
Goodyear’ın 
İletişim ve 
Kurumsal 

İlişkiler müdürü 
Sera üner oldu

dünyanın önde gelen lastik
üreticilerinden Goodyear’ın,
Türkiye organizasyonu kap-
samında İletişim ve Kurum-

sal İlişkiler müdürlüğü görevine Sera
üner atandı.

1996 yılında orta doğu Teknik üni-
versitesi Ekonomi Bölümü’nden me-
zun olan üner, profesyonel iş yaşamı-
na Cargill Türkiye’de müşteri Hizmet-
leri ve Lojistik müdürü olarak başladı. 

aynı kurumda sırasıyla Kurumsal
İletişim müdürü ve İş mükemmelliği
Koordinatörü görevini yürüten Sera
üner, 2015 yılında Temsa İş makinala-
rı’nda İletişim müdürü olarak görev
aldı.

2015-2017 arasında Balparmak’ta
Kurumsal İletişim müdürü olarak ça-
lışmalarını sürdüren Sera üner’in; ku-
rumsal iletişim, marka iletişimi, iç ile-
tişim, sürdürülebilirlik, sosyal sorum-
luluk ve pazarlama gibi alanlarda 20
yılı aşkın deneyimi bulunuyor. 

BİLAL YEŞİL 
ARAŞTIRDI 
vE YAzDI

DİJİTAL TAKOGRAF 
KULLANAN FİRMALAR! 
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renault mais 
Kurumsal İletişim 

direktörlüğü’ne
Kadagan atandı

2enault mais Kurumsal İletişim
direktörlüğü görevine Levent
Kadagan atanmış ve görevine
başlamıştır. İş hayatına 1995

yılında radikal gazetesinde başlayan
Kadagan, 14 yıl nTv, dHa, milliyet gibi
mecralardaki gazetecilik mesleğinin
ardından, 2009-2016 yılları arasında
Turkcell’de Grup Kurumsal İletişim
müdürü olarak görev yaptı. İstanbul
üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazete-
cilik mezunu olan Kadagan, son bir yıl-
dır Turknet Kurumsal İletişim ve İlişki-
ler Genel müdür Yardımcılığı görevini
yürütüyordu. 

UTİKAD İKİNCİ KEZ EKONOMİ
VE LOJİSTİĞİN ZİRVESİNDE

SAYFA 6’DA

Barsan Global Lojistik’in kuru-
cusu ve sahibi Kamil Barlın: “Bar-
san Global Lojistik olarak büyüme
hedeflerimizi ve yatırım planla-
mamızı eksiksiz olarak uygula-
maya devam ettiğimiz bir dönem-
deyiz. 22 ülke 59 lojistik merkezde
yürüttüğümüz faaliyetlerimize
2017 yılında 20 yeni merkez daha
açarak devam edeceğiz.”

Sektöründe 35 yıllık deneyimi
ile global şirketlerin çözüm ortağı
olarak birçok ilklere ve başarılara
imza atmış bir dünya şirketi olan
Barsan Global Lojistik entegre lo-
jistik hizmetlerini yeni ödüllerle
taçlandırıyor.  Hizmetlerini “dü-
şünce Hızında Lojistik” şiarıyla
yürütmeyi ilke edinen Barsan
Global Lojistik 22 ülkedeki 59 lo-
jistik merkezinde sektörün uz-
man kadrolarıyla yürüttüğü çalış-
maları dolayısıyla Türkiye’nin Sı-
nırları aşan Lojistik firması ödü-
lüne layık görüldü. 

2. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi
kapsamında gerçekleştirilen Yılın
Lojistikte Başarı ödülleri Töreni
sektörün önemli isimlerini bir
araya getirdi.  uTa Lojistik dergisi
tarafından düzenlenen yarışmada
sonuçlar,  www.lojistikhatti.com
üzerinden yapılan oylama ile be-
lirlendi.

Yılın Lojistikte Başarı ödülleri

kapsamında 14 Kategoride ödülün
verildiği gecede, “Yılın Sınırları
aşan Lojistik ödülü” nü Barsan
Global Lojistik aldı.   ödülü Barsan
Global Lojistik adına Yönetim Ku-
rulu Başkanı Cengiz Çaptuğ’a
dEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı
Turgut Erkeskin verdi.

KamİL BarLın: En İYİ oLa-
BİLmEK İÇİn ÇaLışıYoruZ

Barsan Global Lojistik’in Kuru-
cusu ve sahibi Kamil Barlın, Yılın
Sınırları aşan Lojistik ödülü’nün
Barsan Global Lojistik’in sadece
Türkiye değil, yurt dışındaki ba-
şarısının da tescili anlamına geldi-
ğini söyledi:

“Barsan Global Lojistik olarak
büyüme hedeflerimizi ve yatırım
planlamamızı eksiksiz olarak uy-
gulamaya devam ettiğimiz bir dö-
nemdeyiz. 22 ülke 59 lojistik mer-
kezde yürüttüğümüz faaliyetleri-
mize 2017 yılında 20 yeni merkez
daha açarak devam edeceğiz.

Barsan Global Lojistik olarak he-
defimiz, dünya ekonomisinin yo-
ğun olduğu ülkelerde ülkemizi
temsil ederek büyümek, aynı za-
manda ‘en kaliteli hizmeti’ verme-
de de en iyi olabilmek. Gerek coğ-
rafi dağılım gerek çalışan sayımız
ve gerekse yönettiğimiz iş hacmi-
mizle markamızın global vurgu-
suna uygun bir şekilde hedefleri-
miz doğrultusunda büyümeye de-
vam ediyoruz.”

BarLın: ödüL 35 YıLLıK
ÇaBa vE GüvEnİn SonuCu

“Barsan Global Lojistik olarak,
Türkiye’nin ve dünyanın önde ge-
len markalarına hizmet veriyoruz.
Bugün itibarıyla hizmet verdiği-
miz müşteri sayımız 5 bini aştı.
Geldiğimiz nokta ve aldığımız bu
ödül 35 yıllık çabanın ve güvenin
sonucudur. müşterilerimizin
memnuniyetle karşıladığı yatı-
rımlara ve aralıksız büyümeye
2017 yılında da devam edeceğiz.” 

UTA Lojistik Dergisi tara-
fından düzenlenen “Yılın

Lojistikte Başarı Ödülleri”
Sahiplerini buldu. Türki-
ye’nin entegre lojistikte

öncü ismi Barsan Global
Lojistik, yurtiçinin yanı

sıra özellikle son yıllarda
gerçekleştirdiği yurt dı-

şındaki başarılı hizmet ve
operasyonlarıyla “Yılın

Sınırları Aşan Lojistik
Ödülü”ne layık görüldü.

16.06.2010 tarihinde, bu tarihten sonra
yeni tescil edilen ve yurt dışı nakliyatta
çalışan araçlar için, 30.06.2014 tarihinde
de, bu tarihten sonra yeni tescil edilen
ve yurt içi nakliyatta çalışan ve yeni
tescil edilen araçlar için, dijital takograf
takılması zorunlu olmuştur. 

Ayrıca, 1996 model araçlardan başla-
yarak, kademeli olarak, üzerinde analog
veya yerli takograf takılı olan araçlara,
2019 yılı sonuna kadar dijital takograf
takılacaktır.

Firmalar, dijital takograf verilerini en
geç 90 günde bir, sürücü kartı verilerini
28 günde bir indirerek, 12 ay süre ile
saklamak zorundadırlar. Konu ile ilgili
olarak, Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı daha önceki genelgeleri
güncelleştirerek yeniden yayınlamıştır.

Genelgeyi taşımacılık yapan her firma
mutlaka incelemelidir. Konumuzla ilgili
olarak genelgede yer alan hükümler
şunlardır.

Firmalar dijital takograf ve sürücü
kartından indirdikleri verileri, 01.01.2018

tarihinden başlamak üzere, her ay TOBB

Başkanlığı’na göndereceklerdir. Nasıl ve

nereye gönderileceği daha sonra duyu-

rulacaktır. Bakanlık gerekli gördüğünde,

verileri firmalardan ve TOBB’dan isteye-

bilecek veya yerinde denetleyebilecek-

tir. Bu bilgilere, Bakanlık ve denetimle

görevli kamu idareleri erişebilecektir. 

TOBB tarafından, söz konusu kullanım

bilgilerinden kural ihlaline ilişkin olanlar

süresiz, diğer kullanım bilgileri ise en az

iki yıl süre ile koruncaktır.

Zaman daralmaktadır. Dijital takografı

olan firmalar ve sürücülerin,  hazırlık-

larını kontrol etmeleri ve eksiklerini gi-

dermeleri önerilir. Aksi taktirde,

muhtemelen, bazı firmalar ağır cezalara

maruz kalacak ve faaliyetlerine son ver-

mek zorunda kalacaklardır.

Son güne bırakmayınız!

Barsan Global Lojistik’e 
GururLandıran ödüL

Kamil Barlın
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İTO üyelerİ 
sertifikalarını aldı

iSTAB eski Başkanı ve iTO yö-
netim Kurulu üyesi Hakan Ordu-
han 8 Nisan Cumartesi günü şe-
hir içi yolcu taşımacılığı ve servis
sektörünün üyelerini Cemile Sul-
tan Korusu’nda bir araya getirdi.
Orduhan etkinliğe katılan yakla-
şık 500 kişiye iTO’nun prestij pro-
jesi kapsamında “iTO üyelik Ser-
tifikası” takdim etti. Törende iS-
TAB’ın üyeleri de sertifika alan
firmalar arasındaydı.  Törene iS-
TAB Başkanı Ahmet Karakış, iTO
22-Şehiriçi yolcu Taşımacılığı Ko-
mite Başkanı Turgay gül ve iSTAB
yönetim Kurulu üyeleri yanısıra
eski Başkanlar Levent Birant ve
Ali Bayraktaroğlu da katıldı. 

Sertifika takdim töreninden
önce kısa bir konuşma yapan Or-
duhan, servis sektörünün plaka
tahdidi talebinden vaz geçmedi-
ğini ifade etti. “Plaka tahdidinin
istanbul’da da olmasıyla ilgili mü-
cadeleden hiç birimiz vazgeçme-
dik” diyen Orduhan,  şu an gelinen
noktayı bu güne kadar söyleye-
geldikleri bazı şeylerin daha dü-
zenli, daha disiplinli olmasını dü-
şünerek kabullendiklerini kay-
detti ve “ Ama bu bir sonraki
etapta tahdide doğru ihmal et-
meden yürümeliyiz” diye konuş-
tu.  iTO yönetim Kurulu üyesi Ha-
kan Orduhan, servis sektörünün
kendisini yenilemesi ve günün
koşullarına adapte etmesi gerek-
tiğinin de altını çizdi. Orduhan

şöyle konuştu: “Firmalarımızın şu
anki yapılarına baktığımızda,
araç tedarik etme hızlarına baktı-
ğımda önceki yıllara göre büyük
müşkülat görüyorum. Dolayısıyla
araç tedarikinde oluşan bu müş-
külatın önümüzdeki günlere doğ-
ru daha da artacağını öngörüyo-
ruz. Artık eski düzen, eski yapılar,
eski işleyişler yok ve olmamalı
da. Bizim burada takip ettiğimiz,
etmeye çalıştığımız iki tane konu
var. Birincisi bu sektörün 10 yıl
sonra ne olacağı, nasıl yaşayacağı
ve bu süreçte belediyenin aldığı
kararlara ne kadar sahip çıkacağı.
Eğer biz dürüst, etik, temkinli ça-
lışarak, kurallara uyarsak bütün
sektörün rekabet koşulları eşit ve
yürütülebilir olur. Bu sektörün hiç
olmadığı kadar kol kola yürüme-
ye ihtiyacı var.”

“Biz HAKLILIĞIMIzI 
CUMHUrBAŞKANIMIzA
ANLATACAĞIz’’

Orduhan’ın ardından kürsüye
gelen iSTAB Başkanı Ahmet Ka-
rakış ise plaka tahdidi konusun-
da ısrarcı olunacağının altını çiz-
di. Tahdit konusunda sorunun
çözüleceğine inandıklarını dile

getiren Karakış “32 ilde uygula-
nan bir tahdit var. Bu sayı gide-
rek de artıyor. Dolayısıyla hiçbir
şey bitmiş değil. Bu defter ka-
pandı gibi gözükse de hiçbir şe-
kilde umutsuzluğa kapılmaya-
lım. Biz inanıyorsak ve biz hak-
lıysak mücadelemizi vermeye
devam edeceğiz. Bu gün sonuca
gidemedik ama yarın sonuca gi-
deceğiz. Başka bir doğru da yok,
dolayısıyla biz haklılığımızı Cum-
hurbaşkanımıza ve Büyükşehir
Belediyesi’nin bürokratlarına
tekrar anlatacağız. Bir gün istan-
bul ‘da faaliyet gösteren firmala-
rın da araçları tahditli olacak”
şeklinde konuştu.

Katılımcılara iptal edilen yö-
nerge maddeleri ve iSTAB’ın yö-
nerge maddelerine karşı açtığı
davalar ile ilgili de bilgi veren Ah-
met Karakış, istanbul’daki serv-
islerin tek plaka altında toplan-
ması kararının verildiğini hatırla-
tarak bunun olumlu bir gelişme
olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından iTO
yönetim Kurulu üyesi Hakan
Orduhan etkinliğe katılanlara
tek tek üyelik sertifikalarını
takdim etti.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ordu-
han, İTO’nun prestij projesi kapsamında şehir içi yolcu taşı-
macılığı sektörü üyelerine İTO üyelik sertifikalarını takdim
etti. Törende İSTAB üyeleri de sertifika alanlar arasındaydı. 

Pamukkale Turizm, 2017 yılında da 
MAN yatırımlarına devam ediyor…
O tobüs pazarının ter-

cih edilen markası
MAN Lion’s Coach
EfficientLine 2+1

VIP; yenilenen özellikleri, Euro
6C motoru ile sağladığı daha
yüksek performans ve yakıt
tasarrufu ile sunduğu avantaj-
ları daha da geliştiriyor, sınıfı-
nın gözdesi olmaya devam
ediyor. Türkiye seyahat sektö-
rünün köklü ve güçlü markası
Pamukkale Turizm, özmal filo-
sunu güçlendirmek için yaptı-
ğı yatırımlarda 2017 yılında da
MAN’ı tercih ederek, 20 adet
yeni nesil Lion’s Coach Effici-
entline 2+1 VIP aldı. 

Pamukkale Turizm’e 20 oto-
büslük Lion’s Coach Efficien-
tLine filosu, MAN’ın Ankara
üretim tesislerinde gerçekleş-
tirilen törenle teslim edildi.
Teslimat törenine MAN Kam-
yon ve Otobüs Ticaret A.Ş.
Otobüs Satış Direktörü Can
Cansu, VDF MAN Finans Satış
Müdürü Soner Delikan’ın yanı
sıra Pamukkale Turizm’den
Ankara Bölge Müdürü Ufuk
Bababalım, Özmal Filo Müdürü
Ahmet Aksoy ve her iki şirket
yetkilileri katıldı. 

