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U
luslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, geçti-
ğimiz Haziran ayında, Aqua Hercules
adlı geminin Mısır gümrük idaresi tara-

fından haksız bir şekilde rehin alınması olayına
bağlı olarak yeni bir ‘skandal’ın yaşandığını söyle-
di. UND İcra Kurulu Başkanı Şener, 2014’ün Hazi-
ran ayında  UND üyesi 94 TIR ve 14 Silobus’ın şo-
förleri ile birlikte, Mısır’ın Port Said Limanı’nda,
binmeyi bekledikleri Aqua Hercules isimli geminin
borçlarına karşılık Mısır gümrük idaresi tarafından
haksız bir şekilde rehin alınmalarını ve firmaların
buradan kaynaklanan haksız ödemelerle karşı
karşıya bırakılmasını sert dille eleştirdi.

“Ekonomi ve Dışişleri Bakanlıklarımızın girişim-
lerine rağmen sonuç alınamamış ve sürücüler ge-
minin borcu olan 1 milyon 400 bin doları her biri
eşit oranda ödeyerek rehin olmaktan kurtulabil-
mişlerdi” diyerek haksızlığın boyutuna dikkat çe-
ken Şener,  süreci şu sözlerle anlattı: “İskenderun
Limanı’na sefer yapan Aqua Hercules isimli Ro-
Ro gemisi aleyhine, uğradığımız zararları tahsil ve
tazmin etmek amacıyla, Temmuz ayında açılan
dava ve geminin bulunduğu yer olan İskende-
run’da, Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ihti-
yati haciz kararı alınarak seferden men, Liman
Başkanlığı tarafından tatbik edilerek, gemi Türk
karasularında bağlandı. Geminin İskenderun Li-
manı’nda demirli beklemesi sırasında, hukuki sü-
reç devam ederken, üyelerimizin haklarını almala-
rını engellemek amacıyla, geminin herhangi bir

tehlike hali yok iken, meteorolojik şartlar da elve-
rişliyken basit bir çekme işlemi yaptırılarak 6 mil-
yon dolar tutarında borç yaratıldı ve bu sebeple,
‘güya’ kurtarılan gemiye el kondu.”

AKIL ALMAZ GEMİ 
KURTARMA İŞLEMİ VAR!

Gemi İskenderun Limanında bekleme halinde
iken bu kez Liman idaresi tarafından “Kurtarıldı”
iddiası ile 436 bin dolar daha borçlandırıldığını ifa-
de eden Şener, “Bir önceki işlemde 6 milyon dola-
ra gemiyi kurtardığını iddia eden yapılara oranla
436 bin dolarlık fatura ile daha insaflı çıkan ikinci
işlem için oluşan Fatura’da borcun 384 bin lirası
“Fuzuli İşlem” olarak görülüyor. Alacak öncelik sı-
rasında ilk sırayı alan kurtarma faturaları sebebiyle
gemi değerinin üzerinde oluşturulan sanal borçlar
sebebiyle gemi personeli ve Antakyalı nakliyecile-
rin hakları ellerinden alınıyor.” dedi.

‘Mal kaçırma’ olarak nitelendirilebilecek işlemleri
sebebiyle, uğranılan zararların tazmini için yabancı
armatör ve onunla bu surette işbirliği yapanlar
hakkında gerekli yasal cezai ve hukuki yollara mü-
racaat edileceğini ifade eden Fatih Şener, “Mağ-
dur edilmiş bulunan üyelerimizin hakları sonuna
kadar korunacak ve yanlış uygulamalar tarafımız-
dan takip edilecektir. Bu usulsüz işlemle gemiyi
ele geçiren taraflar armatör ile işbirliği içerisinde,
taşımacıların alın teri olan bu alacağı kaçırmaya
çalışıyorlar. Tüm ilgili otoriteleri haksız işlemi dur-
durmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

bP ile Doğuş 
Otomotiv güçlerini

birleştiriyor
bP Türkiye ile Doğuş Otomotiv güçlerini

birleştirerek yepyeni bir işbirliği başlattılar.
işbirliği, her iki firmanın da ortak değerlerini
oluşturan kaliteli hizmet ve mutlak müşteri
memnuniyeti ilkeleri gözönüne alınarak
projelendirildi.işbirliğinin kamuoyuyla pay-
laşılanuygulamasında, Doğuş Otomotiv-
müşterileri bP istasyonlarından yapacakları
akaryakıt alımlarının yüzde 3’ü oranında
hediye akaryakıt kazanacaklar.

Doğuş Otomotiv’inVolkswagen binek Araç,
Volkswagen Ticari Araç, Audi, SEAT ve Scania
markalarının dahil olduğu uygulamada, araç
kullanıcılarının cep telefonu numaralarını
bP istasyonlarında söylemeleri yeterli ola-
cak.kampanyadan sadece bireysel müşte-
riler faydalanabilecek.

mevcut sadakat kartı uygulamalarından,
çok daha kolay ve hızlı olmasıyla öne çıkan
uygulama için her iki firmanın teknolojik
altyapılarında ortak entegrasyona gidilerek
yeni bir altyapı oluşturuldu.

“HiZmET kALiTESi SüRECEk”
bP Türkiye Akaryakıt ülke müdürü mar-

tin Thomsen ve Doğuş Otomotiv icra kurulu
başkanı Ali bilaloğlu’nun katılımlarıyla ger-
çekleştirilen basın toplantısında konuşan
martin Thomsen, gerçekleştirilecek uy-
gulamanın her iki markanın da büyük
önem verdiği kalite, hizmet ve müşteri
memnuniyeti alanlarında güç birliği sağ-
layacağını belirtti. 

Otomotiv sektöründeki rekabetin her ge-
çen gün daha arttığına dikkat çeken Doğuş
Otomotiv icra kurulu başkanı Ali bilaloğlu
ise yakın gelecekte sektöründe öncü, ço-
kuluslu ve global firmaların iddialarını ve
rekabetçi yapılarını devam ettirebilmeleri
için aynı hedefleri belirlemiş, aynı değerleri
ilke edinmiş stratejik ortaklarla hareket et-
melerinin gerektiğini belirtti. 

Gar Park’ta gerçekleştirilen iftar
Programı’na OkT Trailer yöne-
tim kurulu başkanı Gökhan
maraş, Genel müdür Hakan

maraş, yönetim kurulu üyeleri, Aydın il
Emniyet müdürü Adnan Taşdan, Ticaret
il müdürü Şeref yazıcı, Aydın il kültür ve
Turizm müdürü nuri Aktakka, AyGiAD
başkanı Gökhan Pehlivan, kOSGEb Ay-
dın Hizmet merkezi müdürü Turgut Gö-
zen, birim müdürleri, Aydın Huzurevi sa-
kinleri, OkT Trailer müşteri, tedarikçi ve
çalışanları ile birlikte çok sayıda davetli
katıldı. iftar yemeği incirliova tarihi Alpe-
renler mehteran Takımı’nın gösterisiyle
devam etti. mehteran gösterisi iftar ye-
meğine  farklı bir görsellik katarken va-
tandaşlar tarafından coşkuyla izlendi.
mehteran gösterisinin ardından iftar
programı sona erdi ve davetliler teşek-
kür ederek yemekten ayrıldılar.  bu yıl

iftar programlarının üçüncüsünü düzen-
lediklerini ifade eden OkT Trailer Genel
müdürü Hakan maraş, “Her kesimden ve
gelirden tüm Aydınlı vatandaşlarımızı
sevgi, dostluk ve kardeşlik bağları ile Ra-
mazan ayı kapsamında iftar sofrasında
buluşturmaktan büyük mutluluk duyu-
yoruz.  iftar alanımızı da özellikle halkı-
mızın rahat ve kolay bir şekilde katılımını
sağlamak için kent meydanında seçtik.
manevi değerlerin ön planda olduğu Ra-
mazan ayında halkımızın geniş katılımı
ile iftar yemeği gerçekleştirdik. Her yıl if-
tar yemeklerimizi farklı etkinlikler ile
zenginleştiriyoruz. bu yıl mehteran takı-
mımız ile halkımız için çok güzel bir kon-
ser organize ettik. bu güzel günümüzde
bizleri yalnız bırakmayan tüm arkadaş-
larımıza, dostlarımıza ve halkımıza gö-
nülden teşekkür ediyor, hayırlı Rama-
zanlar diliyorum.” dedi.  

Araçüstü ekip-
man ve treyler

sektörünün
öncü firmaların-

dan olan OKT
Trailer, Aydın

Gar Park’ta hal-
ka açık iftar ye-
meği düzenledi.

