
logitrans 2017’nin öne çıkan 
konuları, Lojistik 4.0 ve Yeni 
İpekyolu oldu. Avrasya böl-
gesinden gelen katılımcılar 
ürün ve hizmetlerini sergiler-
ken ülke pavilyonları da fuar-
daki yerlerini aldılar.

EKO MMI Fuarcılık tara-
fından organize edilen; lojistik, 

ULUSLARARASI değer 
zincirlerinde grafiği hızla 
yükselen lojistik ve taşımacı-
lık sektörünün önemi 11’inci 
Uluslararası Transport Lojis-
tik Fuarı logitrans’da bir kez 
daha gözler önüne serildi. 
15-17 Kasım 2017 tarihle-
rinde İstanbul’da düzenlenen 
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telematik ve taşımacılığın de-
ğer zincirindeki tüm bileşenle-
rini bir araya getiren fuarda bu 
yıl 24 farklı ülkeden 150 do-
layında firma ürün ve hizmet-
lerini sergiledi. Türkiye’nin 
yanı sıra; Çin Halk Cumhuri-
yeti, Almanya, Fransa, İtalya, 
Avusturya, Azerbaycan, Uk-
rayna, Belçika, Fas, Polonya, 
Kazakistan, BAE, Yunanistan, 
Finlandiya, Norveç, Slovakya 
ve Hindistan gibi ülkelerden, 
lojistik sektörünün dünyaca 
ünlü markaları yer aldı.

SUNDUĞU en geniş yelpa-
zeye sahip V6 dizel motor ve 
model çeşitliliğiyle Volkswa-
gen Amarok Uluslararası Yı-
lın Ticari Aracı jürisi (IVotY) 
tarafından ‘2018 Uluslararası 
Yılın Pick-up’ı (IPUA 2018) 
ödülünü aldı. Ödül, Fransa’nın 
Lyon kentinde Solutrans Fuarı 
bünyesinde düzenlenen tören-
le VW Ticari Araçlar Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Eckhard 
Scholz’e verildi. 
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TÜRK limancılık sektörüyle 
ilgili çeşitli çalışmalar yapan 
Türkiye Liman İşletmecileri 
Derneği’nin (TÜRKLİM), 
yayınladığı “Türkiye Liman-
cılık Sektörü 2017 Raporu”na 
göre, Türkiye limanlarında 
2016 yılında 121 milyon ton 

Türkiye Limanları Yüzde 
3.4 Büyüme Gösterdi

T Ü R K I Y E - G Ü R C I S -
T A N - A Z E R B A Y C A N 
arasındaki demiryolu bağ-
lantısını sağlayan Bakü-
Tiflis-Kars Demir Yolu 
Hattı’nda Türkiye’den 
ilk tren 28 Kasım Salı gü-
nü Mersin-Yenice Tren 
İstasyonu’nda düzenlenen 
törenle yola çıktı. Hatla 
Çin’den yola çıkan yükün 
Kazakistan ve Türkmenis-
tan üzerinden Hazar Denizi 
ile Bakü Alat Limanı’na, o-
radan da Gürcistan ve Tür-
kiye üzerinden Avrupa’ya 
taşınması öngörülüyor.

Yılın Pick-up 
Ödülü VW 
Amarok V6’nın

Devamı 18. sayfada

Devamı 18. sayfada

DAILY Blue Power ‘2018 
Uluslararası Yılın Ticari 
Aracı’ seçildi. Bu seçimde 
yüksek düzeyde sürdürü-
lebilir hafif ticari araçlar-

Devamı 6. sayfada

Devamı 14. sayfada

Devamı 24. sayfada

Lojistiğin En İyileri 
‘Atlas’larına Kavuştu

Devamı 31. sayfada

BU yıl 8’incisi düzenlenen 
Lojistik ödülleri yarışması 
sonuçlandı. Yılın Lojistik 
Atlasları, 2017 yılında da 
sektörün en önemli 
markaları arasından 
çıktı. Lojistiğe iş ve 
değer yaratan çalış-
malarıyla öne çıkan ihra-
catçı firmalar da ikinci 
kez ödüllendirildi.

Lojistik sektörünün 

Demir 
İpek Yolu 
Taşımaları 
Başladı

logitrans 2017 Lojistik 
Sektörüne İlham Verdi

medyası ve sivil toplum ör-
gütlerinin desteği ile kesinti-
siz olarak 8 yıldır devam eden 
“Atlas Lojistik Ödülleri” ya-

rışması sonrasında toplam 
26 ödül törenle sahiplerine 
verildi.

16 Kasım 2017’de 
İFM’de yapılan törenle 
dağıtılan ödüller için 65 
aday mücadele etti.
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yükleme, 242 milyon ton bo-
şaltma ve 66 milyon ton tran-
sit olmak üzere toplam 430 
milyon ton yük elleçlendi.

Elleçlenen yükün yüzde 
65’i boşaltma, yüzde 28’i 
yükleme ve yüzde 16’sını 
ise transit yükler oluşturdu. 
Limanlarımızda elleçlenen 
yük bir önceki yıla oranla 
ton bazında yüzde 3,4 bü-
yüdü. Ton bazında en büyük 
artış yüzde 9,1 ile konteyner 
yüklerinde yaşandı.

2018 Yılın Ticari Aracı 
Iveco Daily Blue Power

la taşımacıların çevresel 
etkilerini azaltacak yeni 
ürün gamının sunulması 
etkili oldu. 
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sebebiyle 400’ü aşkın TIR kapıda 
kaldı. Macaristan’daki malı bekleyen 
ithalatçıların taşımacılara ‘malım 

2017 yılında Macaristan Geçiş Bel-
gelerinin tükenmesi ve Macar ta-
rafından ilave belge verilmemesi 

nerede’ sorusunu iletmeleri üzerine 
Uluslararası Nakliyeciler Derneği 
(UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih 
Şener, Budapeşte’de Macar ithalat-
çılarıyla kahvaltıda buluştu. Yaşanan 
problemi ithalatçılara anlatan UND 
İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, 
“Macaristan’dan sürekli telefonla 
aranıyoruz. ‘Nerede kaldınız, niye 
gelmiyorsunuz?’ diye. Budapeşte’ye 

UND, Sınırda Bekletilen 400 
Türk TIR’ı İçin Çözüm İstiyor

tanesi Macaristan’a yük getiren araç. 
Geri kalan 320 tanesi başta Alman-
ya olmak üzere, İngiltere, Hollanda, 
Danimarka gibi ülkelere yük götür-
mek için Kapıkule’de bekliyorlar. 
Macaristan belge vermediği için yük-
ler kapıda kaldı” şeklinde konuştu. 

Yaşanan sorun sebebiyle Macaris-
tan’daki birçok otomotiv fabrikası 
mallarını teslim alamazken, üretim-
de zaman zaman aksamalar meyda-
na geldi. Aynı zamanda mağazada 
raflar, Türkiye’den gelecek malları 
bekledi. Günlerdir Kapıkule’de bel-
ge bekleyen yüzlerce şoför de artık 
isyan noktasına geldi. 

Macar ekonomisi de 
zarar görüyor

Fatih Şener, Macar ekonomisine 
zarar veren bu sorunun, Avrupa A-
dalet Divanı’nın ‘Türk araçlarından 
Geçiş Ücreti alınamaz’ kararının 
ardından ve bu karara rağmen ya-
şanmasına çok şaşırdıklarını belir-
terek açıklamasına şöyle devam etti: 
“2018 yılında geçiş ücretlerinde so-
run yaşamayacağımızı düşünürken, 
bu yılın sorunda yine sorun ile kar-
şılaştık. Belgeler bitince Macar tara-
fından ilave belge talebinde bulun-
duk. Ancak iki gün öncesine kadar 
talebimiz olumlu karşılanmadı.”

“Dün Macaristan Dışişleri Ba-
kanlığı Ekonomik İlişkilerden So-
rumlu Bakan Yardımcısı Levente 
Magyar ile görüştük ve derdimizi 
anlattık. Kendileri, yılsonuna kadar 
sorun yaşanmayacak adette belge 
sağlayacakları sözünü verdi. Bugün 
Cumartesi olmasına rağmen 500 
adet belgeyi teslim alacağız. Bu bel-
ge ancak kapıda bekleyen araçların 
yürümesini sağlayacak. Macar it-
halatçıları ve UND olarak konuyu 
yakın takip edip, yılsonuna kadar 
sorun yaşatmayacak Geçiş Belgesi’ni 
temin etmeliyiz. Ancak bütün me-
sele Türkiye ile Macaristan arasında 
Avrupa Adalet Divanı kararı çerçe-
vesinde kalıcı, sorunsuz bir ulaştır-
ma ilişkisinin kurulmasıdır” diyen 
Şener Macaristan’a geliş sebebine 
ilişkin olarak da “Asıl meselemiz 
bu problemin asıl mağduriyetini 
yaşayan yükün sahiplerine ulaş-
maktı. Bugün de bunu yapıyoruz. 
Türkiye’den ithalat yapan Macar 
dostlarımıza; yükünüze sahip çıkın, 
yükünüz boş yere beklemesin, gelin 
hep birlikte bu problemi çözelim 
dedik” diye konuştu.  

Macar dostlarımıza mallarının nere-
de kaldığını açıklamaya geldik. Kapı-
da bekleyen 400 aracın yaklaşık 80 
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Macaristan’ın geçiş belgesi vermemesi nedeniyle 400 TIR 
kapıda kaldı. Sorunun çözümü için Budapeşte’de Macar 
ithalatçılarla bir araya gelen UND İcra Kurulu Başkanı 
Fatih Şener, çağrıda bulunarak “Macar ithalatçıları, 
nakliyecilere yükümüz nerede kaldı?” diye soruyor.
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TIR İşini Çözdük Sıra Sınır Kapılarında
ULUSLARARASI Nakliyeciler 
Derneği (UND) Başkanı Çetin Nu-
hoğlu, Ulusoy Ro-Ro İşletmeleri’nin 
UN Ro-Ro İşletmeleri’ne satışının 
Rekabet Kurulu tarafından onay-
lanmamasını değerlendirdi. Yazılı 
bir açıklama yapan Nuhoğlu, AB 
ülkelerinde ayrımcı kara yolu geçiş 
ücretleriyle mücadele eden sektörün, 
Avrupa taşımalarında kara yoluna 
alternatif olan Ro-Ro hizmetlerinde 
bu satın almanın sonucunda reka-
betsiz bir pazar oluşmasından endişe 
ettiğini, Rekabet Kurulu kararıyla bu 
ihtimalin ortadan kalktığını söyledi.

Ro-Ro navlunlarının da düşeceği-
ni belirten Nuhoğlu, Avrupa Adalet 
Divanı kararının ardından bekle-
menin ve verimsizliğin adresi olan 
Kapıkule gibi gümrük kapılarında 
yaşanan beklemelerin de ortadan 
kalkmasını beklediklerini açıkladı.

Nuhoğlu, “Geçtiğimiz hafta 
Adalet divanı tarafından Maca-
ristan, Bulgaristan, Romanya ve 
Yunanistan’da taşımacılarımızdan 
alınan ayrımcı geçiş ücretlerinin 
hukuksuz ve haksız olduğuna ka-
rar verilmesi bizleri çok mutlu etti. 
Uygulamanın başlaması ile Batı’ya 
karayolu ile ulaşma maliyetlerimiz 
düşecek bu da doğal olarak karayo-
luna alternatif olan Ro-Ro fiyatları-
nın düşmesini sağlayacaktır” dedi. 
Güzergâhlarda yaşanan zorluklara 
işaret eden Nuhoğlu; “Daha kısa 
olan bir karayolu güzergâhı durur-
ken araçları daha uzun bir deniz 
güzergâhından ve karayoluna göre 
çok daha yavaş olan gemi ile taşı-
mak zaten normal bir durum de-
ğildir. Bilindiği üzere, Türkiye’den 
İtalya’ya Ro-Ro taşımacılığı 1993 
yılında Yugoslavya iç savaşı sebe-
biyle Türk araçlarının Avrupa’ya 
ulaşımının zorlaşması üzerine ku-
rulmuş bir sektördür. Bu sistemin 
başarısı güzergâhtaki zorluklara ve 
ilave maliyetlere çok bağlıdır. Bu 
güzergâhtaki zorluklar kalktıkça 
Ro-Ro hizmetlerinin fiyatının düş-
mesi ve operasyon süresinin kısaltıl-
ması zorunludur” dedi. 

“Kapıkule’de yaşadığımız 
bekleme sefer süresini 
iki katına çıkarıyor”

Sıra Gümrüklerdeki beklemeler-
de Çetin Nuhoğlu ayrıca UND ola-

rak karayolundaki haksız ücretler ve 
gereksiz beklemelere savaş açtıkları-
nı belirterek “Avrupa Adalet Divanı 
kararı ile haksız maliyet sorunu çok 
şükür çözüldü. Şimdi sıra bekle-
menin ve verimsizliğin adresi olan 
Kapıkule gibi gümrük kapılarında 
yaşadığımız beklemeleri ortadan 
kaldırmakta” dedi. 

Kapıkule’de yaşadığımız bek-
leme sefer süresini iki katına çı-
karıyor. Nuhoğlu “Karayolunda 

süre kısalıp gereksiz maliyetler or-
tadan kalktıktan sonra sektörümüz 
Avrupa’ya olan taşımalarda ağırlıklı 
olarak karayolunu tercih edecektir. 
Bizim sektörümüz tekeri döndükçe 
mutlu olur. Bu şartlar sağlandıktan 
sonra yine de Ro-Ro tercih edili-
yorsa bugün olduğu gibi zorunlu 
olduğu için değil,  avantajlı oldu-
ğu için tercih edilmiş demektir. 
Bu avantajlar da ancak Ro-Ro hiz-
metlerinde sağlıklı rekabet ortamı 
ile mümkün olabilecektir. Rekabet 
Kurulu Kararı bu açıdan önemli-
dir” diye ekledi.

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu.
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ULUSLARARASI Taşıma-
cılık ve Lojistik Hizmet Üre-
tenleri Derneği’nin (UTİ-
KAD), 35.’inci Olağan Genel 

Kurul Toplantısı gerçekleşti. 
Genel Kurul’da yenilenen U-
TİKAD logosunun hikayesi 
üyeler ile paylaşıldı.

UTİKAD Yönetim Kuru-
lu Başkanı Emre Eldener’in 
yük teslim süreci ve ordino 
belgesi ile ilgili açıklamala-
rının ardından yaptığı açılış 
konuşmasıyla başlayan Genel 
Kurul’da UTİKAD’ın lojistik 
sektörüne kazandırdığı yeni 
eseri Anadolu Lojistik Tarihi 
kitabının tanıtımı da yapıldı. 
Genel Kurul’da ayrıca Sürdü-
rülebilirlik Akademisi İş’te 
Eşit Kadın Projesi ile ilgili bir 
sunum gerçekleştirdi. 

Uluslararası Taşımacılık 
ve Lojistik Hizmet Üre-
tenleri Derneği’nin (UTİ-
KAD) 35’inci Olağan Genel 
Kurulu’nda UTİKAD yeni 
yüzüyle üyelerinin karşısına 
çıktı. 35. Olağan Genel Kuru-
lu Toplantısı UTİKAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Emre 
Eldener’in açılış konuşmasıy-
la başladı. UTİKAD Başkanı 
Emre Eldener, konuşmasının 
başında son dönemde gün-
deme gelen ve yanlış anlaşıl-
malara neden olan yük tes-
lim süreci ve ordino belgesi 
ile ilgili önemli açıklamalarda 
bulundu. Konuşmasına 2017 
yılında dernek çalışmalarında 
üyelerden büyük destek gör-
düklerini belirterek başlayan 
Eldener; “UTİKAD bütün 
taşıma modlarında hizmet 
veren üyelerden oluşuyor. 
Son 10 gündür ordino ko-
nusu gündemimizi meşgul 
ediyor. Ancak basında yer 
alan ‘ordino kavgası’ söyle-
mine açıklık getirmekte fay-
da olduğunu düşünüyorum. 
Zira UTİKAD olarak biz hiç 
kimse ile kavga etmiyoruz 
sadece bu konuyu netleştir-
mek istiyoruz. Son 10 gündür 
ordinonun dünyanın hiçbir 
yerinde kullanılmadığı söy-
lendi. İnternete girdiğinizde 
ordinoyu kimin kullandığı 
kimin kullanmadığı bellidir 
ancak ordino herkesin bir 

şeyler söylediği bir evrak hali-
ne geldi” diye konuştu.

UTIKAD yeni logosu 
üyelerden tam not aldı
Emre Eldener’in faaliyet 

raporunu üyelerle ile paylaşı-
mının ardından UTİKAD’In 
yeni logo hikayesinin anla-
tıldığı video klip gösterildi 
Derneğin 31 yıllık geçmişinde 
kat ettiği yolun da anlatıldığı 
video klip katılımcılardan bü-
yük beğeni topladı. UTİKAD 
Genel Müdürü Cavit Uğur da 
yeni logoda kullanılan sembol 
ve yazı karakterinin anlamla-

rının yer aldığı bir tanıtım su-
numu gerçekleştirdi. Logoda-
ki yenilenme tüm üyelerden 
tam not aldı. UTİKAD logo-
sunun değişimi ile eşzamanlı 
olarak yenilenen UTİKAD 
internet sitesi de kullanım ko-
laylığı ve tasarımdaki sadeliği 
ile beğeni topladı.

20 ve 30 yıllık üyelere 
plaket

UTİKAD’a üyeliklerinde 
20. ve 30. Yıllarını geride bı-
rakan firmalar da plaketleri-
ni Yönetim Kurulu Başkanı 
Emre Eldener’in elinden aldı.

UTİKAD’ın uzun yıllardır 
lojistik eğitime destek ama-
cıyla verdiği Ahmet Kartal 
Başarı Ödülleri her yıl olduğu 
gibi Genel Kurul’da sahip-
lerini buldu. Ahmet Kartal 
Başarı Ödülleri bu yıl Çanak-
kale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik Bölümü 2016-2017 
Öğretim Yılı Birincisi Esra 
Çimen’e, Bahçeşehir Üniver-
sitesi Lojistik Yönetimi Bölü-
mü 2016-2017 Öğretim Yılı 
Birincisi Güneş Cansız’a ve 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Lojistik Bölümü 2016-2017 
Öğretim Yılı Birincisi Fikri-
yenur Sarı’ya verildi. Başarılı 
öğrencilere para ödüllerinin 
yanı sıra UTİKAD yayınla-
rından oluşan kitap seti de 
armağan edildi.
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Uzun yıllar yazılan, çizilen ve de bekle-

nen projeler birer birer hayata geçiyor. 

Bunlardan biri olan; haberlerine yıllar-

dır yer verdiğimiz, hemen hemen her 

aşamasını takip ettiğimiz Bakü-Tiflis-

Kars (BTK) demiryolunda operasyon 

başladı. Lojistik kulislerinde bir yandan 

hatta ilişkin eksiklikler ve bunlara bağ-

lı zayıflıklar tartışıladursun, bir şeyin 

altını çizmekte fayda var; demiryoluna 

yapılan yatırımın eksiği olabilir ama 

fazlası olmaz. Zamanla rayı rayına otu-

racak olan bu hattın tüm odağına Yeni 

İpekyolu’nun oturduğu kıtalararası tra-

fikte önemli bir bağlantı olacağı kesin. 

Elbette bunun kısa zamanda efektif bir 

şekilde hayata geçmesi için gerekenleri 

yerine getirmek şartıyla... 

BTK dışında Yeni İpekyolu projesi de 

uzun dönemli haber kaynaklarımızdan 

biri oldu. Artık ‘Tek Kuşak Tek Yol’ olarak 

anılan, ticaret koridorlarının atası tari-

hi İpekyolu’nun canlandırılmasına yöne-

lik bu büyük girişimde, Çin’in bir trilyon 

avroluk yatırımı ve onun yaratacağı fır-

satlar ağızları sulandırıyor. Hat üzerin-

deki ülkeler doğrudan yatırım desteği ile 

ihya olurken sahip olduğu sanayi bilgisi-

ni teknolojik gelişmeler ile zenginleştirip 

bunu da Endüstri 4.0 çerçevesine otur-

tan başta Almanya olmak üzere Avrupa 

ülkeleri de işin artık daha çok bilişim 

tarafından nemalanmaya hazırlanıyor.

Ticaret zenginleştirir. Ticaretin getir-

diği zenginlik sürdürülebilirdir. Ticarette 

esas olan da ulaştırmak ve bunu doğru, 

düzgün ve zamanında yapmaktır, yani 

lojistiktir. Yollar, hatlar, ulaşım koridor-

ları, araçlar, depolar, bunları düzenle-

yen yazılımlar vb.’nin tamamı ticareti 

sürdürmede kritik önem taşır. Bu olanak 

ve hizmetlerin tümü tam olması gereken 

şekilde bir araya getirilmezse, mal alıcı-

sı ile doğru şartlarda buluşmaz ise tica-

retten söz etmek mümkün olmaz. Çileği 

kamyon kasasına boşaltıp Mersin’den 

Berlin’e gönderemezsin, aşıyı kazakla 

birlikte depolayamazsın. Çabuk bozula-

bilen, ısı kontrolü gerektiren ürünler için 

serin, soğuk, donuk lojistik diye kavram-

lar var... Özellikle hava kargo şirketleri 

bu konuda birbirinden zengin seçenekler 

üretiyorlar.

Kasım ayında düzenlenen Uluslarara-

sı logitrans Transport Lojistik Fuarı, ti-

careti sürdüren tüm bileşenleri yine bir 

araya getirdi. Ölçeğinden bağımsız, sun-

dukları hizmete güvenen sektörün iddi-

alı firmaları üç gün boyunca doya doya 

BAKIŞ

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

konuştu, görüştü, fikir alışverişi yaptı, 

ticaret yaptı, ‘ben bu sektörde varım’ 

dedi. Lojistik hizmet gereksinimi olan, 

yenilikleri takip eden, farklı seçenekleri 

test edip elde edeceği lojistik avantajlar 

ile rekabette öne geçebileceğinin bilin-

cinde olan tüm kesimler, lojistik hizmet 

sağlayıcıları bir bir ziyaret ettiler. Çap-

larını gördüler, rekabet ortamında ekip-

lerini, hizmet anlayışlarını, organizas-

yon ve temsil yeteneklerini kıyasladılar, 

ölçtüler...

Fuara katılanlar, ziyaret edenler 

konferans, panel ve etkinlik programı-

na da dahil oldular. Tek Kuşak Tek Yol 

projesinin taraflarını bir araya getiren 

OBOR’dan hava kargoda serin lojistik 

kavramına odaklanan Perilog-Air Car-

go oturumuna, Endüstri 4.0’ın mucidi 

Almanların köklü araştırma geliştirme 

enstitüsü Fraunhofer’in düzenlediği, te-

darik zincirinde standardizasyon ve yeni 

teknolojilere odaklanan panele pek çok 

etkinlikte lojistiğin olmazsa olmazları 

irdelendi. 

11 kez düzenlenmiş bir fuarın 8, 9, 10 

yıllık katılımcıları ile sürekli artan sayıda 

ziyaretçisi olması, doğru bir iş ve buluş-

manın kanıtıdır. Bunun nedeni olarak gör-

düğümüz fuar kapsamındaki etkinliklerin 

zenginliği, ziyaretçi profili ve elbette ola-

yın kendisinin önemi, kalitesi ve tutarlı-

lığı, bir birinden değerli hatipler tarafın-

dan yapılan açılış konuşmalarında, başta 

Sayın Çetin Nuhoğlu olmak üzere etkili 

şekilde dile getirildi. Sektörün karar alıcı-

ları, devlet erkanı gelmese de görmese de 

sektör temsilcilerinin motive edici konuş-

malarına teşekkür ediyor ve daha sonraki 

çalışmalar için moral topluyoruz. 

Aynı zamanda 8. kez gerçekleşen At-

las Lojistik Ödülleri yarışmasının sonuç-

ları da fuar sırasında açıklandı. Güçlü 

katılımcılar kadar sürpriz yarışmacıla-

rın da ödüle ulaştığı yarışmanın giderek 

genişleyen yelpazesi, yeni adayları öne 

çıkartıyor. Bir sonraki için şimdiden ha-

zırlıklar başladı bile. Hem logitrans hem 

de Atlas için çalışıyoruz...

Moral Topladık

UTİKAD 35’inci Olağan 
Genel Kurulu’nda 
Üyeleriyle Buluştu
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ye için çok önemli ve dünya 
tarafından da takip edilen 
bir trafik. O yüzden lojistik 
firmaları olarak, başta Arkas 
Lojistik olarak üzerimize 
düşen her türlü görevi yerine 
getireceğiz. Yenice istasyonu 
bizim için stratejik önemi 
olan bir istasyon. Arkas Hol-
ding olarak Yenice İstasyo-
nunun yanında 600 dönüme 
yakın bir arsamız var. Arkas 

TÜRKIYE-GÜRCISTAN-
AZERBAYCAN arasındaki 
demiryolu bağlantısını sağla-
yan Bakü-Tiflis-Kars Demir 
Yolu Hattı’nda Türkiye’den 
ilk tren 28 Kasım Salı gü-
nü Mersin-Yenice Tren 
İstasyonu’nda düzenlenen 
törenle yola çıktı. Açılış tö-
reninde Arkas Lojistik Ge-
nel Müdürü Onur Göçmez, 
TCDD taşımacılık A.Ş. Ge-
nel Müdürü Veysi Kurt ve 
TCCD yetkilileri, İKAU Ku-
rucusu ve CEO’su Kamal Hu-
seynov ile Kazakistan  Demir-
yolları Multimodal Taşımalar 
Müdürü Nurzhan Alpyspe-
kov de hazır bulundu.

Törende konuşan Mersin 
Valisi Ali İhsan Su, “Ben ina-
nıyorum ki ülkeler arasındaki 
ticaret bundan sonra daha 
hızlı gelişecek ve seri bir şe-
kilde yapılmış olacak. Bu hiz-
metlerin ülkemiz açısından 
çok büyük öneme sahip ol-
duğunu belirtmek istiyorum” 
diye konuştu. 

TCDD taşımacılık A.Ş. 
Genel Müdürü Veysi Kurt, 

“Türkiye-Çin ve Avrupa ara-
sında çok önemli bir koridor 
olan Demir İpekyolu’nun a-
na parçasını teşkileden Bakü-
Tiflis-Kars Demiryolu Hattı 
30 Ekim’de startını almış ve 
ilk yük trenimiz akabinde 
Mersin’e ulaşmıştı. Bugün 
de ülkemizden Azerbaycan’a 
ilk ihracat trenimizi çıkarı-
yoruz. Ülkemize ve coğrafya-
mıza hayırlı olmasını diliyo-
ruz” dedi. 

Arkas Lojistik Genel 
Müdürü Onur Göçmez ise 
“Biz Arkas Lojistik olarak 
Türkiye’den çıkan ilk trenin 
yükleyicisi olmaktan dola-
yı mutlu ve gururluyuz. Bu 
bir başlangıç. Trafik Türki-

Aşkaabat’a kadar mal tesli-
mini gerçekleştirecek. Soya 
küspesi ve derz dolgu mal-
zemesi dolu konteynerler 
Gürcistan’nın Ahıkelek 
istasyonunda Türk vagon-
larından  Azeri vagonla-
rına aktarılacak. Trenin 
4 gün sonra Azerbaycan’a 
(Bakü), 7 gün sonra da 
Türkmenistan’a (Aşkabat) 
varması planlanıyor. Ekono-
mik ve uluslararası ilişkiler 
açısından bölgesel zenginliğe 
katkı sağlaması planlanan 
838 kilometre uzunluğun-
daki hattın 76 kilometresi 
Türkiye’den, 259 kilometre-
si Gürcistan’dan ve 503 kilo-

MARS Logistics, her yıl 
trendlere ve müşterilerinden 
gelen önerilere göre farklı a-
lanlarda pek çok organizasyo-
nu hayata geçiriyor. 2005’ten 
bu yana düzenlediği Akademi 
& Mutfak Workshopları ile 
mevcut müşterilerine 100’ü 
aşkın eğitim organize eden 
Mars Logistics, konusunda 
uzman isimler tarafından ve-
rilen eğitimler ile bugüne ka-
dar bin 500’e yakın firmayla 
etkinliklerde bir araya geldi

Müşterilerine kaliteli hiz-
met vermeyi ilke edinen ve 
her zaman müşteri mem-
nuniyetini ön planda tutan 
Mars Logistics, etkili sunum 
tekniklerinden, stres yöneti-

mine; tedarik zinciri yöneti-
minden, lojistik yönetimine 
kadar farklı başlıklarda eği-
timler organize ediyor. Arsen 
Gürzap, Özlem Çakır gibi 
uzman isimlerden eğitimler 
alan katılımcılar, kendilerini 
ilgi alanlarına göre mesleki 
olarak geliştirme fırsatı elde 
ediyor. Mutfak workshop-
larında ise; Türk ve dünya 
mutfak kültürlerinin öne 
çıkan lezzetleri ve püf nokta-
ları konusunda uzman şefler 

metresi ise Azerbaycan’dan 
geçiyor. Projenin Türkiye 
bölümünde 4 istasyon, 3 
köprü ile 76 kilometrelik de-
miryolu inşa edildi. 

Hatla Çin’den yola çı-
kan yükün Kazakistan ve 
Türkmenistan üzerinden 
Hazar Denizi ile Bakü Alat 
Limanı’na, oradan da Gür-
cistan ve Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya taşınması öngörü-
lüyor. İlk etapta hatla yıllık 
1 milyon yolcu ve 6 buçuk 
milyon ton yük taşınabilecek. 
Taşıma kapasitesinin 2034’e 
kadar 3 milyon yolcu ve 17 
milyon ton yüke çıkartılması 
planlanıyor.

tarafından katılımcılara bil-
giler veriliyor. 

Mars Logistics Genel Mü-
dürü Ali Tulgar, “Mars Lo-
gistics olarak ağırlıklı teks-
til, otomotiv olmak üzere 
kimya, enerji, kozmetik, ilaç, 
perakende gibi sektörlerden 
firmalara hizmet veriyoruz. 
Sunduğumuz geniş hizmet ağı 
ve güçlü alt yapımız ile her za-
man müşterilerimizin yanın-
dayız. Müşteri memnuniyeti 
bizler için öncelikli. Müşteri 
odaklı bir şirket olarak, en 
güvenilir ve en etkin hizme-
ti sağlamaya devam ederken, 
değişen müşteri ihtiyaçlarını 
ve trendlerini de göz önün-
de bulunduruyoruz. Onlarla 
birebir temaslar kurarak ih-
tiyaçlarını dinliyor, iletişimi-
mizi her zaman maksimum 
seviyede tutuyoruz” dedi. 

Lojistik olarak bu arazinin  
20 dönümlük kısmında ter-
minal hizmetleri vermeye 
önceden başladık. Bu hiz-
metin ilk meyvelerini almaya 
başlıyoruz. Bu koridor daha 
da gelişecek. Özellikle Orta 
Asya’dan tahıl ürünlerinin 
buraya akması buradan da 
hazır gıdaların ve inşaat mal-
zemelerinin ihracatı anla-
mında çok önemli bir trafik, 
geri dönüş sağlayacak. Hayır-
lı Olsun” diye konuştu. 

 “Demir İpek Yolu” ola-
rak adlandırılan bu hatta 
ilk taşıma organizasyonu-
nu üstlenen Arkas Lojistik, 
tüm taşımayı kapıdan kapıya 
yapacak. Konteynerlerin iç 
yüklemesini de Mersin’de-
ki tesisinde  gerçekleştiren 
Arkas Lojistik, Bakü ve 

Demir İpek Yolu Taşımaları Arkas İle Başladı
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Tarihi İpek Yolu’nu canlandıracak “Bakü-Tiflis-
Kars (BTK) Demiryolu Hattı’nda Türkiye’den 
ilk tren Arkas Lojistik organizasyonu ile yola 
çıktı. Mersin-Yenice’den çıkan tren Gürcistan - 
Azerbaycan ve Türkmenistan olmak üzere yedi 
gün sürecek yolculukta 4 ülkeye uğrayacak.  

Mars Logistics’ten 
12 Yılda 100’ü Aşkın 
Eğitim Organizasyonu

Ekol Fransa’da Büyümeye Devam Ediyor

Mars Logistics Genel Müdürü 
Ali Tulgar.

Ekol İnsan Kaynakları Genel 
Müdürü Osman Ünal.

2012’de Fransa’da faaliye-
te başlayarak Ağustos 2016 
itibarıyla yüzde 90 büyümeye 
ulaşan Ekol, Paris ve Lyon’da 
iki şube açtı. 

Ekol Fransa Ülke Müdürü 
Tuğrul Sarıkaya gelişmeyle 
ilgili, “Paris şubemizde, daha 
çok ulusal ve uluslararası dağı-
tım hizmetlerine odaklanaca-
ğız. 1.600 metrekarelik depo-
su ile tesis, 20 araç kapasiteli 
tır parkı ve araçların bakımını 
kolaylaştıracak bir tır garajı 
bulundurmaktadır. Bu tesis 
ayrıca Paris ve Sete arasında-
ki demiryolu bağlantısından 
sorumlu olacak ve Avrupa’nın 
kuzeyiyle daha fazla bağlantı 
geliştirecek” dedi.

Paris şubesi ile birlikte, E-
kol Lyon’da da ulusal ve ulus-
lararası dağıtım yapacak. Daha 

çok navlun sevkiyat acentesi 
olarak işleyecek bu şube her 
yönden akışı yönetebilecek. 
Tesis, ayrıca x-dock operas-
yonları üzerine yoğunlaşacak 
ve ekspres hizmetler sunacak. 
2 bin metrekarelik deposu ve 
20 araçlık TIR parkı ile bu faa-
liyetleri yönetmek ve müşteri-
lerin her türlü ihtiyacına yanıt 

vermeyi kolaylaştıracak şube-
de ayrıca gümrük hizmetleri 
de sunulacak. Tuğrul Sarıka-
ya, “Ekol’ün Lyon’daki hedefi 
Avrupa’nın Doğu ve Güney 
ülkelerine yeni trafik hatları 
yaratmaktır” diye ekledi.

Ekol, güvenli sürüş 
eğitimlerini artık 

kendi bünyesinde verecek
Ekol, Türkiye Otomobil 

Sporları Federasyonu (TOS-
FED) tarafından verilen “İleri 
ve Defansif Sürücülük Teknik-
leri Kurum Lisans Belgesi”ni 
almaya hak kazandı. Sektörün-
de öncü rolünü sürdüren Ekol, 
bu belgeyi Türkiye’de alan ilk 
lojistik şirketi oldu.

Ekol, lisans belgesi sayesin-
de bundan böyle Türkiye’de 
otomobil, hafif ticari ve ticari 
araçlar için güvenli ve defansif 
sürüş teknikleri, yorgunlukla 
mücadele, antiskid (kaymayı 
önleme), anti-rollover (dev-
rilmeyi önleme) ve ekonomik 
sürüş teknikleri gibi eğitimleri 
şirket içerisinde verebilecek. 
TOSFED Sportif Sürücü, 
İleri ve Defansif Sürücü Yetiş-
tirme Programları Talimatına 
uygun olarak eğitim aktivi-
teleri yapmasına izin verilen 
Ekol, bu akreditasyon sayesin-
de aynı zamanda sertifika ver-
me yetkisine de sahip olacak. 
Ekol, bu yetki belgesiyle; müş-
terilerine, tedarikçilerine ve 
başka şirketlere de söz konusu 
eğitimleri sunabilecek. 

Şirkette eğitimler, A sınıfı 
eğitici lisansı bulunan Ekol 
Lojistik Sürücü Eğitim Yö-
neticisi Yiğit Dedeoğlu öncü-
lüğünde yürütülecek. Lisans 
belgesinin Ekol’e katma değer 
yaratacak birçok fayda sağla-
yacağını ifade eden Ekol İnsan 
Kaynakları Genel Müdürü 
Osman Ünal, “Aldığımız yet-
ki ile sürücülerimize verdiği-
miz eğitimleri dış kaynaktan 
iç kaynağa yönlendirmiş olu-
yoruz. Böylelikle eğitim süreç-
lerindeki kaliteyi artırırken, 
maliyetleri de azaltmış olaca-
ğız. Ayrıca, bugüne kadar sü-

rücülerimiz için dışarıdan bir 
gün olarak aldığımız eğitim 
hizmetini, Ekol bünyesinde 
iki güne yayarak verme şansını 
yakalayacağız” diye konuştu. 

Eğitim sonrasında hazırla-
nacak sonuç raporlarının bir 
anlamda sürücülerin karnesi 
olacağını söyleyen Ünal, “Her 
sürücüye ayrı bir raporlama 
yapacağız. Sürücülerin beceri-
lerinin ya da eksik yönlerinin 
kayıt altına alınarak, puanlan-
dırılacağı bir sistemi uygulaya-
cağız. Bu sayede sürücülerimiz 
hakkında daha detaylı bilgiye 
sahip olabileceğiz” dedi.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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“Ankara Lojistik İle Türkiye’yi Dünyaya Taşır”
ANKARA Ticaret Odası (ATO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel 
Baran, Ankara Lojistik Üssü’nü zi-
yaret ederek incelemelerde bulun-
du. Ankara Lojistik Üssü’nün örnek 
bir proje olduğunu belirten Baran, 
“Ankara bu modern tesiste sağlaya-
cağı lojistik hizmetleriyle Türkiye’yi 
dünyaya taşır” dedi.

Ankara Lojistik Üssü Yönetim 
Kurulu Başkanı Erhan Gündüz ve 
yönetim kurulu üyelerinin daveti ü-
zerine Ankara Lojistik Üssü’ne giden 
ATO Başkanı Baran’a, ATO Başkan 
Yardımcısı Mustafa Deryal, Yönetim 

Kurulu Üyeleri Vecdet Fehmi Şendil 
ve Ülkü Karakuş eşlik etti. Ankara 
Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Baş-
kanı Erhan Gündüz’ün üs hakkında 
detaylı bilgiler verdiği ziyarette, Ba-
ran ve beraberindeki heyet, üste ve bu 
üs içerisinde bulunan Ankara Yurtiçi 
Nakliye ve Lojistik Merkezi’nde in-
celemelerde bulundu.

Ankara Lojistik Üssü’nün, Tür-

kiye’nin Avrupa standartlarında ilk 
uluslararası taşımacılık üssü olduğu-
nu belirten Başkan Gündüz, 700 bin 
metrekare alan üzerinde kurulu bulu-
nan üste, Ankara Yurtiçi Nakliye ve 
Lojistik Merkezi’nin de taşınmasıyla 
birlikte, yaklaşık 400 firma ve 2 bin 
500 çalışanın bulunduğunu, günlük 
araç yoğunluğunun ise bin 200’e ulaş-
tığını anlattı. Gündüz, “Ankara Lojis-
tik Üssü’nü demiryolu ve havayoluyla 
entegre etmek istiyoruz, bu yönde ça-

lışmalarımız var” dedi. 
Lojistik konusunun dış ticaretteki 

yerine de değinen Gündüz, lojistiğin 
Ankara ihracatına katkısının yüzde 
20 seviyesinde olduğunu söyledi.  

ATO Başkanı Baran da yaptığı ko-
nuşmada Türkiye’nin lokasyon olarak 
Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve 
Avrupa arasında bir köprü konumun-
da olduğunu hatırlatarak, “Türkiye 
Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya ve Do-
ğu Akdeniz’deki ekonomik ve demog-

rafik merkezleri birbirlerine bağlayan 
bir köprü konumunda. Ankara ise bu 
köprünün orta noktası” dedi.

Lojistik sektörünün dış ticaret-
te kilit rol oynadığının altını çizen 
Baran, şunları söyledi: “Türkiye’nin 
2023 hedeflerine ulaşabilmesi için 
coğrafi avantajını lojistik sektör açı-
sından da iyi değerlendirmeli. Ankara, 
Türkiye’nin ortasında ve lojistik için 
modern ve tam donanımlı bir tesise 
sahip. Şehrimizin coğrafya itibariyle 

Mercedes-Benz İletişim Hattı: 444 6 244
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DHL Freight Türkiye’nin Genel 
Müdürlüğüne, 2014’ten bu yana 
DHL Freight Türkiye Anadolu Böl-
ge Direktörü olarak görev yapan Ha-
san Kavcı atandı. 

