere’de yapılan “The Logistics Report 2014” çalışma-
sına göre İngiltere’deki dört şirketten biri, yeterli sayıda 
nitelikli şoför ve depo çalışanı temininde zorlanıyor ve 
“SEMLEP Logistics report, 2013” çalışmasına göre İngilte-
re’deki lojistik şirketlerinin sadece 20%’si, yeni mezun is-
tihdam edebilmiş. Benzer durum “2015 19TH Annual 3PL 
Study” çalışmasında ortaya çıkıyor ve buna göre dünya 
genelinde de şirketlerin 45%’i, yeterli sayıda nitelikli lojis-
tik iş gücü temininde zorlanıyor.

n  Gençler, lojistik işine nasıl bakıyor?  Şirketler, lo-
jistik işi için gençleri etkileyebiliyor mu? 

Lojistik işi ve lojistik sektörü, ihtiyaç duyulan yeterli sayı-
da nitelikli genci istihdam edebilmek için diğer iş kolları 
ile rekabet halindedir. “Millennials at work Reshaping the 
workplace” ve “Young talents’ opinion about the industry” 
araştırmaları, yeni mezunların olumsuz imajından dola-
yı lojistik işinde çalışmayı düşünmediğini ve imajı daha 
yüksek olan iş kollarını tercih ettiğini gösteriyor. Örneğin; 
Transportation & Logistics 2030 Winning the talent race” 
çalışmasına göre İngiltere’de diğer iş kollarına karşı teda-
rik zinciri ve lojistik işi, ihtiyaç duyulan yeterli sayıda nite-
likli insan kaynağını çekebilme rekabetinde zorlanıyor ve 
2030 yılında gençlerin 36% olasılıkla lojistiği iş olarak se-
çeceği tahmin ediliyor. Ayrıca; “SEMLEP Logistics report, 
2013” çalışmasında ise lojistik işinin gençlerin ilk tercihi 
olmamasından daha kötüsünün ise lojistik işinin en son 
tercih olduğu tespiti yapılıyor. 

LOJİSTİĞİ ANA OKULUNDA TANITIP,  
SEVDİRMEK GEREK
Lojistik iş gücü ihtiyacının artmasına rağmen ve bunun 
için gerekli olan için yeterli sayıda nitelikli insan kaynağı-
nın temininin çok önemli bir sorun olduğunu tespit eden 
ve bunun bir krize yol açabileceğini gören İngiltere, genç-
lerin ilgisini ve tercihlerini lojistik işine çekebilmek için 
farklı uygulamalar yapıyor. Örneğin; 14-19 yaş arasındaki 
gençlerin 64%’ünde lojistiğin yanlış anlaşıldığı tespit edi-
lince topluma ve özellikle anaokulundan liseye kadar öğ-
renim gören çocuklara ve gençlere, lojistik işi anlatılıyor.

Yapılan araştırmalardaki ilginç bir nokta ise lojistik işin-
de çalışmayı düşünen gençlerin günümüzde lojistik sek-
töründe çalışmak isterken gelecekte ise lojistik sektörü 
yerine firmaların tedarik zinciri ve lojistik bölümlerinde 
çalışmayı düşünmesidir.

Gençlerin kafasında şirketlerin imajı konusunda soru 

işaretleri var. Hangi şirketlerin imajı? Lojistik sektörün-
deki firmaların mı, yoksa şirketlerin tedarik zinciri ve lo-
jistik bölümlerinin mi? 

“Supply chain & logistics Employment Market” çalışma-
sına göre Tedarik zinciri ve lojistik sektörü, üst ve orta 
düzey yönetici bulmanın en zor olduğu iş kolu olup orta 
ve üst düzey yöneticiler de lojistik ve tedarik zinciri işin-
de çalışmaya istekli görülmüyor. Bu durum da şirket-
ler, kendi içinden yönetici yetiştirmek zorunda kalabilir. 
Peki, şirketlerde geleceği yönetebilecek nitelikte yönetici 
adayları var mı veya mevcut yöneticilerin nitelikleri ye-
terli mi? Bu konuda da soru işaretleri vardır. Bu konu da 
tartışılmaya değerdir.

n  Peki Türkiye’de tablo nasıl? Hükümetin taşımacılık-
tan lojistiğe geçiş terminini nasıl yorumluyorsunuz?

Burada verdiğim bazı verilere yönelik Türkiye’de bir çalış-
ma bulamadığım için İngiltere’den örnekler verdim. Eğer 
Türkiye’de benzer çalışmalar varsa ben ulaşamadım ve 
özür dilerim. 

Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu öğretim üye-
lerinden, O2 Danışmanlık’ın kurucusu ve sahibi; 
www.lojiport.com yazarlarından Oruç Kaya, lo-
jistik sektörünü bekleyen önemli bir risk faktörü-

nü gündeme getirdi. Oruç Kaya’nın “2015 19TH Annual 
3PL Study” araştırmasına dayanarak verdiği bilgiye göre 
2015 yılında 60 milyon kişi tedarik zinciri ve lojistik işin-
den çıkarken, ancak 40 milyon kişi girecek. Bu da dünya 
genelinde 20 milyon kişilik dev bir istihdam açığı anlamı-
na geliyor. 

n  Lojistik, geleceğin parlayan yıldızı olarak açıklanı-
yor. Ama, sizin yorumladığınız verilere göre durum 
pek parlak değil. Sektörün son durumu nedir?

Lojistik için ihtiyaç duyulan iş gücünün karşılanmasının 
yakın gelecekte çok önemli sorun olacağının sinyalleri 
geliyor ve bu iş gücü için yeterli sayıda nitelikli insan kay-
nağının temininde çok yüksek olasılıkla kriz yaşanacağı 
tahmin ediliyor.

“2015 19TH Annual 3PL Study” çalışmasına göre 2015 
yılında yaklaşık 60 milyon kişinin tedarik zinciri ve lojis-

Küçük ve orta ölçekli lojistik ve nakliye firmaları 
gelişmedikçe ve geliştirilmedikçe, Türkiye’de lojistik 
GELİŞMEZ.

Operasyonlarda çalışan (mavi yakalılar, şoförler vb.) 
gelişmedikçe ve geliştirilmedikçe, Türkiye’de lojistik 
GELİŞMEZ.

Depo yöneticileri ve çalışanlar (mavi yaka) arasında “ara 
yönetici” ihtiyacı (nitelik) sağlanmadıkça, Türkiye’de lojistik 
ve depo işi GELİŞMEZ.

Depo yönetimi ve operasyonları gelişmedikçe ve 
geliştirilmedikçe, Türkiye’de lojistik işi ve lojistik 
operasyonları GELİŞMEZ.

3OLMAZSA OLMAZLAR

n

n

n

n

3

3

3

3



28 ARALIKARALIK 29

Bu planın çok fazla “lojistik sektörü odaklı” olduğunu dü-
şünüyorum. Lojistik sektöründe kamu kurum ve kuruluş-
larınca lojistik maliyetlerin düşürülmesi ve işlem süreleri-
nin kısaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Lojis-
tik, sadece LOJİSTİK firmaları tarafından YAPILMAMAKTA-
DIR ve Türkiye’de nakliye haricinde lojistiğin diğer fonk-
siyonlarında “dış kaynak” kullanım oranı düşüktür. Çok 
sayıda endüstride, lojistiğini kendi kaynakları ile yapan 
çok sayıda firma vardır ve bunun böyle devam edeceği 
tahmin edilebilir. Bu firmaların maliyetleri, işlem süreleri 
ve diğer ihtiyaçları da düşünülmelidir. Türkiye’deki firma-
ların tedarik zincirine yönelik araştırmalar yapılmalıdır.

LOJİSTİK FİRMALARI TEDARİK ZİNCİRİNİ  
YÖNETEMEZ, DESTEKLER
Bu plandaki dikkatimi çeken önemli bir unsur da “Lojistik 
firmalarının taşımacılık yanında modern depoculuk anla-
yışıyla tedarik zincirini yönetecek şekilde yapılanması ve 
“Lojistikte modern depoculuk anlayışına geçişin sağlan-
ması için standart proje oluşturulacak” olmasıdır. Lojistik 
firmaları, tedarik zincirini (TZ) yönetemez. Lojistik firma-
ları, TZ’nin yönetilmesine destek olur ve TZ’nin yönetil-
mesine yönelik hizmetler verir. Yanlış tanımlar üzerine 
doğru planların yapılması çok zordur. TZ, hâlâ ya yanlış 
tanımlanıyor ya da yanlış anlaşılıyor. Dünyada lojistik fir-
masının yönettiği TZ örneği yok (“VECTOR & GM” gibi bir-
kaç örnek oldu yaklaşık 10 sene önce ama BAŞARILI OLA-
MADI.) ve Türkiye’de bu, çok çok... ZOR (hatta İMKANSIZ). 
Lojistik firmalarına, yapabileceklerinde fazla sorumluluk 
yüklenmemelidir. Ayrıca; TZ, sadece DEPO olarak dü-
şünülmemelidir.  Depo, hem lojistik hem de TZ için çok 
önemlidir ama tek lojistik fonksiyonu değildir. Nakliye ve 
depo ve diğer lojistik fonksiyonları, birlikte düşünülmeli 
ve uygulanmalıdır.

Lojistik ve TZ dinamiktir. Standart bir proje yerine iyi bir 
depo ve depo yönetimi için STANDARLAR belirlenebilir. 
Ayrıca; burada sorumlu kuruluş olarak belirlenen Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı yerine Lojistik Koordinasyon Ku-
rulu, daha doğru bir “sorumlu kuruluş” olabilirdi. 

Her ne kadar “Taşımacılıktan Lojistiğe” olarak tanıtılmış 
olsa da içerdiği eylem planları nedeniyle yine “taşıma-
cılık” ağırlıklı olup lojistiğin diğer unsurlarına ve fonksi-
yonlarına yönelik eylem planlarının ya çok az ya da hiç 
olmadığını söyleyebilirim. Ayrıca; hazırlanması düşünü-
len Lojistik Master Planı’ndan önce Türkiye’nin Tedarik 
Zinciri röntgeni çekilmeli ve lojistik planlamalar, buna 
göre yapılmalıdır.  Unutmayalım önce Tedarik Zinciri, 
sonra Lojistik! Eğitim, insan kaynağı ve lojistik iş gücü gibi 
önemli olabilecek bazı politikalar ve eylem planları da ek-
lenebilir. 

n  Türkiye’de lojistik şirketleri hakkında ne düşünü-
yorsunuz? 