OkT TRAiLER iFTAR 
yEmEği DüZEnLEDi

GEFCO Türkiye, 
Anadolu 

Isuzu’ları taşıyor! 

Lojistik sektörünün Türkiye’de ve
dünyadaki öncü isimlerinden olan
ve Türkiye’de otomobil taşımacılı-
ğının standartlarını belirleyen GEF-

CO Türkiye, Anadolu Isuzu Otomotiv ile söz-
leşme imzaladı. 

GEFCO Türkiye ve Anadolu Isuzu arasında
imzalanan ticari araç taşıma sözleşmesi
kapsamında, Anadolu Isuzu Otomotiv’in
Türkiye genelinde 27 şehirde yer alan 31 Isu-
zu satış noktasında dağıtım operasyonları
GEFCO Türkiye tarafından gerçekleştirilme-
ye başlandı.  Sözleşme çerçevesinde iki farklı
operasyon yürütülüyor. Uzakdoğu’dan gelen
pick-up araçlar Derince Limanı’ndan teslim
alınıp Anadolu Isuzu Otomotiv’in Şekerpı-
nar’daki tesislerine taşınıyor. Ayrıca, buna ek
olarak, Şekerpınar fabrikada üretimi yapılan
diğer ticari araçlar ile beraber tüm Türkiye’ye
nakliyeleri yapılacak. Sürerek ve TIR üzerin-
de yapılacak nakliyelerin lojistik operasyon-
ları GEFCO Türkiye tarafından yönetiliyor.

OTOmObiL TAŞImACILIğI 
SEkTöRünün önEmLi OyUnCUSU

bitmiş Araç Taşımacılığı konusunda 60
seneden fazla deneyimi olan GEFCO, Türki-
ye’de kurulduğu 2002 senesinden beri bu
sektördeki standartları belirliyor. GEFCO
Türkiye, Türkiye’de 1 adeti workshop da içe-
ren toplam 4 Araç Lojistik merkezi ile hiz-
met veriyor.  GEFCO Türkiye Satış ve Pazar-
lama Direktörü Zafer özkök “Türkiye’nin
öncü ticari araç üreticilerinden olan Anadolu
Isuzu’nun lojistik projeleri için GEFCO’ya ve
GEFCO ekibine güvenmesinden büyük gu-
rur duyuyoruz. Umuyoruz ki bu, uzun yıllar
sürecek bir işbirliğinin başlangıcı olur” dedi.

Araç taşımacılığı ve dağıtımı alanında
sektörün önemli oyuncusu olan GEFCO,
2002 senesinde Türkiye’ye geldiğinden beri
bitmiş Araç Lojistiği ve dağıtımı ile ilgili ulus-
lararası ve yurtiçi taşımacılık, özel lojistik
çözümleri ve stok sahası gibi hizmetleri
kapsamlı olarak sunmak için uzmanlığını
ortaya koyuyor. Araç Lojistik merkezleri’nde
uluslararası standartlara uygun şekilde hiz-
met veren GEFCO, otomotiv müşterilerinin
tüm ihtiyaçlarını karşılayacak teslimat ön-
cesi denetim, 24 saat güvenlik, son teknoloji
IT sistemleri ve deneyime sahip nitelikli bir
ekip gibi imkânlar sunuyor.
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Taşımacıların alın 
Teri gasp ediliyor

UND İcra Kurulu Başkanı
Fatih Şener, Mısır’ın ,
Aqua Hercules adlı gemi-
yi haksız bir şekilde rehin
alınması ve ardından da
kurtarma adı altında is-
tenen 6 milyon dolarlık
faturaya isyan etti.
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AlişAn lojistik Yurtiçi
nakliyede yatırımlara devam

SEKTÖRDEN2 TEMMUZ 2015

ZF-EcoLife Şanzıman asla taviz vermez! İster düz yolda ister rampada: Akıllı sürüş programı TopoDyn Life,  
yol durumuna en uygun vites değişimini sağlar, yakıt tüketimi ve karbondioksit salınımını azaltır. 6 kademeli 
kesintisiz vites geçişleri neredeyse hissedilmez. EcoLife, geniş yelpazeli vites aktarma oranları sayesinde, 
yüksek hızlarda dahi motorun düşük devirlerde çalışmasına imkan verir. EcoLife’in Şehir içi Retarderi  
performanstan ödün vermeden güvenli bir yavaşlama sağlar. Çift eşanjörlü soğutma sistemi, şanzımanı 
yüksek sıcaklıklarda dahi tam koruma altına alır. Yıllar boyu mükemmel sürüş için: ZF-EcoLife. 
www.zf.com/EcoLife

ZF TEKNOLOJİSİ – ŞEHİR İÇİ VE ŞEHİRLER 
ARASI YOLCULUKLAR İÇİN AKILLI ÇÖZÜM

S
oma’daki maden fa-
ciası ve İstanbul’daki
“asansör” faciası
sonrasında gözler, “iş

güvenliğine” çevrilmişti.
Sadece “MİŞTİ”, zira Erme-

nek faciası, 15 gu ̈nlük işçisinin
Manisa’daki trafik kazasında
(06 Temmuz 2015) hayatını
kaybetmesi ve benzeri müessif
olaylar; Türkiye’de iş güvenliği-
nin hala “mış gibi” seviyesinde
olduğunu, “iş güvenliğinin” göz
ardı edildiğini ve “insana” ge-
rekli önemin verilmediğini gös-
teriyor.

Türkiye’de lojistik faaliyetler-
de “iş güvenliğine” nasıldır? “iş
güvenliğine” önem veriliyor
mu?

2013 yılı SGK İstatistik Yıllı-
ğı’ndaki “İş Kazası ve Meslek
Hastalıkları İstatistikleri” verile-
rine göre;

¥ Grup H’de toplam 30.848
sigortalı çalışan iş kazası geçir-
miş ve toplam 179.659 geçici
iş göremez gu ̈n olmuş.

¥ Grup H, yük ve insan için
yapılan lojistik faaliyetleri içerir.
Sadece “YÜK” kapsamına gi-
ren lojistik faaliyetlerde ise top-
lam 9.260 sigortalı çalışan iş
kazası geçirmiş ve toplam
114.680 geçici iş göremez gu ̈n
olmuş.

¥ Ayrıca; 911 forklift vb.
yükleme-boşaltma yapan araç-
ların operatörü, 3.537 yu ̈kle-
me-boşaltma işlerinde nitelik
gerektirmeyen işlerde çalışan
ve 220 raf istifleme işlerinde ni-
telik gerektirmeyen işlerde çalı-
şan iş kazası geçirmiş.

Türkiye’deki diğer bütün iş
kollarında yapılan lojistik faali-
yetlerdeki iş kazaları ve iş gö-
remez gu ̈nlerin verileri de 
eklenirse yukarıdaki rakamlar
artacaktır.

Türkiye’deki bütu ̈n iş kolla-
rında ise toplam 191.389 si-
gortalı çalışan iş kazası geçir-
miş ve toplam 2.357.505 geçi-
ci iş göremez gün olmuş.

“İnsanın değeri ve insana
önem verilmesi” gibi söylem-
ler, konunun önemini açıkla-
maya yetmiyorsa iş gu ̈venliği
eksikliğinin şirketlere ve eko-
nomiye verdiği “MADDİ” zarar-
lar ve kayıplar ile konunun
önemi vurgulanabilir (maale-
sef!!!)

Türkiye’de “MADDİ” zarar ve
kayıplara yönelik bir çalışmaya
rastlamadım.

Öte yandan; Liberty Mutual
tarafından hazırlanan “2014
Workplace Safety Index” veri-
lerine göre 2012 yılında ger-
çekleşen iş yerindeki kazaları-
nın geçici iş göremez günler
için ABD’ye toplam direkt mali-
yeti 70,1 Milyar ABD Doları
(ölu ̈m hariç) olup ABD’nin Gay-

ri Safi Milli Hasılası’nın
0,4%’du ̈r.

Tu ̈rkiye’nin 2012 yılı Gayri
Safi Milli Hasılası olan 1.420
Milyar TL ve yukarıdaki 0,04%
oranı esas alınırsa Türkiye için
toplam maliyet 2012 yılı için
5,8 Milyar TL ve 2014 yılı için
7,2 Milyar TL olarak öngörüle-
bilir.