PErFOrMANSTA 
güçLü, yAKITTA CiMri

MAN Lion’s Coach Efficien-
tLine 2+1 VIP otobüslerin Tür-
kiye yollarında yıllarca tecrübe
edilmiş, hem yolcusunun hem
de işletmecisinin memnuni-
yetlerini kazanmış, seyahat
sektöründe haklı ve tescilli bir
konumda olduğunu belirten
Pamukkale Özmal Filo Müdürü
Ahmet Aksoy da, “gerek sağ-
ladığı konfor, gerek yakıt ta-
sarrufu ve gerekse ikinci elde-
ki avantajları ile Lion’s Coach
EfficientLine 2+1 VIP, net bir
şekilde kendini kanıtlamış bir
model. yeni neslinde ise gelişti-
rilen bir çok özelliğinin yanı sıra
Euro 6C ile gelen avantajlar
gerçekten de çok önemli. MAN,
Euro 6’nın temelini oluşturan
Common rail teknolojisindeki
tecrübesini ve uzmanlığını ko-

nuşturmuş. Hem motorun gü-
cünü 460 beygire çıkarmış ve
torku arttırmışlar, hem de za-
ten yakıt tasarrufunda rakipsiz
olan selefine göre daha yüksek
tasarruf oranı sağlamışlar. yeni
nesil MAN Lion’s Coach Effici-
entLine 2+1 VIP, EfficientLine
serisinin bilinen avantajlarının
yanı sıra Euro 6C motoruyla,
gerçekten de tam anlamıyla bir
yakıt cimrisi olmuş. Tüm bun-
lara bir de MAN ile uzun yıllara
dayanan köklü dostluğumuz
ile yaygın ve cazip fırsatlar su-
nan Satış Sonrası Hizmetler
faktörlerini eklediğimizde, yeni
filo yatırımımızdaki tercihimiz
de net bir şekilde gerçekleşti”
açıklamasında bulundu. 

2017 yılının ilk teslimatını,
Pamukkale Turizm gibi Türki-
ye seyahat sektörüne önemli
katkılarda bulunan, işinde uz-
man ve köklü bir kuruluşa ger-
çekleştirmenin kendisi için
ayrı ve özel bir anlam taşıdığını
belirten MAN Kamyon ve Oto-
büs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış
Direktörü Can Cansu, “Pamuk-
kale Turizm’e teslim ettiğimiz
20 adet otobüsün tamamı, yeni
nesil MAN Lion’s Coach Effici-
entline 2+1 VIP araçlardan olu-
şuyor. gerek Pamukkale Tu-
rizm’in önceki ve şimdiki si-
parişlerindeki bu tercihi ve ge-
rekse sektörün bu yöndeki te-
veccühü, bizim bu alanda da ne
kadar doğru bir geliştirme
yaptığımızı da net bir şekilde
ortaya koyuyor. gerçekten de
MAN Lion’s Coach EfficientLi-
ne 2+1 VIP, benzersiz yakıt ta-

sarrufu, koltuk sayısı ve sun-
duğu konfor gibi birçok özelliği
ile hem işletmeci hem de yol-
cuların büyük beğenisini ve
takdirini kazanan sınıfında
adeta rakipsiz bir otobüs. Sağ-
ladığı yakıt ve işletme tasarru-
fu ile seyahat sektöründeki re-
kabet ortamında sahibine çok
önemli avantajlar sunuyor,
konforu ile de fark yaratıyor”
şeklinde konuştu. 

MAN Lion’s Coach Efficien-
tline 2+1 VIP; tüm talepleri faz-
lasıyla karşılıyor sınıfının en
çok tercih edilen otobüsü ko-
numunu geliştirerek koruyor…

2+1 VIP düzende yaptıkları
bu geliştirmede, MAN araçları-
nın yüksek standartları ve üs-
tün nitelikli özelliklerinin sağ-
ladığı çok önemli avantajlara
dikkat çeken Can Cansu,
“Konfordan taviz vermeden
ultra slim, beş yıldızlı konfor
standardını sağlayan yeni kol-
tuklar kullanıyoruz. MAN
Lion’s Coach EfficientLine 2+1
VIP’de koltuk aralıklarımız çok
iyi seviyede. Tavan – taban
yüksekliği, şoför uyuma kabi-
nindeki genişlik ve daha bir-
çok konuda benzersiz avantaj-
lar sunuyoruz. Tabii ki gele-
neksel MAN kalitesinin yanı
sıra EfficientLine serisinin ka-
nıtlanmış, bilinen benzersiz
yakıt tasarruflu MAN motoru
ile. Tüm bu ayrıcalıklarla yol-
cusunun, kaptanının ve işlet-
mecisinin tüm taleplerini faz-
lasıyla karşılayan MAN Lion’s
Coach Efficientline 2+1 VIP,
gerçekten de alanında en çok

tercih edilen otobüs konumu-
nu geliştirerek koruyor” dedi. 

20 OTOBüSLüK 
yATIrIMIN FiNANSAL
çÖzüMü VDF’DEN 

yenilikçi ürün ve hizmetle-
riyle müşteri memnuniyetini
her zaman ön planda tutan
Volkswagen Doğuş Finans’ın,
2015 yılı itibari ile MAN Finans
ile birleşerek otomotiv ve hafif
ticari araç finansmanındaki
uzmanlığını ağır vasıta sektö-
rü ile de güçlendirdiğini belir-
ten VDF MAN Finans Satış
Müdürü Soner Delikan da,
“VDF, Pamukkale Turizm ile
MAN Kamyon ve Otobüs Tica-
ret A.Ş. gibi, alanlarındaki kök-
lü markaların birlikte yürüttü-
ğü projelere çözüm ortağı ola-
rak katkı sağlamıştır. MAN Fi-
nans; ülke ekonomisinin bü-
yümesine ve gelişmesine pa-
ralel olarak ve hızla gelişen
Türkiye ulaştırma ve seyahat
sektörünün en önemli marka-
ları arasında yer alan bu iki
köklü kuruluşun 2015 yılından
bu yana yürüttüğü 120‘den
fazla otobüs alımını kapsayan
projelere 80 milyon TL üzerin-
de finansman sağlayarak, bu
güzel işbirliğinin bir parçası ol-
muştur” diyerek, MAN Finans
olarak bu verimli işbirliği so-
nucunda Pamukkale Turizm’in
MAN otobüsleri ile yolcularına
güvenli ve konforlu seyahat
imkanı sunmaları için yürütü-
len çalışmalara destek olma-
nın gururunu yaşadıklarını
belirtti. 

Sektöründe ilklere imza atan Ekol,
Turquality programına alınan ilk lo-
jistik şirket unvanını elde etti.  Dün-
yanın devlet destekli ilk ve en geliş-
kin marka destekleme programı
olan Turquality kapsamına giren
Ekol, Türk bayrağını küresel pazar-
larda gururla dalgalandıracak.  

Hizmet sektörünün Turquality kap-
samına alınmasıyla hemen hazırlık
sürecini başlatan Ekol; stratejik
planlama, kurumsal yönetim, marka,

pazarlama, tedarik zinciri, finansal
performans, yeni hizmet geliştirme,
insan kaynakları ve bilgi teknolojileri
gibi performans kriterlerini yerine
getirmesinin ardından, denetimleri
de başarıyla geçerek Turquality
programına dahil edildi. 

Avrupa’nın intermodal taşımacılık
alanında lider lojistik markası olma
hedefiyle çalışmalarını sürdürdükle-
rini ifade eden Ekol Lojistik Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Musul, “Türk

markalarının küresel pazarlarda des-
teklenmesi amacı ile başlatılan Tur-
quality programına sektörümüzde
layık görülen ilk firma olduğumuz
için son derece gururluyuz. Hedefi-
mize azim ve büyük bir sorumlulukla
yürürken Turquality bize çok büyük
bir ivme kazandıracak, bir Türk mar-
kası olarak Avrupalı rakiplerimizin
önüne geçmemizi sağlayacak” dedi.

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından
Turquality programının hizmet sektör-

lerine açılmasının gündeme geldiği ilk
gün itibarıyla Ekol olarak kurum içi bi-
linçlendirme çalışmalarını ve ilgili tüm
iş süreçlerini Turquality modeline
göre gözden geçirdiklerini anlatan
Musul;  “Türkiye haricinde 14 ülkede
daha bayrağımızı dalgalandıran, hali
hazırda cirosunun yüzde 25’ini bu ül-
kelerden elde eden bir şirket olarak,
Turquality için yaptığımız ön çalışma-
ların dahi marka yolculuğumuza katkı
sağladığını söyleyebiliriz” değerlendir-

mesinde bulundu.

Musul, kurumsal gelişimini tamam-
lamış güçlü sektör temsilcilerinin aldı-
ğı Turquality desteğinin sadece prog-
rama dahil olan şirketlere değil, Türki-
ye markasına da büyük katkı sağladı-
ğını söyledi. Musul ayrıca emeği ge-
çen tüm Ekol Ailesi’ne, kendilerine her
daim güvenen müşterilerine ve bu gu-
rur verici desteği layık gören T.C. Eko-
nomi Bakanlığının değerli yöneticileri-
ne teşekkürlerini sundu.  
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Gök-Bora Lojistik'ten Sefa Ezgin’e
“Yılın Lojistik Profesyoneli” Ödülü

Türkiye'nin Conecto'su yollarda.
Mercedes-Benz’in üstün teknolojisi ve yenilenen tasarımı sayesinde yüksek yakıt tasarrufu sağlayan Conecto, 
dizel ve doğalgazlı (CNG) motor seçenekleri ile her zaman hizmete hazır.

Bir Daimler markasıdır.

www.mercedes-benz.com.tr
www.facebook.com/MercedesBenzOtobus
www.instagram.com/mbotobus
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UTİKAD’DAN TÜİK
TEMSİLCİLERİNE
DIŞ TİCARET EĞİTİMİ

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üre-
tenleri Derneği UTİKAD, Türkiye İstatistik Kurumu
yöneticilerine Dış Ticaret Eğitimi verdi. UTİKAD eğit-
menlerinden Akif Geçim’in verdiği Dış Ticaret Eğitimi
ile TÜİK tarafından çalışmaları devam eden Uluslar-
arası Hizmet Ticareti İstatistiklerinin derlenmesi sü-
recinin en üst düzeye çıkarılması hedefleniyor. An-
kara’da düzenlenen eğitime TÜİK’in farklı kademe-
lerinden 20 temsilci katıldı. TÜİK Yıllık İş İstatistikleri
Daire Başkanı Ş. Şenol Bozdağ’ın da katılım gösterdi-
ği eğitim sonunda önümüzdeki dönemde yeni eği-
tim seminerlerinin düzenlenmesi planlanıyor.

UTİKAD ve TÜİK, dış ticarete dair en verimli ista-
tistiksel bilgilere ulaşılması için iş birliği yaptı. TÜİK
tarafından Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri-
nin derlenmesi sürecinin en üst düzeye çıkarılması
çalışmaları çerçevesinde düzenlenen Dış Ticaret Eği-
timi, UTİKAD eğitmeni ve Ekol Lojistik Özel Projeler,
Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Akif Geçim tarafın-
dan 11 Nisan Salı günü Ankara’da verildi. Uluslararası
Hizmet Ticareti İstatistiklerinin derlenmesi sürecini
daha da iyileştirmek, taşımacılık, lojistik ve diğer
hizmetlerle ilgili soruları daha anlaşılır ve doğru sor-
mak için düzenlenen eğitime TÜİK’in farklı kademe-
lerinde çalışan 20 temsilci katılım gösterdi. TÜİK Yıl-
lık İş İstatistikleri Daire Başkanı Ş. Şenol Bozdağ’ın da
katıldığı eğitimde; Dış Ticarette Temel Kavramlar, Dış
Ticarette Kullanılan Belgeler, Taşıma Türleri ve Taşı-
macılıkta Kullanılan Belgeler, Teslim Şekilleri (Inco-
terms), Uluslararası Mevzuatta Ödeme Şekillerine
Genel Bakış, Peşin Ödeme, Mal Mukabili Ödeme, Ve-
saik Mukabili Ödeme, Kabul Kredili İşlemler, Akredi-
tifler ve Nakliyat Sigortaları Teminat Türleri konu
başlıkları yer aldı.

Katılımcılara aynı zamanda İhracat İş Akış Prose-
dürleri ile İthalatta İş Akışları örnek uygulamalarla
anlatıldı. TÜİK temsilcilerinin sorularının da yanıt-
landığı interaktif ve verimli geçen eğitimin sonunda
önümüzdeki dönemde yeni eğitim seminerleri plan-
lanmasına karar verildi.

“2017 - Yılın Lojistikte Başarı Ödülleri” İstanbul Hil-
ton Bomonti otelde sahiplerini buldu.  2. Ekonomi ve
Lojistik Zirvesinin gala yemeğinde düzenlenen “Lo-
jistikte Yılın Başarı Ödülleri” töreninde, başarılı çalış-
malarından dolayı Sefa EZGİN 'Yılın Lojistik Profesyo-
neli' Ödülüne layık görüldü.

14 kategoride verilen oylama sonucunda, ödülü
Gök-Bora Lojistik Pazar-
lama, Satış, CRM ve Nak-
liye Satın alma Müdürü
Sefa EZGİN, UTA Lojistik
Dergisi Genel Yayın Yö-
netmeni Cem Kaçmaz’ın
elinden aldı.

Düzenlenen törenden
sonra konuşan Sefa EZ-
GİN: Ekonomi ve Lojistik
Zirvesi gibi prestijli bir or-
ganizasyondan aldığım

bu ödüle layık görüldüğümüz için çok mutlu ve gu-
rurluyuz. Bu ödülü, tüm çalışma arkadaşlarım adına
alıyorum. Ayrıca, bu ödül daha kaliteli hizmet sunma
çabalarımızın somut birer karşılığı olarak bizleri gu-
rurlandırıyor, daha çok motive ediyor.

Gök-Bora Lojistik olarak, kurulduğumuz günden
bu yana müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak üzere

sürekli kendimizi ge-
liştiriyoruz. Öncelikli
hedefimiz, çalıştığımız
firmaların bizi hizmet
sağlayıcısının ötesinde
maksimum değer
oluşturan stratejik bir
ortak olarak konum-
landırmalarıdır. Bizi bu
ödüle layık görenlere
sonsuz teşekkür edi-
yorum" dedi.

Daf Trucks ve Adex
Akademi iş birliği

Daf Trucks Turkey ve Adex Akademi uygu-
lamalı eğitimler üzerine çözüm ortaklığı kont-
rat imzaladı ve DAF Akademi kuruldu AdexA-
kademi; DAF Türkiye adına ürün ve teknik
eğitimlerin yapılmasını sağlıyor olacak. Ayrıca
DAF müşterilerine de araç ve güvenlik, ekono-
mik sürüş üzerine eğitimlerin verilmesini
sağlayacaktır.   DAF Trucks Türkiye ve Ade-
xAkademi iş birliği; ürünlerimize kattığımız
kalitemizin, iletişim ağımıza geri dönüşünü
güçlendirmek adına büyük önem taşımakta-
dır.   Türkiye merkezli, saygın bir sürücü ve yol
güvenliği eğitimi sağlayan AdexAkademi ile
çalışmak; müşterilerimize, en son teknoloji
eğitim tesislerinde, Türkiye'de gelişmiş sürü-
cü eğitimi programlarına katılma fırsatı suna-
bileceğimiz anlamına gelmektedir
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TEMSA, Türk sporuna des-
tek vermeye devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig’de BJK,

GS, Başakşehir ve
Adanaspor’un takım otobü-
sü olarak tercih ettiği TEM-
SA, bu kez TEMSA SAFİR ile

Galatasaray Basketbol
Takımı’nı taşıyacak. Yeni ta-

kım otobüsü, Abdi İpekçi
Arena’da düzenlenen tören-

le Galatasaray Basketbol
Takımı’na teslim edildi.         

