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Küresel Lojistik Sektörü
‘logitrans’ta Buluştu

AVRASYA bölgesinin en
büyük taşımacılık ve lojistik fuarı olan Uluslararası
‘logitrans Transport Lojistik
Fuarı’ dünyanın önde gelen
lojistik firmalarını 12’nci kez
İstanbul’da buluşturdu. 20 ülkeden 136 firmanın katılımıyla

14-16 Kasım tarihleri arasında
gerçekleştirilen fuarda firmalara network imkanı sunulurken;
üç gün boyunca düzenlenen
oturumlarda Türkiye’nin intermodal taşımacılıktaki yeri ve
dijitalleşmenin sektöre getirdikleri gibi konular ele alındı.

İtalya Limanlarında
Yeni Dönem
AYSBERG Medya Grubu adına Necmi Çelik’in sorularını
yanıtlayan Ugo Patroni Griffi,
İtalyan hükümetinin ticareti
geliştirmek için özel alanlar
oluşturduğunu ve kolay işlemler ve vergi indirimleri gibi
avantajlar sunduğunu açıkladı
ve liman bölgelerindeki uygun
alanların yatırımcıların ilgisini
çekebileceğini söyledi.
İtalya’da birkaç yıl önce liman idarelerine odaklanacak
yeni bir yapının geliştirildiği-

EKO Fuarcılık ve Messe
München ortaklığı EKO MMI
Fuarcılık tarafından düzenlenen ‘Uluslararası logitrans
Transport Lojistik Fuarı’ Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu
ve Orta Asya ülkelerinin lojistik ve tedarik zinciri sektörlerinin karar vericilerini bir araya
getirdi. Lojistik endüstrisinin
tüm paydaşlarını bir araya getirmedeki en önemli platform
olan logitrans’a, 20 ülkeden
136 katılımcı firma ve 50’nin
üzerinde ülkeden 14 binden
fazla ziyaretçi katılım gösterdi.
Almanya, Avusturya ve
Fransa ülke pavilyonlarının
yer aldığı fuarda; Schenker,
Lufthansa, Gebrüder gibi
dünya markaları dikkat çekti.

Mitsubishi L200 40’ıncı
Yaşına Yenilenerek Girdi
MITSUBISHI L200 modeli yenilenerek 9 Kasım’da
Tayland’ın Bangkok şehrinde dünya basınına tanıtıldı.
17 Kasım’da dünyanın en
büyük ikinci pick up pazarı
olan Tayland’da satışa çıkan
Yeni Mitsubishi L200 Mitsubishi Motors’un Tayland’daki üretici ve distribütörü olan
Mitsubishi Motors Co. Ltd.

(MMTh) tarafından Laem
Chabang Fabrikası’nda üretiliyor. Kaizen anlayışıyla üretim yapılan Laem Chabang
Fabrikası, sadelik ve fonksiyonellik üzerine kurulmuş ve
aynı zamanda modern kusursuzluk modellerinden dijital
kontrol sistemi eCheck gibi
modellerle üretim yapıyor.
Devamı 20. sayfada

Devamı 22. sayfada

‘Atlas’ Lojistik Sektörünü
9’uncu Kez Taçlandırdı
HER yıl artan bir ilgi ve
merakla sonuçları beklenen
Atlas Lojistik Ödülleri 2018
yılında da sektörün markalarına değer katmaya devam ediyor. Lojistik sektörüne katkı sağlayan çalışmalarıyla öne

çıkan ihracatçı firmalar da
üçüncü kez ödülle buluştular.
9 yıldır düzenlenen yarışmaya
2018 yılında rekor sayıda başvuru yapılırken 26 başvuru
ödül almaya hak kazandı.

U.N. Ro-Ro
2019’da
Yatırımlarını
Sürdürecek

ni şu anda 15 limanın bu yapıda olduğunu söyleyen Griffi,
kendi bölgelerinde ise Manfredonia, Bari ve Brindisi’den
oluşan bir yönetim olduklarını kaydetti.

U.N. RO-RO, Uluslararası
Logitrans Transport Lojistik Fuarı’nın ikinci günü,
WOW Hotel & Konferans
Merkezi’nde gerçekleşen gala
yemeğine ev sahipliği yaptı.
U.N. Ro-Ro, Türkiye’nin önde gelen uluslararası nakliye
firmaları, kamu kurum ve
kuruluşlarının yöneticilerini gemi boy uzatma işlemini
gerçekleştiren Gemak Grup
sponsorluğunda ağırladı.

Devamı 10. sayfada

Devamı 14. sayfada

Devamı 29. sayfada

Türk KOBİ’lere
Rusya’da Büyük
E-ihracat
Fırsatı
RUSYA’DA 5 yıl içinde eticaret alanında liderliğini
hedefleyen Yandex.Market,
B2CDirect desteği ile global
pazaryeri olan “Bringly”de
Türk markalarına Rusya ile
yapacağı e-ihracatta bütün
süreçlerin hizmetini verecek.
27 Aralık 2018 tarihinde
İstanbul’da düzenledikleri
bir toplantı ile işbirliğini
basınla paylaşan B2CDirect
Genel Müdürü Yusuf İbili
ve Yandex.Market Uluslararası İş Geliştirme Grup Başkanı Alex Vassiliev konuyla
ilgili detayları aktardılar.
Devamı 10. sayfada
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İlk 10 Ayda Türkiye’ye Boş Dönen
Araç Sayısı Yüzde 73 Arttı
TÜRKIYE’NIN Ekim ayında gerçekleştirdiği ihracat rakamı tarihi bir
rekora imza atarak 15.7 Milyar Dolar olarak gerçekleşti fakat buna paralel olarak karayoluyla yapılan ihracat taşıma sayıları da yüzde 5 artış ile
116 bin 421 adet olarak gerçekleşti.
Ekim ayı ihracatındaki yüzde
13,1’lik artışa rağmen aynı ay içindeki toplam ithalat rakamında ya-

2

KASIM 2018

Son 10 ay içinde
Avrupa’dan boş dönen TIR
sayısındaki yüzde 73’lük
artış, ihracattaki rekor
artışı gölgede bıraktı.
şanan yüzde 23,5’lik düşüş ve geçen
yılın aynı dönemine oranla son 10 ay
içinde Avrupa’dan boş dönen araç

sayısındaki yüzde 73’lük artış ise, ihracattaki rekor artışı gölgede bıraktı.
UND Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, “Ekim ayında ihracatımızda sağlanan
gelişmeler moralleri yükseltti ancak
aynı dönemdeki ithalat rakamında
yaşanan yüzde 23,5’lik düşüş ve son
10 ay içinde Avrupa’dan boş dönen
TIR sayısındaki yüzde 73’lük artış,
ihracat ve ithalat taşımaları arasındaki dengesizliği gözler önüne seriyor ve ihracat yükünü taşıyan fakat
dönüşte yük bulamayan Türk nakliyecileri büyük zararlar ile boş dönmek zorunda kalıyor ve bu sebeple
de zor günler geçiriyor. Bu durum
ihracat navlunlarında zorunlu artışa
neden olurken, ithalat yönünde de
zararına taşıma yapılmasına sebebiyet veriyor” şeklinde bilgi verildi.
Taşıma istatistiklerine değinen
UND Yönetim Kurulu Üyeleri;
“2018 yılının ilk 10 ayında toplam
ithalat taşıma sayısı yüzde 8 geriledi.
Türk araçların toplam ithalat taşıma
sayısı yüzde 8 gerilerken, yabancı
araçların ithalat taşımalarında yüzde 7 düşüş gözlemlendi. Neredeyse
tüm yabancı araçların ithal pazarındaki sayılarında düşüş gözlenirken
İran araçlarının ithalat yönündeki
taşıma sayılarında yüzde 22 artış görüldü. İran’ın Türk araçlarına dönüş
yükü vermemesi ve boş dönmelerine
zorlaması, İran araçlarındaki artışın
temel nedenini oluşturdu.” diyerek
Türk taşımacılarının ithalat yönünde yaşadığı zorluklara vurgu yaptı.
UND’nin derlediği 2018 Yılı 10
Aylık Karayolu Taşıma İstatistiklerine göre; 2018 yılı ilk 10 ayında, Türk
ve yabancı araçlar tarafından gerçekleştirilen ihracat taşıma sayıları yüzde
3 büyüyerek 1 milyon 300 bine ulaştı
ve karayoluyla yapılan ihracat taşımalarının yüzde 78’i Türk, yüzde 22’si
ise yabancı plakalı araçlar tarafından
gerçekleştirildi. İhracat taşımalarının
yüzde 42’sini kapsayan Irak hariç tutulduğunda 915 bin adetlik ihracat
seferinde Türk araçlarının toplam
payı yüzde 69, yabancı araçların ise
yüzde 31 olarak gerçekleşti.
Avrupa genelinde Türk araçlarının toplam ihracat taşımaları
yüzde 8 artarken, yabancı araçlar
payı ise yüzde 5 yükseldi. Türk
araçların yaptığı ihracat taşımalarına bölgesel olarak bakıldığında ise Doğu Avrupa’da yüzde 18,
Güney Avrupa’da yüzde 7 ve Batı
Avrupa’da yüzde 6 artış görüldü.
Diğer yandan, Suriye’ye yapılan
taşımalar yüzde 19, Irak’a yapılan taşımalar ise yüzde 4 oranında düştü. Irak ve Suriye’deki düşüş Ortadoğu ülkelerine yapılan taşımaları etkilerken,
bu bölgeye yapılan taşıma sayılarında
yüzde 8 düşüş yaşandı. BDT ve Orta
Asya ülkelerine yapılan taşımalara
bakıldığında ise Türk araçlarının yaptığı taşımalar yüzde 1 oranında düşerken aynı bölgeye yabancı araçların
taşıma sayılarında yüzde 9 kaydedildi.
Türk araçlarının sefer kayıplarının en
büyük sebebi ise Türkmenistan’a yapılan ülke ihracatının düşmesi oldu.
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“İpek Yolu’nun Canlandırılmasına
Yönelik Çalışmalar Artıyor”

TRANSIT ve Ulaştırma İşbirliği
Anlaşmasına Taraf Ülkelerin Uluslararası Ulaştırma Bakanları Konferansı Türkmenistan’ın Türkmenbaşı
şehrinde gerçekleştirildi. Türkiye’yi
temsilen konferansa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan,
açılış oturumunda yaptığı konuşmada, Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin
giderek derinleştiği bir dönemden
geçildiğine dikkati çekerek iki kıta
arasındaki ticaretin günde 1,5 milyar
dolara ulaştığını belirtti.
Turhan, bu ticaret hacminin artarak devam etmesi ve 2025’te 740
milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade ederek, söz konusu ticaret hacmi göz önüne alındığında
iki kıta arasındaki ulaşımın geliştirilmesinin büyük önem taşıdığının
görüldüğünü vurguladı.
Bu anlamda, Lapis Lazuli koridorunun Afganistan, Türkmenistan,
Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında ekonominin,
ticari ilişkilerin ve ulaşım bağlantılarının gelişimini amaçlayan çok önemli bir girişim olduğunu ifade eden
Turhan, Hazar geçişli orta koridor
ve Lapis Lazuli güzergahının Asya ve
Avrupa’yı bağlayan iki önemli koridor olarak hızla geliştiğini söyledi.
Turhan, anlaşmaya taraf olan
tüm ülkelerin bu yönde büyük çabalar harcadığına işaret ederek, şöyle
konuştu:”Şüphesiz altyapı yatırımları ve taşımacılığın kolaylaştırılmasına yönelik adımlarımız bu güzergahların daha da etkinleşmesinin yolunu
açacaktır. Bu koridorun etkin olarak
hizmet vermesinde Hazar geçişinin
rolü çok kritik. Yakın zamanda açılan Türkmenbaşı Uluslararası Limanı modern İpek Yolu’nun en önemli
projeleri arasında yer aldı. Bu liman
yakın zaman önce tamamlanan
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi
ile bir zincirin halkaları olarak Afganistan ve Çin’i, Orta Asya üzerinden
Avrupa’ya bağlayacak. Kardeş ülke
Türkmenistan’ın bu başarısı bizim
için büyük bir övünç ve gurur kaynağıdır. Türkiye olarak mega projelerle
bu koridorun Avrupa’ya bağlanması
için büyük çaba sarf ediyoruz. Türkiye gelişmiş karayolu ağı ve kesintisiz demiryolu bağlantısı ile modern
İpek Yolu’nun önemli ülkelerinden
biri haline gelmiştir.”
Türkmenistan Bakanlar Kurulu
Başkan Yardımcısı Mehmet Han
Çakiyev de bölgesel ve ulusal olarak
İpek Yolu’nun canlandırılmasına
yönelik çalışmaların giderek arttığını ifade ederek, şunları kaydetti:
“Lapis Lazuli Anlaşması çerçevesinde ticaret koridoru Afganistan’ın
Turgundi merkezi Aşkabat, sonra Hazar ile bağlanarak, Bakü’ye
kadar devam etmektedir, sonra
Tiflis’ten Türkiye’ye, Türkiye’den de
Avrupa’ya gidecektir. Orta Asya’yı

Avrupa ile birleştiren bu Transit Ulaştırma Koridoru ticaret hacmimizi
geliştirmeye de yardım edecektir. Bu
konferans dünya toplumuna ‘Türkmenistan Büyük İpek Yolu’nun kalbi’ sloganının gerçekten hayata geçtiğini göstermektedir.”
Azerbaycan Başbakan 1. Yardımcısı Yakup Eyubov da ticaret yollarının eskiden beri bir damar gibi
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ülkelerin geliştirilmesine, kültürel
kaynaşmasına yardım ettiğini belirterek, “Lapis Lazuli taraf ülkelerinin yapacağı çok işler vardır. Aralık
ayında test yükünün gönderilmesi
söz konusu, bununla beraber hangi
alanların geliştirilmesi gerektiğini
görmüş olacağız” dedi.
Konferansta Özbekistan, Afganistan ve Gürcistan temsilcileri de söz alarak Lapis Lazuli
Anlaşması’nın yol haritasının oluşturulmasına yönelik taleplerini ve
anlaşmanın ülkeleri açısından önemini dile getirdi.

LOJİSTİK

“İstanbul Havalimanı
Lojistik İçin Yeni
Açılımlar Sağlayacak”
ULUSLARARASI Taşımacılık ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu
Başkanı Emre Eldener, Sakarya Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi’nin iş birliğinde düzenlenen “2’nci
Ulaştırma ve Lojistik Ulusal
Kongresi”nde yaptığı açıklamada, lojistik ve dış ticaretin,
dünyanın her yerinde aynı
şekilde yapılan belki de en
küreselleşmiş meslek olduğunu belirtti.
Bir malın üretimden tüketime kadar olan tedarik zin-
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cirini, lojistik sektörü olarak
yerine getirmeye çalıştıklarını anlatan Eldener, dernek
olarak 500 üye iş yeri ve yaklaşık 70 bin çalışan sayısına
sahip olduklarını kaydetti.
Lojistik ve ulaştırma dünyasının teknolojiyi de çok
yakından kullandığına işaret
eden Eldener, “Endüstri 4.0’ı
belki de iş yapış şekillerine
en hızlı şekilde uyarlayacak
sektörlerin başında geliyor.

Türkiye’de çok ciddi bir
ihracat hamlesi var. Biz ihracatla kendimize çıkış yolu
arıyoruz ve bulduğumuzu da
düşünüyorum. Bu noktada
da lojistik sektörü hizmet
ihracatçılığının en önemli bileşenlerinden birisidir.
Toplam hizmet ihracatının
yüzde 80’ini gerçekleştiren
bir sektör. Bu nedenle hem
ihracatta hem malların zamanında hasarsız bir şekilde
yerine ulaştırılmasında son
derece anahtar görevini gören bir sektörün temsilciyiz”
diye konuştu.
Modern dünyada yeni
İpek Yolu
Türkiye’nin coğrafi olarak çok erken çağlardan beri
kilit bir konumda olduğunu
hatırlatan Eldener, ülkenin
doğu ve batı arasında her zaman geçiş noktası konumunda bulunduğunu anımsattı.
Modern dünyada yeni

rak laf üretilen ulaştırma ve lojistik altyapı projeleri yapılıyor. Öyle ya da böyle,
bizim paramızla yapılmış ve bizim malımız olan projeler sonuçlanıp hazır hale
geldiği zaman bunları değerlendirmek
de bize düşer. Özellikle Bakü-Tiflis-Kars
gibi sınır aşan demiryolu yatırımları,

İpek Yolu, tek kuşak tek yol
projelerinin devreye girmeye
başladığını aktaran Eldener,
“İstanbul’un iki yakasını bir
araya demir yoluyla getiriyoruz, yeni havalimanı... Bunlar
bize bambaşka açılımlar getirecek. Türkiye’de çok ciddi
liman yatırımı yapıldı, deniz
taşımacılığı arttı. Avrupa ve
Türkiye’yi Ro-Ro ile birbirine bağladık. Bu nedenle
Türkiye’nin, her geçen gün
daha da küreselleşen dünya
ticaretindeki yeri, lojistikteki
yeri önem kazanacak.” şeklinde konuştu.
Atatürk Havalimanı’ndaki kapasite dolu olduğu için
yabancı bayraklı havayolları
şirketlerinin Türkiye’ye yeterli slot olmadığı için uçuş
yapamadığını söyleyen Eldener, şöyle devam etti: “Atatürk Havalimanı onlara herhangi bir uçuş izni veremiyor

İlker ALTUN

İstanbul Havalimanı, İzmit Körfezi ve

ilker@aysberg.com

boğazları geçen köprüler, özel limanlar, otoyollar, kimi dağları kimi boğazı
geçerek yolları, kıtaları bağlayan tüneller çok ciddi birer ulaştırma alt yapısı
yatırımlarıdır. Bazılarının inşaatı süren

çünkü maksimum kapasiteyle çalışıyor. Yeni havalimanı, yeni uçuşların, çok daha
fazla frekansların Türkiye’ye
gelmesini sağlayacak. Bu anlaşmalar genelde karşılıklı
yapılıyor. Türk bayraklı hava
yolları da Türk Hava Yolları
başta olmak üzere başka ülkelere Çin ve Hindistan gibi
yüksek nüfusa sahip ülkelere
daha fazla uçuş yapmasını
sağlayacak. Bu beraberinde
rekabeti getirecek, arz fazlalığını getirecek ve eminim ki
hem bağlantılar da kolaylık
sağlayacak hem de ihracatçılar için fiyatları bir miktar
düşüreceğini düşünüyorum.”
Eldener, yüzde 80’i lojistikten oluşan hizmet sektörünün 2023 yılı için 150
milyar dolar ihracat hedefi
olduğunu dile getirerek, bunu yakalamak için çalışmalara devam ettiklerini sözlerine ekledi.
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lojistik köylerin yanısıra özel sektörün

nun ilgisizliği karşısında onlar da olma-

toplamda milyon metrekareleri aşan te-

sa; logitrans’ın Uzakdoğu’dan Avrupa’ya

sisleri, depoları, kara terminalleri, araç-

uzanan çok geniş bir coğrafyada yaşa-

ları bulunuyor.

nan yük hareketlerine odaklanmış itibar-

Artan sayıda üniversitede lojistiğe yö-

lı ve bilinirliği en üst düzeyde bir fuar ol-

nelik fakülte ve yüksekokullarda eğitim

duğu gerçeğine rağmen, sanki bir başka

veriliyor. Yazılım şirketleri yarış halinde

ülkenin fuarı açılmış gibi olacaktı...

programlar, dijital çözümler üretiyor,

logitrans’a bakınca, dijital çağda da

lojistikte blockchain’in, robot teknolo-

olsak sektörel uzmanlık fuarlarının etki-

jilerinin, bulut yazılımların tartışıldığı

sini artırarak sürdüğünü görüyoruz. Tüm

zirveler düzenleniyor, sektörün aktörleri

ekonomik olumsuzluklara direnerek sü-

yeni yeni kavramları işlerine uyarlıyor.

regelen devamlılığı, zengin etkinlik prog-

Gemilerden kamyonlara, römorklar-

ramı, katılımcılarının kendilerini temsil

dan konteynerlere, depolama, istifleme,

düzeyleri, etkili isimlerden oluşan ziyaret-

elleçleme, kaldırma, indirme, yükleme,

çilerinin iş yaratma kapasitesi ile birlikte

boşaltma, bağlama, sabitleme, işaretle-

logitrans; Türkiye’nin ulaştırma ve lojistik

me, açma, kapama, saklama, izleme ve

endüstrisinin olduğu gibi ulusal lojistik alt

takip amaçlı ne varsa, raflar, yazıcılar,

yapısının dünya pazarlarına erişmesinde

vinçler, paletler, halatlar, konveyörler

en önemli uluslararası platform olmayı

onlarca yüzlerce ekipmanı bu sektör için

bir kez daha başarmıştır. Bunda en büyük

üreten şirketlerimiz var. Elbette ithalat

pay sahibi olanlar, inanç ve kararlılıkla

da var ama bu ürünlerin ciddi şekilde ih-

fuara katılarak iş dünyasının bugünlerde

racatı da var.

eksikliğini en çok hissettiği morali sağla-

İstisnasız herkesin hayatına dokunan

yanlar; vizyoner şirketlerin vizyon sahibi

lojistik eğer Almanya gibi bir sanayi devi,

patron ve yöneticileri olmuştur. Ben de

bir ihracat lideri ülkenin yaratılan kat-

onları yürekten kutluyorum.

ma değer sıralamasında 265 milyar Euro

Kutlamak istediğim başkaları da var:

ile otomotiv ve ticaretten sonra üçüncü

Onlar, ülke ekonomisine lojistik hizmeti

sırada geliyorsa, bunları anlatmak için

sunarken, ayrıca yeni istihdam olanakları,

yırtınmaya gerek de yok... Lojistiğin

yeni yatırımlar, hayata geçirilen projeler-

gelişmiş ülkelerde yüzde 8-10, görece-

le yarıştılar. Lojistik Ödülleri Yarışması’na

li olarak düşük katma değerli üretimin

başvuran

söz konusu olduğu ülkelerde 12-15 ara-

Atlas’ı almak için sundukları verilerin ya-

lığında bir GSMH payı olduğu konusunda

nısıra ‘sağlam bir jüri’ tarafından inovas-

genel bir kabul var. Buna göre lojistiğin,

yon, vizyon, çevreci uygulamalar, sürdürü-

Türkiye’nin GSMH’sına 90-95 milyar dolar

lebilirlik gibi kriterlere dayalı bir elekten

katkısı olduğu söylenebilir.