Hangi sektör veya hangi iş kolu olursa olsun bütün şir-
ketler, “para kazanmak” için kurulur. Para kazanmak, çok 
ciro elde etmek değildir. Para kazanmak, “kâr” elde et-
mektir. Para kazanmak, düzenli ve sürekli gelişen “kâr-

lılık” ile çalışmaktır. Fortune 500 Türkiye listesine göre 
lojistik sektörünün (nakliye, depo, dağıtım vb. hizmetleri 
entegre sunabilen firmalar) FAVÖK (EBITDA) oranları çok 
düşüktür. Lojistik sektörünün ortalama EBITDA oranı, 
hem az hem de azalma eğilimi gösteriyor.

Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu Lojistik Uygula-
malar ve Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan son 
araştırmaya göre “Fiyat odaklı rekabeti” en önemli sorun 
olarak gören lojistik sektörü, bu sorunu çözebilmek için 
ne tür çözümler üretiyor ve üretebiliyor? Fiyat rekabeti 
yerine “müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet rekabeti” 
gündeme gelmelidir.

Hem kâr oranları düşük, hem birçok cefa çekiliyor hem 
de hâlâ çözülmesi beklenen sorunlar varken lojistik işi 
yapılır mı? Evet yapılır. Ama... eğer doğru yapılırsa yapı-
lır. Eğer doğru yapılmazsa daha çok bu şikayetler devam 
eder, daha çok bu sorunlar çözüm bulunmaksızın tartı-
şılır.... Aksi takdirde gelecek için önemli soru işaretleri 
beklenmelidir. Evet yapılır... eğer biraz delilik, biraz deli-
kanlılık, biraz aşk varsa yapılır.

Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu Lojistik Uygulamalar 
ve Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan son araştırmaya 
göre Türkiye’de de “kalifiye insan kaynağı”, “fiyat odaklı re-
kabet” ile birlikte en temel iki sorundan birisi olarak tespit 
edilmiş ve lojistik, hem kamu hem de kamuoyu tarafından 
eksik ve yanlış biliniyor.

Hükümet tarafından açıklanan “Taşımacılıktan Lojistiğe Dö-
nüşüm Eylem Planı” ve lojistiğe önem verildiğini gösteren 
diğer birçok uygulama ve söyleme rağmen “lojistik niçin 
hâlâ YANLIŞ ve EKSİK biliniyor?” 

Türkiye’de yaklaşık 50 yükseköğrenim kurumunda lojistik 
ile ilgili lisans ve ön lisans programı varken “kalifiye insan 
kaynağı niçin hâlâ ÇOK ÖNEMLİ BİR SORUN olarak görü-
lüyor?”

Türkiye’de lojistik işi ile uğraşan ve tedarik zinciri ve lojistik 
fonksiyonu olan şirketlerin en önemli sorunu, yeterli sayı-
da nitelikli insan kaynağı ihtiyacını temin edebilmek ola-
cak ve bu da bir krize yol açabilecektir.

Özellikle mavi yakalı çalışanlara (şoför, depo çalışanı vs.) 
daha fazla önem verilmelidir. Lojistik, operasyon işidir ve 
sahada yapılır. Sahada çalışanlar, şirketin rekabet gücüne 
ve müşteri memnuniyeti yaklaşımına destek verecek ve kat-
kıda bulunacak şekilde eğitilmelidir.

Lojistik işi, 20-25 yıla kadar iş gücü olabilecek “Y” ve “Z” 
kuşaklarına hazır mı? Anaokulu öğrencisine “lojistiği nasıl 
sevdirirsiniz?” ve ne olacaksın sorusuna …. demesi yerine 
“lojistik işi yapmak istiyorum demesini nasıl sağlarsınız?”

İlgilenenler, diğer detayları Lojiport’ta yayınlanan “Krize Ha-
zır mısınız?” yazımda okuyabilir.

n Lojistik işinde ve özellikle depo yönetiminde iş gü-
venliği için ne söyleyebilirsiniz? 

Soma’daki maden kazası ve İstanbul’daki “asansör” kazası 
gibi son zamanlarda yaşanan facialar sonrasında gözler, “iş 
güvenliğine” çevrildi. Bu ikisi ve daha önceki iş kazaları gibi 
müessif olaylar, Türkiye’de “iş güvenliğinin” göz ardı edildi-
ğini ve iş güvenliğine gerekli önemin verilmediğini gösteri-
yor. Peki, Türkiye’deki depolarda “iş güvenliğine” nasıldır?  
Türkiye’deki depolarda “iş güvenliğine” önem veriliyor mu?

DEPOLARDAKİ KİRALIK KATİLLER  
SERİ KATİLE DÖNÜŞEBİLİR
Tehlikeli İşler Yönetmeliği’ne göre depolar “tehlikeli iş yeri” 
olup çalışanların “iş güvenliğini” düzenleyen onlarca yasal 
düzenleme vardır. Öte yandan; bu yasal düzenlemelere 
rağmen iş güvenliği için yapılması gerekenler, DOĞRU yapıl-
mazsa hem çalışan hem de işveren için önemli sorunlar or-
taya çıkabilir. Burada yasal yaptırımlardan çok daha önemli 
olan, “insan canının” önemidir.

Eğer depolarda iş güvenliğine uygun hareket edilmiyorsa 
depo ve depodaki herkes, tehlike altındadır. Böyle bir orta-
mı oluşturanlar ve bu ortamın oluşmasına müdahale etme-
yenler, kullandığım sert kelimeden dolayı özür dilerim, “ki-
ralık katil” gibidir. Depoda hareket eden veya duran bütün 

ekipmanlar (forklift, raf vs.) ve operatörler, iş güvenliğine 
uygun şekilde yönetilemezse bunlar, depoda pusuya yatan 
“seri katil” olabilir. Bunlar, o deponun ne kadar iyi veya yö-
netildiğinin göstergesidir.

Depolarda iş güvenliği, maliyet ve yapılması zorunlu bir faa-
liyet olarak görülmemelidir. 

İş güvenliği denetimini yapanlar ile denetlenenler arasında, 
ticari ilişki olmamalıdır. Örneğin; Bir havuz oluşturulabi-
lir. Firmalar, işlerinin tehlike durumuna ve diğer kriterlere 
(firma büyüklüğü, çalışan sayısı vs.) göre bu havuza para 
koyabilir ve denetleme yapanlara, bu havuzdan ödeme ya-
pılabilir.

Depo yöneticileri, depo operasyonlarındaki temel iş güven-
liği ilkelerine ve uygulamalarına hâkim olmadıkça depolar-
da iş güvenliği UYGULANAMAZ. Yorgun çalışanlar, depo 
operasyonlarında daha fazla hata yapar. Bu çalışanlar, niçin 
yorulur?

İlgilenenler, diğer detayları Lojiport’ta yayınlanan “Seri ve 
Kiralık Katiller” yazımda okuyabilir.

LOJİSTİK BAKANLIĞI KURULMALI
n  Yine hükümetin açıkladığı eylem planına dönmek 
istiyorum. Çünkü, bu önümüzdeki günlerde sık sık gün-
deme gelecek. Bu konu ile ilgili düşünceleriniz nedir? 

Bu programı ve eylem planlarını çok önemsiyorum ve hatta 
“lojistiğe dönüşüm” vurgusunu duyunca çok heyecanlan-
dım.  

Lojistik Koordinasyon Kurulu’nun oluşturulması düşünülü-
yor. Yürekten destekliyorum ve hayata geçirilmesini dört 
gözle bekliyorum. Hatta daha ileriye götürüyorum. Kurul 
yerine Lojistik Bakanlığı olmalı ve “Haberleşme” ayrı tutul-
malıdır.

Lojistik mevzuatı yürürlüğe konulacağı belirtiliyor. Açıkla-
madaki “… tüm taşımacılık modlarını içerecektir” yerine “…..
lojistiğin bütün unsurlarını ve fonksiyonlarını içerecektir.” 
diye yazılsaydı, “taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm” kavramı 
tam karşılanmış olurdu.

Ayrıca; içerikleri O2 Lojistik Yönetim 
tarafından geliştirilen Lojistik Sektöründe 
Müşteriye Satın Aldırma ve İş Geliştirme, 
Depocuya Kız VermezlerMİŞ, Müşteri, 
DİKDATÖRDÜR, Lojistik Sektöründe 
Liderlik ve Lider Yönetici,  Mavi Yakalılar 
(depo çalışanları ve şoförler) için özel 
Müşteri, DİKTATÖRDÜR gibi sadece lojistik 
odaklı eğitimler düzenlemekte ve lojistik 
şirketlerinin çalışanlarına iş hayatı koçluğu 
hizmeti vermektir. 

Oruç KAYA, Yüksek öğretim kurumlarımda 
ders vererek deneyimlerini ve hatalarını 
aktarmaktadır. Yazılı basın ve internet 
ortamında yayınlanmış 200’den fazla 
makalesi ve üç uluslararası kongre 
bildirisi olan Oruç KAYA, iyi 
derece İngilizce bilmekte 
olup evli ve bir çocuk 
sahibidir.