GALATASARAY BASKETBOL
TAKIMI DA TEMSA’YI SEÇTİ   

sektörden4 NİSAN 2017
www.tasimacilar.com

TTürkiye Hazır Beton Bir-
liği’nin kurucu üyelerin-
den ve Nuh Çimento
Grubu’nun 1966’dan beri

sürdürmekte olduğu sanayicilik
geleneğinin temsilcilerinden biri
olan ve bu sene sektörde 30. Yılını
kutlayan Nuh Beton, filosunu Ford
Trucks İnşaat Serisi araç ile güç-
lendirdi. Nuh Beton, 25 adet
4142M, 10 adet 4142P olmak üzere
toplam 35 adet Ford Trucks inşaat
kamyonunu filosuna kattı. Araç-
lar, 13 Nisan Perşembe günü İs-
tanbul Fuar Merkezi Beton Fua-
rı'nda düzenlenen törenle Nuh Be-
ton'a teslim edildi. 

Düzenlenen teslimat törenine
Nuh Çimento Grubu CeO’su K.
Gökhan Bozkurt, Nuh Beton Genel
Müdürü Tamer Sağır, Nuh Çimen-
to Grubu Satınalma Direktörü Os-
man Duru, Nuh Beton Teknik Ko-
ordinatörü Bülent Başarır, Nuh
Beton Operasyon ve Pazarlama
Direktörü Onurhan Kiçki, Ford
Trucks Türkiye Direktörü Serhan
Turfan, Ford Trucks Türkiye Satış
Müdürü Burak Hoşgören, Ford
Trucks Pazarlama Müdürü Arma-
ğan Hazar ve Ford Trucks Satış
Sonrası Hizmetler Müdürü Mus-
tafa Bostancı katıldı. Şirket, Ford
Trucks araçları büyük çaplı kent-

sel dönüşüm projelerinde kulla-
nacak. 

AğIR TİCARİ ARAÇ 
PAzARININ YeRlİ YIlDIzI
FORD TRuCKS

Ford Trucks’ın damper, mikser
ve hafif inşaat serilerine ek olarak
ürün gamına yeni kattığı beton
pompası ve hafif mikser serisi
araçların aralarında bulunduğu
yeni modelleri, hafriyattan hazır
betona, sektörün her alanını kap-
sayan bir çeşitlilik sunuyor. Güçlü
10 mm 500 MPa şasisi ile, Ford
Trucks inşaat serisi, şantiyelerin
dik yokuşlu çalışma şartlarında
2150 Nm’ye varan yüksek tork ile
yokuşları tırmanırken; yeni 400
KW gücündeki motor freni ile
gücü sürekli kontrol altında tutu-
yor. Daha zorlu şartlar için ise op-
siyonel olarak sunulan 600KW
gücündeki Intarder seçeneği ile
toplam 1000 KW lık frenleme ka-
biliyeti sayesinde en dik rampa ve
yokuşlarda en ağır yükler güvenli
bir şekilde yol alabiliyor. Genişle-
yen ürün gamı ile farklı üstyapıla-
ra uyum sağlayan Ford Trucks in-
şaat serisi, iki katına çıkarılan
1500 saat bakım aralığı ile işletme
maliyetlerinde önemli iyileşmeler
vaat ediyor.

Nuh Beton, tercihini Ford Trucks
inşaat serisinden yana kullandı

TÜlkemizde öğrenci, per-
sonel taşımacılığı, operas-
yonel kiralama ve trans-
fer hizmetlerinde faaliyet

gösteren lider kuruluşlardan biri
olan efatur ile volkswagen Ticari
Araç’ın var olan işbirliği efatur’un
100 adet volkswagen Crafter’ı filo-
suna dahil etmesiyle güçlendi.
efatur’un Kurtköy şubesinde dü-
zenlenen törende 44 aracın tesli-
matı volkswagen Ticari Araç Satış
Müdürü Taner Kozlan, efatur Yö-
netim Kurulu Başkanı emin Al-
tunç, efatur Genel Müdürü Kay-
han Yılmazer ve iki şirketin yöne-
ticilerinin katılımıyla gerçekleşti. 

FARKlI İHTİYAÇlARA 
ÇÖzÜMleR SuNuYOR

volkswagen Ticari Araç Satış
Müdürü Taner Kozlan, yeni tesli-
matlarla Crafter modelinin ticari
araç pazarındaki etkinliğini artır-
dıklarını söyledi. volkswagen Ti-
cari Araç’ın sektörün öncü firma-
ları tarafından tercih edildiğinin
altını çizen Taner Kozlan şöyle de-
vam etti: “Bunun temel nedeni
sektörün ihtiyaçlarına en iyi şekil-
de cevap verecek donanım ve ka-
litede model ve hizmetleri sunu-
yor olmamız. efatur ile geçmişten
gelen işbirliğimizi 2017’de de yeni
Crafter teslimatları ile devam etti-
riyoruz. Crafter, her sektörden
farklı ihtiyaçlara uygun olarak ta-
sarlandı. Bu anlamda Crafter, ser-
vis, okul, turizm taşımacılığında
efatur’un en iyi çözüm ortağı.” 

Törende konuşan efatur Genel
Müdürü Kayhan Yılmazer, şirket
olarak en çok önem verdikleri ko-

nunun yolcularının güvenliği ve
konforu olduğunu, bunun da
volkswagen Ticari Araç modelle-
rini seçmelerindeki en belirleyici
kriter olduğunu söyledi. Yılmazer
“volkswagen Crafter modelini ya-
kından takip ediyoruz. Crafter’ın
yolcularına sunduğu güvenlik ve
konfor, segment standartlarının
üstünde. Ayrıca düşük yakıt tü-
ketimleri ve işletim maliyetlerini
de göz önüne aldığımızda, bizim
için volkswagen Ticari Araç’ı seç-
mek, çok doğru bir karar oldu”
diye konuştu. 

CRAFTeR HeR 
zAMAN KAzANDIRIYOR

volkswagen Crafter, BiTDI moto-
ruyla yakıt ekonomisi konusunda
standartları yükseltiyor. 75 litrelik
deposuyla 1120 km yol alan çift
turbo beslemeli motorun yanı sıra
vites öneri özelliği ve hız sabitleyici
sayesinde de yakıt tüketimi önemli
oranda azalıyor. Bir iş ortağının
tüm avantajlarını sağlayan volks-
wagen Crafter’daki 2 lt hacimli ve 4
silindirli çift turbo motor 163 PS güç
ve 400 Nm tork üretiyor. 

20 bin km bakım aralığıyla dü-
şük işletim maliyeti ve ekonomik
kullanım imkanı da sunan Crafter,
her bakımda sadece 7 litre yağ de-
ğişimine ihtiyaç duyarak bakım
maliyetlerini de düşürüyor. Ben-
zersiz kalite, mutlak güvenilirlik
ve gerçek ekonomiyi temsil eden
Crafter, 12 yıl paslanmazlık, 3 yıl
boya, 2 yıl sınırsız km + 1 yıl için
250 bin km’ye kadar sınırlı araç
garantisi ile sınıfının en uzun ga-
ranti değerlerini sunuyor.

efatur, araç filosunu
100 adet volkswagen
Crafter ile genişletti

Taşımacılık sektöründe 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren
efatur, bu yıl da araç filosunu volkswagen Crafter ile güçlen-

dirdi. efatur, bu yıl 100 adet volkswagen Crafter’ı filosuna ekle-
di. İlk 44 adet Crafter’ın teslimatı Nisan ayında gerçekleştirildi.

G alatasaray Basketbol Takı-
mı da takım otobüsü olarak
Türkiye’nin lider otobüs
üreticisi TeMSA’nın ürettiği

SAFİR’i tercih etti. TeMSA ile Galata-
saray arasında imzalanan sözleş-
meyle Galatasaray Basketbol Takımı
yeni otobüsü SAFİR’e kavuştu. Ta-
kım otobüsü teslimi için İstanbul
Abdi İpekçi Arena’da düzenlenen tö-
rene, TeMSA Pazarlama ve Satış Di-
rektörü Kadri Özgüneş, TeMSA Ku-
rumsal İletişim Müdürü ebru ersan,
Kadın Basketbol Takım Başantrenö-
rü Marina Maljkovic ve takım oyun-
cusu Cansu Köksal, erkek Basketbol
Takım Başantrenörü ergin Ataman
ve Kaptan Sinan Güler ile basketbol
takım oyuncuları katıldı. 

Teslim töreninde konuşan Galata-
saray Odeabank Başantrenörü ergin
Ataman, “TeMSA Safir çok rahat bir
otobüs. Genelde biz yurtiçi deplas-
manlarda uçak kullanıyorduk. Kul-
lanmaya başladığımızda otobüsün
rahatlığını ve konforunu gördük.
Çünkü sadece yurtdışı değil yurti-
çinde de müsabakalar için çok sayıda
seyahatimiz oluyor ve ulaşımda ra-
hatlık bizim için önemli.  Bu önemli
katkısından dolayı TeMSA’ya teşek-
kürlerimizi sunuyoruz, takımlarımı-
za hayırlı olsun” diye konuştu. 

Kaptan Sinan Güler de "Sporcu
olduğumuz için geniş bir alana
ihtiyaç duyuyoruz. Böyle bir im-
kanı bulmuş olmak bir şans.
Desteklerinden dolayı TeMSA'ya
teşekkür ediyoruz. Sporun daha
iyiye gitmesi için farklı kuruluş-
ların sponsorluk yapması Türk
sporunun da ihtiyacını karşılıyor.
Tibor Pleiss bile burada rahat
ediyor. Böyle ortamı bulunca bü-
tün yolculuklar bununla olsun
istiyoruz. Her oyuncunun rahat
edebileceği bir ortam" şeklinde
konuştu. 

Galatasaray Bayan Basketbol
Takımı Başantrenörü Marina
Maljkovic, TeMSA Safir otobüs

için; "Otobüsün ne kadar konfor-
lu ve iyi olduğunu daha önceden
duymuştum. Bir kadın takımı
için böyle bir otobüsün olması
çok güzel bir şey" derken oyun-
cularımızdan Cansu Köksal,
"TeMSA'ya teşekkür ediyoruz.
Konforlu olmuş; Türkiye Kupası
için İzmir'e gitmiştik. uçağı hiç
aratmadı" ifadelerini kullandı.

TeMSA olarak Türk sporuna
katkı sunmaktan büyük mutlu-
luk duyduklarını ifade eden
TeMSA Pazarlama ve Satış Di-
rektörü Kadri Özgüneş ise; “Bu
işbirliğiyle, müsabaka ve başarı
heyecanlarına bu kez SAFİR’le
ortak oluyoruz. Basketbol da

aynı futbol gibi sahada yüksek
performans gerektiren bir spor.
Bu sebeple müsabakalara çıka-
cak sporcularımızın sahaya kon-
forlu ve güvenli bir şekilde ulaş-
maları, sahada sergileyecekleri
performans açısından büyük
önem taşıyor. Galatasaray Bas-
ketbol Takımımızın sahadaki
yüksek performansına; teknolo-
ji, konfor ve güvenlik perfor-
mansı yüksek otobüsümüz SA-
FİR’le eşlik etmekten gurur du-
yuyoruz. Galatasaray Basketbol
Takımımıza SAFİR’i tercih ettik-
leri için teşekkürlerimi sunuyor,
SAFİR’in potadaki mücadelede
şans getirmesini diliyorum” dedi. 

Anadolu Isuzu’dan Hakmar Şirketler
Grubu’na 38 Adet Kamyon Teslimatı

A nadolu Isuzu, Hakmar
Şirketler Grubu’na 20
adedi Isuzu Tora ve 18
adedi Isuzu NPR olmak

üzere 38 adet kamyon teslim etti.
Hakmar’ın Kurtköy’deki deposun-
da gerçekleşen teslimat törenine
Hakmar Şirketler Grubu adına
Yetkiner Satılmış ile Arslan Satıl-
mış, Anadolu Isuzu Satış Direktörü
Tunç Karabulut, Kamyon Satış Yö-
neticisi Atakan Gürler, Kamyon
Bölge Satış Sorumlusu Ozan Şim-
şek, Anadolu Isuzu İstanbul Yetkili
Araç Satış Bayi Çelik Dizel’in Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hüseyin
Çelik ile Satış Müdürü Süleyman
Cambaz katıldı.

“ISuzu KAMYONlAR ŞeHİRİ-
Çİ ÇAlIŞMAYA ÇOK uYGuN”

Teslimat töreni sonrası yapılan
basın toplantısında konuşan Hak-
mar Şirketler Grubu Filo Müdürü
Yetkiner Satılmış, şu an araç filola-
rında 87 adet Isuzu marka kam-
yon bulunduğunu gelecek yıllarda
da Anadolu Isuzu ile çalışmak is-
tediklerini söyledi. Yaklaşık 600

adet mağazalarının bulunduğunu
ve filolarındaki araçların bu mağa-
zaların ihtiyaçlarını karşılamak
için kullandıklarını anlatan Yetki-
ner Satılmış, Isuzu araçları çok be-
ğendiklerini ve filolarına katmaya
devam edeceklerini söyledi. Daha
çok şehiriçi çalıştıkları için Isuzu
kamyonların işlerine daha uygun
olduğunu vurgulayan Satılmış,
Isuzu’nun gerek yedek parça ge-
rekse bakım ve servis hizmetle-
rinden çok memnun olduklarının
altını çizdi. Satılmış, ayrıca Isu-
zu’nun ikinci el değerini koruyan
bir araç olduğunu sözlerine ekledi.

“HAKMAR’A İYİ HİzMeTleR
SuNMAYA DevAM eDeCeğİz”

Anadolu Isuzu Satış Direktörü
Tunç Karabulut tören sırasında
yaptığı açıklamada, “Hakmar ile
2016 yılından bu yana işbirliği için-
deyiz. Isuzu ile ilgili Hakmar’dan
övgüler duymak bizi gururlandırı-

yor. Çok profesyonel bir müşteri,
çok ince eleyip, sık dokuyor. Isuzu
tercihlerinde sadece iyi ilişkiler
değil, araçların ihtiyaçlarına uygun
olması önemli bir kriter. Önümüz-
deki dönemlerde de Hakmar araç
filosu içindeki payımızı artırmak
için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
5-16 ton segmentinde Isuzu çok
uzun yıllardır liderliğini sürdüren
bir marka. Bu liderlik bir tesadüf
değil. Bu hem ürünün, hem müş-
teri ilişkilerinin, hem de bayi, ser-
vis ve yedek parça ağının yani bir
bütünün başarısı olarak değerlen-
dirilmeli” dedi.