DHL’deki 13 yılı aşkın tecrübesi, 
satış ve operasyon alanında elde ettiği 
istikrarlı yükselişle markayı hep ileri-
ye taşıyan Kavcı, yükseköğrenimini 
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik 
Fakültesi’nin Denizcilik İşletmeleri 
Yönetimi Bölümü’nde tamamladı.

Hasan Kavcı, 
DHL Freight 
Türkiye Genel 
Müdürü Oldu

Soldan sağa; ATO Yönetim Kurulu 
Başkanı Gürsel Baran ve Ankara 

Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkanı 
Erhan Gündüz .

etrafında ulaşabileceği insan sayısı 2 
milyarı, bu ülkelerin toplam gayrisafi 
milli hasılası ise 23 trilyon doları bulu-
yor. Lojistik sektörü, artık büyümede 
stratejik sektör olarak tanımlanıyor. 
Türkiye’nin özellikle de Ankara’nın 
coğrafi avantajının üzerine Ankara 
Lojistik Üssü’nün sağlayacağı fiziksel 
altyapı avantajını kullanarak büyük 
başarılara imza atılabilir. Ankara bu 
modern tesiste sağlayacağı lojistik hiz-
metleriyle Türkiye’yi dünyaya taşır.”
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lojistikçiler küreselleşmenin 
kolaylaştırıcıları olduğumuza 
inanıyoruz” diye konuştu.

Küreselleşmeyle birlikte 
tek bir ürünün üretiminin 
tek bir yerde gerçekleşmedi-
ğini aktaran Erkeskin, parça-
ların ya da malların bir yerden 
başka bir yere yolculuğunun 
çoğunlukla uzun süreler alan 
ve sınır geçiş operasyonlarını 
içeren bir süreç olduğunu ve 
bunların son derece karma-
şık, çok zor meseleler olduğu-
nu ifade etti. 

Erkeskin, “Malların bir 
yerden bir yere doğru eko-
nomik hareketi genellikle 
doğudan batıya doğru oluyor. 
Zira dünyanın doğu tarafı 
bir üretim merkezi olarak 

şımları olduğunu görüyoruz”  
açıklamasını yaptı.

Avrupa’da intermodal ta-
şımacılığa sağlanan en büyük 
imkan, liman ve garlardan 
alınan yüklerin belli bir çap 
içinde daha fazla ağırlık ko-
tasına sahip olması olduğunu 
belirten Talay, Türkiye’de 
benzer düzenlemelerin yapıl-
ması halinde, lojistiğin daha 
yeşil bir sektör haline gelebi-
leceğini kaydetti.

İstanbul’dan Hamburg’a 
gidecek bir yükü geleneksel 
karayolu taşımacılığıyla gön-
dermek istediğinizde yakla-
şık 2 bin 500 km’lik yol gide-
bildiğini belirten Talay, aynı 

ISLAM İşbirliği Teşkilatı 
Ekonomik ve Ticari İşbirliği 
Daimi Komitesi (İSEDAK) 
33. özel oturumları kapsa-
mında ‘Uluslararası Taşıma 
Koridorları’na özel oturum-
lar düzenlendi. 

23 Kasım 2017 tarihinde 
İstanbul Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen ilk oturum, 
DEİK Lojistik İş Konseyi 
Başkanı ve FIATA Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Turgut 
Erkeskin’in moderatörlü-
ğünde gerçekleşti. ‘Sınır Aşan 
Ulaştırma Koridorlarına İliş-
kin Özel Sektör Perspektifi’ 
başlıklı bu oturumda İsviçre 
merkezli OTIF (Uluslararası 
Demiryolu Taşımacılığı Hü-
kümetler arası Organizasyo-
nu) Genel Sekreteri François 
Davenne, demiryollarının 
standardizasyonuna ilişkin 
yapılan ve yapılması gereken 
çalışmalara ilişkin bilgiler 
paylaştı. Özel Sektörün Geli-
şimine İlişkin İslami İşbirliği 
Örgütü ICD IDB Group’un 
Strateji ve Politikalar De-
partmanı Direktörü Majid 
Sabbagh Kermani altyapı 
yatırımlarına ilişkin bilgi-
ler verirken Türkiye’de de 3 
farklı proje için 150 milyon 
USD finansman sağlandığını 
aktardı. Oyak Renault Oto-

INTERMODAL taşımacılı-
ğın Türkiye için çok yeni bir 
kavram olduğunu belirten 
Sarp Intermodal Yönetim 
Kurulu Başkanı Onur Talay, 
“Avrupa lojistik pazarının 
yüzde 15’ini intermodal ta-
şımalar oluşturuyor. Bu pay 
Türkiye’de yeni yüzde 1’e u-
laşmış durumda. Önümüzde-
ki 5-10 yıl içinde intermodal 
taşımacılık karayolu taşıma-
cılığının yerini alabilir” dedi.

Yüklerin aynı taşıma biri-
mi içinde, birden fazla taşı-
ma modeli kullanılarak varış 
noktasına ulaştırıldığı inter-
modal taşımacılığın, lojistik 
pazarında etkisini her geçen 

mobil Fabrikaları A.Ş. Ope-
rasyonel Lojistik Direktörü 
Medih Dizdar da Türkiye’de 
üretilen ve tüm dünyaya ihraç 
edilen Renault otomobillerin 
bu dağıtım ağında ihtiyaç 
duyulan taşıma seçenekleri 
ile mevcut koridorlara ilişkin 
görüşlerini paylaştı. 

Taşıma koridorlarının tar-
tışıldığı diğer üç oturumda; 
Sınır Aşan Ulaştırma Kori-
dorlarının İdaresine İlişkin 
Yönetimsel Perspektif, Sınır 
Aşan Ulaştırma Koridorla-
rının Ekonomik Etkileri ve 
Sınır Aşan Özel Ulaştırma 
Koridorlarının Geliştirilmesi 
başlıklı konular ele alındı. 

“Biz lojistikçiler 
küreselleşmenin 
kolaylaştırıcıları 

olduğumuza inanıyoruz”
Dış Ekonomik İlişkiler 

Kurulu (DEİK) Lojistik İş 
Konseyi Yürütme Kurulu 
Başkanı Turgut Erkeskin 
ulaştırma ve lojistiğin rolünü 
anlattı. Erkeskin, bunların 
ekonomik ve toplumsal kal-
kınmayı aktive eden şeyler 
olduğunu kaydederek, “Top-
lumsal kalkınma özel sektör 
olarak özel olarak ilgilendiği-
miz bir alan değil ama biz da-
ha ziyade ekonomik kalkın-
ma kısmına bakıyoruz. Biz 

gün artırdığını söyleyen Ta-
lay, “Ekonomik, çevreye say-
gılı ve güvenli taşıma modeli 
olan intermodal taşımacılığın 
Avrupa’daki payı yüzde 15’e 
ulaşmış durumda. Evet, Tür-
kiye’deki payı yüzde 1’e yeni 
ulaşmış olsa da önümüzdeki 
5-10 yıl içinde karayolu ta-
şımacılığının yerini alabilir. 
Tabi bunun gerçekleşebilme-
si için atılması gereken bazı 
adımlar mevcut. Avrupa’da 
intermodal taşımacılığın 
payının bu oranlara ulaşma-
sındaki en büyük etkenlerin 
başında ülkelerin teşvik po-
litikaları ve hizmet alan şir-
ketlerin çevreye saygı yakla-

tondan fazlalık bir kısım bu 
demir yolundan geçecek” ifa-
desini kullandı.

Uluslararası Demiryolu 
Taşımacılığı Hükümetlerara-
sı Örgütü (OTIF) Genel Sek-
reteri François Davenne de 
demir yollarının ulaşımın bel 
kemiği olarak işlev görmesi 
gerektiğini belirterek, “Çün-
kü demir yollarının ana avan-
tajı ciddi miktarlarda yükün 
taşınabilmesine imkan vere-
bilmesi. Bunu olabildiğince 
uygun fiyatlarla yapabilmesi 
ve diğer ulaştırma modlarıyla 
da entegre olabilme özelliğine 
sahip olması” diye konuştu.

Oyak Renault Operasyo-
nel Lojistik Direktörü Me-
dih Dizdar ise katılımcılara 
otomotiv endüstrisinin Tür-
kiye’deki durumunu aktardı. 
Dizdar, “Türkiye’nin ihracat 
hacmi yine önemli seviye-
lere ulaştı. Yıllık olarak 1,2 
milyon araç. Türkiye’den 
180’den fazla ülkeye de ihra-
cat gerçekleşiyor” dedi.

Işbirliğine vurgu yapıldı
İstanbul Kongre Merke-

zinde düzenlenen forumda 
konuşan Sudan Taşımacılık, 
Yol ve Köprülerden Sorumlu 
Bakanı İbrahim Yusuf Mu-
hammed Abdullah, ulaştırma 
koridorunun tanımına bak-

beklenmedik bir durum ol-
madığı sürece 31 Aralık’ta 
da geçerli oluyor. Genellikle 
ekonomik olduğu için tercih 
ediliyoruz” diye konuştu.

Intermodal taşımacılığın 
hem çevreye saygılı hem 
de ekonomik olduğunun 
altını çizen Talay sözlerini 
şöyle sürdürdü: “ Lojistik 
sektörünün sürdürülebi-
lir stratejilere ihtiyacı var. 
Sürdürülebilirliğin sağlan-
ması, tarafların kaynakla-
rın devamlılığını sağlamak 
için harcadığı ortak çabaya 
bağlıdır. Tedarik zincirinde 
sürdürülebilirlik ise taraf-
ların çevresel, ekonomik ve 

tıklarında, bunun, çizgilerin 
birleştiği bir ifadeyi içerdiğini 
belirterek, “Koridorlar, dev-
letler arasında bir anlaşma 
içeriyor, ticareti kolaylaş-
tırıyor, yatırım, alt yapı da 
oluyor tabi ki. Statik bir gü-
zergah var. Dinamik bir yol 
var” dedi. Abdullah, koridor 
oluşturmanın temel sebep-
lerinin bulunduğuna dikkati 
çekerek, bu sayede ekonomik 
kalkınmayı artırdıklarını, 
arazi ve emlağın değerinin 
arttığını, ticaretin kolaylaştı-
ğını ve okyanusla bağlantının 
sağlandığını ifade etti. 

İSEDAK 33. Toplantı-
sının son oturumunda ko-
nuşan Suudi Arabistan’dan 
IDB Grup Direktörü Majid 
Sabbagh Kermani, “Geç-
mişteki gibi iş yapmak artık 
moda değil. Finans içinde 
yeni alternatif yöntemlerin 
olması lazım. Herkes zaten 
alt yapı projeleri için farklı 
türde finansman arayışında” 
dedi.  Farklı yöntemler bulup 
özel sektörü teşvik etmek ge-
rektiğini anlatan Kermani, 
şöyle konuştu: “Biz İslami 
Kalkınma Bankası’yla direkt 
çalışıyoruz. Üye ülkelerimi-
zin ekonomik gelişimini des-
teklemeye, özel sektörü teşvik 
etmeye çalışıyoruz. Ayrıca sı-
nırlar ötesi yatırımı özendiri-
yoruz. Amacımız bu noktada 
stratejimizi uygulamak. Geç-
mişteki gibi iş yapmak artık 
moda değil. Finans içinde 
yeni alternatif yöntemlerin 
olması lazım. Herkes zaten 
alt yapı projeleri için farklı 
türde finansman arayışında. 
Alternatif çözüm, finans sek-
törünün bunu finanse etmesi 
olabilir. O noktada özel sek-
tör önemli bir elementtir ve 
bu alt yapıyla alakalı olarak 
belki gerçekleşen boşlukları 
dolduracaktır.”

sosyal unsurların tamamını 
dikkate alması ile mümkün-
dür. Biz Sarp Intermodal 
olarak bu 3 unsura değer ve-
riyoruz. Çünkü bizce sürdü-
rebilirlik gerekliliktir!”

yoğunlaşmışken diğer tarafı 
da tüketim merkezi olarak 
yoğunlaşmış durumda. Bu da 
ulaştırma koridorlarını gün-
deme getirmiş oluyor” değer-
lendirmesinde bulundu.

Türkiye koridorun 
önemli bir parçası

Avrupa Kafkasya Asya U-
laştırma Koridoru (TRACE-
CA) Genel Sekreteri Mircea 
Ciopraga ise TRACECA’nın 
13 üye ülkesi ve 2 gözlemci 
ülkesinin bulunduğunu ak-
tardı. Ciopraga, geçtiğimiz 
ekim ayında Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’in himayelerin-
de Bakü-Tiflis- Kars demir 
yolunun açılışının yapıldı-
ğını hatırlatarak, “Bu şu an-
lama geliyor. Batı Çin’den 
başlayacak vagonlar, trenler 
Londra’ya kadar Marmara 
Denizi aracılığıyla devam 
edecek ve Kafkas bölgesi ara-
cılığıyla devam edebilecek de-
mek. Başlangıç itibarıyla top-
lam mal miktarı 6,5 milyon 
ton olarak görülüyor yılda ve 
1 milyon yolcu olarak görülü-
yor ama önümüzdeki birkaç 
yıl içinde 2’nci kısım da ku-
rulmuş olacak. 2 milyondan 
fazla kişi bu demir yolunu 
kullanabilecek ve 50 milyon 

yükü intermodal taşımacılık 
yöntemiyle göndermeyi se-
çerseniz, karayolu ile gidilen 
mesafenin sadece 150 km 
olacağını söyledi. Talay, “Bu-
nun sonucu olarak fosil yakıt 
tüketimi azaltılarak karbon 
emisyonlarında azalma sağ-
lanmaktadır. Intermodal 
taşımacılığı çevreci olduğu 
için tercih eden firma sayısı-
nı ne yazık ki çok az. “Çevre-
ci ise pahalıdır” algısı da var 
ancak karayoluna nazaran 
yüzde 10 ila 20 arasında uy-
gun teklifler verebiliyoruz. 
Ayrıca maliyetlerimizi yıl 
boyunca sabit tutabiliyoruz. 
1 Ocak’ta verdiğimiz fiyat 

Uluslararası Taşıma Koridorları Tartışıldı

Sarp Intermodal Yeşil Lojistiğin Yanında

Sarp Intermodal Yönetim
Kurulu Başkanı Onur Talay.
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Alibaba, Aras Kargo’yla Anlaştı
ÖNÜMÜZDEKI 5 yıl için transfer 
merkezlerinin teknolojik dönüşü-
müne 30 milyon Avro yatırım plan-
layan Aras Kargo, bu yatırımların da 
etkisiyle dünyanın e-ticaret devi Çin-
li Alibaba ile anlaştı. Aras Kargo’nun 
dijital dönüşüm stratejisi ve tekno-
lojik yatırımlarıyla ilgili düzenlenen 
basın toplantısında bu işbirliğini 
açıklayan Aras Kargo Genel Müdürü 
Hikmet Bulduk, “Kargo sektörün-
de, e- ticaretin önemli oyuncuların-
dan biri olma hedefimiz için dünya 
e-ticaret devi Alibaba ile büyük bir 
adım attık. Türkiye’de Alibaba’nın 
kargo teslimatlarını yapacağız. Ön-
cesinde 25-40 gün arasında gelen si-
parişler, işbirliğimizle çok daha kısa 
sürede teslim edilecek” dedi.

Aras Kargo’nun 12 bin çalışanı, 4 
bin aracı ve 29 transfer merkezi ile 
sektörün en önemli oyuncularından 
biri olduğunun altını çizen Bulduk, 
“2020 yılında dünyada 3 trilyon 
dolarlık pazar olması beklenen e-
ticaretin, kargo sektörünün de bü-
yümesine etkisiyle, sektörümüzde 
dünyanın önemli aktörlerinden ola-
bilmek için çalışmalarımızı tekno-
lojik yatırımlara yoğunlaştırdık. Bu 
çerçevede, hem operasyonel hem de 
metrekare olarak en büyük transfer 

merkezlerimizden biri olan İkitelli 
Transfer Merkezi 10 milyon Euro 
yatırımla yenilendi. Bu yatırımla 
birlikte İkitelli Teknolojik Trans-
fer Merkezi’nde kapasitemiz saatte 
5.500 gönderiden 15 bine çıktı” di-
ye konuştu.

30 milyon Avro yatırım planı
İkitelli’nin ardından Ankara, İs-

tanbul Anadolu, İzmir ve Bursa ol-
mak üzere diğer transfer merkezle-
rinin de dijitalleşeceğini vurgulayan 
Bulduk, “5 yılda 30 milyon Avro ya-
tırım yapmayı planlıyoruz. Büyüme 
hedeflerini dijital dönüşüm üzerine 
kurgulayarak, 5 yıllık plan içinde 
gönderilerin yüzde 80’ini teknolo-
jik transfer merkezlerinden yapacak 
ve tüm iş süreçlerinde verimliliği ar-
tıracak donanımı sağlamayı hedefli-
yoruz. Yaptığımız bu çalışmalar bize 
Alibaba gibi diğer dünya devleri ile 
işbirliklerinin yolunu açacak” dedi.

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüz-
de 5-7 civarında büyüyeceğinin bek-
lenildiğini hatırlatan Bulduk; “Aras 
Kargo 5 yıldır çift haneli büyüme 
trendini başarıyla koruyor. 2017’yi 
de geleneği bozmayarak, yüzde 20 
civarında bir büyüme ve 1 milyar 
TL’nin üzerinde ciroyla kapata-
cağız. Bu yılki başarımızda; dijital 
dönüşüm yatırımlarımızla sağladı-
ğımız kapasite artışı ve tasarrufların 
da büyük katkısı var” dedi.

Hikmet Bulduk, sözlerine şöyle 
devam etti: “Ayrıca operasyonel işle-

yişimizde geliştirdiğimiz dijital pro-
jelerimizden en önemlisi olan rota 
optimizasyonunu 2018’de uygula-
maya koyacağız. Türkiye’deki tüm 
araçların rotası ana merkezden veri-
lecek. Ayrıca, kargo araçlarında Kara 
Kutu diye adlandırdığımız gelişmiş 
araç takip sistemi ile kurye sürüş 
tekniklerini geliştirerek, karbon sa-
lınımını daha da azaltacağız, 16 mil-
yon liranın üstünde yakıt ve yedek 
parça tasarrufu sağlayacağız. Tüm 

operasyonel dijital süreçler, kargo-
nun zamanında tesliminin yanı sıra, 
sürücünün vitesi geç değiştirmesin-
den lastik havasına, motor arızasına 
kadar tüm bilgileri bize verecek”

Önümüzdeki yıl başlayacakları 
harita üzerinden “Kargom Nerede» 
uygulaması ile de müşteri memnu-
niyetini maksimum seviyeye ulaştı-
racaklarını belirten Bulduk, “Bu sis-
temde de müşterilerimiz; ister cep 
telefonlarından, ister bilgisayardan 

Aras Kargo Genel Müdürü 
Hikmet Bulduk.

Aras Kargo, dünyanın en 
büyük e-ticaret sitelerinden 
biri olan Alibaba ile anlaştı. 
Şirket, Çinli e-ticaret 
devinin ürünlerini 
Türkiye’de dağıtacak.  

sadece Kargo Takip Numarası gire-
rek gönderinin dağıtıma çıkışından, 
teslimine kadar olan süreci anlık ola-
rak harita üzerinden kolaylıkla takip 
edebilecekler. Uygulamaya 2018’de 
başlayacağız. Türkiye’de kargo sektö-
ründe bu anlamda bir ilk olacak” dedi.
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TÜRKIYE’NIN ihracatını 
taşıyan Türk TIR’ları artık git-
tikleri ülkeden boş dönmüyor. 
İhracat taşımalarında ilk 10 
ayda 1milyon 30 bin 471 adet 
ile Ekim ayında yüzde 6 büyü-
me sağlandı. İthalat taşımala-
rı ilk 10 ayda yüzde 23 arttı. 
Geçen yıl ilk 10 ayda Irak’tan 
yaklaşık 22 bin olan ithalat 
taşımaları 2017 yılında ilk 10 
ayda yaklaşık 75 bin adet taşı-
maya yükseldi.

Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği (UND), “Ocak-Ekim 
2017 Dönemi Taşımacılık İs-
tatistikleri Değerlendirmesi 
”ni yayınladı. Rapora göre; 
Geçen yıl Ocak-Ekim toplamı-
na bakıldığında 2016 yılında 
971.086 adet olan ihracat ta-
şımaları 2017 Ocak-Ekim dö-
neminde 1milyon 30 bin 471 
adet ile Ekim ayında yüzde 6 
büyüme sağlandı. Eylül ayında 
yüzde 8, Ağustos ayında yüzde 
9, Temmuz ayında ise yüzde 10 
büyüme sağlanmıştı. İhracat 
taşımalarında en büyük paya 
sahip olan ve yüzde 14 büyüme 
sağlanan Irak’ı ihmal edecek 
olursak, ihracat taşımalarında 

yüzde 2 artış olduğu görülüyor. 
Irak’da Eylül sonunda yaşanan 
Referandum ve Ekim ayından 
devam eden endişe durumu-
nun ihracat taşımalarımıza da 
etkisi fark ediliyor.

En ciddi büyüme 
Ortadoğu’da

Bölgesel olarak baktığımız-
da ise; ilk 10 ay toplamında 
yüzde 10 büyüme ile en ciddi 
artışının olduğu bölge Or-
tadoğu olmaya devam etti. 
Ortadoğu ülkelerinde Körfez 
ülkelerinde ciddi düşüşler ya-
şansa da Irak İran ve Ürdün’e 
yapılan taşımaların artmasıy-
la Ortadoğu en önemli bölge 
olmaya devam etmektedir. 
Ayrıca Katar’a geçen sene 49 
taşıma yapmışken bu yıl 504 
taşıma gerçekleştirilmiştir. 
Avrupa’ya yaptığımız ihracat 
taşımalarında ise geçen son 2 
ayda yüzde 4-5 olan artış eği-
limi Ocak-Ekim toplamında 
da yüzde 4 artış ile devam et-
miştir.  Doğu Avrupa’ya olan 
taşımalarımız daha istikrarlı 
görünmektedir ve Slovenya’da 
yüzde 104, Kosova’da yüz-
de 20, Macaristan’da yüzde 

22, Sırbistan’da yüzde 16 
artışlar yaşanmıştır. Güney 
Avrupa ülkelerinde de artış 
eğilimleri görülüyor,  Özel-
likle İspanya’ya yüzde 23 ve 
Portekiz’e yüzde 32 oranında-
ki artışlar dikkat çekmektedir.

BDT ve Orta Asya ülke-
lerine bakıldığında; Geçen 
yıl Rusya krizinin yarattığı 
etkinin ilişkiler normale dön-
dükten sonra BDT bölgesin-
de olumlu bir etki yaratmış 
olmasına rağmen Nahcivan 
taşımalarında yaşanan yüzde 
34 düşüş ve Gürcistan taşıma-
larında yaşanan yüzde 9 düşüş 
genel olarak BDT bölgesinde 
düşüş olduğunu göstermek-
tedir. Gürcistan ve Azerbay-
can-Nahcivan taşımalarında 
Yabancı araçların paylarının 
arttığı görülmektedir. Bu du-
rumun bölgesel olarak bir ar-
tış eğrisine geçilememesinde 
önemli bir etkiye sahip olduğu 
söylenebilir. G aylarda yüzde 
10 olan düşüş eğilimi Ocak-E-
kim toplamında yüzde 3 düşüş 
olarak devam etmiştir. Yabancı 
araçlar ise bu bölgelere yaptık-
ları taşımalarda yüzde 5 artış 

göstermektedirler. Türki Cum-
huriyetlere ise yüzde 20’nin 
üzerinde artış ve Rusya’ya olan 
taşımalarımızın gün geçtikçe 
daha istikrarlı bir seyre geçildi-
ği görülmektedir.

İhracat Taşıma pazarı Ocak-
Ekim 2017 döneminde yüzde 
79 Türk, yüzde 21 Yabancı ora-
nında devam etmiştir. Yabancı 
araçlar toplamda yüzde 8, Türk 
araçları ise yüzde 6 artış sağla-
dılar. Genel toplamda ise yüzde 
6 artış yaşandı.

10 ayda ithalat taşıması 
yaklaşık 375 bin adet

İthalat taşımalarında geçen 

yıla göre Ocak-Ekim 2017 dö-
neminde Türk araçları yüzde 
23 artış ile yaklaşık 375 bin 
ithalat taşıması gerçekleştirdi. 
Avrupa ülkelerinden yapılan 
ithalat taşımalarında geçen 
ay yüzde 22 olan artış eğilimi 
Ekim ayı toplamında yüzde 6 
olarak gerçekleşti. İthalat pa-
zarında bir önceki ay yüzde 
67 olan Türk payı bu yıl yüzde 
66 oldu ve yüzde 34 yabancı 
payı ile taşımaların gerçekleş-
tirildiği görülüyor. BDT ve 
Orta Asya ülkelerinden itha-
lat taşımalarındaki artış geçen 
ay yüzde 22 olmasına rağmen 
Ocak-Ekim döneminde yüzde 
11 olarak görülüyor. Ortado-
ğu ülkelerinden Nisan ayında 
yüzde 33 artış sağlanmıştı, bu 
oran Mart ayında yüzde 52’e, 
Mayıs ayında yüzde 73, Hazi-
ran ayında yüzde 94, Temmuz 
ayında yüzde 119, Ağustos a-
yında yüzde 135 ve Eylül ayın-
da ise rekor yükseliş ile yüzde 
141 oranında artış yaşanmıştı 
Ekim ayında ise yüzde 155 ile 
yeni bir rekor kırıldı.

Bu bölgeden yapılan itha-
latımızda en büyük pay yüzde 
241 artış ile Irak’a aittir. Geçen 
yıl ilk 10 ayda Irak’tan yakla-
şık 22 bin olan ithalat taşıma-
mız 2017 yılında ilk 10 ayda 
yaklaşık 75 bin adet taşımaya 
yükseldi. TUİK verilerine göre 
ithalat değerlerindeki artış da 
taşımacılık oranıyla paralel ar-
tışların olduğunun kanıtı.

Türk araçlarının en çok 
yükleme yaptığı ülkelere bak-
tığımızda Irak’ın Almanya’nın 
ardından 2. sırada yer aldığı ve 
önceki yıllara göre üst sıralara 
çıktığı görülmektedir. Bununla 
beraber; ithalat taşımalarımız-
da Türk araçlarının İran’dan 
Türkiye’ye yaptığı taşımalarda 
geçen aylarda düşüş eğiliminde 
olmasına rağmen artışa geçmiş 
olduğu dikkat çekmektedir. 
Türk araçlarının toplamına 
yüzde 23 artış olumlu bir ge-
lişmedir. Yabancı araçlar ise 
Türkiye’ye yaptıkları taşımalar-
da yüzde 10 artış sağlamışlar.

Ülkemiz üzerinden yapı-
lan transit taşımalarda Türk 

araçları geçen yıl Ocak-Ekim 
dönemine göre yüzde 27 ar-
tış ile yaklaşık 48 bin adet 
transit taşıma gerçekleştirdi. 
Transit çıkışlarda yoğunlukla 
Irak ve İran’a, ardından Gür-
cistan ve Azerbaycan’a taşıma 
gerçekleştiriyoruz.

İran plakalı araçlar ülkemiz-
den aylık yaklaşık 2 bin 750 
adet transit taşıma gerçekleş-
tirdiler ve Ocak-Ekim topla-
mında yaklaşık 28 bin 500 adet 
transit taşıma yaptılar. Geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
8 artış sağlamışlardır. Roman-
ya, Gürcistan ve Azerbaycan 
araçlarının transit geçişlerinde 
düşüş yaşandı. En yoğun artış 
sağlayan ülkeler arasında Al-
manya ve Ukrayna ve Lübnan 
dikkat çekiyor. Ukrayna taşıt-
ları geçen yıl ilk 10 ayda 466 
adet transit taşıma yapmış iken 
2017 yılı aynı döneminde 899 
adet transit taşıma ile yüzde 93 
artış sağladılar. Almanya taşıt-
ları da yüzde 33 artış ile 1.366 
adet ile ilk 10 ay toplamında 
ülkemiz üzerinden transit taşı-
ma gerçekleştirdi.

Türkiye’ye ilk 10 ayda 
toplamda yüzde 6 artış ile 

100 bin 923 adet giriş yaptı
Türkiye’ye Boş Giriş yapan 

araçlar incelendiğinde yabancı 
araçlar ilk 10 ayda toplamda 
yüzde 6 artış ile 100 bin 923 
adet giriş yaptılar. Ülkemize 
boş girip yük alan ülkelerin 
başında 20 bin 811 adet ile 
Gürcistan, 15 bin 58 adet ile 
KKTC ve 14 bin 561 adet ile 
Bulgaristan geliyor.

Ülkemize ayda yaklaşık 10 
bin araç boş giriş yapıyor. Ay-
lık ortalama: yaklaşık 2.000 
adet Gürcistan, yaklaşık 1.500 
adet KKTC, yaklaşık 1.400 
adet Bulgaristan, yaklaşık 800 
adet Makedonya, yaklaşık 700 
adet Romanya, yaklaşık 500 
adet Ukrayna, yaklaşık 450 
adet Moldova ülkeleri başta 
olmak üzere boş giriş yapılı-
yor. İran plakalı araçlar geçen 
yıl ortalama yaklaşık 550 adet 
boş giriş yaparken, bu oran ay-
lık yaklaşık 55 adet boş girişe 
kadar düştü.

İhracatın Yüzde 70’ini Türk TIR’ları Taşıdı
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lik bakanlık yetkilileri, gemi 
acenteleri ve lojistik firmaları 
ile sorunlara yönelik toplantı-
lar düzenledik, düzenlemeye 
devam ediyoruz. Bu toplantı-
ların sonuçlarını, rapor haline 
getirerek ilgili kurum ve kuru-
luşlara ilettik. Bölgemizde bir 
lojistik köy kurulması çalış-
malarımız için 2010 yılından 
itibaren Bremen, Hamburg ve 
Rotterdam’da bulunan lojis-

platformu olarak eTA’nın bü-
yük ödülü kazanmasında 
kamyoncular için geliştirdiği 

ALIAĞA Ticaret Odası 
(ALTO) üye firmaları Ege 
Gübre Limanı, Nemport ve 
Alkon Lojistik ile birlikte U-
luslararası boyutta Türkiye’de 
düzenlenen en önemli lojistik 
fuarı olma özelliği taşıyan ve 
17 ülkeden 200’e yakın katı-
lımcının olduğu logitrans Lo-
jistik Fuarı’na katıldı.

Aliağa Ticaret Odası’nın, 
Aliağa liman ve lojistik sektö-
rünün önde gelen firmaları ile 
katıldığı ve 14 bin civarında 
katılımcının geldiği fuarda 
katılımcılar, hem Aliağa’nın 
lojistik gelişimini ortaya koy-
dular hem de ikili görüşme-
lerle yeni müşterilerle işbirliği 
fırsatı yakaladılar.

Üyeleri ile birlikte ulusla-
rarası bir etkinlik kazanmak 

BORUSAN Holding’in 
inovatif bir girişimi olan ye-
ni nesil taşımacılık modeli 
eTA,  Brand Week Istanbul 
kapsamında bu yıl 12’inci 
kez gerçekleşen MediaCat 
Felis Ödülleri’nde 4 ödül ka-
zanarak önemli bir başarıya 
imza attı. 

eTA, “Dönüştüren Pazar-
lama Etkisi” bölümünde “Bü-
yük Ödülü”nün sahibi olur-
ken, “Dönüştüren Girişimler 
(B2B girişimler)”, “İnovatif 
Yaklaşım” ve “Pazarı Gelişti-

için yoğun mesai harcadık-
larını ve bu noktada fuar 
organizasyonlarının önemli 
olduğunu ifade eden Aliağa 
Ticaret Odası Başkanı Ad-
nan Saka, “2010 yılından bu 
yana Aliağa’da liman ve lojis-
tik sektörlerinin gelişimine ve 
tanıtımına yönelik çalışmalar 
yapıyoruz. Bu kapsamda dü-
zenlediğimiz zirvelerle sektör 
sorunlarının çözümüne yöne-

renler” kategorilerinde birin-
ci oldu. 

“Dönüştüren Pazarlama 
Etkisi” bölümünde yarışmaya 
katılan eTA, farklı sektörlerin 
önde gelen ulusal ve uluslara-
rası markaları ile yarıştı. Ya-
rışmada var oldukları pazarı 
yeniden şekillendiren, tüketi-
cinin tutum ve davranışlarını 
değiştiren, pazarın normlarını 
belirleyen pazarlama strateji-
leri değerlendirildi. Kamyon-
cularla KOBİ’leri bir araya 
getiren bir dijital taşımacılık 

rak ortaya koymak için yoğun 
çaba sarf ediyor, üyelerimizi 
de uluslararası organizasyon-
larda tanıtmak için yoğun 
mesai harcıyoruz” dedi.

“Fuarda Türkiye’den katı-
lım gösteren tek Oda olma 

özelliğine de sahibiz”
İlk olarak 2011 yılında 

Logist Avrasya Fuarı ile baş-
ladıkları fuar maratonuna bu 
yıl beşinci kez katıldıkları, 
‘Logitrans Uluslararası Lo-
jistik ve Transport Fuarı’ ile 
devam ettiklerini söyleyen Sa-
ka, “Aynı zamanda bu fuarda 
Türkiye’den katılım gösteren 
tek Oda olma özelliğine de 
sahibiz. Fuar oldukça verimli 
geçti. Fuarda yaptığımız tanı-
tımlar ve ikili görüşmeler ile 
işbirliği kurma olanakları el-

jiyi uygulamaya dökebilmesi 
ve başarılı iş sonuçlarının alın-
ması etkili oldu.

Ödüller ile ilgili bir açık-
lama yapan eTA Pazarlama 
Müdürü Arzu Gözet şunları 
söyledi: “Borusan’ın kurum-
sal girişimi eTA olarak, yük 
sahibi müşteriler ile yük taşı-
yan kamyon şoförleri için on-
line platformlarda ‘Yeni Nesil 
Taşımacılık’  deneyimi sunu-
yoruz. Pazarlama stratejimiz 
doğrultusunda kullanıcıları-
mızın eTA deneyimini mü-
kemmelleştirmek için devamlı 
takip ediyoruz. Yola çıkarken 
kullanıcılarımızın konvansi-
yonel iş yapış şekillerine olan 
bağlılıkları ve teknolojik ye-
niliklere olan önyargıları gibi 
zorluklar karşımıza çıkan en 
büyük engeldi. Bunu dijital-
leşmeyi teşvik eden odaklı 

ÇALIŞMA hayatının ilk yıl-
larında Aras Holding grup 
şirketlerinde görev yapan Re-
cep Demir, Fillo lojistik Genel 
Müdürlüğü görevine getirildi.

1998 yılında İstanbul 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Kamu Yönetimi 
Bölümü’nden mezun olan Re-
cep Demir, 2011 yılında Boğa-

tik köylere, inceleme gezileri 
yaptık ve bu geziler sonucun-
da da hazırladığımız raporlar-
la Aliağa’ya bir Lojistik Köy 
kurulması çalışmalarımız de-
vam ediyor. Aliağa limanları, 
coğrafi yapısı ve ticaret hacmi 
ile doğal bir lojistik merkez 
durumunda. Aliağa Ticaret 
Odası olarak Aliağa’nın po-
tansiyelini uluslararası orga-
nizasyonların içinde yer ala-

mobil uygulama, kamyoncu-
nun dijitalleşmesi için yapılan 
pazarlama stratejisi, bu strate-

Aliağa Lojistik Firmaları logitrans Fuarı’na Katıldı

eTA Felis’ten Ödüllerle Döndü

Fillo Lojistik 
Genel Müdürü 
Recep Demir Oldu

DKV Antakyalı Lojistikçilerle Buluştu

Borusan’ın inovatif iş modeli eTA, Türkiye’nin 
en etkili ve yaratıcı pazarlama projelerinin 
ödüllendirildiği Felis’te, “Dönüştüren 
Pazarlama Etkisi” bölümünde 3 kategoride 
birincilik ödülünü aldı. 

de ettik ve Aliağa’nın lojistik 
yapısını anlatmaya çalıştık. 
Başarılı da olduğumuzu düşü-
nüyorum” diye konuştu.

2018 yılı planlamasını da 
yaptıklarını ifade eden Baş-
kan Saka, Oda olarak, katıl-
dıkları etkinliklerden sonra 
bölgede yaşanan gelişmelerin 
bu tür organizasyonlara da-
ha çok katılmaya kendilerini 
teşvik ettiğini söyledi. Başkan 
Saka ayrıca üyelerin orga-
nizasyonlar sonrası işbirliği 
kurmasının ve etkinliklerde 
Aliağa’nın tanıtılmasının ar-
dından bazı yabancı yatırım-
cıların Aliağa’ya gelmelerinin 
ve yatırım kararı almış olma-
larının bu tür organizasyonla-
ra katılmanın önemini yansıt-
tığını söyledi.

pazarlama aktivitelerimiz 
ile birlikte aşmayı başardık. 
Şu ana kadar 40.000’e yakın 
kamyoncu tarafından indiri-
len eTA Mobil Uygulaması ilk 
çıkış yılı olan 2015’e oranla 6 
kat büyüme sağladı. Bu büyü-
meyi sürdürerek, 2020 yılın-
da Türkiye’deki tüm bireysel 
kamyoncuların, eTA mobil 
uygulamasını deneyimleye-
rek, en az 1 kere eTA ile yük 
taşımasını hedefliyoruz.”

Felis Ödülleri, sektöründe 
stratejik bakışı, etkili yaratıcı-
lığı ve hedeflenen kitleye olan 
etkisini ölçen anlayışıyla ala-
nındaki en önemli yarışma-
lardan birisi olması özelliği ile 
önem taşıyor. Bu yıl 3 bin 385 
başvuru alan organizasyon 
sektörde Türkiye’de alanında 
en fazla başvuru alan yarışma-
sı unvanını kazandı. 

ziçi Üniversitesi’nden Yönetici 
Geliştirme Uzmanlık sertifi-
kası aldı. Recep Demir, Aras 
Holding grup şirketlerinde; 
şube, bölge, denetim müdürlü-
ğü pozisyonlarında görev yap-
tı. 2010 yılından itibaren Fillo 
Lojistik’te Operasyondan So-
rumlu Genel Müdür Yardım-
cılığı görevi yürütmekteydi.

DKV Euro Service, Antak-
ya’da gerçekleştirdiği toplan-
tıda bölgedeki lojistik şirket-
leriyle bir araya geldi. DKV 
Türkiye satış ekibi ile Çek 
Cumhuriyeti ve Bölge Direk-
törü Ondrej Pavlik’in katıldı-
ğı toplantıda, bu bölgede veri-
len hizmetlere dair bilgiler ve 
2018 yılı iş planları paylaşıldı. 

Rusya bölgesinde verilen 
hizmetlerle, gelecek yıl iş he-
deflerinin paylaşıldığı toplan-
tıda DKV, Rusya’daki 1200’ü 

aşkın Gazpromneft istasyo-
nuyla, kaliteli kış yakıtını ga-
ranti ettiklerini duyurdu.  

Yaptığı açılış konuşma-
sında DKV’nin Rusya pa-
zarındaki ihtiyacı önceden 
görerek bu bölgeyi hizmet 
ağına dahil ettiklerini söyle-
yen DKV Çek Cumhuriyeti 
ve Bölge Direktörü Ondrej 
Pavlik, Gazpromneft ile ya-
pılan işbirliği sayesinde böl-
gedeki istasyon sayısını ve 
yaygınlığını artırdıklarını 

belirtti. Ondrej Pavlik, “Rus-
ya çok büyük ve dağınık bir 
coğrafya. Elverişli noktalarda 
bulunan 1256’sı Gazprom-
neft olmak üzere, toplam 
2000 istasyonla müşterile-
rimizin yanında olmaya de-
vam ediyoruz. Ayrıca, Rusya 
bölgesinde müşterilerimize 
destek sağlayan bir ofisimiz 
var. Özellikle lisan nedeniyle 
ortaya çıkan iletişim sorunla-
rında, yerel dili konuşan per-
sonelimiz müşterilerimizin 
yardımına koşuyor” dedi.