geçmeyi göze aldılar. Hem ülkeye hem de

82

aday,

yarışmanın

ödülü

Bu işleri yapanlar, bu katma değeri

insanlığa katkıları ne kadar övülse az olan

üretenler ile onların işlerini yapmasını

yarışmacıların tümü kutlamayı hak ediyor.

sağlayan gereç ve ortamları sağlayan-

Fuarı açarken vurguladığımız bir bulgu

lar 14-16 Kasım tarihleri arasında 12.

vardı: “Araştırmalar, dünyanın sıkıntılı za-

Uluslararası logitrans Transport Lojistik

manlarında güvenilirliği sağlayan ve ulus-

Fuarı’nda bir araya geldi. Fuara gelen

lararası networklerin işleyişini devam et-

20 ülkeden 136 katılımcının 50’yi aşkın

tirme sanatını yönetenlerin lojistik hizmet

ülkeden 14 binden fazla ziyaretçisi oldu.

sunucuları olduğunu açık bir şekilde gös-

‘Avrasya’nın giriş kapısı’ iddiası taşıyan

termiştir.” Bu tespit, logitrans’ın gereklili-

fuar kapsamında intermodal taşıma-

ğini ayrıca vurgulamaktadır. ‘Belki bu kez

cılıktan hava kargoda dijitalleşmeye,

gelirler ve sahiplenirler’ umuduyla tarihini

Almanya’da lojistik çözümlerden Çin’in

şimdiden veriyorum; Uluslararası logitrans

Kuşak ve Yol girişimine uzanan çok çe-

Transport Lojistik Fuarı, 13-15 Kasım 2019

şitli ve kapsamlı konulara odaklanan et-

tarihinde 13. kez yine ve yeniden açılacak

kinlikler gerçekleştirildi. TİM bünyesinde

ve ülke ekonomisine, ulaştırma ve lojistik

oluşturulan Hizmet İhracatçıları Birliği

endüstrisine, ulusal altyapının dünya pa-

de ‘2023 Vizyonuyla Hizmet İhracatında

zarlarına tanıtılmasına ve uluslararası lo-

Lojistiğin Yeri’ başlıklı paneli düzenledi.

jistik ağlara eklemlenmesine katkı sunma-

Tüm kadrolarıyla fuarın her aşamasında

ya devam edecek. Böylece Çin gibi bir devin

etkili şekilde yer alan UTİKAD’a ve fuara

domine ettiği, herkesi peşinden koşturan

katılım sağlayan UND’ye teşekkür ediyo-

tek kuşakta orta koridor ve Türkiye, kuş-

rum. Ulusal basının duyarsızlığı, kamu-

kusuz daha bir görünür olacak.
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Omsan Yılın En İyi Taşıma
İşleri Organizatörü Seçildi
OMSAN Lojistik, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Atlas
Lojistik Ödülleri’nde Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri kategorisinde Atlas
Ödülü’nün sahibi oldu.
OYAK
şirketlerinden
Omsan Lojistik, logitrans Uluslararası Transport Lojistik
Fuarı kapsamında bu yıl dokuzuncu kez dağıtılan Atlas
Lojistik Ödülleri’nde Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (R2) kategorisinde
ödüle layık görüldü.
Ödülü Omsan adına Lojistik Operasyon Genel Müdür
Yardımcısı Mehmet Koşlu

aldı. Omsan, dokuzuncu kez
üst üste Uluslararası Taşıma
İşleri Organizatörleri (R2)
kategorisinde en başarılı lojistik şirketi seçilme geleneğini
bu yıl da sürdürdü.
Uluslararası standartlara
sahip kara, hava, deniz ve
demiryolu filosuyla Omsan
Lojistik; farklı sektörlerdeki öncü firmalara, yurtiçi
ve yurtdışı taşımacılığı, depolama, dağıtım, antrepo
yönetimi, ev ve ofis lojistiği,
gümrükleme ve sigorta hizmetleri kapsamında katma
değerli entegre lojistik hizmet sunuyor.

Fevzi Gandur Lojistik’e 3 Ödül
İSTANBUL Fuar Merkezi’nde
gerçekleştirilen
Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı kapsamında düzenlenen Atlas Lojistik
Ödülleri, jüri tarafından
yıllık taşıma hacimleri ve bir
önceki yıla göre büyüme rakamları göz önünde bulundurularak değerlendiriliyor.
Sektörde 70 yılı geride
bırakan Fevzi Gandur Logistics, Yurtiçi Taşıma İşleri
Organizatörleri (R1) kategorisinde yılın en başarılı lojistik
şirketi seçilerek, bu ödülü üst
üste 4. kez kazanma başarısı
gösterdi. Ödülü Fevzi Gandur Logistics adına Kontrat
Lojistiği Genel Müdürü Efe
Göktuna, UTİKAD Başkanı
Emre Eldener’den aldı.
Fevzi Gandur Logistics,bu
yıl hem kurumsal hem de bi-

Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı kapsamında, bu yıl
9’uncu kez düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri Töreni’nde, Fevzi
Gandur Lojistik, Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri (R1) kategorisinde
yılın en başarılı lojistik şirketi seçilerek, bu ödülü üst üste 4’üncü kez
aldı.

reysel olarak toplamda 3 ödül
aldı. Yılın Havayolu Lojistik
Yöneticisi kategorisinde, şirketin Hava & Deniz Taşımacılığı Genel Müdürü Ha-

Göktuna’ya ödülünü Atlas
Ödülleri jürisi, Gazeteci Selçuk Onur takdim etti.
Fuarı ve aldıkları ödülleri
değerlendiren Efe Göktuna,
şirket olarak müşterilerine
en iyi hizmeti sunmanın birinci öncelikleri olduğunu ve
bunun karşılığını da bu ödüller ile aldıklarını ifade etti.
Göktuna, fuarda hem mevcut
müşterilerini ağırladıklarını
hem de çözüm ortaklığı yapabilecekleri yeni firmalarla tanıştıklarını belirterek, oldukça
verimli bir fuar sürecini geride
bıraktıklarını sözlerine ekledi.

san Şafak ödülünü FIATA
Başkan Yardımcısı Turgut
Erkeskin’den alırken, Yılın
Karayolu Lojistik Yöneticisi
kategorisinde ödül alan Efe

UTİKAD Jüri Özel
Ödülü’ne Layık Görüldü

ULUSLARARASI Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD,
bu yıl 12’nci kez düzenlenen
Logitrans Fuarı’nda sektör
paydaşları ile bir araya geldi.
UTİKAD, aynı zamanda logitrans Fuarı kapsamında her
yıl verilen Atlas Ödülleri’nde
de ‘Jüri Özel Ödülü’ne layık
görüldü. UTİKAD tarafından 2017-2018 yılları boyunca sürdürülen ‘lojistik
sektöründe kadın istihdamına yönelik farkındalığın
artırılması’ projesi için verilen ödülü UTİKAD Proje
ve Bilgi Yönetimi Müdürü
Tuğba Bafra aldı.
Fuarın açılışında konuş-

ma yapan UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre
Eldener, fuarın üçüncü
gününde 2023 Vizyonuyla
Hizmet İhracatında Lojistiğin Yeri - Fırsatlar ve Riskler
panelinde yer alırken, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve FIATA
Kıdemli Başkan Yardımcısı
Turgut Erkeskin de fuarın
ilk gününde gerçekleşen
İntermodal Taşımacılık ve
Türkiye – Endüstrinin Belirlemesi Gereken Öncelikler paneline katıldı.
Düzenlenen
İntermodal Taşımacılık ve Türkiye
- Endüstrinin Belirlemesi
Gereken Öncelikler pane-

line UTİKAD Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
ve FIATA Kıdemli Başkan
Yardımcısı Turgut Erkeskin konuşmacı olarak
katılırken, 16 Kasım’da
gerçekleşen 2023 Vizyonuyla Hizmet İhracatında
Lojistiğin Yeri - Fırsatlar ve
Riskler panelinde ise UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener yer aldı.
Üç gün süren fuarda UTİKAD standı yerli ve yabancı
birçok konuk ağırladı. Fransa,
Almanya, Avusturya, Irak ve
İranlı lojistik sektörü temsilcilerine Türk lojistik sektörü
hakkında bilgi verildi. Bunun
yanı sıra uluslararası basından

birçok önemli isim UTİKAD
standını ziyaret etti.
Her yıl lojistik sektörünün
“en”lerine verilen Atlas Ödülleri, düzenlenen tören ile
sahiplerini buldu. UTİKAD
Yönetim Kurulu Başkanı
Emre Eldener ile Başkan Yardımcısı ve FIATA Kıdemli
Başkan Yardımcısı Turgut
Erkeskin, ödül veren sektör
temsilcileri arasında yer aldı.
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Arkas Lojistik’e
İki ‘Atlas Ödülü’
LOGITRANS Fuarı ile eş
zamanlı olarak bu yıl 9’uncusu düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri’nde Arkas
Lojistik uluslararası lojistik
işletmeciliği ve jüri özel ödülü olmak üzere iki kategoride ödül aldı. logitrans
Uluslararası
Transport
Lojistik Fuarı kapsamında
düzenlenen Atlas Lojistik
Ödülleri bu yıl 9’uncu kez
sahiplerini buldu.
Türkiye’de 12, yurtdışında 12 ofisi ve önde
gelen küresel ticaret noktalarındaki geniş ticaret
ağı ile müşterilerine uçtan
uca tedarik zinciri çözümleri sunan Arkas Lojistik,
1000’den fazla personeliyle verdiği Uluslararası
Forwarding, Yurtiçi ve
Uluslararası Taşımacılık
Hizmetleri, Terminal Ve
Depo Hizmetleri, Demiryolu Hizmetleri Ve Ağır
Yük Ve Proje Taşımacılığı
Hizmetleri ile de Uluslararası Lojistik İşletmeciliği
Ödülü’nün sahibi oldu. Ödül, Arkas Lojistik Ge-

nel
Müdürü Onur Göçmez’e
takdim edildi.
Dünyadaki petrol arzı
güvenliği konusunda büyük
önem taşıyan TANAP’ta
en büyük hizmet sağlayıcı
konumundaki Arkas Lojistik, çeşitli kriterlerin gözönüne alındığı değerlendirme sonucunda Uluslararası
Lojistik İşletmeciliği (L2)
kategorisinde jüri özel ödülünü almaya hak kazandı.
Ödülü Arkas Lojistik adına
Genel Müdür Onur Göçmez aldı.
TANAP projesi kapsamında Tosçelik’in ürettiği
48 inç ve 56 inç boruları
taşıyan Arkas Lojistik, Eylül 2015’te başladığı projede, 3.2 milyon kilometre
karayolu ve 16.2 milyon
kilometre demiryolu olmak üzere toplamda 19.4
milyon kilometre yol kat
ederek 36 bine yakın boruyu elleçledi ve böylece
projenin toplam uzunluğunun yüzde 26’sını taşımış oldu.

Bir Ödül de
Medlog Lojistik’e
BU yıl 9’uncusu düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri
yarışmasının sonuçları belli
oldu. MSC Grubu şirketlerinden Medlog Lojistik Gemicilik Turizm A.Ş., “Yılın
Demiryolu Taşıması firması
(Operatörler)” ödülünün
sahibi oldu.
Lojistik
sektörünün
medyası ve sivil toplum
örgütlerinin desteği ile 9
yıldır kesintisiz olarak devam eden, faaliyet verileri
ile lojistik projelerin ayrı
ayrı değerlendirildiği “Atlas Lojistik Ödülleri” yarışmasında dağıtılan ödüller
online oylamalar ile belirlendi, yarışmada 82 aday
mücadele etti.
Medlog Lojistik Gemici-

lik Turizm A.Ş., Oda ve Derneklere Kayıtlı Hizmetler kategorisinde “Yılın Demiryolu
Taşıması Firması (Operatörler)” ödülünün sahibi oldu.
Ödülü Medlog Demiryolları
Operasyon ve Maliyetlendirme Türkiye Yöneticisi Çağlar
Ali Uzun aldı.

Tam Otomatik 160 ve 180 hp
seçenekleri ile.
SINIFINDA TEK 8-İLERİ
OTOMATİK ŞANZIMAN

MUKEMMEL YAKIT
TASARRUFU

%10 DAHA DÜŞÜK BAKIM
VE TAMİR MASRAFLARI

En yüksek konfor
ve güvenlik için

ECO PRO ve GÜÇ seçenekleri ile

Düz vitese göre rekor derecede daha
yüksek dayanıklılık ve güvenirlik

YENİ DAILY HI-MATIC. MÜKEMMEL SÜRÜŞ KEYFİ.

ALO IVECO

444 50 04

Assistance Non-Stop

YENİ IVECO UYGULAMASI BURADA!
KULLANIŞLI. KOLAY. ÜCRETSIZ.

DAHA FAZLA BİLGİ
İÇİN BİZE ULAŞIN

SINIRSIZ SEÇENEKLER
3.5 Ton ve 7.2 Ton, otomatik
şanzıman seçenekleri

LOJİSTİK

Sarp Intermodal Hızlı Büyümesine Devam Ediyor
logitrans 2018 Fuarı sırasında Aysberg
standında Tea & Talk söyleşilerinde ilk
görüşmemizi Sarp Intermodal Operasyon
Direktörü M. Yiğit Altıparmak ile gerçekleştirdik.

ALTIPARMAK,
KargoHaber adına Necmi Çelik’in
sorularını yanıtladı. Sözlerine
intermodal taşımacılık yapmak üzere kurulan ilk şirket
olduklarını ve şu anda en
fazla 45’lik konteyner taşıyan
firma olduklarını kaydeden
Altıparmak, her yıl olduğu
gibi yine logitrans’ta yerlerini
aldıklarını söyledi
logitrans ile ilgili düşünce
ve değerlendirmeleriniz nelerdir?
Birçok sektörden farklı katılımcılarla bir araya gelmek
gerçekten keyif verici. Yurtiçi ve yurtdışı ortaklarımızla
buluşup, konuşabilme fırsatı
buluyoruz. Çok daha kolay
iletişim sağlıyoruz. 3 gün
içerisinde neredeyse iş yapmış
olduğumuz herkesle bir araya
gelebiliyoruz. Bu açıdan bizim için çok verimli bir fuar
oluyor. Belirttiğim gibi çok
kısa zaman içerisinde birçok
paydaş, tedarikçi, müşteri ve
iş ortakları ile buluşma fırsatımız oluyor.

Sarp Intermodal’ın gösterdiği faaliyetleri bize anlatır
mısınız?
Mümkün olan tüm modları bir araya getirerek intermodal taşımacılık yapıyoruz.
Deniz, kara ve tren yollarını
kullanıyoruz. Günün sonunda bir taşıma yapıyoruz fakat farklı yollarla daha hızlı,
ekonomik,
sürdürülebilir
bir taşımacılık yaparak müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamış oluyoruz. İntermodal
çevreci bir taşıma modelidir.
Herhangi bir hacim kaybı
yaşatmadan, alışkanlıklarını

çok fazla değiştirme ihtiyacı
hissettirmeden sadece taşıma
modellerini değiştiriyoruz.
İntermodal için son beş yılda artan ve değişen bir trend
söz konusu. Tabii dinamikler,
maliyetlerin artması, tedarik
zincirlerinin büyümesi ve yönetilmesinin zorlaşması intermodalı etkiliyor. Biz de 4
yıl önce başlamış olduğumuz
macera da bugün oldukça iyi
yerlere geldik. Her yıl düzenli
olarak büyüyor aynı zaman da
gelişiyoruz. Müşterilerimize
daha uygun hizmetleri daha
uygun maliyetlerle sürdürülebilir bir çerçeve de sunuyoruz.
Genel olarak intermodal
taşımacılığın Türkiye’deki
gelişimini dünya ile kıyasladığınız zaman neler düşünüyorsunuz?
Tabii ki biz yolun başındayız. Türkiye tarafından
baktığımızda en önemli pazarımız Avrupa. Avrupa ile olan
ticaretimizde intermodal olgunlaşmak üzere en azından
altyapı olarak. Üst taraftaki

satış faaliyetleri ve destek verici faaliyetler arttığı sürece
intermodal tarafındaki pay da
artacaktır. Karayolu taşımalarına maliyetler zaten optimize
edilmiş durumda ancak intermodal tarafında hala optimize edebileceğimiz maliyet
kalemleri bulunuyor. İhracatçılarımız, ithalatçılarımız
değişen durumlarda en esnek
intermodalı görüyorlar ve
tercih ediyorlar. Kimi tedarik
zincirlerine ulaşabiliyoruz, kimisine ulaşamıyoruz. Çünkü
her tedarik zincirinin ihtiyaçları farklı ama günün sonunda

sektör ayırt etmeksizin tüm
müşterilerimize intermodal
servis sunabilir durumdayız.
Taşıdığımız yük miktarında sadece Sarp Intermodal
olarak değil tüm intermodal
alanında artış var. Bu artış
aynı zamanda üretimin artmasıyla da paralel. Günün
sonunda biz başka modlardan, intermodala yük alıyoruz. Bu toplam faydayı zaten
müşterilerimiz
gördükten
sonra bize dönüş sağlıyorlar. Türkiye’nin en büyük
ithalat ve ihracat ihaleleri
intermodal ya da demiryolu
başlıklarıyla da açılıyor. Yüklerin ciddi bir bölümü buraya
aktarılıyor. Dolayısıyla tekil
müşteri memnuniyetinden
ziyade bütün pazarın ihtiyaçları karşılanmış oluyor ki
bu talep azalmadan devam
ediyor. Sarp Intermodal yaklaşık olarak yılda yüzde 30-35
büyüme sağlıyor. Bugün hem
demiryolları hem Ro-Ro kanalları gayet verimli çalışıyor
ve talepleri karşılayabiliyor.
Tabii ufakta olsa sorunlarla
karışılabiliyoruz.

yapıyoruz dolayısıyla ikisini de değerlendirme şansımız bulunmakta. Türkiye
de maalesef demiryolları
istediğimiz konumda değil.
TCDD’nin özelleştirilmesi
gibi çok uzun tartışılabilecek
çeşitli yatırımlar var fakat
günün sonunda Avrupa yollu taşımalarımız Marmara
Bölgesi’yle sınırlı. Yurtiçi taşımalarımız da oldukça kısıtlı. Yeni serbestleşmeyle farklı
hatlar, servisler başlarsa en
azından Marmara’ya ulaşan
yüklerin iç taraflara dağıtımı
da kolaylaşır. Ro-Ro tarafında ise Türkiye her tarafında
liman ve deniz olan bir ülke.
İstanbul’dan, İzmir’den ve
Mersin’den Ro-Ro çıkışları
mevcut ve herhangi bir aksaklık yaşanmıyor. Oldukça
güzel seyir süreleri var. Yani Türkiye’nin her yerinden üçüncü günün sonunda
Avrupa’ya
ulaşabiliyoruz.
Avrupa’nın tren yolu altyapısı İtalya’da, Avusturya’da ve
Almanya’da oldukça gelişmiş
durumda. Bu konuda herhangi bir sorunumuz yok. Orada
henüz zorlandığımız bir kapasite söz konusu değil. Bizim
kendi desteklediğimiz, taahhütte bulunduğumuz hatlar
var. Dolayısıyla tren yönünden de Ro-Ro yönünden de
bu servisi üretiyor olmaktan
memnunuz. Direkt olarak
Türkiye’den demiryolu çıkışları da aslında mümkün ancak
onun kapasitesi biraz daha
sınırlı. Karayolunu terk etmediğimiz için daha az bir kapasite ile çalışabiliyoruz. Dolayısıyla Ro-Ro burada önemli
bir faktör oluyor. Ro-Ro’nun
kapasitesi görece daha yüksek
tren yollarına göre.

Ne tür sorunlarla karşılaşıyorsunuz?
Bizim şu ana kadar ki sorunlarımız kapasite sorunlarıydı. Çünkü daha önce böyle
bir kapasite yoktu. Yükler intermodala kaydıkça, konteynerleşme geliştikçe bir kapasite sorunu oluşmuştu. Fakat
özellikle 2018 yılında servis
sağlayıcılar ciddi yatırımlar
yaptılar. Hem taşıma hem de
elleçleme kapasiteleri artmış
oldu. Dolayısıyla 2018’de
geçmiş yıllarda yaşadığımız
özellikle bayram ve tatil sonlarındaki yığılmaları daha az
yaşamış olduk. 2019’da daha
da az yaşayacağımız aşikâr.
Hem altyapı servis sağlayıcıların da hem biz intermodal
servis sağlayıcılarında gün
geçtikçe gelişen bir refleks var.