Grup H’nin 2014 yılı
büyu ̈klüğu ̈ 210 Milyar TL olup
bunun YÜK ile ilgili büyüklüğu ̈
ise 105 Milyar TL’dir. Eğer
ABD’deki 0,4% oranı ve YÜK
ile ilgili iş kollarının büyu ̈klu ̈ğü
olan 105 Milyar TL esas alınır-
sa Türkiye’de 2014 yılındaki iş
kazalarının toplam direkt mali-
yeti 432 Milyon TL olarak 
öngörülebilir.

Ayrıca; yukarıdaki 179.659
geçici iş göremez gün ve
SGK’nın Grup H için yayınladı-
ğı 2013 yılı ortalama günlu ̈k
kazancı olan 54,83 TL esas alı-
nırsa yaklaşık 10 Milyon TL iş
gücu ̈ kaybı (iş yerinde yok ama
u ̈creti ödeniyor yani ödenen
u ̈cretin karşılığı olması 
gereken emek eksik kalıyor)
öngörülebilir.

Lojistik faaliyetler ve lojistik
faaliyetlerin yapıldığı tesisler
(depolar, limanlar vs.), “Tehli-
keli İşyeri” olmasına karşın “İş
Emniyeti” uygulamalarına ge-
reken önem verilmiyor.

Başlık niçin “Deli, Deli, Deli,
Deli, Deli …. 40 Kere Deli”?

Dilimizde “Bir adama 40 gu ̈n
deli denirse o adam deli olur”
söylemi vardır.

“40 Gün Deli Demeye” de-
vam edelim ama “deli etmek”
için değil “deli olmamak” için…

Saygılarımla,
1) Ekonomik Faaliyet Sınıfla-

masına göre Grup H, Ulaştırma
ve Depolama iş kolundaki farklı
lojistik faaliyetleri (49-Kara ta-
şımacılığı, 50-Su yolu taşıma-
cılığı, 51-Hava yolu taşımacılı-
ğı, 52- Taşımacılık için depola-
ma ve destekleyici faaliyetler,
53-Posta ve kurye) kapsar.

2) Grup H’de “YÜK” kapsa-
mına giren faaliyetler kapsa-
mında; Demiryolu ile yu ̈k taşı-
macılığı, Karayolu ile yük taşı-
macılığı, Gemi tahmil ve tahliye
işleri, Deniz ve kıyı sularında
yu ̈k taşımacılığı, İç sularda yük
taşımacılığı, Hava yolu ile yük
taşımacılığı, Depolama ve am-
barlama, Kargo yükleme bo-
şaltma hizmetleri ve Posta ve
kurye faaliyetleri incelenmiştir

3) “Tu ̈rkiye’nin Lojistik Sektö-
rünu ̈n Büyu ̈klüğu ̈
(Resmi Verilerle)”
http://www.lojiport.com/turki-
yenin-lojistik-sektorunun-bu-
yuklugu-resmi-verilerle-
91460yy.htm

1985 yılından bu yana tüm lo-
jistik hizmetlerini entegre bir
şekilde sunmaya devam
eden Alışan Lojistik, yurtiçi

nakliye alanında hizmet kapsamı-
na bir yenisini daha ekledi.

Alışan Lojistik; Temmuz 2015 ta-
rihi itibariyle yurtiçi nakliye ala-
nındaki dağıtım hizmetlerine Kon-
ya’da açtığı yeni operasyon mer-
kezini de ekledi.

Bu doğrultuda Marmara, Trak-
ya, Ege Bölgesi ve Çukurova Böl-
gesi’nden sonra Konya ve Kara-
man illerini kapsayan yeni yatırı-
mı ile tüm İç Anadolu Bölgesi’de
olmayı hedefleyen Alışan Lojistik;
Konya çıkışlı komple ya da parsi-
yel tüm yüklerin nakliye süreçle-
rini istenilen lokasyona en gü-
venli, en uygun koşullarda ve
yüzde yüz müşteri memnuniyeti
ile sağlamayı planlıyor.

Tüm lojistik hizmetleri hızlı ve
güvenilir şekilde sunmaya devam
eden Alışan Lojistik, Yurtiçi Nakli-
ye biriminde çok sayıda  özmal ve
kiralık sözleşmeli araç filosu ile
müşterilerinin fabrika ve depola-
rından Türkiye’nin her bölgesine
FTL, LTL ve proje bazlı dağıtım hiz-
meti sunuyor. 

ORUÇ KAYA

Deli, Deli,
Deli, Deli,
Deli …. 

40 Kere Deli

“Oğuzhan AYGÜN, OMSAN 
Lojistik Satınalma ve Tedarikçi 

Geliştirme Direktörü Olarak Atandı”
“OMSAN, satınalma ve teda-

rikçi geliştirme süreçlerini kü-
resel Türk lojistik şirketi olma
vizyonu doğrultusunda direk-
törlük çatısı altında yeniden
yapılandırdı. OMSAN Lojistik
Satınalma ve Tedarikçi Geliş-
tirme Direktörlüğü’ne Oğuz-
han AYGÜN atandı.”

Yeni görevine atanan Oğuz-
han AYGÜN, profesyonel haya-
tına 1986 yılında başladı. 2001
yılından bu yana ise lojistik
sektöründe önemli görevlerde
bulunan AYGÜN, Ortadoğu
Teknik Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği bölümü mezunu
olup, iyi derecede İngilizce bil-
mektedir.   

OMSAN’ın, Türkiye’nin en
büyük tedarikçi ekosistemle-
rinden birini yönettiğini belir-
ten OMSAN Lojistik Genel Mü-
dürü Osman KÜÇÜKERTAN
sürdürülebilir rekabet avanta-
jına sahip olmak için satınal-

ma ve tedarikçi geliştirme sü-
reçlerinde yeni bir yapılanma-
ya gittiklerini ifade etti. Şirke-
tin dinamik yapısını korumak
için lojistik sektörünün için-
den veya dışından nitelikli yö-
neticileri bünyelerine kattıkla-
rını söyleyen KÜÇÜKERTAN,
yeni görevine atanan Oğuzhan
AYGÜN’e başarılar diledi.
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Yunanistan'a Yeni 
Bir ipek Yolu Çağrısı
Yunanistan'a Yeni 
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Yunanistan'a Yeni 
Bir ipek Yolu Çağrısı
Yunanistan'a Yeni 
Bir ipek Yolu Çağrısı
Yunanistan'a Yeni 
Bir ipek Yolu Çağrısı

bulunduğunu kaydederek,
“Söz konusu işbirliği ile
sadece Yunanistan değil
aynı zamanda Türkiye’de
önemli kazançlar elde
edebilir. Avrupa Birliği Yu-
nanistan’ın yollarına 6
Milyar Euro yatırım yaptı
ancak asıl mesela bu yol-
ları kullanarak ticareti ge-
liştirmek olmalıdır. Türki-
ye’den Bulgaristan’dan
her gün 750 araç çıkarabi-
lirken Yunanistan tarafın-
dan 150–200 araç çıkabili-
yor. İpsalanın Türkiye ta-
rafında 136, Yunanistan
tarafında ise 31 personel
çalışıyor. Bulgaristan Tür-
kiye’nin ihracatının taşın-
ması ve geçişlerden yıllık
350–400 milyon Euro gelir
elde ediyor. Bu parayı Yu-
nanistan’da kazanabilir.

Türkiye ile Yunanistan
sınır kapısına bakıldığında
geçtiğimiz senelere oranla
2015 yılındaki ekonomik
krizle birlikte % 6 oranında
düşüş dikkat çekiyor.

YUNANİSTAN’IN YARA-
LARINI “İPSALA SINIR
KAPISI” SARABİLİR!

Yunanistan’da yaşanan
ekonomik kriz yüzünden,
Türkiye-Yunanistan sınır
kapısında yaşanan sorun-
lara da dikkat çeken Fatih
Şener; “Yunanistan ile
yaptığımız müzakereler
sonucunda Yunanistan
vize başvurularında, TIR
Şoförleri için gereksiz olan
davetiye şartını kaldırdı.
Bunlar güzel gelişmeler
ancak özellikle İPSALA
kapısının kapasitesi arttı-
rılır ve araçlar rahat geçe-
bilirse Avrupa trafiğinin
bir kısmı Yunanistan’ı
doğrudan geçip, Adriya-
tik’teki Ro-Ro’lara binip
İtalya’ya geçmek suretiyle
ticareti gerçekleştirebilir
ve böylece Yunanistan
önemli paralar kazanabi-
lir” diye konuştu. 