Yaptığı konuşmada kalite-
siz yakıtın Rusya bölgesinin 
ortak sorunu olduğuna dik-
kat çeken DKV Euro Service 
Türkiye Satış Müdürü Deniz 
Çokcoş Sezer, “DKV olarak, 
müşterilerimize Gazprom-
neft istasyonlarıyla kaliteli 
yakıt garantisi veriyoruz. 
Ayrıca, müşterilerimiz bu is-

tasyonlardan, kış  şartlarına  
dayanıklı akaryakıtı, pompa 
fiyatının daha altına DKV 
CARD ile vadeli olarak satın 
alabiliyorlar. Aynı kartla oto-
ban ödemelerini de yapabi-
liyorlar. Nakitleri ceplerinde 
kalırken, tüm ödeme ope-
rasyonlarını tek merkezden 
yönetebiliyorlar” diye ekledi.

Deniz Çokcoş Sezer, DKV 
CARD’ın Rusya, Gürcistan ve 
Avrupa’da geçerli tek kart ol-
duğuna vurgu yaparak, Avrupa 
için ayrı bir karta gerek olma-
dığını, aynı kartın Avrupa’da 
da geçerli olduğunun altını 
çizdi. Tek kartın firmalara 
hem finansal takip açısından 
büyük kolaylık getirdiğini, 
hem de DKV CARD’ın sun-
duğu yol yardım, araç tamiri, 
ceza ödeme gibi diğer avantaj-
lardan yararlanma fırsatı sun-
duğunu belirtti.
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Ara Bölme ile
Çift İklimlendirme

Çift Kat ile
Maksimum Palet 

Kapasitesi

4 Borulu Kilit Sistemi

Üst Katta
10 Ton Taşıma Kapasitesi

Yüksek Yalıtım 
Performanslı
Kompozit Panel

Kusursuz Yalıtım Performanslı
Ara Bölme ile İstediğin Kadarını Soğutarak 
Yakıt Tasarrufu

Müşterilerine sunduğu çözümler ile 40 yıldır sektörün lideri olan Tırsan,
ATP mevzuatına uygun Tırsan Frigo ile fark yaratıyor.

Tırsan Frigo, gömme deve boyunlu şasi tasarımı ve artırılmış iç net 
sayesinde müşterilerine daha yüksek hacimde taşımacılık imkanı 
sunmaktadır. Sahip olduğu 2.650mm ve 2.900mm arasındaki geniş iç net 
alternatifleri, ara bölme ve çift kat gibi önemli opsiyonları ile Soğuk Zincir 
Taşımacılığındaki tüm taleplere uygun çözümler sunar.

ATP ONAYLI FRİGO İLE 
HEM YÜKÜNÜZ
HEM REKABET GÜCÜNÜZ 
KORUMA ALTINDA

GIDA HİJYEN
SERTİFİKASI
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TÜRK ihracatçıları ve lojistikçile-
rinin yeni bir faaliyet ve mücadele 
alanı konumuna gelen Fas, aynı 
zamanda Afrika’ya giriş kapısı ola-
rak önemini artırıyor. Fas ve Tür-
kiye arasındaki ticaretin gelişimini 
değerlendiren T.C. Rabat Büyü-
kelçiliği Ticaret Müşaviri Önder 
Duman, Fas ihracatçıların parale-
linde lojistikçilere de yeni fırsatlar 
doğurduğunu vurguladı. 

Fas Krallığı, stratejik konumuna 
sürekli vurgu yapılarak uluslararası 
ticari gemi geçişlerini ve transatlan-
tik gemi geçişlerini bünyesine çek-
meye çalışan ve bu alanda önemli 
yatırımlar gerçekleştirdiği bilinen 
bir ülkedir. Ülke tarafından ger-
çekleştirilen eş zamanlı demiryolu 
ve otoyolu yatırımları ile birlikte, 
birçok Kuzey Avrupa ve Amerika 
kıtası ülkesi için Avrupa ve Orta-
doğu ülkelerinden transatlantik 
geçişlerinin yapılabileceği, aynı za-
manda bu ülkeler içinde Afrika’ya 
açılan bir kapı olma özelliği sebe-
biyle, lojistik olarak farklı bir yerde 
konumlandırılıyor. 

Fas ile Türkiye arasındaki ikili iliş-
kileri düzenleyen çerçeve anlaşmala-
rının 1980’li yıllarda hayata geçiril-
meye başlandığını söyleyen Duman, 
“Söz konusu anlaşmalarla, iki ülke 
arasındaki çeşitlilik ve potansiyele 
odaklanılırken ekonomik, teknik 
ve kültürel ilişkiler bu çerçevede 
hızlanmıştır. Söz konusu çeşitlilik 
ve potansiyel alanlar karşılıklı çıkar-
lara hizmet ederken aynı zamanda 
iki ülkenin kalkınma hedeflerine 
ulaşmasına katkı sağlayacak şekilde 
gerçek bir işbirliği kurulmasına da 
olanak tanınmıştır. Aynı zamanda, 
1 Ocak 2016 yılında serbest ticaret 
anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile 
Fas sanayi ürünlerini vergisiz ola-
rak ülkemize ihraç etmeye başlamış 
ve Ülkemiz ise 10 yıllık geçiş döne-
mi ile birlikte aşamalı şekilde aynı 
hakkı elde etmiştir. Ülkemiz ile Fas 
arasında 2006 yılı öncesinde ticaret 
seviyesi çok yüksek seviyelerde sey-
retmez iken Serbest Ticaret Anlaş-
ması ile önemli bir ivme kazanarak 
ihracatımız 2005 ile 2016 yılları 
arasında yaklaşık yüzde 166’lık artış 
gösterirken iki ülke arasındaki dış 
ticaret seviyesi 2016 yılı sonu itiba-
riyle 2.4 milyar dolar seviyesine ulaş-
mıştır” dedi.

 “Tanger-Med limanı Afrika’nın 
en önemli lojistik bölgelerinden 

birisi haline gelecek”
Önder Duman sözlerine şöyle 

devam etti: Sektörün geliştirilmesi 
kapsamında, lojistik hizmetleri-
nin standartlaştırılması, taşıma-

cılık metotlarının yenilenmesi ve 
altyapısının geliştirilmesi, lojistik 
maliyetlerinin azaltılması, çevre-
nin korunması alanında çalışma-
lar yürüttüğü bilinmekte ve bu 
kapsamda lojistik maliyetlerinin 
GSMH’nin yüzde  15 ine çekilme-
si, 70 adet yeni lojistik merkezi ku-
rulması, yaklaşık 2 milyar Avro’luk 
doğrudan sermaye kazancı ve 36 
bin kişilik yeni istihdam yaratılma-

sı gibi stratejik hedeflerinin bulun-
duğu bilinmektedir. Öte yandan 
5 yeni limanın yapılacağı ve 2030 
yılına kadar 6 milyar USD’lik ya-
tırım planlandığı ilgili Bakanlık 
yetkilileri tarafından şifahen dile 
getirilmektedir.

Ülkenin kuzey bölgesinde bulu-
nan Tanger-Med limanı halihazırda 
uluslararası şirketler için lojistik bir 
bölge durumuna gelmiştir. Söz ko-

nusu limanda şu anda 3.5 milyonluk 
kısmı transit yük olmak üzere 3.7 
milyon ton konteyner kapasitesi bu-
lunmaktadır. Söz konusu kapasite-
nin 5 milyon konteyner daha artırı-
larak toplam kapasitenin 8.7 milyon 
konteynere çıkartılması hedeflen-
mektedir. Söz konusu kapasite artışı 
gerçekleştiğinde Tanger-Med limanı 
Afrika’nın en önemli lojistik bölge-
lerinden birisi haline gelecektir.”

T.C. Rabat Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Önder Duman: 
‘Türkiye Afrika’ya Fas Üzerinden Açılıyor’
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yük bir önceki yıla oranla ton 
bazında yüzde 3.4 büyüdü. 
Ton bazında en büyük artış 
yüzde 9.1 ile konteyner yükle-
rinde yaşandı. Sıvı dökme yük 
ve Ro-Ro da ise ton bazında 
yüzde 1 azalma oldu. Bölgesel 
bazda en fazla yük elleçlenen 
bölge 2016 yılında da Mar-
mara Bölgesi oldu. Bölgeler 
itibarı ile elleçlenen yük açı-
sından ton bazında en yük-
sek artış son üç yılda olduğu 
gibi 2016 yılında da yine Ege 
Bölgesi’nde gerçekleşti.

Elleçlenen yük tipleri içeri-
sinde geçmiş yıllarda olduğu 
gibi 2016 yılında da sıvı yük-
ler 144 milyon ton ile ilk sıra-
da geldi. Sıvı yük yüklemeleri 
76 milyon tona ulaşırken bo-
şaltma 68 milyon tonda kaldı. 
Sıvı dökme yükler içinde en 
yüksek ürün 84.9 milyon ton 
ile ham petrol oldu. Toplam 
elleçleme hacmi bakımından 
ikinci sırada yer alan kuru 
dökme yüklerde yükleme 
hacmi 25 milyon ton iken bo-
şaltma 91 milyon tonu aştı.

2016 yılında limanlarda 
yüklenen ihraç ülkelerde ilk 
sırayı İtalya aldı. İtalya; aynı 
zamanda transit yükler açısın-
dan 40 milyon ton ile de ilk 
sıradaki yerini aldı. Boşaltılan 

TÜRK limancılık sektörüyle 
ilgili çeşitli çalışmalar yapan 
Türkiye Liman İşletmecileri 
Derneği’nin (TÜRKLİM), 
yayınladığı “Türkiye Liman-
cılık Sektörü 2017 Raporu”na 
göre, Türkiye limanlarında 
2016 yılında 121 milyon ton 
yükleme, 242 milyon ton bo-
şaltma ve 66 milyon ton tran-
sit olmak üzere toplam 430 
milyon ton yük elleçlendi.

Elleçlenen yükün yüzde 
65’i boşaltma, yüzde 28’i 
yükleme ve yüzde 16’sını ise 
transit yükler oluşturdu. Li-
manlarımızda elleçlenen yük 
bir önceki yıla oranla ton ba-
zında yüzde 3,4 büyüdü. Ton 
bazında en büyük artış yüzde 
9,1 ile konteyner yüklerin-
de yaşandı. Sıvı dökme yük 
ve Ro-Ro da ise ton bazında 
yüzde 1 azalma oldu.

Bölgesel bazda en fazla yük 
elleçlenen bölge 2016 yılın-
da da Marmara Bölgesi oldu. 
Bölgeler itibarı ile elleçlenen 
yük açısından ton bazında en 
yüksek artış son üç yılda oldu-
ğu gibi 2016 yılında da yine 
Ege Bölgesi’nde gerçekleşti. 
Elleçlenen yük tipleri içerisin-
de geçmiş yıllarda olduğu gi-
bi 2016 yılında da sıvı yükler 
144 milyon ton ile ilk sırada 
geldi. Sıvı yük yüklemeleri 
76 milyon tona ulaşırken bo-
şaltma 68 milyon tonda kaldı. 
Sıvı dökme yükler içinde en 
yüksek ürün 84.9 milyon ton 
ile ham petrol oldu. Toplam 

elleçleme hacmi bakımından 
ikinci sırada yer alan kuru 
dökme yüklerde yükleme hac-
mi 25 milyon ton iken boşalt-
ma 91 milyon tonu aştı.

Raporu değerlendiren 
Türklim Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Kenan Sel-
çuk; “2016 yılında limanla-
rımızda elleçlenen konteyner 
6.8 milyon TEU Dış ticaret 
ve kabotaj, 2 milyon TEU 
transit konteyner olmak üze-
re toplam 8.8 milyon TEU 
oldu. Limanlarımızda kon-
teyner elleçlemesi toplamda 
yüzde 8, dış ticaret ve kabotaj 
konteyner toplamda yüzde 
6.8, transit konteyner ise yüz-
de 12,2 oranlarında artış gös-
terdi. Son üç yılda büyüme 
hızı düşmekle birlikte 2009 
yılından 2015 yılına kadar 
kesintisiz büyüyen RO-RO 
taşımacılığı 2016 yılına geldi-
ğinde; yüzde 3.7 azalarak 451 
bin araca düştü. 2016 yılında 
Kabotaj hatlarında ise 13 mil-
yon araç taşındı” dedi.

En fazla yük elleçlenen 
bölge 2016 yılında da 
Marmara Bölgesi oldu

Türkiye limanlarında 2016 
yılında 121 milyon ton yükle-
me, 242 milyon ton boşaltma 
ve 66 milyon ton transit ol-
mak üzere toplam 430 milyon 
ton yük elleçlendi. Elleçlenen 
yükün yüzde 65’i boşaltma, 
yüzde 28’i yükleme ve yüzde 
16’sını ise transit yükler oluş-
turdu. Limanlarda elleçlenen 

Dünyada taşınan konteyner 
adedi TEU bazında 
180.6 milyona ulaştı

2016 yılında dünyada ta-
şınan konteyner adedi TEU 
bazında 180.6 milyona ulaş-
tı. Bu sayının limanlara yan-
sıması yaklaşık 700 milyon 
TEU olarak gerçekleşti. Bir 
önceki yıla göre artış oranı 
ise yüzde 3.2 gibi düşük bir 
seviyede kaldı. Rota bazında 
bakıldığında en önemli artış 
yüzde yüzde 4.9 ile Çin deni-
zi gibi iç taşıma bölgelerinde, 
özellikle transit konteynerin 
etkisiyle gerçekleşti.
Denizyolu ile taşınan yükler 

11.1 milyar tona ulaştı
Dünyada neredeyse tüm 

yük türlerinde gelişim, geç-
miş yıllara göre düşük sey-
retti. 2016 yılında dünyada 
denizyolu ile taşınan yükler 
yüzde 2.6 oranında artış 
göstererek 11.1 milyar tona 
ulaştı. En fazla taşınan yük 
gurubu olan kuru dökme 

yükler 2016 yılında yüz-
de 1.3 artış göstererek 4.8 
milyar tonluk bir hacimde 
gerçekleşti. En fazla taşınan 
ikinci yük grubu ise ham 
petrol oldu.

Dünya genelinde yüzde 4.1 
oranında artışla 3 milyar ton 
ham petrol taşındı. Ham pet-
rol taşımalarını ton bazında 
yüzde 3.5 artışla konteyner 
izledi. 2016 yılında dünyada 
neredeyse tüm yük türlerinde 
gelişim, geçmiş yıllara göre 
düşük seyretti. 2016 yılında 
dünyada denizyolu ile taşınan 
yükler yüzde 2,6 oranında 
artış göstererek 11,1 milyar 
tona ulaştı.

Uluslararası Ulaştırma 
Forum (ITF) tahminine 
göre, 2016-2030 yılları ara-
sında dünyada taşınan mal 
miktarının yıllık yüzde 4.2 
gibi bir oranda artış göstere-
ceği ve 2030 sonrasında ise 
bu oranın yüzde 3.3’e gerile-
yeceği öngörüldü.

ithal yükler içerisinde 39 mil-
yon ton ile Rusya limanların-
dan gelen yükler ilk sırada yer 
aldı. Toplam elleçleme dikka-
te alındığında ilk üç ülke olan 
İtalya, Rusya Federasyonu ve 
Mısır, toplam yükün yüzde 
34’ünü oluşturduğu görüldü.

Limanlarda elleçlenen kon-
teyner yükünün yüzde 23’ünü 
transit konteyner oluşturdu. 
Aynı zamanda 2016 yılında 
transit yükler bir önceki yıla 
oranla yüzde 12 artarak kon-
teyner yüklerindeki artışın 
esas dinamiğini oluşturdu. 
Rapordaki rakamları baz alı-
narak 2016 yılında Marport, 
Asyaport, Mersin (MIP) ve 
Kumport limanı en yüksek 
transit konteyner elleçleyen 
limanlar olarak dikkat çekti.

2016 yılında toplamda 
15,9 trilyon dolarlık 

mal ihraç edildi
2016 yılında toplamda 

yüzde 3 gerileme ile 15,9 tril-
yon dolarlık mal ihraç edil-
di. Çin yüzde 13.2 pay ve 2 
trilyon doları geçen bedel ile 
halen açık ara en fazla ihra-
cat yapan ülke konumunda. 
ABD yüzde 9.1 pay ve 1.5 
trilyon dolar ile 2’nci sırada 
yer alırken onu yüzde 8.4 pay 
ve 1.3 trilyon dolar bedel ile 
Almanya izledi. İlk iki sırada 
yer alan Çin ve ABD, mal ih-
racatında bir önceki yıla göre 
sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 3 
oranında azalma yaşadı.

2016 yılında toplamda yüz-
de 3 gerileme ile 16.2 trilyon 
dolar olarak gerçekleşen dün-
ya mal ithalatında ise ABD 
yüzde 13.9 pay ve 2.3 trilyon 
dolar bedel ile en önemli mal 
ithalatçısı oldu. ABD’yi yüzde 
9.8 pay ve 1.6 trilyon dolar ile 
Çin ve yüzde 6 pay ve 1 trilyon 
dolar bedel ile Almanya izledi. 
Almanya bir önceki yıla göre 
ithalatındaki değeri korurken 
ABD yüzde 3 ve Çin yüzde 
5 oranında daraldı. Dünya-
nın en önemli ithalatçılarının 
genellikle ithalat oranlarının 
daraldığı görüldü. Türkiye’nin 
ihracattaki payı geçen yıla 
oranla yüzde 1 düşüşle yüz-
de 11 olurken, 2016 yılında 
143 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirildi. 2016 yılın-
da deniz yoluyla 199 milyon 
dolarlık ithalat gerçekleştiren 
Türkiye’nin payı ithalatta yüz-
de 4 düşüşle yüzde 12 oldu.

Türkiye Limanlarında 
430 Milyon Ton Yük Elleçlendi

Türkiye limanlarında 2016 yılında 121 milyon 
ton yükleme, 242 milyon ton boşaltma ve 66 
milyon ton transit olmak üzere toplam 430 
milyon ton yük elleçlendi.
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TÜRKİYE’DE KONTEYNER ELLEÇLEYEN 
LİMANLARDAKİ YÜK GELİŞİMİ (TEU)

2015 20162014Limanlar

Marport
MIP
Asya Port
Evyap
İzmir
Kumport
Yılport
Ege Gübre
Gemport
Mardaş
Nemport
Borusan
Limak İskenderun
Port Akdeniz
Assan
Haydarpaşa
Roda Port
Samsunport
Dp World
Trabzon
Limaş
Ç.Bandırma
Derince Safiport
Akçansa
Türklim Toplamı
Türkiye Toplamı
Türklim Pay
Diğer Özel Limanlar
Özel Limanlar Payı
Kamu Limanları*

* İzmir ve Haydarpaşa Limanları 

1,757,864
1,482,774

-
522,97

680,972
1,414,303

354,41
283,516
388,589
315,473

256,554
227,064

79,364
189,337
106,692
127,791
101,919
47,906

-
17,609
25,694
25,163
8,358

-
7,579,592
8,418,780

%90.0
%0.2

%90.2
%9.8

1,585,419
1,441,196

129,297
605,385

656,41
1,169,019
375,003

330,25
369,288
335,576
254,311
225,718
139,168
178,515
91,272

121,641
88,993
52,414
2,077

19,033
13,311
18,613

407
1,195

7,404,825
8,203,511

%90.3
%0.2

%90.5
%9.5

1,846,995
1,453,038

694,107
688,496
682,057
664,787
396,099
366,845
356,461
291,138
271,751

249,466
243,745
172,036
131,051

109,675
86,322
54,929
52,191

14,045
13,583
11,463
2,002
1,291

8,052,042
8,857,819

%90.9
%0.2

%91.1
%8.9

LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN YÜKÜN ÜLKELER BAZINDA DAĞILIMI (TON)

İtalya
Rusya Fed.
Mısır
A.B.D
Kolombiya
Yunanistan
Ukrayna
İspanya
İsrail
Çin
Belçika
İran
İngiltere
Fransa
Romanya
Brezilya
Irak
Hollanda
Cezayir
Hindistan

51,661,824
4,435,256

24,423,717
18,434,397
11,976,609
16,309,869
17,497,520

9,934,861
9,823,737
8,085,787
9,323,689

6,096,042
7,349,422
7,202,157

6,852,606
6,555,349
5,123,893
3,996,638
5,190,961
3,281,641

11,764,415
1,933,589
9,037,041
6,131,699

988,157
5,599,844
1,279,088
6,749,290
4,928,513
2,662,929
3,134,578

67,202
2,974,409
2,081,253
2,113,769

221,323
16,147

1,451,753
743,378
936,282

7,280,263
39,783,404
17,067,189
12,549,764
15,897,557
8,164,689

11,247,220
2,661,089

5,300,564
4,982,307
5,714,589
7,694,128
3,679,329
2,565,798
3,397,959
6,685,686
6,277,257
3,683,358

4,409,088
2,852,101

40,995,943
777,528
977,239

52,614
0

1,121,026
1,039,497
1,442,586

235,275
1,950,574

128,572
68

534,853
2,480,805
1,498,726

495
85,025
241,813
71,495

1,341,01

60,040,621
42,494,521
27,081,468
18,734,077
16,885,714
14,885,559
13,565,805
10,852,965
10,464,352

9,595,810
8,977,739
7,761,398
7,188,591
7,127,856

7,010,454
6,907,504
6,378,429
5,376,924
5,223,961
5,129,393

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Toplam 2016Transit 2016İthalat 2016İhracat 2016Toplam 2015Ülkeler

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Limanlar, “Liman 4.0” Devrimiyle Akıllanacak
TÜRKIYE Liman İşletmecile-
ri Derneği (TÜRKLİM) Başkanı 
Mustafa Kenan Selçuk, Uluslara-
rası Katılımlı III. Ulusal Liman 
Kongresi’nde akademisyen, liman-
cılık sektörü temsilcileri ve paydaş-
larıyla bir araya geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz-
cilik Fakültesi tarafından düzen-
lenen III. Ulusal Limanlar Kong-
resi 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde 
İzmir’de gerçekleşti. Bu sene üçün-
cüsü düzenlenen uluslararası katı-
lımlı kongrede; sektörün önde gelen 
limanlarının yöneticileri ve değerli 
akademisyenlerin sunumları gerçek-
leşti ve akademik bildiriler sunuldu.

Kongreye katılan T.C. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel 
Müdürlüğü yetkilileri, Deniz Ti-
caret Odası yetkilileri, çok sayıda 
akademisyen ve sektör temsilcileri-
ne hitap eden TÜRKLİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Kenan Sel-
çuk, yaptığı konuşmasında sektörün 
gelişimi için sanayi 4.0’ın öneminin 
kavranmasına dikkat çekti. 

Yaptığı konuşmasında sanayinin 
tarihine değinen Selçuk, sanayinin 
bugün geldiği noktaya atıfta buluna-
rak sanayi 4.0’ın daha öncekilere göre 
daha karmaşık bir yapıda olduğunu 
söyledi.  Liman 4.0’ın ‘küresel tedarik 
zincirindeki tüm üyelerin dahil olduğu 
bir elektronik platformda akıllı liman-
ların yapılanması’ olarak tanımlayan 
Selçuk, ”Limancılık sektörü, 3. Sanayi 
Devrimindeki temel unsur olan oto-
masyon sürecine hızlıca adapte olmuş, 
uzaktan kumandalı rıhtım vinçleri 
(STS, MHC), saha istif vinçleri (RTG, 
RMG) ve otomatik terminal traktörle-
ri (AGV) ile insansız terminaller işlet-
meye başlamıştır.  Dolayısıyla liman-
cılık sektörü 4. Sanayi Devrimi için 
gerekli olan ilk adımı zaten atmıştır. 
Ancak limanları 4. aşamada daha kap-
samlı bir süreç beklemektedir. Liman 
4.0 uygulaması ile Liman otoriteleri 
bağlanabilirliklerini, otonom sistemle-
rini ve büyük veri (big data) analizleri-
ni arttırmak için dijitalizasyon seviye-
sini yükseltmelidir” dedi.

Çin gibi gelişmekte olan ülkelerde 
düşük iş gücüne dayalı, devasa kapa-
siteli ve uzun tedarik zincirli üretim 
modellerinin ömrünün azaldığını 
sözlerine ekleyen Selçuk, Uluslara-
rası ticaret ve lojistiğin yıllık gelişimi 

zamanla azalacağına değindi. Selçuk; 
‘’Endüstri 4.0 ve Yeni Küreselleşme 
Modeli ile üretimin pazara yakın nok-
talara çekilme eğilimi, ucuz iş gücüne 
dayalı devasa üretim yapan Çin gibi 
ülkeler için bir tehdit oluşturmakta, 
ellerindeki önemli üretim gücünün 
azalmaması için onları önlem almaya 
zorlamaktadır. Çağımızın en önemli 
lojistik projesi olan Bir Kuşak Bir Yol 
(One Belt One Road) projesi, Çin’in 
yeni küreselleşme modeline karşı ge-

liştirdiği çok kapsamlı bir önlemler gi-
rişimdir. Çin OBOR projesi ile tehli-
keye giren küresel üretim üstünlüğünü 
sürdürme amacındadır” dedi. Çin gibi 
ekonomisi güçlü olan bir ülkenin ileri-
ye yönelik sanayi ve iş gücü ataklarını 
konuşmasında değerlendiren Selçuk, 
endüstri 4.0 teknolojilerini kullanan, 
online kanallarla müşteriye bağlı olan, 
dijital pazarlar kuran ve bunun gibi 
gelişimlere ayak uyduran işletmecile-
rin ayakta kalacağını anlattı. 

TÜRKLİM Başkanı
Mustafa Kenan Selçuk.
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önceki yıla göre yüzde 90’a 
yakın artış göstererek 1.5 mil-
yar ABD Doları seviyesine 
ulaşırken, aynı şekilde yüzde 
41’e ulaşan FAVKÖK marjı 
ile Türk Hava Yolları’nın ha-
vacılık sektöründeki en kârlı 
havayolları arasındaki konu-
munu koruduğu görülüyor. 

Finansal sonuçları değer-
lendiren Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu ve İcra Ko-
mitesi Başkanı M. İlker Aycı 
şunları kaydetti; “2017 yılı-
nın üçüncü çeyreğinde elde 
ettiğimiz kârlılık, Ortaklı-

zincir taşımacılığı gerektiren 
medikal ürünleri dünyanın 
en büyük ilaç şirketlerine 
ulaştıracak olan Turkish Car-
go, müşterilerine daha yük-
sek kalitede hizmet sunarken 
mevcut iş potansiyelinin art-
masına da olanak sağlayacak.

İlaç ve medikal malzeme 
içerikli gönderiler için oluş-
turduğu özel ürünü ile Tur-
kish Cargo, uluslararası hava 
kargo taşıma ağı kapsamın-
daki 300’den fazla noktaya 
hizmetlerini genişletiyor. Tur-
kish Cargo Envirotainer kon-
teynerlerini 2015 yılından bu 
yana kullanmakta ve sevkiyat 
kalitesini dünyanın en büyük 
ilaç şirketleriyle buluşturuyor. 

TÜRK Hava Yolları, yılba-
şından itibaren uyguladığı 
mali disiplin ve dinamik ta-
lep yönetimi uygulamaları ile 
2017 yılının üçüncü çeyre-
ğinde 939 milyon ABD Do-
ları, dokuz aylık döneminde 
ise 956 milyon ABD Doları 
Esas Faaliyet Kârı gerçekleş-
tirerek, tarihinin en yüksek 
kârına ulaştı.

Başarılı geçen üçüncü çey-
rekte hem yolcu hem de kargo 
gelirleri 2016 yılının aynı dö-
nemine göre güçlü artış gös-
terdi; toplam gelirler yüzde 
23 oranında artış ile 3’üncü6 
milyar ABD Dolarına ulaştı. 
Yılın dokuz aylık döneminde 
elde edilen toplam gelir ise 
yüzde 8 oranında artış ile 8.2 
milyar ABD Dolarına ulaştı. 

TURKISH Cargo dünyanın 
120 ülkesindeki müşterilerine 
sunduğu hizmetlerini geliştir-
meye devam ediyor.  

Asya’da “Yılın en iyi hava 
kargo taşıyıcısı” seçilen Tur-
kish Cargo; ilaç taşımacılığı 
konusunda vermiş olduğu 
hizmetin kalite göstergesi o-
larak ısı kontrollü konteyner 

Rakamlarda bu dönemde 
FAVKÖK (Faiz, vergi, amor-
tisman ve kira öncesi kâr) bir 

sağlayıcısı Envirotainer’dan 
iki yeni istasyon için daha 
(Berlin ve Atlanta) Kalifiye 
Envirotainer Tedarikçileri 
(QEP) Akreditasyonu aldı.

QEP akreditasyonuna sa-
hip olduğu sekiz istasyonda 
(Mumbai, Frankfurt, Hay-
darabad, Seul, İstanbul, Tel 
Aviv, Brüksel, Atlanta) soğuk 

Yolları yüzde 81.5 ile son beş 
yılın en yüksek Eylül ayı do-
luluk oranına ulaştı. Bu yılın 
ikinci çeyreğinde canlanmaya 
başlayan turizmin, üçüncü 
çeyrekte daha da güçlenmesi 
ile birlikte, taşınan yolcu sayı-
sı 2016 yılının üçüncü çeyre-
ğine göre yüzde 17 oranında 
bir artış ile 21.3 milyon ola-
rak gerçekleşti. Üçüncü çey-
rekte yaşanan bu başarının da 
katkısıyla Türk Hava Yolları 
2017 yılının dokuz aylık dö-
neminde ortalama yüzde 79 

da yurt içi ve yurt dışı toplam 
misafir sayısında bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüz-
de 14,9 artış sağladı ve 20,78 
milyon misafirine hizmet ver-
di. Geçtiğimiz yılın aynı dö-
nemine göre yurt içinde yüz-
de 9,1 artışla 12,46 milyon, 
yurt dışında ise yüzde 22,7 
artışla 7,88 milyon misafirini 
uçurdu. Yılın ilk 9 ayında yan 
gelirlerini de yüzde 38 artıra-
rak toplam yan gelir rakamı-
nı 845 milyon 285 bin 659 
TL’ye yükselten Pegasus’un 
kişi başına elde edilen yan 
gelirleri ise yüzde 20 artarak 
40,7 TL olarak gerçekleşti.

Konuyla ilgili açıklama 
yapan Pegasus Hava Yolları 

doluluk ile 52 milyon yolcu-
ya ulaştı. 

Bayrak taşıyıcı havayolu, 
2017 yılının ilk dokuz aylık 
döneminde mali disiplinden 
taviz vermeyerek operasyonel 
giderlerini yaklaşık yüzde 6 o-
ranında azalttı. Akaryakıt gi-
derlerinin arttığı 2017 yılının 
üçüncü çeyreğinde, personel 
ve ikram giderleri gibi tüm 
büyük kalemlerde yapılan 
tasarruflar sayesinde birim 
giderinde yüzde 4 oranında 
daha azalma kaydedildi. 

Genel Müdürü Mehmet T. 
Nane, “2017 yılını bir yeni-
lenme dönemi olarak gördü-
ğümüzü ve asıl büyümenin 
2018 ve sonrasında gelmesini 
beklediğimizi sene başında 
ifade etmiştik. Bu büyümeyi 
yakalamak adına çok çalıştık, 
çalışmaya da devam ediyoruz. 
2016’da başlattığımız verim-
lilik çalışmalarının meyveleri-
ni topluyoruz” dedi.

ğımızın güçlü nakit üretme 
potansiyelini net bir şekilde 
ortaya koymuştur. Tüm Türk 
Hava Yolları ailesi olarak dün-
yanın önde gelen beş yıldızlı 
havayollarından biri olma he-
defimiz doğrultusunda, hiz-
met kalitemizden asla ödün 
vermeden büyüme trendine 
devam edeceğiz. Türkiye’nin 
en değerli markası ve en bü-
yük hizmet ihracatçısı olan 
Türk Hava Yolları, yükselişini 
sürdürme ve İstanbul’u ulus-
lararası hava taşımacılığının 
önemli bir merkezi haline ge-
tirme yolunda emin adımlarla 
ilerlemeye devam edecek”. 

Eylül ayı yüzde 81.5 ile 
dolulukta birinci 

Açıklanan finansal verilere 
göre bu dönem Türk Hava 

PEGASUS Hava Yolları, 
2017 yılının ilk 9 ayına ait 
finansal sonuçlarını açıkladı. 

Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’nda (KAP) yer 
alan verilere göre yılın ilk 
9 ayında cirosunu bir ön-
ceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 46 artırarak 4 
milyar 162 milyon 118 bin 
008 TL’ye, 3. çeyrekte bir 
önceki yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 50 artırarak 
2 milyar 52 milyon 853 
bin 486 TL’ye yükselten 
Pegasus’un aktif büyüklü-
ğü de yüzde 30 artarak 7 
milyar 281 milyon 455 bin 
074 TL oldu.

Pegasus, yılın ilk 9 ayın-

THY Tarihinin En Yüksek 
3’üncü Çeyrek Kârını Açıkladı

Rize-Artvin Havalimanı 2020’de Uçuşa Hazır Olacak

Turkish Cargo İki Yeni
İstasyon İçin Akreditasyon Aldı 

Pegasus Verimliliğin 
Meyvelerini Topluyor

THY Yönetim Kurulu ve İcra 
Komitesi Başkanı M. İlker Aycı.

Türk Hava Yolları (THY) 2017 yılının üçüncü 
çeyreğinde, 939 milyon ABD Doları Esas 
Faaliyet Kârı ile tarihinin en yüksek 3’üncü 
çeyrek kârını açıkladı. 

ULAŞTIRMA, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ars-
lan, denize inşa edilen Rize-
Artvin Havalimanı’nın, 29 
Ekim 2020’de bitirilip hiz-
mete sunulmasının hedeflen-
diğini belirtti.

Arslan, yaptığı açıklamada, 
Rize-Artvin Havalimanı’nı 
bölgesel hava taşımacılığı açı-
sından çok önemsediklerini 
söyledi. Bu havalimanının, 
dünyanın denizde yapılmış 
üçüncü ve Türkiye’nin ikinci 
havalimanı olacağını ifade 
eden Arslan, “25 metre de-
rinliğinde ve 85 milyon ton 
taş dolgu yapacağız. Hava-
limanın önemini ve özelli-
ğini vurgulaması adına çok 
önemli. Konvansiyonel bo-
yut dediğimiz 3 bin metreye 

45 metrelik bir pist olacak. 
Dünyanın her yerine uçabile-
cek uçakların gelebileceği ve 
inebileceği bir pistten bahse-
diyoruz” diye konuştu.

Arslan, havalimanının 
yılda 3 milyon yolcuya hiz-
met edebileceğini belirterek, 
şunları kaydetti: “25 bin 
metrekare kapalı alana sahip 
olan bir terminal yapacağız. 
Onun da proje süreçleri de-
vam ediyor. Sözleşmesine 
göre 2021 yılında bitmesi 
öngörülüyor. Rize-Artvin 
Havalimanı 29 Ekim 2020 
yılında bitirilecek. Yani 3,5 
yıl sonra biz bu havalimanı-
nı bitirmiş olacağız. Bölge 
insanının hizmetine sunmuş 
olacağız. Yeter ki amacınız, 
iş yapmak ve eser üretmek ol-

sun. Bu bölge taşa da, doğal 
güzelliklere de sahip. Biz taşı 
bulacağız ve bu havalimanı-
nı yapıp gerçekleştireceğiz. 
Bundan da Rizeliler ve Art-
vinliler mutlu olacak. Rize-
Artvin Havalimanı ile hem 
bölgeye, bölge insanına ve bu 
kadar değerli turizm merkezi 
olan bir yere misafirlerimizi 
ağırlayacak bir havalimanı 
kazandırmış olacağız.”

Rize-Artvin Havalimanı’nın 
Türkiye’de havacılık sektörü-
nün geldiği noktayı gösterdi-
ğini kaydeden Arslan, 2002 
yılında 25 havalimanı varken 
bugün 55 aktif havalimanı 
bulunduğunu söyledi.

Yılda yaklaşık 35 milyon 
yolcuya iç ve dış hat olarak 
hizmet veriyorken bugün 
yılda 180 milyonun üzerin-
de yolcuya hizmet edildiğini 

anımsatan Arslan, “Daha 
da önemlisi Dünyanın en 
büyük ve en fazla yolcuya 
hizmet edecek havalimanını 
İstanbul’a yapıyoruz. Bu da 
yılda 200 milyon yolcuya hiz-
met edecek. Ülkemizi dünya-
nın havacılık merkezi haline 
getirecek bir havalimanı.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Arslan, bununla da ye-
tinmediklerini belirterek, 
“Şu an aktif olarak 6 havali-
manının yapılması ile ilgili 
süreçleri devam ettiriyoruz. 
İstanbul, Rize-Artvin, Çu-
kurova Bölgesel Havalimanı, 
Yozgat, Karaman, Gümüşha-
ne-Bayburt arasına hizmet 
edebilecek bir havalimanı, 
İzmir Çeşme’de de yeni bir 
havalimanı...” dedi.

Türk havacılık sektörünün, 
dünyanın havacılık merkezi 
olmasına uygun bir şekilde 
daha da gelişerek hizmet eder 
hale geleceğini ifade eden 
Arslan, şöyle konuştu: “Çün-
kü havacılık yatırımın yapıl-
ması, yatırım erbabının hızlı 
bir şekilde gelmesi, dünyadaki 
ticaret olan her yere kolaylıkla 
erişebilmeniz anlamına geli-
yor. Adeta ticaretin, ekono-
minin, sanayinin ve endüst-
rinin büyümesinin önündeki 
en büyük engelken, şimdi tam 
tersine ülkemizin havacılık 
alanında geldiği noktayı dü-
şünürseniz engel olmaktan 
ziyade bunların hepsinin bü-
yümesi adına bir lokomotif 
haline geldi. İnşallah daha da 
büyüyecek ve artacak.”

Pegasus Hava Yolları Genel 
Müdürü Mehmet T. Nane.
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Türkiye’nin ‘Yükünü’ İstanbul Havalimanları Çekiyor

Yeni 
Havalimanının 
Uluslararası 
Kodları Belli Oldu

TÜRKIYE havalimanlarındaki 
geliş ve gidiş uçuşlarında taşınan 2 
milyon 880 bin 543 ton bagaj, kargo 
ile posta yükünün 2 milyon 32 bin 
623 tonu Atatürk ve Sabiha Gökçen 
havalimanları çıkışlı ve varışlı sefer-
lerle gerçekleştirildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, 
Türkiye havalimanlarındaki geliş ve 
gidiş uçuşlarında taşınan 2 milyon 
880 bin 543 ton bagaj, kargo ile 
posta yükünün 2 milyon 32 bin 623 
tonu Atatürk ve Sabiha Gökçen ha-
valimanları çıkışlı ve varışlı seferlerle 
gerçekleştirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletme-
si (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün 
resmi internet sitesine göre, 10 aylık 
dönemde İstanbul havalimanların-
dan taşınan bagaj, kargo ile posta-
dan oluşan yük trafiğinde geçen yıla 
göre belirgin bir artış yaşandı.

Buna göre, 2017’nin Ocak-Ekim 
döneminde Atatürk Havalimanı 
çıkışlı ve varışlı uçuşlarda iç hatlar-
dan 175 bin 304, dış hatlardan ise 1 
milyon 568 bin 706 ton yük taşındı. 
Böylece bu yıl 1 milyon 744 bin 10 
ton bagaj, kargo ile postanın taşınma-
sı için Atatürk Havalimanı kullanıldı.

Geçen yılın aynı döneminde, ay-
nı havalimanından 1 milyon 590 
bin 124 ton taşınmıştı. Bu yıl, aynı 
döneme göre 153 bin 886 ton yük 
artışı sağlandı.

AÇILIŞI gelecek yıl yapılması plan-
lanan İstanbul Üçüncü Havalimanı 
için uluslararası kodlar belli oldu. 
Havalimanı, Uluslararası Havayolu 
Taşıyıcıları Birliği (IATA) kodu ola-
rak halen Atatürk Havalimanı´nın 
kullandığı IST kodunu aldı. Havali-
manının Uluslararası Sivil Havacılık 
Organizasyonu (ICAO) kodu ile 
LTFM olarak belirlendi.

IATA´nın belirlediği ve üç harf-
ten oluşan kodlar, tüm biletme, uçuş 
bilgi işlemlerinde kullanılıyor. Halen 
Atatürk Havalimanı´nın kullandığı 
IST´in yeni havalimanına verilme-
siyle geçiş sırasında herhangi bir tek-
nik sorunun yaşanmaması hedefle-
niyor. Ayrıca IST, İstanbul´u temsil 
etmesi de yeni havalimanının tanıtıl-
masına olumlu katkı sağlayacak.