Konuşmasının ardından 2017
yılının ilk 3 aylık pazar seviyesini
de değerlendiren Karabulut, paza-
rın geçen yılın ilk üç ayına yakın
gittiğini belirtti. “İnanıyoruz ki,
tekrar Türkiye büyüme trendine
girer ve firmalar da yatırımlarına
devam ederler. Anadolu Isuzu ola-
rak biz de kamyon, kamyonet ve

otobüs tarafında istediğimiz pa-
zarrakamlarına ulaşırız diye düşü-
nüyoruz. Bu senenin geçen sene-
nin rakamlarının yakalanacağını
öngörüyoruz. 2015 ve 2014’leri bel-
ki daha sonraki yıllarda konuşa-
cağız. Bu sene geçen seneden
kötü olmayacak diye düşünüyo-
ruz. Biz de otomotiv sektörü ola-
rak bu büyümeden arzu ettiğimiz
payı alabiliriz” dedi.

Yılın ikinci yarısının ve son
çeyreğinin biraz daha iyi geçece-
ğini sözlerine ekleyen Karabulut
“Kamyonette biraz daha büyü-
yen, kamyonda da geçen yılın
aynı seviyesinde bir pazar ola-
caktır. Otobüs ve minibüs tarafı
ise turizmin iyiye gitmesi ile ge-
çen yıla göre daha iyi olacaktır.
Türkiye’de geçen yılın üzerinde
turist gelmesi beklenmektedir.
Bu de bizim sektörümüze yansı-
yacaktır” diye ifade etti.

“ISuzu YOlDA BIRAKMAz”
Çelik Dizel Yönetim Kurulu Baş-

kanı Hüseyin Çelik ise “Sivaslı
hemşerilerimin yatırımı beni gu-
rurlandırdı. 60 yıldır otomotiv ala-
nındayım. Bunun 34 yılı Isuzu’da
geçti. NPR 10 rakipsiz bir araç. Bu
araçları alan firma zengin olur.
Parçası çok uygun. Aracımız çok
güçlü. Alıcıyı hiçbir zaman yolda
bırakmaz” dedi.

Yaklaşık 600 adet mağa-
zası bulunan Hakmar

Şirketler Grubu, 550
adetlik dev araç filosuna

38 adet Isuzu kamyon
ilave etti. Bu teslimat

sonrasında Hakmar’ın fi-
losundaki Isuzu araçların
sayısı 87 adede yükseldi.
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T ürkiye'nin öncü otomotiv
sanayi şirketi Otokar, yıl
başında satışa sunduğu
Poyraz otobüsleri ile taşı-

ma firmalarının tercihi olmaya de-
vam ediyor. Düşük işletme giderle-
riyle ön plana çıkan Poyraz, zongul-
dak Kilimli’de faaliyet gösteren,
bölgenin en büyük personel taşıma
firmalarından Erkar Turizm’in de
tercihi oldu. Erkar Turizm, filosunu
10 adet Poyraz ile güçlendirdi

Koç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, Poyraz otobüsleri ile firma-
ların tercihi olmaya devam ediyor.
Sahip olduğu Ar-Ge kabiliyeti ile
müşteri talep ve beklentilerine uy-
gun araçlar tasarlayıp üreten Oto-
kar, zonguldak Kilimli’de faaliyet
gösteren, bölgenin en büyük per-
sonel taşıma firmalarından Erkar
Turizm’e 10 adetlik Poyraz satışı
gerçekleştirdi.  Düzenlenen tesli-
mat töreni, Erkar Turizm Sahibi Er-
dinç Kargidan, Otokar Genel Müdür
Yardımcısı Basri Akgül, İç Pazar Ti-
cari Araçlar Satış Direktörü Murat
Tokatlı, Otobüs Satış Grup Yöneticisi
Murat Torun, Karadeniz Bölge Satış
Yöneticisi Erol Mertan ve Otokar
bayii Özerler 2 Otomotiv’den zafer
Yazıcı katılımıyla gerçekleşti.

Erkar Turizm Sahibi Erdinç Kar-
gidan anahtar teslim töreninde

yaptığı konuşmada, “Otokar, yıllar-
dır tercih ettiğimiz gerek kalite ge-
rek servis gerekse de müşteri
memnuniyeti anlamında sorunsuz
çalıştığımız bir marka. Yeni çıkan
ve kısa zamanda hem performansı
hem de sunduğu ekonomi ile dik-
kat çeken Otokar Poyraz otobüsle-
rinden 10 adet alarak filomuzu güç-
lendirdik. Bu konuda desteklerini
esirgemeyen Otokar ailesine te-
şekkürlerimizi sunarız” dedi.

KÜçÜK OTOBÜS SEGMENTİN-
DE FArK YArATIYOr

Poyraz’ın kısa zamanda yakala-
dığı başarıdan memnun oldukları-
nı belirten Otokar Genel Müdür
Yardımcısı Basri Akgül, küçük oto-
büs segmentinde yeni bir dönemi
başlattıklarını ifade etti. Sektörden
gelen talep üzerine geliştirilen
Poyraz'ın 27+1 küçük otobüs seg-
mentinde uygun ilk yatırım mali-
yeti, düşük parça ve işletme gider-
leri ile pazarı hareketlendireceğini
belirten Akgül, “Poyraz otobüsü-
müz, manevra kabiliyeti, perfor-
mansı, yenilikçi tasarımı, gelişmiş
teknik ve güvenlik özellikleriyle
sınıfında öne çıkmaya devam edi-
yor. Erkar Turizm’in de Otokar'ı
tercih etmesinden büyük mutlu-
luk duyduk. Yeni araçların hayırlı

olmasını dileriz” dedi. 

TÜrKİYE’NİN TÜM YOL 
KOşuLLArI GÖzLEMLENE-
rEK GELİşTİrİLDİ

Sınıfının en yeni aracı olan Poy-
raz, 7.2 metre uzunluğa sahip. En
geniş iz genişliği ile üstün yol tutu-
şu sağlayan Poyraz, güçlü, uzun
ömürlü ve ekonomik motoru ra-
kiplerinden ayrıştırıyor. Türkiye'nin
tüm yol koşulları gözlemlenerek
geliştirilen Poyraz, sınıfındaki en iyi
minimum dönüş yarıçapı ile dar so-
kaklarda bile manevra yapabiliyor.
Dayanıklı gövdesinde 112 kW gü-
cünde, 493 Nm'lik motoru barındı-
ran Poyraz, yüzde 42 eğimli rampa
tırmanma performansıyla rakiple-
rini geride bırakıyor. Hafif gövde ta-
sarımı, optimize edilmiş güç paketi
ve aerodinamik gövdesi ile Poyraz,
şerit takip sistemi, ABS, ESC, tam
havalı frenler, motor ve imdat fren-
leri, viraj denge kolları ile önde ve
arkada disk frenleriyle üstün gü-
venlik sunuyor. Segmentinin yük-
seklik ve genişlik olarak en ferah
aracı unvanına sahip olan Poyraz,
ergonomik sürücü kokpiti, kuman-
da düğmeleri, konforlu koltukları,
diz mesafesi ve üstün güvenlik do-
nanımı ile taşımacılık sektöründe
yeni bir soluk getiriyor.

Allison Transmission
Türkiye’deki servis
ağını genişletiyor

Allison Transmission, Türki-
ye’deki tek yetkili distribütörü İl-
kerler Otomotiv’e bağlı olarak De-
nizli, Gaziantep, Batman ve Bur-
sa’daki yeni servis noktaları ile
hizmet ağını genişletiyor. 

Allison Transmission Türkiye ve
Orta Doğu Bölge Müdürü Taner Gi-
der, konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada; “Yeni servislerimiz ve son
kullanıcılarımıza yakınlıkları sa-
yesinde daha hızlı servis ve yedek
parça hizmeti sağlama imkanına
sahibiz. Müşterilerimize yakın ol-
mak, hem maliyet hem de zaman
anlamında onlara avantajlar sun-
mamıza yardımcı olacak” dedi. 
ALLİSON TrANSMİSSİON 
YENİ SErVİS BİLGİLErİ;

ÖzGÜN KArDEşLEr OTOMO-
TİV 

Merkez: Bayındırlık Mahallesi
Emek Sanayi Sitesi A Blok No: 33
Merkez/Batman 

şube: Gültepe Mahallesi Yeni
Sanayi Sitesi F 1 Blok No: 136 Bat-
man

Telefon: +90 488 218 03 00

BİLMAK OTOMOTİV 
Adres: Aydınlar Mahallesi 03061

Cadde No:9 şehitkamil/Gaziantep
Telefon: +90 342 235 45 25

ÖzTAMGÜç OTOMOTİV
Adres: Sümer Mahallesi 2507

Sokak No:38, Denizli 
Telefon: +90 258 251 48 87

ASKAr MOTOrLu ArACLAr
Adres: Yaylacik Mahallesi İzmir

Yolu Sokak Karalar Petrol Sitesi
No 381/1, Bursa 

Phone: +90 224 441 41 46
Allison tam otomatik şanzı-

manlar, Kesintisiz Güç Teknoloji-
si™ ile daha sarsıntısız, kesinti-
siz, tam güçte vites geçişleri ve
üstün ivmelenme sunuyor. Doğ-
ru zamanda yapılan otomatik

vites geçişleri sayesinde sürü-
cülerin, performansı tam olarak
yönetmesi ve benzersiz araç
kontrolü sağlayabilmesi müm-
kün oluyor. 

Taner Gider; “Türkiye’de şehir içi
otobüslerinde artık tam otomatik
şanzımanlar tercih ediliyor. Alli-
son tam otomatik şanzımanların
avantajlarını tercih eden filoların
sayısı her geçen gün arttığından
müşterilerimizin ihtiyaçlarını en
ideal şekilde karşılamak üzere
yeni servis anlaşmalarımızı imza-
ladık” diye belirtti. 

Allison tam otomatik şanzı-
manlar, kalite ve güvenilirlik ko-
nusunda dünyaca üne sahip.  

Sadece dönemsel yağ ve filtre
değişimi ile bakım ve onarım ma-
liyetlerinin azalmasını sağlayan
Allison şanzımanlar, müşterilerin
serviste daha az zaman kaybede-
rek araçlarını daha verimli kul-
lanmalarına yardımcı oluyor. 

Allison Trans-
mission, yetkili

distribütörü
aracılığıyla dört

yeni servis
noktasını hiz-

mete sundu. 
Erkar Turizm filosunu 
Otokar Poyraz ile güçlendirdi

IVECO Madrid fabrikası
Dünya Klasında Üretimde

Altın Madalya Kazandı
Madrid, İspanya’daki IVECO fabrikası

CNH Industrial Group’un Dünya Klasında
Üretim (WCM) programında Altın Seviyeye
erişen ilk üretim tesisidir. Bu program, fab-
rikalarının ve süreçlerinin entegre yönetimi
için küresel üretim sektörünün en yüksek
standartlarından biridir.  Bu başarıyla bir-
likte Madrid fabrikası, Group’un dünya ge-
nelindeki 64 tesisi arasında üretimde mü-
kemmellik açısından en yüksek dereceli
tesisi haline gelmiştir. 

IVECO Marka Başkanı Pierre Lahutte konu
ile ilgili şunları dile getirdi: “Madrid fabrika-
sıyla ve WCM Altın Seviye ile gurur duyuyo-
ruz. Bu, fabrikada bulunan herkesin takım
çalışması, bağlılığı ve kararlılığıyla mümkün
olan devasa bir başarıdır. Tesiste önemli yatı-
rımlar yaptık ve üretim sürecine dahil olan
herkesin aralıksız çabası sayesinde, üretim
sürecini tamamen elden geçirdik. Sonuç ise,
montaj tesisinden ayrılan her bir aracın sınıfı-
nın en iyisi kaliteye sahip olması oldu.” 

CNH Industrial Baş Üretim Direktörü Tom
Verbaeten şunları ekledi: “Fabrikamızdaki
tüm süreçleri 10 yıl önce yeniden yapılan-
dırmaya başladık ve devamlı bir iyileştir-
meyle aralıksız çaba harcadık. Bugün fabri-
ka, üretim kalitesi açısından olabileceği en
üst düzeyde. Sınıfının en iyisi olma düzeyi-
ne eriştik ancak burası varış noktamız de-
ğil, önümüzdeki mükemmellik çağımızın
başlangıcı. Müşterilerimize IVECO kamyon-
larında en iyi kaliteyi sağlamak için bu de-
vamlı iyileştirme sürecinde de aynı şekilde
çok çalışacağız”

Madrid fabrikası, bu WCM denetimindeki
geçmişindeki en iyi sonuçları elde etti. Bu
başarı yıllardır yapılan ve güvenlikte sürekli
artış, süreçlerde ve ürünlerde yüksek kalite,

%100 hizmet düzeyine dönüşen iyileştirme-
lerin bir sonucudur. Ayrıca fabrikanın ola-
ğanüstü çevresel iyileştirmeleri sonucunda
üretilen araç başına CO2 salınımında %53
azalma görüldü ve tesis atıklarının %99’u
geri dönüşüm işlemine tabi tutuluyor.

Madrid IVECO fabrikası, markanın ağır
araç yelpazesi; ikisi de dizel model olan Yeni
Stralis ve Stralis XP, hem CNG hem de LNG
modelleri bulunan Stralis NP ve Trakker
için üretim hatları ile Araştırma ve Geliştir-
me merkezine ev sahipliği yapmaktadır.
Sahadaki esnek ve kompleks üretim sü-
reçleri, bu araçların 300.000’e kadar farklı
modelinin üretilmesine olanak tanıyor. Bu
üretimin %87’si çoğunluğu Avrupa ancak
Afrika, Asya ve Güney Amerika da olmak
üzere ihraç etmek için yapılıyor.

Fabrikada toplamda 2500’den fazla kişi
çalışıyor ve İspanya’daki otomotiv sektö-
ründe kadın çalışan oranı en yüksek fabri-
ka:  %21. Fabrika geçen yıl, Sürekli İyileştir-
me Sistemi kategorisinde Kaizen Enstitü-
sü’nün Mükemmellik Ödülü’nü kazandı.

IVECO VE İSPANYA’YA BAğLILIğI
Valladolid’de bulunan IVECO’nun İspan-

ya’daki ikinci fabrikası, CNH Industrial’ın
dünyadaki 64 fabrikası arasındaki, Altın
Seviye’den yalnızca bir puan uzaklıktaki en
iyi fabrikasıdır. 2012 yılında, tüm ağır araç
yelpazesinin üretimini İspanya’da toplama-
ya karar verdi; bu da ülkedeki üretimin iki
katına çıkarılması anlamına geliyordu. O ta-
rihten itibaren İspanyol fabrikalarına 500
milyon euro yatırım yaptı. Madrid ve Valla-
dolid’deki iki fabrikasının üretim kapasite-
sini ve özelleştirilmelerini artırmaya devam
etmeyi hedefliyor.
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UTİKAD İKİNCİ KEZ EKONOMİ
VE LOJİSTİĞİN ZİRVESİNDE
UTA Lojistik Dergisi tarafından bu

yıl ikincisi düzenlenen Ekonomi
ve Lojistik Zirvesi, 5 Nisan 2017

tarihinde Hilton İstanbul Bomonti
Hotel'de gerçekleşti. Uluslararası

Taşımacılık ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneği UTİKAD’ın da

destek verdiği ve sponsorları
arasında yer aldığı zirvede eko-

nomi ve lojistik sektörünün önde
gelen isimleri buluştu.

2. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi kapsamında lo-
jistik sektörünün en başarılı firmalarını belirle-
mek üzere bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “Yılın
Lojistikte Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu. 14
kategoride yapılan değerlendirmede Sertrans
Logistics, sektör paydaşları ve halkın oylarıyla
“Yılın Lojistik Şirketi Ödülü”ne layık görüldü.
Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş,  ödülü
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Deniz Ticaret Genel Müdürü Cemalettin Şev-
li’den aldı.  2. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi kapsa-
mında düzenlenen ve tekstilden kimyaya, da-
yanıklı tüketimden e-ticaret sektörüne dek
binlerce tedarik zinciri yöneticisinin, lojistik fir-
ma temsilcisinin ve halkın oylarıyla belirlenen
'2017 - Yılın Lojistikte Başarı Ödülleri' sahiplerini
buldu. Yarışmaya iki dalda aday olan Sertrans
Logistics, aldığı oylarla “Yılın Lojistik Şirketi“
seçildi.  2. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nin ardın-
dan gerçekleşen törende, Sertrans Logistics
CEO’su Nilgün Keleş’e ödülü Ulaştırma Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticaret Genel
Müdürü Cemalettin Şevli verdi. Sertrans Logis-
tics CEO’su Nilgün Keleş, törende yaptığı ko-
nuşmada; “Gerçekleştirdiğimiz teknoloji ve alt
yapı yatırımlarımızla dünyaca bilinen pek çok
markaya hizmet veriyoruz. Özellikle e-lojistik-
de geliştirdiğimiz özgün ileri teknolojik uygula-
malarımızla sektörümüze öncülük yapar hale
geldik. Yılın Lojistik Şirket Ödülü’yle başarıları-
mızın takdir edilmesi harika bir duygu. Şüphe-
siz, başarıyı teşvik ederek kendimizi aşabiliriz.
Endüstri 4.0 gibi yaşamın her alanında akıllı uy-
gulamaların hüküm süreceği bir dünyaya ken-
dimizi şimdiden hazırlamaya çalışıyoruz. Bu
ödül de gösteriyor ki ileri görüşlü vizyoner ba-
kış açımız bizi farklılaştırıyor” dedi. 

70 MİLYON ÜRÜNLÜK 
ONLİNE LOJİSTİK KAPASİTESİ

Keleş şöyle devam etti; “Sertrans Logistics
olarak, sadece e-lojistik hizmetleri için ayırdığı-
mız alanı 50 bin metrekareye, yıllık online ürün
kapasitesimizi de 70 milyonun üzerine çıkardık.
Online pazarın pastası giderek büyüyor ve biz
bunu önceden öngördüğümüz için sektörümüz-
de öne çıkmayı başarıyoruz. 28 yıllık deneyimi-
mizle, yüksek kapasiteli depolarımız ve çok ge-
niş katma değerli hizmetlerimizle müşteri mem-
nuniyetine odaklanıyoruz. Esnek yapımız ve ge-
leceği gören bakış açımızla farklı sektörlere uy-
gun çözümler sunabiliyoruz. Bu hem bizi hem de
müşterilerimizi geleceğe hazırlıyor. Aynı zaman-
da ülke ekonomisine katkı sunuyor olmaktan
dolayı mutluluk duyuyoruz.”

LOJİSTİK VE PERAKENDE AYRILMAZ İKİLİ 
Perakende ve Dağıtım Lojistiği hakkında konu-

şan Keleş; “Lojistik ve perakendenin ayrılmaz bir
birliktelik olduğunu düşünüyorum. İyi bir pera-
kendeci her şeyden önce iyi bir lojistikçidir. Şu anki
rekabet düzeyinde kendi işine odaklanmak çok
önemli. Lojistik hizmetleri aldığınız noktada büyü-
meyi yakalayabiliyor olmak olmazsa olmaz. Reka-
bet çok acımasız ve çok büyüyen bir alan” dedi. 

LOJİSTİK ARTIK KARLI BİR İŞ 
Keleş şunları ekledi; “Geçmişte lojistik bir za-

rar merkezi olarak görülüyordu. Artık lojistik bir
kar merkezidir. Bütün lojistik hizmetlerini bir
noktadan almak gerçekten konforlu. Biz lojistik-
çiler olarak bu konforu hedeflemeliyiz. Müşteri-
lerimizin işlerinin sürdürülebilir ve başarılı olma-
sını sağlamaya odaklanmalıyız” dedi. 

Netlog Lojistik Grubu bünyesin-
de, uluslararası hava ve deniz taşı-
macılığı alanında hizmet veren
Netlog Global Forwarding’in (NGF)
yeni genel müdürü sektörün de-
neyimli yöneticisi Arzu Akyol Ekiz
oldu.  6 Mart 2017 tarihinde göreve
başlayan Ekiz, bu görevinden önce
Maersk Grup şirketlerinden Dam-
co’da CCO-Ticari Direktör olarak 4
yıldan fazla çalıştı. Eğitim hayatın-

dan sonra Singer’de yaklaşık 9 yıl
tedarik zinciri yöneticiliği yapan,
ardından kurucu ortak olduğu
SİTMAR firmasında çalışan Ekiz,
2008-2011 yıllarında arasında
Moskova’da, GAP Retail markası-
nın koordinatörlüğünü yürüttü. İ.Ü
İktisat Fakültesi mezunu olan ve
Bilgi Üniversitesi Executive MBA
Programını tamamlayan Arzu Ak-
yol Ekiz, evli ve bir oğlu var.   

U luslararası Taşımacılık ve Lojistik
Hizmet Üretenleri Derneği UTİ-
KAD, UTA Lojistik Dergisi tarafın-
dan bu yıl ikincisi gerçekleştirilen

Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nde ekonomi ve
lojistik sektörünün önde gelen isimleri ile bu-
luştu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, sektörel birlik
ve derneklerin desteğiyle 5 Nisan tarihinde
Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de düzenlenen
zirve, zirveyi düzenleyen UTA Lojistik Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni Cem Kaçmaz ve UTİ-
KAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Elde-
ner’in açılış konuşmaları ile başladı. Elde-
ner’in ilk ana oturumun moderatörlüğünü de
yaptığı zirveye UTİKAD Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı ve DEİK Lojistik İş Konseyi
Başkanı Turgut Erkeskin ile UTİKAD eski
başkanlarından Kosta Sandalcı moderatör,
UTİKAD ve TÜRKLİM Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Dölen konuşmacı olarak katıldı.

“Rekabetçi Ekonomi İçin Güçlü Lojistik”
sloganıyla düzenlenen zirvenin açılış konuş-
masında Türk lojistik sektörünün genel de-
ğerlendirmesini yapan UTİKAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Emre Eldener, sektörün 2016 yı-
lında geçirdiği zor döneme dikkat çekerken,
Endüstri 4.0 ile yaşanacak değişim ve gelişi-
min de altını çizdi.

Devlet ve özel sektör temsilcilerinin en üst
düzeyde bir araya geldiği Ekonomi ve Lojistik
Zirvesi kapsamında fikir alışverişinin ve kar-
şılıklı anlayışın tüm paydaşlara büyük bir ka-
zanım sağladığını vurgulayan UTİKAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Emre Eldener, “Toplum-
sal yaşamın vazgeçilmez unsuru olan sivil
toplum örgütlerinin gücünün iş dünyası,
ekonomik hayat ve sosyal sorumluluk pay-
dasında en etkin şekilde kullanılması hem
bireysel hem de toplumsal faydalar sağlıyor.
İş dünyasında örgütlenme aynı sektörde hiz-
met üreten firmaların ortak sorunlarının tek
bir elde toplanması, ortak akılla çözümler
üretilmesi ve kamu nezdinde bu çözümlerin
paylaşılmasına olanak sağlıyor. Hem ulusal
hem de uluslararası platformlarda gelişim ve
istikrarın da önünü açıyor” diye konuştu.

UTİKAD ÇALIŞMALARINI 
VERİMLİ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR

UTİKAD olarak Türkiye lojistik sektörünü
ve dernek üyelerini ulusal ve uluslararası dü-
zeyde en iyi şekilde temsil etmek, sektörün
uluslararası standartlarda ve sürdürülebilir
büyümesine katkı sağlamak, dernek üyele-
rinin gelişimini destekleyici faaliyetleri yü-
rütmek amacıyla çalışmalarına devam ettik-
lerini belirten UTİKAD Başkanı Eldener, “UTİ-
KAD geçen yıl 30. yılını doldurdu. Türkiye’de
ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, de-
miryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hiz-
metler üreten 50 binden fazla çalışanı olan
424 kuruluşu aynı çatı altında toplayan bir si-
vil toplum örgütü haline geldik. Üyelerimiz
arasında limanlar, havayolları ve antrepolar
da var” dedi. 2011 yılından bu yana lojistik
sektöründe büyüme izlendiğini belirten El-
dener, “Ancak ne yazık ki 2015 ve 2016 yılla-
rında hedeflenen miktarlara ulaşılması
mümkün olmadı. 2015 yılının etkilerini
2016’da atlatmayı umuyorduk. Ancak hem

kendi ülkemizde yaşanan olağanüstü du-
rumlar hem de çevre coğrafyalardaki siyasi
krizler 2016’daki hedeflerimizi tutturmayı
imkansız hale getirdi” diye konuştu.

LOJİSTİKTE KOORDİNASYONUN 
ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Ancak 2017 yılı hedefleri için umutlu ol-
duklarını belirten UTİKAD Başkanı, “Sektö-
rün ihtiyaçlarının başında Bakanlıklar arası
koordinasyonun sağlanması geliyor. Örneğin
lojistik merkezler dediğimizde; Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme, Ekonomi, Gümrük
ve Ticaret Bakanlıklarının tamamıyla görüş-
mek gerekiyor. Bu nedenle de süreçlerde bir-
takım gecikmeler yaşanabiliyor. Özellikle
kalkınma planında sektörümüzün öncelikli
sektör kabul edildiği bugünlerde lojistikte
koordinasyon büyük önem taşıyor” dedi.

GÜMRÜKLERDE YAŞANAN 
SORUNLAR GÜNDEMDEYDİ

Sektörün öncelikli konularından birinin de
gümrüklerde yaşanan sorunlar olduğuna
dikkat çeken Eldener, “Gümrükle ilgili konu-
lar sektörümüzün tüm bileşenlerini ilgilendi-
riyor. Tek Pencere sistemine geçilmesi, diji-
talleşme sürecinin tamamlanması ve lojistik
süreçlerde global entegrasyonun sağlanması
gibi çözülmesini beklediğimiz sorunlarımız
var. Yeni Gümrük Kanunu’nun önümüzdeki
aylarda daha verimli bir çalışma ortamı yara-
tacak şekilde yasalaşmasını bekliyoruz. Ay-
rıca AB Gümrük Birliği güncellemesinin de
özellikle Avrupa karayolu hizmetlerinde bir
rahatlama getireceğini tahmin ediyoruz”
diye konuştu. Demiryollarının serbestleşme-
si ile ilgili çalışmalara da değinen Eldener, “Bu
yıl şebeke atamaları yapılacak. 2018’de özel
sektör etkin bir şekilde demiryolu taşımala-
rına başlayacaktır. Ancak mevcut demiryolu
yük taşıma kapasitemiz değişmedi, hatlarda
birtakım yenilemeler yapıldı ama yeni hat in-
şasına gidilmedi. Bu da yakın gelecekte kap-
asite problemlerine neden olabilir” diyerek
yaşanacak sorunlara dikkat çekti.

E-TİCARET ODAK GRUBU 
ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

2017 yılında lojistik sektörüne yönelik ilk
kez uygulanan destekler, yeni havalimanına
geçiş ile ilgili ön hazırlıkların hem altyapı hem
de mevzuat açısından şekillenmesi gibi ko-
nuların sektör için ön planda olacağını vur-

gulayan UTİKAD Başkanı, “Gelişen teknoloji
kullanımı ve dijitalleşmenin sektörümüze
yaratacağı fırsatları ve tehditleri iyi değerlen-
dirip, üyelerimizin çalışmalarını ve vizyonla-
rını gelecekteki yeni iş yapma biçimleri doğ-
rultusunda geliştirmelerine katkı sağlamaya
devam edeceğiz. Bugün, son zamanlarda çok
konuşulan Endüstri 4.0’ın lojistik sektörüne
etkilerini masaya yatıracağız. Dikkatinizi
çekmek isterim, daha bugünden Kore’de her
100 işçiye karşılık üretimde 4 robot kullanılı-
yor ve bu oran sürekli artıyor. Almanya’da bir
fabrika işçisinin saatlik maliyeti 40 Euro iken
bir robotun saatlik maliyeti 5 Euro civarında
ve bu haliyle Çin’deki bir işçiden bile daha az
maliyetli. Yani önümüzdeki yıllarda dünyada

iş yapış şekillerinde büyük değişiklikler
bekliyoruz, bu treni kesinlikle kaçırmama-
mız lazım. Sektörün değişen koşulları ve e-
ticaret şirketlerinden gelen talebi de dikkate
alarak UTİKAD bünyesinde bir e-Ticaret Lo-
jistiği odak grubu oluşturduk, bu konuda hiz-
met veren üyelerimiz ve diğer paydaşlarla
çalışmalara başladık” dedi.

2017 YILI İÇİN UYARIDA BULUNDU
Eldener sözlerini, “Otomotivden gıdaya,

perakendeden e-ticarete farklı sektörlerdeki
lojistik ihtiyaçlar da yine bugün paralel otu-
rumlarda enine boyuna tartışılacak. Umuyo-
rum ki bu akşam hepimiz vizyonumuzu bi-
raz daha genişletmiş olarak evlerimize döne-
ceğiz. Bunların yanı sıra müşterilere verilen
lojistik hizmetlerin karşılıklarının tahsilatın-
da sektör için zorlu bir yıl olacağını öngöre-
rek, tüm lojistikçilerin risklerini doğru yönet-
mesini ve sürdürülebilir iş modellerini geliş-
tirmelerini öneriyoruz” diyerek tamamladı.

İlk oturum öncesi ana konuşmacı olarak
kürsüye çıkan Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Or-
han Birdal, zirveden duydukları memnuniye-
ti dile getirdi. “2023 yılı hedefimiz, toplam ta-
şıma içindeki karayolunun payını düşürerek
mümkün olduğunca demiryolu taşımacılığı-
na kaydırma, dolayısıyla entegre taşımacılığı
teşvik ederek taşıma modlarını çeşitlendir-
me, bu sayede karayolunun ağırlığını diğer
modlara aktarma gayretindeyiz” diye konu-
şan Birdal, kalkınmanın tamamıyla sistemli
hareket etmeyi gerektirdiğine işaret ederek,
düzensiz yapının başarı şansının olmadığını
söyledi. Birdal, 2023 yılına kadar Türkiye’nin
ihracat hedefi doğrultusunda son yıllarda lo-

jistiğin hızlı gelişim gösterdiğini, bunun daha
da ivmelenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Tüm taşımacılık modlarının gündemdeki
konularının ele alındığı ayrı oturumlarda
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Elde-
ner, “Ekonomiye Yön Verenlerin Penceresin-
den Türk Ekonomisi, Yeni Pazarlara, Ulaşma
Stratejileri ve Lojistik Sektöründen Beklenti-
ler” konulu ilk ana oturumun moderatörlü-
ğünü yaptı. UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve DEİK Lojistik İş Konseyi Başka-
nı Turgut Erkeskin ise “Türkiye’nin Denizyolu
Yük Taşımacılığında Geldiği Nokta, Fırsatlar
ve Sorunlar” konulu oturumun moderatörlü-
ğünü üstlenirken UTİKAD ve TÜRKLİM Yö-
netim Kurulu Üyesi İbrahim Dölen, aynı otu-
ruma konuşmacı olarak katıldı. UTİKAD eski
başkanlarından ve FIATA Onur Üyesi Kosta
Sandalcı ise “Türkiye’nin Demiryolu Strateji-
sinde Gelinen Nokta, Sorunlar ve
Çözümler”in tartışıldığı oturumu yönetti.