Fatih Şener ayrıca; “Av-
rupa ve Asya arasında bir-
çok güzergah çiziliyor.
Türkiye bu güzergahların
bazılarında yer alırken
Yunanistan Çin’e kadar
uzanan bu güzergahlar-
dan hiçbirinde yer almı-
yor. Yunanistan ve Türki-
ye Kipu ve İpsala kapıları-
nı iyileştirirse buradan ge-
çen trafik Yunanistan’a
ciddi bir lojistik gelir sağ-
lar. Bulgaristan yılda yak-
laşık 400 bin araçlık trafi-
ğiyle bu konuda iyi bir ör-
nek ve onu model almak,
Yunanistan’a ciddi 
gelir getirir” görüşünü 
savundu.  

LOJİSTİK YUNAN 
EKONOMİSİNİN CAN 
SİMİDİ OLABİLİR

Türkiye’nin Ege Liman-
larından 92 milyar dolarlık
ticaret hacmine dikkat çe-
ken Fatih Şener;  Egeden
Yunanistan’a ulaşacak
RORO hatları konusunda
ortak projeler geliştirilmesi
dış ticaretimiz hız kazana-
cağını bunun da son aylar-
da düşüşe geçen ihracat
rakamlarına olumlu yansı-
yacağını belirtti. 

FATİh ŞENER,  
ŞUNLARI SÖYLEDİ:

“Yunanistan’ın transit
geçişi kolaylaştırarak, Se-
lanik ve Lavrion gibi liman-
larına RoRo gemilerinin ya-
naşmasını sağlaması duru-
munda lojistik maliyetler
önemli oranda düşecektir.
Söz konusu limanlarda ya-
şanacak trafik, hem o alana
gelir bırakacak hem de bu
güzergahı kullanan araçlar
aynı zamanda Yunan tica-
ret mallarının hızlı ekono-
mik şartlarda taşınmasına
imkan verecek. UND ola-
rak, Yunanistan’ın lojistik
bir transit güzergah olarak
Türkiye ile ortak hareket
etmesini Güney Avrupa ve
Orta Avrupa için güzergah
olma yönünde bir devlet
politikası  benimsemesini
isteriz. Bu Türk ihracatının,
Türk  dış ticaretinin ufkunu
açar. Çünkü Bulgaristan’da
beklemelerimiz var aynı
zamanda Yunanistan’ın
kalkınması için bir fırsat
olabilir. Lojistik Yunanis-
tan’ın bir kurtuluşu 
için ekonomik bir enstrü-
man olabilir.”  

UND, “Yeni bir İpek
Yolu Yaratalım”
sloganıyla yaptığı
çağrıda,  Çin’den

başlayarak Anadolu, Akde-
niz aracılığıyla Avrupa’ya
uzanan ticaret yolunu yeni-
den canlandırmayı önerdi.
UND çağrısında, bu adımın
bölgedeki stratejik önemle-
rinden dolayı her iki ülke-
nin de ticaret hacimlerinde
önemli oranda canlanmaya
imkan sağlayacağına dik-
kat çekildi. 

İKİ ÜLKE DE ÖNEMLİ 
KAZANÇLAR 
ELDE EDEBİLİR

UND İcra Kurulu Başkanı
Fatih Şener, TÜİK verileri-
ne göre, Türkiye’nin Yuna-
nistan’a 2014 yılı itibarıyla
1.5 milyar dolarlık ihracatı,
4 milyar dolarlık ithalatının

Uluslararası Nakliyeci-
ler Derneği (UND),

ekonomik krizle boğu-
şan Yunanistan’ın der-

dine çare olmak üzere
lojistik alanda iş birliği

teklifinde bulundu.
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İkinci el kamyon ve 
çekiciler, 24 aya varan

MAN garantisiyle

Dünyanın en güçlü ve köklü markala-
rından MAN, Türkiye’de sektördeki
dengeleri değiştiren yeniliklere imza
atmaya devam ediyor. Kasım ayında

orijinal yedek parçada yüzde 38’e varan indirim
kararı alarak iş ortaklarının işletme maliyetle-
rini daha da aşağı çeken MAN hız kesmedi. 

MAN, ikinci elde iş ortaklarına yüksek ka-
zanç sağlamak hedefiyle yeni bir uygulama
başlattı. MAN, temiz, bakımlı 2. el kamyon ve
çekicileri 6 aydan 24 aya varan garanti seçe-
nekleriyle satmaya başladı. Kontrol edilmiş,
onaylanmış, güvenilir araçları Topused satış
noktalarında sektörün beğenisine sundu. 

MAN Kamyon ve Otobüs Tiicaret A.Ş. Satış ve
Pazarlama Direktörü Eren Gündüz, “MAN daya-
nıklılığı, sağlamlığı, konforu, düşük işletme
maliyetleri, yakıt tasarrufu ile Türkiye’nin göz-
desi olmuş durumda. Biz her gün iş ortakları-

mıza daha çok kazandırmak için yoğun bir ça-
lışma yürütüyoruz” dedi. Orijinal yedek parça-
da yüzde 38’e varan indirim uygulamasının çok
olumlu karşılandığını hatırlatan Gündüz, “Şimdi
de iş ortaklarımızın daha çok kâr etmesini sağ-
layacak bir uygulamaya başladık. İkinci elde
MAN tarafından kontrol edilmiş, onaylanmış,
güvenilir ikinci el kamyon ve çekicileri 24 aya
varan garantimizle satışa sunuyoruz. Biz araç-
larımıza güveniyoruz. Sektördeki tüm firmalar
gönül rahatlığıyla bu muhteşem uygulamadan
faydalanabilir” diye konuştu. 

MAN’ın “Doktordan değil Topused’dan”, “Ba-
yandan değil Topused’dan” mesajlı kampanya
ilanları da çok dikkat çekti. MAN garantili kam-
yon ve çekicilerle ilgili Topused Satış Noktaların-
dan (Ankara 0312 556 13 34, İstanbul İkitelli 0212
675 04 04, İstanbul Tuzla 0216 394 44 25, Konya
0332 346 00 46) ayrıntılı bilgi alınabilir. 

Dayanıklılığı, düşük
işletme maliyetleri ve

yakıt tasarrufu ile
Türkiye’nin gözdesi

olan MAN, ikinci elde
iddialı bir uygulama

başlattı. MAN, temiz ve
bakımlı 2. el kamyon

ve çekicileri 24 aya va-
ran garanti seçenekle-

riyle TopUsed satış
noktalarında sektörün

beğenisine sundu.

Güney Yıldızı 
Petrol Filosuna 5 TANE

OTOKAR TANKER

T ürkiye’nin köklü geçmi-
şe sahip petrol ve do-
ğalgaz arama, sondaj,
üretim ve petrol hiz-

metleri sunan kuruluşu Güney
Yıldızı Petrol, tek Bölmeli ADR’li
tanker semi-treyler alımında Oto-
kar’ı tercih etti. 1000’den fazla çalı-
şanı ile 3 kıtada ve 5 ülkede faali-
yet gösteren Güney Yıldızı Petrol, 5
adet Otokar semi-treyler teslim
aldı. Gerçekleştirilen teslim töre-
ninde Güney Yıldızı Petrol Yönetim
Kurulu Başkanı Ecvet Sayer, Gü-
ney Yıldızı Petrol Genel Müdürü
Fatih Güler, Güney Yıldızı Petrol
Operasyonlar Genel Müdürü Nahit
Aydın, Otokar Bayi Tan Oto Üst
Düzey Yöneticileri, Otokar Treyler
Satış Birim Yöneticisi Murat Özsoy
ve Otokar Treyler Bölge Satış Yö-
neticisi Ali Güler hazır bulundu.

Güney Yıldızı Petrol Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ecvet Sayer, “17 yıldır
Türkiye’de petrol ve doğalgaz ile il-
gili pek çok farklı hizmetler sunan

kuruluşlardan biri olarak dünyanın
farklı bölgelerinde faaliyet gösteri-
yoruz. Gerçekleştirdiğimiz 5 adet
Tek Bölmeli Otokar ADR’li tanker
semi-treyler alımı ile filomuzu
daha da güçlendirdiğimize inanı-
yoruz. Bu konuda deneyimli ve ko-
nusunda uzman bir iş ortağı ile ça-
lışmanın verdiği güvenden duydu-
ğumuz memnuniyeti de ifade et-
mek isterim. İşimiz gereği güvenlik
ve hız önem teşkil ettiğinden, aldı-
ğımız treylerlerde çift boşaltım do-
labının olmasının yanı sıra önden
ve arkadan dolum ve boşaltım im-
kanına sahip olması bizim için ter-
cih sebebi” dedi.