DHMİ Genel Müdürü Funda 
Ocak, simülasyonun toplam 8 hafta 
süreceğini açıkladı: “Geçtiğimiz e-
kim ayında başlayan ve Ocak 2018´e 
kadar planlanan toplam 8 hafta sü-
recek simülasyonlarda, Hava Trafik 
Kontrol Personelinin tamamen ye-
nilenen Hava Sahasına adaptasyonu 
hedefleniyor. Dördüncü haftasına 
giren ve Uluslararası düzeyde ilgi 
gösterilen simülasyonlara, bugüne 
kadar Avrupa´daki muhtelif hava 
seyrüsefer hizmet sağlayıcıları tara-
fından ziyaretler düzenlendi.”

Bu yılın 10 ayında Sabiha Gökçen 
Uluslararası Havalimanı odaklı uçuş-
larda, iç hatta 117 bin 790, dış hatta 
ise 170 bin 823 ton olmak üzere 
toplam 288 bin 613 ton yük taşındı. 
Geçen yılın aynı döneminde 292 bin 
833 ton yükün taşınması için Sabiha 
Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşların 
kullanıldığı kayıtlara yansımıştı.

Geçen yılın ocak-ekim dönemin-
de, her iki havalimanı çıkışlı ve varışlı 
seferlerde taşınan yük, 1 milyon 882 
bin 957 ton olarak hesaplanırken, 

2017’nin 10 ayında, 2 milyon 32 bin 
623 ton olarak kayıtlara yansıdı.

Böylece bu yıl taşınan yük, geçen 
senenin aynı dönemine göre 149 bin 
666 ton artmış oldu.

Bu yılın 10 ayında, Türkiye ge-
nelindeki havalimanları çıkışlı ve 
varışlı bagaj, kargo ile posta trafiği 
2 milyon 880 bin 543 ton olarak 
hesaplandı. Bunun, 2 milyon 32 bin 
623 tonunun İstanbul’daki iki hava-
limanı çıkışlı ve varışlı uçuşlardan 
karşılandığı kayıtlara geçti.



2018 Uluslararası Pick-up 
Ödülü VW Amarok V6’nın 

2018 Uluslararası Yılın 
Kamyonu Ödülünü DAF Aldı 
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DAILY Blue Power ‘2018 
Uluslararası Yılın Ticari Ara-
cı’ seçildi. Bu seçimde yüksek 
düzeyde sürdürülebilir hafif 
ticari araçlarla taşımacıların 
çevresel etkilerini azaltacak 
yeni ürün gamının sunulması 
etkili oldu. 

DAF’IN Yeni CF ve XF 
araçları, 2018 Uluslararası 
Yılın Kamyonu ödülünü al-
dı. Avrupa kamyon endüstri-
sindeki en prestijli ödül olan 
bu ödül DAF Trucks başkanı 
Preston Feight’a Lyon’daki 
Solutrans fuarında jüri baş-
kanı Gianenrico Griffini ta-
rafından takdim edildi. DAF 
Yeni CF ve XF araçlarında, 
son derece verimli şanzıman-
lara ve arka dingillere sahip 
yepyeni güç aktarma organ-
ları yer alıyor. Yeni kompakt 
son işlem sistemleri, gelişmiş 
yazılım ve aerodinamik op-
timizasyonlarıyla birlikte bu 
yenilikler, yakıt verimi ka-
zancı ve yüzde 7 gibi etkile-
yici bir oranda CO2 azaltımı 
sağlıyor. Yeni kamyonların 
mesleki konfigürasyonları 
için; müşterinin çalışma ve-
rimliliğini daha da iyileştir-
mek amacıyla 300 kilograma 
kadar ağırlık azalımı yapıldı. 

Jüri başkanı Gianenrico 
Griffini, “Her yıl verilen bu 
ödül, karayolu taşımacılığı 
verimliliğine büyük katkıda 

doğal gazlı ticarisi Caddy 
TGI ise üçüncülüğü aldı. 

İtalyan markası Iveco, Da-
ily Blue Power ile Gerçek Sü-
rüş Emisyonları (RDE) 2.3 
litre dizel Euro 6 dizel, Hi-
Matic otomatik şanzımanlı 
3.0 litrelik doğalgazlı aracı ve 

Başarılı ve takdir edilen ürü-
nün ötesinde bu ödül, Iveco 
tarafından sürdürülen ve CO2 
emisyonunun düşürülerek 
şehirlerimizin temiz havaya 
kavuşması için yapılan kararlı 
savaşın muazzam çabalarının 
takdiridir. Elektrikli, doğal 
gazlı ve en gelişmiş dizel ver-
siyonlarıyla Daily Blue Power, 
şehir merkezlerine erişimi her 
geçen gün artan bir şekilde 
etkileyen düzenlemeleri aş-
mak için 3 seçenek sunan ilk 
ve tek araçtır. Bu, müşterilerin 
yatırımlarını güvence altına 
alıyor ve onlara sürdürülebilir 
işletmeleri geliştirmeleri için 
ihtiyaç duyduğu rekabet avan-
tajını sunuyor.”

International Van of the 
Year Juri Başkanı Jarlath Swe-
eney, 1992 yılında verilmeye 
başlanan bu ödülü Iveco’nun 
ilk olarak 2000 yılında daha 
sonrasında ise 2015 yılında 
aldığını söyleyerek üçüncü 
kere bu ödülü kazanan mar-
kayı kutladı.

Daily Hi-Matic Natural 
Power: Hafif ticari araç sektö-
ründe 8 vitesli otomatik şanzı-
mana sahip olan, sıkıştırılmış 
doğal gaz ile çalışan ilk araç. 
Şehir içinde düşük emisyon ve 
ideal sürdürülebilirliğin mü-
kemmel birleşimini sunuyor. 
Aracın TCO avantajı yüzde 
35’e kadar çıkıyor. 

Daily Euro 6 RDE 2020 
Hazır: Hollanda Uygulamalı 
Bilimler Araştırma Organi-
zasyonu (TNO) tarafından o-
naylanan, 2020 Gerçek Sürüş 
Emisyonları yönetmeliklerine 
hazır olan ilk hafif ticari araç. 

Mercedes-Benz X Class’a kar-
şı yarıştılar.

Uluslararası Yılın Tica-
ri Aracı Jüri Başkanı Jarlath 
Sweeney, yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: “Jüri üyeleri 
yakın puanların söz konusu 
olduğu zorlu bir yarışmada 
Amarok V6’yı toplamdaki 
üstünlüğüyle seçtiler. Yeni 
Volkswagen Amarok V6 56 
puanla birinciliği alırken ta-
mamen yeni bir model olarak 
pazara sunulan Alman rakibi 
Mercedes-Benz X-Class 50 
puan aldı, Toyota Hilux ise 
bu iki markayı yakından ta-
kip ederek 41 puanla ilk üç-

bulunan yeni bir kamyona 
veya model serisine verildi. 
Bu kararın verilmesinde; tek-
nolojik yenilik, sürücü konfo-
ru, karayolu güvenliği, sürüş 
rahatlığı, yakıt ekonomisi, 
çevresel ‘ayak izi’ ve Toplam 
Sahip Olma Maliyeti de da-
hil pek çok önemli kriter göz 
önünde bulunduruldu” şek-
linde konuştu. Yeni CF ve XF 
serisinin tanıtımıyla birlikte 
DAF, tahrik hattı verimlili-
ğinde ve genel performansta 
yeni bir standart oluşturan 
orta ve ağır hizmet tipi kam-
yon serisini sundu. 

DAF Trucks başkanı Pres-

Daily elektrikli ile 3 önemli 
seçenek sunuyor. Doğalgazlı 
ve elektrikli versiyonların yanı 
sıra Gerçek Sürüş Emisyon-
larını (RDE) rakip modeller-
den 3 yıl önce sunması marka-
nın ödüle uzanmasındaki en 
önemli etkenlerden biri oldu. 

MAN TGE ve Renault 
Kangoo Z.E.33’ün de dahil ol-
duğu beş marka bu yıl yarışma-
ya katıldı. Ödülün kazananı 
Fransa’nın Lyon kentinde dü-
zenlenen Solutrans Fuarı bün-
yesinde düzenlenen Avrupa 
ticari araç endüstrisinden bin 
500 temsilcinin katıldığı gala 
yemeği bünyesinde açıklandı. 

Iveco Marka Başkanı Pierre 
Lahutte ödülü alırken yaptığı 
açıklamada şunları söyledi: 
“40. Yıl dönümünde Daily, 
International Van of the Ye-
ar ödülünü üçüncü kere aldı. 

te yer aldı. Puanlar aktarma 
organı verimliliği, yük hacmi 
ve kapasitesi, sürücü ve yolcu 
konforu ve güvenlik yönleri 
ile işletme açısından düşük 
toplam işletme maliyeti temel 
alınarak verildi.”

Volkswagen Ticari Araçlar 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Eckhard Scholz, ise ödülle il-
gili şu yorumda bulundu: “I-
PUA 2018 için memnunuz ve 
uluslararası uzmanlardan olu-
şan jürinin kararı ile ödüllen-
dirilmekten onur duyuyoruz. 
Amarok’la müşteriyi dinledik 
ve lüks ve yaşam tarzı yerine 
tüm alanlarda daha fazla güç, 
tork ve kullanışlılık sağladık. 
Müşterilerimize daha iyi iş 
yapmaları için en iyi çözümle-
ri sunmaya devam edeceğimi-
ze dair söz veriyorum.”

Sınıfının en güçlüsü:
3.0 lt V6 motor

Amarok’ta kullanılan 3 
litre hacimli turbo dizel V6 
motor 224 PS güç üretirken 
550 Nm tork sağlayarak sı-
nıfının en güçlüsü olurken 
2018 yılında daha fazla güç 
ve tork sunacak motor se-
çeneklerinin de sinyallerini 
veriyor. Standart olarak su-
nulan “İkincil Çarpışma Ön-
leme Asistanı” olası bir ikinci 
çarpışmayı önleme amacıyla 
ilk çarpışmadan sonra aracı 
frenliyor. İki bağımsız sensör 
sayesinde çarpışmanın dere-
cesini algılıyor ve çarpışma 
yeterince kuvvetliyse aracı 
frenliyor ve hızını 10 km/s’ ye 
kadar düşürüyor. 

Ticari araç dergi editör ve 
gazetecilerinden oluşan 25 
jüri üyesinin yaptığı bağımsız 
oylama sonucu Iveco Daily 
Blue Power 113 puanla birin-
ci olurken, Ford Transit Cus-
tom 79 puanla ikinci oldu. 
Volkswagen Ticari Araçlar’ın 

SUNDUĞU en geniş yel-
pazeye sahip V6 dizel motor 
ve model çeşitliliğiyle Volk-
swagen Amarok Uluslara-
rası Yılın Ticari Aracı jürisi 
(IVotY) tarafından ‘2018 
Uluslararası Yılın Pick-up’ı 
(IPUA 2018) ödülünü aldı. 
Ödül, Fransa’nın Lyon ken-
tinde Solutrans Fuarı bün-
yesinde düzenlenen törenle 
Volkswagen Ticari Araçlar 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Eckhard Scholz’e verildi. 

Kasım ayı başında 
Romanya’da gerçekleşen ve 
Türkiye’den Kargo Haber 
dergisinin katıldığı ve 3 
günden daha uzun bir süre 
yoğun bir test sürüşünün 
ardından Amarok V6 Ulus-
lararası Yılın Ticari Aracı 
jüri üyeleri tarafından kaza-
nan olarak değerlendirildi. 
İki yılda bir verilen 1 tonluk 
pick-up araçlar için düzen-
lenen uluslararası ödülün 
dördüncüsünde Toyota 
Hilux ve Volkswagen Ama-
rok, pazarın iki yeni oyun-
cusuna; Renault Alaskan ve 

ton Feight şöyle devam etti; 
“Bu prestijli “2018 Yılının 
Uluslararası Kamyonu” 
ödülünü Avrupa çapında 10 
bin DAF çalışanı adına alı-
yorum. Bu onur DAF kuru-
luşundaki her bir üyeye ait. 
Piyasadaki en iyi kamyonla-
rı daha da iyi hale getirmek 
için hepimiz çok çalıştık. 
Sonucunda “Pure Excellen-
ce” felsefesinin örnekleri 
Yeni CF ve XF ortaya çıktı. 
Tüm bu emeklerin bu ka-
dar mükemmel bir şekilde 
ödüllendirilmiş olması son 
derece sevindirici. Ayrıca, 
“2018 Yılının Uluslararası 
Kamyonu” ödülünü ka-
zanmış olmamız tedarikçi-
lerimiz ve bayilerimiz için 
büyük bir başarı. Ancak en 
önemlisi de DAF Yeni CF 
veya XF araçlarını seçmiş 
olan ve seçecek olan tüm 
müşterilerimiz için bu ödül 
mükemmel bir övgü teşkil 
ediyor. Jüri, bu kamyonların 
karayolu taşımacılığı verim-
liliğinde birer öncü olduğu-
nu belirtti.”

Iveco Daily Blue Power 2018 
Yılın Ticari Aracı Ödülünü Kazandı

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Ford Trucks Büyümesine Mısır İle Devam Ediyor
FORD Otosan’ın ağır ticari araç 
markası Ford Trucks, global büyü-
mesini Afrika’da gerçekleştirdiği 
yatırımlarla sürdürüyor. Fas, Ce-
zayir ve Gana’daki yatırımlarının 
ardından Ford Truc ks, bölgenin 
ileride gelen kuruluşlarından Aljico 
Misr iş birliği ile Kahire’de yeni bir 
tesis açılışına imza attı. Ford Trucks 
müşterilerine satış, servis ve yedek 
parça hizmetlerini aynı çatı altın-
da sunacak yeni 3S konseptli tesis, 
Ford Trucks’ın Afrika pazarındaki 
operasyonlarına önemli bir katkı 
sağlayacak. Ford Trucks, Mısır’da 
1843T XHR, 3543T LR, 1833 
DC, 3543D DC, 4143M DC mo-
dellerini pazara sunacak.

Mısır’ın hızlı büyüyen ekonomisi, 
stratejik coğrafi konumu ve yeni ula-
şım projeleriyle Afrika için önemli 
bir merkez olduğunu vurgulayan 
Ford Trucks Uluslararası Pazarlar 
Direktörü Emrah Duman, şunları 
söyledi: “Ford Trucks olarak, 2020 
itibarıyla toplam 50 ülkede var ol-
ma hedefimiz doğrultusunda bayi 
ağımızı büyütmeye devam ediyoruz. 
Afrika pazarı, global büyüme plan-
larımızda çok önemli bir yere sahip. 
Mısır, 14.4 milyar Avro tutarındaki 
ulaşım ve inşaat projeleri yatırımları 
ile yeni bir kalkınma hamlesi başlat-
tı. Ayrıca, Mısır’da taşınan yüklerin 

yüzde 90’ı ağır ticari araçlar vasıta-
sıyla karayolları üzerinden taşınıyor. 
Bu da Mısır’daki ağır ticari araç pa-
zarının büyüklüğünü ortaya koyu-
yor. Mısır’ın sahip olduğu yüksek 
potansiyele bağlı olarak, bölgenin 
önde gelen distribütörlerinden Al-
jico Misr ile 2018 yılı sonuna ka-
dar Mısır’da 3 ayrı tesis açılışı daha 
yapmayı planlıyoruz. Ford Trucks 
olarak farklı ihracat pazarlarına 
yönelik ürün geliştirme yeteneği-
mizle Mısır’ın da coğrafi ve iklim 
şartlarına uygun modellerimizi pa-
zara sunuyoruz. Yeni tesislerimizle 
Afrika’da pazar payımızı artıracağı-
mıza ve bölgedeki müşteri memnu-
niyetimizi daha da ileriye taşıyacağı-
mıza inanıyoruz”.

Mısır’da pazara sunulacak Ford 
Trucks modelleri, bölgenin coğrafi 
ve meteorolojik şartlarına yöne-
lik sıcak ve tozlu bölge koşullarına 
uygun olarak sunuluyor. Bölgenin 
ihtiyaçları doğrultusunda üretilen 
araçların geliştirme süreci boyunca, 
araç dayanıklılık testleri; laboratu-
var ortamında bölge şartlarının si-
müle edildiği yüksek sıcaklık, nem 
ve toz dayanım testleri ve kapsamlı 
yol testleri gerçekleştirildi. 

Ford’un ağır ticari araçlar ve 
ilgili dizel motor ve motor sis-
temleri için küresel mühendislik 
merkezi olan Ford Otosan, sadece 

Türkiye’de değil, Avrupa ve Kuzey 
Amerika dahil tüm potansiyel ih-
racat pazarlarında rekabet edecek 
ürünler sunabilmek için ileri tek-
nolojiler üzerinde çalışıyor. 55 yılı 
aşkın kamyon üretim tecrübesini, 
farklı ihracat pazarlarına özel ürün 

geliştirme yeteneği ile birleştiren 
Ford Trucks’ın Eskişehir İnönü 
Fabrikası’nda ürettiği yeni nesil 
Euro 6 Ecotorq motorlu kamyon-
lar, şirketin global çaptaki sürdü-
rülebilir büyümesi için stratejik bir 
önem arz ediyor. 

Ford Trucks, son olarak Afrika’nın en önemli ticaret 
merkezlerinden Mısır’ın başkenti Kahire’deki yeni bayisi 
ile Afrika’daki yapılanmasını bir adım daha ileriye taşıdı.  



Özen Makine, İkinci Hizmet Noktasını Açtı
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Törende konuşma yapan 
Iveco Araç genel müdürü 
Roberto Camatta ise şunları 
söyledi; “Biz Iveco Türkiye 
olarak hızlı büyüyen bir mar-
kayız son 9 yılda pazar payı-
mız iki mislinden fazla bü-
yümüştür. Bugün Türkiye’de 
3,5 ton ve üstü kamyon seg-
mentinde 3. Markayız. Bu 
büyümede Özgözde’nin kat-
kısı büyüktür. Özgözde  bu 
dönemde Bursa ve Eskişehir 
dahil olmak üzere 3 yeni te-
sisini hizmete sunmuştur, 
bu yıl da yeniden yapılanma 
çalışmalarımız çerçevesinde 
Özgözde’nin  gördüğünüz 
yeni, modern tesisini hizmete 
sunuyoruz. Amacımız hem 
ürün hem hizmet anlamında 

IVECO’NUN Türkiye’deki 
en eski yetkili satış ve servis-
lerinden biri olan Özgözde 
Otomotiv 2000 yılında An-
kara’daki yatırımlarını ta-
mamladıktan sonra Bursa ve 
Eskişher’de modern tesisler 
ile yapılanmasını sürdürdü. 
Ankara’da uzun yıllar OS-
TİM’deki tesisi merkez ol-
mak üzere farklı noktalarda-
ki showroomları ile hizmet 
verdi. 2015 yılında başladığı 
Ankara Susuz’daki yatırımını 
tamamlayan Özgözde yeni te-
sisinin açılışını gerçekleştirdi.

Düzenlenen açılış törenin-
de Özgözde Otomotiv Yö-
netim Kurulu Başkanı Erol 
Arslan şunları söyledi; “Biz 
Iveco’nun güçlü geleceğine 
inanıyoruz ve bugün modern 
yeni tesisimizi Iveco’nun en 
yeni ürünleri ile  Daha İyisi 
İçin Çalışıyoruz sloganı ile 
tanıtmaktan mutluluk duyu-
yoruz. 6 bin 400 metrekaresi 
açık alana sahip olan Ankara 
Susuz tesisi 3 bin 600 metre-
kare kapalı alana sahip olup, 
toplamda 10 bin metrekare-
ye oturmaktadır. 2 bin 100 
metrekare servis alanı ile aynı 
anda 20 araca hizmet verebi-
lecek kapasitede. 550 met-

rekare modern kapalı show-
roomda aynı anda 7 kamyon 
sergilenebiliyor, dışarıdaki 
teşhir alanında ise aynı anda 
50 kamyon sergileme imkanı-
na sahibiz”

64 personelin çalıştığı yeni 
tesisi çevreci bir yaklaşım ile 
inşa ettiklerini belirten Erol 
Arslan tüm çalışma alanla-
rının havalandırmasını en 
modern sistemler ile donat-
tıklarını belirtti. Iveco’nun 
3,5 tondan ağır vasıtaya geniş 
bir ürün gamına sahip oldu-
ğunu belirten Erol Arslan Su-
suz’daki yeni tesisin hem satış 
hem de ağır vasıta ve hafif 
vasıta servisi için en optimum 
nokta olduğunu belirtti. An-
kara, Bursa ve Eskişehir tesis-
lerinin kendi öz malları oldu-
ğunu belirten Erol Arslan bu 
şekilde kendi tesislerine daha 
rahat yatırım yapabildiklerini 
ifade etti.

tek satış bayisi. Ankara gibi 
hem başkent hem de büyük bir 
şehirde böyle büyük ve önemli 
tesis yatırımı elbette ki Iveco 
markasını müşterisi önünde 
yüceltiyor ve daha önemli bir 
yere getiriyor. Satış sonrasında 
da bu tesisle müşteriye daha 
yakın durumda oluyoruz. Şu 
anda bile bu tesisin faydasını 
görmeye başladık. Servise ge-
len araç sayısında şimdiden 
artış var. Özgözde’nin Iveco 
satışları içindeki ağırlığı sadece 
Ankara bölgesini alırsak yüzde 
10’dur. Ancak Özgözde’nin 
Ankara dışında Eskişehir ve 
Bursa’da da Iveco bayiliği var. 
Ankara satışlarına Eskişehir 
ve Bursa’yı da dahil edersek 
Özgözde’nin toplam Iveco 

araç satışlarındaki payı yüzde 
20’yi geçiyor.

Iveco Araç A,Ş. Bayi Ge-
liştirme ve Müşteri İlişkileri 
Yönetiminden Sorumlu Ge-
nel Müdür Yardımcısı Yıl-
dırım Tanılkan, amaçlarının 
yapılandıkları bölgelerde ya 
da kentlerde müşteri mem-
nuniyetini artırmak, bayile-
rine daha çok kazanç sağla-
mak, servis için yürüyen araç 
parkını büyütmek olduğunu 
belirterek, Türkiye çapın-
daki 20 adet bayilerinin sa-
yısını artırmak yerine kendi 
sorumluluk alanları içindeki 
etkinliklerini artıracak, servis 
faaliyetlerini zenginleştirecek 
çalışmalar yaptıklarını kay-
detti. Türkiye’de her 100 ağır 
kamyondan 43’ünün İstan-
bul, Ankara ve İzmir’de sa-
tıldığını dile getiren Yıldırım 
Tanılkan, özellikle bu üç ilde 
nasıl daha iyi hizmet verebile-
cekleri düşüncesiyle hareket 
ettiklerini söyledi.

Iveco Genel Müdürü Rober-
to Camatta, Erol Arslan’a gü-
nün anısına bir plaket takdim 
etti. Çok sayıda davetlinin ha-
zır olduğu törende Erol Arslan, 
Roberto Camatta  kurdela ke-
serek tesisin açılışını yaptılar.

tüm gücümüz ile müşteriye 
daha yakın olmak. Ben Erol 
Arslan ve ailesine bu modern 
tesisi inşa ederek Iveco’ya o-
lan inancını gösterdiği için te-
şekkür ediyorum. Ayrıca her 
yeni açılan, yenilenen tesis o 
bölgenin gelişimine katkıda 
bulunmaktadır. Ankara’da 
güçlü bir şekilde olmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz” 

Pazarın 2014 ve 2015 yılın-
daki kadar iyi olmadığının altı-
nı çizen Roberto Camatta şöy-
le devam etti: “Bu tesiste sadece 
Iveco araçların satışı yapılacak 
ve servis hizmeti verilecek. 
Ankara’da Özgözde Otomotiv 
dışında bir yetkili servisimiz 
daha var ancak Özgözde Oto-
motiv, Iveco’nun Ankara’daki 

Özgözde Otomotiv’den Ankara’da Dev Iveco Tesisi
Iveco, 17 Kasım’da 
açılışını gerçekleştirdiği 
Ankara yetkili satıcısı 
ve servisi Özgözde’nin 
yeni tesisi ile Ankara ve 
bölgesindeki varlığını 
güçlendirdi. 

Temsa İş Makinaları, Tekirdağ’da bulunan 
Trakya Bölgesi’nin en büyük yetkili servisi 
Özen Makine’nin açılışını gerçekleştirdiği 
yeni servis noktası ile sağlam ve güçlü 
büyümesini sürdürüyor. 

TÜRKIYE iş makinaları 
sektörünün önde gelen fir-
ması Temsa İş Makinaları, 
Tekirdağ’da bulunan Trakya 
Bölgesi’nin en büyük yetkili 
servisi Özen Makine’nin 15 
Kasım’da açılışını gerçekleş-

tirdiği yeni servis noktası ile 
sağlam ve güçlü büyümesini 
sürdürüyor. 

Açılış, Tekirdağ Büyük-
şehir Belediye Başkanı Ka-
dir Albayrak, Süleymanpaşa 
Belediye Başkanı M.Ekrem 

Eşkinat, Tekirdağ Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkan Yar-
dımcısı Galip Öge, Temsa İş 
Makinaları Genel Müdürü 
Eşref Zeka, Özen Makine 
kurucuları Murat Sevinç 
ve Ömer Girgin, Temsa İş 
Makinaları müşterileri ve 
çalışanlarının katıldığı bir 
törenle gerçekleşti. 2006 
yılından bu yana Temsa İş 
Makinaları’nın yetkili bayisi 
olan Özen Makine, bu ye-
ni lokasyonla birlikte artık 
bölgede 2 servis noktasıyla 
müşterilerine en iyi hizmeti 
vermeye devam edecek. 

Açılışta konuşan Temsa İş 
Makinaları Genel Müdürü 
Eşref Zeka, 34 yıldır distri-
bütörlüğünü yürüttükleri 
Komatsu markasının Trakya 
bölgesindeki gücünün artma-
sında Özen Makine’nin rolü-
ne değinerek şunları söyledi: 

“Özen Makine ile uzun yıl-
lardır iş birliğimiz var, 11 yıl-
dır yetkili bayimiz olarak hiz-
met veriyor. Komatsu’nun 
bütün ürün gamına yönelik 
olarak bakım ve onarım ko-
nularında bütünsel hizmet 
verebilme yetkinliğine sahip, 
hızlı ve etkin çözümleriyle 
müşterilerinin gönlünü ka-
zanmış bir bayimiz. Özen 
Makine bizim Trakya böl-
gesindeki kalemiz. Temsa İş 
Makinaları adına Özen Ma-
kine ailesine tüm gayretleri 
ve çalışmaları için teşekkür 
ederim. Şimdi yepyeni bir 
lokasyonda, daha yüksek bir 
kapasiteyle müşterilerine en 
iyi şekilde hizmet vermeye 
devam edecekler. Bunun iş 
sonuçlarımıza da müşteri 
memnuniyetine de olumlu 
etkileri olacağı muhakkak. 
Tebrik ediyor, hepimiz için 

hayırlı olmasını diliyorum.”
Tebrikleri kabul eden Ö-

zen Makine’nin kurucuları 
Murat Sevinç ve Ömer Gir-
gin de hizmetlerini daha da 
etkin ve efektif hale getirmek 
adına yeni lokasyonlarına 
taşındıklarını belirterek 15 
Kasım itibariyle 2 servis nok-
tasından, daha yüksek bir ka-
pasiteyle hizmet vermeye de-
vam edeceklerini söylediler.

Süleymanpaşa İlçesi’nin 
Belediye Başkanı M.Ekrem 
Eşkinat da Özen Makine’nin 
kurucularının açılıştan duy-
duğu heyecandan çok etki-
lendiğini ve bölgeye en iyi 
hizmeti vereceklerine inan-
cının tam olduğunu belirtti. 

Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Albayrak ise şun-
ları dile getirdi: “Bölgemize 
yatırım yapılması, hem ilimi-
zin kalkınması hem de ülke 
ekonomisi için çok önemli. 
Tekirdağ her yıl göç alan ve 
gelişen bir şehir. Bu konuda iş 
makinası sektörüne büyük bir 
rol düşüyor ve Özen Makine 
bizim için çok önemli bir de-
ğer. Bu sebeple kaliteli hizmet 
anlayışıyla işini yıllardır hak-
kıyla yürüten Özen Makine’ye 
ve bölge ekonomisine gerek 
istihdam açısından gerek-
se değer yaratmak açısından 
desteğini esirgemeyen Temsa 
İş Makinaları’na, Trakyalılar 
adına teşekkür ediyorum.”

Soldan sağa; Özen Makine kurucularından Murat Sevinç, 
Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka ve Ömer Girgin.
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Konteyner Rıhtım
Uzunluğu

700 M
Geri Sahası

42 Hektar
Geri Sahası

42 Hektar
Su Derinliği

16 M
16.000 TEU

kapasiteli
gemiler

Ege‘den dünyaya 
açılan kapı
İnşaatının tamamı Türk mühendisleri ve müteahhitleri 
tarafından gerçekleştirilen; 400 milyon dolar yatırımla 
hayata geçirdiğimiz Petlim, Ege Bölgesi’nin en büyük 
entegre konteyner terminali. Dünyanın en büyük 
gemilerinin yanaşabileceği, 1.5 milyon TEU kapasiteli 
Ege’deki ilk ve tek konteyner terminali olması sayesinde 
Petlim, ihracatçılarımızın Asya ve Amerika’daki 
transatlantik pazarlara erişim maliyetlerini neredeyse 
yarı yarıya indirecek.
SOCAR Türkiye olarak, bu çok önemli terminali 
Türkiye’ye kazandırmış olmaktan gurur duyuyoruz. 
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MERCEDES-BENZ Türk Used1 
ekibi, toplamda 4 bin 718 km yol kat 
ederek 924 kişiyle bir araya geldi ve 
ikinci el araç alım satım konusunda 
müşterilerine kapsamlı bilgi verdi.

Mercedes-Benz Türk‘ün 2.El 
Hafif Ticari Araçlar faaliyetlerini 
yürüten Used1 markası, ticarette 
fark yaratıyor. “Her marka ikinci 
el aracı takasa aldığımız, sattığımız 
doğrudur!„ sloganıyla yola çıkan 
Mercedes-Benz Türk Used1 ekibi, 
yaklaşık 1 ay boyunca Türkiye’nin 
6 farklı noktasında tanıtımlar 
gerçekleştirdi. Ekip, tanıtım tu-
ru boyunca Tekirdağ Bölgesi’nde 
378 km, Antalya’da bin 190 km, 
Dalaman’da 333 km, Mersin’de 559 
km, Adana’da 926 km ve Konya’da 
bin 332 km yol giderek toplamda 4 
bin 718 km yol kat etti.

MB Türk yetkili bayileri tarafın-
dan gönderilen bilgilendirme mesa-
jıyla sayesinde hem ilgililer hem de 
müşteriler, Used1 ekibinin bulu-
nacağı lokasyonlar konusunda ön-
den bilgilendirildiler. Tur boyunca 
Mercedes-Benz Türk Used1 ekibi, 
Tekirdağ Bölgesi’nde, Antalya’da, 
Dalaman’da, Mersin’de, Adana’da 
ve Konya’da yaklaşık bin  kişiyle bir 
araya gelerek müşterilerine sahip 
oldukları hafif ticari araçların takas 
işlemleri hakkında ve Mercedes-
Benz Hafif Ticari Araçlar’ın fiyat-
ları konusunda bilgiler verdi. Müş-
teriler, kendi araçlarını takasa verip 
Mercedes-Benz marka sıfır hafif 
ticari araç alabilecekleri gibi ikinci 
el başka marka araç da satın alabile-
cekleri ve bu işlemlerin süreçleri ko-
nusunda detaylı bilgi sahibi oldular.

MB Türk Hafif Ticari Araçlar 
2’nci El Satış Müdürü Faruk Özer; 
“İkinci el pazarı, otomotiv sektö-
ründeki önemini her geçen gün 
artırıyor. Takaslı satış işlemleri de 
özellikle ticari araç pazarında strate-
jik olarak daha da önem kazanıyor. 
Bizler Mercedes-Benz Türk olarak 
ikinci el faaliyetlerimiz ile müşteri-
lerimize tek elden takas, alt takas, fi-
nansman, sigorta ve her marka ikin-
ci el araç satış hizmeti verebiliyoruz. 
Bu kapsamda yaklaşık 1 ay boyunca 
Türkiye’nin 6 farklı noktasında 
müşterilerimizle buluştuk ve onları 
bilgilendirdik. Müşterilerimiz ile di-
rekt temas halinde olmak hem onla-
rın ihtiyaç ve beklentilerini birinci 
ağızdan dinleyebildiğimiz, hem de 
sunduğumuz çözümleri onlara al-
ternatifli olarak anlatabildiğimiz 
için çok verimli oluyor. Bu aktivite-
lerimiz sonucu aldığımız geri bildi-
rimler bizlere doğru yolda olduğu-
muzu bir kez daha gösteriyor” dedi. 

Mercedes-Benz filo 
müşterileri Aksaray’da

Türkiye’nin önde gelen lojistik 
şirketlerinin üst düzey yöneticile-

riyle Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 
yenilenen tesislerinde bir araya gelen 
Mercedes-Benz Türk, konuklarına, 
Euro 6 motorlu yeni ürün gamının 
arkasındaki teknolojiyi anlattı. 

Mercedes-Benz Türk’ün pay-
daş buluşmaları tüm hızıyla de-
vam ediyor. Şirketin, İç Anadolu 

Bölgesi’nde Kurulu Aksaray Kam-
yon Fabrikası’ndaki yatırımlar hak-
kında bilgi vermek ve Euro 6 mo-
torlu yeni Mercedes-Benz kamyon 
ve çekicilerinin üretildiği yüksek 
teknolojiyi tanıtmak için hayata ge-
çirdiği fabrika ziyaretleri, iş ortakla-
rından büyük ilgi gördü. Fabrika tu-

runa, İstanbul, Ankara, Antalya ve 
Kayseri başta olmak üzere 9 ilden 37 
şirketin üst düzey yöneticisi katıldı. 

Aksaray Kamyon Fabrikası’nı 

gezen yöneticilere, üretim sistem-
leri ve Mercedes-Benz kamyonla-
rının teknolojisi hakkında en son 
bilgiler aktarıldı. 

Mercedes, Türkiye’nin 
6 Şehrini Ziyaret Ederek 
Müşterilerini Bilgilendirdi
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2018 yılında da kamu yatı-
rımlarının devam edeceğini 
ve Ankara ticari araçlar pa-
zarının yüzde 25’ler seviye-
sinde artacağını düşünüyo-
ruz” şeklinde belirtti. 

Türkiye çekici pazarında 
ilk üçte olmayı hedefledik-
lerinin altını çizen Renault 
Trucks Türkiye Genel Mü-
dürü Sebastien Delepine 
ise açılış töreninde yaptığı 
açıklamada; “Renault Trucks 
olarak Türkiye’deki Avrupalı 
ticari araç markaları arasın-
da ilk üç içerisinde olmayı 
hedefliyoruz. TAİD - Ağır 
Ticari Araçlar Derneği’nin 
Ekim 2017 raporuna göre 
çekici satış adetlerine baktığı-
mızda Renault Trucks olarak 
zaten üçüncü sırada yer alıyo-
ruz. Çekici pazarının yanı sı-
ra K serisi kamyonlarımız ile 
Türkiye’de inşaat ve maden 
alanlarına gücümüzü katmayı 
hedefliyoruz. Renault Trucks 
K serisi kamyonlar, yolda, in-
şaat sahasında veya maden o-
caklarındaki zorlu koşullarda 
faaliyet gösteren müşterilerin 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
tasarlandı. K Xtrem kamyo-
nu, alanında lider bir araç. 
Renault Trucks olarak tüm 
Türkiye’yi kapsayacak şekilde 
inşaat ve maden projeleri için 
bu yeni araçlarımızı sunuyo-
ruz. Ankara’da da yüksek bir 

yor. Kasım ayı boyunca yurt 
çapındaki tüm Krone yetkili 
servislerinde ve Krone Cen-
ter Gebze’de geçerli olacak 
“Treylerinizi Kışa Hazır-
lıyoruz” kampanyasıyla 
Krone kullanıcıları ücretsiz 
check-up uygulamasından 
faydalanabilecek. Tüm ye-
dek parçalarda ve işçilikte 
yüzde 20 indirimin de uy-
gulanacağı bu kampanya ile 
Krone yetkilileri, kış mev-

GENIŞ ürün gamıyla 
Türkiye’de 16 ton ve üzeri 
kamyon ve çekici pazarında 
hedeflerini büyüten Renault 
Trucks, yetkili satış ve servis 
hizmet ağı ile de iddiasını 
sürdürüyor. Renault Trucks, 
Ceyhan Otomotiv ile iş birli-
ğini geliştirerek satış ve servis 
hizmetinin sunulacağı yeni 
yetkili bayi noktası sayesinde 
Ankara ve İç Anadolu bölge-
sindeki varlığını arttırıyor. 

Renault Trucks’ın Türki-
ye genelindeki satış ve servis 
ağında yerini alan Ceyhan 
Otomotiv için düzenlenen 
tören, Renault Trucks Tür-
kiye Genel Müdürü Sebasti-
en Delepine ve yönetim ekibi 
ile Ceyhan Otomotiv Yöne-
tim Kurulu Başkanı Recai 
Yelliburun’un ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. İnşaat ve lojis-
tik firmalarının üst düzey yö-
neticileri de törene katıldılar.

Ceyhan Otomotiv Yöne-
tim Kurulu Başkanı Recai 
Yelliburun, Ceyhan Otomo-
tiv olarak 45 yıllık kamyon 
servis tecrübesi ile hizmet 
verdiklerini belirterek; “Oto-
motiv servis, satış ve üst yapı 
alanlarında hizmet sunuyo-
ruz. 2013 yılında yetkili servi-
si olarak Renault Trucks ile iş 

KRONE, “Treylerinizi Kı-
şa Hazırlıyoruz” kampan-
yası ile kullanıcılarını yetkili 

birliğimize başladık. Geliştir-
diğimiz servis ve showroom 
alanımız ile şimdi Renault 
Trucks iş ortaklığımızı, yet-
kili bayi noktası olarak satış 
hizmeti ile de taçlandırıyo-
ruz” diye açıkladı. 

Ceyhan Otomotiv’in 12 bin 
200 metrekare olan tesisinde 
atölye, kaporta-boya bölümü, 
showroom, depo ve yönetim 
binasının yer aldığı toplam 5 
bin 500 metrekare kapalı alan 
bulunuyor. Bu yeni Renault 
Trucks satış ve servis noktası-
nın, 2018 yılında yerinde hiz-
met ve servis sağlayacağı araç 
giriş sayısının yıllık 3 bin adet 
olması hedefleniyor. 

Ankara’nın bölgede ve 
Türkiye’de ticari araçlar 
sektörü için önemini dile 
getiren Recai Yelliburun; 
“2016 yılında yüzde 15 olan 
Ankara kamyon pazar payı, 
2017 yılında artan kamu 
yatırımları ile yüzde 20’le-
re yükselmiştir. Bu ivme 
ile Ankara, tüm iş makinası 
ve ticari araç markalarının 
odak noktası olmuştur. An-
kara ticari araçlar pazarının 
yüzde 16’sı çekici, yüzde 
84’ü kamyonlardan oluş-
maktadır. Bu bilgiler ışığın-
da Ankara’da yılda yaklaşık 
olarak 3 bin 500 adet 16 
Ton ve üzeri kamyon ve çe-
kici satışı öngörülmektedir. 

servislerine davet ediyor.
Krone, kullanıcıları için 

çözüm üretmeye devam edi-

2016 ile 2017 yıllarını kı-
yasladığımızda inşaat ve uzun 
yol taşımacılığı alanlarında-
ki ticari araç alımlarındaki 
eğilimlerin Türkiye’de deği-
şimlerini gözlemlediklerini 
paylaşan Sebastien Delepine; 
“2016 yılı ile kıyasladığımız-
da TAİD- Ağır Ticari Araç-
lar Derneği’nin açıkladığı 
raporlara göre kamyon pa-
zarı yaklaşık yüzde 35 artış 
gösterirken, çekici pazarında 
yüzde 45 oranında bir düşüş 
söz konusu oldu. Kamyon 
pazarındaki bu artışın en 
büyük nedeni, Türkiye’de 
yüksek bir ivmeye sahip olan 
inşaat sektörü ve talepleridir. 
Özellikle Ankara başta olmak 

ter Gebze’de uygulanacak. 
Tüm kullanıcılarımızı en 
yakın Krone yetkili servi-
sine ya da Krone Center 
Gebze’ye davet ediyoruz. 
Bu kampanya ile zor ko-
şullarda çalışan kullanıcıla-
rımıza kış mevsimi öncesi 
güvenlik ve verimlilik anla-
mında bir katkı da biz sun-
mak istiyoruz. Türk nakli-
yecisinin ticaretini baştan 
sona güvenli ve kârlı yürü-

üzere İç Anadolu Bölgesi 
kamu yatırımları ile inşaat 
alanında büyük gelişmelere 
sahne oluyor. Bu gelişmeler 
doğrultusunda kamyon tale-
bi de artıyor. Renault Trucks 
olarak özellikle inşaat ve ma-
den sahalarında iddialı olan 
K serisi kamyonlarımız ile bu 
talepleri karşılamaya hazırız. 
Ceyhan Otomotiv ile iş bir-
liğimiz sayesinde bölgedeki 
müşterilerimize daha da ya-
kın olacağız” diye belirti. 