200
MAKALE

3
KONGRE
BİLDİRİSİ

ORUÇ KAYA
2008 Eylül’de O2 Lojİstİk Yönetİm Danışmanlık’ı şİrketİnİ 
kurduktan sonra Ulusal ve Uluslararası 30 fİrmaya 
lojİstİk danışmanlığı hİzmetlerİ vermİştİr. 
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Türklerin denizden Ortadoğu’ya ulaşma macerası 2012 Nisan 
ayında Mısır ile yapılan mutabakatla başladı. Bu mutabakat son-
rası da, Türk TIR’larına Mısır üzerinden Arabistan ve Körfez ülke-
lerine bir gidiş yolu açıldı. O dönemde işi başlatan firma, bölgeye 
ciddi zararlar vererek ayrılmak zorunda kaldı. Arkasından gelen 
firmalar, yine değişik nedenlerden dolayı istikrarı yakalayamadı. 
Kapasitesi düşük, fazla yakıt harcayan gemiler kullandılar. Ezici 
rekabete girdiler, bu rekabetin sonucunda biri U.N Ro-Ro ile or-
tak çalışmak üzere Kızıldeniz’e indi. Diğeri de iflas etti. Bütün bu 
gelişmeler, ihracatçı ve nakliyecinin hatta olan güveninin sarsıl-
masına, en önemlisi de, nakliyecinin ciddi zarar ve mağduriyetler 
yaşamasına neden oldu. Şoförlerimiz camilerde, liman köşelerin-
de yattı. İhracat ürünlerimiz günlerce limanlarda kaldı, gıda ürün-
lerimiz çoğu kez bozularak ziyan oldu. Hatta Ro-Ro şirketinin, Mı-

sırlı kuruluşla aralarındaki borç alacak ilişkisinden ötürü 
98 TIR şoförümüz günlerce ülkelerine dönemedi. Bütün 
bu problemler üst üste gelince de, bölge nakliyecisi kendi 
güzergahını kurup, işe sahip çıkmaya karar verdi. İşte Ha-
tay Ro-Ro’nun çıkış öyküsü bu. 

SAHİPLERİ NAKLİYECİ,  
HER ORTAĞIN EN FAZLA 5 HİSSESİ VAR

2014 yılının Haziran ayında 55 firmanın bir araya gelerek 
aldığı bir kararla Hatay Ro-Ro’nun faaliyete geçtiğini söy-
leyen Yönetim Kurulu Başkanı Güler, “Hatay Ro-Ro, ‘bu 
işte kar var, yatırım yapıp, güzergahı işletelim’ diye 
kurulmadı. Ro-Ro firmalarının bugüne kadar yaşattığı 
problemleri bitirmek ve güzergahı kurtarmak amacıyla işe 
koyuldu. Ortaklarının tamamı nakliye firması. Yani müşte-
rilerimiz, ayrıca Ro-Ro’larımızın da sahipleridir. Şirketimi-
zin ortaklık yapısını oluştururken çok titiz bir çalışma yap-
tık. Örneğin, ortakların çok güçlü olacağı bir yapıya izin 
vermedik. Her ortağımız  en az 1, en fazla 5 hisse alabilir. 
2 milyon lira sermayemiz bulunuyor. Gemilerimiz kiralık, 
ama hedefimiz özmal gemilerle seferlerimizi sürdürmek. 
Biz karayolu nakliyecileri olarak, denizciliğe çok da hakim 
değiliz, o nedenle geçiş aşamasını kiralık gemilerle yürüt-
menin doğru olacağına karar verdik. Ulusoy Denizcilik’in 
bize bu konuda büyük destekleri olduğunu söylemeli-
yim. İki gemi kiraladık. Gemilerden Akdeniz’e çalışan 140 
TIR kapasiteli olanının adı Ulusoy 5, üzerine Hatay Ro-Ro 
yazdık. İkinci gemimiz ise 160 TIR alıyor. Onu da, Ulusoy 
Denizcilik’in brokerlik hizmetiyle Stena’dan kiraladık ve 
Kızıldeniz hattında kullanıyoruz. Araçlarımız İskenderun 
limanından gemiye biniyor. Doluluk oranlarımız gidişte 
de, dönüşte de yüzde 75 seviyelerinde. Çünkü, biletleri 
tek yön değil çift yön satıyoruz. Dolayısıyla götürdüğümüz 
aracı getirmek gibi bir mükellefiyetimiz var. Nakliyecinin 
bundan önceki sorunları yaşamaması için büyük bir titiz-
likle çalışıyoruz. UND’nin önceki İcra Kurulu Başkanı Mine 
Kaya’nın takım liderliğinde yürüyoruz” ifadelerini kullan-

dı.  Ortalama 5 günde bir sefer yaptıklarının altını çizen 
Güler, “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz seferlere baktı-
ğımızda, ‘çok kurumsalım’ diyen Ro-Ro firmalarının ve-
remediği hizmeti sunduğumuzu söyleyebilirim. Kalkışta 
İskenderun Limanı’ndan hareket ediyoruz. Mısır’ın Port 
Said Limanı’na iniyoruz. Port Said’de gemiden inen araç-
lar, Süveyş bitimine karayoluyla geçiyor. Oradan ikinci ge-
mimize binip Arabistan’ın Duba Limanı’na iniyor. Oradan 
da, yükler Dubai, Bahreyn, Katar,  Kuveyt, Arabistan, Abu-
dabi, Yemen ve Ürdün gibi Körfez ülkelerine dağılıyor. Biz, 
Türk ihraç ürünlerini daha hızlı ve daha ucuz ulaştırma 
bakımından üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu güzergahın 
devamlılığı, tamamen Hatay Ro-Ro’nun ayakta durmasına 
bağlı. Bunun için de, Ekonomi Bakanlığımızın hat kurulur-
ken vermiş olduğu 1.000 dolarlık teşvik desteğinin devam 
etmesini istiyoruz. Bu bizi daha güçlü kılacaktır” açıklama-
sını yaptı.  

BU HAT, MISIR’A DA CAN SUYU  
AMA ‘B’ PLANIMIZ VAR

“Mısır ile ülkeler arası siyasi gerginliklerden doğan sorun-
lar yaşıyoruz” diyen Güler, sözlerini şöyle noktaladı: “Bu 
sorunlar nedeniyle Mısır nisan ayından itibaren geçiş izni 
vermeyeceğini açıkladı. Mısır, Türkiye’nin ihracat yaptı-
ğı ilk 10 ülke arasında bulunuyor. Siyasi gerginliğin aynı 
şekilde sürdürülmeyeceğine inanıyorum. Biz Mısır’dan 
geçtiğimizde her TIR’ımız 1.200 ile 1.500 dolar arasında o 
ülkeye para bırakıyor. Mısır, bu meblağı göz ardı etmeye-
cektir. Şayet, alınan kararda bir değişiklik olmazsa, bizim 
de B planımız tabi ki var. Mısır olmazsa, Süveyş Kanalı’nı 
direkt geçerek Duba limanına ulaşmayı planlıyoruz. Böy-
lece Mısır’ı da by pass etmiş olacağız. Bunun maliyetleri 
artıracağının tabi ki farkındayız. Ancak, hattın devamlılı-
ğını mutlaka sağlamalıyız. Ortadoğu, Türk nakliyecisi için 
de, Türk ihracatçısı için de çok önemli bir pazar. Bu pazarı 
kaybetmemek adına gereken tüm fedakarlıkları yaparız. 
Her halükarda bu güzergah ayakta duracak.”

BU HAT TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
HER KOŞULDA YOLA DEVAM EDERİZ
Birkaç kez sekteye uğratılarak türlü 
sorunlarla bugüne kadar gelen 
İskenderun-Port Said Ro-Ro hattı, bu 
kez Mısır’ın ‘Nisandan sonra geçiş 
izni vermeyeceğim’ tehdidiyle karşı 
karşıya. 55 nakliyecinin bir araya 
gelerek kurduğu Hatay Ro-Ro’nun 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Güler, “Gemilerimiz her şartta Süveyş 
Kanalı’nı geçer ama ayakta kalmamız 
için devletimiz eskiden sağladığı 
sübvansiyonu yeniden vermeli” dedi.

˝MISIR GEÇİŞ İZNİ VERMEZSE
 ’B’ PLANIMIZ VAR˝
HATAY RORO YÖNETIM KURULU BAŞKANI İBRAHIM GÜLER

u

Güler, “Biz Mısır’dan geçtiğimizde her 
TIR’ımız 1.200 ile 1.500 dolar arasında o 
ülkeye para bırakıyor. Mısır, bu meblağı 
göz ardı etmeyecektir. Şayet, alınan 
kararda bir değişiklik olmazsa, bizim de B 
planımız tabi ki var. Mısır olmazsa, Süveyş 
Kanalı’nı direkt geçerek Duba limanına 
ulaşmayı planlıyoruz” diyor.

İbrahim Güler
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Araç üstü ekipmanlar sektörünün önde gelen kuruluşlarından Efe En-
düstri, ABD’den distribütörlüğünü aldığı yürüyen taban sistemini, her 
türlü dorseye entegre ederek yükleme-boşaltmayı risksiz ve verimli 
hale getiriyor. 

Efe Endüstri, 1973 yılında tarım aletleriyle ilgili faaliyet göstermek üzere İzmir’de 
kurulmuş. İran Irak Savaşı’ndan sonra da araç üstü ekipman üretimine geçmişler. 
Ocak 1999 tarihinden itibaren Mert Grubu’na bağlı olarak, İzmir Kemalpaşa’daki 
fabrikasında; 55 bin m2’lik toplam (17 bin 500 m2’lik kapalı) alan üzerinde üretim 
faaliyetlerini sürdürüyor. Ana iştigal alanlarında çöp kamyonları var. Bunun yanı 
sıra, su tankeri, vidanjör, damper, lowbed ve treyler  de üretiyorlar. 

Yürüyen taban sistemini Türkiye’ye ilk getiren kuruluş olduklarını söyleyen Efe 
Endüstri Yurtiçi Satış Müdürü Erkan Yeğencik, “Türkiye distribütörü biziz. Ürünle 

ilgili iyi geri dönüşler ve siparişler geliyor.  Yükleme ve boşalt-
mada kullanacağınız bu sistemde yürüyen bir taban düzeneği 
mevcut. İşte bu düzenek, elleçlemede risk oranını minimuma 
indiriyor. Şimdiye kadar kullanılan yöntemlerde forklift ya da 
başka araçlar vasıtasıyla treylerin içine kadar girip malı yük-

lemek durumunda kalıyordunuz. Bizim sistemimiz fark-
lı. Malı bırakıyorsunuz, önünüze kadar geliyor. Bunun 
yanı sıra, tahıl grubundan dökme ürün de taşıyabiliyor-
sunuz. Sistem hep aynı; önden arkaya doğru döküyor, 
arkadan öne doğru dolduruyor. Ama yandan ya da üst-
ten de bir huni yardımıyla yükleme yapmanız mümkün.  
Bu yöntemle kaya da, hurda da, asfalt da taşıyabilirsiniz. 
Son dönemde damperlerde yaşadığımız kazalar hepimi-
zin malumu. Bizim ürünümüzde damperleme sistemi ol-
madığı için herhangi bir risk teşkil etmiyor. Araç durduğu 
yerde dahi her türlü malınızı boşaltabilirsiniz” ifadelerini 
kullandı.