Teslimatla ilgili konuşan Otokar
Treyler Satış Birim Yöneticisi Murat
Özsoy “Türkiye’nin ilk ADR Sertifi-
kalı tankerini üreten ve bu sınıfın
Türkiye’deki öncüsü olan Otokar,
dünya standartlarında üretim kali-
tesi ve yüksek teknolojisi ile fark
yaratmayı ilke edinmiş bir şirket.
Ciromuzun her sene yaklaşık yüz-
de 4’ünü Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Her
zaman müşterilerimizin ihtiyaç ve
beklentileri doğrultusunda çalış-
malar yürütüyor ve ürünlerimizi
geliştiriyoruz. Bu anlamda Güney
Yıldızı Petrol gibi alanında Türki-
ye’nin önde gelen şirketlerinin filo-
ları için Otokar araçlarını tercih et-
mesi bizi memnun ediyor.” dedi.

Güney Yıldızı Petrol Filosu-
na 5 tane Otokar TankerKoç
Topluluğu şirketlerinden
Otokar, Güney Yıldızı Pet-
rol’e 5 adet Tek Bölmeli Oto-
kar ADR’li tanker semi-
treyler teslim etti.

MITSuBISHI’den 
Eskişehir Belediyesi’ne, 
22 adet L200 teslimatı

Temsa Motorlu Araçlar, Eskişehir
Belediyesi’ne Haziran ayında satı-
şını gerçekleştirdiği; 13 adedi L200
4X4 Instyle AT ve 9 adedi L200

4x2 Invite MT model olan toplam 22 adet
Mitsubishi L200’ü teslim etti. Temsa Mo-
torlu Araçlar Eskişehir yetkili satıcısı Kara-
manlılar Otomotiv düzenlenen teslimat tö-
renine ev sahipliği yaptı. Eskişehir Beledi-
yesi çeşitli daire başkanlıkları tarafından
kullanılacak olan araçların anahtarları,
Temsa Motorlu Araçlar Bölge Satış Yöneti-
cisi Yalçın Atasagun’un da katılımı ile bele-
diyeye yetkililerine verildi. 

Temsa Motorlu
Araçlar, Eskişehir
Belediyesi’ne sa-
tışını gerçekleş-

tirdiği 22 adet
L200’ü teslim etti. 
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TOBB UND Gaziantep
ve Mersin İftar verdi1-
2 Temmuz 2015 tarih-
lerinde Gaziantep ve
Mersin lojistik firmala-
rını ağırlayan TOBB
UND, sektörle bir araya
gelmenin önemini bir
kez daha vurguladı.

1Temmuz 2015’te
Gaziantep’te gerçek-
leştirilen iftar davetine
uluslararası lojistik

alanında faaliyet gösteren
yaklaşık 50 firmadan 100 ki-
şi katıldı. Yoğun ilgi gören if-
tar davetine,İpekyolu
Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüğü ve Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı bölge temsilcileri-
nin yanı sıra, Gaziantep
Ticaret Odası BaşkanıEyük
BARTIK ve ilgili komite üye-
lerikatılım sağladı.

2 Temmuz 2015’te
Mersin’de gerçekleştirilen if-
tar yemeğine ise 300 davetli
katılım sağladı. Mersinli
nakliyecilerin yoğun ilgi gös-
terdiği davette, sektör tem-
silcileri bölgenin ve sektörün
sorunları hakkında fikir alış
verişinde bulundu.

Hayati Akbaş HOPA

Hopa’da kaçakçılıkla müca-
dele aralıksız devam ediyor.
Hopa Kaymakamı Mehmet
Ali Özkan ilçede kaçakçılık-

la mücadele kapsamında yürütülen
çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kay-
makam Özkan açıklamasında şu ifa-
delere yer verdi: “İlçemizdeki önemli
Asayiş  olayları hakkında bilgi verdi,
İlçe Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçı-
lık ve Organize Suçlarla Mücadele
Grup Amirliği personelince, uyuşturu-
cu madde ile mücadele kapsamında İl-
çemiz genelinde,  03 Haziran – 07
Temmuz  2015 tarihleri arasında, ka-
çakçılık faaliyetlerinin önlenmesine
yönelik çalışmalar kapsamında; ( 20 )
olay 5607 SKM, ( 1 ) olay TCK 191 SKM
ve olmak üzere (21) olay meydana
gelmiş olup yakalamalarda, (10.092)
paket Gürcistan ülkesi bandrollü ka-
çak sigara ve ( 130 ) şişe kaçak içki, (
7180 ) litre kaçak akaryakıt, ( 1360)
Adet Teşbih 0.39 Gr. Eroin madde, (5)
Adet  şırınga ele geçirilmiştir. Söz ko-
nusu olaylarla ilgili olarak (16) Türk ve
(11) Gürcü uyruklu, olmak üzere (27)
şahıs hakkında yasal işlem yapılmış-
tır. Halkın huzur ve güveninin sağlan-
ması amacıyla çalışmalarımıza özve-
riyle devam edilecektir.”

HOPA’DA 
KAÇAKÇILIKLA
MÜCADELEYE

DEVAM
IVECO Bayisi 
BüyüksOylu’dan 
dEV iftar yEmEği 

IVECO Bayisi 
BüyüksOylu’dan 
dEV iftar yEmEği 

IVECO Bayisi 
BüyüksOylu’dan 
dEV iftar yEmEği 

Yeni tesis yatırı-
mını tamamla-

yan Iveco Konya
yetkili satıcısı
Büyüksoylu 4

Temmuz’da
tüm müşterileri
için bir iftar ye-
meği düzenle-

yerek yeni tesi-
sini tanıttı

34
yıldır Konya bölge-
sinde başarılı bir şe-
kilde faaliyet göste-
ren Büyüksoylu oto-

motiv Iveco yetkili satıcısı olarak
Konya’da 2010 yılında hizmete
başlamıştı. Geçtiğimiz 5 yılda ba-
şarılı bir satış grafiği çizen Büyük-
soylu  yeni tesis yatırımını tamam-
layarak hem satış hem de satış
sonrası konularında hizmet verme-
ye başladı.

TÜM GÜCÜMÜZLE MÜŞTERİYE
DAHA YAKIN OLACAĞIZ

Yemekde  konuşma yapan Iveco
yetkilileri şunları söyledi ” Bu yıl
yeniden yapılanma çalışmalarımız
çerçevesinde Büyüksoylu’nun  gör-
düğünüz yeni, modern tesisini hiz-
mete sunuyoruz. Büyüksoylu ile
2010 yılında başladığımız iş birliği-
mizden son derece memnunuz.
Amacımız hem ürün hem hizmet
anlamında tüm gücümüz ile müşte-

riye daha yakın olmaktır”.”Biz sa-
yın Ali Büyüksoyluve ailesine bu
modern tesis ile Iveco’ya olan
inancını gösterdiği için teşekkür
ediyoruz. Ayrıca her yeni açılan,
yenilenen tesis o bölgenin gelişimi-
ne katkıda  bulunmaktadır. Kon-
ya’da daha güçlü olarak bulunmak-
tan büyük mutluluk duyuyoruz.”

YENİ ÜRÜNLERİ 
TANITMAKTAN MuTLuYuZ

Daha sonra söz alan Büyüksoylu
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Büyüksoylu ise “Biz Iveco’nun
güçlü geleceğine inanıyoruz ve bu-
gün yeni tesisimizi Iveco’nun en
yeni ürünleri ile tanıtmakdan mut-
luluk duyuyoruz” dedi. Ali Büyük-
soylu Iveco’ya aynı zamanda Ereğ-
li’deki showrooları ile de hizmet
verdiklerini ifade etti. Büyüksoylu
aynı zamanda ikinci el ticari araç
satışında Türkiye’deki en güçlü fir-
malardan biri durumunda.

Büyüksoylu sözlerine şöyle de-
vam etti ”Şirketimiz 3500 m2 açık
alanı .1500. m2 kapalı alanıyla top-
lam.5000 m2 alanda satış servis
yedek parça hizmeti vermektedir.
ikinci el araç satış hizmeti-
ni10000.. m2 lik  ayrı bir alanda
vermektedir.  Müşterilerimize satış
ve satış sonrasında ihtiyacı olan
her türlü yardımı hızla değişen
teknolojilerden de anında istifade
ederek sunmaya çalışmaktayız.
Mekanik alanımız aynı anda 15
araca hizmet vermek için müsait-
tir. Servis bölümümüzde toplam
21 personelimiz, satış ve 2.el satış
bölümünde toplam 26 personel ile
müşterilerimize en iyi hizmeti sun-
mak  için ilkelerimiz doğrultusun-
da çaba sarf ediyoruz. Çalışan sa-
yımızı kısa zamanda..100 kişiye çı-
karmayı hedefliyoruz.”