Delepine, Türkiye kamyon 
ve çekici pazarının Renault 
Trucks için önemine deği-
nerek “2018 yılında Renault 
Trucks Türkiye olarak ül-
kemizdeki 20’nci senemizi 
kutluyor olacağız. Ağır ticari 
araçlar sektöründe inşaattan 
uzun yola kadar uzanan geniş 
bir araç yelpazesi ile mevcu-
duz. Tüm araç gamımız, son 
üç senede tamamen yenilendi 
ve genişletildi. Bu doğrultu-
da müşterilerimize Renault 
Trucks markasının en bilinen 
değerleri olan güvenilirlik, sağ-
lamlık ve yakıt tasarrufu sağla-
maya devam ediyoruz” dedi.

tebilmesi için çalışıyoruz.” 
İfadelerini kullandı.

Satış, satış sonrası, ikinci 
el, yedek parça, finansman 
ve filo kiralama alanlarında 
kullanıcılarına en iyi çö-
zümleri sunmayı amaçlayan 
Krone, yurt çapındaki 33 
yetkili servis noktasıyla sa-
tış sonrasında kullanıcıları-
nın her daim ulaşabileceği 
bir marka olma felsefesini 
sürdürüyor.

potansiyeli karşılayabileceği-
mize inanıyoruz. Pazar payı-
mızdaki büyüme hedefimize 
paralel olarak yetkili satış ve 
servis noktalarımızı da geliş-
tiriyoruz. Ceyhan Otomotiv 
ile yaptığımız geliştirdiğimiz 
yeni işbirliğimiz de bu alan-
daki yatırımlarımızın göster-
gesidir” dedi.

simi öncesinde kullanıcıla-
rının yol ve can güvenliğini 
arttırmayı hedefliyor. 

Krone Türkiye Satış 
Sonrası Hizmetler Müdürü 
Mehmet Dinçer 2 yıl içeri-
sinde yetkili servis sayısını 
sıfırdan 33’e çıkardıklarına 
dikkat çekerek, “Satış son-
rası treyler sektörü için çok 
önemli. Bu kampanyamız 
yurt çapındaki 33 yetkili 
servisimizde ve Krone Cen-

Renault Trucks, Başkentte Güçleniyor 

Krone’den Kullanıcıları İçin Kış Kampanyası

Renault Trucks C ve K Serisi 
Kamyonlarda Karınca Vitesli Şanzıman

Renault Trucks Türkiye Genel 
Müdürü Sebastien Delepine 
(solda) ve Ceyhan Otomotiv 

Yönetim Kurulu Başkanı
Recai Yelliburun.

Renault Trucks, 
Ceyhan Otomotiv ile 
iş birliği çerçevesinde 
Ankara’da yeni satış 
ve satış sonrası yetkili 
bayisini ticari araçlar 
sektörüne kazandırdı. 

RENAULT Trucks, C ve K 
serisi için ekstra yavaş karın-
ca vitese sahip robotize şan-
zıman Optidriver Xtended’i 
ürün gamına ekliyor. 

Renault Trucks’ın C ve 
K inşaat serisi araçları, artık 
robotize ve ekstra düşük ka-
rınca vitesli şanzıman olan 
Optidriver Xtended dona-
nımı ile sunulabiliyor. Müş-
teriler, ihtiyaçlarına göre, 
birinci vitesin üzerine yerleş-
tirilecek bir veya iki adet ek 
vites seçebiliyor. Bu özellik 
ile müşteriler, araçlarını ol-
dukça yavaş hızlarda (0.7 ve 
2km/s arasında) tamamen 
güvenli ve hassas bir şekilde 
kullanabiliyor.

Optidriver Xtended, 
kamyonların zorlu sürüş 
koşullarında kullanım kon-
forunu ve manevra kabili-

yetini artırmasının yanı sıra 
dik tepelerde ve tam yüklü 
durumlarda aracın ivme ka-
zanmasını kolaylaştırıyor. 
Optidriver Xtended, debri-
yaja daha az baskı yüklendiği 
ve aşınma süresini uzattığı 
için müşterilerin işletme 
maliyetlerini de azaltıyor. 

13 vitesli yavaş versiyon 
(Over Drive*) inşaat ve 
ağır inşaat sektörü, 80 tonu 
aşan ağır taşımacılık işleri 

ve süpürme makinaları gibi 
sabit, yavaş hareket gerekti-
ren uygulamalarda faaliyet 
gösteren müşteriler için tav-
siye ediliyor. 14 vitesli ekstra 
yavaş versiyon (Direct Drive 
ve Over Drive*) ise sadece 
taş ocağı, maden, orman, 
petrol ve gaz sahaları gibi 
uygulamaların zorlu ihtiyaç-
larını karşılamak üzere ta-
sarlanmış dört çeker araçlar 
için mevcut bulunuyor. 
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Glokal DAF İkitelli Servisi Hizmete Girdi
TÜRKIYE otomotiv sektörünün 
en hızlı büyüyen segmentlerinden 
biri olan ağır ticari araç pazarına, 
Doğan Holding bünyesinde kuru-
lan Glokal Motorlu Araçlar Pazar-
lama ile iddialı bir giriş yapan DAF, 
İkitelli’de tesisini törenle açtı.

DAF marka çekici ve kamyon 
modelleri için 3 bin 300 metrekare 
alanda hizmet verecek olan tesisin 
açılış kurdelesini Glokal Motorlu 
Araçlar Pazarlama AŞ Yönetim 
Kurulu Murahhas Aza ve Genel 
Müdürü Ümit Karaarslan, Ope-
rasyon Direktörü İsmail Şimşek, 
Orhanlı Şube Müdürü Ersin Tur-
han Kundak birlikte kesti.

Glokal Motorlu Araçlar Pa-
zarlama A.Ş. Yönetim Kurulu 
Murahhas Aza ve Genel Müdü-
rü Ümit Karaarslan son iki yıldır 
özellikle lojistik sektöründe ya-
şanmakta olan daralmaya rağmen 
2018’de projelerin artmasıyla be-
raber Türkiye’de ağır ticari araç 
pazarının da gelişmesine paralel 
olarak Glokal A.Ş.’nin de büyü-
mesini arttıracağını ifade etti. Ka-
raarslan, Glokal olarak Türkiye’de 
DAF araçların yüzde 50’sini sat-
mayı hedeflediklerini açıkladı.

Karaarslan sözlerine şöyle de-
vam etti: “Ekim 2016’da resmi 
olarak faaliyete geçtik. Biz ilk önce 
Anadolu yakasında Orhanlı-Tuzla 
mevkiinde yaklaşık 1 bin 800 m2 
alanda satış ve servis hizmetine 
başladık. Ayrıca Glokal  A.Ş. ola-
rak Koşuyolu’nda bulunan merke-
zimizde de satış hizmeti vermeye 
devam ediyoruz. Şu anda bulun-
duğumuz lokasyonda DAF marka 
çekici ve kamyon modelleri için 3 
bin 300 metrekare alanda hizmete 
başlıyoruz. Diğer illerde de, başta 
Güney Anadolu olmak üzere geli-
şimimizi sürdürmeyi planlıyoruz. 
2018’e kadar yüzde 6 olmasını 
hedeflediğimiz Pazar payımızı, 
2019 yılında yüzde 10 seviyeleri-
ne çıkartmayı hedefliyoruz. Bu yıl 
farklı bir özellik var. Tamamen 
yenilenen ürün gamı ile DAF’ın 
Türkiye’de yeniden doğuşunu 
birlikte gerçekleştiriyoruz. İyi eği-
timli personel ve kaliteli çözümler 
kadar iyi, güçlü ve kaliteli bir ürün 
de mutlak başarı için şart.”
Şimşek: “Yeni CF ve XF yüksek 
verimlilik seviyesiyle işletmenin 

yıllık karlılığını arttırıyor”
DAF ailesinin yeni üyeleri CF 

ve XF bünyesinde barındırdığı 
teknoloji ve inovasyonlarla daha 
fazla verimlilik ve daha fazla sü-
rüş konforu sunduğunu söyleyen 
DAF Glokal Motorlu Araçlar 
Pazarlama Operasyon Direktörü 
İsmail Şimşek, “DAF, pazar ihti-
yaçlarına yönelik olarak, toplam 
sahip olma maliyetini düşürdü. 
Avrupa’da yapılan testlerde bir 
önceki versiyona göre 7,2 ve 7,4 
oranında daha düşük yakıt tüke-
timi tespit edildi. Bu da yakıt tü-

ketiminde yüzde 27-28 lt tasarruf 
sağlanması anlamına geliyor. Av-
rupa ile birlikte Türkiye pazarına 
sunulacak yeni ürünler müşterisi-
ne çok sayıda avantaj sağlayacak. 
DAF ailesinin yeni üyeleri CF ve 

XF bünyesinde barındırdığı tek-
noloji ve inovasyonlarla daha fazla 
verimlilik ve daha fazla sürüş kon-
foru sunuyor. Yüzde 7’ye varan ya-
kıt ekonomisi küçümsenemeyecek 
kadar önemli bir değer” dedi.

Suzuki ve Piaggio Vespa ile otomotiv, motosiklet ve 
deniz motorları sektörüne hızlı bir giriş yapan Doğan 
Holding, ağır vasıta pazarında da Glokal ile büyümesine 
hızla devam ediyor.
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san, Schmitz Cargobull, U.N. 
RO-RO gibi markalar da fu-
arda ürün ve hizmetlerini zi-
yaretçilerle buluşturdu. 

logitrans 2017, geniş yelpa-
zedeki katılımcı firmalarının 
yanı sıra, özel bölümleriyle 
de ziyaretçilerin ilgi odağı 
oldu. Avrupa pazarının en 
büyük ticari araç üreticile-
rinden biri konumunda olan 
Türkiye’nin önemli firmaları, 
kendilerine özel hazırlanmış 
truck & trailer bölümünde 
son teknoloji ürünü çekici, 
römork ve hafif ticari araçla-
rını sergiledi. Bir diğer özel 
etkinlik ise Türkiye’de önemi 
giderek artan hava kargo en-
düstrisi ile çabuk bozulabilen 
yiyecek endüstrisini buluştu-
ran PeriLog Turkey PeriLog 
on Air Freight oldu. Fuarın 
2’inci günü düzenlenen kon-
feransta sektördeki gelişme-

ULUSLARARASI değer 
zincirlerinde grafiği hızla 
yükselen lojistik ve taşımacı-
lık sektörünün önemi 11’inci 
Uluslararası Transport Lojis-
tik Fuarı logitrans’da bir kez 
daha gözler önüne serildi. 
15-17 Kasım 2017 tarihle-
rinde İstanbul’da düzenlenen 
logitrans 2017’nin öne çıkan 
konuları, Lojistik 4.0 ve Yeni 
İpekyolu oldu. Avrasya böl-
gesinden gelen katılımcılar 
ürün ve hizmetlerini sergiler-
ken ülke pavilyonları da fuar-
daki yerlerini aldılar.

EKO MMI Fuarcılık ta-
rafından organize edilen; 
lojistik, telematik ve taşı-
macılığın değer zincirindeki 
tüm bileşenlerini bir araya 
getiren fuarda bu yıl 24 farklı 
ülkeden 150 dolayında firma 
ürün ve hizmetlerini sergile-
di. Türkiye’nin yanı sıra; Çin 

Halk Cumhuriyeti, Alman-
ya, Fransa, İtalya, Avusturya, 
Azerbaycan, Ukrayna, Belçi-
ka, Fas, Polonya, Kazakistan, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Yu-
nanistan, Finlandiya, Norveç, 
Slovakya ve Hindistan gibi 
ülkelerden, lojistik sektörü-
nün dünyaca ünlü markaları 
yer aldı.

Almanya ve Avusturya, 
Afganistan ve Polonya ülke 
pavilyonlarının yer aldığı fu-
arda; Schenker, Kühne Na-
gel, Lufthansa, Rail Cargo 
gibi dünya markaları dikkat 
çekti Netlog, Omsan, Arkas, 
Borusan, Taha Kargo gibi 
yerli lojistik markaları ile Tır-

konum itibariyle dünya ti-
caretinden pay almak için 
önemli altyapı yatırımları 
yaptığına vurgu yaparak, “lo-
gitrans Uluslararası Trans-
port ve Lojistik Fuar’ı bu yıl 
11’inci kez gerçekleşiyor. “lo-
gitrans sadece Türkiye’nin 
değil, hinterlandında yer 
alan tüm coğrafyanın en et-
kili lojistik organizasyonu-
dur. Türkiye’nin bulunduğu 
coğrafyayı konum itibariyle 
Doğu ile Batı arasındaki ti-
caret yollarının kesişme nok-
tası olması nedeniyle lojistik 
alanında çok önemli bir yeri 
olduğuna inanıyoruz. Zaten 
şuanda dünyadaki gelişme-
ler de Doğu-Batı ticaretinin 
giderek yükseldiğini, daha 
da artacağını bize gösteriyor. 
Türkiye bu ticarette çok ö-
nemli rol alabilecek bir ülke. 
Bunun için önemli altyapı 
yatırımları yapılıyor. Yollar; 
köprüler, demiryolu bağlan-

tıları kuruluyor, limanlar 
yapılıyor. Hava kargo ala-
nında çok önemli yatırımlar 
bulunmaktadır. Türkiye bu 
yatırımları bu ticaretten pay 
almak için yapmaktadır. An-
cak bu altyapı yatırımlarının 
yanı sıra konferanslar, panel-
ler, yayınlar, yasal düzenle-
meler gibi üstyapı etkinlikleri 
de çok önem taşımaktadır. 
Bunlardan birisi de lojistik 
fuarlarıdır” diye konuştu.

leri ele alınırken, katılımcılar 
görünürlüklerini artırma fır-
satı yakaladı.

Sürdürülebilir başarısı ile 
sektörün en önemli lojistik or-
ganizasyonları arasında yer 
alan logitrans Transport Lo-
jistik Fuarı’nın açılışı; EKO 
Fuarcılık İdari Direktörü İl-
ker Altun, Messe München 
GmbH İdari Direktör Yar-
dımcısı Gerhard Gerritzen, 
UND Başkanı Çetin Nuhoğ-
lu, UTİKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Emre Eldener, UTİ-
KAD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve FIATA Türkiye 
Başkanı Turgut Erkeskin, IT-
CA İran Uluslararası Nakliye-
ciler Derneği Yönetim Kurulu 
Üyesi Farid Saffarzadeh, Fran-
sa İstanbul Başkonsolosluğu 
Ticaret Ataşesi Pascal Lecamp 
tarafından gerçekleştirildi.

EKO Fuarcılık İda-
ri Direktörü İlker Altun, 
Türkiye’nin bulunduğu 

Lojistik Sektörü
logitrans’ta 
11’inci Kez Buluştu

ARAMIZDA çok sayıda 
tanıdık sima ve yeni katılım-
cılar görmekten son derece 
memnunuz. Sağlıklı bir eko-
nomi için lojistiğin önemini 
hepimiz biliyoruz. Lojistik, 
toplumumuzun kalp ve da-
mar sistemi gibidir. Dolaşım 
sorunsuz çalışırsa bizler de 
sağlıklı oluruz. Lojistik ge-
nellikle arka planda işlese ve 
her zaman göz önünde olma-
sa da toplumun tüm alanları-
na nüfuz eder.

Lojistik hizmetlerin ta-
mamını dikkate aldığınızda, 
Avrupa’da her yıl kişi başına 
37 ton taşıma yapılmakta-
dır. Bu da yaklaşık 25 oto-
mobile denk gelir. Bu, son 
derece etkileyici bir rakam! 
Bu tür veriler şunu gösteri-
yor ki; lojistik, bir ülkenin e-

konomik gelişimi açısından 
son derece önemlidir.

Türkiye, uluslararası te-
darik zincirinde önemli bir 
üstür. Asya, Avrupa ve Ku-
zey Afrika için merkezi bir 
pazar yeridir. Türkiye’de 
Doğu ile Batı arasında sı-
nır ötesi lojistik ağlar inşa 
edilmektedir. Aynı zamanda 
Türkiye’nin kendisi, önemli 
bir ithalat ve ihracat pazarı-
dır. Türk hükümeti de altya-
pı ve lojistik alanlarında çok 
önemli yatırımlar yapmak-
tadır. Türk lojistik ekono-
misinin cirosu, bu yıl yüzde 
11 artış göstermiştir. Ayrıca 
bu yılın sonunda bir lojistik 
master planı yayınlanacak ve 
bu plan teşviklerin de art-
masını sağlayacaktır.

logitrans 11 yıldır Avrasya 

bölgesindeki lojistik firmala-
rın merkezi platformu olmuş-
tur. Fuar bununla birlikte lo-
jistik, telematik ve taşımacılık 
ile ilgili tüm değer zincirini 
kapsamaktadır. Etkinlik bo-
yunca zorluklar ve tehditler 
tartışılacak, uzun vadeli çö-
zümler ortaya konulacaktır. 
Aynı zamanda burada karar 

vericiler için önemli bir net-
working ortamı oluşacaktır. 

Bu yılın önemli temaların-
dan biri de Çin’in Tek Kuşak 
Tek Yol girişimidir. Çin ka-
rada, denizde ve havada ken-
di iç pazarı ile Avrupa arasın-
daki mal akışını arttırmayı 
hedeflemektedir. 

Bunun için Çin, altyapı-

sını genişletmek üzere yeni 
İpek Yolu boyunca birçok ül-
keye büyük miktarda paralar 
bile vadetmektedir.

Burada, logitrans’ta pek 
çok komşu ülke temsil edil-
mektedir. Çin, Kazakistan, 
Azerbaycan, Gürcistan, İran, 
Türkiye ve Avrupa’dan katı-
lımcılarımız var. 

Transport logistic’in ulus-
lararası fuar ağı da Çin’in bu 
girişiminin doğal bir part-
neridir. Münih’te dünyanın 
lider fuarına, Türkiye’de 
logitrans’a, Ocak ayın-
da Hindistan Mumbai’de 
ve Mayıs ayında da Çin - 
Şangay’da transport logistic 
fuarı ağına dahiliz. 

logitrans, uluslararası a-
ğımızda temel bir yapı taşı-
dır. Çalkantılı dönemlerde 

fırsatları ve riskleri tartışa-
rak olan biteni anlamak ve 
yeni ağlar oluşturmak son 
derece önemlidir. 

logitrans’ın asli unsurları 
olan değerli katılımcılarımız 
ve destekleyenlerimiz, özel 
bir teşekkürü hak ediyor. 11 
yıllık yolculuğumuzun 9-10 
yılında bizi yalnız bırakma-
yan Soft Bilgi İşlem, Türk 
Hava Yolları Kargo gibi de-
ğerli şirketlerimiz ve 6-7 yıldır 
desteklerini bizden esirgeme-
yen meslek örgütlerimiz var. 
Kocaman bir teşekkürü hak 
eden bu kurumlarımıza birer 
plaket vermek istedik. Bu-
gün burada bunu da sizlerin 
huzurunda gerçekleştirmek 
ve bu değerli iş ortaklarımıza 
hak ettikleri teşekkürümüzü 
sunmak istiyoruz.

“logitrans 11 yıldır Avrasya bölgesindeki lojistik firmaların merkezi platformu olmuştur”
EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun ve Messe Münih Yönetim Kurulu Üyesi Gerhard Gerritzen:

Fransa İstanbul Başkonsolosluğu 
Ticaret Ataşesi Pascal Lecamp

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Eldener: “logitrans Fuarı 
lojistik sektörü için 
vazgeçilemez oldu”

UTİKAD Başkanı Emre 
Eldener, yaptığı açılış konuş-
masında şunları kaydetti, “lo-
gitrans fuarı lojistik sektörü-
nün bir araya geldiği çok ciddi 
fikir alış verişinde bulunduğu, 
iş ilişkilerinin geliştirildiği 
vazgeçilmez bir yapılanma ha-
line geldi. Fuar organizatörle-
rini yürekten kutluyorum. 11 
yıl gerçekten aralıksız şekilde 
bu fuarı devam ettirebilmek 
büyük başarıdır. Aramız-
da uluslararası temsilciler, 
FIATA’nın yöneticileri, ulus-
lararası organizasyonlardan 
katılımcılar var, hepsine hoş 
geldiniz diyorum.”

Konuşmasına fuar orga-

nizasyonu düzenleyen ve 
emeği geçen herkese teşek-
kür ederek başlayan ITCA 
İran Uluslararası Nakliyeci-
ler Derneği Yönetim Kurulu 
Üyesi Farid Saffarzadeh, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “İran 
haritasına bakarsanız bağlan-
tı açısından Pers Körfez’i ve 
ülkeleri, Pakistan, Afganistan 
ve Türkmenistan ile farklı sı-
nırlarımız var. Türkmenistan 
üzerinden kolayca Özbekis-

Gerritzen: “logitrans, 
Messe Münih uluslararası 

lojistik fuarları ağında 
temel bir yapı taşıdır”

“logitrans, 11 yıldır Av-
rasya bölgesindeki lojistik 
firmaların merkezi platfor-
mu olmuştur” diyen Messe 
München Yönetim Kurulu 
Üyesi Gerhard Gerritzen 
sözlerine devam ederken; 
“logitrans lojistiğin yanı sı-
ra telematik ve taşımacılık 

tan, Tacikistan Kırgızistan 
ve Kazakistan’a ulaşabiliriz. 
Biz aynı zamanda Türkiye’ye 
de çok yakınız, bizim Türki-
ye ile uzun bir hikâyemiz var. 
Biz sadece ülke yada komşu 
değiliz biz kardeşiz, bizler 
birbirimizi severiz. Son ola-
rak altını çizmek istiyorum, 
unutmayalım Avrupa, Afrika 
ve Ortadoğu ile bağ sağlayan 
Türkiye- İran arasındaki iliş-
kilerin ve bağlantıların çok 
önemli bir rolü var.”

UND Başkanı Nuhoğlu:
“Fuar iyi bir iletişim 

platformu oluştuğu için 
firmalar buraya geliyor”
UND Başkanı Çetin Nu-

hoğlu, konuşmasında, “11 
yıldır bu fuarın yapılmış ol-
ması ve 11 yılda bir çok ar-
kadaşımızın sürekli olarak 
fuarda olma isteği bence en 
önemli noktaydı” dedi.

logitrans’ın gerçek anlama-
da katkı sağladı için insanla-
rın bu fuara geldiğini söyleyen 
Nuhoğlu, “Fuar iyi bir ileti-
şim platformu oluştuğu için 
firmalar buraya geliyor. Yatı-
rımcılara, katılımcılara baktı-
ğımız zaman bugün 150 katı-
lımcının yarısı Avrupa’dan ve 
ilk defa İran’dan değerli dost-
larımızı gördüm. Avusturya 
ve Almanya pavilyonları her 
zaman buradaydılar, demek 
ki ticarette daha iyi ilişkileri 
geliştirme arzumuz hep var. 
Bir tarafta İran ve Orta Doğu 
diğer tarafta Orta Asya he-
men sol tarafımızda da Avru-
pa var. Avrupa’da senelerdir 
İtalya, Fransa, Almanya ile 
çok iyi ilişkilerimiz oldu ve 
son dönemde ilişkiler artarak 
gidiyor. Ortak Akdeniz’de 
nasıl daha iyi şeyler yapabili-

ile ilgili tüm değer zincirini 
kapsamaktadır. Etkinlik bo-
yunca zorluklar ve tehditler 
tartışılacak, uzun vadeli çö-
zümler ortaya konulacak ve 
aynı zamanda burada karar 
vericiler için önemli bir net-
working ortamı oluşacak-
tır. logitrans, Messe Münih 
uluslararası lojistik fuarları 
ağında temel bir yapı taşıdır. 
Çalkantılı dönemlerde fır-
satları ve riskleri tartışarak 
olan biteni anlamak ve yeni 
ağlar oluşturmak son derece 
önemlidir” dedi.

FUARDA bu yıl, katılımcı 
firmalara katıldıkları yıllara 
göre, bronz, gümüş ve al-
tın plaketler takdim edildi. 
Eko Fuarcılık Fuarlar Mü-
dürü Altınay Bekar yaptığı 
konuşmada, “11’inci kez bu 
fuarı açarken, 11 yıldır biz-
lerle beraber hareket eden 
bizleri destekleyen kurum-
larımız, derneklerimiz ve 
tatbikî bu günlere gelmemi-
zi sağlayan bize her zaman 
destek olan katılımcılarımız 
var. Biz bu sene katılımcıla-
rımıza birer plaketle teşek-
kür etmek istedik. 5 yıl ve 
üzerinde katılım sağlayan 

firmaların her biri bu sene 
plaketlerini alacaklar. 5 ve 6 
yıl katılım sağlayan firmalar 
birer bronz plaket almaya 
hak kazandılar. 7 ve 8 yıllık 
firmalarımız gümüş plaket, 
9 ve 10 yıllık firmalarımızda 
altın plaket alacaklar. 5 yıl-
dan 10 yıla kadar olan katı-
lımcılarımız bir yıldız 10 yıl 
ve üzeri katılımcılarımız da 
2 yıldız olan plaket alacak-
lar. Bu kadar katılımcının 
plaket alması çok şaşırtıcı 
bir şey değil çünkü logitrans 
fuarı tekrar katılım frekansı 
oldukça yüksek olan bir fu-
ar” diye konuştu.

İstikrarlı Katılımcılar
Ödüllendirildi

Uluslararası Nakliyeciler Derneği 
(UND) Başkanı Çetin Nuhoğlu

ITCA İran Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Farid Saffarzadeh

EKO Fuarcılık Fuarlar Müdürü 
Altınay Bekar

Messe Münih GmbH Fuarlar Grup 
Direktörü Robert Schoenberger

UTİKAD Başkanı Emre Eldener

riz, nasıl üzerimizden geçecek 
olan ticaretten transit hare-
ketle Orta Asya’ya ulaşırız. 
Bu konuda daha çok yeni 
Bakü- Tiflis- Kars tren yolu 
devreye girdi. Artık Orta Do-
ğu ve Orta Asya Avrupa’ya 
bağlanır hale geldi” dedi.

“Türkiye’nin son dönem-
lerde lojistiğe verdiği desteği 
biliyoruz” diyen Nuhoğlu 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Ö-
zelikle ticaretin kolaylaştırıl-
ması, lojistik kurulunun haya-
ta geçirilmiş olması gerçekten 
önemli bir yapılanma. Sadece 
Türkiye için değil tüm dünya 
ticaret örgütü üyelerinin or-
tak inisiyatifi olarak oluştu. 
Malların ticaretinin önünde-
ki engellerin kaldırılması için 
yapılacak olan aksiyonların 

belirlenmesi ve hepsinden 
öteside burada sadece kamu-
nun değil buna sivil toplum 
örgütlerinin, meslek örgütle-
rinin de katılması inanılmaz 
bir platform yarattı.”

Konuşmasında, Eko Fuar-
cılık Genel Direktörü İlker 
Altun’u kutlayan Çetin Nu-
hoğlu, fuara destek sağlayan 
tüm yerli ve yabancı katılım-
cılara teşekkürlerini iletti.

Haberin devamı 26’ncı sayfada.

Haberle ilgili videoları 
QR kodu okutarak 

izleyebilirsiniz.
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EKO Fuarcılık Fuarlar Müdürü Altınay Bekar, Kimyasal Taşıma Araçları 
Temizleyicileri Derneği (KTTD)’ye katılım teşekkür plaketini takdim etti.

Soldan sağa; İlker Altun, Turgut Erkeskin, Farid Saffarzadeh ve Emre Eldener

EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun ve Messe Münih Yönetim 
Kurulu Üyesi Gerhard Gerritzen;  Soft Bilgi İşlem Danışmanlık ve Tic. 

A.Ş.’ye (en üstte), IQ Card Vertriebs GmbH’a (ortada) ve Andreas Wölfl 
Transportgesellschaft m.b.H’ye (altta) katılım teşekkür plaketlerini 

standlarında ziyaret ederek takdim ettiler.

Altın Plaket Katılım
Soft Bilgi İşlem Danışmanlık ve Tic. A.Ş. .................................. 10
Turkish Cargo - THY  .......................................................................9

Gümüş Plaket Katılım
Ceynak Lojistik Tic. A.Ş. ..................................................................8
Netlog Lojistik Grubu ......................................................................8
Taha Kargo Dış Tic. Ltd. Şti. ...........................................................8
U.N. Ro-Ro İşletmeleri A.Ş. ............................................................8
Ulukom Bilgisayar Yazılım Don. ve Dan. Ltd. Şti.........................8
Advantage Austria ..........................................................................7
Omsan Lojistik .................................................................................7
Port of Trieste    ...............................................................................7
Yeşilyurt Demir Çelik End. Ve Liman İşletmeleri .........................7

Bronz Plaket Katılım
Aktiv TK Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. ...............................6
Aliağa Ticaret Odası ........................................................................6
DB Schenker Arkas ..........................................................................6
Durmaz - Customs Services & Consulting GmbH .....................6
Lutz Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş....................................6
Rail Cargo Group (Rail Cargo Austria AG) ....................................6
Sağlık Transport Nak. Tic. Ltd. Şti. ...............................................6
SGS TransitNet Transit Sist. Destek Hizm. A.Ş. ..........................6
TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş. ......................................................6
Xinerji Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. .............................................6
Arkas Lojistik A.Ş. ............................................................................5
Andreas Wölfl Transportgesellschaft m.b.H. ..............................5
IQ Card Vertriebs GmbH .................................................................5
Nemport Liman İşl. & Özel Antrepo Nak. Tic. A.Ş. ......................5
VERAG Spedition AG ........................................................................5

Dernekler - Destekleyen Kurumlar Katılım
Federal Ministry of Economic Affairs and Energy of Germany (BMWi) ..6
Uluslararası Taş. ve Loj. Hiz. Üretenleri Der. (UTİKAD) ..............6
Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Der. (KTTD) ...............6
Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) .........................................7
Logistics Alliance Germany ...........................................................7

25’inci sayfadaki haberin devamı
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logitrans 2017 Katılımcıları Fuardan Oldukça Memnun Ayrıldılar

Haberin devamı 28’inci sayfada.

Haberle ilgili videoları 
QR kodu okutarak 

izleyebilirsiniz.

Ayşe Altan, 
Turkish Cargo, 
Kargo Tanıtım ve 
Reklam Müdürü

Bu yıl 9. Kez katıldığımız 
ve 11.’si düzenlenen logitrans 
Fuarı’na Turkish Cargo olarak 
katılmaktan büyük memnuni-
yet duyuyoruz.

Türkiye’nin lojistikte coğrafi 
olarak dünyanın merkezindeki 
konumu ve 4 saatlik uçuş me-
safesinde dünya GDP’sinin ne-
redeyse % 40’ına ulaşabilmesi, 
ülkemizdeki bu tip etkinlikle-
rin düzenlenmesini ve sektörel 
olarak desteklenmesini daha an-
lamlı kılmaktadır.

Hava Kargo özelinde de her 
geçen sene katılımcı ve ziyaretçi 
profili olarak genişleyen ilgili et-
kinlik, Türkiye’nin bu alanda ne 
kadar geliştiğini de açıkça belli 
etmektedir. Açılacak 3. Hava-
limanına ve altyapı yatırımları-
nın bitirilmesi ile ileride ulus-
lararası sayılı lojistik etkinliği 
arasında olmasını beklediğimiz 
logitrans’a bayrak taşıyıcı hava 
kargo markası olarak destek ver-
meye devam edeceğiz.

Kamil Asan, 
Genel Koordinatör, 
Samsun Lojistik, Türkiye

Bu yıl 3. kez katıldığımız logit-
rans fuarından genel olarak mem-
nun kaldık. Gayet başarılı bir fuar. 
Bu fuar sektörün buluşma noktası 

olmuş durumda. Burada iş ortak-
larımız ve ziyaretçiler ile aynı çatı 
altında bulunmaktan mutluyuz. 
Önümüzdeki yıl tekrar fuarda yer 
almayı düşünüyoruz. 

Hasan Hatipoğlu, 
Bölge Direktörü, 
Lufthansa Cargo, Türkiye

2016 senesinde başlayıp 2017 se-
nesinde yansıyan jeopolitik ve ekono-
mik sorunlara rağmen yine özellikle 
ziyaretçi yoğunluğu açısından çok ve-
rimli bir fuar süreci yaşadık. Sektörün 
yegane fuarı olan logitrans’ın devam-
lılığında organizatör olsun, katılımcı 
olsun, emeği geçen herkese teşekkür 
ederim.

Erkan Durdağı, 
Şirket Ortağı, 
Xinerji Technologies, Türkiye

logitrans; ülke lojistik sektörü-
nün buluşma noktası ve sektörün 
kendini ifade edebildiği platform-
dur.

Arif Özer Özsan, 
Satış ve Pazarlama Müdürü, 
Transorient International For-
warding Inc., Türkiye

logitrans Fuarı’na üst üste 3. kez 
katılım sağlıyoruz ve 2018 sene-
sinde de yine katılım sağlayacağız. 
Müşterilerimiz, iş ortaklarımız, 
tedarikçilerimiz ve yurtdışı acente-
lerimiz ile aynı anda görüşebilmek-
ten çok memnunuz. Bu bizlere 
vakit ve aynı zamanda para yönün-

den de kazançlar sağlıyor. Bu ortak 
platformu bizler için sağladığı için 
logitrans’a teşekkür ediyoruz.

Erdal Kılıç, 
Genel Müdür, 
Soft Bilgi İşlem, Türkiye

logitrans’ın her yıl çıtayı daha da 
yukarıya çıkararak sektörle birlikte 
gelişip güçlendiğini görmek bizleri 
memnun ediyor ve gururlandırıyor. 

Gökalp Çak, 
Başkan Yardımcısı, 
Netlog Logistics, Türkiye

logitrans, her yıl artan oranda 
gelişim göstermektedir Türki-
ye’de lojistik sektörünün istenen 
noktaya gelmesinde bu tür fuar 
ve etkinliklerin önemli bir işlevi 
olduğuna canı gönülden inan-
maktayız. 

Şenol Taş, 
Genel Müdür Yardımcısı, 
Sarp Intermodal, Türkiye

Son 2 yıldır logitrans fuarına 
katılmaktayız ve bizim açımızdan 
her zaman yoğun geçtiğini iletebi-
lirim. Ülkemizin tek lojistik fuarı 
olan logitrans’a diğer firmaların 
da katılmasının gerektiğini düşü-
nüyorum.

Pelin Günay Polat, 
Kurumsal İletişim 
Koordinatörü, 
Safiport Derince, Türkiye

Safiport Derince olarak iki yıl-

dır logitrans’a katılıyoruz. Sek-
tör paydaşlarını bir araya getiren 
önemli bir platform olan logitrans 
bizim için aynı zamanda bir top-
lantı noktası. Büyük sektör oyun-
cuları olarak sektörü besleyen ve 
sektörel iletişimi arttıran böyle 
platformlara destek olmalı ve ka-
tılımı arttırmalıyız. Önümüzdeki 
yıllarda da logitrans’ta yer almaya 
devam edeceğiz. 

Özgür Güneri, 
Türkiye Genel Müdürü, 
United European car 
Carriers, Türkiye

Bizler için logitrans’ın önemi 
çok büyük. 3 gün içerisinde tanı-
dığımız müşterilerimizi ayni çatı 
altında görme fırsatı yarattığı gibi 
yeni müşterilerde kazanmamıza 
fırsat sağlıyor.

Lojistik sektöründeki yüksek ni-
teliklere sahip profesyonelleri bir 
araya geldiği bir fuar. 2018 de gö-
rüşmek üzere…

Marjorie Arrot, 
Pazarlama Sorumlusu,
Toulon Bay Limanları, Fransa

logitrans’a üçüncü kez katılım 
sergilemiş olan Toulon Bay Li-
manları, bu fuarda olmaktan bü-
yük memnuniyet duyuyor. Esasen, 
logitrans başlıca ve en büyük iş 
ortaklarımız ile buluşmak, onlarla 
daha güçlü ilişkiler kurmak ve taşı-
ma sektöründe yeni fırsatlar yaka-
lamak için iyi bir yer. 

Erkan Karabulut, 
Üretim Müdürü, 
Lohr İstanbul, Türkiye

logitrans Fuarı’na ilk kez katıl-
dık. Üretici firma olduğumuz için 
çok fazla bir beklentimiz yoktu. 
Ancak ziyaretçi ve katılımcılar ile 
görüşmelerimizin en az bir veya iki 
tanesinin sipariş ile sonuçlanmasını 
bekliyoruz. 2018’de yeniden katıl-
mayı düşünüyoruz. 

Nurlan Toganbayev, 
Ticari Direktör, 
KTZE - Khorgos Gateway,
Kazakistan

Yeni İpekyolu’nun gelişimi dahi-
linde partnerler arıyoruz. Türkiye, 
Tek Kuşak Tek Yol (OBOR) giri-
şiminin önemli bir merkezi olduğu 
için bu partnerleri burada bulabilir 
ve hizmetlerimizi tanıtabiliriz. 

Pascal Lecamp, 
Ticari Ataşe, Fransa İstanbul 
Başkonsolosluğu, Türkiye

logitrans’ın sadece Türkiye paza-
rındaki değil aynı zamanda bölge-
deki kişiler ile bir araya gelmek için 
doğru yer olduğuna inanıyoruz.

Farid Saffarzadeh, 
Yönetim Kurulu Üyesi, 
ITCA Uluslararası 
Nakliyeciler Derneği, İran

İran ve Türkiye Avrupa ve 
Asya’yı birbirine bağlamada çok 
önemli bir role sahip. Birlikte daha 
fazla iş yaratabiliriz.
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Hava kargo endüstrisiyle birlikte logitrans Air Cargo Pavilyonu da büyüme gösteriyor. Bu yıl Dachser Turkey Lojistik Hizmetleri A.Ş., Qatar Airways, Lufthansa Cargo AG, Atlasglobal Cargo ve 
THY A.O. , Turkish Cargo olmak üzere çok sayıda hava kargo hizmeti veren katılımcıya ulaşan Air Cargo Pavilyonu, büyük ilgi gördü.

logitrans, Türkiye’nin lojistik karar alma süreçlerinin en etkili isimlerini 
ağırladı. 13 bin 700 kişinin ziyaret ettiği fuarın en önemli özelliklerinden biri 

de güçlü ziyaretçi profili... Türkiye’nin en önemli sanayi ve ihracat şehirlerden 
olan Denizli Ticaret Odası üye ve yöneticilerinden oluşan Uğur Erdoğan 

başkanlığındaki ziyaretçi heyeti de Anadolu’dan gelen çok sayıda ziyaretçi 
arasında yer aldı.

UTİKAD yeni logosunu logitrans sırasında kamuoyuna tanıttı. Uzun yıllardır 
kullandığı logosunu daha dinamik ve modern bir şekilde yeniden dizayn eden 

UTİKAD, logosunun tanıtımını kurdela keserek başlattı.

logitrans 2017 Fuarı’na deniz taşımacılığı firmalarının da 
ilgisi yoğun oldu. Sektörün önemli oyuncuları 
özel tasarım standları ile fuara renk kattılar.

27’nci sayfadaki haberin devamı
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Lojistiğe tedarik sağlayan önemli markalardan Akay Metal ve 
Tunaylar Baskül de logitrans Fuarı’ndaydı.