Beş yıllık perspektiften baktığımız zaman içinde bulunduğunuz intermodal sektörünü nerede görmeyi hayal
düşünüyorsunuz?
Geçtiğimiz beş yılı değerlendirirsek, sunulmayan bir
servis önce üretildi, sonra
müşterilere tanıtıldı, pazarda
bir algı yaratıldı ve günün sonunda intermodal taşımacılık
ihracatçılar ve ithalatçılar
tarafından bilinen bir gerçek

Ro-Ro’ya ve tren yollarına ayrı ayrı baktığımızda onların
gelişimini hizmet açısından
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Biz sadece Ro-Ro ya da
sadece tren kullanmıyoruz.
Biz kombine bir taşımacılık
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oldu. Önümüzde ki beş yılı
da aynı ölçekte değerlendirirsek, bizim ürettiğimiz servisler biraz daha olgunlaşmış ve
kapasiteler biraz daha artmış
olacak. Aynı zamanda müşteri memnuniyeti tarafında da
ilerlememiz gereken süreçler
var. Çünkü sadece intermodal tarafında değil Türkiye’de
genel anlamda lojistik sektörü
müşteri memnuniyetini biraz
göz ardı ediyor. Bu konuda da
biraz ilgi ve alakayı arttırmamız lazım. Böylece ihtiyacın
ne olduğunu doğru algılayıp,
doğru ürünü sunabiliriz.
2019 yılı sizce nasıl bir yıl
olacak?
2018 beklediğimizden daha farklı geçti. Malumunuz
kurlar yıl sonuna doğru dengesizleşti. İthalat yönünde
trafikler azalırken ihracat yönünde trafikler arttı. Normal
sezondan çok daha farklı bir
dalgalanma söz konusu oldu.
Bu duruma reaksiyon gösterip çözüm üretebilenler daha
fazla pastadan pay almaya devam ettiler. Biz de bu şirketlerden bir tanesiyiz. Bu zor geçen dönemi biz de büyüyerek
atlattık. 2019’da biraz daha
stabil hale gelen kurlar sayesinde ithalat tarafı biraz daha
düzenli hale gelecektir. Onun
dışında ihracatçımız ihracat
yapmaya ve üretmeye devam
ediyor. Destekleyebildiğimiz
sürece ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz.
Ekipmanlarımızın
doğası
gereği, karayolu araçları gibi
beklemeler bizim için çok
büyük sorunlar değil. Çünkü
bizim konteynerlerimiz istiflenebilir ekipmanlardır. Terminaller de bekletebiliyoruz.
Dolayısıyla bu dengesizlikleri
daha uzun süreler kompanse edebiliyoruz. Bu da bizim
avantajlarımızdan birisi çünkü ekipmanlarımız şoförsüz.
2019’da, 2018’de olduğu gibi
ciddi bir büyüme bekliyoruz.
Firmamızın zaten belirli
bir plan ve bütçe dahilinde
her yıl yüzde 30 büyüme hedefi var. Bunun üstüne çıkılan her pay bizi ayrıca mutlu
ediyor. Bu yıla kadar da büyüme hedeflerimizi gerçekleştirdik. Sarp İntermodal gibi reaksiyon gösterebilen, finansal
yönü güçlü ve tedarikçi tarafının yönetimi iyi olan şirketler
büyümeye devam edecektir.
Biraz da iş uygulamaları
üzerinden bahsedecek olursak sizin sektörünüz de dijitalleşmelerin ve inovasyonların rolü önemli. Bu konu

hakkında hem sektörel hem
firmanız özelinde neler söyleyebilirsiniz?
2019 yılında kağıtsız arşive
geçmeyi planlıyoruz. Bana kalırsa bu atılması gereken bir
adım. Taşıma modeli olarak
çevreci bir taşıma modeliyiz.
Gereksiz kâğıt üretmenin ve
tüketmenin bir anlamı olmadığını düşünüyoruz. Sürücüsüz
kamyonlar gelmemiş olsa bile
insan ihtiyacı azalmış depolar
ülkemize geliyor. Terminal
tarafında ise insan vasıtasıyla
olmayan programlarla, girişler
ve çıkışlar kontrol ediliyor,
ekipmanların sevki sağlanıyor.
Bunlara tabii ki ayak uyduruyoruz ve uydurmaya da devam
edeceğiz. Bunun dışında artık
gümrük sistemleri doküman
tarafında bizi çok zorluyordu.
Türkiye gümrüklerinde de yavaş yavaş elektronik imzalara,
yükümlendirilmiş göndericilere doğru bir geçiş söz konusu.
Gümrüklerimiz Avrupa’daki
uygulamalar gibi kaşesiz, imzasız ama elektronik olarak
kayıtlı hale evrildiği zaman
sektör olarak bizleri oldukça rahatlatacaktır. Biz de bu
adımı bekliyoruz. Mevcut uygulamalardan oldukça memnunuz. Diğer tarafta bizim bir
aktarma depomuz var. Aktarma deposunda giren ve çıkan
ürünlerin RFID teknolojisi ile
takibi konusunda yatırımlar
yapıyoruz. Dijital platformlar,
bizleri insan hatasının en az
olduğu, insan çalışanın daha
çok kontrol bölümünde olduğu ve günlük işleyişin daha ön
görülebilir, planlanabilir olduğu tarafa sevk ediyor. Biz de
mümkün oldukça buna ayak
uyduruyor ve bu yolda yatırımlar yapıyoruz.
Bizim birkaç tane kullandığımız farklı program var. Müşteri ilişkilerini yönettiğimiz,
operasyonumuzu yönettiğimiz
ve finansımızı yönettiğimiz
bir programımız var. Bizim
günün sonunda ulaşmaya çalıştığımız şey aslında kendi
ürettiğimiz ve ihtiyaçlarımızı
tam anlamıyla karşılayan tek
bir program kullanmak. Bizim
Bulgaristan’da
operasyonel
bir şirketimiz var. Sarp İntermodal Bulgaria. Bu şirketimiz
altında bir IT departmanı da
oluşturduk. Bulgaristan’da ki
ekibimizin desteğiyle orada da
bir IT çalışmasına başladık.
Biz kuvvetle muhtemel 2020
yılında kendi ürettiğimiz programımızı tüm ihtiyaçlarımızı
karşılayacak şekilde depo modülü, satış pazarlama modülü,
finans, yönetim, operasyon
tarafında geçmeyi planlıyoruz.

LOJİSTİK

Elektrikli Ticari Araç Kullanımına Borusan Desteği

AVRUPA Birliği tarafından desteklenen Elektrikli Araç Platformu
Projesi kapsamında şehir içi yük
taşımacılığında elektrikli araçların
yaygınlaşmasını ve etkin kullanılmasını sağlayacak online bir değişim platformu oluşturuluyor. Beş
ülkeden ortakların yer aldığı projenin Türkiye ayağı Borusan Lojistik
ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş
birliği ile yürütülecek.
İstanbul.Avrupa Birliği tarafından desteklenen Elektrikli Araç
Platformu ProjesiTürkiye’de Borusan Lojistik ve İstanbul Teknik
Üniversitesi işbirliği ile hayata
geçiriliyor. Şehir içi yük taşımacılığında elektrikli araçların yaygınlaşmasını ve etkin kullanılmasını
sağlayacak online birdeğişim platformu oluşturulmasını kapsayan
projeye Almanya, Danimarka, Polonya, Avusturya ve Türkiye’den
kuruluşlar katılıyor. Elektrikli
Araç Platformu Projesi’nde lojistik
sistemlerdeki mevcut araç filolarının elektrifikasyonunu arttırarak
ve elektrikli taşıtların verimli kullanılması için lojistik sistemlerin
optimizasyonunu sağlayarak zorlukların çözümüne katkıda bulunmak amaçlanıyor.
Toplantıda ticari araçların günlük kullanım şekilleri ve seyahat
pratikleri ile ekonomik ve çevresel
nedenlerden dolayı elektrikli taşıtların kullanımına uygun olduğu
vurgulandı.
İTÜNOVA Genel Müdürü
Ercan Çitil, açılışta yaptığı konuşmada iklim ve çevre hassasiyetinin
artmasından sonra elektrikli araç
kullanımının gündeme geldiğini
söyledi. Çitil, Türkiye gibi karayolunu yoğun kullanan ülkelerde
elektrikli araç kullanımının çok
daha önemli olduğunu belirterek,
“Proje Şubat ayında başları ve 2 yıldan fazla sürecek. Katılımcı ülkeler
bilgi alış verişinde bulunacaklar.
Proje kapsamında elektrikli taşıtın
tüm aşamalarında nelerin yapılacağı ile ilgili çalışmalar yapılacak.
İTÜ olarak araç teknolojileri konusunda farklı çalışmalar da yürütüyoruz.” dedi.
Çalıştayda konuşan Borusan
Lojistik Bilgi Teknolojileri, İnovasyon ve Ar-Ge Genel Müdür
Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi
Anıl Gül şunları söyledi: “İngiltere

Almanya, Avusturya, Polonya ve Türkiye ticari araçlarda
elektrikli araç kullanımı için ortak bir platform
oluşturuyor. Borusan Lojistik platform için yapılan
çalıştaya katıldı.
merkezli IMS Research tarafından
yayınlanan rapora göre,hibrid, pil
veya yakıt hücresi ile çalışan elektrikli araç üretimi 2021 yılına kadar, 2010 yılına oranla 16 kat artış
kaydederek 16 milyona ulaşacak ve
küresel otomobil üretiminin yüz-

de 16’sına denk gelecek. Avrupa
Birliği’nin 2030 yılı için 1990 yılı
seviyelerine kıyasla sera gazı emisyonlarını yüzde 40 oranında azaltmak hedefi aynı zamanda elektrikli
araçlarda belirlenen sayılara ulaşılmasını da gerektiriyor.”

Borusan Lojistik Bilgi Teknolojileri,
İnovasyon ve Ar-Ge Genel Müdür
Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi
Anıl Gül
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Birinci sayfadaki haberin devamı

Adriyatik Yakasının Güney İtalya’daki Limanları
Bölgedeki Trafikten Daha Fazla Pay Almak İstiyor
AYSBERG Medya Grubu
adına Necmi Çelik’in sorularını yanıtlayan Ugo Patroni
Griffi, İtalyan hükümetinin
ticareti geliştirmek için özel
alanlar oluşturduğunu ve kolay işlemler ve vergi indirimleri gibi avantajlar sunduğunu
açıkladı ve liman bölgelerindeki uygun alanların yatırımcıların ilgisini çekebileceğini
söyledi.
İtalya’da birkaç yıl önce liman idarelerine odaklanacak
yeni bir yapının geliştirildiğini şu anda 15 limanın bu yapıda olduğunu söyleyen Griffi,
kendi bölgelerinde ise Manfredonia, Bari ve Brindisi’den
oluşan bir yönetim olduklarını kaydetti.
Pendik-Bari seferleri
2019’da artacak
Özellikle
Bari
ve
Brindisi’nin Scan-Med Koridoru içinde yer aldığını
kaydeden Prof. Griffi, geçen
yıl Bari ve Pendik arasında
doğrudan bağlantı hatları kurulduğunu söyleyerek
sözlerine şöyle devam etti:
“Haftada 2 sefer olarak geçekleşiyor. Buradaki gelişim
hızlı ve UN Ro-Ro ile yaptı-

Güney Adriyatik Denizi Liman Network
İdaresi (Port Network Authority of the
Southern Adriatic Sea) yöneticisi
Prof. Ugo Patroni Griffi Uluslararası logitrans
Transport Lojistik Fuarı’nda Aysberg Basın
Yayın standında düzenlenen Tea&Talk
sohbetlerinde konuğumuz oldu.

Necmi Çelik (solda) ve Güney Adriyatik Denizi Liman Network
İdaresi (Port Network Authority of the Southern Adriatic Sea)
yöneticisi Prof. Ugo Patroni Griffi

ğımız görüşmelerde gelecek
yıl bunu 2 katına çıkarmayı
planladıklarını söylediler.
Ro-Ro trafiğimiz hızlı gelişiyor. Bu trafikte Türkiye’den
doğrudan gelen bağlantıların yanı sıra Yunanistan üzerinden gelen trafik ve U.N.
Ro-Ro ile Grimaldi’nin yaptığı intermodal anlaşmayla
Brindisi ve Bari’ye gelen araçların diğer İtalyan limanlarını kullanarak Avrupa’nın
batısına geçen araçların etkisi var.

Brindisi’nin intermodal
seçenekleri çoğalıyor
Avrupa’nın merkezinde ve
iyi kurulmuş bir trafiğin olduğu Trieste’ye rağmen kendi
avantajlarının da altını çizen
Prof. Griffi, bunları şöyle sıraladı: “Bizim bölgemiz özellikle limanlarımızın doğusundan gelen trafik için çok daha
kısa bir hat. Gelişen intermodal tesisler ve imkanlar ile
daha rekabetçi hale geliyoruz.
Örneğin Brindisi’de 2 ay önce
açılışı yapılan ve intermodal

taşımacılık için özel trenlerle
Bologna’ya giderek son Kuzey
Avrupa’daki destinasyonunuza rahatlıkla ve rekabetçi
bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.
Geçen yıl limanımızda intermodal trafikte yüzde 36’lık
bir artış sağladık. Aralık ayının 3’ünden sonra İtalya’daki
bütün Adriyatik hattı yeni bir
regülasyona bağlanacak ve
demiryolları daha fazla şekilde karayolu araçlarına açılacak. İtalyan hükümeti ilk defa
güney İtalya’da özel ekonomik alanlar oluşturma kararı
verdi. Yatırımcılar için basit
işlemler, daha az bürokrasi ve
yatırım indirimi ve vergi indirimleriyle yatırımcılar için uygun bir çevre oluşturuyoruz.
Bizim bölgemiz İtalya’nın
Türkiye’ye en yakın olan bölgesi. Kuzey Avrupa’ya ulaşmak için bizim tesislerimize

gelmekle hem trafik zamanından hem de maliyet açısından
avantaj sağlanabilir. Ayrıca lojistik şirketleri için limana yakın çok fazla uygun alanımız
var. Bu adlında Avrupa için
alışıldık olmayan bir durum.
Oldukça ekonomik olan bu
alanlar için her türlü desteği
vermeye hazırız.”
Kendilerine gelen partnerlerinin işlerinin gelişmesi
için ihtiyaçları olan her şeyi
konuşabileceklerini
aktaran Prof. Griffi, “Buradaki
standımızda yalnız değiliz
ilk defa olarak GTS Rail ve
Interport of Bologna gibi
intermodal partnerlerimizle
birlikte katıldık ve bu şekilde
potansiyel müşterilerimize
toplam bir bağlantı çözümü
tanıtıyoruz” dedi.
Şu anda inovasyonla ve yeni teknolojilerle ilgili önemli

yatırımları olduğunu ve Bari Limanı’nın bir inovasyon
hub’ına dönüştüğünü aktaran
Prof. Griffi, liman yönetimiyle ilgili yeni ve gelişmiş teknolojileri burada test ettiklerini
açıklayarak İtalya’da Akıllı
Liman Ödülü’nü bu teknolojiyle Bari Limanı’nın kazandığını söyledi.
İtalya’da bürokrasinin
azalması için çalışmalar var
Pek çok ülkede olduğu gibi İtalya’da da bürokrasinin
kendileri için bir sorun olduğunu ve bununla mücadele ettiklerini sözleri ekleyen
Prof. Griffi, “Hükümetin
yakın zamanda bürokratik
işlemleri azaltacak önlemler
almasını bekliyoruz. Bunun
gümrüklerde de tamamen
dijitalleşmeye geçilmesi ve
evrak işlerinin azaltılmasına
yardımcı olarak hız kazandırmasını bekliyoruz ve şu
anda bunun olumlu etkilerini
görmeye başladık. Sanırım bu
doğru bir yaklaşım ve hükümete bu yönde yeni kanunlar
için baskı yapıyoruz, özellikle
limanların verimliliğinin artması için” diyerek sözlerine
son verdi.

B2CDirect ve Yandex.Market’ten KOBİ’lere
Rusya’da 1 Milyar Dolarlık E-Ticaret İmkanı
RUSYA’DA 5 yıl içinde eticaret alanında liderliğini
hedefleyen Yandex.Market,
B2CDirect desteği ile global
pazaryeri olan “Bringly”de
Türk markalarına Rusya ile
yapacağı e-ihracatta bütün
süreçlerin hizmetini verecek.
27 Aralık 2018 tarihinde
İstanbul’da
düzenledikleri bir toplantı ile işbirliğini
basınla paylaşan B2CDirect
Genel Müdürü Yusuf İbili ve
Yandex.Market Uluslararası

İş Geliştirme Grup Başkanı
Alex Vassiliev konuyla ilgili
detayları aktardılar.
Türkiye’nin e-ihracat uzmanı B2CDirect, iş birliği
ile e-ihracat operasyonları
için ekonomik, kaliteli ve
uçtan-uca tasarlanmış lojistik
hizmetleri de sunacağını söyleyen B2CDirect Genel Müdürü Yusuf İbili. Türkiye’den
Rusya’ya e-ihracat yapmaya
hazırlanan şirketlere kapsamlı çözümler sunacak

Yandex.Market Uluslararası İş Geliştirme Grup Başkanı
Alex Vassiliev (solda) ve B2CDirect Genel Müdürü Yusuf İbili

olan B2CDirect, toplamda
230’dan fazla ülkeye teslimat
ve gümrükleme çözümü sunarken tüm maliyetleri müşterilerine önceden kesin ve
garantili bir şekilde bildirdiğini ifade etti.
Yusuf İbili, sundukları sınır ötesi e-ticaret ve pazaryeri entegrasyon çözümü ile
Türkiye’de her ölçekten işletmenin ürünlerini Rusya pazarına sunmasını ve milyonlarca
Rus müşterine ulaşmasına
destek olacaklarını belirterek
“Ülkemizde faaliyet gösteren
2,5 milyon kayıtlı KOBİ’nin
900 bini potansiyel ihracatçı
durumunda ama bu KOBİ’lerin sadece 65 binini ihracat
yapıyor. B2CDirect olarak
biz de KOBİ’lerimizin bu potansiyellerini en etkili şekilde
değerlendirmeleri için onlara
direkt ve tek kanaldan tüm
ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir çözümler üretiyoruz.
Resmi olmayan rakamlara göre 400 milyon USD tutarındaki e- ihracatımız çok büyük
gelişme potansiyeli bulunuyor.” dedi.
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Türkiye-Rusya arasındaki
E-ticaret hacmi 1 milyar
dolara ulaşacak
Türkiye’deki
satıcıların
Rusya ile yapacağı e-ihracat
işlem hacminin 2023’te 1
milyar Dolar’a ulaşacağını
öngördüğünü belirten İbili,
Rusya’nın sahip olduğu toplamda 10 milyar Dolar’lık
sınırötesi e-ticaret işlem hacmine de dikkat çekerek, bu
rakamın 2023 yılında 15
milyar Dolar üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağını tahmin
ettiklerini belirtti.
Rusya’nın dünyanın en
hızlı büyüyen e-ticaret ülkelerinden biri olduğunu
belirten B2CDirect Genel
Müdürü Yusuf İbili, “2017
yılında Rusya’da toplam eticaret hacmi 27 milyar dolara ulaştı. Rusya’da yapılan
online alışverişlerin her 3 tanesinden 1’i sınır ötesinden
yapılıyor. Rusya’ya gönderdiğiniz 500 Euro’ya kadar olan
siparişlerde gümrük vergisi
ve yurt dışı KDV’den muaf olunuyor, bu da özellikle
pahalı ürünlerin e-ihracatını
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yapan firmalar için daha karlı satışlar anlamına geliyor.
Yeni iş birliğimizle birlikte
Türk markalarını Rusya’daki
milyonlarca müşteriye ulaştırmaya hazırız” diyor.
Yakın zamanda hayata geçirecekleri yeni çözümlerle
iki ülke arasındaki ticarette yerel para birimlerinin
de kullanılmasına imkan
tanıyacaklarını
belirten
İbili, ürün satışında Ruble
olarak fatura kesebilirken,
Bringly’den gelecek hizmet
faturasında ise Türk Lirası
olacağının altını çiziyor.
Yusuf İbili, müşterinin
deposundan farklı çözüm sunucuları vasıtasıyla aldıkları
ürünü bütün süreci yakından
takip ederek ve müşteriyle
seffaf bir şekilde paylaşarak
alıcıya teslim ettiklerini belirterek, isteyen KOBİ’lere
danışmanlıklarını da yaparak
destek olduklarını söyledi.
Türkiye’den Rusya pazarına
10 Milyon fazla ürün
satışa açılacak
İş birliğini değerlendiren Yandex.Market Ulus-

lararası İş Geliştirme Grup
Başkanı
Alex
Vassiliev
“B2CDirect’in Türkiye’de
üstlendiği e-ihracatın artırılması misyonunu bizler de
Yandex.Market olarak destekliyoruz, Türkiye, e-ihracat
özelinde büyük bir potansiyel barındırıyor, B2CDirect
ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile önümüzdeki üç yılda
Türkiye’den 50 bin satıcıya
ulaşarak 10 milyondan fazla
ürün listelemeyi hedefliyoruz. Rusya pazarı özellikle
Türk KOBİ’leri için büyük
fırsatlar sunuyor” diyor.
Alex Vassiliev, “Özellikle
Türkiye’nin moda ürünlerindeki ve gıda alanındaki
güçlü yapısının Rusya pazarında ilgi çekeceğini düşünüyoruz. Elbette Rusya
ile Türkiye’nin yakınlığı en
büyük avantajı sağlıyor. Çok
yeni olan platformumuzda
şimdiden önemli Türk markaları yerlerini aldılar ve bu
sayının çok daha artmasını
bekliyoruz” dedi.