NE TAŞIYACAKSANIZ ONA  
UYGUN TABAN SİSTEMİ

Ürünlerini dorselerin taban kısmına monte ettiklerini vur-
gulayan Yeğencik, şöyle devam ediyor:  “Sistem her türlü 
dorseye entegre edilebilir.  Kullanıcının ne tür bir mal sevk 
etmek istediğini öğreniyoruz. Ve o yüke göre taban uygu-
luyoruz.  Paletli sistem taşıyacaksa paletli, kaya taşıyacak-
sa ona uygun taban sistemi döşeniyor. Her ürüne göre 
taban seçimi de olduğundan müşteri memnuniyeti zirve-

ye çıkıyor. Bir alım maliyeti tabi ki söz konusu. Ama bunu 
işletme maliyetine döktüğünüz zaman uzun yıllar yarar-
lanacağınız bir düzeneğe kavuşuyorsunuz. Ayrıca sadece 
araç üstünde değil, fabrikanızda ürünün bantlar üzerinde 
bir yerden bir yere sevkinde kulllandığınız bant sistemleri 
var. Bantların aşınma, yırtınma riskleri olduğu için belli bir 
ömrü bulunuyor. Ama bizim öyle bir riskimiz yok.” 

ÜRÜNLERİMİZ MİNİMUM  
5 YIL SORUNSUZ ÇALIŞIR’ 

Tüm Efe ürünleri için etkin satış sonrası hizmet verdikle-
rinin altını çizen Erkan Yeğencik,  “Efe üretim ve hizmet 
faaliyetlerinde sözleşme/sipariş şartlarını, geçerli ulusal/
uluslararası standartları ve kuralları karşılamayı amaç 
edinmiştir. Türkiye’de Sanayi Bakanlığı’nın verdiği garanti 
süresi iki yıl. Ama bu ürün için, taşıyacağınız yükü de göz 
önüne alarak değişebilir. Örneğin, geçtiğimiz günlerde 
bir büyükşehir belediyesine atık transferiyle ilgili 7 dorse 
sattık. Ürünün minumum 5 yıl dayanım süresi var. Aynı 
zamanda çok geniş bir servis ağımız mevcut. Arızanın bu-
lunduğu yere çok kısa sürede ulaşırız” sözleriyle ürünleri-
nin arkasında duracaklarının garantisini de verdi.  

l

EFE ENDÜSTRİ’NİN ’YÜRÜYEN TABAN 
SİSTEMİ’ KAZA RİSKİNİ AZALTIP, 
ELLEÇLEMEYİ KOLAYLAŞTIRIYOR

SİZ YÜKLEMEYİN 
YÜKÜNÜZ SİZE GELSİN

Erkan Yeğencik
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YAKIT TANKINIZ DA, 
ARACINIZ DA

Geliştirdiği araçlardan yakıt ça-
lınmasını önleyen çalışmasıyla, 
lojistik sektöründeki büyük bir 
sıkıntıya çözüm sağladığı için 

Atlas Lojistik Ödülleri’nde Jüri Özel Ödü-
lü’ne layık görülen Eren Teknik Otomotiv, 
2015 yılıyla birlikte portföyüne yüksek 
teknolojili ürünler ekleyecek.  Kendisi de 
lojistik sektöründen geldiği için sorunla-
rın kaynağını ve çözümlerin adresini çok 
iyi bildiğini ifade eden Eren Teknik Oto-
motiv Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanifi Bulut, “Bi-
zim işimiz firmalara ürün satmak değil, firmalarla çözüm 
ortağı olarak çalışmaktır. Biz ürün satmayız, çalışmaları-
mızı proje bazlı yürütürüz” diye kendini tarif ediyor. 

Demirciler Sanayi Sitesi içinde ve hemen karşılarında ku-
rulan Yıldız Teknik Üniversitesi teknoparkının özelliğini 
“İlk kez sanayi içerisinde KOBİ’lerle iş yapmak üzere ku-
rulan bir yapı olması” şeklinde açıklayan Bulut, şöyle de-
vam ediyor: “Bizim ürünlerimizin donanımı Yıldız Teknik 
Üniversitesi, yazılımlarının ar-ge çalışmaları da İstanbul 
Üniversitesi’nin Avcılar Kampüsü’ndeki teknokentte ya-

pılmaktadır. Biz araçlarda yakıt çalınma-
sını kesin olarak engelliyoruz. Düşünün, 
bir firmanın 50 aracı var. Ürünümüzü ve-
rip ‘bunu kullan’ demiyoruz. Araç model, 
marka ve durumuna göre montajını yapı-
yor, kontrol-bakımlarını gerçekleştiriyor 
ve çalıştığımız firmaların yüzde 95’inden 
geri dönüş memnuniyetleri alıyoruz. Tür-
kiye ve dünyada 64 marka, 250 modele 
tek üretim yapan firma biziz. Her marka 
ayrı ayrı araç depoları üretiyor. Ama iş 

araç deposuyla da bitmiyor. Bunların şamandırası, tapa-
sı, mazot filtresi, şasi filtresi vb’nin tamamını kapatıyo-
ruz. Biz projeyi, araçlarda yakıt hırsızlığı riskini engelle-
yen sistemler diye sunuyoruz. Bu, depo boğazının ağzına 
bir çelik pilot koyup kenara çekilmek değildir. Yaptığımız, 
araçlarda yakıtın geçtiği tüm noktalardaki açıkları kapat-
maktır. Bunlar: mazot depo kapağının olduğu kısım, alt 
tapa, şamandıra, geri dönüşüm hortumları, mazot filtre-
si, şasi filtresi vb gibi noktalardır. Böylece hem içeride-
ki suiistimal, hem de dışardaki hırsızlıkları kesin olarak 
engellemiş oluyoruz. Ürünlerimize balyoz da vursanız, 

kolay kolay kırılmaz farkımız bu. Eren Teknik’in amacı, ürünü sa-
tıp kenara çekilmek değil. Müşterilerimiz arasında Borusan Lo-
jistik’ten tutun Ekol Lojistik’e kadar Türkiye’nin sayılı firmaları 
bulunmaktadır.”

Proje ağırlıklı çalıştıkları için, işin tamamlanması, sorunsuz ça-
lışır hale gelmesinin bir süreç aldığının altını çizen Bulut, “250 ayrı 
markadan ve her biri diğerinden farklı yapılardan söz ediyoruz. Araç-
ta yakıt çalınması muhtemel her noktayı kapatıyoruz. Bunun karşılı-
ğında da yurtdışından ithal edildiğinde 400 Euro’ya gelen ürünü, depo 
başına yalnızca 250 liraya sunuyoruz. Firmalar, yalnızca bir kez yapa-
cakları bu yatırımı 3-6 hafta içinde geri alabiliyor. Aslında kuruluşlara 
çok büyük kazançlar sağlıyoruz. X bir firmanın toplam 250 aracından 
100 aracına çift depo taktıktan bir ay sonra aradık. Bir ayda 12 bin 
Euro’luk mazot tasarrufu yaptıklarını söylediler. ‘Hırsıza kilit dayan-
maz’ derler. Ürünümüz sayesinde hırsıza kilit dayandı. Biz hırsızların 
vaktini çalıyoruz. Tabi ki baltayı, kazmayı vurur alırsınız. Ama hiçbir 
hırsız bunu yapmaz. Bizim yaptığımız caydırıcı tedbirler dizisi almak-
tır. 7 bölge müdürlüğümüz ve bunlara bağlı montaj ve satış-destek 
ekibimiz bulunmaktadır. Çok uzak noktalardaki firmaların 3-4 aracına 
demo ürünlerimizi takıyor, uygulamasını gösteriyoruz, diğer araçlara 
da kendileri takabiliyor” açıklamasını yaptı.

artık kontrolünüzde 

olacak

64 MARKA 
VE 250 
MODELE 
ÜRETİM 

YAPAN TEK 
FİRMA

DEPO BAŞINA 250 LİRA

L
EREN TEKNİK 

OTOMOTİV, 2015 
YILIYLA BİRLİKTE 

PORTFÖYÜNE YÜKSEK 
TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLER 

EKLEYECEK

EREN TEKNİK, GELİŞTİRDİĞİ İNOVATİF ÜRÜNLE, İSTENİLEN ‘HER 
BÖLÜME ÖZEL KORUMA’YI TEK ÜNİTE ÜZERİNDEN SAĞLIYOR

Mehmet Hanifi Bulut, “Yapmış olduğumuz sistemle, 
hem araç kullanıcılarını, hem de araçları çok ciddi 
koruma altına alıyoruz. Opsiyonel olarak araca temas 
edildiğinde veya yakıt kapağı açıldığında da sistemi 
devreye sokabiliriz. Bu sadece yakıt hırsızlığını değil; 
aracı, araçtan yük çalınmasını ya da yükün arasına 
illegal katılımları da engelleyecek” diyor.  
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YENİ HEDEF, 
50 ÜLKEYE 
İHRACAT 

Konuşmasının sonunda buraya kadar hep 
öz sermayeleriyle geldiklerini ifade eden 
Mehmet Hanifi Bulut, “Bizim amacımız dün-
yaya daha çok açılmak. Mevcut durumda 
22 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ama 
yeni çıkacak inovatif ürünlerimizle birlikte 
o ülkelerde temsilciler açıp, daha iyi hizmet 
vermek ve ülkemizi tanıtmak istiyoruz. 
Ülkemizin en büyük sıkıntısı dışa bağımlı 
olmamızdan kaynaklanıyor. Fakat bizim 
ürünümüz tamamen Türk mühendislerinin 
yazılım ve donanımıyla oluşturuluyor. 

O nedenle teknoloji ithal eden değil, te-
knoloji ihraç eden bir kurum olma arzusun-
dayız. Bu da bir güç işidir. Gelebilecek bir 
teşvik ya da destek bizi uçurur. Avrupa, 
artık sadece bilgi ve teknoloji satıyor. Bizim 
de hedefimiz bilgi ve teknoloji ihraç etmek 
olacak” açıklamasıyla da, alabilecekleri 
küçük bir teşvikle, çok daha büyük işler 
yapabileceklerinin altını çiziyor. 