PARALEL OTURUMLAR DA 
İLGİ GÖRDÜ

Taşımacılık oturumlarının yanı sıra reel
sektör ile lojistik sektörünün bir araya gele-
rek güncel gelişmelerin ve beklentilerin pay-
laşıldığı paralel oturumlar, Tehlikeli ve Kimy-
evi Maddeler ve ADR, Perakende ve Dağıtım
Lojistiği, Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği, Proje,
Ağır Yük ve Enerji Lojistiği, Tekstil ve Hazır
Giyim Lojistiği, Otomotiv ve Yan Sanayi Lojis-
tiği, e-Ticaret Lojistiği başlıkları altında ger-
çekleştirildi.

UTİKAD ÜYELERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Zirvenin ardından düzenlenen gala yemeği

ve ödül töreninde birçok UTİKAD üyesi firma
da ödüle layık görüldü. UTİKAD üyesi firma-
lardan Sertrans Uluslararası Nakliyat Ticaret
A.Ş ‘Yılın Lojistik Şirketi’ ödülünü alırken, Ekol
Lojistik A.Ş. CEO’su Ahmet Musul ise ‘Yılın Lo-
jistik Girişimcisi’ ödülünün sahibi oldu. Zirve-
de ayrıca İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sana-
yi ve Ticaret A.Ş. ‘Yılın Lojistik Dostu Kurumu’
ödülünü, Barsan Global Lojistik A.Ş. ise ‘Sınır-
ları Aşan Lojistik’ ödülünü aldı.

Konsped Uluslararası Taşımacılık Ltd. Şti.
kurucusu ve Genel Müdürü, UTİKAD’ın eski
yönetim kurulu üyelerinden Mete Tırman da
‘Yaşam Boyu Lojistik Ödülü’ne layık görüldü.
Tırman, ödülünü UTİKAD eski Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve FIATA Onur Üyesi Kosta San-
dalcı’nın elinden aldı.

SertranS 
LogiSticS 

Yılın Lojistik
Şirketi seçildi 

Netlog Global Forwarding’e
Yeni Genel Müdür atandı

Mars Logistics Garip Sahillioğlu’na
Lüksemburg’tan Liyakat Nişanı

Geçtiğimiz günlerde, başta lojistik ve
finans olmak üzere birçok sektörde
Türkiye ve Lüksemburg arasındaki iş

fırsatları, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu) Türkiye-Lüksemburg İş Fo-

rumu’nda ele alındı.  
Gerçekleştirilen toplantı sonra-

sında Lüksemburg Başbakan Yar-
dımcısı ve Ekonomi Bakanı Eti-

enne Schneider’ın yanı sıra Lük-
semburg Büyükelçisi Georges
Faber’ın da katıldığı özel tören-

de, Mars Logistics Yönetim Ku-
rulu Başkanı Garip Sahillioğlu’na,

iki ülke arasındaki gelişmelere
katkılarından dolayı Lüksemburg Bü-

yük Dukalığı Liyakat Nişanı verildi. Ni-
şan, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı
ve Ekonomi Bakanı Etienne Schneider
tarafından takdim edildi. Sahillioğlu’na
Liyakat Nişanı’nın yanı sıra Grand
Dük’ün kendisine hitaben yazdığı “Liya-
kat Nişanı Belgesi” de verildi. 

Mars Logistics Yönetim Kurulu Baş-
kanı Garip Sahillioğlu yaptığı konuşma-
da, “Bu nişanı almaktan dolayı onur du-
yuyorum. İki ülke arasında ilişkilerin ve
ticaretin geliştirilmesi için yaptığımız
çalışmalara hız kesmeden devam ede-
ceğiz.” dedi. Lüksemburg-Türkiye ve
Almanya-Türkiye arasındaki Intermo-
dal hatlarını 2017’de daha da geliştire-
ceklerini de ifade eden Sahillioğlu; eko-
nomik, güvenli ve çevreci taşımacılık
modeli olarak nitelendirilen bu taşıma
modelinin, hem çevreye katkısı hem de
sabit transit sürelerde hizmet vermesi
bakımından tercih edildiğini söyledi. 

Mars Logistics, İtalya’nın Trieste kenti
ve Lüksemburg’un Bettembourg şehir-
leri arasında işleyen bu hattı 2012 yılında
‘Optimum süre, maksimum çevrecilik’
sloganı faaliyete geçirmişti. Şirket, sa-
dece bu rotadaki Intermodal Taşımacılık
ile yıllık 624 sefer ve yaklaşık 20 bin
treylerlik taşıma hacmine ulaşıyor. 
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AutomechAnikA
istAnbul fuArı gerçekleşti!

Avrupa Ticari 
Araç Sektör Analizi

O tomotiv endüstrisinin dün-
ya çapında 3. büyük ticaret
fuarı olan Automechanika
Istanbul, 6-9 Nisan tarihleri

arasında Tüyap Fuar ve Kongre Mer-
kezi'nde gerçekleşti. Automechanika
Istanbul'un muhteşem başarısı, hem
katılımcı hem de ziyaretçi açısından
sahip olduğu yüksek uluslararası ni-
teliği ile 4 etkileyici  günün ardından
bir kez daha kanıtlandı. Fuar, endüs-
trinin liderlerine ortak fayda ve geli-
şim için önemli fırsatlar sundu.

33 ülkeden 1217 katılımcı 13 salon-
da Parça ve Sistemler, Onarım ve
Bakım, Yağ, Akü, Aksesuar, Reifen
Jant ve Lastik, El Aletleri, Oto Yıka-
ma ve Truck Competence konula-

rında yeniliklerini sergiledi. bu yıl
Almanya, Çek Cumhuriyet, Çin,
Hong Kong, İran, İtalya, Fas, Pakis-
tan, İspanya, Tayvan, Fransa ve Gü-
ney Kore olmak üzere 12 resmi ülke
pavilyonu ile fuarda yer aldı.

Automechanika Istanbul doğru
projelerin doğru kişileri bir araya ge-
tirdiğini bir kez daha gösterdi. Yalnızca
katılımcı açısından değil, aynı zaman-
da 110'u aşkın ülkeden gelen ziyaretçi-
ler açısından da son yılların en ulus-
lararası etkinliğine imza atıldı. 4 gün
boyunca 43.874 kişi fuarı ziyaret etti.
Ekonomi Bakanlığı ve Otomotiv İhra-
catçıları Birliği desteği düzenlenecen
uluslararası satın almacı programı
kapsamında Bosna Hersek, Bulgaris-

tan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Fas, Fi-
listin, Sırbistan, Tunus ve Yunanis-
tan’dan alıcılar fuarı ziyaret etti. Yurt-
dışının yanı sıra, Sanayi ve Ticaret
Odaları ve Meslek Odaları ile işbirliği
sonucunda Türkiye'nin dört bir yanın-
dan 100'ün üzerinde Anadolu delegas-
yonu fuarı ziyaret etti. 

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık
A.Ş. Genel Müdürü Alexander Küh-
nel: Muazzam uluslararası kapasite-
si ile, Automechanika Istanbul yeni
pazarlara giriş yapmak isteyen fir-
malar için önemli fırsatlar sundu.
Katılımcılarımızın yerli ve yabancı
ziyaretçilerden duydukları yüksek
memnuniyete tanık olmak bizleri
çok mutlu etti. Ziyaretçi yoğunluğu

açısından son yılların en ilgi çekici
etkinliği yaşandı" diye belirtti.

Messe Frankfurt Genel Müdürü
Tayfun Yardım ise fuarı şu sözlerle de-
ğelendirdi: "Böylesine profesyonel ve
uluslararası bir fuarı organize etmek-
ten gurur duyuyoruz. Automechanika
Istanbul,  yeni ithalat ve ihracat fırsat-
ları ve iş büyütme için önemli bir bu-
luşma noktası olarak hizmet ediyor.
Ancak Automechanika Istanbul yal-
nızca bir ticaret fuarı değil, aynı za-
manda Automechanika Academy
bünyesinde düzenlenen semimer,
atölyeler ve etkinliklerle birlikte
önemli bir bilgi paylaşım platformu.
Amacımız fuarın ve akademinin içeri-
ğini her yıl daha da geliştirerek Auto-
mechanika Istanbul'un sektöre katkı-
sını sürekli arttırmak."

SEKTöRüN GELECEğİ 
AUTOMECHANİKA 
ACADEMY DE TARTIŞILDI

TAYSAD, OSS, AKüDER ve TOB-
FED'in desteği ile gerçekleşen Auto-
mechanila Academy çeşitli seminer,
atölye ve etkinliklerle sektörün gele-
ceğine odaklandı.  OSS tarafından
"2030 yılına kadar otomotiv satış son-
rası trendler", TAYSAD tarafından
"Otomotive sektöründe 20.000 kari-
yer adımı", AKüDER tarafından "Gele-
ceğin Akü Teknolojileri", TOBFED ta-
rafından "Türkiye'de araç bakım sek-
törü ve gelecek vizyonu" konulu se-
minerler düzenlendi.  Ayrıca, 12. ve 14.

salonlarda gerçekleşen atölyelerde,
lastik tamiri, temel kaporta eğitimi,
boya koruma, seramik kaplama, çizik
giderme gibi çeşitli konular ele alındı
ve dış alanda TOBFED tarafından Araç
Yıkama Eğitimi düzenlendi.

Ayrıca, “E-mobility ve Geleceğin
Teknolojileri” özel sergi ve forum alanı
bu yıl ilk kez düzenlendi .  7. salonda
organize edilen bu alanda otomotiv
ana sanayi tedarikçi ve yeni girişimci-
leri, alternatif sürüş sistemleri, oto-
nom sürüş, geleceğin filo yönetimi,
akıllı şarj istasyonları, data yönetimi,
alternatif yakıt teknolojileri konusun-
daki çalışmalarını sergiledi. Uzaktan
bakım, telediagnostik,  pil ve akü ala-
nındaki  heyecan verici teknolojik ge-
lişmeler tartışıldı.

AUTOMECHANİKA 
ISTANBUL BİRBİRİNDEN 
ETKİLEYİCİ ETKİNLİKLERE 
Ev SAHİPLİğİ YAPTI

önemli seminer ve atölyelerin yanı
sıra, birbirinden renkli etkinlikler de
fuar ziyaretçileri ile buluştu. İsmail Er-
zurumluoğlu tarafından üretilen ticari
araç maketlerinin yanı sıra resim ve
ilüstrasyon sanatçısı  Osman Arık’ın,
gerçekleştirdiği canlı performans oto-
mobil çizimleri fuar ziyaretçilerinin
beğenisine  sunuldu.  Formula 1 simü-
latörü, 360 derece hareket eden uçak
simülatörü ve Ralli simülatörü fuar zi-
yaretçilerinin keyifli vakit geçirmele-
rini sağladı. 

Türk otomotiv ve yan sanayisinin
gücünü dünyaya göstermek amacı ile
volkan Işık tarafından tasarlanan
Türkiye’nin tek özgün yerli yarış oto-
mobili volkicar ve volkicar simülatö-
rü de fuarda yerini aldı. Bununla bir-
likte Türkiye’nin önde gelen atölyele-
rinden ES Garaj’ın fuar boyunca ger-
çekleştirdiği canlı performansa ta-
nıklık edildi. 4 gün boyunca katılımcı
firmaların ve Es Garaj’ın kendi üretimi
parçalar kullanılarak 1987 model bir
M3 spor otomobil restore edildi.  Tür-
kiye’nin en büyük otomobil kiralama
firması olan Intercity, Porsche GT3 ve
Caterham yarış otomobilleriyle bir-
likte fuarda yerini aldı. Türkiye’nin
ralli tarihine ışık tutan Retro Ralli Ser-
gisi de Automechanika Istanbul
2017’de yerini aldı ve yoğun ilgi gördü.
Otomobil tarihine tanıklık etmiş ve
artık sokaklarda nadir görebildiğimiz
otomobiller Klasik Otomobil Kulu-
bü’nün katkılarıyla Automechanika
Istanbul’da sergilendi. Motor sporuna
ilgi duyanlarsa TOSFED standında
nasıl lisans alınabileceğinden eğitim
ve seminerlere kadar çeşitli konular-
da bilgi alma fırsatı elde etti.

Yepyeni ürünler ve ilgi çekici etkin-
likler ile Messe Frankfurt Istanbul ve
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık tara-
fından organize edilen 11. Automecha-
nika Istanbul kapılarını büyük bir ba-
şarıyla kapadı. Bir sonraki Automec-
hanika Istanbul  05-08 Nisan 2018 ta-
rihleri arasında düzenlenecek.

2017 yılı Şubat ayında, AB ve EFTA ülkeleri topla-
mında ticari araç pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüz-
de 2,7 artış göstererek 171 bin adet seviyesinde ger-
çekleşti

2017 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülke-
leri ticari araç pazarı 2016 yılı aynı dönemine göre
yüzde 5,5 artış göstererek 350 bin adet seviyesine
ulaştı.

2017 yılı Ocak-Şubat döneminde, AB ve EFTA ülke-
leri ticari araç pazarı sıralamasında ilk 5 ülkenin ticari
araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla;
Fransa’da yüzde 6,6 , Almanya’da yüzde 1,1 , İngilte-
re’de yüzde 0,8 , İspanya’da yüzde 18,0 ve İtalya’da
yüzde 11,3 artış gösterdi.

Türkiye ticari araç pazarı 2017 yılı Ocak-Şubat dö-
neminde yüzde 0,3 azalarak 23,9 bin adet olarak ger-
çekleştive AB ülkeleri arasında 6. sırada yer aldı.

2016 yılında, AB ülkelerinin ticari araç üretimi ge-
çen yıla göre yüzde 4,8 artış göstererek 2 milyon 22
bin adede ulaştı. Ticari araç üretimi sıralamasında yer
alan ilk 5 ülkenin ticari araç üretimi geçen yıla göre
sırasıyla; İspanya’da yüzde 3,4 , Fransa’da yüzde 9,4 ,
İtalya’da yüzde 11,2 , Polonya’da yüzde 1,0 artış ger-
çekleşirken; Almanya’da yüzde 2,9 düşüş gerçekleşti.

2016 yılında, AB ülkelerinin ticari araç üretimi sıra-
lamasında Türkiye, 535 bin adetlik üretim ile 1. sırada-
ki yerini korudu.