HAVAYOLU

THY ile Havelsan Arasında
5 Yeni Simülatör Anlaşması
GEÇMIŞ süreçte Boeing
737NG uçakları için pilot
eğitimlerinde kullanılacak
ilk yerli simülatörü imal eden
Havelsan ile bu kez yeni bir
anlaşmaya imza atan Türk
Hava Yolları, yerli ve milli
üretim anlayışının genişletilmesine yönelik sağladığı desteği sürdürüyor.
Türk Hava Yolları Genel
Yönetim Merkezi’nde gerçekleştirilen törende, Türk
Hava Yolları Yönetim Kurulu
ve İcra Komitesi Başkanı M.
İlker Aycı ve Havelsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Hacı Ali Mantar tarafından imza altına alınan sözleşme kapsamında Havelsan,
bayrak taşıyıcı havayolunun
Boeing 737MAX ve Airbus
A320CEO/NEO tipi uçakları için uluslararası D seviye sertifikasyona sahip Tam
Uçuş Simülatörleri üretecek.
Halihazırda filosunda 14
simülatörü bulunan Türk

Türk Hava Yolları (THY), pilotaj eğitimini
destekleyen simülatörlerin temini için
Hava Elektrik Sanayi (HAVELSAN) ile
5 yeni simülatör için anlaştı.
Hava Yolları, 2020 ve 2021
yıllarında işletmeye alınmak
üzere, 2 Boeing 737MAX ve
3 Airbus A320CEO/NEO
uluslararası D seviye sertifikasyona sahip toplam 5
‘Tam Uçuş Simülatörü’ ve 6
‘Uçuş Eğitim Yardımcısı’nı
Havelsan’dan teslim alacak.
Böylelikle, 2021 yılında Türk
Hava Yolları Uçuş Eğitim
Merkezi’ndeki Tam Uçuş
Simülatörü sayısı, teslim
alınacak diğer simülatörlerle
birlikte 28’e ulaşacakken, ilk
yerli üretim Boeing 737MAX
ve Airbus A320CEO/NEO
tipi simülatörler de bu rakama dâhil olmuş olacak.
İmza töreninde sürece ilişkin değerlendirmede bulunan
Türk Hava Yolları Yönetim

Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı; “Türk
Sivil Havacılığının iki önemli
oyuncusu, Türk Hava Yolları
ve Havelsan olarak, bugün
böylesi anlamlı bir iş birliğine
imza atmış olmaktan büyük
bir heyecan duyuyoruz. Ülkemizin milli havayolu olmanın
verdiği bilinçle yerli kaynaklara yönelerek, milli üretime
sağladığımız desteği bu anlaşma ile daha da geliştirmiş olmak bizim için gurur verici.”
Aycı, “Teslim alacağımız
yeni simülatörler, Türk Hava
Yolları pilotlarının eğitimlerini en iyi standartta almalarının devamını sağlayacakken,
özellikle tazeleme eğitimleri
için uçuş eğitim merkezimizi
tercih eden yabancı havayolu

şirketlerinin pilotlarınca da
tecrübe edilebilecek. Bu sayede küresel pazarda da boy gösterebilecek simülatörler ayrıca, bugün prestijli bir marka
hâline gelen Türk Hava Yolları uçuş deneyiminin daha
geniş kitlelerce benimsenmesinde de hiç kuşkusuz önemli
bir rol oynayacak.” dedi.
Havelsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı
Ali Mantar ise, imza altına
alınan sözleşme ile iki kurum
arasındaki iş birliğinin artacağına dikkat çekerek; “Artık
ülkemiz teknolojik üstünlük
kazandığı alanlarda yaptığı
yatırımlarla dünyada kendinden söz ettiriyor. Bayrak
taşıyıcı havayolumuz Türk
Hava Yolları ile iş birliğimizin güven ve dayanışma ortamı içinde hızla büyüyeceğine
inancımız sonsuz. Hayata geçireceğimiz simülatörlerle yabancı kaynaklardan sağlanan
uçuş simülatörleri ve eğitim

Havayolu Teknolojisinin Temsilcileri
İstanbul’da Bir Araya Geldi
24 yıldır tamamı yerli ve yenilikçi yazılım çözümleri ile
dünyaya havacılık teknolojisi
ihraç eden Hitit; Türkiye’nin
yanı sıra aralarında Almanya, Fransa, Gana, Kırgızistan, Nijerya, Namibya,
Pakistan, Tanzanya, Tunus,
Türkmenistan’ın da bulunduğu 12 ülkeden iş ortağını
ve sektörün küresel çaptaki
uzmanlarını İstanbul’da düzenlediği konferansta bir araya getirdi.
Sultanahmet Four Season
Hotel’de gerçekleşen ve havayolu teknolojisindeki son
gelişmelerin paylaşıldığı konferansa Türkiye’den Pegasus

ve Onur Air; yurt dışından
Pakistan Uluslararası Havayolları, Türkmenistan Havayolları, ArikAir (Nijerya),
Nouvelair (Tunus), Precision
Air (Tanzanya), AirTanzania,
AirNamibia, APG Havayolları (Fransa), Kam Air (Afganistan) Air Manas (Kırgızistan), PassionAir (Gana),
Global GSRM (Almanya-Yer
Hizmetleri Firması) temsilcileri katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Hitit
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç; “Dünyanın dört bir

yanından hizmet verdiğimiz
iş ortaklarımızı İstanbul’da
ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yazılım çözümlerimizi kullanarak her
yıl 65 milyondan fazla yolcu

uçuran tüm iş ortaklarımızla
bugün havayolu sektörünün
geleceğine ışık tutmak ve
Hitit’in sektörün problemlerine yönelik yeni çözümlerini anlatmak için buradayız.

sistemleri ihtiyaçları yerli kaynaklara yönlendirilmiş olacak. Aynı zamanda bu proje
ile dünya havayolu simülatör
pazarına hem sistem hem de
eğitim ihracatı imkânı yakalamış olacağız.” dedi.
Simülatörler,
pilotların
eğitim kalitesini artırmaya yönelik en önemli unsurlardan
biri olarak ön plana çıkıyor.
Pilotlar, görev yapacakları
uçak tiplerinde yer derslerinin
ardından simülatörde eğitim
almaya başlıyor. Uçak tipi ve
pilotun tecrübesine göre değişen sürelerde alınan eğitimin
ardından gerçek uçağa geçiliyor. Sivil havacılıkta pilotlar
ayrıca, her 6 ayda bir bilgilerini
yenilemek amacıyla yine simülatörlerde uçuyor. Bu eğitim sırasında pilotlara her türlü çev-

resel şart altında acil durum
eğitimleri veriliyor. Böylelikle
muhtemel riskler minimize edilirken, yetkin eğitim seviyesi
de yukarı çekiliyor.
Türkiye’nin bayrak taşıyıcı
havayolu şirketi Türk Hava
Yolları önderliğinde Türk
Sivil Havacılık sektörüne kazandırılan önemli ivmeye paralel olarak artan pilot eğitim
ihtiyacının karşılanabilmesine yönelik harekete geçen
Havelsan, bu girişimi ile askeri alanda olduğu gibi, sivil
havacılıkta da sektörün kilit
oyuncusu olmayı hedefliyor.
Firma, Boeing 737MAX ve
Airbus A320CEO/NEO tipi
simülatörlerinin üretimi ile
dünya sivil simülatör üretimi
pazarında da önemli bir yer
edinmeyi amaçlıyor.

Hitit olarak bizler her bir iş
ortağımızın ağır rekabet koşullarından kar elde ederek
çıkmasını sağlayacak yüksek
teknolojili çözümler üretiyor, Ar-Ge çalışmalarımızla
yazılım ürünlerimizi en yeni
trendlere göre güncelliyoruz.
Büyük veri, kişiselleştirme
ve mobilin önümüzdeki yıllarda havacılık sektöründeki
yarışın kurallarını belirleyecek olan temel öğeler olduğu
gerçeğinden hareketle, çözümlerimizi zamanın ruhuna
göre sürekli yeniliyor ve yeni
çözümler geliştiriyoruz.”
Dijital dönüşüm havacılığı
nasıl etkileyecek?
Pegasus İş Uygulamaları
Başkan Yardımcısı Erdinç
Uğurlu, Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA)’nın
Sistemlerden Sorumlu Genel

Müdür Yardımcısı Kashif
Rana, Mısır menşeili havayolu firması Nouvelair’den
Ürün Direktörü Mohamed
Achraf Badreddine yaptıkları sunumlarla havayolu
şirketleri gözünden sektör
değerlendirmesinde bulunurken; Further Network
Kurucu Ortağı ve CTO’su
Erdem Üney tarafından
blockchain teknolojisinin
havacılık sektörüne etkileri,
airRM EMEA Bölgesi Satış
ve Destek Direktörü Mark
Lafferty tarafından yolcu
hizmetleri sistemlerindeki
yeniliklerin gelir yönetimine
etkileri, IER France’ın Avrupa Bölgesi Satış Direktörü
Philippe Dupuis tarafından
ise havalimanlarındaki yeni
teknolojiler konusunda sunumlar yapıldı.

Türkiye Hava Kargoda Hızlı Büyüme Gösterdi

HAVAYOLU yolcu taşımacılığında bu yıl birçok
alanda lider olan Türkiye,

hava kargoda da hızlı bir
büyüme gösterdi.
World Air Cargo Data’nın

(WACD) açıklanan son küresel hava kargo pazar verilerine göre bu yılın ilk dokuz
ayında globalde yüzde 2.8 ile
son beş yılın en düşük büyüme ortalaması gerçekleşti.
Türkiye ise bu dönemde
10.2 büyüdü. Türkiye’nin
ihracattaki artışına paralel
yılın son aylarında bu büyümenin daha da hızlanması
bekleniyor.
En hızlı büyüyen hava kargo markalarından biri olan
bayrak taşıyıcı şirket Turkish
Cargo 2018 yılının ilk dokuz
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ayında bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla gelirini
yüzde 29, taşıdığı kargoyu
yüzde 25 artırdı.
Hava yolu yolcu sayısı 11
ayda 197 milyona yaklaştı
Türkiye genelinde bu
yılın kasım ayı sonu itibarıyla hava yolunda 196
milyon 662 bin 680 yolcuya hizmet verildi. Devlet
Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ) Genel Müdürlüğü, kasım ayına ilişkin hava
yolu, uçak yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
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Buna göre, Kasım ayında
havalimanlarına iniş-kalkış
yapan uçak sayısı iç hatlarda
64 bin 745, dış hatlarda ise
yüzde 41 bin 826 oldu. Aynı
ayda üst geçiş (overflight)
trafiği 38 bin 435 olarak
gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam
uçak trafiği üst geçişlerle
145 bin 6’ya ulaştı. Kasımda
Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 8 milyon 122 bin 448, dış hat yolcu trafiği ise 5 milyon 815
bin 463 oldu. Böylece söz

konusu ayda direkt transit
yolcularla toplam yolcu trafiği, 13 milyon 952 bin 818
olarak gerçekleşti.
Havalimanları yük (kargo,
posta ve bagaj) trafiği, Kasım
ayı itibarıyla toplamda 280
bin 891 ton oldu.
Kasım sonu gerçekleşmelerine göre 11 ayda hizmet
verilen toplam uçak trafiği
(üst geçişler dahil) 1 milyon
876 bin 54, toplam yolcu
trafiği (direkt transit dahil)
196 milyon 662 bin 680,
yük (kargo+posta+bagaj)
trafiği ise 3 milyon 538 bin
533 ton oldu.

HAVAYOLU

Turkish Cargo ‘logitrans 2018’ Fuarına Katıldı
TURKISH Cargo, Türkiye’nin
en kapsamlı taşımacılık ve lojistik
fuarı ‘logitrans’ kapsamında, iş ortakları ve etkinlik katılımcılarıyla
bir araya geldi. 20 ülkeden 136
firmanın katılımıyla İstanbul’da
gerçekleşen fuar 50 ülkeden 14
bin ziyaretçiyi ağırladı. Turkish
Cargo’nun, dünyanın 122 ülkesine sunduğu hizmetlerini tanıttığı
standı ve Türk Hava Yolları Genel
Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan

Özen’in konuşmacı olarak yer aldığı, “2023 Vizyonuyla Hizmet İhracatında Lojistiğin Yeri - Fırsatlar
ve Riskler’’ paneli katılımcılardan
yoğun ilgi gördü.
Bayrak taşıyıcı hava kargo şirketinin dünya çapında sergilediği
başarılı performansı fuar kapsamında düzenlenen Atlas Lojistik
Ödülleri’nde de “Uluslararası Hava Yolu Taşıyıcısı” kategorisinde
birincilik ödülüne layık görüldü.

Ödül töreni fuara ilgi gösteren;
kargo acenteleri, havalimanı ve liman otoriteleri, lojistik dernekleri, otomotiv üreticileri ve bilişim
servisi sağlayıcılarının katılımı ile
gerçekleşti.
Global hava kargo markası Turkish Cargo, Türk Hava Yolları’nın
305 noktaya ulaşan geniş uçuş ağına ek olarak 86 destinasyona direkt
kargo uçuşu gerçekleştirerek başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Turkish
Cargo’nun
Küresel
Kargo
Pazarındaki
Gücü Artıyor

ULUSLARARASI hava kargo
pazarı hakkında bilgi sağlayıcısı olan WACD (World Air Cargo Data) verilerine göre Turkish Cargo;
2018 Ocak-Eylül döneminde bir
önceki yılın aynı dönemine kıyasla
gelirde yüzde 29, taşınan kargoda
yüzde 25 oranında artış sağladı.
Dünyanın 122 ülkesine hizmet
sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markalarından biri olan
Turkish Cargo 2018 yılının ilk
dokuz ayında başarılı bir performans sergiledi. WACD rakamlarına göre küresel hava kargo pazarında bu yılın ilk dokuz ayında
son beş yılın en düşük büyüme
ortalaması gerçekleşti. Ocak-Eylül
dönemi pazar büyüme ortalaması,
dünya çapında yüzde 2.8 olurken
Turkish Cargo gelirde yüzde 29,
taşınan kargoda ise yüzde 25 oranında artış sağladı. Dünyanın en
hızlı büyüyen hava kargo markası
Turkish Cargo, bu başarılı performansıyla küresel hava kargo taşımacılığı veri hizmeti sağlayıcısı
WACD’nin listesinde 8’inci sıradaki yerini korudu.
Uçuş ağına eklediği yeni destinasyonlar, mevcut altyapısı ve
gerçekleştirdiği yatırımlarla sürdürülebilir bir büyüme sağlayan
Turkish Cargo; mevcut uçuş ağında bulunan 300’den fazla destinasyonda kapasitesini artırmaya
devam ediyor. Başarılı hava kargo
markası; geniş hizmet yelpazesini, operasyonel kabiliyetlerini
Türkiye’nin eşsiz coğrafi avantajlarıyla birleştirerek başarı çıtasını
yükseltmeye devam ediyor.

PARTNER – LİDER YAKIT TÜKETİMİ
EXPERT – MODUWORK
BOXER – GENİŞ YÜKLEME HACMİ

İlanda kullanılan görseller Türkiye ürün gamı ile farklılık gösterebilir.
instagram.com/peugeotturkiye

13

KASIM 2018

twitter.com/PeugeotTurkiye

facebook.com/peugeotturkiye

DENİZYOLU
Birinci sayfadaki haberin devamı

U.N. Ro-Ro 2019’da Yatırımlarını Sürdürecek
U.N. RO-RO, Uluslararası
logitrans Transport Lojistik Fuarı’nın ikinci günü,
WOW Hotel & Konferans
Merkezi’nde gerçekleşen gala
yemeğine ev sahipliği yaptı.
U.N. Ro-Ro, Türkiye’nin önde gelen uluslararası nakliye
firmaları, kamu kurum ve
kuruluşlarının yöneticilerini gemi boy uzatma işlemini
gerçekleştiren Gemak Grup
sponsorluğunda ağırladı.
Yemekte, DFDS Akdeniz
İş Birimi Kıdemli Başkan
Yardımcısı Selçuk Boztepe,
U.N. Ro-Ro’nun lider hizmet
anlayışını ve 2019 hedeflerini
katılımcılarla paylaştı. Boztepe, U.N. Ro-Ro’nun 2018’deki iddialı büyüme ivmesini,
2019 yılında da yeni yatırımlarla sürdüreceğini belirtti.
Pedersen: “DFDS olarak
Türk ihracatçısının yanında
olmaya da devam edeceğiz”
DFDS Denizcilik Bölüm
Başkanı Peder Gellert Pedersen açılış konuşmasında;
“Bildiğiniz üzere 5 ay önce
DFDS Denizcilik Bölüm
Başkanı Peder Gellert Pedersen

Türkiye-Avrupa arasındaki Ro-Ro hatlarındaki
intermodal taşımacılığın öncü ismi U.N.
Ro-Ro, bu yıl 12’ncisi düzenlenen logitrans
Fuarı’nın 2’inci gününde ev sahipliği yaptığı
yemekte, iş ortaklarıyla bir araya geldi.
12 modern Ro-Ro gemisi
ile Akdeniz’de 7 Ro-Ro hattını işleten U.N. Ro-Ro’yu
1 milyar Avro’ya kendi bünyemize kattık ve DFDS’nin
hâlihazırdaki 39 gemisine
U.N. Ro-Ro filosunu da ekleyerek mevcutta işlettiğimiz
22 liman bağlantımızla birleştirdik. Şirket satınalması
sonrasında yoğun bir entegrasyon sürecine girdik.
Ağustos ayı itibariyle Türk
Lirası’nda yaşanan kur hareketliliği sebebiyle U.N.
Ro-Ro ile lojistik endüstrisini güçlü kılmak adına bir
tahsilat planı oluşturduk. Bu
siz müşterilerimizin alışık
olduğu bir plan değil fakat
bunu uygularken göstermiş
olduğunuz anlayışa müteşekkirim. Bizim için yeni
olan bu coğrafyada DFDS’i
benimsediğiniz ve nezaketle
karşıladığınız için ayrıca teşekkür ederim. Ağustos ayından sonra Türkiye’de ihracat
yönünde güçlü bir büyüme
görüldü. Türkiye ekonomisinin Avrupa’ya giden yolu
ihracattan geçiyor. DFDS olarak Türk ihracatçısının her
zaman yanındayız ve yanında
olmaya da devam edeceğiz”
diye konuştu.

Boztepe: “2019 yılında
300 milyon TL’lik gaz
yalıtım sistemi yatırımı
gerçekleştiriyoruz.”
DFDS Akdeniz İş Birimi
Kıdemli Başkan Yardımcısı
Selçuk Boztepe yemekte yaptığı konuşmada 2018 yılına
dair
değerlendirmelerinin
yanı sıra 2019 hedeflerini de
katılımcılarla paylaştı. Selçuk
Boztepe “2018 şirketimiz

DFDS Akdeniz İş Birimi
Kıdemli Başkan Yardımcısı
Selçuk Boztepe

açısından önemli gelişmelere
sahne oldu. U.N. Ro-Ro, 7
Haziran 2018’de Avrupa’nın
en köklü ve en büyük denizcilik şirketlerinden Danimarka
merkezli DFDS tarafından
satın alındı. Mart ayı itibariyle Ambarlı - Trieste direkt
seferlerimizi başlattık. Patras
seferlerimiz Haziran ayında

haftalık karşılıklı tek sefer olarak başladı. Patras hattımız
Ekim ayı itibariyle gidiş dönüş
karşılıklı 2 sefere çıkarıldı. Ağustos ayında UN Karadeniz
gemimizin boy uzatma işlemi
gerçekleşti. Haziran’dan Eylül
sonuna kadar tarifeden yüzde
50 indirimli boş araç fiyatları ile sektörümüze destek
sağlandı. Trieste’den kalkan
Bettemburg trenlerimiz ile
Trieste - Bettembourg - Gent
- Göteborg hattı haftalık 7 sefer olarak Eylül ayı itibariyle
açıldı. Patras çıkışlı Grimaldi
bağlantıları ile İtalya, Malta,
İspanya ve Kuzey Afrika bağlantıları hizmete girdi. Eylül
ayında açılan demiryolu bağlantımız Novarra ile Milano
bölgesine haftada 3 sefer hizmet vermeye başlandı. Ekim
ayında hayata geçen Nikrasa
sistemi ile Triest - Bettemburg
hattında vinçlenebilir olmayanlar da dahil neredeyse tüm
römorkların taşıması başlatıldı. 2019’da da yine önemli

hedeflere koşacağız. Calais/
Dunkirk çıkışlı ve Dover varışlı İngiltere hatlarımızda
“Sea Bridge” projesi ile avantajlı bilet imkanları sunacağız.
Mersin-Trieste hattımızdaki
gemilerimizin birinci çeyrek
itibariyle, Türkiye’den gidişlerinde Antalya limanlarına uğrak sefer yapmasını planlıyoruz. Bari - Pendik haftalık bir
ithalat seferlerinin başlaması
2019’un ilk çeyreğinde, Patras hattı seferlerinin üç sefere
çıkması ise 3. çeyrekte hayata
geçecek. Yeni açılan demiryolu bağlantımız Novarra ile
Milano bölgesine haftanın 3
günü olarak başlattığımız

hattımız haftalık 6 sefere çıkacak. 2019 yılında 300 milyon TL’lik scrubber olarak
bilinen gaz yalıtım sistemi yatırımını da gerçekleştiriyoruz.
Bu yatırım sayesinde, 2020
itibariyle U.N. Ro-Ro’nun
tüm gemileri sülfür emisyonunu kısıtlamaya yönelik yeni
küresel mevzuata uyumlu hale gelecek” dedi.
logitrans Fuarı’ında ayrıca, dünyanın en büyük Lego
gemisi unvanıyla anılan Guinness rekorlar kitabına da
giren dev DFDS Lego gemisi
Jubilee Seaways de yer aldı.
Lego gemi, fuar ziyaretçilerinin büyük ilgisini çekti.

Türk Limanlarından Yüzde 19’luk İhracat Artışı Gerçekleşti
TÜRKLİM üye limanları,
genel kargo taşımacılığında
ise 5 milyon 930 bin 856 ton
yük taşıyarak ihracatta yüzde
19 büyüdü. Türk ekonomisinin can damarlarından biri
olan deniz ticaretinde limanlardan gelen üçüncü çeyrek
rakamları sevindirdi. Limanlardaki toplam konteyner iş
hacminin yüzde 92’sine sahip
TÜRKLİM üye limanları,
Temmuz - Ağustos - Eylül

aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte 2 milyon 440 bin 721
TEU konteyner elleçleyerek

bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 büyüdü.
İhracatta konteyner taşı-

MSC Yılın Konteyner Hattı
Ödülü’ne Layık Görüldü
DÜNYA Lojistik ve Taşımacılık sektörü liderlerinin başarıları ve katkılarının ödüllendirildiği prestijli Lloyd’s
List Global Freight Awards,
17 Kasım’da, İngiltere Royal
Lancaster London Hotel’de
düzenlenen gecede 22’nci kez
sahiplerini buldu.
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macılığı, 881 bin 380 TEU
konteyner ile geçen yıla kıyasla üçüncü çeyrekte yüzde 7,2
artış gösterdi. Türk limanlarının en önemli işlemlerinden
biri olan transit yük taşıma ise
yine aynı döneme kıyasla yüzde 7,4 arttı. İthalat rakamlarına bakıldığında ise geçen yılın
üçüncü çeyreğini824 bin 536
TEU ile kapatan limanlar, bu
sene yüzde 1,4 düşüşle 812
bin 898 TEU konteyner elleç500’den fazla forwarder
şirketi, gemicilik ve diğer
endüstri profesyonellerini
ağırlandığı organizasyonda
MSC, okuyucu oyları ile Yılın
Konteyner Hattı Ödülü’ne
layık görüldü. MSC, son 10
yılda yedinci kez bu ödülü
kazanmış oldu.
Müşterilerin şirketleri aday
gösterdiği ve oyladıkları ödül,
MSC’nin şirket değerlerinin,
müşterilerine taahhüt ettiği
gibi; uzun vadeli ilişkiler ge-
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ledi. Limanlarda kabotajda da
yüzde 93,2 azalma görüldü.
İthalat - ihracat arasındaki
makas kapanıyor
TÜRKLİM üye limanları
2018 yılı üçüncü çeyreğinde
28 milyon 432 bin 798 ton
yük elleçledi. Genel kargo
elleçlemesindebir önceki yıla
göre yüzde 11,38 küçülme
yaşanırken, ihracat da5 milyon 930 bin 856 ton yük ile
yüzde 19 arttı. Genel kargo

MSC, 2018 Lloyd’s
List Global Freight
Awards “Yılın
Konteyner Hattı”
ödülünün sahibi
oldu.
liştirdiğinin ve her bir konteyneri önemsediklerinin bir
kanıtı olduğundan, özellikle
anlamlı ve değerli görüldü.
MSC adına ödülü alan
MSC İngiltere Genel Müdü-

taşımacılığında geçen yılın
üçüncü çeyreğinde ithalatta
22 milyon 510 bin 757 ton
yük elleçlenirken,bu yıl aynı
dönemde ithalat 18 milyon
333 bin 478 ton yüke geriledi. İthalat ve ihracat arasındaki yük farkı bir önceki yılın
üçüncü çeyreğinde 17 milyon
526 bin 849 ton iken bu yılın
üçüncü çeyreği itibariyle 12
milyon 402 bin 622 ton seviyelerine indi.
rü Dan Everitt; “Dünya çapındaki MSC iş arkadaşlarım
adına, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve meslektaşlarımızın önünde ödülü kabul
etmek beni çok heyecanlandırdı. Bu ödül, dünya çapında
MSC çalışanlarının her gün
müşterilerinin hizmetine sundukları sıkı çalışmayı ve bağlılığı teyit ederek, MSC’nin
sağladığı hizmetlere duyulan
memnuniyeti ve güveni açıkça belirtiyor” dedi.
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Iveco Türkiye Üstyapıcılara
En Yeni Araçlarını Tanıttı
IVECO Türkiye, ürün gamı ile ilgili en son yenilikleri
tanıtmak için üstyapı üreticileriyle her iki yılda bir buluşuyor ve bu gelenek bu yıl
da bozulmadı. İstanbul’da
yapılan toplantı, Türkiye’nin
her yerinden 98 üstyapıcıyı
bir araya getirdi. Katılımcıların yüzde altmışı hafif ve orta
segmentlerde uzmanlaşmış
üstyapıcılardan, diğer üstyapı
üreticileri ise mikser, damper
ve römork gibi uygulamalarla
ağır segmentte uzmanlaşmış
üstyapıcılardan oluşuyordu.
Iveco yetkilileri iş ortakları
ile iki yılda bir yapılan bu buluşmanın bir gelenek haline
geldiğini ve her yıl görülen
yüksek katılımın, bu buluşmaların üstyapı üreticileri
için ne kadar değerli ve verimli olduğunun kanıtı olduğunu belirttiler.
Açılış oturumunda, Iveco,
yeni üstyapı portalını, ürün
gamındaki en son yenilikleri tanıttı. Sunumlara, Türk
ve Avrupa pazarlarında aynı
anda satışa sunulan yeni araç
tanıtımları eklendi. Oturum, açık alanda gösterilen
ürün gamının incelenmesi
ile sona erdi.
Iveco, öğleden sonra
Daily’e ayrılmış etkileşimli
bir çalıştay düzenledi. Burada üstyapı üreticileri, Daily
ile ilgili yenilikler hakkında
bilgi aldılar.
Daily Hi-Matic, üstyapı

üreticilerinden olumlu yorumlar aldı. Üstyapıcılar Daily
Hi-Matic’in sorunsuz sürüş
deneyiminden memnun kaldıklarını ve bu aracı müşterilerine önerdiklerini belirttiler.
Tüm Iveco ürün gamı,
kongre alanında sergilendi.
Daily, Eurocargo, LNG modelinde Stralis NP460, Stralis
X-Way, Astra HD9 ve Trakker modelleri dahil olmak
üzere 13 araç vardı.