Düzenlenen iftar yemeğine çok
sayıda üst düzey kamu yetkilisi da-
hil toplam 1250 kişi katıldı.

TOBB UND Gaziantep ve Mersin İftar verdi
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Fotoğraf Yarışması başladı
Kamyoncunun Hayatını En İyİ FotoğraFlayanlar Kazanıyor

Ford Trucks Sanat Atölyesi’nin Coşkun Aral danışman-
lığında bu sene dördüncü kez düzenlediği “Kamyoncu-
nun Hayatı/Yollar Sizin Gözünüzle Daha Çekilir Olsun”
konulu fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor

yarışmaya tüm amatör ve
profesyonel fotoğraf tut-
kunlarının eserleri bekle-
niyor. Bu sene ilk defa

uluslararası katılıma açık olan yarış-
manın başvuruları 30 eylül 2015’e
kadar sürecek.

ford Trucks sanat Atölyesi’nin
düzenlediği “ford Trucks 4.
uluslararası fotoğraf yarışması”
için başvurular tüm hızıyla sürüyor.
Bu sene uluslararası platforma taşı-
nan yarışma, tüm amatör ve pro-
fesyonel fotoğrafçıları, zamanının
çoğunu yollarda geçiren kamyon
şoförlerinin hayatını ve yollarını on-
ların gözünden görmeye davet edi-
yor. yarışmaya başvurular 30 eylül
2015 tarihine kadar www.fordt-
rucksfotografyarismasi.com inter-
net sitesi üzerinden gerçekleştirile-
biliyor.

yarışmada birinci seçilen eser
5.000 Tl, ikinci 3.000 Tl, üçüncü ise
2.000 Tl ödül kazanacak. Mansiyon,

Jüri Özel Ödülü ve ford Trucks Özel
Ödülü’ne layık bulunan eserlerin sa-
hipleri ise 1.000’er Tl ile ödüllendiri-
lecek. Performans Ödülü’nün kaza-
nanı 500 Tl ödül kazanırken yarış-
mada satın alınan fotoğraflara da
300 Tl telif ödenecek.

foto muhabiri ve belgesel yapım-
cısı coşkun Aral danışmanlığında
oluşturulan seçici kurulun3
ekim’de yapacağı değerlendirme-
lerin ardından kazananlar; 10 ekim
2015 tarihinde
www.fordtrucks.com.tr ve
www.fordtrucksfotografyarisma-
si.com adreslerinden duyurulacak.

ilk 3 yılda 1.000’e yakın başvu-
ruyla önemli katılım başarısının
yakalandığı fotoğraf yarışmasında
dereceye giren eserler, vKv ford
otosan Gölcük sosyal yaşam ve
Kültür Merkezi’nde sergilenmekle
birlikte, katılım sağlanacak fuar-
larda ve ford Trucks Bayileri’nde
de sergilenecek.

Dünyanın en prestijli iş dünya-
sı dergisi olan fortune Türki-
ye’nin Temmuz ayı sayısında
Türkiye’nin en Büyük 500

Şirketi listesinde 378. sırada yer alan
sadık Petrol, yükselişini listelerdeki so-
nuçlara da yansıtmaya devam ediyor.

fortune Dergisi tarafından 2014 yılı
satış rakamlarına göre yapılan değer-
lendirmede sadık Grubu, beş şirketi
arasında yer alan sadık Petrol ile Türki-
ye’nin en Büyük 500 Şirketi sıralama-
sında yine yerini aldı. Türkiye’nin devler
liginde 500 büyük firma arasında yerini
alan sadık Petrol,  ayrıca sektörler ba-
zında yapılan sıralamada Türkiye’de 18.,
iller bazında tüm sektörleri kapsayan
listede Denizli’de 7. sırada yer almakta-
dır.

sadık Grubu yönetim Kurulu Başkanı
Turgay Mersin, ortaya çıkan tablonun
şirket başarısının her yıl artarak devam
ettiğinin göstergesi olduğunu belirtti.
Mersin, “ sadık Petrol’ün bu başarıyı
elde etmesindeki en büyük faktör te-
mel değerlerimize bağlı olarak ilerleyen
ve çizgisini bozmayan bir yönetim an-
layışıdır. sürekli gelişimi hedefleyen
şirket politikaları ve kurumsal yapıya
ve yetki devrine olan inancımız ile ra-
kiplerimizin arasından sıyrılıyoruz. Biz
en iyisi olmayı amaçlıyor ve ekip arka-

daşlarımla beraber bu amaç uğruna
çalışıyoruz. yapılan sıralamalar sadık
Petrol’ün başarı yolunda güvenle ve
birlik içinde yürüdüğünün kanıtıdır. en
değerli kaynağımızın insanlar olduğu-
nu bilerek işimizi yapıyoruz. Hem çalı-
şanlarımız hem de müşterilerimiz bi-
zim için birinci sıradadır. Küçük bir tica-
rethaneden çıkan, Denizli’de bir marka
olmayı başaran sadık Petrol, bugün ise
hem bölge hem de ülke genelinde bir
marka haline gelmiştir. sadık Petrol,
Türkiye’nin dört bir yanına güçlü ve gü-
venilir lojistik ağı ile shell, Total, Petrol
ofisi markalarıyla toptan akaryakıtta
hizmet vermektedir” dedi.

sadık Grubu yönetim Kurulu Başkan
yardımcısı oktay Mersin,“Bünyemizde
yer alan şirketlerimizden sadık Petrol
ile bir kez daha Türkiye’nin en Büyük
500 Şirketleri arasında yer almaktayız.
Değerlendirmede, sadece akaryakıt
bölümümüz ile ilgili veriler bulunmak-
tadır. Ancak faaliyette olduğumuz diğer
sektörler, otomotiv, sigorta, 2. el ve yet-
kili servislerimizi de değerlendirmeye
aldığımızda başarı oranımızın daha da
üstte olduğunu düşünüyoruz.sadık
Grubu’nun bu yükselişinde yer alan
herkese teşekkürlerimi sunuyor ve her
yıl artan başarı grafiğimizin gururunu
taşıyorum” dedi.

sadık Petrol fortune
Türkiye'de 378. sırada

Tesisin resmî açılışı ve ürün
yelpazesinin tanıtımı, bayi
toplantısı ve müşterilere açık
bir basın toplantısı ile yapıldı.

Her iki etkinlik de bugün Iveco’nun ül-
kenin güney batısındaki Gwangju tes-
islerinde gerçekleşti. Iveco Güney
Doğu Asya Genel Müdürü Koray K.
Kurşunoğlu ve Iveco Kore Başkanı Js
choi Iveco’nun vizyon ve pazara giriş
stratejisini anlattılar. yerel yetkililerin
temsilcileri de törende yer aldılar.

Iveco Kore, müşterilerine 18,000
metrekareden büyük, tamamı kendi-
sine ait ve iyi donanımlı servisi, yedek
parça deposu, ofisleri, toplantı odası ve
eğitim tesisleriyle müşterilerine yeni
merkezinde hizmet verecek. Iveco’nun
yerel takımı, son iki yıl içinde atanan 13
satış sonrası bayii ve 3 satış acentesi
ile desteklenecek.

Iveco, Kore pazara en gelişmiş euro
vI salınım standartlarına uygun ve
Iveco’nun en iyi teknolojisini yansıtan
Avrupa’daki ürünlerinin tamamıyla gi-
riyor: on-road, off-road bir kamyon
olan Trakker, orta ağırlıktaki eurocar-
go ve 2013’ün Kamyonu ödülünü alan
stralis Hi-Way.

Koray Kurşunoğlu yaptığı açıklama-
da “Pazarla doğrudan bir bağlantı ku-
rarak bölgedeki hızlı araç artışından
kaynaklı yükselen talebi karşılayabile-
cek bir pozisyondayız. Güney Kore’nin
talepkâr filo ve ulaşım operatörlerinin
Iveco’nun güvenilir ve verimli euro vI
araçlarını iyi karşılayacağına eminiz.
Pazara 8 yeni modelle giriyoruz ve Ive-
co takımı pazardaki talep değişiklikle-
rine ve talepteki kaymalara yanıt ver-
meye hazır: Müşterilerimizin ihtiyaçla-
rını karşılamak için endüstride mevcut
olan en büyük araç yelpazesine güve-
nebiliriz.” dedi.

Güney Kore PAzArInA 
sunulAn Iveco ArAçlArI

Iveco Güney Kore pazarına 8 farklı
model sunuyor; tek ve çift redüksiyon-
lu  motor güçleri 410 beygir ilâ 500

beygir arasında değişen beş Trakker,
500 ve 560 beygirlik iki farklı çözüm
üreten stralis ve 280 beygirlik bir euro-
cargo.