Bu arada İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen 
kariyer günleri kapsamında Omsan 

Lojistik A.Ş., Atlasglobal Cargo, Borusan 

Lojistik, Netlog Lojistik Hizmetleri 

A.Ş. ve Ceynak A.Ş. öğrencilerle insan 
kaynakları yöneticilerini buluşturdu. 
Eğitimli eleman sıkıntısı çekilen sektöre 
mezun veren ve her biri aynı zamanda 
logitrans’ta yer alan üniversitelerin ilgili 
bölümleri de farklı etkinliklere imza attılar. 

Haberin devamı 30’uncu sayfada.

Haberle ilgili videoları 
QR kodu okutarak 

izleyebilirsiniz.
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29’uncu sayfadaki haberin devamı
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BU yıl 8’incisi düzenlenen Lo-
jistik ödülleri yarışması sonuç-
landı. Yılın Lojistik Atlasları, 
2017 yılında da sektörün en 
önemli markaları arasından 
çıktı. Lojistiğe iş ve değer ya-
ratan çalışmalarıyla öne çıkan 
ihracatçı firmalar da ikinci kez 
ödüllendirildi.

Lojistik sektörünün medya-
sı ve sivil toplum örgütlerinin 
desteği ile kesintisiz olarak 8 
yıldır devam eden “Atlas Lo-
jistik Ödülleri” yarışması son-
rasında toplam 26 ödül törenle 
sahiplerine verildi.

Türkiye’nin lojistik alanın-
daki ‘Atlas’ları belli oldu. 16 
Kasım 2017’de İFM’de yapılan 
törenle dağıtılan ödüller için 
65 aday mücadele etti. Geçti-

ğimiz yıllarda olduğu gibi bu 
yıl da faaliyet verilerinin ile lo-
jistik projelerin ayrı ayrı değer-
lendirilmesi ve online oylama 
olmak üzere üç ayrı dalda ya-
pılan yarışmada, adaylar kendi 
başvurularıyla gerçekleştirildi. 
Yarışmada yer alan sektörün 
öncü firmalarından 59 tane-
si altın atlasa sahip olabilmek 
için mücadele etti. Ekol, Om-
san ve Arkas Lojistik gibi ö-
nemli markaların performans-
ları, projeleri yada yöneticileri 
yarışmada yer aldı. 

Başvuru esaslı gerçekleşti-
rilen ve Türkiye’nin en bü-
yük lojistikçileri ile projelerin 
sektör basını ve sivil toplum 
örgütleri temsilcilerinin yer 
aldığı tarafsız bir jüri tarafın-
dan belirlendiği yarışmada, 

jüri özel ödülleri dahil top-
lamda 26 firma ödül almaya 
hak kazandı. 

Geçtiğimiz yıllarda olduğu 
gibi bu yıl da faaliyet verileri-
nin ile lojistik projelerin ayrı 
ayrı değerlendirilmesi ve onli-
ne oylama olmak üzere üç ayrı 
dalda yapılan yarışmada, aday-
lar kendi başvurularıyla yarıştı.

Yılın lojistikçileri 
oylama sonucunda 

belirlendi
Yarışmada, jüri üyelerinin 

seçimine bağlı şekilde sonuç-
lanan Lojistik Proje Ödülleri 
dalında ise 4 proje ödüle de-
ğer bulundu. 

Belirleme ve oylama işlem-
leri www.lojistikodulleri.com 
web sitesinden internet kulla-
nıcıları tarafından yapılan on-
line yarışmada ise elde edilen 
sonuçlar jüri tarafından incele-
nerek tescil edildi 5 kategoride 
toplam 21 adayın yarıştığı ya-
rışmada, sonuçlar lojistik sek-
törünün tüm kesimlerinden 
gelen oylarla belirlendi.

Törende, Organizasyon 
Komitesi adına bir konuşma 
yapan İlker Altun,  “Modern 
dünyanın neredeyse en karma-
şık zamanlarında, çalkantılı bir 
coğrafyanın ortasında, böyle-
sine bir etkinliği 8 yıl sürdür-
mek hiç de kolay değil. ‘Atlas’ı 

almak için Ekol, Omsan, Net-
log, Arkas gibi markalar per-
formansları, projeleri ya da 
yöneticileri ile yarışmaya dahil 
oluyor ”dedi.

İlker Altun sözlerine şöyle 
devam etti: “Organizasyonun 
güvenilirliği en üst düzeyde 
olup, sektörün ağırlıklı firma-
ları, yıllardır çok özel bilgileri-
ni Atlas jürisi ile paylaşıyor. Bu 
firmalar, kendi performans-
larına ve verilerine de güven 
duydukları için güçlü bir teb-
rik ve teşekkürü hak ediyor. 
UND ve UTİKAD gibi sek-

törün iki güzide sivil toplum 
örgütünün katkısı ile sürdürü-
len yarışma süreçleri şeffaf bir 
şekilde gerçekleşiyor. Lojistik, 
çarpan etkisi yüksek, çok taraf-
lı bir iş ve ilişki biçimidir. Kat-
ma değer yaratmakta, değer 
zincirinin en önemli halkası, 
olmazsa olmazı durumunda-
dır. Tarafların da asli ya da tali 
olanı yoktur... Hizmeti veren 
ile alan, işin özüne, kalitesine, 
kazancına, düzeyine eşit dere-
cece etki etmektedir. Bugün 
burada, iş ve hizmeti alan ve 
veren eller tokalaşacak.”

Aymen: “Lojistikçilerin ve 
dış ticaret şirketlerinin 

el ele verip sektörü 
yukarı taşıması lazım”

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Lojistik Konseyi Baş-
kanı Bülent Aymen, Türkiye 
ekonomisinin büyümesi için 
ihracatın ve lojistiğinde aynı şe-
kilde hatta çarpan etkisiyle da-
ha fazla büyümesi gerektiğine 
vurgulayarak, şöyle konuştu: 
“Lojistikçilerin ve dış ticaret 
şirketlerinin el ele verip sektö-
rü yukarı taşıması lazım. 150 
şirketin katıldığı ve çok daha 
fazlalarının katılması gereken 
bu fuarlarında çoğalması lazım. 
11’incisi yapılan logitrans’ı dü-
zenleyen Aysberg şirketini kut-
luyorum. İçinde bulunduğu-
muz bu konvektörde özellikle 

çevremizdeki jeopolitik riskler 
ekonomimizi,  ihracatı ve lojis-
tiği önemli ölçüde etkiliyor. Bi-
zim dünya şirketleri ve ekono-
misine entegre olmamız lazım. 
Bunun için yatırım yapmamız, 
sektörleri büyütmemiz lazım. 
Bu fuarda buna aracılık edecek 
yardımcı olacak. Ben bu örnek-
lerin artmasını diliyorum.”
Şener: “ logitrans çok önemli 
ve sürekli güçlenen bir fuar”

logitrans’ın çok önemli bir 
fuar olduğunu ve sürekli güç-
lendiğinin altını çizen UND 
İcra Kurulu Başkanı Fatih Şe-
ner şunları kaydetti: “Biz bölge-
mizde büyük bir lojistik merkez 
olacaksak dünyanın en önemli 
fuarlarından bir tanesi bu ül-
kede olmak zorunda. Biz hep 
birlikte bölgemizde dünyanın 
en büyük fuarlarında bir tanesi 
inşa etmek zorundayız. Son 4 
yılda UND olarak çok önemli 
işler yaptık ama en önemli işler-
den bir tanesi Ulaştırma Bakan-
lığı ve TOBB ile çok yakındık.  
Son dönede Ekonomi Bakanlı-
ğı ve TİM’le de yakınlaştık. Bu 
fuarda bu eksikliği gidermek 
için iyi bir misyon üstlendi. 
Biz sürekli mücadele ediyoruz. 
Gümrüklerde sorunlar var her 

Sektörün ve İhracatın ‘En’leri Atlas İle Taçlandı

Eko Fuarcılık Fuarlar Müdürü 
Altınay Bekar

TİM Lojistik Konseyi Başkanı 
Bülent Aymen

BÜYÜK savaş yılları gibi bazı 
özel dönemler hariç, modern 
dünyanın neredeyse en karma-
şık zamanlarında, çalkantılı bir 
coğrafyanın ortasında, böylesi-
ne bir etkinliği 8 yıl sürdürmek 
hiç de kolay değil.

Hele Türkiye gibi günde-
min çok sık değiştiği, dış et-
kilere açık bir iş ortamında, 
kendi içinde ayrıca sıkıntıları 
olan bir sektöre yönelik ödül 
organizasyonuna kalkışmak da 
işin, başka bir boyutu.

Ancak taşımacılık ve lo-

jistiğin son derece dinamik 
olduğunu da biliyorduk. Sü-
rekli yeniliklerin yaşandığı bu 
alanda, bazı şeyleri yapmak da 
bize düşerdi. Bugüne bakınca, 
doğru bir iş yapmışız diye dü-
şünüyorum.

Organizasyonun güveni-
lirliği en üst düzeyde olup, 
sektörün ağırlıklı firmaları, 
yıllardır çok özel bilgilerini 
Atlas jürisi ile paylaşıyor. Bu 
firmalar, kendi performans-
larına ve verilerine de güven 
duydukları için güçlü bir teb-

rik ve teşekkürü hak ediyor.
Yarışmayı, sektörün çatı 

örgütleri ve hatırlı yayınla-
rı sahiplendi. Organizasyon 
komitesi ve jüride olup, de-
ğerlendirmelerin sağlıklı bir 
şekilde yapılmasını sağlayan 
tüm üyelerimize ve bu etkin-
likte canla başla çalışan diğer 
ekip arkadaşlarıma özellikle 
teşekkür ediyorum.

Aysberg Basın Yayın’ın 
sponsorluğunda ve logitrans 
Fuarı’nın ev sahipliğinde 
gerçekleşen Atlas Lojistik 

Ödülleri Yarışması’nın tüm 
kazananlarını ayrıca kutlu-
yorum. Lojistik, çarpan etkisi 
yüksek, çok taraflı bir iş ve 
ilişki biçimidir. Katma değer 
yaratır. Değer zincirinin en 
önemli halkası, olmazsa ol-
mazı durumundadır.

Tarafların da asli ya da tali 
olanı yoktur... Hizmeti veren 
ile alan, işin özüne, kalitesine, 
kazancına, düzeyine eşit dere-
cece etki etmektedir. Bugün 
burada, iş ve hizmeti alan ve 
veren eller tokalaşacak.

Geçen yıl başlattığımız bu 
uygulama, büyük ilgi gördü. 
İnovatif çalışmaları motive 
eden, modern fikirlere prim 
veren, bazen belki de olmaz 
gibi görünen taleplere, sek-

törün yenilikçi çözümler 
üretmesini sağlayan ve elbet-
te pazar yaratarak, iş sunarak 
sektörü ayakta tutan dış tica-
ret şirketlerimize, sektörün 
özel bir teşekkürünü sun-
mak istedik.

Bunun için lojistik ödül-
lerine ek olarak; lojistiğe 
katkı ödüllerini oluşturduk. 
Bunu fazlasıyla hak ettiğine 
inandığım dış ticaret şirket-
lerimizi de kutluyor, katı-
lımları için ayrıca teşekkür 
ediyorum.

Gösterdiğiniz ilgi ve katılım 
için sizlere de teşekkür ediyor, 
saygılar sunuyorum.

“Yarışmayı, sektörün çatı örgütleri ve hatırlı yayınları sahiplendi”
Aysberg Basın Yayın İdari Direktörü  ve EKO Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun:

Birinci sayfadaki haberin devamı
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yor. Biz önemli ihracatçılarız. 
Yaklaşık 6-7 sene önce Türk lo-
jistik sektörü Türkiye ihracatını 
sırtında yüktür, niçin biz Türk 
taşımacılara taşıtalım, varsın ya-
bancı taşısın, bunlar bizim hızı-
mızı kesiyor yaklaşımdan bugün 
lojistikçinin ihracat performan-
sı, TİM’in ihracat performansı, 
Ekonomi Bakanlığının hedefi 
noktasına geldik. Bu çok önemli 
bir gelişmedir çünkü 50 bin do-
larlık bir mal ihraç ederken bir 
Bulgar aracına 4 bin dolar nav-
lun vermişseniz siz aslında 50 
bin dolarlık mal ihraç ettiniz an-

cak 4 bin dolarlıkta hizmet ithal 
ettiniz demek oluyordu. TİM ile 
geldiğimiz son nokta altından, 
üstünden, her tarafından çizile-
bilecek önemli bir gelişmedir.”

Şener,  “Türkiye’de başarının 
takdiri pek yok, hatalar eleştiri-
ler daha yoğun yapılıyor. İyi 
örneklerin tespit edilmesi, iyi 
örneklerin görünür hale getiri-
lerek kamuoyu ile paylaşılması 
çok önemlidir. Atlas lojistik 
ödülleride bunu yapıyor. Bu 
örnekleri paylaştıkları için lo-
gitransa sektörümüz adına te-
şekkür ederim” dedi.

Eldener: “logitrans, 
Türkiye’de lojistik sektörü-

nün kalbinin attığı yer”
UTİKAD Yönetim Kurulu 

Başkanı Emre Eldener yap-
tığı konuşmada, “logitrans, 
Türkiye’de lojistik sektörünün 
kalbinin attığı yer. Neredeyse 
herkes bu fuara bir kere girip 
çıkacak, birbirine merhaba di-
yecek. Belki bütün bir yıl bo-
yunca hiç görüşmeyeceğiz ama 
bir sonraki logitrans da görüş-
mek üzere deyip ayrılacağız.  

Çok önemli bir organizasyon 
olduğunu düşünüyorum ve bu 
vesileyle de organizasyonu ya-
panları, fuarı düzenleyenlere 
çok teşekkür ediyorum” dedi.

Önümüzdeki aylara bakıl-
dığında lojistik sektörün çok 
ilginç bir dönem geçireceğini 
belirten Eldener, sözlerine şöyle 
devam etti: “Lojistik koordinas-
yon kurulu geçen yaz çalışmala-
rına başladı, hızla devam ediyor. 
Buna çok ihtiyacımız var 11 ayrı 
bakanlığım müsteşarının bir a-
raya geldiği TOBB ve TİM’inde 
dahil olduğu çok ciddi bir ça-
lışma yapılıyor. Türkiye’nin de 

imzalamış olduğu ticareti ko-
laylaştırma anlaşmasında UTİ-
KAD olarak bizde bakanlıklar 
dışındaki 7 sivil toplum kuru-
luşundan biri olarak yerimiz 
aldık. Ticaretin kolaylaştırılma-
sına yönelik öneriler taslağını 
okudum eğer yarısı gerçekleşir-
se Türkiye de ticaret yapmak 
gerçekten kolaylaşır. Gümrük 
kanunu yenileniyor, tahmin 
ediyorum 2018 yılı ortası gibi 
yeni gümrük kanunu artık orta-
ya çıkmış olur. Öte yandan önü-
müzdeki sene yeni havaalanın 
açılması havayolu taşımacılığına 
bambaşka bir boyut getirecek.” 

logitrans katılımcıların yarı-
sının UTİCAD üyesi olduğunu 
söyleyen Eldener,  “UTİCAD 
olarak biz fuara yıllardır çok cid-
di destek veriyoruz ve vermeye de 
devam edeceğiz. logitrans bizler 
içinde gerçek bir buluşma noktası 
oldu. Lojistik ödüllerine de çok 
enteresan başvurular oldu seçim 
süreci gerçekten çok zorlu oldu. 
Ben ödül alacakları tebrik ediyo-
rum ve tüm katılımcılara da te-
şekkür ediyorum” diye konuştu.

tarafta mücadele ediyoruz ama 
yükün sahibi yok. Kamyoncu 
olarak devamlı derdimizi anlat-

maya çalışıyoruz. Son 3 yıldır 
özellikle Avusturya’daki eyle-
mimize TİM’den Genel sekre-
ter Yardımcısı geldi. Bülent Ay-
men Lojistik Konsey Başkanı, 
TİM Başkanı sürekli yanımız-
da oldular. Ben huzurunuzda 
Başkana ve onun şahsında tüm 
ihracatçılar meclisine çok teşek-
kür ediyorum” dedi. 

Hizmet ihracatı rakamının 
15 buçuk milyar dolar olduğu-
nu vurgulayan Şener sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Lojistik sektö-
rü, Türkiye’nin mal ihracatının 
yüzde 10’u kadar ihracat yapı-

jüri aday firmaların son bir yıl-
lık aktivitelerini değerlendirdi. 
Şirketlerin bir yıllık aktivitele-

ri ile bir önceki yıl aktiviteleri 
arasındaki büyümeye ve büyü-
meleri hangi alanda olduğunu 
göz önünde bulunduran jüri, 
titiz çalışmaları sonucunda Lo-
jistik Ödülü Atlas’ın sahipleri-
ni belirledi.

Her yıl olduğu gibi başvuru 
esaslı olarak yapılan yarışma-
da, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’ndan 
Karayolu Taşıma Konunu çer-
çevesinde belge alan firmalar; 
ciroları, çalışan sayıları,  sefer 
sayısı, araç sayıları ve depo 
alanları gibi kriterlere göre de-
ğerlendirildi. Meslek örgütü 
üyeliklerine göre de denizyolu, 
havayolu ve liman işletmeciliği 
alanında 3 ödül dağıtıldı. Ya-
rışmada, jüri üyelerinin seçi-
mine bağlı şekilde sonuçlanan 
Lojistik Proje Ödülleri dalında 
ise 4 proje ödüle değer bulun-
du. Ayrıca, Lojistiğe iş ve değer 
yaratan çalışmalarıyla öne çı-
kan ihracatçı firmalar da ikin-
ci kez ödüllendirildi. Çeşitli 
kaynaklardan alınan öneriler 

ve verilere göre bir değerlendir-
me yapan jüri kararıyla 5 firma 
‘Lojistiğe Katkı Ödülü’nün sa-
hibi oldu.

Bu yılda internet üzerinden 
aday olan veya gösterilen lojis-
tik yöneticileri yine internet 
üzerinden yapılan oylama ile 
ödül almaya hak kazandı.
Ekol L2 kategorisinde altıncı 

kez zirvede
Ekol Lojistik, Lojistik Ödül-

leri Yarışması’nda, Ulaştırma 
Belgesi’ne dayalı hizmetler 
dalında ‘Uluslararası Lojistik 
İşletmeleri (L2)’ ödülünün sa-
hip oldu. 

Türkiye’de 25 şehir 40 
lokasyonda, Avrupa’da ise 
Almanya, İtalya, Romanya, 
Fransa, Yunanistan, Bosna ve 
Ukrayna’nın yer aldığı 7 ülke-
de 25 lokasyonda müşterileri-
ne hizmet sunan Ekol Lojistik, 
cirosu (USD), çalışan sayısı, 
yurtdışı sefer ve şube sayısı, öz-
mal araç sayısı, yurtdışı deniz 
(Ton-TEU) taşımaları, hava 
taşımaları cirosu, demiryolu 

taşımaları (Ton) kapalı depo 
ve antrepo alanları (m2) gibi 
kriterler dikkate alınarak seçici 
jüri tarafından L2 kategorisin-
de ödül almaya layık görüldü. 
Ekol bu dalda altıncı kez ödül 
almaya hak kazandı.

Omsan R2 kategorisinde 
yerini kaptırmıyor

Küresel ölçekte tedarik zin-
ciri çözümleri oluşturan Om-
san, Uluslararası Taşıma İşleri 
Organizatörleri (R2) katego-
risinde 8’inci kez yılın en iyi 
lojistik firması olarak birincilik 
ödülüne layık görüldü.

Atlas Lojistik Ödülü’nü, 
verilmeye başladığı tarihten 
itibaren üst üste 8’inci kez ka-
zanan Omsan, çalışanlarına ve 
hizmet altyapısına yaptığı yatı-
rımları sayesinde lojistik sektö-
ründe başarının sürdürülebilir 
olduğunu kanıtlamış oldu. 

Omsan Lojistik’in birincili-
ği; toplam cirosu, çalışan sayısı, 
yurtdışı sefer sayısı ve yurtdışı 
deniz, demiryolu ve havayolu 
taşımalarının bir önceki yıla 

göre gelişimi seçici jüri tarafın-
dan incelenerek saptandı. 

ABC eşya taşımacılığında 
ilk sırada 

Yarışmada en çok başvuru 
yapılan dal olan C2 yetki bel-
gesi ile Uluslararası Eşya Ta-
şımacıları kategorisinde ödül 
alan firma ABC Lojistik oldu.

ABC Lojistik ödülü, toplam 
ciro, çalışan sayısı, yurt dışı şu-
be sayısı, yurt dışı sefer sayısı ve 
toplam C2 belgeli araç sayısına 
ve son iki yılda bu sayılardaki 
değişime göre elde etti.

Netlog yurtiçindeki en iyi 
lojistik işletmecisi

L1 Belgesi kapsamında hiz-
met veren Yurtiçi Lojistik İş-
letmeleri kategorisinde Netlog 
Lojistik birinci oldu.

Bu dalda, çalışan sayısı ve 
şube sayısı gibi kriterlerdeki 
performans artışları göz önüne 
alındı. Yurt genelinde yaygın 
ofisleri ve deneyimli çalışanla-
rı ile ürünün, satıcıdan alıcıya 
ulaşma sürecinde, depolaması, 
paketlemesi, stok kontrolü taşı-

SEKTÖRÜN başarılı firmala-
rının bu yıl 8’inci kez ödüllen-
dirildiği Lojistik Ödülleri’nde 

UND İcra Kurulu Başkanı 
Fatih Şener

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Emre Eldener

2017 Atlas Lojistik Ödülleri Sahiplerini Buldu

Aysberg Basın Yayın Genel Müdürü ve EKO Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun, Atlas Lojistik Ödülleri jüri üyeliğinde 5’inci yılını dolduran 
UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener (solda) ve Lojistik Ekipmanlar dergisi Genel Müdürü Selçuk Onur’a (sağda) birer Atlas ödülü verdi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BELGELERİNE GÖRE ÖDÜL KAZANANLAR
Uluslararası Ticari Eşya Taşımacıları (C2) .................ABC Uluslararası Transport
Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri (R1) ..........................FEVZİ GANDUR Lojistik 
Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (R2) .............................OMSAN Lojistik
Yurtiçi Lojistik İşletmecileri (L1) ..................................................... NETLOG Lojistik
Uluslararası Lojistik İşletmecileri (L2) ................................................EKOL Lojistik

ODA, DERNEK, BİRLİK ÜYELİKLERİNE GÖRE ÖDÜL KAZANANLAR
Liman İşletmecileri ................................................ MERSİN Uluslararası Liman İşl.
Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Forwarder) ....GLOBELİNK ÜNİMAR Lojistik
Demiryolu Taşıması Firmaları (Operatörler) ................................................. AR-GÜ
Demiryolu Taşıması Firmaları (Forwarder) ..................................... ARKAS Lojistik
Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Forwarder) ..........TRANS OKYANUS Den.
Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Gemi Sahipleri) .... MSC Gemi Acenteliği 

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ
Samsunport Güneş Enerji Santrali Projesi .......................................SAMSUNPORT
İlk Özel Tren İşletmeciliği Projesi .....................................................OMSAN Lojistik
Ceynak Ceyhan Lisanlı Depo Terminali ..........................................CEYNAK Lojistik
3CS Müşteri Memnuniyeti Sistemi ..................................................TURKISH Cargo

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN ONLINE YARIŞMA SONUÇLARI
Yılın Depo Yöneticisi ..............................................Koray Yılmaz (CEYNAK Lojistik)
Yılın Lojistik Yöneticisi (Havayolu)............. Esen Öz Tekayak (BORUSAN Lojistik)
Yılın Lojistik Yöneticisi (Denizyolu) ........Kaan Avuncan (TRANS OKYANUS Den.)
Yılın Lojistik Yöneticisi (Karayolu) ...............................Alper Bilgili (EKOL Lojistik)
Yılın En Beğenilen Lojistik Şirketi ........................................................EKOL Lojistik

LOJİSTİĞE KATKI ÖDÜLLERİ
FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

GAP PAZARLAMA A.Ş.
KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş.
UÇAK KARDEŞLER GIDA SERACILIK ULUS. NAK. PLAS. SAN. VE TİC  LTD. ŞTİ.

YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI VE TEKSTIL FAB. A.Ş.

2016 LOJİSTİK ÖDÜLLERİ KAZANANLARI

31’inci sayfadaki haberin devamı
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ma ve dağıtım hizmetleri teda-
rik zinciri konseptinde müşte-
rilerine sunan Netlog, yarışma 
kriterleri kapsamında; yurt ge-
nelindeki ofis sayısı, çalışan 
sayısı ve ciro olarak sunduğu 
rakamlar ile ilk sırada yer aldı.

Fevzi Gandur 
yurtiçi taşıma işleri dalında 

bir kez daha lider
Yurtiçi Taşıma İşleri Orga-

nizatörü  (R1) kategorisinde 
ödül almaya layık görülen fir-
ma Fevzi Gandur Lojistik oldu.

Topla ciro (Türk Lirası), 
çalışan sayısı ve şube sayısı gi-

bi kriterlerdeki performans 
artışının dikkate alındığı bu 
kategoride R1 belgesi bulunan 
firmalar arasında yapılan de-
ğerlendirme sonucunda Fevzi 
Gandur Lojistik ipi göğüsleyen 
firma oldu.

Deniz taşımacılığında 
Trans Okyanus Denizcilik 

ilk sırada
Meslek örgütü üyeliklerine 

göre ‘Uluslararası Deniz Taşı-
ması’ (Forwarder) kategorisin-
de Lojistik Ödülü almaya hak 
kazanan firma Trans Okyanus 
Denizcilik oldu.

UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, ‘Uluslararası Ticari Eşya Taşımacıları (C2)’ dalında ödül almaya hak kazanan 
ABC Uluslararası Transport’a (solda) ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri (R1) birincisi 

Fevzi Gandur Lojistik’e ödüllerini verdi.

KargoHaber Dergisi Haber Müdürü Erol Barış, Liman İşletmecileri dalında Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ.’ye (solda), Uluslararası Hava Taşıma Firmalararı (Forwarder) dalında Globelink Ünimar’a (ortada) 
ve Demiryolu Taşıması Firmaları (Operatörler) dalında AR-GÜ’ye (sağda) ödüllerini verdi.

Demiryolu Taşıması Firmaları (Forwarder) dalında Arkas Lojistik (solda), Uluslararası Deniz Taşıması Firmalararı (Forwarder) dalında Trans Okyanus Denizcilik (ortada), Uluslararası Deniz Taşıması Firmalararı (Gemi sahipleri) 
dalında MSC Gemi Acenteliği (sağda) ödüllerini Lojistik Ekipmanlar dergisi Genel Müdürü Selçuk Onur’dan aldılar.

UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Lojistiğe iş ve değer yaratan çalışmalarıyla öne çıkan ihracatçı firmalar arasından ödül almaya hak kazanan (soldan sağa) 
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş., GAP Pazarlama A.Ş., Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.’ye ödüllerini takdim etti.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener de Lojistiğe iş ve değer yaratan çalışmalarıyla öne çıkan ihracatçı firmalar arasından ödül almaya hak kazanan (soldan sağa)
Tofaş Türk Otomobil A.Ş., Uçak Kardeşler Gıda Seracılık ve Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fab. A.Ş.’ye ödüllerini verdi.

Haberin devamı 34’üncü sayfada.
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kapsamında terminale teslim 
edilen ürünler karşılığında 
oluşturulacak elektronik ü-
rün senetleriyle mal sahipleri 
ürünlerini fiziki olarak taşım-
dan birçok işlemi geçekleştir-
me imkanına kavuşacak.

Güneş Enerji Santrali 
Projesi ödül getirdi

Samsunport, ‘Güneş Ener-
ji Santrali’ projesi ile Atlas 
ödülü’nü kazandı.

‘Yeşil Dönüşüm Porjesi’ 
kapsamında liman sahasında 
yer alan depo ve antrepoların 
çatılarına kurulacak güneş pa-
nelleri ile birlikte kendi elekt-
riğini yenilebilir enerjiden 
üretecek olan Samsunport’ta 
proje için toplam 8 bin 848 
adet güneş paneli kullanacak. 

LOJISTIK Ödülleri’nde sek-
töre katkı sağlayacak ve yeni-
lik yaratacak inovasyon içeren 
projeler de jüri değerlendir-
mesine tabi tutuldu. Yarışma-
da, jüri üyelerinin seçimine 
bağlı şekilde sonuçlanan Lo-
jistik Proje Ödülleri dalında 
4 proje ödüle değer bulundu. 

Adaylar arasından sıyrılan 
farklı ve başarılı uygulamalar 
arasından altı çizilen 4 pro-
je ödül almaya hak kazandı. 
Proje ödüllerinden biri ‘Eği-
time Tam Destek’ projesi ile 
Yeşilyurt Demir Çelik En-
düstrisi ve Liman İşletmeci-
leri alırken, ‘Samsun Lojistik 
Merkezi’ projesi ile Samsun 
Ulusal ve Uluslararası Lojis-
tik Merkezi jüri tarafından 
ödüle layık görüldü.

Ceynak Ceyhan Lisan-
lı Depo Terminali projesi 
ile Ceynak Lojistik, Güneş E-
nerji Santrali projesi ile Sam-
sunport Limanı ödüle layık 
görüldü. Omsan, Jüri Özel 
Ödülleri kategorisinde ise İlk 

Özel Tren İşletmeciliği Pro-
jesi ile ödüllendirildi. Tur-
kish Cargo ise 3CS müşteri 
memnuniyeti sistemi projesi 
ile ödül almaya hak kazandı. 

Ceynak Lojistik 
‘Ceynak Cayhan Lisanlı 

Depo Terminali’ 
projesiyle ödül aldı

Ceynak Lojistik, ‘Ceynak 
Cayhan Lisanlı Depo Ter-
minali’ projesiyle ödülle layık 
görüldü.

Küresel ticarette yaşanan 
daralmaları, ülkelerin tarım 
politikalarında gerçekleşen 
değişmeleri ve dijitalleşme 
trendlerini yakından takip 
eden Ceynak, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı ile Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nca da destek-
lenen Lisanslı Depoculuk 
Projesi kapsamında Adana 
Ceyhan’da 76 adet silonun 
yer aldığı 180 bin ton depola-
ma kapasitesine sahip termi-
nali hizmete açacak.

Lisanslı Depoculuk Projesi 

15 adet elektirikli lokomotif 
ve 350 adet vagon kiralayan  
ve bu iki kurum arasında söz-
leşme imzalanmıştır.

Bu proje, Sivas- Demir-
dağ’da bulunan Erdemir tesis-
leri Hatay-Payas’taki İstemir 
tesislerine yıllık yaklaşık 2 mil-
yon ton cevher taşıması ger-
çekleştirecek ve Kasım ayında 
hayata geçirilecek bir özel tren 
işletmeciliği projesidir. Bu ta-
şıma miktarı Türkiye’de yıllık 
toplam demiryolu taşımacı-
lığının yüzde 8’ini karşılıyor. 
Proje, ilk özel tren işletmecili-
ği projesi özelliği taşıyor.

Turkish Cargo 
3CS Müşteri Memnuniyeti 

Sistemi Ile Birinci
Yarışmada ödül alan bir 

diğer firmada, ‘3CS Müşteri 
Memnuniyeti Sistemi’ projesi 
ile Turkish Cargo oldu.

Turkish Cargo’nun ‘Müş-
terin İçerideki Sesi Olma! 
Misyonu ile 2015 yılından 
beri yoğun özeveri ile yürüt-
tüğü Müşteri İlişkileri Yö-
netimi Sistemi 3CS (Cargo 
Customer Care System) 
projesinde hali hazırda farklı 
kanallardan gelen taleplerin/
şikayetlerin takibi Outlook 
üzerinden manuel olarak ya-
pılıyor. 3CS ile taleplerin uç-
tan uca takibi yapılabiliyor. 
Yei sistem sayesinde; talep 
alma, araştırma, koordinas-
yon,  takip, değerlendirme 
gibi  süreçlerin sayesinde e-
mail  yerine ortaklığımız tek 
bir sistemde kayıt altına alı-
narak yönetilmesi amaçlanı-
yor. Bu sayede birimler arası 
koordinasyon daha etkili bir 
şekilde sağlanarak, gerekli 
aksiyonlar ve geri dönüşler 
müşterilere çok daha hızlı 
sağlanabiliyor.

Toplam 13 bin 819 metrekare 
toplam modül alanına sahip 
proje ile yıllık 2.750.000 kWh 
elektik üretiminin yenilenebi-
lir enerjiden sağlanması ve yıl-
lık CO2 emisyonun 2.103.691 
kg azaltılması hedefliyor.
‘Ilk Özel Tren Işletmeciliği’ 
projesi ödüle layık görüldü

Omsan, Jüri Özel Ödülle-
ri kategorisinde ise İlk Özel 
Tren İşletmeciliği Projesi ile 
ödüllendirildi. 

Omsan Lojistik, Demiryo-
lu Ulaştırmasının Serbestleş-
tirilmesi Kanunu’nun yürür-
lüğe girmesinin ardından özel 
tren işletmeciliği yapmak üze-
re TCDD Taşımacılık  A.Ş. 
ile işbirliği yaptı. By çerçevede 
TCDD Taşımacılık A.Ş.’den 

Sektörü Geliştiren Projelere Atlas Ödülü

Aysberg Basın Yayın Genel Müdürü ve EKO Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun, Jüri özel ödülleri kategorisinde ödül almaya hak kazanan 
Ceynak Lojistik ve Samsunport’a (solda), Omsan Lojistik’e (ortada) ve Turkish Cargo’ya (sağda) ödüllerini verdi.

Trans Okyanus Denizci-
lik, uluslararası deniz taşıma 
cirosu, çalışan sayısı, yurtdışı 
deniz taşımaları (Ton- TEU) 
ve toplam kapasite (Dwt) gibi 
kriterler göz önüne alınarak 
ödül alan firmanın belirlendiği 
uluslararası denizyolu taşıma-
ları (Forwarder)kategorisinde 
rakiplerini geride bıraktı.
Uluslararası Gemi Sahipleri 

ödülü MSC Gemi 
Acenteliği’nin oldu

Yarışmada ödül alan bir di-

ğer firma da Uluslararası Deniz 
Taşıması (Gemi Sahipleri) ka-
tegorisinde yarışan MSC Gemi 
Acenteliği’nin oldu. 

MSC Gemi Acenteliği, taşı-
ma ciro ve çalışan sayısı değer-
lendirilerek ödüle layık görüldü.

Demiryolu taşımacılığında 
Arkas Lojistik zirvede

Yarışmada ödül verilen bir 
diğer alan ise kendi vagonla-
rı ile taşıma yapan demiryolu 
taşıma firmaları idi. Yurtiçi 
demiryolu taşıma cirosu, öz 

mal vagon sayısı, çalışan sayısı,  
yurtiçi demiryolu taşımaları 
(Ton) gibi kriterlerin dikkate 
alındığı bu dalda ödülü Arkas 
Lojistik aldı.

Arkas Lojistik, hem taşıma 
cirosundaki artışları hem de taşı-
dığı yük miktarında yaşanan ar-
tışlar ile dikkat çekti ve bu yıl jüri 
tarafından ödüle layık görüldü.
Demiryolu Taşıma Firmaları 

(Operatörler) ödülü yine 
AR-GÜ’nün oldu

Demiryolu Taşıma Firmala-

rı (Operatörler) kategorisinde 
Lojistik Ödülü almaya hak ka-
zanan firma AR-GÜ oldu.

‘Uluslararası Hava Taşıma 
Firmaları’ (Forwerder) 

dalında Globelink Ünimar 
‘Uluslararası Hava Taşıma 

Firmaları’ (Forwerder) kate-
gorisinde Globelink Ünimar  
Lojistik ödülün sahibi olmaya 
hak kazandı.

Mersin Liman Işletmeciliği 
başarısını sürdürdü

Yarışmada ödül ile dönen 

bir diğer firma da Mersin 
Uluslararası Liman İşletme-
ciliği AŞ. (MIP) oldu.  Liman 
İşletmecileri dalında zirvenin 
sahibi; ciro, çalışan sayısı, elleç-
lenen konteyner adedi, elleçle-
nen kuru yük miktarı (Ton), 
elleçlenen likit (Ton) ve elleç-
lenen araç sayısı kriterleri son-
rasında belirlendi.

Coğrafi konumu, kapasitesi 
geniş hinterlandının yası sıra 
yurtiçi ve yurtdışına olan çok 
modlu bağlantı kolaylığının 

sağladığı avantajlarla, yalnız 
Türkiye’nin değil aynı zamanda 
Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’in 
de en önemli limanları konu-
munda olan Mersin Limanı, 
bu coğrafi konumun getirdiği 
avantaj ile limanda elleçlenen 
yük miktarında yaşanan artış 
ile dikkat çekti ve bu artışla 
Mersin Uluslararası Liman İş-
letmeciliği AŞ.’ye ödül verildi. 
Ülkemizde gelişen limancılık 
sektörü yakında güçlü adaylar 
çıkaracaktır.

Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (R2) dalında Omsan Lojistik (solda), Yurtiçi Lojistik İşletmecileri (L1) dalında Netlog Lojistik (ortada), 
Uluslararası Lojistik İşletmecileri (L2) dalında ise Ekol Lojistik (sağda) ödüllerini UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener’in elinden aldılar.

Ödül alan firmalar, ödüllerini standlarında sergilediler.

33’üncü sayfadaki haberin devamı
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Online Yarışmada
5 Ödül Dağıtıldı 
ADAY belirleme ve oylama 
işlemleri www.lojistikodulle-
ri.com web sitesi kullanıcıları 
tarafından yapılan online ya-
rışmada 5 ödül dağıtıldı.

5 kategoride toplam 21 
adayın yarıştığı adayın yarış-
tığı ve elde edilen sonuçların 
jüri tarafından tescil edildiği 
yarışmada, yılın lojistik şirke-
ti ve lojistik tedarikçisi oylar 
ile belirlenirken, karayolu, 
denizyolu ve havayolu sektö-
ründeki lojistik yöneticileri 
de yine oylar ile belirlendi.

Ekol Lojistik 
‘Yılın Lojistik’ 
şirketi seçildi

Ekol Lojistik, ağır taşıma-
cılık, kombine taşımacılık, 
gümrükleme, depolama ve el-
leçleme gibi tüm lojistik hiz-
metleri ile beğeni toplayarak 
internet üzerinden yapılan 
oylama ile ‘Yılın Lojistik Şir-
keti’ oldu. 
Alper Bilgili (Ekol Lojistik) 

Karayolunda en fazla oyu 
olan yönetici oldu

İnternetten yapılan oyla-
malar sonrasında Ekol Lojis-
tik Filo Genel Müdürü Alper 
Bilgili  ‘Yılın Karayolu Lojis-
tik Yöneticisi’ seçildi.

Lojistik Yöneticisi’ seçilerek 
‘Atlas’a sahip olan kişi oldu.

Başarılı ihracatçılara 
Atlas’tan ödül

Lojistiğe iş ve değer yara-
tan çalışmalarıyla öne çıkan 
ihracatçı firmalar da ikinci 
kez ödüllendirildi. Çeşitli kay-
naklardan alınan öneriler ve 
verilere göre bir değerlendir-
me yapan jüri kararıyla ‘Lojis-
tiğe Katkı Ödülü’nü kazanan 
ihracat şirketleri; FLO Mağ. 
ve Paz. A.Ş., GAP Paz. A.Ş., 
Kastamonu Entegre Ağaç San. 
ve Tic. A.Ş., Tofaş Türk Oto. 
Fab. A.Ş., Uçak Kardeşler Gıda 
Sera. Ulus. Nak. Plas. San. ve 
Tic. Ltd. Şti., Yeşim Satıç Mağ. 
ve Tekstil Fab. A.Ş. ‘Atlas’a bu 
alanda sahip olan firmalar oldu.

Denizyolunda oyları Kaan 
Avuncan (Trans Okyanus 

Denizcilik) topladı
Trans Okyanus Denizcilik 

Kaan Avuncan ise deniz yo-
lunda oyların çoğunu alarak 
‘Yılın Lojistik Yöneticisi’ oldu.

Havayolunda Esen Öz 
Tekayak (Borusan Lojistik) 

en iyi yönetici seçildi
Borusan Lojistik Uluslara-

rası Havayolu ve Konteyner 
Taşımacılığı Grup Müdü-
rü Esen Öz Tekayak, ‘Yılın 
Havayolu Lojistik Yöneticisi 
Ödülü’ne layık görüldü.