Daily yakıt ekonomisi ve
sağlam şasi ile öne çıkıyor
Iveco, farklı dingil mesafesi
ve yük kapasitesi seçeneklerine sahip Daily modellerini
sergiledi. Ayrıca, Iveco’nun
sınıfına özel 8 vitesli otomatik şanzımana sahip Daily HiMatic modeli de sergilendi.
Bu model sağlam şasi yapısı
(kamyon tipli C şasiye sahip
ilk hafif ticari araçtır), üstün
yakıt ekonomisi ve mutlak sürüş keyfiyle öne çıkıyor.
Teşhirde, piyasadaki en
gelişmiş dizel teknolojisine
sahip Daily Blue Power, Euro

Scania Başkanı
Henriksson’dan
Teşekkür Ziyareti
SCANIA’NIN
Başkanı
Henrik Henriksson ve Başkan Yardımcısı Christian
Levin, Doğuş Otomotiv’e başarılarından dolayı teşekkür
etmek ve güvenlerini göstermek için Türkiye’ye geldi.
Doğuş Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Ferit Şahenk,
Doğuş Otomotiv Yönetim
ve İcra Kurulu Başkanı Ali

Bilaloğlu, Doğuş Otomotiv
Scania Genel Müdürü İlhami
Eksin ve Scania Türkiye Ülke
Müdürü Per Stümer’in hazır
bulunduğu toplantıda, karşılıklı olarak işbirliğini daha
da artırmak için yeni projeler
paylaşıldı.
“Türkiye pazarı ve Doğuş
Otomotiv’e güveniyoruz”
Scania’nın Başkanı Hen-

Iveco, İstanbul’da iki yılda bir düzenlediği
Üstyapıcılar toplantısına bir yenisini ekledi.
Ülkenin her yerinden gelen üst yapıcılara en
son yeniliklerini ve yeni ürünlerini tanıttı.
6 RDE Ready de yer alıyordu.
Bu araç, 2020 Gerçek Sürüş
Emisyonları yönetmeliklerine hazır olan ilk hafif ticari
araç. Bu model, van kategorisinde “Yılın Uluslararası Vanı
2018” ve “2018 Yılının Sür-

dürülebilir Kamyonu” ödüllerini alan Daily Blue Power
ailesinin bir parçası.
Farklı azami yüklü araç ağırlıklarına ve şasi uzunluklarına
sahip olan Eurocargo modelleri etkinlik boyunca sergilendi.
3 dingilli ve dümenlenebilir 3.
dingil tekerlekli 22 tonluk model de sergideydi.
“Şehrin sevdiği kamyon” olan Eurocargo SCR sistemiyle
emisyon standartlarını karşılayan tek Euro VI orta ölçekli
araçtır: pasif Dizel Partikül
Filtre bulunan HI-SCR sistemine sahiptir.
rik Henriksson, “Çözüm ortağımız Doğuş Otomotiv’e,
başta Ferit Şahenk olmak
üzere
teşekkürlerimizi
sunmaya geldik. Türkiye,
Avrupa’nın büyük ve geleceği parlak ekonomilerinden
biri olarak öne çıkıyor. Buna
paralel olarak da Türkiye’de
lojistik sektörü çok ciddi bir
gelişim gösteriyor. Scania
olarak stratejik öneme sahip
olarak gördüğümüz Türkiye
pazarında son 5 yılda Pazar
payımızı iki katına çıkarttık.
Türkiye’de Doğuş Otomotiv ile uzun yıllara dayanan
güçlü birlikteliğimizi, hayata
geçireceğimiz yeni projelerimiz ile daha da pekiştirerek
devam ettireceğiz” dedi.
Henrik Henriksson, sektörün sürdürülebilir teknolojilere ve uzun vadeli
planlara ihtiyacı olduğu,
Scania markasının da sürdürülebilir teknolojiler konusundaki dönüşüme liderlik ettiğini ve bu bağlamda
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Stralis TCO2 şampiyonu
Geçen yıl tamamen yeni
aktarma organlarıyla satışa
sunulan Stralis en yüksek
güvenilirlik ve verimliliği
sahip; ayrıca önemli miktarda TCO ve CO2 düşüşü
sağlıyor. Yeni Stralis, tehlikeli maddelerin taşınması
da dahil olmak üzere yerel
ve kısa mesafeli görevler
için en iyi çözümleri sunmak üzere tasarlanmış olup
özgün HI-SCR emisyon
sisteminin sunduğu eşsiz
avantaja sahiptir.
“2019 Yılının Sürdürülebilir Kamyonu” ödülünü
alan yeni Stralis NP 460,
Iveco’nun en gelişmiş yakıt
verimliliği teknolojilerine ve
uzun mesafe görevleri için tasarlanmış olan Hi-Way kabinlerin üstün konforuna sahip.

315 binin üzerinde bağlantılı araçla öncü konumda
olduğunu belirtti.
“Scania ile ilişkimizi,
daha ileri noktalara
taşımaya kararlıyız”
Doğuş Otomotiv Yönetim
ve İcra Kurulu Başkanı Ali
Bilaloğlu,Scania ile uyumlu
çalışma ve sürekli gelişen işbirliği ile Pazar paylarını arttırmaya devam edeceklerini
söyleyerek “Gelinen noktada
ve yakalanan uyumlu ve verimli çalışma ortamında bu
başarımız büyüyerek devam
edecektir. Scania markasının
da sürdürülebilir teknolojiler
konusundaki dünya liderliğinin, Türkiye’de öncüsü
olacağız. Yetkili Satıcı ve Servis teşkilatımız ile bağlantılı
servisleri de içeren yüksek
teknolojileri ve çözümleri kullanarak Türkiye’de müşterilerimize sunduğumuz hizmetin
kalitesini daha yukarıya taşımak için çalışmaya devam
edeceğiz” diye konuştu.
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Iveco, Türkiye’ye şimdiye
kadar iki adet yeni Stralis
NP 460 sundu. Teşhirde
olan model, en zorlu görevler için gerekli gücü üretecek şekilde geliştirilmiş olan
yeni Iveco Cursor 13 NP
tek yakıtlı motoru sunuyor.
Çift LNG deposu, 1600
km’ye kadar rekor bir menzil sağlıyor.
5 ay önce Türkiye’de satışa sunulan yeni inşaat
kamyonu Stralis X-WAY,
Trakker’in efsanevi arazi şasisiyle Stralis’in en iyi yakıt
verimliliği özelliklerini bir
araya getiriyor. Beton mikserinden uzun mesafeye kadar
en hafif boş ağırlığa duyarlı
olan görevler için tasarlandı. Segmentindeki en büyük
taşıma kapasitesini sunmak
için sektördeki en düşük boş

ağırlığa sahiptir. 8X4 rijit ve
4x2 çekici modelleri de etkinlikte sergilendi.
Iveco’nun taş ocağı ve inşaat sahası aracı olan Trakker’ın
410 hp 8x4 modeli sergilendi. Trakker kamyonlar,
Türkiye’de özellikle beton
mikseri, beton pompası ve
maden damperli gövdelerde
yaygın şekilde kullanılıyor;
ayrıca, arazi kamyonları, vinç
ve sondaj kamyonları olarak da hizmet veriyor. Tüm
Trakker’larda yalnızca SCR
sistemine sahip Euro 6 motor,
Genişleme Modülü, Hız Sabitleyici ve PTO (göreve bağlı olarak) standart ekipman
olarak bulunmaktadır.
Iveco arazi ürün gamında,
özellikle maden sahaları için
uygun olan yeni nesil 8x4
Astra HD9, “Uç noktadaki
işler için üstün konfor” etiketiyle çıkışını yaptı. Astra, ağır
araç segmentinde modernliğin ve 50 yıllık deneyimin başarılı bir kombinasyonudur.
Yeni kabini, sürücüler için
benzersiz bir konfor sunan
olağanüstü tasarıma sahiptir.
Astra HD9, aynı yüksek verimlilikli Euro 6 gibi, Eurocargo ve Stralis’teki yalnızca
SCR sistemine sahip.

Scania’dan KDV ve
Kredi Kampanyası

DOĞUŞ Otomotiv distribütörlüğünde faaliyetlerini
sürdüren Scania, KDV oranını 0’a indirdiği araçlarında yüzde 0 faizli kredi kampanyası sunuyor.
Scania müşterileri, Kasım
ayı boyunca geçerli olacak
kampanya kapsamında 150
bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz
oranı, 200 bin TL’ye ise 24 ay
yüzde 1,58 faiz oranı ve daha
birçok cazip finans avantajından yararlanabilecekler.

Scania Streamline model araçlar; 506 bin TL’den
başlayan fiyatlarla, Kasım
ayı boyunca yüzde 0 KDV,
takaslı işlemlerde yüzde 0
ÖTV ve Scania Finans aracılığıyla kullanılan kredilerde 150 bin TL’ye 12 ay
yüzde 0 faiz kampanyası ile
satışa sunulacak.
Stoklarla sınırlı kampanya, Türkiye genelinde
yayılmış tüm Scania Yetkili
Satıcılarında geçerli olacak.
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Renault Trucks’tan Sıfıra Sıfır Faiz Kampanyası
RENAULT Trucks, tüm kamyon
ve çekici modellerini kapsayan, 31
Aralık 2018 tarihine kadar devam edeceközel kampanyası ile ticari araç
filolarına yola devam diyor. 230 bin
TL’lik krediye 12 ay sıfır faiz avantajı sağlayan Renault Trucks, kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.
Kampanya kapsamındaki uzun
yol serisi olan Renault Trucks T çekicileri, üstün bir yakıt tasarrufu ve
konfor sunuyor. Ağır şantiye işlerinin zorlu koşullarında sefer sayısını
azaltacak şekilde tasarlanan güçlü
şasisi ve yüksek performansı ile K
serisi, şantiye işlerinin yükünü hafifletiyor. C serisi ise şantiye görevlerinde performans ve manevra kabiliyeti ile ön plana çıkıyor. Hafif şasisi
sayesinde yurtiçi nakliyesinde kolaylık sunan D serisi kamyonlar da dağıtım görevlerinde yüksek verimlilik
sağlıyor. Araçlarının verimlilikleri
ve gelişmiş özelliklerinin yanı sıra
Renault Trucks, satış sonrası hizmetlerde de sınır tanımıyor. Renault
Trucks yetkili servislerinden temin
edilen ve montajı yapılan onaylı
parçalarda tüm dünyada kilometre
sınırsız 2 yıl parça garantisi sunuyor.
Bu garanti, Yedek Parça, İşçilik, Etkilenen Diğer Yedek Parçalar ve Yol
Yardım Hizmeti’ni kapsıyor.
Renault Trucks Türkiye Satış
Direktörü Ömer Bursalıoğlukonu

Volvo Trucks
“Vera” İle
Taşımacılığın
Geleceğini
Şekillendiriyor
VOLVO Trucks tarafından geliştirilen geleceğin otonom aracı (sürücüsüz) Vera, global ölçekte e-ticarette
artan talepler doğrultusunda aynı
rotanın defalarca gidilip gelinmesi gereken limanlar, fabrikalar gibi
alanlarda daha verimli ve esnek taşıma yöntemlerine ihtiyaç duyulması
ile geliştirildi.
Otonom araç Vera’nın bir merkeze
bağlı olması nedeniyle nakliye kontrol merkezi sürekli olarak operasyonun ilerleyişini, aracın konumunu,
akünün şarj durumunu, yük içeriğini,
servis gereksinimlerini ve benzeri birçok parametreyi izleyebiliyor. Böylece
gereksiz beklemeler önleniyor ve operasyonların hızı ile seyri optimum seviyede ayarlanabiliyor. Tüm bunlar zamanında teslimat imkanını ve dengeli
bir stok yönetimi yapmayı beraberinde getiriyor. Bu özellikleri ile Vera, geleceğin teknolojisi olarak öne çıkıyor.

Renault Trucks, uzun yol çekicilerinden ağır şantiye
kamyonlarına kadar tüm modellerinde yıl sonuna kadar
230 bin krediye 12 ay, yüzde 0 faiz avantajı sağlıyor.
ile ilgili olarak; “Yıl sonuna kadar ründe pazarda dalgalanmalar olsa da
devam edecek kampanyamız, Euro durmak söz konusu değil. Uluslarave TL bazında seçenekler sunuyor. rası ve yurtiçi nakliyattan, inşaat alaYeni kampanyamız sayesinde araç- nına kadar süregelen işler son hızıylarını yenilemek isteyen veya yeni la devam ediyor. Bu nedenle teşvik
alım yapacak müşterilerimizin daha eden ve destekleyen kampanyalar ile
da avantajlı yatırımlar yapmalarını iş ortaklarımızın yanında oluyoruz”
hedefliyoruz. Tırsan
TicariFinans
araçlar
diye belirtti.
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Yeni Ford Turneo Custom Testi
2018 yılında yenilenerek yollara çıkan test aracımız markaya Türkiye’nin yanı sıra Avrupa pazarında da güç veren
özelliklerinin geliştirilmesiyle
pazardaki iddiasını daha da
güçlendiriyor.
Her ne kadar test aracımız
yolcu taşıması için olan 9 koltuklu ve en donanımlı modeli
olsa da kargo taşımacılığına
uygun modelleriyle temel
teknik özellikleri paylaşıyor.
Ford’un binek araçlardaki
tasarımının ticari araçtaki en
iyi bir uyarlamalarından birine sahip olan Yeni Transit
Custom’daki değişiklikler bir
makyajdan çok daha fazlası.
Transit Custom kabin
içi, yatay bir tasarımla kullanışlı saklama alanlarıyla
ve şişe ve bardak tutucularla
zenginleştirilirken gündelik
hayatın olduğu kadar iş hayatının da önemli bir parçası

haline gelen akıllı cihazlar
için de bağlantı noktaları
unutulmamış. Ayrıca sürücü
koltuğunun ayarlama özellikleriyle ve sürüş konumlandırılmasıyla yola hakim
olduğunuzu hissettiriyor.
Araçtaki yeni ekran ve
kontrol panellerinde kullanım kolaylığı dikkat çekiyor.
Daha önce fazla derin hissi veren göstergenin yenilenmesi
araçta önemli değişiklik hissi

veriyor. FSYNC 3 iletişim ve
eğlence sistemine sahip 8 inç
renkli dokunmatik yer alıyor
ve bu sistem hem Android
hem de IOS tabanlı cihazlarla
çok kolay bir şekilde iletişim
kurarak çalışabiliyor.
Motor ve güç
170 PS ve 405 Mm torka
sahip Ford EcoBlue TDCi
Motor 2.0 litre TDCi motor
ve 6 ileri vitesli SelectShift
otomatik şanzımanla donatı-

lan test aracımız, hem en yoğun şehir içi trafiğinde hem
de otoyol kullanımlarında
markanın hafif ticarideki iddiasını daha da güçlendirecek
şekilde iyi bir uyum içinde çalışıyor. Sınıfının en iyi sürüş
keyfi veren araçlarından biri
olan aracımızdaki bir önceki
modele göre araca hatırı sayılır büyüklükte bir güç sağlayan 2 litrelik motorumuzun
bu büyüklükte bir araç için

Ford’un rakiplerine göre geç girmesine
rağmen büyük başarı sağladığı 1 tonluk hafif
ticari araç segmentindeki güçlü oyuncusu
Ford Turneo Custom’ı test ettik.
sunduğu yakıt tüketim değerleri bu aracı cazip hale getirdiğini de ekleyelim.
Test sürüşünde şehirlerarası
yollarda ve makul denebilecek
(Ne çok ekonomik ne de agresif ) bir kullanımda 100 kilometrede 7 litreye düşen yakıt
tüketimi İstanbul trafiğinde
8,5-9 seviyelerinde gerçekleşti.
Güvenlik ve konfor
Otomatik şanzımanla iyi
bir uyumla çalışan Adaptif
Cruise Kontrol sistemi özellikle uzun yollarda sürüşün
yorgunluğa geldiği anlarda
sürücüye gerçekten yardımcı oluyor. Yine araçtaki yeni
sistemlerden biri olan Trafik
Levhası Tanıma Sistemi de
sürüş sırasındaki önemli yardımcı sistemlerden bir tanesi
olarak Akıllı Hız Sınırlayıcı
sistemi destekliyor. Elbette
test aracımızda bulunan geri
görüş kamerası ve aracı çerçeveleyen sensörler de dar alan
hareketlerinde hızlı tepkileriyle bize yardımcı oldu.
VIP yolcu taşımacılığında
da yoğun olarak kullanılan
Yeni Ford Turneo Custom
da artık opsiyon olarak sunulmaya başlanan havalı arka

süspansiyonun bu alandaki
önemli bir boşluğu dolduruyor. Hem sürücü açısından
aracın yüksek hızlarda bile
yol istikrarına olumlu katkıda
bulunan arka süspansiyonlar
arkada bulunan yolculara büyük konfor sağlıyor.
Ayrıca Euro NCAP testlerinde en yüksek puan araçlardan biri olan Yeni Ford Turneo Custom, titreşimli şerit
takip asistanı, araç ve yayaları
algılayan çarpışma önleme
yardımcısı gelişmiş ESP sistemiyle ve emniyetli bir sürüşü
garanti alına alıyor.
Transit Custom PHEV’de
son dönemece giriliyor
Türkiye’de üretilen Ford
Custom modelinin 2019
yılında yollara çıkacak olan
çevreci kardeşi Transit Custom PHEV için de hazırlıklar
hızla devam ediyor.
Özellikle Batı Avrupa ülkelerinde bir süredir yoğunlaşan
dizel motorlu araçlara tepki
otomotiv üreticilerini yeni adımlar atmaya zorlarken hafif
ticaride Avrupa’nın lider üreticilerinden olan Ford, orta
van segmentindeki güçlü modeli Transit Custom’ı PHEV
teknolojisiyle üretime hazır
hale getiriyor. Transit Custom
PHEV ile netleşen teknik bilgiler arasında gücünü sadece
50 kW gücündeki elektrikli
motordan alacak olan aracın
menzilinin uzaması için 1 litrelik EcoBoost benzini motor
kullanılması var. Sadece elektrikli olarak 50 km civarında
sıfır emisyonlu sürüş sağlayan araçtaki motor ise ihtiyaç
anında bataryayı şarj edecek.

maktadır. Alımlarını döviz
olarak yapan iş ortaklarımız,
Tırsan’ın geniş ürün gamından seçtikleri ürünlerimizi
sağladığımız döviz kredisi ile
ödeyebilecekler” dedi.
Tırsan Finans, uygun finansman seçenekleri sağlayarak müşterilerine, rekabetçi
oranlara sahip, yenilikçi uygun ödeme planları ile hızlı ve

güvenilir finansman olanakları sunmak için 2015 yılında
kurulmuş bir finans şirkettir.
Ürünlerin satın alınması esnasında müşterilerine,
kendi ihtiyaçları, koşulları,
sektörün güncel öncelikleri
doğrultusunda ve ürünlerin
en uygun operasyon maliyetlerini sağlayacak şekilde hizmet vermektedir.