Iveco Trakker özellikle inşaat sahaları
ve madenler gibi sıra dışı yol koşulların-
da kullanılmak üzere tasarlanmış yük-
sek performanslı ve dayanıklı bir kam-
yon. Aracın iki çeşidi var; brüt birleşik
ağırlığı 30 ton olan 6x4 damperli model
ve brüt birleşik ağırlığı 40 ton olan 8x4
damperli model. Her iki model de Iveco
cursor 13 motoru kullanıyor; 6x4 model-
de 410 beygir, 8x4 modelde tek ve çift
redüksiyonlu ve göbek redüksiyonlu 450
ve 500 beygirlik motorlar var.

Iveco stralis Hi-way düşük yakıt tüke-
timi, güvenilirliği, üstün güvenlik özel-
likleri, sınıfının en iyi kabin ergonomisi
ve konforu ile nakliye endüstrisi için ha-
rika bir çözüm. Brüt birleşik olarak 44
ton ağırlığa sahip aracın iki tane 6x2 çe-
kici modeli var. Her iki model de arka
pnömatik süspansiyon, çift teker ve kal-
dırılabilir üçüncü teker ile cursor 13 mo-
toru barındırıyor. Düşük tavanlı kabine
sahip modelin motoru 500 beygir gü-
cündeyken yüksek kabin tavanına sahip
modelin gücü 560 beygir.

orta ağırlıktaki Iveco eurocargo ise

eşsiz bir güvenilirlik, esneklik ve kulla-
nışlılık sunuyor. 4x2 olarak mevcut olan
brüt birleşik ağırlığı 12 tonluk araçta me-
kanik süspansiyon bulunuyor. eurocar-
go 280 beygirlik Tector 6 motora sahip.

euro vI serisi
Iveco’nun euro vI serisi yüksek verim-

liliğe sahip, performanstan ödün verme-
den verimlilik sağlayan patentli seçici Ka-
talitik redüksiyon teknolojisine sahip HI
escr teknolojisiyle emisyon standartla-
rını karşılıyor. çığır açan scr art-işleme
sistemi nitro oksit salınımlarını %95’ten
fazla düşürüyor. yanmayı optimize etmek
için temiz hava kullanıyor ve parçacık
oranını eGr kullanımı olmaksızın azaltı-
yor; bu sayede yakıt tüketimini azaltırken
performansı arttırıyor.

ek olarak motor resirküle edilmiş eg-
zoz gazı yerine temiz filtrelenmiş hava
aldığından aşınması oldukça düşük se-
viyede ve yağ değişim aralıkları 150,000
kilometreye kadar ulaşabiliyor. Bu aynı
zamanda yüksek güvenilirlik, düşük iş-
letme maliyeti ve daha az programlan-
mış bakım demek.

Iveco, nisan 2010’da euro vI motor
teknolojisi stratejisini açıklayan ilk üreti-
ci olmuştu.

Iveco, G. Kore 
ofisini AçIyor 
Gwangju’daki Iveco tesisle-
rinde bugün gerçekleşen
basın konferansında ağır ti-
carî araç olarak Stralis Hi-
Way, on-road, off-road
kamyon olarak Trakker ve
orta ağırlıktaki Eurocargo
resmî olarak tanıtıldı.
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Uluslararası Nakliye-
ciler Derneği’nin her
yıl geleneksel olarak
düzenlediği iftar prog-
ramı bu yılda büyük
bir katılımla İstanbul
Yeşilköy Polat Renais-
sance Hotel’de yapıldı.

Y
aklaşık 800 kişinin katıldığı
iftar yemeğinde Uluslar-
arası Nakliyeciler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Çetin Nuhoğlu, iftar programı önce-
si yemeğe katılan herkesle yakın-
dan ilgilendi.

İftar sonrası TIR Şoförü Mehmet
Soysal’ın Avrupa ile verdiği vize mü-
cadelesinin anlatıldığı “Aç Kapıyı
Bezirgânbaşı” belgeselinin ikinci
bölümü gösterimi yapıldı.

Belgeselin izlenmesinin ardından
bir konuşma yapan Uluslararası
Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, İhra-
catın yüzde 40’ını Avrupa ile yaptık-
larını ancak engellerle uğraştıklarını
vurguladı. Avrupa’da 7 dava açtıkla-
rını belirten Nuhoğlu “Ortak Pazar,
ortak ticaret dedik. Avrupa’da mal-
larımız serbestçe dolaşacak dedik.
İhracatımızın yüzde 40’ını Avrupa ile
yapıyoruz ama nedense bu konuda
engellerle karşılaşıyoruz. Haklı mü-
cadelemizi sürdürürken biraz yoru-
lacağız ama mücadelemiz sürecek-
tir” dedi.

Nuhoğlu, UND’nin haklı mücade-
lesinde yalnız kalmadığını belirterek
“İlk kez UND, lojistik platformun
üyesi olarak kabul edildi. Artık mü-
cadelelerimizde de yalnız bırakılmı-
yoruz. Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı, Ekonomi Ba-
kanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Kal-
kınma Bakanlığı ve Gümrük ve Tica-
ret Bakanlığı en az bizim kadar so-
runlarımızı sahipleniyor” dedi.

EN İYİ ŞOfÖRLER 
BİRARADA!

Dünyanın dört bir yanında sektö-
rümüzü başarıyla temsil ederek, gu-
rur kaynağımız olan 66 sürücü IRU
2014 Onur Nişanlarını aldı. 66 sürü-
cüden biri olan Nihat İmirzi Yılın Sü-
rücüsü Ödülü’nün sahibi oldu. 

Yıllarını TIR şoförlüğüne adamış,
yaz kış demeden, yollarda kazasız
belasız seyrederek, Türk ürünlerinin
dünya pazarlarına dağıtımında en
önemli görevi üstlenmiş olan 66 sü-
rücümüz, IRU 2014 Sürücü Onur Ni-
şanı’nın sahibi oldu. Sürücüler UND

İftar yemeğinde düzenlenen türenle
tören ile Onur Nişanlarını aldı.

66 şoför arasından belli kriterler
değerlendirilerek seçilen UND-IRU
Yılın Sürücüsü’nü de törende ödü-
lünü kucakladı.

Son 20 yılda 3 milyonu uluslararası

yollarda olmak üzere 4 milyon kilo-
metre yol kat etmiş olan sürücü Nİ-
HAT İMİRZİ,  Bridgestone sponsor-
luğunda verilen 2 bin 500 TL’lik “Yı-
lın Sürücüsü” ödülünün sahibi oldu.

Sürücü ödül töreninin açılışını ya-
pan Uluslararası Karayolu Taşıma-

cılığı Birliği (IRU) Ortadoğu Daimi
Temsilcisi Haydar Özkan, Uluslar-
arası Karayolu Taşımacılığı Birli-
ği’nin 100’den fazla ülkede üyesi
bulunan bir meslek örgütü olduğu-
nu vurgulayarak ödül alan şoförlere
başarı diledi.
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UND Üyeleriyle 
iftarda Biraraya Geldi
UND Üyeleriyle 
iftarda Biraraya Geldi

40 Yıllık mükemmellik
150 YIllIk deneYim

Iveco: 

Dünyada İtalyan
üretimini semboli-

ze eden ürünleri
ve büyük uluslar-
arası başarı hikâ-

yesiyle Iveco 40.
yılını kutluyor

I veco doğum günü pastasındaki
40 mumu üflüyor: Küresel ticarî
ulaşımı şekillendiren bu büyük
şirket için önemli bir dönüm

noktası. Bu an sadece 40 yıllık başa-
rıyı değil, aynı zamanda müşterilerle
150 yıllık beraberlik, mükemmel per-
formans, güvenilirlik, yenilikçilik ve

sürdürülebilirliği temsil ediyor.
Bugün, Iveco, CNH Endüstriyel’in bir

markası ve yatırım malları sektörün-
de Avrupa, Çin, Avustralya, Arjantin,
Brezilya ve Afrika’daki üretim tesis-
leri ve 160’tan fazla ülkede ofisleriyle
küresel bir lider.

Bu önemli doğum gününü kutlama
ve onurlandırma maksadıyla Iveco,
“40 Yıllık Iveco, 150 Yıllık Deneyim”
sloganını ve bir kamyonun ana hat-
larını içeren özel bir logo hazırladı.
Logo, şirketin yazılı iletişimlerinde
2015 yılının sonuna kadar yer ala-
cak.