‘Yılın Depo Yöneticisi’ 
Koray Yılmaz

Ceynak Akdeniz Bölgesi Lo-
jistik Müdürü Koray Yılmaz ise 
depo yöneticisi alanında ‘Yılın 

TİM Lojistik Konseyi Başkanı Bülent Aymen ‘Yılın Depo Yöneticisi’ 
dalında ödül alan Koray Yılmaz’a ödülünü verdi.

Bülent Aymen,  Borusan Lojistik Uluslararası Havayolu ve Konteyner Taşımacılığı Grup Müdürü Esen Öz Tekayak’a ‘Yılın Havayolu Lojistik Yöneticisi Ödülü’nü verdi (Solda). 
Aymen daha sonra Trans Okyanus Denizcilik’ten Kaan Avuncan’a (ortada) ‘Yılın Denizyolu Yöneticisi’ ödülünü verdi. 

Ardından ‘Yılın Karayolu Yöneticisi’ ve Ekol adına ‘Yılın Lojistik Şirketi’ ödüllerini de Alper Bilgili’ye verdi (sağda). 

Ceynak Yönetim Kurulu 
Üyesi Berzan Avcı:

Ödül aldığımız için gerçekten 
mutluyuz. 9 senedir katıldığımız 
logitrans fuarında her sene çe-
şitli kategorilerde ödül alıyoruz. 
Bu sene de yaptığımız projeler-
le gerçekten bizi onurlandırdı 
Samsunport olarak Güneş Ener-
ji Santrali Projesi ile projeler ka-
tegorisinde ödül aldık. 2 milyon 
750 bin kilovatlık güneş enerji-
sini depolarımızın çatısına kuru-
yoruz. Bunun yanı sıra Ceyhan 
da bir ödül toprak mahsulleri 
ofisini ihalesinde yaklaşık olarak 
Ceyhan da 180 bin tonluk çelik 
silo yapımı oluyor. Ayrıca Tekir-

dağ Mahramlıda da 50 bin top-
luk bir silo yapımımız var yakla-
şık olarak 230 bin ton çelik silo 
yapımı ve lisanslı depoculuk adı 
altında projelerimiz var. Aynı 
şekilde yılın depocusu ödülünü 
de aldık, bu konuda gerçekten 
mutlu ve onurluyuz.

Ceynak’ın Samsunportaki 
projesi yeşil lojistiğe çok güzel 
bir örnek buradaki sağlayacağı-
mız enerji ile limanın belli bir 
kısmını sağlıyoruz. Sadece gü-
neş enerjisi ile kalmayıp kullan-
dığımız Led teknolojilerini de 
değiştirdik. Vinçlerimizin hep-
si elektrikli. Güneş enerjisinde 
de tamamen bizim enerjimizi 

karşılayacak şekilde değil ama 
yaklaşık olarak yarısında daha 
çoğunu karşılayacak bir pro-
jeye imza attık depolarımızın 

yaklaşık 13 bin 800 metre ka-
relik kısmını güneş enerjisi pa-
nelleriyle kaplıyoruz. Bu ödülü 
bütün çalışan ve emek veren 

arkadaşlarımız onuruna aldık 
hepsine teşekkür ediyoruz.

Ekol Lojistik Taşımacılık 
Genel Müdürü Murat Boğ: 

Ödüle layık görüldüğümüz 
için mutluyuz. Tabii bu ödülü 
7 bin kişiye ulaşan Ekol ailesi 
adına aldık. Şu anda 16 farklı 
ülkedeyiz. Önümüzdeki dö-
nemlerde bu sayıyı da farklı 
ülkelerle artırmayı düşünüyo-
ruz. Bu tür ödüller bizi daha da 
motive ediyor. 

Sonuçta ödül almamız da de-
podan çalışan veya filoda çalışan 
arkadaşlarımızdan en üst düzey 
yönetimdeki arkadaşlarımıza ka-

dar herkesin katkısı var bu mut-
luluğu hep beraber yaşayacağız.

Fevzi Gandur Lojistik 
Kontrat Lojistiği Genel 
Müdürü Efe Göktuna:

Başarılarımızın yakından 
takip ediliyor olması bizlere 
gurur veriyor. Bu sene de çok 
efor sarf ettik çok kıymetli 
projelere imza attık ve ödüle 
layık görüldük. Heyecanlıyız, 
gururluyuz çıtayı daha yük-
selterek 2018 ve sonrasına 
hazırlık yapıyoruz.

UND ve UTİKAD gibi 
çok güzide kuruluşların bizi 

Ne dediler...  Ne dediler...  Ne dediler...  Ne dediler...  Ne dediler...

Haberin devamı 36’ıncı sayfada.

Haberle ilgili videoları 
QR kodu okutarak 

izleyebilirsiniz.
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yor. Burada bir arz fazlası var, 
biz olabildiğinde bu konuda 
demir yollarındaki hacmi art-
tırmaya çalışıyoruz ama reka-
bet edebilmek çok zor diğer 
firmalarında durumu çok ko-
lay değil. Çünkü kara yolunda 
şu anda navlunlar çok düşük 
çok ciddi bir kamyon arzı var 
trafik sıkışıklığı malum mut-
laka demiryollarında daha faz-
la yük taşınması gerekiyor.

Şu anda yeşil lojistik ülke-
nin önem vermesi gereken 
konularından bir tanesi ama 
şu anda iş dünyası çok ciddi 
ekonomik sorunlar yaşıyor. 
İnsanların önceliği şu anda 
çevre sorunlarında daha ziya-
de ekonomik sorunlar olduğu 
için olabildiğince daha ucuza 
ürünü taşıtmaya çalışıyorlar. 
Buna da saygıyla karşılıyo-
ruz. Biz kurumsal bir marka 
olarak çevreye çok önem ve-
riyoruz ve olabildiğince kar-
bon salınımlarını düşürmeyi 
çevreye olan zararlı etkileri 
azaltmak için elimizden gele-
ni yapıyoruz.

ABC Loj. Satış ve İş 
Geliştirme Müdürü 
Yıldırım Yıldız:

Ödül bizim daha iyi motive 
olmamızı sağlayacak. Çok te-
şekkür ediyoruz, çok memnun 
olduk ve guru duyduk. Önü-
müzdeki yıllarda da başarıları-
mıza devam edeceğiz.

GAP Pazarlama A.Ş. 
Dış Ticaret ve Lojistik 
Müdürü Fatih Kemal 
Barış:

Öncelikle böyle bir organi-
zasyon için herkese teşekkür 
ediyoruz, gerçekten bunlar 
biz ihracatçılar için birer mo-
tivasyon kaynağı, guruluyuz. 
Bu gibi ödüller bizi tetikliyor 
daha şevkle işimize sarılıp ih-
racatlarımızla lojistik sektörü 
ile partnerliklerimizi devam 
ettirerek arttırmayı düşünü-
yoruz.

Dış ticaret firmaları, lojik-
tik firmaları, gümrük part-
nerleri ihracatın olmazsa 
olmazları, hedefe onlarla ula-

bu ödüle layık görerek AT-
LAS ödülüyle ödüllendirme-
leri kesinlikle bizi çok motive 
ediyor. 2017 bizim için özel-
likle yurt içinde operasyon-
larda bir gelişme yılı oldu çok 
kıymetli ve referans müşte-
rilerini peşi sıra arka arkaya 
koyduk. 

2018 yılında da sektör ve 
ülke genelindeki tüm olum-
suz koşullara rağmen biz ya-
tırımlarımıza devam edece-
ğiz. Şunun sözünü veriyoruz 
Anadolu’da da yapılanma 
içerisinde olacağız. 2018 de 
aynı şekilde ödül almak için 
elimizden geleni yapacağız.

Omsan Lojistik Genel 
Müdürü M. Hakan Keskin:

 Atlas lojistik ödülleri lo-
jistik hizmeti veren bütün 
firmaları, sektörün emekçi-
lerini ve sektörün ileri gelen 
aktörleri bir araya getiren 
bir organizasyon. Bu konuda 
biz katıldığımızdan beri ödül 
alan bir firmayız buda bizim 
hizmet kalitemizi gösteri-

yor ama bu sene biraz daha 
farklı bir konu oldu. Çünkü 
demiryolunun serbestleşmesi 
sürecinde bu alanda ilk ope-
ratör unvanını alan firma biz 
olduk. Bununda gururunu 
taşıyoruz. Tabii bunun guru-
runu taşımak kadar sorumlu-
luğunu da taşıyoruz. Çünkü 
ülkemizde ulaştırma modları 
arasında demiryolu çok geri-
deydi özel sektör olarak biz 
elimizi taşın altına koyduk ve 
bu konuda çok ciddi yatırım-
lar yaptık. Ümit ediyorum ya-
kında daha fazla Atlas ödülü 
alacağız çünkü diğer lojistik 
alanlarda da çok ciddi atılım-
larımız var.

Şu anda 2 milyon ton yükle 
başlıyoruz bu çok önemli bir 
rakam çünkü biliyorsunuz 
serbestleşme süreci çok uzun 
yıllardır devam eden bir sü-
reç. Bu konuda çok gurur du-
yuyoruz, biz Sivas ermağden 
den taşıyacağımız bu yükle 
sadece pazar payı almaktan 
öte sektöre istihdam yarat-
mak adına da çok önemli 
katlı sağladık. Yeni projeler-
le yakında duyuracağız, bu 
projeler üzerinde çalışıyoruz. 
Hem devlet için, devletin bu 
konudaki süreçleri yönetmesi 
namlında, devlet demiryolla-
rının bize çok büyük desteği 
oldu. Karşılıklı birbirimize 
bu işi öğreterek geldik. Yeni 
alanlarda açılacak, sektördeki 
diğer aktörlerinde bize katıla-
cağını zannediyorum.

Türkiye’de demiryolu taşı-
macılığını mutlaka kamu ve 
özel sektörle müşterek geliş-
mesini ve kara yolundan de-
miryoluna doğru bir yönelime 
zaten ihtiyaç var. Karayolla-
rındaki sıkışıklığı herkes bili-

yor ve bunlarda da yol alını-
yor. Önümüzdeki aylar içe-
risinde müspet gelişmelerin 
olmasını bekliyoruz özellikle 
de ithalat tarafında gümrük-
lerde kaynaklana sorunların 
hızlı bir şekilde bertaraf edil-
mesi ile birlikte ihracatçıla-
rımıza da biliyorsunuz 2023 
hedef gerçeği ver ciddi katma 
değerleri olacağını ve bunla-
rında ihracatçıya fayda sağla-
yacağı kanaatindeyiz.

Buraya her sene katılmak 
aday olmak her zaman ka-
zanmak değil aday olmak 
bile büyük bir keyif. Burada 
bulunmak, çoğu zaman iş 
yoğunluğuyla görüşemediği-
niz arkadaşlarınızla sohbet 
edebilmek ve buraya gelerek 
bir katkı sağlayabilmek çok 
önemli. Dolası ile bizi fazla-
sıyla motive ediyor ve bir mis-
yon yüklüyor.

Yılın Denizyolu Lojistik 
Yöneticisi (Online 
Oylama Birincisi) - Kaan 
Avuncan (Trans Okyanus 
Denizcilik):

Mutluyuz her ödül bir 
başarının sonuçta getirisi ve 
arkasında bu ödülün özel 
tarafında özellikle çalışanla-
rımızın ve müşterilerimizin 
verdiği oy olduğu için. Oy-
lama sonucu verilen bir ödül 
olduğu için çok daha anlamlı 
kılıyor. Mutluyuz, bu ödülü 
işimizi daha iyi yapmaya şevk 
unsuru olarak görüyoruz ve 
daha iyisini yaparak seneye yi-
ne burada olmaya çalışacağız. 

Yaptığımız iş ile var oldu-
ğumuz için günün sonunda 
şahsa verilmiş bir ödül bile 
olsa bu ödülün arkasında yü-
zün üzerinde trans okyanus 
çalışanı üç ofis, Türkiye’nin 

ve dünyanın her yerinden 
birçok müşterimizin de kat-
kılarının olduğunu biliyo-
rum. Yurt dışından oyların 
da geldiğini biliyorum o 
yüzden ayrıca mutluyuz, oy 
veren herkese çok teşekkür 
ediyoruz. Organizasyonda 
emeği gecen herkese çok te-
şekkür ediyorum.

Yılın Havayolu Lojistik 
Yöneticisi (Online 
Oylama Birincisi) - Esen 
Öz Tekayak (Borusan 
Lojistik):

Bu yıl itibariyle sektördeki 
20inci yılım. 20 yılı bu şekilde 
taçlandırmış olmak benim i-
çin ayrı bir gurur oldu açıkça-
sı. Diğer taraftan ödülün halk 
tarafından oylanıyor olması 
benim için ayrı bir kritik. 
Ödül aldığımız için sonsuz 
gururlu ve mutluyum. Sektö-
re açık olması bir anlamda si-
zin de 20 yıl sonra sektördeki 
yerinizi bir şekilde kanıtlamış 
oluyor. 

Her sene güzel bir plat-
formda bizlere sunduğunuz 
için teşekkür ediyoruz, umu-
yorum katılımcı sayı çok 
daha fazla büyüyerek devam 
edecektir, biz de Borusan Lo-
jistik olarak destek vermeye 
devam edeceğiz.

Kastamonu Entegre 
Ağaç Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Tedarik Zinciri 
Lojistik Müdürü Nail 
Tüzüner:

Öncelikle çok teşekkür 
ediyorum bu imkanı bize ta-
nıdığınız için. Kastamonu 
Entegre ahşap panel üreten 
bir firmadır. Türkiye de altı 
lokasyonda üretim yapan ve 
yurtdışında yine altı ülkede 
üretim yapan bir firmayız. 
Aslında son dönemlerde gös-
termiş olduğumuz çaba ve 
gayretle global bir firma olma 
yolunda ciddi mesafe kat edi-
yoruz. Bu ödül de bir anlam-
da buna hizmet ediyor, çünkü 
sonuçta bizim ürettiğimiz ü-
rünler ağaç bazlı panel, ahşap 
bazlı panel yükte ağır ama pa-
hada hafif, dolayısı ile tedarik 
zinciri bu değer zincirinde lo-
jistiğin çok ciddi katkısı var. 
bu anlamda biz kullandığımız 
tüm taşıma modları olsun, al-
ternatif lojistik çözümlerle 
beraber hem iştiraklerimiz 
arasında hem de yurtiçi ve 
yurtdışı mal trafiğinde ciddi 
bir lojistik süreçleri yaşıyoruz. 
Bu doğrultuda kendi ekibime 
ve Kastamonu Entegre’ye de 
bu ödülün gerçekten yakıştı-
ğını düşünüyorum. Ciddi bir 
emek var sonuçta. Bu ödüle 
bizi layık gören Atlas Lojistik 
Ödülleri jürisine de ayriyeten 
teşekkürlerimi iletiyorum.

şabiliyoruz. Hedefe birlikte 
ulaştığımız partnerlerimiz 
arasından bu ödüle layık gö-
rülmek özel bir duygu.

Trans Okyanus Denizcilik 
Kurucu Ortağı 
Korkut Aykan:

Böyle bir organizasyonda 
yer almak bizi keyiflendiri-
yor. Sektörümüzün çok de-
ğer verdiği bir organizasyon 
bölgemizde devamlılığı önem 
arz eden bir organizasyon. 
Jeopolitik olarak zor bir böl-
gedeyiz, zor dönemler geçi-
riyor ülkemiz lojistik burada 
çok önemli bu bayrağı ileri 
götürmek sadece forwarder 
dalında deniz yolunda değil 
hava, kara, depolama hepimi-
zin bir görevi. Son 2-3 yıldır 
logitrans fuarına katılıyoruz 
ve ödülü alıyoruz, mutluluk 
duyuyoruz katılmaktan. 

Deniz taşımacılığı aslında 
sadece birebir denizyolu ta-
şımacılığı olarak algılamak 
lazım burada hava, kara ve 
kombine taşımacılık yeri geli-
yor depolama, van spot shop-
ping dediğimiz müşterinin 
bütün taleplerini tek kalem-
de hizmet olarak verebilmek. 
Bu çok önemli müşteri artık 
sadece rekabete binaen tek 
bir firmayla da çalışmakta is-
temiyor dolayısı ile deniz ta-
şımacılığını sadece deniz taşı-
macılığı olarak sınırlamamak 
gerektiğini düşünüyorum. 
Kombine olarak bunu iyi 
hizmet verebiliyorsanız uzun 
solukluz çalışabiliyorsunuz 
ve hizmet verebiliyorsunuz. 
Zorlukları bütün dallarda 
olduğu gibi denizyolunda da 
var. Gümrüklerde belirli so-
runlar var ama aşılması için 
maksimum çabalar sarf edili-

35’inci sayfadaki haberin devamı
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AVRASYA bölgesinin en 
büyük lojistik ve taşımacılık 
fuarı olan logitrans, Türkiye 
ve dünyadan lojistik sektörün-
den pek çok firmayı bir araya 
getirdi.  Taşımacılığın en ö-
nemli araç tedarikçileri arasın-
da yer alan treyler üreticileri 
de fuara büyük ilgi gösterdiler 
ve çok sayıda araçla fuarda yer-
lerini aldılar.

Tırsan 5 farklı araçla 
yerini aldı

Tırsan, Uluslararası Logit-
rans Transport Lojistik fuarına 
farklı ihtiyaçlar için geliştirdiği 
5 yeni ürünü ile katıldı. Yüksek 
Tırsan teknolojisi ile geliştiri-
len araçlar, uluslararası fuarda 
Türkiye’nin gururu olurken 
sundukları çözümlerle de ilgi 
odağı oldu.

Fuar katılımcıları; Swap 
Body Perdeli Treyler K.SWAU 
C, Açık Kasa K.SPL 3, Kontey-
ner Şasi K.SHG L, Perdeli Ma-
xima Plus T.SCS X+ ve Frigo 
T.SRI P treylerleri inceleme 
fırsatı bulurken, araçlar hak-
kında detaylı bilgiler aldılar.

Kässbohrer Swap Body 
Perdeli Treyler K.SWAU C: 

Swap Body Perdeli treyler 
nakliye operasyonlarında ve-
rimlilik devrimi yapacak bir 
ürün, Swap Body, perdeli üst 
yapısı, çatı ve perde kaydırma 
sistemi ile daha fazla yük taşıma 
ve parsiyel taşıma operasyonla-
rında kolaylık sağlıyor. Daha 
fazla hız ve kapasite isteyen 
firmaların ilk tercihi olan Swap 
Body Perdeli treyler hem nak-
liyecilere hem müşterilerine 
birçok avantajı tek bir üründe 
sunuyor. Kara, deniz ve demir-
yolu taşımalarında en ekono-
mik geçişi sağlamak için geliş-
tirilen Kässbohrer K.SWAU 
C, C63 taşıma kodu, 34 euro 
palet kapasitesi ve 4.850 kg’lik 
boş ağırlığı ile maksimum ve-
rimlilik vadediyor.

Swap body taşımacılığının 
en büyük getirisi olan istifleme 
ve navlun avantajı, Kässbohrer 
Perdeli Swap Body’nin maksi-
mum yük kapasitesi ve yük em-

GEREK yayınları gerekse etkin-
likleri ile lojistik sektörünün nab-
zını tutan Aysberg Basın Yayın, 
artık gelenekselleşen Tea&Talk 

niyet sertifikası (CodeXL) ile 
birleşerek işletme maliyetlerini 
en düşük seviyede tutuyor.

Tren yükleme sistemine 
sahip Kässbohrer Swap Body 
K.SWAU C kayar çatı ve kayar 
perde özellikleriyle daha hızlı 
operasyon sunuyor. Araç ve 
ürün güvenliğinin en üst sevi-
yede sunulduğu K.SWAU C, 
intermodal taşımacılığa uygun 
güçlendirilmiş şasisi, K-fix yük 
güvenlik sistemi ile her türlü 
yol koşulunda ürünlerin bozul-
madan sorunsuz şekilde taşın-
masına olanak veriyor. 

Kässbohrer Açık Kasa 
K.SPL 3 Açık Kasa

Türkiye koşullarına göre 
özel tasarlanmış hafif şasisi ve 
5.225 kg’dan başlayan boş ağır-
lık seçenekleri sayesinde çok 
daha fazla yük taşırken, daha az 
yakıt tüketimi sağlıyor. 

Yüksek mukavemetli sac-
dan özel roll-form kesit ile 
çekilmiş 1,5 mm kalınlığında 
765 mm yüksekliğinde sac 
kapaklar kataforez kaplama 
(KTL) sayesinde 10 yıl boyun-
ca korozyona karşı dirençli ve 
aşınmaya dayanıklı boya ile ta-
mamlanmıştır. Sağ ve sol telev-
re üzerinde 5’er adet ve 1 adet 
arka tampon bölgesinde olmak 
üzere Kässbohrer marka baba-
lar ile desteklenmiş  sökülebilir 
takılabilir 6 kapak sayesinde 
müşterilerin operasyonlarını 
en hızlı şekilde gerçekleştirme-
sine avantaj sunuyor.

Kässbohrer Konteyner Şasi 
K.SHG.L

Düşük ağırlığı, maksimum 
gücü ve üstün sürüş kalitesi 
ile taşımacılıkta verimlilik, so-
runsuzluk ve konfor sunuyor. 
Olumsuz yol ve hava koşulla-
rına karşı kataforez ile kapla-
nan araç, C45-C63 arası Swap 
Body taşıyabiliyor. Hafif şasi 
teknolojisi sayesinde 3.840 kg. 
ağırlığı bulanan araç, daha az 
yakıt tüketimi ve daha fazla 
yükleme kapasitesi sunuyor. 
Akıllı dizayn ön konteyner ki-
litlerinin konumlandırılabilir 
olması ile 40 ile 45 ft.’lik kon-

sohbetlerinde bu yıl da önemli 
isimleri konuk etmeye devam et-
ti. Aysberg standında canlı olarak 
gerçekleştirilen röportajlar daha 

teynerler için rahat bir operas-
yon imkanı sağlıyor.
Tırsan Perdeli Maxima Plus 

T.SCS X+ 
Avrupa’nın en büyük filo-

ları tarafından tercih edilen 
Tırsan Perdeli araçları; özel 
olarak geliştirilen Maxima Plus 
treyler ile Logitrans Fuarı’nda 
tüm ilgiyi üzerine çekti. Çift 
kademeli sürüş yüksekliği sa-
yesinde, hem midilli, hem de 
yarı - midilli modellerine uy-
gun Maxima Plus semi-treyler, 
farklı iç net yükseklik ve sürüş 
yüksekliklerinde kullanılabili-
yor. Ayrıca farklı çekici tipleri 
ile kullanılabiliyor ve nakliyeci 
filolarına olumlu yönden fayda 
sağlıyor. Öte yandan; şasi ve 
çelik aksamlarının çinko tri-
elektron metoduna göre kata-
forez (KTL) kaplamalı oluşu 
sayesinde 10 yıl paslanmazlık 
garantisi sunuyor.

Tırsan Frigo T.SRI P
 Tırsan Frigo’lar sunduğu 

üstün izolasyon performansı 
ile soğutucu ünitenin daha kı-
sa süre çalışmasını sağlayarak 
hem kullanım ömrünü uzatı-
yor hem de en yakın rakiple-
rine göre %10 yakıt tasarrufu 
sağlıyor. Periyodik olarak ya-
pılan zorunlu ATP testlerinde 
sınır değerine yakın ısı iletim 
katsayısına sahip araçların, ser-
tifikalarını yenilerken sorun 
yaşama ihtimalleri bulunmu-
yor. Tırsan Frigo araçlarının 
sahip olduğu teknik özellikler 
sayesinde kullanıcılar, bu tür 
sorunlarla karşılaşmıyor. Po-
liüretan yalıtım malzemesi ile 
üretilen Tırsan Frigo panelleri 
yüksek ısı yalıtımı sağlıyor. Pa-

sonra www.kargohaber.com por-
talımızda ve sosyal medya mecra-
larımızda yayınlanıyor. logitrans 
fuarı süresince; Tallink Silja’s 

nellerde kullanılan cam elyaf 
takviyeli polyester (CTP); gü-
neşin zararlı ışınlarına ve neme 
dayanıklı ayrıca ısı yalıtım per-
formansı metalik yüzeylerden 
daha yüksek bir malzemedir. 
Tırsan Frigo gömme deve 
boyunlu şasi tasarımı ile artı-
rılmış iç neti sayesinde daha 
yüksek hacimde taşımacılık 
imkanı sunuyor.

Tırsan Frigo araçları sahip 
olduğu 2.650 mm ile 2.900 
mm arasındaki geniş iç net al-
ternatifleri, ara bölme ve çift 
kat gibi önemli opsiyonları ile 
Soğuk Zincir Taşımacılığın-
daki tüm taleplere uygun çö-
zümler sunabiliyor. Şasisinde 
en son ve en güvenilir  “Çinko-
Fosfat Kataforez Kaplama Uy-
gulaması” kullanılıyor. Şasi bu 
uygulama sayesinde paslanma-
ya karşı 10 yıl boyunca Tırsan 
garantisi altındadır.

Schmitz Cargobull 
logitrans’da müşterileriyle 

buluştu
Schmitz Cargobull ürün ve 

hizmetlerinin hedef kitleye ta-
nıtılması için ilk defa Schmitz 
Cargobull Treyler San. Tic. 
Ltd. Şti. adlı yeni iştirakiyle 
İstanbul’daki “logitrans“ fua-
rına katıldı. Schmitz Cargo-
bull Treyler Sanayi VARIOS 
TopTechnology ile donatılmış 
bir adet S.CS MEGA kayar 

Group Kargo Başkanı Hakan 
Fagerstrom, Atlas Global Kargo 
Direktörü Mustafa Özkan, U-
TİKAD Başkanı Emre Eldener, 

perdeli ve bir adet S.KO CO-
OL frigorifik kapalı kasa yarı 
treylerini sergiledi. 

Schmitz Cargobull Treyler 
San. Tic. Ltd. Şti. Genel Mü-
dürü Mile Misevski konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada, “Sek-
törün buluşma noktası olan bu 
fuar verimli ve yoğun müşteri 
iletişimi kurmamız için mü-
kemmel bir platform sağlıyor. 
Adapazarı’ndaki yeni üretim 
yerleşkemizle Türkiye’deki 
müşterilerimizin yakınında ol-
duğumuzdan kendilerine ürün 
ve hizmetlerimizi en uygun 
şekilde tedarik edebileceğiz” 
diye konuştu. 
S.CS MEGA VARIOS kayar 

perdeli
VARIOS TopTechnology 

ile donatılmış S.CS MEGA 
kayar perdeli, özellikle hacim-
li trafikte maliyet tasarrufu 
sağlayan, yüksekliği ayarlana-
bilir yapısıyla birçok taşımacı-
lık işi için çok yönlü bir araç. 
Kaldırma ve indirme tertibatı 
Oto-Resetleme-Fonksiyonuna 
sahip ve Schmitz Cargobull 
Safety Roof açılır tavanıyla 
birlikte hızlı ve kolay yükleme 
sağlıyor. Diğer donanım seçe-
nekleri yükleme ve boşaltma 
konularında günlük sorunsuz 
kullanım esnasında en iyi yük 
güvenliğini sağlıyor. 

VARIOS TopTechnology’e 
sahip S.CS MEGA’nın yapı 
sağlamlığı DIN EN 12642 
Code XL’a uygun şekilde ser-
tifikalandırıldı. Araç, VDI (Al-
man Mühendisler Birliği)’nin 
içecek taşımacılığı konulu yö-
netmeliğine, ayrıca 9.5 sayılı ve 
yük güvenliği konulu hizmet 
yönetmeliğinin koşullarına 
uygun.  Cıvatalı ve galvani-
ze MODULOS şasi, ağırlık 

Bulung Logistics Genel Müdürü 
Yusuf Erkara, Lufthansa Cargo 
Başkan Yardımcısı Annette Kre-
uziger, Schmitz Cargobull Tür-

optimizasyonu için çelik ve 
alüminyum kombinasyonuna 
imkan sağlıyor. Sıcak galvanizli 
parçaların on yıllık paslanmaz-
lık garantisi de yatırımı güven-
ceye alıyor.

S.KO COOL kapalı 
kasa yarı treyler

S.KO COOL frigorifik ya-
rı treyler yıllardır Avrupa’nın 
en çok satan soğutucu yarı 
treyleri. Bunun nedeni ise 
FERROPLAST® panellerinin 
izolasyonunun sürekli olarak 
geliştirilmesidir. NX17 köpük 
teknolojisine sahip optimize 
edilmiş FERROPLAST panel-
ler, daha iyi izolasyon özellikle-
rine sahip olup yapı sağlamlığı 
sunuyor.  Güçlendirilmiş kapı 
köşeleri de sağlamlığa artı de-
ğer katarken yükleme rampa-
sına geri yönlü yerleşmeyi opti-
mize eder. Aynı zamanda yapı, 
sıkıştırma makaralı tamponları 
ile rampa sürüşlerinde hasar-
lara karşı daha korunaklı hale 
getirildi. Opsiyonel sunulan 
aerodinamik tam kaplamayla 
yakıt tüketimi de yüzde dört 
oranına kadar düşürülebiliyor. 
Aynı şekilde isteğe bağlı çift 
katlı yükleme sistemi 66 palete 
kadar yükleme sağlar ve böyle-
ce yük alanının en iyi şekilde 
kullanılmasına imkan veriyor. 
S.KO COOL; HACCP, ATP-
sınıflandırma ve Cemafroid 
dahil, yürürlükteki tüm güncel 
taşımacılık sertifikasyonlarının 
kriterlerine uygun.

kiye Satış Müdürü Nihat Özmen 
Ayhan gibi isimleri konuk ederek 
keyifli ve bilgilendirici sohbetler 
gerçekleştirdik. 

Treyler Sektörü logitrans’da Buluştu

TEA&TALK 
Sohbetlerinde 
Sektörün Önemli
Temsilcilerini 
Ağırladık

Haberle ilgili videoları 
QR kodu okutarak 

izleyebilirsiniz.
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Geleceğe yön vereceksek, 
enerjimize sahip çıkarak, onu 
verimli kullanmalıyız.”

Küresel ısınma kaynaklı 
bütün etkilerin 2030 yılına 
kadar dünya ekonomisine 2 
trilyon dolara mal olacağı-
nın öngörüldüğünü söyleyen 
Gülle “Tekstil sektöründe de 
üreticilerin artık ince kumaş-
lardan ürün yaptığını ifade 
etti İnce kumaşlar daha uzun 
süreli kullanılıyor” diye ko-
nuştu.

EGD Yönetim Kurulu Ü-
yesi Çetin Ünsalan’ın sunu-
muyla başlayan Kurultay’ın 
açılışında konuşan EGD Yö-
netim Kurulu Başkanı Celal 
Toprak ‘’Geçtiğimiz kurul-
taylarda yenilebilir enerji ko-
nularını masaya yatırmıştık. 
Bu yılki kurultayda enerjinin 
depolanmasını konusunu 
gündeme taşıyoruz. Yaşadığı-
mız dünyanın aynı zamanda 
gelecek kuşaklara ait olduğu 
bilincini taşıyarak, toplumsal 
bilinci arttırmayı sürdürece-
ğiz” dedi.

Açılış konuşmalarının 
ardından Kurultay’ın ‘’Ye-
nilebilir Enerji ve Elektri-
ğin Depolanmasına Medya 
Nasıl Bakıyor?’’ başlıklı ilk 
oturumuna geçildi. Reis Gı-
da Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Reis’in yönetiminde 
gerçekleştirilen oturumun ko-
nuşmacıları; Ulusal Kanal Ge-
nel Yayın Yönetmeni Çağdaş 
Cengiz, Sözcü Gazetesi Enerji 
Muhabiri Taylan Büyükşahin, 
Dünya Gazetesi Reel Sektör 
Muhabiri Sercan Akıncı, Eko-
nomist Dergisi Enerji Muha-
biri Özlem Bay oldu.

Kurultay’ın ikinci oturu-
munda ise ‘’Yeşile, Yenile-
bilir Enerjiye ve Elektriğin 
Depolanmasına Nasıl Ba-
kılmalı?” konusu ele alındı. 
Anadolu Ajansı Finans Ha-
berleri Müdür Yardımcısı /
Ekonomi Gazetecileri Der-
neği Başkan Yardımcısı Ha-
san Arslan’ın yönetiminde 
gerçekleştirilen oturumun 
konuşmacıları; Avcılar Be-
lediye Başkanı Dr. Handan 
Toprak Benli, Aspilsan Ge-
nel Müdürü Ferhat Özsoy, 
Exitcom Recycling Genel 
Müdürü Murat Ilgar, PEM 
Enerji Danışmanlık Genel 
Müdürü Şahin Bayram oldu.

EKONOMI Gazetecileri 
Derneği, dünyayı ve ülkemizi 
tehdit eden Çevre ve Küresel 
Isınma tehlikesine karşı top-
lumsal sorumluluğunun bir 
gereği olarak, 9’uncu Küresel 
Isınma Kurultayı’nı İstanbul 
‘Uluslararası logitrans Trans-
port Lojistik Fuarı’ kapsa-
mında Piltech ‘Pil Teknolo-
jileri ve E-mobilite Zirvesi’ 
içinde gerçekleştirdi.

Kurultay’ın açılış konuş-
malarını EGD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Celal Toprak, 
İstanbul Tekstil ve Ham-
maddeleri İhracatçıları Bir-
liği (İTHİB) Başkanı İsmail 
Gülle yaptı. İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle Türkiye’nin, kü-
resel ısınmada en çok etki-
lenecek ülkeler arasında 41. 
sırada yer aldığının altını çi-
zerek  şunları söyledi: “Ener-

ji yoksa, gerisini anlatmaya 
gerek yok. Küresel ısınma 
denildiğinde, aslında hepimiz 
bir şeyleri biliyoruz, ama çok 
şeyi de aslında bilmiyoruz. 
Kutuplardaki buzullardan 
haberdarız, birçok canlı tü-
rünün neslinin tükendiğini 
gözlemliyoruz, çölleşme ar-
tarak sürüyor. Küresel iklim 
değişikliğinin ekonomiye 
etkisi 2 trilyon dolara mal 
olduğu belirtiliyor. Ülke ola-
rak küresel ısınmayı önleme 
konusunda gerekli adımları 
atmalıyız. Gereken adımlar a-
tılmazsa, gelecek 100 yıl için-
de, Türkiye’nin iklimi, Afrika 
iklimine sahip olabilir. Ülke 
olarak hedeflerimiz büyük. 

teknolojilerindeki yenilikleri 
ve yeni projeleri akademik, 
endüstriyel yönden ve yerel 
yönetimler açısından tartış-
ma fırsatı yarattı. 

İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Atık Yönetimi Mü-
dürlüğü Sistem Geliştirme 
Şefi Fatma Zehra Şükür 
yerel yönetimlerin tüketici 
pillerine yönelik olarak yerel 
yönetimlerin bertaraf saha-
larını ve atık pil toplama ve 
depolama prosedürlerini an-
lattı. Atık pillerin toplanma-
sı görevinin yerel yönetim-
lerde olduğunu, büyükşehir 
belediyesinin ise muhafaza 
ve bertaraf etme konusunda 
çevreye kesinlikle zarar ver-
meyen atık pillerin muhafaza 
ve bertaraf edildiği sahalar 
geliştirdiğini belirtti.  Saban-
cı Üniversites, Nanotekno-
loji Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (SUNUM) araştır-
macısı Dr. Alp Yürüm nano 
teknolojilerin kullanımına 

mesafeler kat edildiğini ve 
yakın bir gelecekte elektrikle 
çalışan araçların artık şehir 
içi ve şehirler arası yollarda 
kullanılabilir hale geleceği-
ni ve bu alanda FEV’in de 
önemli  çalışmaları olduğunu 
ifade etti. 

Teksan temsilcisi İhsan 
Özkan ise hibrit jeneratörle-
rin çevrecilik yönünden gi-
derek önemli hale geldiğini, 
Türkiye’de geliştirilen hib-
rid jeneratörlerin yurtiçinde 
kullanımının yaygılık ka-
zandığını, ihracatta da yeni 
pazarlara açıldıklarını belirt-
ti. İhsan Özkan Teksan’ın 
jeneratör, jenerator, dizel 
jeneratör, doğalgazlı jene-
ratör, biyogazlı jeneratör 
setleri, mobil jeneratörler, 
portatif jeneratörler, koje-
nerasyon ve trijenerasyon 
çözümleri ile hibrit güç sis-
temlerini müşterilerinin 
ihtiyaçlarına göre projelen-
dirdiğini ve kullanımına 
sunduğunu söyledi. Özkan 
konuşmasında Teksan ü-
rünlerinin elektriğin ulaş-
madığı zor sahalarda enerji 
kaynağı olarak önemli fonk-
siyonlar gördüğünü, bugün 
dünyanın çeşitli ülkelerinde 
Teksan hibrid jeneratörlerin 
kullanıldığı bilgisini verdi. 

yönelik gelişmelerin yanı sıra 
pil teknolojileri konusunda 
üniversite ortamında yapılan 
çalışmaları ayrıntılı olarak 
aktardı. Sunumunda klasik 
bataryalardan lityum-ion 
pillere uzanan teknolojilerin 
gelişimi konusunda bilgi ve-
rirken, bu alanda  üniversite 
sanayi işbirliklerinin önemi-
ne değindi.

FEV Türkiye temsilcisi 
Dr. Murat Demirci altı yıldır 
Türkiye’de faaliyet gösteren 
FEV Türkiye’nin, yerel ve 
uluslararası projelere motor 

ve aktarma organları tasarımı 
ve simülasyonu, araç enteg-
rasyonu, araç ve motor kalib-
rasyonu ile yazılım geliştirme 
alanlarında destek verdiğini 
söyledi.  Demirci elektrikli 
araç teknolojilerinde önemli 

Daha sonra Kurultay’a 
‘’Yenilebilir Enerji ve Elekt-
riğin Depolanmasına Genel 
Bakış’’ başlıklı forumla devam 
edildi. Ekonomi Gazeteci-
leri Derneği Başkanı Celal 
Toprak’ın yönetiminde ger-
çekleştirilen forumun katı-
lımcıları ise şu isimler oldu: 
Marmara Üniversitesi Enerji 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ta-
nay Sıdkı Uyar, Taşınabilir 
Pil Üreticileri İthalatçıları 
Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Turhan, 
Enerji ve Çevre Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (EÇAM) 
Müdürü ve Altınbaş Üniver-
sitesi Ekonomi Bölümü Baş-
kanı Doç. Dr. Sevil Acar, Gaia 
Yönetici Ortak Gediz Kaya.

Kurultay’ın kapanış ko-
nuşmasını ise İstanbul Kim-
yevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) 
Başkanı Murat Akyüz yaptı. 
Akyüz konuşmasında şu nok-
taların altını çizdi: “Bugün, 

küresel ısınma ve geleceğimiz 
çok değerli isimler ve önem-
li başlıklarla tartışıldı. Daha 
önceki konuşmalarımda da 
ifade ettiğim gibi; böyle bir 
konunun özellikle Ekonomi 
Gazetecileri tarafından ele 
alınması beni ayrıca mutlu e-
diyor. Bu konuda söylenecek 
çok şey, gidilecek çok yol var.

Piltech zirvesinde 
yeni teknolojik gelişmeler 

tartışıldı
logitrans fuarı kapsamın-

da gerçekleştirilen Piltech 
zirvesi pil ve elektrikli araç 

Pil Teknolojileri ve 
Elektro-Mobilite Piltech 
Zirvesi Gerçekleşti

‘Pil Teknolojileri ve Elektro-Mobilite Piltech Zirvesi’ içinde gerçekleştirilen 
9’uncu Küresel Isınma Kurultayı oturumlarına basının yoğun ilgisi oldu.

Güneş Enerjisi ve Elektrik Depolama oturumunda; GÜNDER 
Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu (kürsüde), EDEAS Yönetim 
Kurulu Başkanı Şahin Bayram (ortada) ve Testone A.Ş. Satış 

Mühendisi Serden Yaman (solda) konuştular.

Pil ve Elektrikli Araç Teknolojilerinde Gelişmeler ve Sürdürülebilir 
Uygulamalar oturumuna; (soldan sağa); Teksan Jeneratör 

Hibrid Ürün Müdürü İhsan Özkan, FEV Türkiye Elektrikli 
Araç Geliştirme Proje Yöneticisi Dr. Murat Demirci, ANKA 

Haber Ajansı İstanbul Temsilcisi Necmi Çelik, İBB Atık Yönetimi 
Müdürlüğü Sistem Geliştirme Şefi Fatma Zehra Şükür ve Sabancı 

Üniversitesi SUNUM Araştırmacısı Alp Yürüm katıldılar.