Tırsan Finans’tan Müşterilerine
TL ya da Döviz Cinsinden Kredi
TIRSAN, 2015 yılında kurduğu Türkiye’nin ilk treyler
finansman şirketi Tırsan Finansman A.Ş ile müşterilerinin kendi iş modellerine
uygun Türk Lirası ya da döviz
cinsinden kredi alternatifleriyle hizmet veriyor.
Tırsan, sunduğu ayrıcalıklarla finans alanında da
liderliğini sürdürüyor. Her
tip çekiciye uyumlu 5. teker
yüksekliği ayarlanabilen Multi-Ride serisi ve bunun yanı
sıra nakliye sektörünün yükselen trendi intermodal taşımacılıkta her taşıma modunun destekçisi, filo yönetimi
için en teknolojik sistemlerin

Sunduğu hizmetlerle her zaman müşterilerinin yanında olan ve
sektöre yön veren Tırsan, 14 Kasım’da başlayan yeni Türk Lirası
Kredi kampanyasında 24 ay vadeli yüzde 2.2 faiz ile müşterilerinin
rekabetçiliğine destek veriyor.
kullanıldığı telematik çözümleri ile müşteri taleplerine ve
yüküne uygun araç konfigüre
etme esnekliği sağlayan 300
farklı opsiyon ile Avrupa’nın
en geniş ve müşteri memnuniyeti odaklı Tenteli Perdeli
ürün ailesinden limitli adetler
için geçerli kampanya, Türk
lirasında 24 ay vade ve düşük
faiz yüzde 2.2 ile müşterilerinin operasyonlarının devamlılığına güç veriyor.

Avro ve Dolar’da ise
36 ay vade devam ediyor
Tırsan Finans kurulduğu
günden bu yana müşterilerine sunduğu ayrıcalıklı
hizmetler ile treyler yatırımını kolaylaştırıyor. Verdiği
döviz kredisi ile müşterilerinin gelir cinsine göre, Türk
Lirası yada döviz krediler
ile treyler finansmanı sunmaktadır. Müşterilerine 36
aya varan vade ile, Euro ve
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Dolar cinsinden döviz kredisi sağlayan şirket, treyler
yatırımlarının rekabetçi fiyatlarla yapılmasına olanak
sağlıyor. Tırsan Finans A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Erdoğan Akgül, sundukları
döviz kredisi ile ilgili yaptığı
açıklamada: “Tırsan Finans
taşımacılık sektörünün rekabet gücünü desteklemek
adına müşterilerine alternatif
finansman avantajları sun-
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Schmitz Cargobull Frigorifik Treyler
Fabrikası İçin 100 Milyon Avro Yatırım Yaptı
SCHMITZ Cargobull AG’nin
CEO’su Andreas Schmitz yaptığı
açıklamada Denetleme Kurulu’nun,
Vreden fabrikası için 100 milyon
Avro’luk bir yatırım paketinin ilk aşamasını onayladığını belirtti. Markanın kutu tip yarı-treyler üretim
ve yetkinlik merkezi olan fabrika
yakın gelecekte, bilinen yüksek kalite standartlarını minimum üretim
maliyetleri ile birleştiren birinci sınıf dijital ve otomatik bir tesise ev
sahipliği yapacak.

çıkarttık” Bu ek yatırım ile artan kapasiteye ve daha fazla portföy çeşitliliğine cevap verecek dijital fabrikanın genişletilmesi başlamış oluyor.
Geçtiğimiz yıl yapılan yatırımlar sayesinde, özellikle Panevezys
(Litvanya)‘da bulunan FERROPLAST panelleri için köpük üretim
tesislerindeki kapasite genişletme
çalışmaları tam hızla devam ediyor.

Andreas Schmitz yatırımlarla ilgili
ifadesinde “Ekim 2019’da S.KO kutu yarı-treyler, M.KO kamyon üstü
kutu ve M.KO montaj kitleri için tesisimizde iki ilave üretim hattı devreye girecek” dedi. Tesisin 2017’de
günde 10 adet olan teknik kapasitesi üç katına çıkartılarak Nisan
2019’dan itibaren 30 adede ulaşmış
olacak. Schmitz “Doğu Avrupa pa-

zarı için bir tedarikçi, montaj kitleri
üreticisi ve müşteriye özel çözümler
sağlayıcısı olarak, Litvanya tesisimiz
büyük bir başarı yakaladı” diye sözlerini tamamladı.
Schmitz Cargobull, frigorifik
yarı-treyler ürün grubunda Avrupa pazarında yaklaşık yüzde 55’lik
pazar payıyla lider konumda ve
ilaç, donmuş ürünler, taze ürünler,

Schmitz Cargobull yeni
kapasite iyileştirme
programı kapsamında
büyük yatırımlar yapmayı
planlıyor.
dağıtım ve kuru yük gibi her bir iş
dalında müşteriye özel çözümler
tasarlamakta. Frigorifik araçlarında standart olarak bulunacak
TrailerConnect treyler telematiği,
sektöre özgü “SmartTrailer-AkıllıTreyler” çözümlerinde de belirleyici bir rol oynuyor.

Schmitz Cargobull AG
CEO’su Andreas Schmitz

“Schmitz Cargobull AG’nin
CEO’su Andreas Schmitz yaptığı
açıklamada, “2025 stratejimizde,
kutu yarı römork ve platform yarı
römork pazarlarında küresel pazar lideri olmanın yanı sıra Avrupa
damperli römork pazarında da lider
olma hedefini kendimize belirledik”
dedi. “Bu nedenle, geçen sene boyunca yapılan yatırımlarla Ağustos
2017’de Vreden fabrikamızda günde
76 treyler olan üretim kapasitesini
mevcutta 100 adet frigorifik araca

Otokar Dördüncü
Kez BIST
Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde
OTOKAR, dördüncü kez Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilir
Endeksi’nde yer almaya hak kazandı. Kasım 2018-Ekim 2019
döneminde BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alacak şirketin
sürdürülebilirlik konusunda yürüttüğü çalışmalar, Borsa İstanbul’un
belirlediği “Endeks Seçim Kriterleri” kapsamında değerlendirilmeye
tabi tutuldu. Ekonomik, çevresel ve
sosyal faktörleri kurumsal yönetim
ilkeleriyle birleştirerek uzun vadeli
değer yaratmayı amaçlayan Otokar,
bu alanda yaptığı çalışmalarla BIST
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer
alan 50 şirketten biri oldu.
Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; “Tüm süreçlerimizi hesap verebilirlik, şeffaflık ve sorumluluk kavramlarıyla yönetiyoruz. Faaliyetlerimizi
gerçekleştirirken, Koç Topluluğu’nun
paylaştığı değer ve ilkelere bağlı kalarak insana ve topluma yakın, çevreyle
dost, evrensel iş etiği ilkelerine sıkı sıkıya bağlı hareket ediyoruz” dedi.

Alırken, kullanırken, yenilerken hep yanında.
Kazandıran Sprinter.
Her işe tam zamanında yetişenlerin tercihi Sprinter, şimdi hem alırken
hem kullanırken hem de yenilerken kazandırıyor. Satış, satış sonrası, ikinci el ve
finansman hizmetlerimizle tanışmak için sizleri showroom‘larımıza bekliyoruz.

Mercedes-Benz İletişim Hattı: 444 6 244

sprinter imaj 210x297.indd 1
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Birinci sayfadaki haberin devamı

Mitsubishi L200
40’ıncı Yaşına
Yenilenerek Girdi
MITSUBISHI Motors’un
pick-up segmentindeki güçlü oyuncusu Mitsubishi
L200 modeli yenilenerek 9
Kasım’da Tayland’ın Bangkok
şehrinde dünya basınına tanıtıldı. İlk olarak 17 Kasım’da
dünyanın en büyük ikinci
pick up pazarı olan Tayland’da
satışa çıkan Yeni Mitsubishi
L200 Mitsubishi Motors’un
Tayland’daki üretici ve distribütörü olan Mitsubishi
Motors (Thailand) Co. Ltd.
(MMTh) tarafından Laem
Chabang Fabrikası’nda üretiliyor. Kaizen anlayışıyla üretim yapılan Laem Chabang
Fabrikası, sadelik ve fonksiyonellik üzerine kurulmuş ve
aynı zamanda modern kusursuzluk modellerinden dijital
kontrol sistemi eCheck gibi
modellerle üretim yapıyor.
Mitsubishi Motors’un en
büyük üretim tesislerine ev
sahipliği yapan Tayland’daki
tesisleri AR-GE’den test sahalarına Japonya’da dökümü
yapılan motorların montajına kadar kapsamlı bir üretim sergiliyor. Saatte 38 adet
L200’ün fabrika bantlarından
çıktığının ifade edildiği fabrika limana 3,5 kilometrelik
mesafesiyle de önemli bir
lojistik avantaja sahip. 1996
yılından beri Mitsubishi
L200 model pick upların da

üretimin yapıldığı fabrikadan
bugüne kadar 5 milyon araç
banttan indirilmiş. Tayland
fabrikasından ihracatın yüzde 27’si Avrupa’ya yüzde 20’si
Asya pazarlarına yapılırken
tesisteki motor fabrikasında
ise 485 bin motorun üretildiği ifade edildi.
Mitsubishi
Motors’un
global stratejik modeli olma
özelliğini taşıyan pick-upı
Yeni Mitsubishi L200, Tayland’daki lansmanının ardından, diğer Asya pazarlarının
yanı sıra, Okyanusya, Ortadoğu, Avrupa, Afrika ve Latin
Amerika’da da piyasaya sürülecek ve dünyanın dört bir
yanındaki 150 ülkede satışa
sunulacak.
Masuko: “L200 dayanıklı
olmak için üretildi”
Yeni Mitsubishi L200’ün
dünya lansmanında konuşan
Mitsubishi Motors CEO’su
Osamu Masuko şunları söyledi: “Bu araçla uzmanlık
kazandığımız deneyimi SUV
araçlarımızın geliştirilmesinde kullandık. L200, emniyetli
ve sağlam, iş aracı olarak olduğu kadar aile aracı olarak
sevilen bir model. Bu araç
dayanıklı olmak için üretildi.
En önemli global stratejik
modellerden biri olan Yeni
Mitsubishi L200’ün başarısı,
şirketin sürdürülebilir bü-

yümesinde hayati bir öneme
sahip. Yeni model, L200’ün
hayata geçirilmesinden bu
yana geçen 40 yıl boyunca
geliştirilen dayanıklılık, güvenilirlik ve konforda sağlanan
iyileştirmeleri de sunuyor. En
gelişmiş araçlarımızdan alığımız teknolojileri kullandığımız Yeni Mitsubishi L200’ün
dünyanın dört bir yanındaki
müşterilerimizin çeşitli ihtiyaç ve arzularını karşılayacağından hiçbir şüphem yok.”
Lansmanda konuşan Mitsubishi Tasarım Bölümünden
Sorumlu Başkan Yardımcısı
Tsunehiro Kunimoto ise Yeni
L200’ü en büyük beklentileri
karşılamak için sağlamlık ve
dinamizmi kullanarak tasarladıklarını kaydetti. Dünyanın pek çok yerinden hem
profesyonel hem de bireysel
müşterilere beklentilerini sorduklarını söyleyen Kunimoto,
araçtaki geliştirmelerde bunları dikkate aldıklarını açıkladı.
Daha sonra söz alan Yeni
L200 Program Direktörü
Koichi Namiki ise aracın
bugüne kadarki en sağlam
görünümüne kavuştuğunu
söyleyerek aracın teknolojik
özelliklerinin de daha dayanıklı olduğunu aktardı. Pick
upta 40 yıllık bir deneyimle
müşterilerinin işlerine destek
olacak bir araç ürettiklerini
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söyleyen Namiki, bu aracın
zorlu yollarda ve aşırı hava
koşullarında test edilerek geliştirildiğini açıkladı.
L200 geleceğin teknolojilerine hazırlanıyor
Toplantıda Kargo Haber
dergisi adına sorduğumuz ilk
başta binek araçlarda ve sonrasında ticari araçlarda daha
fazla gündem konusu olan
elektrikli veya hibrid sistemli
pick upların ne zaman konuşulacağıyla ilgili soruya yanıtı
Mitsubishi Motors Başkan
Yarımcısı Vincent Cobee
verdi. Cobee, 5-10 yıl sonra
elektrikli araçlar üzerindeki
soru işaretinin kalkmasıyla
Pazar ve endüstrinin de bu
teknolojiye daha fazla hazır
olacağını açıkladı. Markanın SUV’lerinde kullanılan
PHEV teknolojisinin de zamanla ticari araçlarda kullanılacağını söyleyen Cobee,
yönetmelikle ilgili değişikli-

de ortak platforma geçmesinin
de gündemde olduğu belirlendi. 3 şirketin tek çatı altında
olması ve artan platform kur-

tarz sunuyor. Daha fazla yumuşak dolgu malzemeler ve
dikişlerin yer aldığı tasarımda günlük kullanımı pratik

ma maliyetlerine karşı avantaj
sağlayacağı belirtildi.
Yeni L200 dış tasarımında
köklü değişiklikler
Yeni Mitsubishi L200,
araçta “Kaya gibi sağlam”
konsepti kapsamında yenilenen ve “Gücün Ötesinde” geliştirme vaadinin tüm özünü
içinde barındıran, yenilenmiş
bir tasarım içeriyor.
Aracın ön kısmında Mitsubishi Motors’un yeni neslini

hale getiren USB bağlantı
sağlayan akıllı telefon saklama alanı bardak tutacakları
ve arka koltuk yolcuları için
de akıllı telefon alanı gibi
özellikler eklenmiş ve daha
gelişmiş gösterge ekranıyla
da daha çekici bir tasarıma sahip olmuş. Çift kabin aracın
arka tarafında yerleştirilen
havalandırma kontrolleri aile
kullanımları için Ayrıca 4 yeni göz alıcı renk seçeneği ise

lerin bu süreci çok hızlandırabileceğini de sözlerine ekledi.
Lansman sonrasında yapılan özel organizasyonda basın
mensuplarının sorularını cevaplayan isimler arasında bulunan Namiki ise dizelin hala
bu segmentte müşterilerin
talebini en iyi karşılayan seçenek olarak kalmasına karşın
muhtemel maliyet ve teknoloji değişiklikleriyle hızlı bir
elektrikleşmeye geçilebileceğini da aktardı.
Fiat’la Pick -Up
anlaşması bitmedi
Mitsubishi’nin katkılarıyla Renault Nissan ittifakının
dünya liderliğini aldığının
ifade edildiği toplantıda sorulan bir soru üzerine PHEV
alanındaki uzmanlıklarının
Fiat’la olan pick up anlaşmasının devam ettiği de açıklandı ve OEM işbirliklerinde
anlaşmanın iki taraf için de
iyi olduğu sürece devam edebileceği ifade edildi.
Pick -Up dünyasının en
büyük birleşmesi yakında
Renault Nissan Mitsubishi İttifakı’nın geliştikçe daha
teknoloji paylaşımının olduğu
kadar ortak platform kullanımının da gündeme geleceği
açıklanırken 1 tonluk pick up
segmentinin iki güçlü oyuncusu Mitsubishi L200 ve Nissan
Navara’nın gelecek nesillerin-

temsil eden “Dynamic Shield” ön tasarım bulunuyor.
Metal bloktan şekil verilmiş
tarzdaki bu yeni tasarımla 100
mm daha yukarı taşınan farlar
ve yüksek motor kapağı çizgisi ile dikkat çekiyor. Ayrıca sis
farı yerden 700 mm yüksekte
olması ise tasarım farklığının
yanı sıra zorlu koşullarda kırılmaları minimuma çekmek
üzere değiştirilmiş. Far ve
tampon parçaları, ön ve arka
tasarımları çevrelerken daha
önce dikey olan ızgaraların
yatay hale geldiği ve daha da
genişlediği fark ediliyor.
Yük alanının ve arka tamponun da genişlediğin gördüğümüz Yeni L200 18 ve 17
inçlik jant seçeneklerine sahip.
Yeni Mitsubishi L200’ün
iç tasarımındaki değişikler
dış tasarımdaki kadar köklü
olmasa da daha modern hale
getirilerek metal çerçevelerle
dış tasarımla bütünleşmiş bir

daha çok bireysel kullanıcıları
hedefleyecek şekilde seçeneklere eklenmiş.
Yeni arazi moduyla
daha fazla seçenek
Yeni Mitsubishi L200
4WD modellerinde, her tür
yol koşulu için optimum çekiş ve idare özellikleri sağlayan Super-Select 4WD veya
farklı yol yüzeyleri için sürüş
modları arasında geçişi sadeleştiren Easy-Select 4WD
bulunuyor. Yeni sürüş modlarının eklenmesi ile, her iki
4WD sistemi de gelişmiş arazi performansı sağlıyor.
Hem Super-Select hem de
Easy-Select 4WD sisteminde,
Gravel (Çakıl) Mud/Snow
(Çamur/Kar) Sand (Kum) ve
Rock (Kaya) (sadece 4LLc’de)
modlarında yeni bir modları
yer alıyor Arazi Modu’na geçildiğinde, bu mod, patinajı
düzenlemek ve hem tüm arazi
performansını hem de çamur
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ve karda kendi kendine kurtulma
performansını maksimize etmek
için motor gücünü, güç aktarımını
ve frenlemeyi otomatik olarak kontrol ediyor.
Sürücünün dik veya kaygan yokuşlardan daha güvenli ve daha
emniyetli şekilde inmesine imkan vermek için L200’de yenilik
olarak elektronik kontrollü Yokuş
İnme Asistanına da yer verilmiş.
Ayrıca offroad sürüş modlarının
aracın gösterge ekranında yer almaya başlaması da önemli yeniliklerden bir tanesi.
Aktif güvenlik / Sürüş yardım
sistemleri
Yeni Mitsubishi L200’de zaten
sınıfının en sağlam şasilerinden olan
merdiven tipli şasisi ve J çizgiye sahip kabin yapısı korunurken, önemli gelişmiş aktif güvenlik ve sürüş
yardımcı sistemleri de sunuluyor.
Öndeki araç ve yayaları tespit edebilen Çarpışma Engelleyici Sistem
(FCM) bunların başında gelirken.
Sürücüyü uyararak şerit değiştirirken başka araçlara yandan çarpmayı
engelleyen Şerit Takip As,stanı desteki Kör Nokta Uyarı sistemi (LCA
özellikli BSW), geriye giderken
çarpışmanın önlenmesine yardımcı olan Arka Çapraz Trafik Alarmı
(RCTA) ve özellikle otopark gibi
dar alanlardan ayrılırken gaz pedalına yanlış basılmasından kaynaklanan kazaları azaltan Ultrasonik
Hatalı Gaz Verme Azaltma Sistemi
(UMS) yeni L200’de yer alıyor. Yeni Mitsubishi L200’de etrafındaki
alanın kuşbakışı bir görünümünü
oluşturan Multi Around Monitor ve
park sensörleri de hem arazide hem
de dar alanlarda rahat sürüş yardımı
sağlıyor. Araçta otomatik uzun far
kontrolü de sürüş konforunu arttıran yeniliklerden bir tanesi.
Pick-up
performansı & fonksiyonelliği
Fren performansı ve hissi, daha
büyük ön diskler ve kaliper kullanımı ile iyileştirilen Yeni L200’deki
en önemli değişiklilerden bir tanesi
yaprak yayların daha fazla sönümle-

yici yağı bulunan arka amortisör ile
iyileştirilmesi olmuş. Henüz Avrupa
ve Türkiye için araç özelliklerinin açıklanmamasına rağmen Tayland’da
gerçekleşen tanıtımda gördüğümüz
ve test etme imkanı bulduğumuz
6 vitesli otomatik şanzıman daha
yumuşak, daha güçlü hızlanma sağlayarak modeli bu alanda daha re-

kabetçi hale getiriyor. Yine henüz
açıklanmamasına rağmen daha önce
5 ileri manüel şanzıman yeni modelle 6 ileri olarak revize edilecek.
150 ülkede 180 bin
satış hedefleniyor
17 Kasım’da Tayland’da satışa sunulmasının ardından, ASEAN, Okyanusya, Ortadoğu, Avrupa, Afrika
ve Latin Amerika’daki pazarlarında
sırasıyla piyasaya sürülmesi planlanan Yeni Mitsubishi L200’ün,
dünyanın dört bir yanında 150
civarında ülkede satışa sunulması
planlanıyor. Mitsubishi Motors, bu

mali yılda yeni ve mevcut modellerinden 180 bin adet civarında satış
yapmayı planlanıyor. Ana global
stratejik bir model olan Mitsubishi
L200, geçen mali yılda Mitsubishi
Motors yelpazesinde SUV otomobili Mitsubishi Outlander’ın ardından, Mitsubishi Motors’un en
çok satış yapan ikinci modeli oldu.
2018 yılında Türkiye’de pick-up
segmentinin lideri olan Mitsubishi
L200’ün yeni modelinin 2019 yılının son çeyreğinde Avrupa pazarı
ile aynı anda Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor.
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FUAR
Birinci sayfadaki haberin devamı

Küresel Lojistik Sektörü
12’nci Kez ‘logitrans’ta Buluştu

AVRASYA bölgesinin en
büyük taşımacılık ve lojistik fuarı olan Uluslararası
‘logitrans Transport Lojistik
Fuarı’ dünyanın önde gelen
lojistik firmalarını 12’nci kez
İstanbul’da buluşturdu. 20
ülkeden 136 firmanın katılımıyla 14-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen
fuarda firmalara network
imkanı sunulurken; üç gün
boyunca düzenlenen oturumlarda Türkiye’nin intermodal
taşımacılıktaki yeri ve dijitalleşmenin sektöre getirdikleri
gibi konular ele alındı.
EKO Fuarcılık ve Messe
München ortaklığı EKO
MMI Fuarcılık tarafından
düzenlenen ‘logitrans Transport Lojistik Fuarı’ Avrupa,
Kuzey Afrika, Orta Doğu ve
Orta Asya ülkelerinin lojistik
ve tedarik zinciri sektörlerinin karar vericilerini bir araya
getirdi. Lojistik endüstrisinin
tüm paydaşlarını bir araya getirmedeki en önemli platform
olan logitrans’a, 20 ülkeden
136 katılımcı firma ve 50’nin
üzerinde ülkeden 14 bin 100

ziyaretçi katılım gösterdi.
Almanya, Avusturya ve
Fransa ülke pavilyonlarının
yer aldığı fuarda; Schenker,
Lufthansa, Gebrüder gibi
dünya markaları dikkat çekti.
Turkish Cargo, Sarp Intermodal,
Omsan, Ceynak, Sağlık gibi
yerli lojistik markaları ile Ford
Trucks, Krone, U.N RO-RO
gibi markalar da fuarda ürün
ve hizmetlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Türkiye’den
Greenlog ve Avusturya’dan
Nothegger fuara ilk kez katılım sağlarken Arkas Lojistik,
Kombiverkehr, Transorient
ve Rail Cargo Group gibi
katılımcılar da intermodal
taşımacılığın temsilcileri arasında yer aldı.
Uluslararası işbirliği
önem kazanıyor
Lojistik hizmet sağlayıcılar, özellikle küresel çalkantıların yaşandığı dönemlerde
güven temin eden ve uluslararası ağları canlı tutan kesimler olarak öne çıkıyor.
logitrans, uluslararası partnerlerin nasıl bir araya gelerek yeni projeler başlattığı-

na ilişkin çok sayıda örneğe
sahne oluyor. Yeni İpek Yolu
bu gelişimin altını çizerken
Trans-Hazar
Uluslararası
Ulaştırma Hattı TITR tarafından ilk kez organize edilen ve Azerbaycan’dan ADY
Express, Gürcistan’dan GR
Logistics & Terminals ve
Kazakistan’dan KTZ Express
JSC, Kuryk Limanı’nın yer
aldığı ortak bir pavilyonda
işbirliğinin yarattığı gücü
sergilediler.
logitrans 2018, geniş yelpazedeki katılımcı firmalarının
yanısıra, özel bölümleriyle de
ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
İntermodal taşımacılık ve
Türkiye - Endüstrinin Belirlemesi Gereken Öncelikler ve
Almanya’da Lojistik Çözümler, fuar boyunca düzenlenen
kapsamlı konferans programında yoğun bir şekilde ele
alındı. Fuarın 2’inci günü düzenlenen Hava Kargo- Dijital
Dünyaya Hazırlık ve Dijital
Trendler konferansları sektördeki gelişmeleri ele alırken, katılımcılar görünürlüklerini artırma fırsatı yakaladı.
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Haberle ilgili videoları
QR kodu okutarak izleyebilirsiniz.