2016 yılında AB ülkelerinin ticari araç ithalatı bir
önceki yıla göre yüzde 17 artarak 7,7 milyar Euro, ihra-
catı ise yüzde 1 artarak 10,4 milyar Euro olarak ger-
çekleşti. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama ora-
nı 1,6’dan 1,3’e geriledi.

2016 yılında AB ülkelerinin Türkiye’den gerçekleş-
tirdiği ticari araç ithalatı geçen yıa göre adet bazında
yüzde 8 artış gösterdi.

2016 yılında AB ülkelerinin ticari araç ithalatının
adet bazında yüzde 63’ü Türkiye’den gerçekleşti. Tür-
kiye, AB ülkelerinin ticari araç ithalatı yaptığı ülkeler
arasında adet bazında 1. sıradaki yerini korudu.

Uludağ İhracatçılar Birlikleri (UİB) verilerine göre,
2016 yılında adet bazında Türkiye toplam ticari araç
ihracatı içinde AB ülkelerinin payı yüzde 80’den yüz-
de 81’e yükselirken, Dolar bazında ise yüzde 85’ten
yüzden 84’e geriledi.

2016 yılında AB ülkelerinin Türkiye’ye gerçekleştir-
diği ticari araç ihracatı geçen yıla göre adet bazında
yüzde 16 azaldı.

2016 yılında AB ülkelerinin ticari araç ihracatının
adet bazında yüzde 6’sı Türkiye’ye gerçekleşti. Türki-
ye AB ülkelerinin ticari araç ihracatı yaptığı ülkeler
arasında adet bazında 2. sırada yer aldı.

Eurostat verilerine göre Türkiye’nin AB ülkeleri ile
arasındaki ticari araç ticaretinde 2015 yılında Türki-
ye’nin lehine olan 3,7 milyar Euro’luk fark 2016 yılında
yüzde 25 artış ile 4,6 milyar Euro seviyesine yükseldi.

2016 yılında AB ülkelerinin Türkiye’ye gerçekleştir-
diği ticari araç ihracatı geçen yıla göre yüzde 20 aza-
lırken, Türkiye’nin AB ülkelerine gerçekleştirdiği ihra-
cat ise yüzde 15 artış gösterdi.

Automechanika
Istanbul'un Avras-
ya bölgesindeki li-

der konumu bir
kez daha kanıtlan-
dı. 33 ülkeden katı-

lımcı 110'u aşkın
ülkeden ziyaret-

çiyle bir araya geldi 

www.tasimacilar.com

                                          

tasımacılar 7_Layout 2  4/25/17  4:53 PM  Page 1



sektörden8 nisan 2017
www.tasimacilar.com

İzMİR’İ çEVRECİ 
OTObüSLER TAşIYACAK

hareket, Türkmenistan
balkan Vilayeti garabo-
gaz şeherçesi’nde bu-
lunan garabogaz gübre

fabrikası’ndaki çalışmalarına
ekipman montajlarıyla devam
ediyor. Proje kapsamında hare-
ket, ‘super heavy lifting’ kategori-
sindeki 430 ton ağırlığında ve
62,5x6,4 metre ebatlarında co2
regenerator, 403 ton ağırlığında ve
49,5x5,1 metre ebatlarında co2
Absorber, 380 ton ağırlığında ve
52,7x4,5 metre ebatlarında Urea
Reactor, 525 ton ağırlığında ve
25,8x3 metre ebatlarında Ammo-
nia converter’ın montajlarını ba-
şarıyla tamamladı. 

kaldırma prosedürü ve kaldır-
ma ekipmanlarının belirlenmesi
aşamasında da yer alan hareket,
operasyonda ana vinç olarak 1600
ton kapasiteli paletli vinç, yardım-
cı vinç olarak 600 ton kapasiteli
paletli vinç kullandı. hareket, pro-
je kapsamında 50 ila 200 ton arası
tonajlara sahip 44 farklı ekipma-
nın montajlarını ise Mayıs ayında
tamamlayacak.

hareket Proje Taşımacılığı ve
yük Mühendisliği - 1957 yılında
temelleri atılan, teknolojisi, tecrü-
besi, bilgi birikimi ve üstün hizmet
standartlarıyla proje taşımacılığı,
ağır ve standart dışı kargo taşı-
macılığı, vinç ve platform kirala-
ma, ağır kaldırma, indirme ve yer-
leştirme faaliyetlerini yürüten
hareket; proje taşımacılığı ve yük
mühendisliği alanında Türkiye'nin
lider kuruluşudur. Üstlendiği işle-
rin her aşamasını projelendiren
hareket, işin yapılabilirlik analizini
ıSo 9001, ıSo 14001 ve ohSAS
18001 standartları'nda gerçekleş-
tirmekte, her aşama için gerekli

uzman ekiplerden destek almak-
ta, yol üzerinde bulunan, projeye
engel teşkil eden tüm engelleri
ortadan kaldırmakta ve gerekirse
by-pass yol yapımı ve düzenle-
mesi yapmaktadır. İndirme ve
montaj işlemlerini uluslararası
standartlara uygun olarak ve son
teknoloji ürünü ekipmanlarla ger-
çekleştiren hareket, "Ulaştırma
geliştirme yöntemi" adını verdiği
çalışma sistemiyle Türkiye, Türk-
menistan, ırak, Suriye, Ürdün,
gürcistan, Romanya ve Azerbay-
can'ın da dahil olduğu yirminin
üzerindeki farklı ülkede büyük öl-
çekli projelere imza atmaktadır.
her türlü ağır yük projesi, ağır yük
mühendislik çözümleri, projelen-
dirme, kaldırma, taşıma, indirme
ve montajda sınırsız seçenekler
sunan hareket, teknolojiye yaptığı
yeni yatırımlarla hızla büyümekte
ve sektöründe birçok ilki hayata
geçirmektedir.

SAf-hoLLAND, SAf
hercules treyler ayağı
sistemini sunuyor. ha-
fif yapısına rağmen bu

ayaklar, 24,000 kg’a kadar yük
taşıyabiliyor. 10 adet bağlantı
yeri ve 3 boyutlu  arka plakası
sayesinde SAf hercules treyler
ayakları, piyasada bulunan tüm
ürünlerin yerine kolayca en-
tegre edilebiliyor. Ticari araç
uzmanlarının yüksek kalitesi-
ne güvendikleri bu treyler
ayak sistemleri, üç yıllık ga-
ranti ile sunuluyor.        

yeni SAf hercules, iki
önemli özelliği bir arada
sunuyor. bu treyler
ayakları, her bir yükün
ağırlığının önemli ol-
duğu taşımacılık ala-
nında tasarruf sağla-
yan daha hafif ağırlıkta
ve dayanıklılıkta bir tasarıma
sahip bulunuyor. SAf TıTAN
Pro premium treyler ayak ta-
kımları ile karşılaştırıldığında
SAf hercules, 8 kg’lık bir
yük tasarrufu sağlıyor. yeni
ayaklarda 50,000 kg’lık sta-
tik yük ve 24,000 kg’lık kaldır-
ma kapasitesi bulunuyor.        

zoRLU ÇALışMA 
koşULLARı İÇİN 
İDEAL ÇözÜM

Toz boya kaplaması, treyler
ayaklarını çevresel etkiler ve
taş darbelerine karşı en iyi şe-
kilde koruyor. bu özelliği SAf
hercules ayaklarının İskandi-
navya’nın buz gibi soğuğun-
dan orta Doğu’nun yakıcı çöl
sıcaklarına kadar tüm zorlu
koşullar için en ideal çözüm
olmasını sağlıyor. Sağlam
ayaklar, açık kasa araçlar, fri-
gofirik araçlar, tankerler ve si-
lobas araçlarının yanı sıra
damperli, konteynr taşıyıcı ta-
banlı, alçak yüklemeli ve ağır
nakliye araçlarını da kapsayan
geniş yelpazedeki uygulama-
larda oldukça etkileyici bir
performans gösteriyor. kom-
pakt iki vitesli şanzıman, dü-
şük ve yüksek vites arasında
kolayca geçiş sağlıyor. 

Düşük viteste kaldırma
kuvveti, dönüş başına 1 mm

iken yüksek viteste 12 mm
oluyor. 

hızLı VE koLAy DEğİşİM
SAf hoLLAND’ın kesintisiz 10

bağlantılı ve  3 boyutlu arka pla-
kası, treyler ayak takımlarının
çeşitli şekillerde monte edilme-
sine olanak sağlıyor. böylece
mevcut bütün treyler ayakları-
nın kolayca yeni SAf hercules
ile değiştirilmesi mümkün olu-
yor. SAf-hoLLAND Avrupa,
orta Doğu, Afrika & hindistan
başkanı  Alexander geis konu
ile ilgili açıklamasında; “SAf
hercules ayak takımlarının kul-
lanımı, minimum güç sarf edil-
diğinden oldukça kolay. bu ta-
kımların sağladığı üstün fonk-
siyonel güvenilirlik sayesinde
günlük kullanım da çok daha
kolay hale geliyor,” dedi. özel
SAf hoLLAND gres yağının
kullanımı sayesinde treyler
ayakları, üç yıl boyunca bakım
gerektirmiyor.

T ek şarjla 250 kilometre
yol gidebilen çevreci ve
ekonomik otobüsler, İz-
mir büyükşehir belediye

başkanı Aziz kocaoğlu ve bozan-
kaya grup genel koordinatörü
Nilhan Enginyurt kuyumcu’nun
katıldığı törenle teslim edildi. En-
ginyurt, “yeşil İzmir’e çevreci E-
karat otobüslerimizi teslim etme-
nin gururunu yaşıyoruz” dedi.

yeni nesil araç projeleriyle adını
dünyaya duyuran bozankaya
grubu’nun İzmir büyükşehir be-
lediyesi için ürettiği 20 adet elek-
trikli otobüs hizmet vermeye baş-
lıyor. İzmir’de toplu ulaşıma katıl-
maya hazır çevreci ve ekonomik
E-karat otobüsler, Türkiye’nin ilk
elektrikli otobüs filosu olarak ta-
rihe geçiyor. bozankaya gru-
bu’nun ürettiği E-karat otobüsler-
de görev yapacak şoförler özel

eğitimlere tabi tutuldu ve test sü-
rüşlerini tamamladı. İzmir büyük-
şehir belediye başkanı Aziz koca-
oğlu’nun da katıldığı törenle  20 E-
karat otobüs, İzmir büyükşehir
belediyesi’ne teslim edildi.

ENgİNyURT: gURURLA 
TESLİM EDİyoRUz

Tamamen çevreci olan 100%
elektrikli otobüs E-karat’ın Türki-
ye’de toplu ulaşımda yeni bir sayfa
açacağını belirten bozankaya grup
genel koordinatörü Nilhan Engin-
yurt kuyumcu , “hem sessiz hem
de çevreci otobüsleri İzmir’in hiz-
metine sunduğumuz için çok mut-
luyuz. Çağdaş toplu taşıma siste-

minin öncülüğünü yapan güzel İz-
mir’e yerli ve milli imkânlarla Tür-
kiye’de ürettiğimiz E-karat otobü-
sümüzü sunmanın gururunu yaşı-
yoruz. Çevre dostu, sıfır emisyonlu,
elektrikli, ekonomik ve sessiz 20
otobüsümüz hizmete başlayacağı
için çok heyecanlıyız. E-karat oto-
büslerimiz yakın gelecekte mo-
dern toplu taşımanın olmazsa ol-
mazları arasına girecek” dedi. 

ÇEVREyİ koRUyoR, yÜzDE
80 TASARRUf SAğLıyoR

12 metre E-karat’ın menzilinin
tek şarjla en az 250 kilometre ol-
duğunu ve yaklaşık kilometrede
20 kuruş yaktığını belirten Engin-

yurt, “otobüslerimizin çevreyi ko-
rumasının yanında dizel alterna-
tiflerine göre yüzde 80’lik bir ta-
sarruf sağladığını söyleyebiliriz.
Toplu ulaşımda yenil nesil araçla-
rın dönemi başlıyor. İzmir’in yanı
sıra ülkemizin ve Avrupa’nın bir
çok şehrinde de elektrikli otobüs-
lerimize yoğun bir talep olması
bize ayrıca gurur veriyor. Tecrü-
bemiz ve yenilikçi yaklaşımımızla
sektörde iddialıyız. Türk mühen-
disliğinin başarısı olan araçlarımı-
zı önce tüm Türkiye’ye sonra dün-
yaya taşımak istiyoruz” dedi.

E-kARAT’ıN 
özELLİkLERİ şöyLE:

Tek şarjla minimum 250 kilo-
metre yol alabiliyor.

klima açıkken 13 saat, klima
kapalıyken 16 saat durmadan ça-
lışabiliyor.

E-karat sürüş esnasında enerji
üretiyor ve kendisini şarj edebili-
yor. 

Tamamen sessiz çalışan E-ka-
rat otobüsler 1 kilometrede 20 ku-
ruş harcıyor.

E-karat otobüsler günde 2-4
saat arasında, daha ekonomik
olan gece elektriği ile şarj edile-
cek. 

E-karat sıfır emisyon özelliğine
sahip, egzoz gazı yaratmadığı için
hava kirliliği yaratmıyor.

Bozankaya’nın E-karat’ları İzmİr BüyükşEhİr BElEdİyEsİ’nE tEslİm Edİldİ

Türkiye’nin ilk elektrikli
otobüs filosu kuruldu.

Bozankaya Şirketler
Grubu’nun tasarlayıp

ürettiği Türk mühendis-
liğinin gururu elektrikli
otobüsler, İzmir’de yol-

cuları taşımaya hazır. 

Türkmenistan’da
ağır hareket’ler

hafif ve dayanıklı yeni
treyler ayağı sunuyo

A ğır vasıta segmentindeki
yeni ürünlerini ve pazara
ilişkin değerlendirmelerini
12 Nisan Çarşamba günü

Michelin Türkiye Ağır Vasıta Lastikleri
Ticari Direktörü Sertan Akçagöz, Mic-
helin Türkiye Ağır Vasıta Lastikleri Pa-
zarlama Müdürü Emir Aydemir ve Ağır
Vasıta Lastikleri Ürün Teknik Müdürü
Recep Uçan’ın katılımıyla gerçekleşti-
rilen etkinlikle anlatan Michelin, lastik
pazarı ve yeni ürünleriyle ilgili detayla-
rı paylaştı. Michelin Türkiye Ağır Vasıta
Lastikleri Ticari Direktörü Sertan Ak-
çagöz’ün açılış konuşmasıyla başlayan
etkinlikte Akçagöz, “Türkiye, özellikle
ağır vasıta lastikleri segmentinde
mega projeler ve ülkemizin dinamik
yapısı nedeniyle uzun süredir büyüme
ivmesini sürdürüyor. 2016 yılında da
Türkiye ağır vasıta lastikleri pazarı son
üç yıldır olduğu gibi büyüme grafiğini
korudu ve özellikle son 3 aylık dönem-
de gerçekleştirdiği satışlarla 2016 yılını
yüzde 5’lik bir büyüme ile kapattı. Mic-
helin Türkiye olarak pazarın üzerinde-
ki büyüme oranımızla ve ülkemizin bu
segmentteki potansiyeli ile grup içeri-
sinde de bizim pozisyonumuzu sağ-
lamlaştırıyoruz.” dedi.