Yapmış olduğumuz sistemle, hem araç kullanıcı-
larını, hem de araçları çok ciddi koruma altına 
alıyoruz. Depo dışarda olduğu için onu kontrol 
edecek sistem de dışarda. Öncelikle biz deponun 

içerden açılmasını sağlayacağız. Diyelim, şoför yorgun ve 
uyuyor o arada da hırsızlar geldi. Araç deposunun kapa-
ğını açmaya yeltendikleri anda; korna, dörtler aynı anda 
devreye girerek her tarafı teyakkuza geçirir. Bunu sadece 
mazot depo kapağında yapmayabiliriz. Opsiyonel olarak 
araca yaklaşıldığında veya kapak açıldığında da sistemi 
devreye sokabiliriz. Bu sadece yakıt hırsızlığını değil, ara-

cı, araçtan yük çalınmasını ya 
da yükün arasına illegal katı-
lımları da engeller. Böyle bir 
durum gerçekleştiğinde de 
yine cebinize sesli bir uyarı 
alırsınız. Biz sistemimizi öyle 
bir noktaya getirdik ki, firma-
lara da cazip fiyatlar sunalım. 

Bir kontrol ünitesi kuruyoruz. Firma, ürünlerimizden han-
gisini kullanmak isterse onu alacak. Araç takip sistemini 
kurduk, yakıt güvenlik sistemini de bağla. Biz hepsini aynı 
kontrol ünitesi üzerinden alabiliyor ve tek tek sunabiliyo-
ruz. Bu bana lazım değil denilen ürün çıkarılabilir.”

Bazı büyük filo sahibi firmaların, 100-200 araç başına 250 
lira vermeyi büyük bir gider kalemi olarak algıladıklarını 
belirten Bulut, onlara da şöyle sesleniyor: O firma sahiple-
rine ‘bize en başından itibaren para ödemek zorunda de-
ğilsiniz’ diyoruz. Diyelim ki, bütçeleri o an için uygun değil. 
Onlardan araçlarının 6 ay önceki verilerini istiyoruz. Bize 
de hiçbir ödeme yapmadan sonraki 6 ay boyunca yaptık-
ları mazot tasarrufunu firmamıza aktarmalarını talep edi-
yoruz. Örneğin 50 araçta önceki 6 ayın ortalaması 10 bin 
litreydi. Ben aracı taktıktan sonra 8 bin litreye düştü. 6 ay 
boyunca bizden sonra elde ettikleri 2 bin litrelik tasarrufu 
bana ödesinler. 4 liradan hesaplasanız 80 bin lira demek-
tir. Bir müşterimizle böyle anlaştık, yarı yolda bırakıp, bor-
cun tamamını ödedi.”

BİZİM EN BÜYÜK  
AR-GE’MİZ ŞOFÖRLER
MEHMET HANIFI BULUT 
YILLARCA LOJISTIK SEKTÖRÜNDE 
TAŞIMACILIK YAPTIĞI IÇIN 
SEKTÖRÜNÜ IYI TANIYOR 

Bulut, bu tecrübesini ürünlerine nasıl  yansıttıklarını 
da şu sözlerle aktarıyor: “Sistemi ilk çıkardığımız 
zaman doğruya ulaşabilmek adına çok paralar 
harcadık. Şoförle iddiaya girerdik. ‘Çal şu kadar da 
para vereceğim’ diyordum. Evet çalıyordu. Hem 
söz verdiğim parayı veriyor, hem de çaldığı yakıtı geri 
koyuyorduk ama güvenlik açığını görüp o noktayı da 
kapatıyorduk. Böyle çok bedel ödedik. Bizim en önemli 
ar-ge kaynağımız şoförlerdir. Sektörde yapılan araştır-
mada da yakıt kaybı kaynağının yüzde 80’i kullanıcı 
kaynaklı çıktı. Şu kadar yaktın, niye bunun altında 
yakmadın diye firma sahipleri ile şoförler arasında da 
anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Şoför kendine yediremiyor, 
işten çıkma aşamasına geliyor. Zaten şoför bulmakta 
sıkıntı çeken özellikle uluslararası nakliyeci, zor durum-
da kalıyor. İşte bizim sistemimiz bu tip anlaşmazlıklara 
da radikal çözüm getiriyor. Arabanız ne yakarsa onu 
ödüyorsunuz ve böyle olduğunu da biliyorsunuz 
bu az bir şey midir? Çünkü, soru işaretlerini bırakıp 
işinize odaklanıyorsunuz.” 

22
ÜLKEYEİHRACAT
“Mevcut durumda 22 ülkeye ihra-
cat gerçekleştiriyoruz. Ürünümüz 
tamamen Türk mühendislerinin 
yazılım ve donanımıyla oluşturu-
luyor. O nedenle teknoloji ithal 
eden değil, teknoloji ihraç eden 
bir kurum olma arzusundayız.”

PEŞİN DEĞİL, TASARRUF 
ETTİKÇE ÖDESİNLER

Eren Teknik  Otomotiv ürünlerinin, ısıl işlem görerek 
sertleştirilmiş ve yumuşatılmış hammaddeden imal 
edildiğini vurgulayan Mehmet Hanifi Bulut, “20 yıl so-
runsuz kullanabilirsiniz. Garanti süreleri yasalarda iki 
yıl ama biz araç ömrü, ya da 20 yıl diyoruz. 5 yıl önce 
montajını yaptığımız araçlar hala sorunsuz işlemekte. 
Sistemimiz tamamen mekaniktir. Kırılma, bozulma, 
deformasyon olmaz. Firmalara kendi seri numarasıyla 
üretmiş olduğumuz ve başka bir yerden temin ede-
meyecekleri mühürler veriliyor. Sadece o mühürleri 
kontrol etmeleri yeterli. Mazot alınırken depo kapağını 
açıp, içeri salınan bir şey olup olmadığına bakmak iki 
saniyelerini almaz. Böyle bir kontrol, korumanın yüzde 
100 gerçekleşmesi sonucunu getirir. Kontrol için ayrı 
bir zaman ayırmak gerekmez. Genel bakıma gittiğinde 
yapılacak kontrol yeterli” diye konuştu. 

YENİ YILLA BİRLİKTE  
YENİ ÜRÜNLER GELİYOR

Yaklaşık bir yıldır gerek yazılım ve gerekse de donanım 
bakımından high-tech diye nitelendirilen ürünlerde 
sona gelmiş olduklarını söyleyen Bulut, şöyle devam 

ediyor: “Dünyada ve Türkiye’de devrim yaratacak ürün-
ler geliyor. İstanbul Üniversitesi teknokentinde ve Yıldız 
Üniversitesi teknoparkında sistemi komple elektronik 
boyutta takip edebilecek, örneği olmayan bir çalışma 
yapılıyor. Önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak bu 
ürünümüzle birlikte, 22 olan ihracat yaptığımız ülke 
sayısını 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Araçların takibi, 
mazot kontrolü, hırsızlıkların önlenmesi çalışmalarını 
başka firmalar da yapıyor. Bizim farkımız, çok düşük 
fiyatlara, yazılım ve donanımı tamamen Türk mühen-
disleri tarafından gerçekleştirilen bir ürün çıkarmamız 
olacak. Kısmet olursa 2015 yılının başında da tanıtım 
toplantılarıyla duyuracağız. Firmaların çoğu, yapmış ol-
duğu ürünlerin yedek parçasını Çin, Tayvan, İsrail’den 
getirir ve montajını burada yapar. Biz bunun tamamen 
tersini yapıyoruz. Donanımı da, yazılımı da, ana kartı da 
Türkiye’de üretilecek ve bize özgü bir ürün olacak. Sek-
törü çok iyi bilmemizden dolayı, sektörün arz ve talep-
lerini çok iyi değerlendirip, bir havuzda topladık. Araçta 
yapılan tüm yakıt hareketleri yönetici ya da işverenin 
cep telefonundan takip edilebilecek.

DEPO 
İÇERİDEN DE 

AÇILABİLECEK

BİR TAK 20 YIL KULLAN!
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MERCEDES’İN 
200 BİNİNCİ KAMYON GURURU
Türkiye kamyon pazarının 12 yıldır 

aralıksız lideri olan Mercedes-
Benz Türk, Aksaray Fabrikası’nda 

üretilen kamyonları, Türkiye pazarı 
dışında başta Avrupa olmak üzere 
70 ülkeye ihraç ediyor. Yıllık üretim 

kapasitesi 17.500 adede yükselen 
Mercedes-Benz Türk Aksaray 

Fabrikası’nın kamyon ihracatı 
30.000 adedi aştı.

MMercedes-Benz Türk, 1986 yılında kurulan Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda 200.000’inci kamyonunu üret-
ti. Bu önemli gelişme, Mercedes-Benz Türk Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda kamyon ve otobüs bölümle-

rinden sorumlu Daimler Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Wolfgang Ber-
nhard, Mercedes-Benz Kamyon Başkanı Stefan Buchner, Wörth 
Fabrikası ve Mercedes-Benz Kamyon Global Üretim Müdürü Ge-
rald Jank, Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Rainer 
Genes, Teknik Direktör ve Fabrika Müdürü Klaus Pfeifer ve çalışan-
ların katılımlarıyla kutlandı.

Mercedes-Benz Türk’ün 2014 sonu itibari ile yaklaşık 320 milyon 
Euro yatırımı tamamlayacağı Aksaray Kamyon Fabrikası, son 12 
yıldır Türkiye kamyon sektöründe pazar lideri olarak üretime de-

vam ediyor. Almanya ile aynı standart ve kalitede üretim 
yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 
Türkiye pazarı dışında 70 ülkeye de kamyon ihraç ediyor.