Dijitalleşmenin sektöre
etkileri masaya yatırıldı
Katılımcı ve ziyaretçilerine üç gün boyunca mevcut
müşterilerle buluşma imkanı
sunarken yeni iş anlaşmaları için zemin de hazırlayan
logitrans’ta Türkiye’nin yanı
sıra Çin, Almanya, Fransa,
İtalya, İngiltere, Avusturya,
Rusya, Mısır, Azerbaycan,
Yunanistan, Finlandiya, İsveç, Norveç gibi ülkelerden
taşımacılık ve lojistik sektörünün dünyaca tanınmış
markaları ürün ve hizmetleriyle yer aldı. logitrans’ta
ayrıca üç gün boyunca süren
oturumlarda Türkiye’nin intermodal taşımacılıktaki yeri,
sektörün belirlemesi gereken
öncelikler, dijitalleşmenin
sektöre getirdikleri, bölgedeki fırsatlar ve eğitimler ile
sektördeki en önemli trendler uzmanlar tarafından ele alındı. Bu yıl ilk kez başlatılan
“truck&trailer Turkey” pavilyonu, logitrans’ın özel bir bölümü olarak hayata geçirildi.
Demiryolu ile yük taşımacılığına özel “rail cargo Turkey”
başlığı altında ise yeni İpek
Yolu hattının önemli oyuncuları kendilerine özel olarak
ayrılan bölümde ziyaretçileri
karşıladı.
Sürdürülebilir başarısı ile
sektörün en önemli lojistik
organizasyonları arasında yer
alan logitrans Transport Lojistik Fuarı’nın açılışı; EKO
Fuarcılık İdari Direktörü
İlker Altun, Messe München GmbH Yönetim Kurulu Üyesi Gerhard Gerritzen,
Almanya Federal Ulaştırma
ve Dijital Altyapı Bakanlığı Müsteşarı Steffen Bilger,
Hizmet İhracatçıları Birliği
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Taşımacılık ve Lojistik Komite Başkanı Şahap Çak,
UTİKAD Yönetim Kurulu
Başkanı Emre Eldener tarafından gerçekleştirildi.
‘logitrans’ın,
Avrasya
bölgesini lojistik çözümler
ile bağlayan bir köprü görevi gördüğünü belirten EKO
MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun, “Fuarımız her
yıl artan bir ilgiyle kapılarını
açıyor. Lojistik, telematik ve
taşımacılığın tüm değer zincirindeki geniş ürün ve hizmet
yelpazesini içeren logitrans’ta
yer almak, lojistik sektöründeki firmalar için olmazsa
olmaz haline geldi” dedi. Lojistik sektörünün, bir ülkenin
ekonomik gelişimi açısından
son derece önemli olduğunu vurgulayan İlker Altun,
“Türk lojistik sektörü 2017
yılında 65 milyar Avro ciro
gerçekleştirdi. Türkiye uluslararası tedarik zincirinde
önemli bir üs ve Asya, Avrupa
ile Kuzey Afrika için merkezi
bir pazar yeri. Türkiye’nin en
büyük, dünyanın ise üçüncü büyük lojistik fuarı olan
logitrans gelişimini sürdürüyor. Türk ve uluslararası pazar
liderleri her yıl logitrans’ta
yenilikçi lojistik çözümlerini
sunuyor. Fuarımız, bu dinamik bölgenin en son pazar
gelişimleri ile yeni iş fırsatlarını değerlendirme imkanı sunarken uluslararası işbirlikleri
ve projeler oluşturmak için de
bir platform görevi görüyor”
diye konuştu.
Bilger: “Taşımacılık
ve lojistik için
lider bir fuardayız”
Almanya Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanlığı Müsteşarı Steffen Bilger,

“Avrasya bölgesinde 240 ülkeden gelen 150 katılımcı
ile taşımacılık ve lojistik için
lider bir fuardayız. Geçen
sene 50 ülkeden 13 bin 700
ziyaretçimiz olmuştu ki bu sayılar fuarın önemini açıklıyor.
Sayılar taşımacılık ve lojistik
konularının gittikçe daha
anlamlı ve önemli olduğunu
zaten ortaya koyuyor. Altyapı konusu artık uluslararası
arenada zirve yapmış bir konudur. Ekonomik gelişimde
en önemli rolü düzgün bir
altyapı oynar. Almanya’dan 7
bin 500’den fazla faaliyet gösteren şirketlerin çoğu burada
büyük üretim yerleri açmış
ve geldikleri ülke ile lojistik
ilişkilerini sağlam tutmuştur.
Başarılı bir taşıma altyapısı
her iki ülkede refahın temelini oluşturur” dedi.
Türkiye ve Almanya’nın
önemli ticari ve lojistik partnerler olduğunu kaydeden
Bilger, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlişkilerde bazen

Almanya Federal Ulaştırma
ve Dijital Altyapı Bakanlığı
Müsteşarı Steffen Bilger

soğuk bir hava eserse bile iki
ülke arası ticaret geçen yıl
376 milyar Avro’ya ulaşmıştır. Bizim burada varlığımız
bakanlığın büyük bir delegasyonla Türkiye’ye gelmiş
olması bunu kanıtlamaktadır. Havaalanı da burada
çok önemli bir konudur. Fakat Berlin açısından baktığımızda bizde de böyle şeyler
oluyor, ufak bir gecikmeden
söz edebiliriz havaalanının
inşaatı konusunda. Yeni
havaalanı kentin önemini
muhakkak artıracaktır. Yolcu ve kargo trafiğinin gelişmesine de yol açacaktır.
İleride İstanbul uluslararası
lojistik ve taşımacılıkta daha
da gelişecek olan bir kenttir.
İstanbul sadece uluslararası
hava trafiği için ilginç bir yer
değildir. Demiryolu piyasası
da büyümektedir. Birkaç
yıldır Almanya ve Türkiye
arasında demiryolu ağı saye-

FUAR
sinde ev aletleri ve kırtasiye
taşınmaktadır. 2 bin kilometrelik mesafeden dolayı
taşımacılar tren yolunu tercih etmektedirler. Demiryolu ağının geliştirilmesi de
önemli bir hedef olacaktır.
Türkiye başarılı bir lojistik
merkezidir.”
Gerritzen: “Bölgenin
lojistik politikalarına
katkıda bulunuyor”
Messe München Yönetim Kurulu Üyesi Gerhard
Gerritzen, lojistik sektörünün güvenilir ilişkilerin önem kazandığı ve insanların
birbirleri ile kişisel düzeyde
iş yaptığı bir endüstri olduğunu vurguladı. Bu nedenle
pazarın paydaşlarını tanımayı sağlayacak platformlar olan ihtisas fuarlarının önemli
olduğunu belirten Gerritzen,
“Çok yakın zamanlarda, tedarik zincirlerinde dünya
çapında kırılmalara tanık
olduk. Araştırmalar, dünyanın sıkıntılı zamanlarında
güvenilirliği sağlayan ve uluslararası network’lerin işleyişini devam ettirme sanatını
yönetenlerin lojistik hizmet
sağlayıcıları olduğunu, açık
bir şekilde göstermiştir. Lojistiğin görevi; kişilerin ve
şirketlerin ihtiyaçlarının tedarik edilmesini sağlamaktır. Özellikle İstanbul gibi
metropollerde lojistik çok
boyutlu bir rol oynar. Bu rol;
dünyanın coğrafi açıdan en
ilgi çekici yerlerinden birinde
üretme, elleçleme ve depolama demektir” dedi. Açılışı
geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı, yeni köprüler ile su altı
tünellerinin; günlük 1,5 milyar dolarlık Çin-Avrupa ticaretinin geçiş yolu üzerinde,
kıtalararası buluşma noktası
olan İstanbul’u daha da ön
plana çıkardığını dile getiren
Gerritzen “Türkiye, Kuşak ve
Yol girişiminde payına düşeni
yapıyor, çok önemli yatırımlara imza atıyor. Bakü-TiflisKars demiryolu buna bir örnek. Dünyanın en büyük 4.
ekonomisi olan Almanya’nın
lojistik birikiminin de yansımasıyla logitrans, sadece İstanbul ve Türkiye’nin değil,
bölgenin geleceğe yönelik
lojistik politikalarına katkı
sunuyor. Bu fuar, uluslararası
ortakların birlikte yaratmak,
tartışmak ve fikirleri gerçeğe
dönüştürmek için nasıl beraber çalışabildiklerini göstermek adına iyi bir örnek”
ifadelerini kullandı.
Çak: “Lojistiğin getirdiği
artılar ekonomiye
yansıyacaktır”
Hizmet İhracatçıları Birliği Taşımacılık ve Lojistik

Hizmet İhracatçıları Birliği
Taşımacılık ve Lojistik Komite
Başkanı Şahap Çak

Komite Başkanı Şahap Çak
yaptığı konuşmada şunları
kaydetti: “Sayın müsteşarın
konuşmasından bir iki not
aldık. Kendisi burada kendi
özel sektörünü temsilen açılan bir pavilyona bizi davet
etti. Aslında hepimiz biliyoruz ki bir ülkenin gayri
safi millî hasılasının takribi
yüzde 8-10 civarı lojistikten
geliyor. Son dönemde çok
güzel bir söz duydum sizinle
paylaşmak istiyorum derki,
“Eğer topluma, ekonomiye
dokunacaksanız lojistikten
başlayın.” Lojistiğe dokunduğunuz anda toplumun bütün
katmanlarına yolcusundan,
yaş sebze meyvesinden, uluslararası nakliyesinden her
yönden dokunmuş olursunuz. Lojistiğin getirdiği artılar ekonomiye yansıyacaktır,
bunu hep beraber görme imkanımız olacaktır.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile ilgili bilgi veren Çak, “TİM içerisinde
hizmet ihracatçıları olarak
bir özel konunla bu kanunun çıkmasındaki destekleri
için gerek TİM yetkililerine
gerek bakanlık yetkililerine
teşekkür etmek zorundayız.
Bir forum kuruldu. Hizmet
İhracatçıları Birliği ve bu
Hizmet İhracatçıları Birliği
içerisinde bugüne kadar pek
adımız duyulmayan gerekli
ağırlığımızı gösteremeyen
kişiler olarak biz lojistikte
yer aldık. Şimdi bize düşen
önce Hizmet İhracatçıları
Birliğine sahip çıkmamız,
destek vermemiz. Ondan
sonra bu hizmet hhracatçılarının sizlere açtığı kapılarla, imkanlarla gerek
kamuoyunda gerek sanayi
bakanlığında, Ticaret bakanlığında sesimizi daha
yüksek duyurmak.
Fuarın Türk lojistik sektörüne hayırlı olmasını diliyorum, katılımcılara başarılar
diliyorum” diye konuştu.
Eldener: “logitrans
Türkiye’deki gerçek anlamda tek uluslararası fuardır”
Fuara ciddi bir ilgi olduğunu söyleyen Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik
Hizmet Üretenleri Derneği
(UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener ise,
“Her şeyden önce Almanya

Müsteşarının burada olması
fuarın uluslararası anlamda
ne kadar önem kazandığının
göstergesi ve çok ciddi ekiple buradalar, kendilerine çok
teşekkür ediyorum. logitrans Fuarını konuşuyorsak
Türkiye’deki gerçek anlamda tek uluslararası fuar olduUTİKAD Yönetim Kurulu
Başkanı Emre Eldener

ğunu kabul etmemiz lazım.
Lojistik sektörünün üyeleri
olarak birkaç noktada fuarın
önemi var. Burası gerçek anlamda birbirimizi yılda bir
de olsa bir araya gelip gördüğümüz fikir alışverişinde
bulunduğumuz, uluslararası
boyutu itibarıyla ciddi bir
takım işbirliği içerisinde potansiyel arayışına girdiğimiz
bir yer. Çok ciddi fikir alış
verişleri, karşılıklı iletişimin
en üst düzeyde yaşandığı bir
forum halinde. Türkiye’de
bu süreçte lojistik anlamda
çok ciddi değişiklikler yaşıyor” dedi.
logitrans Transport Lojistik Fuarı’nda Orta Doğudan, Türki Cumhuriyetlerden ve Avrupa’dan çok
ciddi katılımcı ve ziyaretçi

olduğunu belirten Eldener,
“Yeni havalimanın açılmasıyla beraber Türkiye’nin
“Gateway” pozisyonu güçlenecek. Bakü-Tiflis-Kars
hattı hizmete açıldı orada
düzenli seferler çok kısa sürede başlıyor. Kısa vadede
İstanbul’un doğu ve batısını
demiryolu ile bağlayabilirsek ben tahmin ediyorum
Çin’in başlattığı ve birçok
ülkenin de içerisine dahil
olduğu Tek Kuşak-Tek Yol
projesinin Türkiye gerçek
anlamda vazgeçilmez bir
öğesi olacak. Önümüzde
süreçte Türkiye’nin taşıma
toplam hacmi yalnızca yüzde 1 olan demiryolu ve intermodal taşımalarının da
oranın artacağını görebiliyoruz” açıklamasını yaptı.

EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun ve
Messe München GmbH Yönetim Kurulu Üyesi
Gerhard Gerritzen:

“İHTISAS FUARLARI
DIJITALLEŞME DÖNEMINDE DE
BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”
İHTISAS fuarları, dijitalleşme,
internet ve sosyal medya döneminde de büyük önem taşıyor
çünkü insanlar burada buluşuyor,
fikirlerini paylaşıyor ve tartışıyor.
Lojistik, kesinlikle güvenilir ilişkilerin önemli olduğu ve insanların birbirleri ile kişisel düzeyde iş
yaptığı bir endüstridir. Bu nedenle
pazarın paydaşlarını tanımayı
sağlayacak platformlar olarak
ihtisas fuarlarının düzenlenmesi
önemlidir.
Lojistik, uluslararası networkü
açısından siyaset ve iş dünyasındaki pek çok şarta tabidir. Çok
yakın zamanlarda, tedarik zincirlerinde dünya çapında kırılmalara
tanık olduk. Araştırmalar, dünyanın sıkıntılı zamanlarında güvenilirliği sağlayan ve uluslararası
networklerin işleyişini devam ettirme sanatını yönetenlerin lojistik hizmet sağlayıcılar olduğunu,

açık bir şekilde göstermiştir.
Lojistiğin görevi; kişilerin ve şirketlerin ihtiyaçlarının tedarik edilmesini sağlamaktır. Özellikle İstanbul gibi metropollerde lojistik
çok boyutlu bir rol oynar. Bu rol:
dünyanın coğrafi açıdan en ilgi
çekici yerlerinden birinde üretme,
elleçleme ve depolama demektir.
İstanbul Havalimanı, yeni köprüler ve su altı tünelleri, günlük
1,5 milyar dolarlık Çin-Avrupa ticaretinin geçiş yolu üzerinde, kıtalararası buluşma noktası olan
İstanbul’u daha da ön plana çıkarmaktadır. Ve Türkiye, Kuşak
ve Yol girişiminde payına düşeni
yapmakta, çok önemli yatırımlara imza atmaktadır. Bakü-TiflisKars demiryolu buna bir örnektir.
Dünyanın en büyük 4 ekonomisi
olan Almanya’nın lojistik birikiminin de yansımasıyla logitrans, sadece İstanbul ve Türkiye’nin değil,
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bölgenin geleceğe yönelik lojistik
politikalarına katkı sunmaktadır.
Bu fuar, uluslararası ortakların birlikte yaratmak, tartışmak
ve fikirleri gerçeğe dönüştürmek
için nasıl beraber çalışabildiklerini göstermek adına iyi bir örnektir. Bugün size özellikle teşekkür
etmek istiyoruz. Çünkü ancak si-

zin sayenizde ziyaretçiler doğru
katılımcıları, katılımcılar da doğru ziyaretçileri bulabilirler.
Umuyoruz ki önümüzdeki günlerde yeni iş ilişkileri başlatma,
somut işbirliği projeleri gerçekleştirme konularında başarılı olur
ve aynı zamanda networklerinizi
derinleştirme fırsatı yakalarsınız.

Haberin devamı 24’üncü sayfada

FUAR
23’üncü sayfadaki haberin devamı

Fuara katılarak açılış konuşması yapan Almanya Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanlığı Müsteşarı Steffen Bilger, salonları gezerek katılımcılarla görüştü.
Turkish Cargo, U.N RO-RO, Arkas Lojistik, Ceynak, Sağlık Transport, Sarp Intermodal, Yeşilyurt Limanı, Öz-Trans Lojistik, Lufthansa Cargo, Advantage Austria ve
Yunanistan’dan tek katılımcı olan Neptune Lines, UTİKAD ziyaret edilen katılımcılar arasındaydı. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Evliya Çelebi
Nakliyat ile logitrans’ta yer alırken Alman, Fransız ve Avusturya firmaları ülke pavilyonları ile katılım sergiledi. İranlı taşımacılar da bu yıl fuara büyük ilgi gösterdi. Ziyaret edilen
standlar arasında yer alan TITR pavilyonunda Kazakistan’tan Demiryolları KTZ Express ve LLC Port Kuryk ile Gürcistan’dan GR Logistics de Tek Kuşak’da orta koridor üzerinde
Türkiye bağlantılı hatları hakkında bilgi verdi.

İSTIKRARLI
KATILIMCILAR
ÖDÜLLENDIRILDI

GEÇEN yıl başlayan bir uygulamayla ilk
günden bu yana fuara en çok katılımda bulunanlara teşekkür plaketi verildi.
5 ve üzeri katılım sergileyen Ford Otomotiv San. A.Ş., DB Schenker Deutschland AG, Fevzi Gandur Denizcilik A.Ş.,
Lufthansa Cargo AG, Neptune Lines
Shipping & Managing Enterprises S.A.
ve Smart Lojistik A.Ş.’ye tek yıldızlı plaket, 10 ve üzeri katılım sergileyen THY
A.O., Turkish Cargo’ya ise 2 yıldızlı plaket ile teşekkür edildi. Devam eden görüşmeleri nedeniyle törene katılamayan
Samer&Co. Shipping S.p.A. ile Skyair
Havacılık Taşımacılık Turizm Hizmetleri
A.Ş.’ye ise plaketleri Eko Fuarcılık
Fuarlar Müdürü Altınay Bekar tarafından, standlarında verildi.
Eko Fuarcılık Fuarlar Müdürü Altınay Bekar yaptığı konuşmada, “Bugün logitrans
fuarının 12’nci kez kapılarını
açıyor olmasında öncülük eden
sadece logitrans fuarına değil
Türkiye’nin lojistik sektörünün
gücüne inancını sergileyen katılımcılarımızı geçen sene birer
plaket ile ödüllendirmeye başlamıştık. Bu sene yine 5 ve üzerinde katılım sağlayan firmalarımıza plaket takdim etmek
istiyoruz” diye konuştu.

24

KASIM 2018

FUAR

LOGITRANS 2018 KATILIMCILARI FUARDAN MEMNUN AYRILDILAR
Şengül Ergün,
Kurumsal İletişim Yöneticisi,
Omsan Lojistik, Türkiye
logitrans Fuarı Avrupa,
Kuzey Afrika, Orta Doğu
ve Orta Asya gibi bölgelerin
lojistik ve tedarik zinciri sektörlerini bir araya getirmesi
açısından önemli bir rol üstlenmektedir. Fuarın getirdiği
dinamizm ile birçok işbirliği
geliştirilmekte ve yeni projeler doğmaktadır. Fuar yönetimi profesyonel ve çözüm
odaklı yaklaşımıyla geliştirilecek işbirlikleri için uygun bir
atmosfer yaratmakta ve ticari
başarılara destek olmaktadır.
Ömürden Özacar,
Türkiye Satış Müdürü,
Krone, Türkiye
logitrans fuarı, Türkiye’de
düzenlenen ve sektörel anlamda hem ülke çapında hem

de global çapta etkiler yaratan
bir fuar. Böyle bir dönemden
geçerken bile hiç tereddüt etmeden bu fuara katılma kararı aldık. Krone’nin tüm satış
kadrosu 3 gün boyunca 3 farklı kıtadan onlarca ülkeden gelen misafirlerimizi ağırladık.
Türkiye’nin dört bir yanından
gelen nakliyeci dostlarımızla
buluştuk. Fuara katılarak Türk
nakliyecisinin yol arkadaşı olduğumuzu gösterdik, bundan
sonra da fuara katılarak Türk
nakliyecisinin yanında olmaya
devam edeceğiz.

çi yapısı ile beklentilere cevap
veriyor. Hem mevcut müşterilerimizle hem de kendi alanımızda yeni fırsatlar içeren
kişilerle güzel görüşmeler
gerçekleştirdik ve sonuçtan
gayet memnun kaldık.