AkÇAgöz, “İLk ÇEyREkTE 
bÜyÜMEyİ SÜRDÜRÜyoRUz”

Türkiye’nin Avrupa’nın en önemli

ve en hızlı büyüyen ağır vasıta lastik
pazarı olduğunu belirten Akçagöz,
“Ülkemizin Avrupa’ya oranla daha di-
namik ve büyüme odaklı olması, inşa-
at sektöründe yaşanan hareketlilik
sektördeki bu büyümeyi destekliyor.
biz de Michelin Türkiye olarak, ilk çey-
rekte oldukça başarılı bir performans
sergiliyoruz. 2017 yılını yeni ürünleri-
miz, markalarımız, müşteri odaklı çö-
züm paketlerimiz, farklı ve yenilikçi
satış kanalları sayesinde pazara oran-
la daha yüksek bir şekilde büyüyerek
kapatmayı ve tüketicilerin tüm ihti-
yaçlarını geniş bir yelpazede karşıla-
mayı planlıyoruz.” dedi.

MİchELİN’DEN 360 DEREcE
LASTİk hİzMETİ; 
MİchELİN SoLUTİoNS

Sektörde bir ilk olarak gerçekleştir-
dikleri Michelin Solutions ile fark ya-
rattıklarını belirten Akçagöz, “yeni bir
hizmet modeli olan Michelin Solutions,
ağır vasıta, otobüs, kamyonet ve inşaat
filolarına önemli avantajlar sağlıyor.
Michelin Solutions ile ulusal ve uluslar-
arası onlarca firmaya anahtar teslim
hizmet veriyoruz. karsan’dan Merce-
des’e, omsan’dan borusan’a, Mars Lo-
jistik’ten gökbora ve Ekol Lojistik’e ka-
dar pek çok firmanın yer aldığı müşteri
portföyümüzde şirketler yakıttan son-

ra en büyük maliyet kalemi olan lastik
ve lastik yönetimi konusunu tama-
men bize devrediyorlar. kilometre ba-
şına faturalandırma, yol yardımı, ra-
porlama, stok yönetimi, lastik bakım
yönetimi, filo yönetimi ve çözüme bağlı
hizmetleri bir arada sunuyoruz. böyle-
ce ekipman, servis, satınalma gibi pro-
sedürleri hepsi bizim tarafımızdan yö-
netiliyor ve verimlilik artarken kilo-
metre maliyetleri düşüyor.” dedi.

“MİchELİN SoLUTİoNS 
DÜNyAyA öRNEk oLUyoR”

Michelin Solutions ile Türkiye’de pek
çok mega projeye hizmet sunduklarını
belirten Akçagöz; dünyaya örnek teşkil
eden bir işbirlikleri hayata geçirdikleri-
ni ifade etti. Akçagöz, “İETT bünyesinde
hizmet veren karsan ve Mercedes’in
Michelin Solutions ile olan işbirliği dün-
ya çapında örnek bir model. Michelin
Solutions bu model ile lastiğe bağlı her-
hangi bir sorun veya talepte 80 dakika
gibi kısa bir sürede İstanbul’un nere-
sinde olursa olsun araca ulaşıp talebi
gerçekleştirme taahhüdü ile hizmet
veriyor.” şeklinde konuştu.

“DÜzENLİ MÜşTERİ zİyARET-
LERİyLE 2016 yıLıNDA 12.000
MÜşTERİ zİyARET ETTİk”

Sertan Akçagöz başarılarının altın-
da yatanın düzenli müşteri ziyaretleri

ve son kullanıcı odaklı yaklaşım oldu-
ğunu belirterek; “Michelin 16 Müşteri
yöneticisi ile Türkiye nin her nokta-
sında ki son kullanıcılara düzenli ziya-
retler gerçekleştiriyor. 2016 yılında
12.000 müşteri ziyareti ve 60.000’in
üzerinde araç lastiği inceledik. Saha
ekibimiz, müşterileri ile paylaştığı ra-
porlarla Doğru Lastik kullanımı, Doğ-
ru hava basıncı ,yakıt Ekonomisi gibi
alanlarda müşteriye özel analizler su-
narak, müşteri memnuniyetini en üst
seviyeye taşıdılar” diyerek sözlerini
tamamladı.

yENİ MİchELİN AğıR VASıTA
LASTİkLERİ; X MULTİ VE 
X LİNE ENERgy

Tanıtımı yapılan X Multi serisi ve
MıchELıN X®LıNE™ ENERgy™ las-
tiklerinin özellikleriyle ilgili sunum
yapan Emir Aydemir ve Recep Uçan,
“bölgesel ve uluslararası taşımacılık
şirketleri için en çok rağbet gören
kamyon lastik serimizin yeni serisi
X Multi’yi piyasaya sunuyoruz. yeni
nesil lastiklerin kilometre perfor-
mansı bir önceki nesil Multi serisine
kıyasla %15-20 fazla. yeni MıchELıN
X Multi lastikleri sürücülere her tür-
lü hava ve yol koşulunda mükemmel
bir yol tutuş ve uzun ömürlülük sağ-
layacak.” dedi.

MICHELIN, AĞIR 
VASITA LASTİKLERİ

İLE SEKTÖRE 
‘AĞIRLIĞINI’ KOYUYOR

Michelin, ağır vasıta lastikleri segmentinde tüketicileriyle buluş-
turduğu X Multi ve X Line serileriyle emniyetten ödün vermediği

gibi daha yüksek performans ve dayanıklılığı da garanti ediyor.
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K aptanlar Kulübü tara-
fından düzenlenen,
sektörümüzün liderleri
tarafından törenle tak-

dim edilen “Ayın Kaptan Şoförü
Ödülleri”, Litvanya'nın Panevezio
Kolegija Üniversitesi'nde araştır-
ma konusu oldu. “Ödüllendirme-
nin Çalışan Motivasyonu ve Per-
formansına Etkisi” başlığı altında,
başarılı örnek bir uygulama olarak
gösterildi.

Şehirlerarasından turizme, ser-
visten kentiçine kadar sektörün
önde gelen yöneticilerinin katıldı-
ğı, Kaptanlar Kulübü'nün düzenle-
diği etkinlikte, “Ayın Kaptan Şofö-
rü Ödülleri” törenle sahiplerine
veriliyor. Ödüle giden yolda,
500ten fazla başvuru titizlikle in-
celeniyor, adaylar hakkında yapı-
lan öninceleme sonrasında değer-
lendirmeden geçen toplam 40
kaptan adayı halk oylamasına su-
nuluyor. Kulübün websitesi üze-
rinden verilen ortalama
40.000'den fazla oy sonucunda;
Servis, Şehirlerarası, Turizm ve
Kentiçi Ayın Kaptan Şoförleri ol-

mak üzere toplam 4 kategoride
ödüller sahiplerini buluyor. 

Kulüp tarafından organize edi-
len ve sektörün büyük ilgi göster-
diği bu ödüllendirme programı,
“Ödüllendirmenin Çalışan Moti-
vasyonu ve Performansına Etkisi”
başlığı altında, Litvanya'nın Pane-
vezio Kolegija üniversitesi'nde
araştırma konusu oldu. Mühen-
dislik fakültesi öğrencilerinin in-
celedikleri ve detaylı bilgi aldıkları
program, alanında başarılı örnek
bir uygulama olarak ele alındı.

En son 7 Mart'2017 tarihinde
gerçekleştirilen etkinliğe katılan,
sektörümüzün kanaat liderlerin-
den TOBB Sektör Meclisi Başkanı
ve TOF Genel Başkanı Mustafa Yıl-
dırım, TOFED Başkanı Birol Özcan,
TÖHOB Genel Başkanı İsmail Yük-
sel, TTDER Genel Başkanı Sümer
Yığcı, IPRU Genel Başkanı Fatih
Tamay, İSAROD Genel Başkanı
Hamza Öztürk, TURODER Başka-
nı Adnan Değirmenci, TOFED Ge-
nel Sekreteri Mevlüt İlgin de tören
sahnesinden programın sektörü-
müze faydası ve önemine vurgu

yapmışlardı. Kaptanlar Kulü-
bü'nün Ulaştırma Platformu bün-
yesinde iki senedir düzenli orga-
nize ettiği etkinlikler; Temsa, Oto-
kar ve Isuzu'nun ana sponsorlu-
ğunda yürütülüyor.

Konu hakkında görüşlerini aldı-
ğımız, kulübün kurucu koordina-
törleri Ekrem Özcan ve Kemal Ka-
rayormuk; “Sektörümüzün fayda-
sına ve gelişimine yönelik sektör
olarak hep beraber başlattığımız
bir programın Avrupa'da örnek bir
uygulama olarak gösterilmesi gu-
rur verici. Sektörümüzün üretici-
lerinden otobüs işletmecilerine,
federasyonlarından basınına ka-
dar tüm liderlerinin de bugüne ka-
dar sahip çıkması onur verici. Ülke
olarak, sektör olarak bu örneklerin
sürdürülebilir olması yollarına
bakmalıyız. Bu uğurda bizlere des-
tek veren, hep yanımızda olan ve
nice projeler yapmak için bizi teş-
vik eden başta üreticilerimiz Tem-
sa Otokar, Isuzu olmak üzere sek-
tör temsilcilerimize, kanaat önder-
lerimize ve basınımıza şükranları-
mızı sunuyoruz” dediler.

K endi kategorisin-
de sunduğu en
yüksek güvenlik
donanımlarıyla

“Türkiye’nin en çok tercih
edilen minibüsü” unvanına
sahip Mercedes-Benz
Sprinter, “Kazandıran
Sprinter Hep Yanında” slo-
ganıyla Türkiye’nin 38 şeh-
rini ziyaret ederek toplam-
da 16.600 km yol kat etti.

14+1+1 Erişilebilir Minibü-
sü, 16+1 Comfort Minibüs ve
19+1 Comfort Plus Minibüs
modellerinden oluşan Mer-
cedes-Benz Türk Sprinter
konvoyu Karadeniz, Ege ve
İç Anadolu bölgelerinde eş
zamanlı olarak yollara çıka-
rak müşterileriyle buluştu.

Kalite, güvenlik ve konfor
standartlarını her zaman
müşteri beklentilerinin
üzerine çıkaran Sprinter
minibüsler, personel, okul
ve turizm servislerinde yol-
cularının güvenliğini artıran
özel donanım ve ekipman-
ları standart olarak sunu-
yor. 

Türkiye’de 1996 yılından

beri yolcu ve yük taşımacı-
lığı sektörüne hizmet veren
ve kendi kategorisinde “gü-
venilir araç” olarak tanım-
lanan Mercedes-Benz
Sprinter minibüsler, toplam
23 gün süren tanıtım turu-
nu tamamlayarak Ege Böl-
gesi’nde 5.450 km, Karade-
niz Bölgesi’nde 4.800 km ve
İç Anadolu Bölgesinde 6.350
km yol giderek toplamda
16.600 km yol kat etti. 

“Kazandıran Sprinter Hep
Yanında” sloganıyla 27 Mart
2017 tarihinde başlayan ta-
nıtım turu,18 Nisan 2017 ta-
rihinde sonlandı. 14+1+1 Eri-
şilebilir Minibüsü, 16+1
Comfort Minibüs ve 19+1
Comfort Plus Minibüs mo-
dellerinin yer aldığı Sprinter
konvoyunda araçlar hak-
kında tanıtım turu boyunca
Ege Bölgesi’nden 3.250 kişi,
Karadeniz Bölgesi’nden
1.900 kişi ve İç Anadolu Böl-
gesi’nden 5.250 kişi olmak
üzere toplamda 10.400 kişi
bilgi aldı. Yol boyunca 22
Mercedes-Benz yetkili ba-
yii ile iş birliği içinde Türki-
ye’nin 38 farklı şehrinde

yollarda olan araçlar için
toplamda 195 noktada et-
kinlikler düzenlendi.

SINIFINDA EN ÜSTÜN
GÜVENLİK 
DONANIMLARINI 
SUNUYOR 

Turizm, personel ve okul
taşıtı olmak üzere geniş
yelpazede amaca hizmet
veren ve 3 ayrı tipi bulunan
Sprinter minibüsler, 9+1’den
22+1’e kadar koltuk konfi-
gürasyonları ile toplamda
55 farklı versiyona sahip. 

Sınıfında sunduğu üstün
güvenlik özellikleriyle öne
çıkan Sprinter, "9. nesil
ADAPTIVE ESP (ESP - Elek-
tronik Dengeleme Progra-
mı)” ile değişken yük ağırlı-
ğını dikkate alarak aracın
ağırlık noktasını hesaplıyor
ve güvenliği büyük ölçüde
arttırıyor. Mercedes-Benz
Sprinter, yönetmeliklere
uygun olarak “3 Noktalı ve
Gergili Emniyet Kemerleri,
Rüzgâr Savrulma Asistanı,
Yağmurda Fren Desteği,
Rampa Kalkış Desteği, Çar-

pışma Önleme Asistanı, Şe-
rit Takip Asistanı, Adaptif
Fren Lambaları, Sıkışma
Önleyici Orijinal Elektrikli
Kapıları” ile konfor ve güve-
ni bir arada sunuyor. 

MERCEDES-BENZ
SPRİNTER 14+1+1 
ERİŞİLEBİLİR MİNİBÜS
İLE ENGELLER 
KALKIYOR

Türk mühendisler tara-
fından Mercedes-Benz
Sprinter 14+1+1 minibüsler
için geliştirilen özel lift ile
engeller artık kalkıyor. Yö-
netmeliklerde belirtilen 300
kg taşıma kapasitine sahip
lift sayesinde engelli vatan-
daşlarımız minibüslere çok
rahat binebiliyor ayrıca
araçtan inmek istedikleri
zaman araç içinde yer alan
özel butona basarak şoför-
den yardım talep edebiliyor.

Mercedes-Benz Sprinter
14+1+1 minibüslerde araç
hareket halindeyken engel-
linin araç içinde kaymasını
sağlayacak gerekli emniyet
bağlantıları da bulunuyor.

SprinterSprinter KAPTANLAR KULÜBÜ LİTVANYA'DA
ARAŞTIRMA KONUSU OLDU

TIR Karnesi Bildirim Zorunluluğu Başladı
TIR Karnesi ile ülkemize giriş yapan tüm araçların elektronik or-

tamdan giriş gümrük idaresine “Giriş Ön Beyan” gönderme zorunlu-
luğu bugün (25.04.2017) itibari ile başlamıştır. An itibari ile sınır kapı-

larımızdan içeri giren ve TIR Karnesi kullanan araçlarda “Ön Bildi-
rim” yapılmadığı gözlemlenmektedir. Söz konusu araçlar sınır kapı-
larında ilave yoğunluğa ve beklemelere sebebiyet verecektir. Ayrıca,

“Ön Bildirim” yapmayan söz konusu araçların tamamı kırmızı hat
kriterinde değerlendirilecek ve ön bildirim işlemi tamamlanıncaya

kadar gümrük işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. Sınır kapılarında
bekleme yapmamak ve ilave zaman kayıplarına sebebiyet verme-
mek için sınır kapısına girişte “Ön Bildirim” işlemi yapılması büyük

önem arz etmektedir. Firmalarımızın bilgilerine önemle rica olunur.
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