YILLIK ÜRETİMİ 17.500 ADEDE YÜKSELDİ 

Kurulduğu günden bu yana toplam 200.000 adet kam-
yon üretilen Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray Kamyon 
Fabrikası‘nda, 2013 yılında yeni bir üretim holü inşa edi-
lerek, toplam araç montaj alanı 7.705 m2’den 17.250 
m2’ye çıkarıldı. Bu yeni yatırımla birlikte Mercedes-Benz 
Türk, kamyon üretim kapasitesini yılda 17.500 adede 
çıkararak, hem Türkiye için rekor bir üretim seviyesine 
ulaştı hem de ihracat pazarlarındaki gücünü artırdı. Mer-
cedes-Benz Türk Aksaray Fabrikası’nın dünyanın en mo-
dern tesislerinden biri olduğunu ve Almanya’daki kam-
yon fabrikası ile aynı kalitede araç ürettiklerini belirten 
Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Rainer 
Genes, Türkiye’de 200.000’inci kamyonu üretmekten do-
layı son derece mutlu olduklarını belirtti. Aksaray Kam-

yon Fabrikası’nın Türkiye ekonomisi için sağladığı katma 
değerin yanı sıra Daimler üretim ağı içinde de çok önemli 
bir yere sahip olduğunu söyleyen Genes, sözlerine şöyle 
devam etti: “Kurulduğundan bu senenin sonuna kadar 
yaklaşık 320 milyon Euro yatırım yaptığımız Aksaray’daki 
kamyon fabrikamızda ürettiğimiz kamyonları, 2001 yılın-
dan beri Avrupa ülkelerine de ihraç ediyoruz. 2013 sonu 
itibariyle toplam 70 ülkeye yaptığımız kamyon ihracatı 
30.000 adedi aştı. Artık Türkiye, Daimler AG’nin üretim 
üslerinden biri olmuş durumda. Mercedes-Benz Türk 
olarak yaptığımız yatırımların yanı sıra bu başarımızın asıl 
mimarları, herbiri işinde uzman, büyük emek ve istekle 
işlerini yapan çalışma arkadaşlarımızdır. Bugün sadece 
Aksaray’daki fabrikamızda yaklaşık 1.700 kişiye istihdam 
sağlıyoruz. Mercedes-Benz Türk adına, tüm çalışma ar-
kadaşlarıma bu kıymetli katkılarından dolayı teşekkürle-
rimi sunuyorum. Bizler de onların kişisel gelişimlerine ve 
mesleki eğitimlerine çok önem veriyoruz,  geniş kapsamlı 
eğitim olanakları sunmaya devam ediyoruz.”

AKSARAY FABRİKASI, DAIMLER AG’NİN 
ÜRETİM ÜSLERİNDEN BİRİ 

JRAINER GENESI

200 BIN KAMYONDA 
ONLARIN EMEĞI VAR

2014 sonu itibari ile  
yaklaşık 320 milyon Euro’luk yatırımın 
tamamlanacağı Mercedes-Benz Türk 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen 
200.000’inci kamyon banttan indi.

Aksaray’daki Kamyon Fabrikası’nda yaklaşık 1.700 kişiye istihdam sağlayan Mercedes-Benz Türk, üretim ve 
ihracatının yanı sıra yarattığı ekosistem ile de Türkiye ekonomisine önemli bir katma değer sağlıyor.
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Soldan sağa: Doğuş Otomotiv Thermo King Genel Müdürü 
İlhami Eksin, Avrupa, Ortadoğu, ve Afrika Bölgesi Direktörü 
Rainer Muhlschlege, Doğuş Otomotiv Thermo King Marka 
Müdürü Suna Türk ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi 
Başkanı Dwight Gibson

SOĞUK ZİNCİR TAŞIMACILIĞININ EN ÖNEMLI EKİPMANLARI ARASINDA YER 

ALAN SOĞUTUCU ÜNİTELERİNDE HER TÜRLÜ İHTİYACA CEVAP VEREBİLECEK 

GENİŞ BİR ÜRÜN YELPAZESINE SAHİP THERMO KING’IN AVRUPA, ORTADOĞU 

VE AFRİKA BÖLGESİ BAŞKAN YARDIMCISI DWIGHT GIBSON, TÜRKİYE’NİN 

THERMO KING İÇİN KİLİT ROLE SAHİP OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ.

Doğuş Otomotiv’in 20. Kuruluş yılı etkinlikleri dolayısıyla Türkiye’de bulunan 
Thermo King’in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Dwi-
ght Gibson, Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle çok önemli pazarlarından 
bir tanesi olduğunu belirterek “2008 yılından bu yana Doğuş otomotiv ile 

birlikteliğimiz devam ediyor. Bu birliktelik bizlere Türkiye’de pazar liderliğini getirdi. 
Bu başarılı çalışmanın verdiği güç ve motivasyon ile Doğuş Otomotiv’in sorumluluk 
alanını geliştirmek gelecek planlarımız arasında yer alıyor. Yakın bir zamanda bu proje-
yi açıklayabiliriz. Aynı zamanda Türkiye büyüme potansiyeli ve fırsatları ile çok cazip bir 
pazar. Thermo King olarak aynı kalitede ürünler olacaksa ve Türkiye’deki büyümemiz 
devam ederse burada bir yatırıma neden olmasın diyorum” dedi.

Dwight 2015 yılında Thermo King’de çok önemli yenilikleri olacağını da belirterek “Kon-
vansiyonel sistemimiz kadar güçlü ve çevreye çok daha az zarar veren CO2 gazı ile 
soğutma üniteleri ürettik. Bu ünitelerimiz çevreye duyarlı üniteler olduğu gibi sektö-
rümüzde de en yenilikçi uygulamadır” açıklamasında bulundu.

EKSİN “EN BÜYÜK RAKİBİMİZ 2. EL’İMİZ”

Doğuş Otomotiv Thermo King Genel Müdürü 
İlhami Eksin ise soğutucu ünitelerinin soğuk 

zincir taşımacılığının görünmez kahramanı olduğunu 
belirterek “Türkiye, bölgesinde en büyük yaş sebze 
ve meyve üreticilerinden bir tanesi. Ancak ne yazık ki 
TÜİK verilerine göre ortalama 45 milyon tona ulaşan 
toplam üretimin yaklaşık yüzde 30-40’ı yani 10 milyon 

tondan fazlası sağlıksız taşınma koşulları nedeniyle 
kaybolmaktadır. Bunun maddi değeri ise çok büyük 
rakamlara ulaşmaktadır. Ünitelerimiz ile hem ihracatta 
hem de yurt içi gıda taşımacılığında ürün kayıplarının 
en aza inmesini sağlayarak, ekonomimize de katma 
değer kazandırmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Soğutucu üniteleri pazarını da değerlendiren Eksin 
“Yüzde 80 ’e varan pazar payımız ile lider durumdayız. 
Şu an için tek rakibimiz markamızın ikinci el üniteleri 
diyebiliriz. 2014 yılını da yine pazar lideri olarak ta-
mamlamak istiyoruz. Güneydoğu sınırımızda yaşanan 
gelişmeler, bu bölgeye yaptığımız satışları etkilese de 
lojistik firmalarımız Rusya, Avrupa gibi alternatif pazar-
lara yönelerek istikrarın devamını sağladı. Ülkemizden 
Afganistan’a donmuş gıda taşımacılığı yapan firmaları-
mız mevcut ve bu firmaların soğutucu ünite ihtiyaçları-
nı da karşılıyoruz.” dedi.

Gibson, Thermo King olarak 

Türkiye’den beklentilerinin büyük 

olduğunu belirterek Doğuş 

Otomotiv’in sorumluluk alanını 

geliştirmek istediklerini söyledi.

 “PAZAR 5 YILDA 4 KAT BÜYÜYEBİLİR”

Doğuş Otomotiv Thermo King Marka Müdürü Suna Türk ise 
dondurulmuş gıdalara talebin artması, küreselleşme sonucu daha 

çok sayıda ve türde ürünün tedarik edilip tüketilebilmesi, tıp ve ilaç 
sanayisindeki teknolojik gelişmelerin daha çok noktaya ulaşması 

ve bunlara artan talepler sonucu soğuk zincir lojistiğinin öne-
minin arttığını belirterek “Dondurulmuş gıdaların taşınması, 

depolanması, dağıtımı ve perakende satış reyonlarında mu-
hafazasını düzenleyen tebliğin de yayınlanması ile önü-

müzdeki 5 yıllık süreçte toplam pazarın en az 4 katına 
çıkacağına inanıyoruz” dedi.

Türk, Thermo King olarak sadece gıda taşımacılı-
ğına değil, sağlık ve yolcu taşımacılığına yöne-

lik ürünleri ile de farklı sektörlerin ihtiyaçla-
rına cevap verdiklerini belirterek “Soğuk 

zincir taşımacılığı yapan Türkiye‘nin 
önde gelen lojistik firmalarına tes-

limatlarımız devam ederken aşı 
ve ilaç taşımasında kullanılmak 

üzere soğutucu ünite teslimi 
gerçekleştirdik. Bunlarla 

da sınırlı kalmadı, yolcu 
taşımacılığında kulla-

nılmak üzere klima 
teslimatlar ımız 

da oldu” açık-
lamasında 
bulundu.

THERMO KİNG’İ 
TÜRKİYE’DE ÜRETEBİLİRİZ 

Thermo King Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Dwight Gibson:
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TAG2SENSE  LOJİSTİK 
Cihazın sıcaklı, nem gibi çevresel faktörleri tespit ve 
kayıt ettiğini söyleyen Ozan Can Köseley, “Bunun dışında 
düşme, darbe, ışık gibi bütün parametreleri de ölçebili-
yor. Siz de mobil uygulamasıyla cihaza yaklaşıp bütün 
bilgileri kablosuz olarak alabiliyor; bilgiyi anlık ve gerçek 
durumlu görebiliyorsunuz.  Yani kısaca lojistiğin kara 
kutusu diye tanımlayabiliriz” diyor. 

l

AYNI ARA YÜZDEN HEM ARAÇ 
TAKİBİNİ YAPABİLİYOR, HEM DE 

DATA LOGGER ÖZELLİKLERİNİ 
BULABİLİYORSUNUZ 

İİki Türk mühendisinin kurduğu Veslabs fir-
ması, lojistik şirketlerinin kullandıkları data 
logger’larla araç takip sistemlerinin aynı anda 
yürütülebileceği bir ürün ve ilgili bulut tabanlı 

yazılımlarını geliştirdi. Tag2Sense adı verilen ci-
haz ile aynı ara yüzden hem araç takibi yapabile-
cek hem de data logger özelliklerini kullanabile-
ceksiniz.  Bunun dışında bulut tabanlı yazılımları 
üzerinden analiz ve güçlü bir raporlama imkanına 
kavuşacaksınız. 