Kutlamalar Iveco’nun 40. yılına
adanmış, 14 dilde yayın yapan
www.iveco40.com’da gerçekleşti-
rilecek.  Bugün itibarıyla Iveco me-
raklılarının 40. yılı kutlamak adına
resimler ya da video olarak hikâye-
lerini paylaştığı bir yarışma başla-
mış durumda. Her hafta haftanın
fotoğrafı seçilecek ve bu fotoğraflar

yıl sonunda bu özel yıl için hazırlanan
sanal bir kitaba eklenecek.

Bu özel yıldönümü 1975’ten günü-
müze Iveco’nun tarihindeki önemli
olayları içeren,
https://youtu.be/XwSoJzxHoVs ad-
resinden izlenebilecek bir video ile de
anıldı. Sadece İtalya değil, küresel tari-
hin bir parçasını oluşturan bu olaylar -
arasında araç lansmanları, inovasyon-
lar ve sponsorluk anlaşmaları vard.

1975’ten günümüze Iveco: Teknoloji,
Toplam Sahiplik Maliyeti, iş ortağı ve
sürdürülebilirlik Iveco, 150 yıldan uzun
süredir endüstriyel araç yapımı ve ta-
sarımında deneyime sahip beş mar-
kanın (Magirus-Deutz, Fiat, Lancia,
Unic ve OM) oluşturduğu birlik ile 1975
yılında pazara girdi. Satın almalar, or-
taklıklar ve uluslararası ortak girişim-
lerle Iveco bugün ulaşım konusunda
dünyadaki ana oyunculardan biri oldu. 

Tarih boyunca Iveco, uluslararası
pozitif tanınırlık sağlarken birçok

ödül aldı, bunlar arasında 1992’de Eu-
rocargo, 1993’te EuroTech ve 2013’te
Stralis için “Uluslararası Yılın Kamyo-
nu” ödülü dikkat çekiyor. Ek olarak
Yeni Daily de son olarak “2015 Ulus-
lararası Yılın Van’ı” ödülünü aldı.

Iveco her zaman enerjisini Scuderia
Ferrari, All Blacks ve Yeni Zelanda
Ulusal Rugby Takımı gibi uluslararası
spor konusunda büyük isimlere ka-
nalize etti. Bu büyük girişimler halk
tarafından yıllar geçse de hatırlan-
makta. 1995’te Iveco’nun turuncu
renkli araçlarının sayısız zorlukla
başa çıktığı Roma – New York yolcu-
luğu ile başlayan Overland projesi
kapsamında Iveco araçları güvenilir-
lik ve sağlamlıklarını kanıtladı.

Mücadele hâlâ devam ediyor; Iveco
şimdi dünyanın en ünlü rallilerinden
biri olan ve milyonlarca izleyiciye sa-
hip Dakar’da Petronas De Rooy Iveco
Takımına Güney Amerika macerala-
rında sponsorluk yapıyor.
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Ford otosan'ın 
taşıma modeli kitap oldu

SEKTÖRDEN8 TEMMUZ 2015

Ford Otosan’ın lojistik operas-
yonları kapsamında uyguladığı
“İntermodal Taşımacılık İş Mo-
deli” vakası dünyaca ünlü yayın-
evi springer tarafından basıldı.
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sıd
ır.

Tonlarca yük taşıyan Mercedes-Benz kamyonlar, her damlanın 
hesabını yapar. Az yakıtla tıpkı sizin gibi çok iş başarır.
Türkiye’de kamyon, Mercedes-Benz’dir.

Brand Finance tara-
fından bu yıl doku-
zuncusu gerçek-
leştirilen “Türki-

ye’nin En Değerli Markaları
- 2015” araştırması sonuç-
landı. Açıklanan sonuçlara
göre OMsAn Lojistik, Türki-
ye’nin En Değerli 89. mar-
kası seçilerek, bir kez daha
listeye lojistik sektöründen
giren en değerli marka oldu.
OMsAn Lojistik Genel Mü-
dürü Osman KÜÇÜKERTAn,
OMsAn’ın bu yıl da lojistik
sektörünün en değerli mar-
kası olarak listeye girmesi-
nin kendilerini gururlandır-
dığını ifade etti. KÜÇÜKER-
TAn, OMsAn’ın bu başarısı-
nı, sürdürülebilir karlı büyü-
me stratejisine, nitelikli in-
san kaynağına, operasyonel
mükemmellik yaklaşımına,
tüm paydaşlar ile iyi ilişkiler
geliştirmelerine ve kendile-
rini rakiplerinden farklı kı-
lan OMsAn DnA’sına bağla-
dığını belirtti. 

Lojistik sektörünün 
En Değerli Markası 

Dünyanın önde ge-
len marka değerlen-
dirme şirketlerinden
Brand Finance tara-

fından gerçekleştiri-
len “Türkiye’nin En
Değerli Markaları -

2015” araştırması
sonuçlarına göre

OMSAN, Türkiye’nin
en değerli lojistik

markası oldu

Dokuz Eylül Üniversi-
tesi Denizcilik Fa-
kültesi Öğretim Üye-
lerinden Prof. Dr. D.

Ali Deveci, Doç.Dr. Gül Denktaş
Şakar, Prof.Dr. Okan Tuna ve
Ford Otosan Lojistik Müdürü
Recai Işıktaş tarafından İngi-
lizce olarak hazırlandı.

OxFORD ÜnİvERsİTEsİ-
nİn PROjEsİ…

Farklı ülkelerdeki başarılı lo-
jistik ve tedarik zinciri uygula-
malarını vaka şeklinde sun-
mak amacıyla 3 yıl önce dün-
yanın en prestijli üniversitele-
rinden biri olan Oxford Üniver-
sitesi tarafından küresel bir
proje olarak başlatılan çalışma
kitaplaştırıldı. 11 farklı ülkeden
seçilen tedarik zinciri ve lojis-
tik vakalarının yer aldığı kita-
bın editörlüğünü ise Oxford
Üniversite’sinden Prof. Pietro-
wich ve Prof. Cuthberson üst-
lenmiş. Konuyla ilgili bir açık-
lamada bulunan DEÜ Denizci-
lik Fakültesi Lojistik Yönetimi
Bölüm Başkanı Prof.Dr. Okan
Tuna şunları söyledi; “Bizim
amacımız iyi lojistik uygula-
malarını sektöre  ve akade-
misyenlere sunmak. Ford Oto-
san İntermodal Taşımacılık
vakası hem maliyet hem de
çevre temelli önemli kazanım-
ları olan bir uygulama. Deniz-
yolu, karayolu ve demiryolu
ulaştırma modlarının bütünle-
şik bir yapı içerisinde yararla-
nıldığı bu uygulamadan ulus-

lararası işletmelerin öğrene-
ceği çok şey var”.

YEŞİL LOjİsTİK 
BAŞARIsI…

Ford Otosan’ın tedarikçile-
rinden temin ettiği girdilerin,
Almanya’nın Köln şehrindeki
bir lojistik merkezden, Türki-
ye’ye ulaştırılması sürecinde
demiryolu seçeneğinin kulla-
nılmasına ilişkin lojistik yak-
laşımları ve kazanımları anla-
tan vaka, işletmelerin reka-
betçiliği üstünlüğü kapsamın-
da çok önemli bilgiler içeriyor.
Önemli üniversitelerde ders
olarak okutulacak vaka için
Ford Otosan Lojistik Müdürü
Recai Işıktaş ise şunları aktar-
dı; “Bu projenin maliyet yönlü
kazanımları dışında en önemli
kazanımı çevre duyarlı bir ye-
şil lojistik uygulaması olması.
2003 yılında başladığımız bu
proje ile her yıl 8990 ton CO2
salınımını azaltarak çevreye
katkı sağlanmıştır.2013 yılında
devreye alınan İntermodal
projesiyle çevreye salınımı az-
altılan CO2 miktarı 13.710 ton
seviyesine yükselmiştir. Bu 1
milyon ağaçlık, yani Belgrad
ormanının yarısı büyüklüğün-
de bir ormanın çevreye yaptığı
katkıya denktir”

Uluslararası yayınevi sprin-
ger tarafından “supply Chain
Design and Management for
Emerging Countries” adıyla
basılan kitap, internet üzerin-
den sipariş edilebiliyor. 

Türkiye’nin Lojistik Başarısı
Dünya Üniversitelerinde
Ders Olarak Okutulacak…

Prof. Dr. D. Ali Deveci Doç.Dr. Gül Denktaş Şakar

Prof.Dr. Okan Tuna Recai Işıktaş 
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