9. Küresel Isınma Kurultayı’na; (soldan sağa) PEM Enerji 
Danışmanlık Genel Müdürü Şahin Bayram, Avcılar Belediye 
Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, EGD Başkan Yardımcısı 

Hasan Arslan, Aspilsan Genel Müdürü Ferhat Özsoy ve Exitcom 
Recycling Genel Müdürü Murat Ilgar konuşmacı olarak katıldı.

Lastik ve teknolojilerine yönelik 
fuar çalışmalarını sürdüren 

EKO Fuarcılık, 
Tirex konseptine vurgu yaptı.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis (solda) 
ve EGD Başkanı Celal Toprak (sağda) İTHİB Başkanı 

İsmail Gülle’ye (ortada) günün önemine ilişkin bir plaket verdiler.
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lıyor. Tüm paydaşlarımız için 
önemli faydalar sunan bu iş 
modelini ülke çapında yay-
gınlaştırmak üzere çalışmala-
rımıza hız verdik” dedi. 

Bu iç görüden ve Brisa’nın 
en önemli değerleri arasın-
da yer alan müşteri odaklılık 
anlayışından yola çıkarak 
Otopratik konseptini haya-
ta geçirdiklerini dile getiren 
Avdan, “Araç sahiplerine, 
araç bakımında en iyi dene-
yimi sunabilmek amacıyla 
Otopratik’lerde lastik ba-
kımından yağ değişimine, 
filtrelerin değiştirilmesinden 
akü bakımı, kontrolüne ve 
değiştirilmesine kadar araçla-
rın periyodik olarak ömrünü 

daki sıcaklıklar göz önüne 
alınarak gerekli duyurular 
valiliklerce yapılacak. 

Trafiğin akıcı ve 
güvenli olması için 

bütün sürücüler 
duyarlı olmalı

LASİD yetkilileri; kış las-
tiklerinin +7 derece altındaki 
hava koşullarına ve ıslak, karlı 
ve buzlu yollara özel olarak 
üretildiğini, özel karışımı ve 
sırt deseni sayesinde kış ko-
şullarında daha fazla yol tutu-
şu ve daha kısa fren mesafesi 
sağladığını belirterek sürücü-
lere şu çağrıyı yapıyor: ‘’LA-
SİD olarak, kış koşullarında 
sadece ticari araç sürücüleri-
ni değil trafiğe çıkan bütün 
sürücüleri kış lastiği kullanı-
mına duyarlı olmaya çağırı-
yoruz. Kış bastırmadan ge-
rekli hazırlıkların yapılmasını 
öneriyoruz. Trafiğin güvenli 
ve akıcı olması için; kış lasti-
ğinin yaygın kullanımı önem 
taşıyor. Unutmamalıyız, doğ-
ru lastik güvenli sürüşün baş 
şartıdır. Doğru zamanda doğ-
ru lastik kullanmak gerekir.’’

BRISA, araç sahiplerine 360 
derece servis sunan araç ba-
kım merkezi Otopratik’i Tür-
kiye çapında franchise sistemi 
ile yaygınlaştırma kararı aldı. 
Tüketicilerin araçlarıyla ilgili 
servis ve bakım hizmetlerini 
tek bir çatı altında alabilme-
lerine olanak tanıyan Otopra-
tik mağazalarının sayısı 2017 
yılı sonunda 60’a, 2018 yılı 
sonunda ise 80’e yükselecek. 
2020’de 200 Otopratik ma-
ğazası ile Brisa, müşterilerine 
hızlı, güvenilir ve kaliteli hiz-
met sunmaya devam edecek.

Türkiye otomotiv satış 
sonrası pazarında lastik, jant, 
akü, yağ ve diğer yedek parça 
hizmetlerini sağlayan birbi-
rinden ayrı işletmeler tüke-
ticilere ihtiyaç duydukları 
hizmetleri sunmak için faa-
liyet gösteriyor. Hızın önem 
kazandığı bir çağda tek bir a-
raçla ilgili olan farklı hizmet-
leri, farklı noktalardan almak, 
araç sahipleri için zaman, 
maliyet ve verimlilik kaybına 
neden oluyor. Otopratik ile 
Brisa, müşterilerine yenilikçi 
mağaza konsepti ve uzman 
kadrosuyla geniş bir yelpaze-
de ürün ve hizmet sunuyor.

İş ortakları ile birlikte 
yüzde 100 müşteri memnu-
niyeti hedefi ile çalıştıklarına 
değinen Brisa Girişimcilik 

KIŞ lastiği zorunluluğu; 
ülkemizde 2012 yılından 
beri uygulanıyor. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, 1 Nisan 2017 
tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Kış Lastiği 
Kullanma Zorunluluğu ile 
İlgili Usul ve Esaslar Hak-
kında Tebliğ’’e ilişkin, 25 
Eylül 2017 tarihinde bir 
açıklama yaparak; ‘’1 Aralık 
ile 1 Nisan tarihleri arasında 
yolcu ve eşya taşımalarında 
kullanılan araçların kış las-
tiği kullanma zorunluluğu 
olduğunu’’ hatırlattı. Ba-

Direktörü Oğuzhan Avdan, 
“Türkiye’nin en güçlü kuru-
luşlarından Sabancı Holding 
ve Türkiye’nin lider lastik 
üreticisi Brisa çatısı altında 
oluşturduğumuz Otopratik 
iş modelimizle hızla değişen 
müşteri beklentilerini yeni-
likçi çözümlerle karşılıyoruz. 
Otopratik, bakım, onarım, 
lastik gibi birçok farklı hiz-
meti tek çatı altında sunarak 
binek ve hafif ticari araç̧ 
sahiplerinin hayatlarını ko-
laylaştırıyor. Garantili parça 
ve isçilik, şeffaf fiyatlandırma 
ve kurumsallığıyla araç sahip-
lerine güvenilir hizmet sunu-
yor. Böylece araç kullanıcıları 
tüm ihtiyaçlarına kolay ve 
hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. 
Dijital ve inovatif hizmetler-
le de desteklenen Otopratik 
mağazaları, bugünden gele-
ceğin servis ve bakım hizmet-
lerini müşterilerine sunarak 
onlara 360 derece değer sağ-

kanlık açıklamasında ayrıca 
‘’hususi araçlar için kış las-
tiği zorunluluğu olmasa da 
can, mal güvenliği ve güven-
li seyahat için kış şartlarında 
tüm araçlar için kış lastiği 
önerilmektedir’’ ifadesi de 
yer aldı. 1 Aralık tarihi iti-
barıyla başlayan zorunlu kış 
lastiği uygulaması 1 Nisan 
tarihine kadar sürecek. İl sı-
nırlarında + 7 derece altın-

yar Dolar’a ulaşan pazar bü-
yüklüğünün gelecek 5 yılda, 
Dolar bazında yıllık ortalama 
yüzde 5 büyümesi bekleniyor. 
Ancak bu büyümenin sağ-
lanabilmesi için kârlılığı yıl-
dan yıla düşen bağımsız özel 
servislerin kurumsal bir çatı 
altında, güncel müşteri trend-
lerine uygun şekilde hizmet 
vermeye başlaması gerekiyor. 

Otopratik’in yenilikçi iş 
modeli ile gelecek nesillere 
aktarılabilecek bir yatırım fır-
satı sunduğuna değinen Brisa 
Girişimcilik Direktörü Oğuz-
han Avdan; “Otopratik iş 
modelimizle büyüme potansi-
yeli yüksek hızlı bakım sektö-
ründe aynı zamanda kazançlı 
bir yatırım fırsatı sunuyoruz. 
Otomobil sektörü, araç ba-
kımı ve servisi alanındaki ya-
tırımcılar işlerini kurumsal-
laştırarak geliştirme, küresel 
standartlarda hizmet sunarak 
farklı müşteri gruplarına ulaş-
ma, mağazadan içeri daha faz-
la müşteri çekme ve mevcut 
müşterilerde memnuniyet 
seviyesini arttırma gibi avan-

tına kadar artırmaya Bakan-
lar Kurulu yetkili olacak.

Buna göre, yolcu ve eşya ta-
şımalarında kullanılan araçlar 
her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan 
arasında kış lastiğini zorunlu 
kullanacak.

Neden kış lastiği 
kullanmalıyız? 

+7 derecenin altındaki 
hava sıcaklıklarında yaz las-
tiklerinin fren mesafesi, yol 
tutuşu gibi özelliklerinde 
ortaya çıkan olumsuzluklar 
araç performansının düşme-
sine yol açar. Bu olumsuz-

tajlar elde ediyor. İş ortakla-
rımıza markalaşma, kurumsal 
denetim ve eğitimler, finansal 
ve operasyonel güç gibi önem-
li destekler sağlıyoruz. Hay-
nesPro, Partvendo ve Castrol 
gibi lider kurumlarla yaptı-
ğımız iş birlikleri, ortak satın 
alma sistemimiz, dijital ve 
teknolojik altyapımızla Otop-
ratik mağaza zincirimizi her 
daim güçlü tutuyoruz. Orta-
lama 300 bin TL yatırım ma-
liyeti ile kurulan ve 12 ila 18 
ay gibi kısa bir sürede yatırım 
geri dönüşü sağlayan Otopra-
tik iş modelimiz, sağladığımız 
kurumsal güç ve yatırım des-
teği ile başarısını gelecek ne-
sillere taşımaya odaklanıyor. 
Böylece hem müşterilerimiz, 
hem iş ortaklarımız, hem de 
ülkemiz kazanıyor. Hedefi-
miz, başta İstanbul, Ankara, 
İzmir, Gaziantep, Eskişehir, 
Denizli, Balıkesir olmak üze-
re ekonomiye ve sektöre ivme 
kazandıran bu iş modelini ye-
ni mağaza yatırımlarıyla ve iş 
ortaklarıyla tüm Türkiye’ye 
yaymak” şeklinde konuştu.

lukların azaltılması için kış 
koşullarına uygun tekniklerle 
donatılmış lastikler kış lastik-
leridir. Kış koşullarında daha 
yüksek yol tutuşu ve daha kı-
sa fren mesafesi sunan bu las-
tikler; karayollarında trafiğin 
daha güvenli ve akıcı olması-
nı sağlar. Böylece can ve mal 
güvenliğimiz de daha az risk 
altına girer.

tamamlayıp değişmesi gere-
ken birçok ürün ve bunlara 
ait hizmet aynı çatı altında 
veriliyor. Hızlı oto bakım 
hizmetleri her marka ve mo-
del binek ve hafif ticari araç 
için garantili olarak ortalama 
2 saat içinde tamamlanıyor. 
Aynı zamanda araç sahipleri, 
araçları işlemdeyken bekleme 
alanında tabletler üzerinden 
internete girebiliyor, tablet-
ler üzerinden internet erişimi 
de sunulan konforlu bekleme 
salonlarında keyifli vakit ge-
çirebiliyor. İpsos tarafından 
gerçekleştirilen bağımsız pa-
zar araştırmasına göre; mağa-
zalarımızdan hizmet alan 10 
kişiden 9’u Otopratik’i yakın 
çevresine tavsiye ediyor” şek-
linde konuştu.

Türkiye’de otomotiv satış 
sonrası pazarı 5 yıl boyunca 

yüzde 5 büyüyecek
Türkiye’de de araç parkı-

nın hızla büyümesinin de et-
kisiyle otomotiv satış sonrası 
pazarı, yüksek bir potansiyele 
sahip ve hızlı bir gelişim içeri-
sinde. Bu doğrultuda 4.5 mil-

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’nca, 
Karayolları Trafik Kanunu 
gereği yolcu ve eşya taşımala-
rında kullanılan araçların kış 
lastiği takmaları, illerin hava 
ve iklim şartlarına göre yılın 
belirli dönemi için zorunlu 
tutulacak. Söz konusu yet-
ki, Bakanlıkça valiliklere de 
devredilebilecek.

Araçların denetimi, Ba-
kanlığın yetkilendirdiği per-
sonelin yanı sıra Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Jandarma 
Genel Komutanlığı, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığının sınır 
kapılarındaki birimleri ve be-
lediyelerin denetim birimleri 
tarafından yapılacak.

Kurala uymayan araçla-
rın işletmecilerine uygu-
lanan 625 liralık cezanın 
Maliye Bakanlığı tarafından 
açıklanan yüzde 14,47’lik 
yeniden değerleme oranı 
çerçevesinde 1 Ocak 2018 
itibarıyla 715 liraya çıka-
rılması öngörülüyor. Be-
lirtilen idari para cezasının 
tutarını azaltmaya ve iki ka-

Otopratik, 2020 Yılında 
200 Noktada Hizmet Verecek

Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Başladı

Araçların tüm servis ve bakım ihtiyaçlarını 
tek bir çatı altında, yenilikçi mağaza anlayışı 
ve uzman kadrosuyla sağlayan Otopratik, 
2020 yılında 200 mağaza ile hizmet ağını 
güçlendirecek.

Yük ve yolcu taşıyan 
ticari araçlar için 
bugün başlayan 
kış lastiği takma 
zorunluluğu, 1 Nisan 
2018’de sona erecek. 

Kış Lastiğinin Avantajları Nelerdir?

• Kış lastiklerinin yaz 
lastiklerine göre genellikle 
diş derinliği daha fazladır.
• Kış lastiklerinde desen 
doluluk oranı, standart 
lastiklere göre daha azdır. 
Böylece yol yüzeyindeki 
su, kar, buz ve çamur gibi 
maddelerin oluklardan 
dışarı atılması daha kolay 
olur.
• Kış lastiklerinin sırt 

deseninde “kılcal damar” 
ve “dişli omuz blokları” 
vardır. Bu yapı, karlı, 
erimiş karlı ve çamurlu 
yüzeylerde ilave çekiş 
sağlar.
• Kış lastikleri, özel 
karışımında yer alan Silika 
sayesinde +7 derecenin 
altındaki sıcaklıklarda 
sertleşmez ve tutunma 
özelliklerini korur.





BORSA

Beton gibi referansı güçlü bir 
firmayla iş birliği yapıyor ol-
mamız bizim için çok önemli. 
Renault Trucks K serisi kam-
yon, şuan segmentindeki en 
güçlü, tasarruflu ve dayanıklı 
araç. Bu özel kamyonlar, in-
şaat, maden sahalarının yanı 
sıra beton alanında faaliyet 
gösteren müşterilerimizin 
tüm ihtiyaçlarını karşılayacak 
donanım ve özelliklere sahip. 

Ekstra dayanıklılık ve gü-
venlik sağlayan, geniş ve güç-
lendirilmiş bir şasiye sahip. 
Renault Trucks ekibi olarak 
hedefimiz, sadece en güçlü ve 
en dayanıklı araçların satışını 
sağlamak değil, aynı zaman-
da hazır beton sektöründeki 
müşterilerimizin operasyon-
larının verimliliğini, kilomet-
re ve ton başına maliyetlerini 
minimize etmek” dedi.

Renault Trucks Filoların 
Gücü Olmaya Devam Ediyor

DAF’tan 400 Adetlik 
Dev Teslimat
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liburun  ve Genel Müdürü 
Emre Kirazcı katıldılar.

Yeni araçlarını teslim alan 
Polat Hazır Beton A.Ş. Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ertuğrul 
Onat, tören sırasında açık-
lama yaparak; “Polat Hazır 
beton olarak işimize ilk baş-
ladığımız günden bu yana 
Renault Trucks kamyonları 
kullanıyoruz. Yani 17 yıllık 
bir geçmişten ve deneyimden 
bahsediyoruz. Sağladığımız 
performans, araçların yüksek 
verimliliği, sağlamlığı ve dü-
şük yakıt tüketimi bizi tek-
rardan Renault Trucks’a yön-
lendirdi. Beton işimiz için 
yeni K serisi aracı demo için 
deneme kararı aldık. Demo 
sırasında Renault Trucks K 
serisinin sağlamlığı ve perfor-
mansı oldukça etkileyiciydi” 
diye belirtti. 

Renault Trucks kamyonla-
rın uygun satın alma maliyet-
leri, düşük işletim giderleri 
ve uzun yıllar devam eden 
yüksek performansları göz 
önünde bulundurulduğunda 
toplam sahip olma maliyetin-
de büyük avantaj sağladıkla-
rını belirten Ertuğrul Onat, 
“Şu anda yenilediğimiz Re-
nault Trucks kamyonlarımızı 
2005 yılından bu yana kulla-
nıyoruz. Her aracımızın yıllık 
ortalama 100.000 km yaptı-
ğını ön görürsek kamyonla-
rımız, 1.000.000 km’yi geçti 
ve hiçbir sorun yaşamadık. 
Çalıştığımız bu kadar zorlu 
koşullarda 1 milyon km’de 
motorun açılmamış olması 
büyük başarıdır. Sadece çok 

RENAULT Trucks, Hilal 
Trans’a 35 adet yeni Renault 
Trucks T Serisi Euro 6 çeki-
ci teslim etti. Araç yatırımda 
Renault Trucks’ı tercih eden 
bir marka ise Polat Hazır Be-
ton oldu. Polat Hazır Beton 
filosunu 13 adet K 430 mik-
ser kamyon ile güçlendirdi.

Hilal Trans, 35 adet Rena-
ult Trucks’ı teslim aldı. Hilal 
Trans’ın yeni teslim aldığı a-
raçların dördü, ADR donanı-
mına sahip. Hilal Trans adına 
teslimat törenine katılan Hi-
lal Trans Genel Müdür Yar-
dımcısı İbrahim Küçükçakır 
ilk olarak Polonya’ya tekstil 
ürünleri nakliyesi ile başla-
dıklarını belirterek; “Hilal 
Trans olarak hizmet bölge-
mizdeki uzmanlığımız kadar 
filomuza da aynı titizliği gös-
teriyoruz. Bu nedenle 15 yıla 
yaklaşan memnuniyetimiz ile 
yine Renault Trucks çekicile-
ri tercih ettik” dedi. 

İstanbul Orhanlı’da büyük 

yatırımlar yaptıklarını ifa-
de eden Küçükçakır, “Hilal 
Trans olarak hedefimiz müş-
terilerimizi uzman olduğu-
muz noktalara en iyi hizmet-
te ve zamanda ulaştırmak. 
Bunun için de filomuzdaki 
araçlarımızın performansı, 
güvenilirliği, sürücü konforu 
bizler için önemli kriterler. 
Tabi ki bunların yanı sıra bu 
denli rekabetçi bir ortamda 
yakıt tasarrufu sağlayan araç-
ları tercih ediyoruz. Renault 
Trucks ile tüm operasyonel 
maliyetlerimizi minimize 
ederek müşterilerimize de 
avantaj sunuyoruz” diye be-
lirtti. 

Renault Trucks K serisi, 
gücü ile hazır beton 

nakliyesinde 
Ankara’da hazır beton üre-

timi yapan Polat Hazır Be-
ton, Renault Trucks hakim 
filosunu K serisi kamyonlar 
ile güçlendiriyor. Zorlu hazır 
beton taşımacılığı görevi için 
Renault Trucks K serisi kam-
yonları test eden Polat Beton, 
demo sonrasında 13 adet K 
430 mikser kamyonu filosu-
na kattı. 

Renault Trucks yetkili 
satış ve servis bayisi Ceyhan 
Otomotiv’in Ankara tesisle-
rinde yapılan teslimat töre-
nine Polat Hazır Beton A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Er-
tuğrul Onat, Renault Trucks 
Türkiye Genel Müdürü Se-
bastien Delepine, Satış Di-
rektörü Ömer Bursalıoğlu, 
Ceyhan Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Recai Yel-

düşük ve normal bir oranda 
bakım giderleri artmaya baş-
ladı. Aslında yenileme döne-
mi olmasa araçlarımız, halen 
performansı yüksek durumda 
kullanılabilir” diye belirtti. 

Renault Trucks Türkiye 
Genel Müdürü Sebastien 
Delepine, törende yaptığı 
konuşmada, “Renault Trucks 
K serisi, inşaat ve maden sa-
haları gibi zorlu görevlerde 
hizmet veren ticari araçlar 
için çıtayı yukarıya taşıyan 
kamyonlar. Tüm Avrupa’da 
olduğu gibi Türkiye’de de bu 
özel araçlar, müşterilerimizin 
sadece taşıdıkları yükü değil, 
operasyonel olarak zamanın-
da, doğru şekilde teslimat ve 
maliyet yüklerini de hafifle-
tiyor. Renault Trucks K serisi 
araçlarımızın performansına 
ve verimliliğine olan güve-
nimiz, bizi filolar için demo 
araçları sağlamaya yöneltti. 
Bugüne kadar araçlarımız test 
eden her filo, alım yaparak bu 
araçlarla güçlendi. Bundan 
sonraki dönemlerde zorlu uy-
gulamalarda Renault Trucks 
K serisi kamyonları daha da 
fazla görev başında göreceğiz” 
diye belirtti. 

Ceyhan Otomotiv Genel 
Müdürü Emre Kirazcı ise tö-
rende Polat Hazır Beton ile iş 
birliklerine değinerek; “Polat 
Beton, Ankara’daki en önem-
li iş ortaklarımızdan. Büyü-
yen iş ortaklığımızı 13 adet 
yeni Renault Trucks K serisi 
mikserle güçlendirdik. Yeni 
K serisi, araçlarımızı hazır be-
ton sektörüne sunarken Polat 

MACARISTAN’IN li-
der lojistik firmalarından 
Révész Group, 450’den 
fazla araç bulunan filosuna 
400 adet Yeni CF ve XF 
DAF katacak. 

DAF, dev filo tesli-
matlarına devam ediyor. 
Macaristan’ın en önemli lo-
jistik firmalarından Révész 
Group, filosuna 400 adet 
Yeni CF ve XF DAF kam-
yon ekleyecek. Şu an filo-
sunda 450’den fazla kam-
yon bulunan Macar Révész 
Group, 180 adet Yeni CF 
ve XF kamyondan oluşan 
ilk araç grubunu önümüz-
deki aylarda, kalan 220 
kamyonu ise önümüzdeki 
yıl teslim alacak. 

Révész Group’un filosu-
na 400 adet Yeni CF ve XF 
kamyon katma kararında 
yaptığı testler etkili oldu. 
Révész Group, Yeni CF ve 
XF kamyonları toplam 3 
bin 500 kilometreden olu-
şan Hollanda-Macaristan-
Hollanda yolunda test etti. 
Grubun bu testlerde yaptığı 
karşılaştırmalarda Yeni CF 
ve XF DAF kamyonlarının 
ortaya koyduğu mükem-
mel yakıt tasarrufu oranları 
400 adet araç alımı kararın-

da çok etkili oldu. Ayrıca 
testlerde Yeni XF’in yakıt 
verimliliğinde çok iyi so-
nuçlar elde eden bir önceki 
modeline göre yüzde 7’den 
fazla yakıt tasarrufu sağladı-
ğı kanıtlandı.  

Révész Group’un şirket-
lerinden Lerton Trans’ın 
Genel Müdürü Zoltán 
Sipos, filolarına 400 adet 
Yeni CF ve XF katma ka-
rarlarında araçların ortaya 
koyduğu yakıt verimliliği-
nin çok etkili olduğunu söy-
ledi. Zoltán Sipos, “İlk yeni 
kamyonlar Hollanda’daki 
DAF fabrikasından geldi. 
Araçları getiren sürücüle-
rimiz DAF kamyonların 
mükemmel motor torku ve 
genel sürüş özelliklerinden 
çok memnun kaldılar. Sü-
rücülerimize mümkün olan 
en iyi konforu sunmak isti-
yoruz” dedi. 

Révész Trans Genel Mü-
dürü Gábor Maczkó da 
yaptığı açıklamada filola-
rının her zaman DAF CF 
araçlardan oluştuğunu be-
lirterek bunun nedenini ise 
şu sözlerle açıkladı: “DAF 
kamyonların araç ağırlıkları 
çok düşük ama çok yüksek 
yük kapasitesine sahip.”  



BORSA

43
KASIM 2017

REFERANS Holding filo-
sunu 40 adet Ford Trucks ile 
güçlendirirken, Tunacan İn-
şaat, 30 adet Ford Trucks ile 
filosunu yeniledi.

Referans Holding, ülke ça-
pında üstlendiği büyük inşaat 
ve altyapı projelerinde kullan-
mak üzere filosunu 40 adet 
Ford Trucks ile genişletti. 

Teslimat törenine, Refe-
rans Holding Onursal Başkanı 
Nurettin Uçar, Referans Hol-
ding Yönetim Kurulu Başka-
nı Serdar Servet Uçar, Çetaş 
Motor A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Tarık Taşar, Ford 
Trucks Türkiye Direktörü 
Serhan Turfan ve Ford Trucks 
Türkiye Satış Müdürü Burak 
Hoşgören katıldı. Rahmi M. 
Koç Müzesi’nde gerçekleştiri-

len teslimat töreninde 40 adet 
Ford Trucks 4142 D’yi filo-
suna katan Referans Holding, 
Ford Trucks araçları Kuzey 
Marmara Otoyolu, 3. Hava-
alanı gibi ülke çapındaki en 
önemli altyapı ve ulaşım proje-
lerinde kullanacak.

Referans Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Servet Uçar, 

Avrupa’nın en büyük taşı-
macılık ve lojistik şirketlerin-
den biri olan Jost Group, 2020 
yılına kadar filosunun yüzde 
35’ini LNG ile çalışan araçlara 
dönüştürme hedefiyle 500 adet 
Iveco Stralis NP çekici için an-
laşma imzaladı.

gerçekleştirilen teslimat töre-
ninde Ford Otosan ile ilk ticari 
ilişkilerinin 2014 yılında baş-
ladığını belirterek, gerek Ford 
Trucks’tan gerekse de kendile-
rine hizmet veren Ford Trucks 
Çetaş Bayi’den memnuniyetle-
rini dile getirdi.

Ford Trucks Türkiye Direk-
törü Serhan Turfan ise Refe-

Iveco, tüm Avrupa’daki 
taşımacılık ve lojistik uzma-
nı Jost Group’un kullanıma 
alacağı 500 yeni Stralis NP ile 
bugüne kadarki en büyük an-
laşmasını garantiledi. Şimdiye 
kadar üretilen en dayanıklı 
uzun mesafe ağır çekici olan 
Stralis NP, piyasada şu anda 
kullanılabilen yakıtlar arasın-
da dizelin en büyük “alterna-
tif” rakibi kabul edilen LNG 
ile çalışıyor. LNG ile çalışan 
Stralis NP çekici, mükem-
mel bir güç-ağırlık oranı, güç 
yoğunluğu ve sessiz çalışma 
sağlamakta. İlk 150 araç 2018 
yılı içinde hizmete alınacak, 

rans Holding’in ülke çapında 
görevler üstlendiği önemli in-
şaat projeleri için Ford Trucks’ı 
tercih etmesinden memnuniyet 
duyduklarını belirterek, “Re-
ferans Holding ulaşım, alt yapı 
ve tekstil gibi birçok sektörde 
uzun yıllardır hizmet veren 
önemli bir kuruluş. Ülkemizin 
en önemli alt yapı ve ulaşım 
projelerinden olan 3. Havaa-
lanı, Kuzey Marmara Otoyol 
Projelerinde Referans Holding 
çok etkin olarak yer alıyor. Bu 
zorlu projelerde biz de iş ortağı 
olarak araçlarımız ve servis hiz-
metimizle Referans Holding’in 
yanında olmaktan, yükünü 
hafifletmekten mutluluk du-
yuyoruz. Bu projelerin zorlu 
şartlarını çok iyi biliyoruz. Mo-
tor performansı, artırılmış çekiş 

tüm filo ise 2020 yılına kadar 
tamamlanacak.

Jost Group’un sahibi Roland 
Jost, anlaşma hakkında şunları 
söyledi: “Stralis Euro 5 EEV 
dizel araçlarla olan mükemmel 
deneyimimiz sonucunda, Iveco 
ile Belçika’da oldukça güçlü bir 
servis ağı tarafından destekle-
nen sağlam bir ilişki kurduk. 
Bu da en iyi çözüm olan Iveco 
Stralis NP’yi seçerek sürdürü-
lebilirlik yolundaki bir sonraki 
adımı atma kararımızda kilit 
bir rol oynadı. Bu yeni tekno-
lojiye ilk sahip olanlar arasında 
olmaktan gurur duyuyoruz. 
Önümüzdeki üç yılda hedefi-

gücü ve dayanıklı şasisiyle araç-
larımız bu büyük projelerde her 
şartta Referans Holding’in hiz-
metinde olacak” dedi.

Tunacan İnşaat, araç filo-
sunu, İstanbul ile İzmir ara-
sındaki ulaşımı 3,5 saate indi-
recek İstanbul-İzmir Otoyolu 
projesinde kullanmak üzere 30 
adet Ford Trucks ile genişletti. 
Tunacan İnşaat’ın satın aldığı 

miz, filomuzun yüzde 35’inin 
LNG ile çalışan araçlardan 
oluşması. Şirketler grubumuz, 
Belçika’daki büyük merkezle-
rimizde üç adete kadar dolum 
istasyonu açma planları içeren, 
kendi LNG yakıt dolum altya-
pımıza yatırım yapma kararıyla 
bunu destekliyor.”

Iveco Marka Başkanı Pierre 
Lahutte ise, “Gaz, ticari araç pi-
yasasında dizelin yerini alacak 
en geniş seçenekleri sunuyor. 
Gaz artık geleceğin değil, bugü-
nün yakıtı. Bu, Avrupa’nın en 
büyük filolarından birinin filo 
yenileme programında öncü-
lük etmesi için LNG ile çalışan 
Stralis NP’yi seçme kararıyla 
göz önüne serilmiş oldu. Jost 
Group, açık sürdürülebilirlik 
hedeflerine sahip ve doğal gaz-
la çalışan araçlar konusundaki 
gelişmiş deneyimimizin işlet-
melerine sağlayacağı faydaları 
görüyor. Filolarındaki payı-
mızı artırma ve Stralis NP ile 
LNG’yi işletmelerine tanıtma 
konusunda büyük memnuni-
yet duyuyoruz” dedi.

Iveco’nun Gaziantep yetki-
li satıcısı Üstün İş Otomotiv, 
Dimaks’a 9 adet, Günsaldı’ya 
2 adet, Öz-Cem’e 1 adet ve 
Almen’e 1 adet çekici teslim etti.

Dimaks Turizm İnşaat 
Akaryakıt Nakliye ve Taşıma-
cılık LTD  Adana merkezli bir 
firma olup yeni aldığı araçları 
ağırlıklı şantiye sahalarında 

Ford Trucks araçlarla birlikte 
filosundaki Ford Trucks kam-
yon sayısı 55’e yükseldi.

Törene, Tunacan İnşaat 
Genel Müdürü Ferhat Tuna, 
Ford Trucks Satış Bölge Mü-
dürü Mete İnceer, Ford Trucks 
Bayisi Büyükkarcı Otomotiv 
Satış Müdürü Şükrü Yılmaz ile 
Satış Danışmanı Ulaş Karabi-
ber katıldı. 

kullanıyor.  9 adet Euro 6 Stra-
lis çekici teslimatı ile müşteri-
nin 450 araçlık filosunda 25 
adedi Stralis olmak üzere Daily 
ve Eurocargo dahil toplam 70 
adet Iveco oldu. Araçlar Kılıç-
lar Otomotiv sahasında Murat 
Aydoğan ve Kenan kılıç tara-
fından firma yetkilisi Zekeriya 
Erdem’e teslim edildi. Müşteri 
şantiye alanlarında çalıştığın-
dan dolayı aktif rejenerasyon 
yaparken ciddi zaman kayıpları 
yaşadıklarını, maliyet yükünün 
arttığını vurgulamış ve özel-
likle aktif rejenerasyon gerek-
tirmeyen,  SCR sistemli Iveco 
Stralis’den son derece mem-
nun olduklarını belirterek ya-
tırımlarının devam edeceğini 
ifade etti.

Hatay’lı Günsaldı Uluslara-
rası Nakliyat firması da ilk Eu-
ro 6 araçlarını satın alarak 60 
adetlik filosuna 2 adet Stralis 
AS440S46 T/P kattı.

Hatay’lı diğer bir firma olan 
Almen Nakliyat’da ilk Euro 6 
C emisyon seviyesine sahip çe-
kicisini teslim aldı. AS440S51 
XP araç Traxon şanzımana sa-
hip olup, eco-roll, öngörülü sü-
rüş sistemi, rocking mode gibi 
özelliklere sahip. 

Hatay’lı Öz Cem-Ay Ulus-
lararası Taşımacalık şirketine 
gerçekleştirilen 1 adet Stralis 
teslimatı ile 30 adetlik filoya 
sahip firmada Stralis sayısı 12 
adete ulaştı.

Referans Holding ve Tunacan İnşaat Ford Trucks Dedi

Iveco Teslimatları Hız Kesmiyor

Türkiye’nin ve Türk ekonomisinin 
zorluklara direncinin ne kadar 
arttığını her fırsatta görüyoruz. 
İş dünyasının şartlar ne olursa ol-
sun; ticareti, üretimi ve ekonomi-
yi ayakta tutma çabası en büyük 
ödülleri, takdirleri hak ediyor. Her 
sınavı başarıyla geçen azmimizin 
çok özel örneklerinden birini daha 
geçtiğimiz ay yaşadık. 15-17 Ka-
sım tarihleri arasında İstanbul 
Fuar Merkezi’nde gerçekleşti-
rilen 11. Uluslararası logitrans 
Transport Lojistik Fuarı kapsadığı 
sektörlerin dinamikliğini, pozitif 
enerjisini yansıtan ve sektöre mo-
ral veren bir etkinlik oldu. Bir çok 
ülkeden 150 katılımcı ve 15 bin 
civarındaki profesyonel ziyaretçi 
sektörün geleceğini şekillendir-
meye yönelik adımlar attılar.

Son dönemde AB ülkeleri ile 
yaşadığımız politik gerginliği sek-
tör yine umursamadı. Almanya, 
Avusturya, Fransa gibi ülkeler pa-

vilyonları ile katılım gösterirken, 
Türkiye’nin lojistikteki iddiasına 
saygı duyarak işbirliği isteklerini 
daha güçlü ifade ettiler. Fuarın 
ziyaretçi profili ve yoğunluğu ka-
tılımcıları memnun ederken, önü-
müzdeki döneme dair yeşertilen 
umutlar yüzleri güldürdü.  

Artık logitrans Fuarı, sektörü 
bir araya getirip ticareti geliş-
tiren bir buluşmanın da ötesine 
geçti. Sektörün yerel ve uluslara-
rası gündemi, geleceğe dair öngö-
rüleri de fuar süresince tartışılı-
yor. Bu yıl ‘Lojistik 4.0’ ve ‘Yeni 
İpekyolu’ konuları özel oturum-
larda konuşuldu ve bilgi paylaşı-
mı sağlandı. 

logitrans’ın öne çıkan bir 
başka etkinliği de Atlas Lojistik 
Ödülleri oldu. Fuarın ikinci günü 
gerçekleştirilen törenle sektörün 
başarılı firma ve profesyonelleri 
ödüllerini aldılar. Ülkemizde hep 
başarının ödüllendirilmediğinden 

şikayet edip duruyoruz.  Atlas Lo-
jistik Ödülleri tamamen bağımsız 
jüri üyelerinin değerlendirmeleri 
sonucu verilen, sektördeki moti-
vasyonu sağlayan en önemli teş-
vik oldu. Her yıl daha çok firma 
ve profesyonelin başvurduğu, 
aylar öncesinden hazırlandıkları 
bu ödül, sektörümüz adına ka-
zanılmış bir zenginliktir. Lojistik 
sektörünün bu gibi zenginlikleri 
çoğaltması, var olanları da daha 
değerli kılması tüm sektörün ya-
rarına olacaktır. 

Gelecek sayımızda neler var?
KargoHaber Dergisi yeni yıla 

girerken 228’inci sayısını yayınla-
yacak. Dolu dolu 20 yılı geride bı-
rakan dergimiz gündemdeki tüm 
konuları tarafsızca ele alırken; 
‘Lojistiği Dönüştürecek Önemli 
Yatırımlar’, ‘Değerli Eşya Lojisti-
ği’ gibi konuları da tüm yönleriyle 
işleyecek.

Sonuç Olarak;

IVECO filoların gözdesi ola-
maya devam ediyor. Avrupalı 
lojistik firması filosuna 500 adet 
doğalgazlı Iveco Stralis ile güç-
lendirdi: Iveco’nun Gaziantep 
yetkili satıcısı Üstün İş Otomo-
tiv ise, Dimaks’a 9, Günsaldı’ya 
2, Öz-Cem’e 1, Almen’e 1 adet 
çekici teslim etti.
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rük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
“Plaka Okuma Sistemi” Kapıkule’de 
uygulamaya konuldu. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan 
açıklamada, uygulamanın ilerleyen 

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı’nın 
sınır kapılarındaki yoğunluğu azalt-
mak ve işlemleri hızlandırmak için ha-
zırladığı ‘Taşıt plaka okuma sistemi’ 
bugün Bulgaristan’a açılan Kapıkule 
Sınır Kapısı’nda hizmete girdi.

Hatalı girişler sonucunda oluşan ve 
Bakanlıklar ile yazışma yolu ile çözüm-
lenebilen hatalı plaka giriş sorunlarını 
ortadan kaldırabilmek amacıyla, Güm-

günlerde diğer sınır kapılarında da uy-
gulamaya konulacağı ifade edildi.

Edirne Valisi Günay Özdemir ile 
Gümrükler Muhafaza Genel Müdür-
lüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi 
Başkanı Hasan Oktay Duygun, Kapı-
kule Sınır Kapısı’nda ‘taşıt plaka oku-
ma’ sistemini hizmete açtı. Vali Özde-
mir, sistem ile Türkiye’ye giriş- çıkış 
yapan araçların otomatik takibini sağ-
layıp uzun TIR kuyruklarının önüne 
geçilmesinin hedeflendiğini belirti.

“TIR kuyruğu ile ilgili 
çok mesafe kat ettik”

Vali Özdemir, Gümrük ve Ti-
caret Bakanı Bülent Tüfenkci ile 
Bulgaristan’ı ziyaretleri sırasında yet-
kililerle Kapıkule Sınır Kapısı’nda 
uzun TIR kuyruklarının oluşmaması 
için ciddi görüşmeler yapıldığını söy-
ledi. Özdemir, şöyle konuştu: “ Maliye 
Bakanı ile oradaki ilgili bakanıyla, baş-
bakanıyla konuyu görüştüler ve bunun 
sonucunda da şu anda TIR kuyruğu 
ile ilgili şu anda çok mesafe kat edildi. 
Hem Bulgar tarafı, hem de Türk tarafı 
hassasiyetle bu konuyu takip ediyor. 
Günlük olarak ne kadar hızlı bir işlem 
yapabilirsek her iki tarafta bundan 
hem ekonomik olarak hem de kendi 
insanlarına kendi bölgelerine ciddi bir 
destek sağlamış oluyor.”

Özdemir, şöyle devam etti: “Taşıt 
Plaka Okuma Sistemi, bir çok projeyi 
destekleyecek çalışma. Bu otomatik 
plaka tanıma sayesinde  hangi aracın 
nereden girip nereden çıktığını, nasıl 
girdiğini ve hangi aparatlarla girdiğini, 
dorselerin değişip değişmediğini ve  bu-
na benzer bir çok şeyi takip edebilecek, 
bir çok olayın da engellenmesine katkı 
sağlayacaktır. Bu sistem gurbetçilerin 
oluşturduğu uzun araç kuyruklarında 
faydalı olup, hızlı geçiş yapmalarını 
sağlayacağını düşünüyorum” dedi. 

Kapıkule’de ‘Plaka Okuma 
Sistemi’ Devreye Girdi

Bugün internetten dünyanın 
herhangi bir yerinden ürün 
satın alıp kapınıza kadar ge-
tirtebiliyorsunuz. Bu siste-
min temeli aslında 2. Dünya 
Savaşı’nda ABD ordusu tara-
fından atıldı. Dünyanın pek çok 
ülkesindeki ABD askerlerine 
teslimat yapabilen özel sistem 
kurulmuştu.

Barkod’un ilk defa kitap ya da 
yiyecek paketinde kullanıl-
dığını düşünüyorsanız yanı-
lıyorsunuz. İlk önce tren va-
gonlarını karıştırmamak için 
geliştirildi ve kullanıldı.  
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