Donanımı, donanımının içindeki yazılımı ve en-
düstriyel tasarımı tamamen kendilerine ait olan 
bir ürün oluşturduklarını ifade eden Veslabs’ın 
Yönetici Ortağı Ozan Can Köseley, “Lojistik şir-
ketlerine kullandıkları data logger’larla araç ta-
kip sistemlerini birleştirebilecekleri bir sistem 
sunuyoruz. Yani aslında ayrı ayrı duran iki yapıyı 
birleştirerek aynı ara yüzden hem araç takibini 
yapabiliyor, hem de data logger özelliklerini bula-
biliyorsunuz. Firmalar tek cihaz bedeline iki siste-
me ve de ihtiyaç duydukları güçlü raporlamaya 
sahip olacak. Data logger’daki e-mail trafiğini ve 
okutulması gibi rutin işleri ortadan kaldırıyoruz. 
Ayrıca cihaz sahipleri müşterilerine de bu bilgileri 
açabilir” diye konuştu. 

LOJİSTİĞİN KARA KUTUSU

Tag2Sense adını verdikleri bu ürünün içinde sı-
caklık, nem, ışık, basınç, düşme-çarpma gibi 

özellikleri de barındırdığının altını çizen 
Köseley, şöyle devam etti:  “Bunların 
tamamını ipad ya da telefonunuz ara-
cılığıyla cihazınıza indirip, sisteme kab-
losuz olarak bağlanabiliyorsunuz. Böy-
lece yazılımı konfigure edebiliyorsunuz. 
Diyelim ki, ürününüzün 5 ile 15 derece 
arasında olması gerekiyor. Onun dışına 
çıkıldığında cihaz bu durumu ve zamanı-
nı kaydediyor. Ürünün düşmemesi gere-
kiyor. Ama diyelim ki, düştü. Cihaz bunu 
da kaydediyor ve ‘Saat 16:30’da şu kadar 
kuvvet üzerime etki ederek basınç oluş-
turdu’ diyor ve üzerine kaydediyor.  

Nem, ışık gibi bütün parametreleri de 
ölçebiliyor. Siz de mobil uygulamasıyla 
cihaza yaklaşıp bütün bilgileri alabiliyor-
sunuz. Yani kısaca lojistiğin kara kutusu 
diyebiliriz.  Cihaz sadece bir datalogger 
değil, aynı zamanda bir event logger 
olarak da çalışabiliyor. Böylece lojistik 
firmalarının kullanması zorunlu ve ge-
nelde yurtdışı menşeli olan data logger 
cihazlarının çok daha gelişmişini kablo-
suz olarak kullanabiliyorsunuz. Çünkü, 
diğer data logger cihazlarından farklı 
olarak bilgiyi anlık ve gerçek durumlu 
olarak görebilirsiniz. Nasıl ki, bir araç 

takip sisteminden bilgileri görebiliyor-
sanız, kodu girip cihaza ait tüm bilgilere 
istediğiniz yerden ulaşabiliyorsunuz. Kı-
saca lojistiği uçtan uca kablosuz olarak 
görünür hale getiren bir sistem. Bütün 
bilgi akışı kablosuz ve herhangi bir ek 
yazılıma gerek yok.” 

TÜBİTAK DESTEĞİ ALIYORLAR

Sistemin özünün, nesneleri internete 
bağlayarak tüm objeleri birbirine bağlı 
yapmak ilkesine dayandığını ifade eden 
Köseley, “Gözlüğünüzü, diş fırçanızı, sa-
atinizi internete bağlamaktan söz ediyo-
rum. TÜBİTAK tarafından desteklenen 
böyle bir platform geliştirdik. Platfor-
mun içerisinde mobil uygulamalarımız 
var. Yazılımları ve cihazlarımızı tamamen 
kendimiz üretiyoruz. Nesnelerin inter-
neti de denilen bir platform. Sistemin 
CISCO verilerine göre 2020 yılına kadar 
14 trilyon dolarlık bir büyüklük yarata-
cağı öngörülüyor. Bu oran dünyadaki 
petrol ekonomisinden daha büyük bir 
veriyi ifade ediyor. Bu, aslında Facebo-
ok, Google gibi yeni bir dönemin baş-
langıcı” sözleriyle tarif ediyor geleceğin 
teknolojisini. 

YENİ 
BİR 

DÖNEM

SİSTEM NASIL İŞLİYOR? 

Sisrem aslında çok basit. Bilgisayarlara yazılım 
yüklenmesine gerek yok. Çünkü, müşterilere 
www.tag2sense.com adlı sitelerinden 
yararlanacakları bir kullanıcı adı ve şifre veriyorlar. 
Böylece müşterilerin platforma erişimi sağlanmış 
oluyor. Ne kadar talep edilirse o miktarda cihaz 
temin ediliyor ve müşteriye ulaşmadan önce bu 
cihazların tanımı yapılıyor.  Kullanıcıların sahada 
yapacakları tek iş mobil uygulamalarına aktarmak, 
bu işlemin ardından sistemi kullanmaya başlıyorlar. 
Köseley, bu alanda teknolojiye yön veren bir firma 
olma vizyonlarını gerçekleştirdikleri için mutlu 
olduklarını ifade ediyor. Ürün detay bilgilerine  
www.tag2sense.com adresinden erişebilirsiniz.

FAALİYETLERİ HIZLANDIRACAK

Veslabs, araç takip sistemi ile data logger’i tek cihazda birleştirdi…
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SKODA 2014’ÜN 
YÜKSELEN MARKASI OLDU
Skoda son dönemde çıkardığı yeni modeller ve çarpıcı 
tasarımlarla birlikte atağına tüm hızıyla devam 
ediyor. Skoda markasının bu başarısı hem global 
alanda hem Türkiye pazarında etkisini gösterdi.

Skoda, dinamik ve kullanışlı modelleriyle kulla-
nıcıların beklentilerini en iyi şekilde karşılama-
ya devam ediyor. Farklı segmentlere sunulan 
modellerle birlikte ekonomik ve performanslı 

dizel/benzinli seçenekleri, verimli şanzımanlarla eşleş-
tiriliyor. Skoda’nın Türkiye pazarına sunduğu başarılı 
modeller, 2014’ün daralan pazarında markanın büyü-
mesini sağladı. İlk 11 ayın ardından, geçen yılın aynı 
dönemine göre toplam Türkiye pazarında yüzde 15,29 
düşüş yaşanırken Skoda ise satışlarını yüzde 9,60 ora-
nında artırdı. Skoda bu yükselişle birlikte pazar payını 
yüzde 2,54’e ulaştırdı. 

ÜRETİLEN EN HIZLI SKODA: OCTAVIA RS

Skoda herkese hitap eden model yelpazesinde hızlı 
ve yüksek beygirlere sahip modellere de yer veri-

yor. Bugüne kadar üretilmiş en güçlü Octavia 
olan Octavia RS ve Combi RS, gücün yanı sıra 
daha düşük yakıt tüketimi de sunan motor 
seçeneklerine sahip. 220 HP’lik gücündeki 
2.0 lt TSI benzinli motor 100 km’de ortalama 
6.2 lt yakıt tüketim değeriyle dikkat çekiyor. 

248 km/s azami hız yapabiliyor. 184 HP gücün-
deki 2.0 lt TDI dizel motorun azami hızı ise 232 
km/s ve 100 km’de 4.6 lt tüketim değerine sahip. 

Her iki motor seçeneği de, 6 ileri DSG çift kavra-
malı otomatik vites ile sunuluyor. Skoda Octavia RS’in 
başlangıç fiyatı ise 120.400 TL.

MODERN VE ÇEKİCİ BİR 4X4: OCTAVIA COMBI

Skoda’nın en çok satan modeli olan Octavia ise sedan 
karoserin yanında combi karoseriyle de satışa sunuluyor. 
Üstelik bu çok yönlü ve kullanışlı otomobil, 4x4 seçene-
ğiyle de satın alınabiliyor. 588 lt bagaj hacmine sahip olan 
Octavia Combi 4x4, yenilikçi Haldex dört çeker sürüş tek-
nolojisiyle donatıldı. Optimum çekiş ve yol tutuş sağlayan 
Octavia Combi 4x4, aynı zamanda ekonomik ve perfor-
manslı olmayı da başarıyor. 1.6 lt TDI motoru 105 HP ve 
250 Nm tork üretiyor. 100 km’de tüketim ortalaması 4.5 
lt ve CO2 emisyonu 119 g/km. Octavia Combi 4x4, 82.400 
TL’lik fiyatıyla satışa sunuluyor. Skoda geniş ürün yelpaze-
sini her geçen gün yenilemeye devam ediyor. Önümüzde-

ki yıl mart ayında ürün gamına tamamen yenilenen Skoda 
Fabia da katılacak. 

Üçüncü jenerasyon Fabia, tasarım ve teknoloji açısından 
sınıfında yepyeni bir sayfa açacak. Özellikle üst sınıflarda 
görülen güvenlik teknolojilerini küçük sınıfa taşıyarak fark 
yaratacak. Ürün gamında yer alan mevcut modeller de 
çok yönlü, çevreci ve pratiklik özellikleriyle dikkat çekiyor. 
Markanın ilk SUV modeli olan Yeti, markanın lüks sınıftaki 
temsilcisi Superb, sınıfının en geniş bagaj hacmine sahip 
Rapid Sedan, kişiselleştirme özellikleriyle öne çıkan spor-
tif hatchback Rapid Spaceback, şehir içi sürüşün keyifli 
otomobili Citigo, çok amaçlı Roomster modelleri de Sko-
da’nın dinamik çizgisini temsil ediyorlar.

SENYÜCEL: 
PAZAR DARALIRKEN SKODA 
BÜYÜDÜ
Skoda Yüce Auto Genel Müdürü Tolga Senyücel, “Skoda’nın Türkiye 
pazarına sunduğu başarılı modeller, 2014’ün daralan pazarında 
markanın büyümesini sağladı. İlk 11 ayın ardından, geçen yılın aynı 
dönemine göre toplam Türkiye pazarında yüzde 15,29 düşüş yaşanırken 
Skoda ise satışlarını yüzde 9,60 oranında artırdı. Skoda bu yükselişle 
birlikte pazar payını yüzde 2,54’e ulaştırdı” dedi. 
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Terra Uluslararası Taşımacılık 15 adet DAF XF105.460 
Optimizer’ı ve 8 adet Tırsan Perdeli Maxima se-
mi-treyleri, Tırsan Samandıra tesisinde düzenlenen 
törende teslim aldı. 

Törene Terra Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kuru-
lu Başkanı Abdullah Kanbak ve DAF-TIRSAN Otomo-
tiv Satış Yöneticisi Özgür Ayçiçek katıldı. Söz konusu 
teslimat toplam 30 kalemlik teslimatın ilk partisi.

Şığva Trans Uluslararası Nakliyat 50 adetlik treyler siparişi-
nin ilk partisi olan 16 adet Tırsan Frigo SRS C semi-treyleri 
Tırsan’ın Adapazarı Fabrikasındaki törende teslim aldı. 

Tırsan bayisi Gelecek Otomotiv tarafından satışı gerçekleştiri-
len treylerlerin teslimat töreni Şığva Trans Uluslararası Nakli-
yat Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şığva, Gelecek Otomotiv 
Kamyon Satış Müdürü Serdar Ulak ve Tırsan Yurtiçi Satış Ge-
nel Müdür Yardımcısı Ercan Kulaksız’ın katılımı ile gerçekleşti. 

Talson, Hollandalı Verhoeven Logistics’e 10 adet 
Talfix® donanımlı Talson TGM TAL treyler teslimatı 
gerçekleştirdi. Bu son partinin teslimatı ile birlikte, 
Verhoeven Lojistik’in Talson filosu 56 adede ulaştı.

Ankara ve Hakkâri’de akaryakıt taşımacılığı 
faaliyetlerinde bulunan Onay Petrol, Türkiye’nin 

ilk yeni kabin FM11 450 HP modelini filosuna kattı. Bu 
alımla birlikte ilk 
Volvo Kamyon 
alımını gerçekleşti-
ren Onay Petrol’un 
filosundaki araç 
sayısı 4’e yükseldi. 
Teslimat töreninde 
Onay Petrol’ün sa-
hibi Nazmi Onay’ın 
yanı sıra Volvo 
Kamyon adına Böl-
ge Satış Danışma-
nı Oğuz Nuhoğlu 
hazır bulundu. 

Mersin’de, akaryakıt ve inşaat taşımacılığı sektörün-
de çalışan Ramoil firması, araç parkını 25 adet Ford 
4136D kamyon satın alarak güçlendirdi. 

Ramoil’in, İstanbul’da 3. havalimanı inşaatında kullan-
mak üzere aldığı araçlar, Mersin Kemak Ford Trucks 
Bayisi sahibi Kubilay Doğan, Ford Trucks Satış Müdürü 
Kamuran Kahraman ve Ford Trucks Bölge Satış Mü-
dürü Erşan Ersözlü tarafından şirket sahibi Mustafa 
Ramiz Hocaoğlu’na törenle teslim edildi.

Kılıçoğlu Nakliyat’a, 
25’nci 1846T

Ankaralı Halk Otobüsçüleri 
NEOPLAN dedi

Ramoil, filosuna 
25 Ford kamyon kattı

Kılıçoğlu Nakliyat, filosunun 25’nci Ford 1846T çeki-
cisini Ford Trucks Yetkili Bayisi Başer Oto’dan teslim 
aldı.  50 araçlık filosunu konfor, ekonomi ve perfor-
mans özelliklerine sahip olan Ford 1846T çekici ile 
güçlendiren Kılıçoğlu Nakliyat’ın sahibi Veysel Kılıç, 
Ford Trucks Türkiye Satış Müdürü Berk Mumcu, 
Ford Trucks Bölge Müdürü Mete İnceer, Ümit Öner 
ve Ford Trucks Bayi Başer Oto’nun Genel Müdürü 
Ömer Faruk Başer’den araçlarını teslim aldı.

MAN TopUsed, ikinci el ekonomik ve güvenilir 
araç temini ile şehiriçi ulaşıma da önemli katkı-

lar sunuyor. Son olarak Ankaralı Halk Otobüsçüler de 
MAN TopUsed müşterisi oldu.  Ankaralı Halk Otobüsü 
Esnafı, 5 NEOPLAN Tourliner otobüs satın aldı. Tesli-
mat törenine MAN adına MAN TopUsed Satış Müdürü 
Cüneyt Ergün  ve MAN TopUsed  Otobüs Satış Yöneti-
cisi Aydın Çakmak da katıldı. 

Yeni Volvo FM11, Onay Petrol ile 
ilk kez Türkiye yollarında

TIRSAN, kasım ayında da hız kesmedi

Terra, filosunu 
DAF ve TIRSAN ile yeniliyor

Şığva Trans, 
TIRSAN Frigo ile filosunu güçlendiriyor

Tırsan’dan Ars-Pet 
uluslararası Nakliyat’a filo teslimatı
Intermodal taşımacılığın her aşamasında öncü çözümler 
sunan Tırsan, ARS-PET Uluslararası Nakliyat’a 37 adet tren 
yüklemeli Tırsan Perdeli Mega semi-treyler teslim etti. İzmir 
ARS-PET Uluslararası Nakliyat’ın garajında düzenlenen tö-
rene ARS-PET Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başka-
nı Ayhan Savaşan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem 
Savaşan ve DAF-TIRSAN Satış Müdürü Ertuğrul Erkoç katıldı.

Talson’dan 
Hollandalı firmaya teslimat

TESLİMAT
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Iveco’nun yetkili satıcılarından Özgözde Otomotiv 
Ankara Yeni Star Nakliyat’a 3 adet Stralis Hi Wat 

6×4 teslim etti. Ankara ağır nakliye sektörünün önde 
gelen ismi ve iş makinaları konusunda uzman bir 
isim olan Yeni Star Nakliyat 3 adet Iveco 6×4 çekici ile 
filosunu yenilemeye başladı. Ankara Özgözde Ostim 
tesislerinde gerçekleştirilen teslimat törenine Yeni Star 
firması sahibi Faruk Özmen,  Iveco Araç  bölge müdürü 
Mert Ural, Özgözde Otomotiv ağır vasıta satış müdürü 
Göktan Güçlü katıldı.

Haliloğlu Group, Mercedes-Benz 
Türk yetkili bayii Gelecek Otomotiv 
aracılığı ile yapılan satışla 143 adet 
Axor 1840, 6 adet Axor 3340 ve 1 
adet Axor 3229 olmak üzere top-
lamda 150 adet aracı törenle teslim 
aldı.  1999 yılında kurulan ve başta 
Irak olmak üzere İran, Kanada ve 
Suriye’ye ihracat yapan Haliloğlu 
Group’un teslim edilen araçlarla 
birlikte filosunda 210 adet Merce-
des-Benz marka araç bulunuyor. 

Yeni kamyonların teslimatı kapsa-
mında gerçekleşen törene Merce-
des-Benz Türk A.Ş. Pazarlama ve 
Satış Direktörü Süer Sülün, Kamyon 
Pazarlama ve Satış Müdürü Bahadır 
Özbayır, Kamyon Filo Satış Müdürü 
Alper Kurt, Mercedes-Benz Finans-
man Türk A.Ş. Pazarlama ve Satış 
Direktörü Gökmen Önbulak, Kam-
yon ve Hafif Ticari Araçlar Satış Mü-
dürü Kıvanç Sanrı, Haliloğlu Group 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Sait Ercan ve Genel Müdürü Zafer 
Azgın, Haliloğlu Group Korupak Ge-
nel Müdürü Önder Yağmur ve Ha-
liloğlu Dış Ticaret Sorumlusu Selim 
Atlı katıldılar. 

Bu işbirliğine katkıda bulunan Mer-
cedes-Benz yetkili bayii Gelecek Oto-
motiv’den Yönetim Kurulu Başkanı 
Hekim Toloğ ve Gelecek Otomotiv 
Diyarbakır Genel Müdür’ü Aziz Batği 
teslimat törenine eşlik ettiler.

Felek Otomotiv, Temsa 
bayiliğini almasının he-

men akabinde teslimatlara da 
başladı. İlk teslimat Samsun’un 
önde gelen personel  ve servis 
taşımacılarından Kanarya Tur’a 
5 Prestij oldu. Felek Otomo-
tiv’in merkezinde düzenlenen 
törenle Kanarya Tur şirket 
ortaklarından Recep Öztürk’e 
5 adet Prestij teslimatı Satış 
Müdürü Fatih Yavuz tarafından 
yapıldı. Teslimatta Temsa Bölge 
Satış Yöneticisi Fırat Bakır ve 
Kurumsal İletişim Müdürü Ebru 
Ersan da hazır bulundu.

Felek Otomotiv’den 
Kanarya 
Tur’a 5 Prestij

Özgözde Ankara Stralis 
teslimatlarını sürdürüyor

Haliloğlu Group filosuna 150 Mercedes-Benz Axor

TESLİMAT
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YOLCU TAŞIMACILIĞINDA ENGELLI BIREYLERIN ERIŞIMINE UYGUNLUK ŞARTI ARA-

NACAK, AKSI TAKDIRDE IZIN BELGESI VEYA RUHSAT VERILMEYECEK

anun değişikliğine göre, şehirler arası yolcu taşıma hizmeti 
yapan araçlar ile şehir içi servis ve turizm taşımacılığı hizmeti 
veren araçların da erişilebilir hale getirilmesine dair usul ve 
esaslar yönetmelikle düzenlenecek.

SERVİSLER ‘ERİŞİLEBİLİR HİZMET’ VERECEK
Yani düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra üretilen şehirler 
arası ve uluslararası yolcu taşımacılığı ile personel ve öğrenci servis-
leri ve turizm taşımacılığı yapan araçlar için aranan erişilebilirlik zo-
runluluğu, hizmet kapsamında görülecek.

Servis hizmeti verenler, engelli bireylere erişilebilir toplu taşıma hiz-
meti sağlanmasına ilişkin kendilerine gelen talebi en çok 72 saat için-
de karşılamakla yükümlü olacak.

Karayoluyla turizm taşımacılığı yapan veya şehirler arası toplu taşıma 
hizmeti veren, servis taşımacılığı yapanlar, engelli personel veya öğ-
renciye talep halinde erişilebilir taşıma hizmeti sağlamazsa idari para 
cezası ödeyecek.K

Erişilebilir
olmayan araca
ruhsat yok