Müge Karahan,
Pazarlama & Satış
Geliştirme Müdürü,
Fevzi Gandur Logistics, Türkiye
Tüm sektörü bir araya getiren, yerli yabancı birçok
katılımcıyı sektörün öncüleri

Erkin Fındık,
WiseTech Global Group
Genel Müdürü,
Ulukom Bilgisayar, Türkiye
logitrans, Türkiye’de düzenli olarak yapılan tek
uluslararası lojistik fuarı ve
oturmuş katılımcı ve ziyaret-

ile buluşturan logitrans fuarında her sene olduğu gibi bu
sene de çok verimli bir süreç
geçirdik. Uluslararası ve lokal anlamda müşterilerimiz,
tedarikçilerimiz ve çalışmayı
hedeflediğimiz
firmalarla

verimli görüşmeler yapma
konusunda bu en tecrübeli
ihtisas fuarına katılmaktan
keyif duyuyoruz.
Onur Talay,
Yönetim Kurulu Başkanı
Sarp Intermodal, Türkiye
Endüstrimizin verimli ve
sürdürülebilir
geleceğinin
intermodal taşımacılıkta olmasını bekliyoruz. Sarp Intermodal olarak bu harekete
öncülük edecek ve hizmetlerimizi tanıtmak için mükemmel bir yer olan logitrans’daki
varlığımızı sürdüreceğiz.
Ergin Kargalıoğlu,
Genel Müdür Yardımcısı,
Soft A.Ş., Türkiye
İş ilişkilerimizi geliştirdiğimiz, önem verdiğimiz ve
yıllardan beri katılım sağladığımız bir fuar.
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Haberin devamı 26’ncı sayfada

FUAR
25’inci sayfadaki haberin devamı

Kariyer günleri geleceğini lojistik sektöründe eğitimli işgücü olarak geçirmeyi planlayan
üniversite öğrencileri kadar sektör profesyonellerinin de ilgisini çekti.

Taşımacılık ve lojistiğin yanı sıra ticari araç endüstrisinin
geleceğiyle ilgili beklenti ve görüşler fuardaki özel panoda
yer aldı.

Fuar süresince en çok ziyaret edilen stantlardan biri olan Aysberg’de
her yıl olduğu gibi bu yıl da Tea&Talk sohbetleri gerçekleşti. Yayın
grubumuzun editörleri Altınay Bekar, Akın Öcal ve Necmi Çelik
tarafından gerçekleştirilen söyleşilere bir katkı da Dr. Robert
Schoenberger tarafından Almanya Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı
Bakanlığı Müsteşarı Steffen Bilger ile yapılan söyleşi oldu. Bu röpo
rtajlar gerçekleşme sırasına göre dergimizide de yayınlanacak.

Başarılı bir fuar yapmanın mutluluğunu taşıyan logitrans ekibi:
Oturanlar (soldan sağa): Seren Ünsaç, İlker Altun, Gerhard Gerritzen,
Daniela Thumfart. Ayaktakiler (soldan sağa): Sergen Altun,
Selahattin Işkın, Rudolf Schmid, Selma Altun, Robert Schoenberger,
Altınay Bekar, Lilly Zhu, Zeynep Ön, Merih Güngör, Melis Alpay,
Eylem Tosunoğlu ve Yunus Mamedov

LOGITRANS 2018 KATILIMCILARI
FUARDAN MEMNUN AYRILDILAR
Reşit Can,
Genel Müdür,
AS24 Turkey, Türkiye
AS24 Türkiye Ailesi olarak logitrans
2018’de katılımcı olmaktan ve iş ortaklarımızla buluşmaktan sonsuz keyif aldık.
Önümüzdeki yıllarda da yenilikçi bakış açımızla lojistik sektörüne destek veren firmalar arasında olmaktan mutluluk duyacağız.
Mazlum Abanoz,
Müşteri İlişkileri Yönetimi,
Oregon Teknoloji, Türkiye
Düzenli katılım sağladığımız fuarda,
yüksek katılım ve ilgiden çok memnun kaldık. Bizler için faydalı geçen 2018 logitrans
fuarında her sene yer almak gurur verici.
Devrim Koray,
Yönetim Kurulu Üyesi,
Greenlog Intermodal Lojistik, Türkiye
İlişki geliştirme ve sektörle farkındalık
anlamında fayda gördük. Beklentilerimize büyük ölçüde cevap veren bir fuar oldu.

Organizasyon anlamında da çok başarılı bir
fuardı. Önümüzdeki yıl tekrar bu fuarda yer
alacağımızı düşünüyoruz.
Gamal Haddad,
Sistem Yöneticisi, Tristar Cargo, Mısır
Gerçekten güzel bir fuar, memnun kaldık.
Berkant Şükrüoğlu,
Portföy Yöneticisi, P&O, Türkiye
Fuarda her şey çok güzel ve düzenli tertip
edilmiş.
Tomris Özaydın,
Karayolu Taşıma Müdürü,
Gebrüder Weiss, Avusturya
Organizasyon çok başarılıydı.
Yakup Bozkurt,
Yönetici, Öztrans, Türkiye
logitrans Transport Lojistik Fuarı oldukça verimli geçti. Yeni firmalarla tanışma imkanımız oldu.
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logitrans Fuarı’ında ayrıca, dünyanın en büyük Lego gemisi
ünvanıyla anılan Guinness rekorlar kitabına da giren dev DFDS
Lego gemisi Jubilee Seaways de yer aldı. Lego gemi,
fuar ziyaretçilerinin büyük ilgisini çekti.

FUAR
Üç gün boyunca taşımacılık ve lojistik endüstrisinin farklı hizmet türlerini temsil eden şirketler,
bu şirketlerin tedarikçileri bir aradaydı. Sağlık ve Karınca Lojistik, Sertel ve Omsan Lojistik gibi
uluslararası taşımacılık şirketleri, Galata Taşımacılık gibi taşıma müteahhitleri, Efesan, LLC Port
Kuryk, Mukran Port, Port Network Authority of the Southern Adriatic Sea, Via Marseille Fos, Ports
of Toulon Bay, Samsun Lojistik, Ceynak, U.N. Ro-Ro ve Yeşilyurt gibi limanlar, intermodal taşıma

yapan Sarp Intermodal, Arkas, Interporto Bologna, Vega ve Transorient gibi lojistik operatörlerin
yanı sıra ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu’ seçilen Ford F-Max ve treylerleri ile fuarda yer alan
Krone, elektrikli elleçleme ve depo ekipmanları üreticisi Pilotcar Otomotiv, Türk taşımacılığının
intermodal adresi Trieste Limanı da Samer, Trans Italia Srl, Interporto di Trieste gibi diğer İtalyan
firmalarıyla birlikte katılımcılar arasındaki yerini aldı.

FUAR
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Haberin devamı 28’inci sayfada

FUAR
27’nci sayfadaki haberin devamı
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FUAR
Birinci sayfadaki haberin devamı

2018 LOJISTIK ÖDÜLLERI KAZANANLARI
FAALİYET BELGESİNE GÖRE

ARKAS LOJISTIK........................................Uluslararası Lojistik İşletmecileri
CEYNAK LOJISTIK............................................. Yurtiçi Lojistik İşletmecileri
OMSAN LOJISTIK.......................... Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri
FEVZI GANDUR LOJISTIK..................... Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri
LOGITRANS LOJISTIK..........................Uluslararası Ticari Eşya Taşımacıları
KURUMSAL DAĞILIMA GÖRE

MEDKON LINES..................... Uluslararası Deniz Taşıyıcıları (Gemi Sahipleri)
GLOBELINK ÜNIMAR...................Uluslararası Deniz Taşıyıcıları (Forwarder)
MEDLOG LOJISTIK................................. Demiryolu Taşıyıcıları (Operatörler)
SARP INTERMODAL.................................Demiryolu Taşıyıcıları (Forwarder)
TURKISH CARGO............................. Uluslararası Havayolu Taşıması (Taşıyıcı)
GENEL TRANSPORT.................Uluslararası Havayolu Taşıması (Forwarder)
MERSIN ULUSLARARASI LIMAN İŞLETMELERI........Liman İşletmecileri
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

Lojistik Ödülü ‘Atlas’ Sektörü
9’uncu Kez Taçlandırdı
HER yıl artan bir ilgi ve merakla sonuçları beklenen Atlas
Lojistik Ödülleri 2018 yılında
da sektörün markalarına değer
katmaya devam ediyor. Lojistik
sektörüne katkı sağlayan çalışmalarıyla öne çıkan ihracatçı
firmalar da üçüncü kez ödülle
buluştular. 9 yıldır kesintisiz
olarak devam eden yarışmaya 2018 yılında rekor sayıda
başvuru yapılırken 26 başvuru
ödül almaya hak kazandı.
Lojistik sektörünün medyası ve sivil toplum örgütlerinin
desteği ile 9 yıldır aralıksız devam eden “Atlas Lojistik Ödülleri” yarışmasının ödül töreni
15 Kasım 2018’de İFM’de yapıldı. Törenle dağıtılan ödüller
için 82 aday mücadele etti.
Ceynak, Fevzi Gandur, Omsan ve Arkas Lojistik gibi önemli markaların performansları, projeleri yada yöneticileri
yarışmada yer aldı.
Başvuru esaslı gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en büyük lojistikçileri ile projelerin sektör
basını ve sivil toplum örgütleri
temsilcilerinin yer aldığı tarafsız bir jüri tarafından belirlendiği yarışmada, jüri özel ödülleri dahil toplamda 26 firma
ödül almaya hak kazandı.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu
gibi bu yıl da faaliyet verilerinin ile lojistik projelerin ayrı
ayrı değerlendirilmesi ve online oylama olmak üzere üç ayrı
dalda yapılan yarışmada, adaylar kendi başvurularıyla yarıştı.
Uluslararası
logitrans
Transport Lojistik Fuarı’nın
ev sahipliğinde gerçekleştirilen
törende, organizasyon komitesi adına bir konuşma yaparak;
“Yarışmamıza, ‘marifet iltifata
tabidir’ sözleriyle başlamıştık.” diyen İlker Altun, “Atlas
Lojistik Ödülleri’nde bugüne
kadar Türkiye’nin taşımacılık
ve lojistik endüstrisine mensup
irili ufaklı 525 yarışmacı oldu.
2018 yılında da çeşitli dallarda
rekor sayıda katılım gerçekleşti. Yarışmaya katılan 82 adayı
da kutluyorum” diye devam
etti. İlker Altun daha sonra
şunları söyledi: “Ekonomik
istikrarsızlık
zamanlarında
faaliyetlerini sürdürmeyi başaran herkes aslında ödülü hak
ediyor. Ancak Lojistik Ödülü
Atlas’ı almak için önce aday
olmak gerekiyor.
Her platformda saygınlığı
onay gören bu yarışmaya katılanlar, yarışabilecek başarıları
ve özgüvenleri için, kazananlar

Intermodal Magazine Genel Yayın Yönetmeni Altınay Bekar’ın
sunduğu ve ilk olarak; jüride beşinci yıldır görev yapan UTİKAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve FIATA Türkiye Başkanı Turgut
Erkeskin’e teşekkür plaketi verilmesiyle başlayan ödül töreni, her
yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir ilgi ve merakla izlendi.

da ödül aldıkları için gururlanabilir, övünebilirler. Bu onların hakkıdır.
Dünya ticaret yolları üzerindeki Türkiye’nin taşımacılık ve
lojistik endüstrisinin gidecek
çok yolu var. Çok daha güzel
günler göreceğiz. Gazeteci ve
yayıncı olarak sektörde bulunduğumuz 34 yılda, 12’ncisini
gerçekleştirdiğimiz fuarımızla, 9 yıldır süren yarışmamızla
olduğu gibi bundan sonra da
birlikte yürüyeceğimize inanıyorum.”

AND.........“Ağır ve Havaleli Yüklerin Taşınmasına İlişkin Yönetmelik” projesi ile
ARKAS LOJISTIK............................................................. “TANAP” projesi ile
TRANSORIENT.................................................“Biofarma Lojistik” projesi ile
UTİKAD.“Lojistik Sektöründe Kadın İstihdamı Farkındalığının Arttırılması” projesi ile
İNTERNET OYLAMASINA GÖRE

CEYNAK LOJISTIK..................................... Yılın En Beğenilen Lojistik Şirketi
FORD TRUCKS.......................................................... Yılın Lojistik Tedarikçisi
EFE GÖKTUNA (Fevzi Gandur Lojistik)................ Yılın Karayolu Yöneticisi
OĞUZ TÜMIŞ (Samsunport).................................. Yılın Denizyolu Yöneticisi
HASAN ŞAFAK (Fevzi Gandur Lojistik)................. Yılın Havayolu Yöneticisi
ALI SEVEN (Ceynak Lojistik).......................................... Yılın Depo Yöneticisi

Uluslararası Nakliyeciler
Derneği İcra Kurulu Başkan
Vekili Erman Ereke yaptığı
konuşmada, “Bir gün biri bir
hayal kurdu bugün bu hayal
gerçekleşti, logitrans fuarındayız. Bu hayali gerçekleştiren logitrans yetkililerine çok
teşekkür ediyorum. Bugün bu
hayal kurulurken emek sarf
eden firmalarımızı taçlandıracak bazı ödüllerin verilmesi
düşünülmüştü, bugün ödülleri dağıtıyoruz. Ödül alacak
herkese, ödül alamayanları da
ayrıca gerçekleştirdiği faaliyetlerle alakalı teşekkür ediyorum” dedi.
Uluslararası Taşımacılık ve
Lojistik Hizmet Üretenleri
Derneği (UTİKAD) Yönetim
Kurulu Başkanı Emre Eldener

UND İcra Kurulu Başkan
Vekili Erman Ereke

LOJİSTİĞE KATKI ÖDÜLLERİ

DOĞTAŞ
MERINOS
SIEMENS
ŞIŞECAM

UTİKAD Yönetim Kurulu
Başkanı Emre Eldener
ise, “Ödülün şekline baktığınızda üzerinde çok ciddi ağır

bir yük taşıyan adam modeli
görüyorsunuz. Ödülü alanlar
aslında gerek hizmet ihracatının gerekse mal ihracatının
yükünü memleketin yükünü
omuzlarında taşıyanlar olacaklar ben şimdiden hepsini tebrik
ediyorum. Bende bu jürinin bir
parçasıydım, jüri çok objektif
bir çalışma yapıyor özellikle
jüri özel ödüllerinin belirlenmesinde. Ancak lojistik ödülleri vereceğimiz arkadaşları
açıklamamıza izin vermiyorlar
yani bir nevi Oscar ödülü gibi
oluyor” diye konuştu.

Aysberg Basın Yayın İdari Direktörü ve EKO Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun:

“EKONOMIK ISTIKRARSIZLIK
ZAMANLARINDA FAALIYETLERINI
SÜRDÜRMEYI BAŞARAN HERKES,
ÖDÜLÜ HAK EDIYOR”
LOJISTIK Ödülleri Yarışması
ve onun ödülü Atlas, aralıksız olarak 9 yıldır sahiplerini
buluyor.
En başında, ‘marifet
iltifata tabidir’ diyerek
başladık. Bugüne kadar
Türkiye’nin taşımacılık ve
lojistik endüstrisine mensup irili ufaklı 525 kadar yarışmacımız oldu. Bugün de
çeşitli dallarda toplam 82
aday arasından ödül alan-
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ları az sonra öğreneceğiz.
Ekonomik istikrarsızlık
zamanlarında faaliyetlerini sürdürmeyi başaran
herkes, aslında ödülü hak
ediyor. Ancak Lojistik Ödülü
Atlas’ı almak için önce aday
olmak gerekiyor.
Her platformda saygınlığı onay gören bu yarışmaya
aday olanlar, yarışabilecek
başarıları ve özgüvenleri için, kazananlar da ödül
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aldıkları için gururlanabilir, övünebilirler. Bu onların
hakkıdır...
Dünya ticaret trafiği üzerindeki Türkiye’nin taşımacılık ve lojistik endüstrisinin
gidecek çok yolu var. Bu
yolda çok daha güzel günler
göreceğiz!
Gazeteci ve yayıncı olarak
sektörde bulunduğumuz 34
yılda, 12’ncisini gerçekleştirdiğimiz fuarımızla, 9

yıldır süren yarışmamızla
olduğu gibi bundan sonra
da birlikte yürüyeceğimize
inanıyorum.
Daha nice ödül törenlerinde buluşmak dileğiyle
hepinizi kutluyor, katılımınız için teşekkür ediyorum.
Haberin devamı 30’uncu sayfada

FUAR
29’uncu sayfadaki haberin devamı

2018 Lojistik Ödülleri Sahiplerini Buldu
SEKTÖRÜN başarılı firmalarının bu yıl 9’uncu kez
ödüllendirildiği
Lojistik
Ödülleri’nde jüri aday firmaların son bir yıllık aktivitelerini değerlendirdi. Şirketlerin bir yıllık aktiviteleri
ile bir önceki yıl aktiviteleri
arasındaki büyümeye ve
büyümeleri hangi alanda olduğunu göz önünde bulunduran jüri, titiz çalışmaları
sonucunda Lojistik Ödülü
Atlas’ın sahiplerini belirledi.
Her yıl olduğu gibi başvuru esaslı olarak yapılan
yarışmada, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’ndan Karayolu
Taşıma Kanunu çerçevesinde belge alan firmalar; ciroları, çalışan sayıları, sefer
sayısı, araç sayıları ve depo
alanları gibi kriterlere göre değerlendirildi. Meslek
örgütü üyeliklerine göre de
denizyolu, havayolu ve liman işletmeciliği alanında
3 ödül dağıtıldı. Yarışmada, jüri üyelerinin seçimine
bağlı şekilde sonuçlanan
Lojistik Proje Ödülleri dalında ise 4 proje ödüle değer
bulundu. Ayrıca, Lojistiğe
iş ve değer yaratan çalışmalarıyla öne çıkan ihracatçı firmalar da üçüncü kez
ödüllendirildi. Çeşitli kaynaklardan alınan öneriler
ve verilere göre bir değer-

lendirme yapan jüri kararıyla 4 firma ‘Lojistiğe Katkı
Ödülü’nün sahibi oldu.
Bu yılda internet üzerinden aday olan veya gösterilen lojistik yöneticileri yine
internet üzerinden yapılan
oylama ile ödül almaya hak
kazandı.
Arkas L2 kategorisinde
zirveye oturdu
Arkas Lojistik, Lojistik
Ödülleri
Yarışması’nda,
Ulaştırma Belgesi’ne dayalı
hizmetler dalında ‘Uluslararası Lojistik İşletmeleri
(L2)’ ödülünün sahip oldu.
Türkiye’de İzmir, İstanbul, Bursa, Mersin, Ankara, Eskişehir, Gaziantep,
Kayseri, Samsun, Trabzon,
Denizli, iskenderun’ daki
ofislerinde 1300 çalışanı ile
hizmet sunan Arkas Lojis-

tik, cirosu (USD), çalışan
sayısı, yurtdışı sefer ve şube sayısı, özmal 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 kategorisinde ödül almaya layık
görüldü.
Omsan R2 kategorisinde
yerini kaptırmıyor
Küresel ölçekte tedarik
zinciri çözümleri oluşturan
Omsan, Uluslararası Taşıma
İşleri Organizatörleri (R2)
kategorisinde 9’uncu kez yılın en iyi lojistik firması olarak birincilik ödülüne layık
görüldü.
Atlas Lojistik Ödülü’nü,
verilmeye başladığı tarihten

itibaren üst üste 8’inci kez
kazanan Omsan, çalışanlarına ve hizmet altyapısına
yaptığı yatırımları sayesinde
lojistik sektöründe başarının sürdürülebilir olduğunu
kanıtlamış oldu.
Omsan Lojistik’in birinciliği; toplam cirosu, çalışan
sayısı, yurtdışı sefer sayısı ve
yurtdışı deniz, demiryolu ve
havayolu taşımalarının bir
önceki yıla göre gelişimi seçici jüri tarafından incelenerek saptandı.
Logitrans eşya
taşımacılığında ilk sırada
Yarışmada en çok başvuru yapılan dal olan C2 yetki
belgesi ile Uluslararası Ticari Eşya Taşımacıları kategorisinde ödül alan firma Logitrans Lojistik oldu.
Logitrans Lojistik ödülü,

‘Liman İşletmecileri’ dalında Mersin Uluslararası Liman İşletmeleri (sol üstte), ‘Uluslararası Havayolu Taşıması (Forwarder)’
dalında Genel Transport (sağ üstte), ‘Uluslararası Havayolu Taşıması (Taşıyıcı)’ dalında ise TurkIsh Cargo (sol altta) ve ‘Uluslararası Ticari
Eşya Taşımacıları’ dalında Logitrans Lojistik (sağ altta) ödüllerini HİB Taşımacılık ve Lojistik Komitesi Üyesi Fatih Şener’in elinden aldılar.
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Haberle ilgili videoları
QR kodu okutarak izleyebilirsiniz.
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toplam ciro, çalışan sayısı,
yurt dışı şube sayısı, yurt dışı sefer sayısı ve toplam C2
belgeli araç sayısına ve son
iki yılda bu sayılardaki değişime göre elde etti.
Ceynak yurtiçindeki
en iyi lojistik işletmecisi
L1 Belgesi kapsamında
hizmet veren Yurtiçi Lojistik İşletmeleri kategorisinde Ceynak Lojistik birinci
oldu.
Bu dalda, çalışan sayısı ve
şube sayısı gibi kriterlerdeki
performans artışları göz önüne alındı. Yurt genelinde
yaygın ofisleri ve deneyimli
çalışanları ile ürünün, satıcıdan alıcıya ulaşma sürecinde, depolaması, paketlemesi, stok kontrolü taşıma ve
dağıtım hizmetleri tedarik
zinciri konseptinde müşterilerine sunan Ceynak, yarışma kriterleri kapsamında;
yurt genelindeki ofis sayısı,
çalışan sayısı ve ciro olarak
sunduğu rakamlar ile ilk sırada yer aldı.
Fevzi Gandur
yurtiçi taşıma işleri dalında
bir kez daha lider
Fevzi Gandur Lojistik,
Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri (R1) kategorisinde yılın en başarılı lojistik
şirketi seçilerek, bu ödülü
üst üste 4’üncü kez aldı.
Topla ciro (Türk Lirası),

çalışan sayısı ve şube sayısı
gibi kriterlerdeki performans artışının dikkate alındığı bu kategoride R1 belgesi bulunan firmalar arasında
yapılan değerlendirme sonucunda Fevzi Gandur Lojistik ipi göğüsleyen firma
oldu.
Deniz taşımacılığında
Globeling Ünimar
Denizcilik ilk sırada
Meslek örgütü üyeliklerine göre ‘Uluslararası Deniz
Taşıması’ (Forwarder) kategorisinde Lojistik Ödülü
almaya hak kazanan firma
Globeling Ünimar oldu.
Globeling Ünimar, 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
taşımaları (Forwarder)kategorisinde rakiplerini geride
bıraktı.
Uluslararası
Gemi Sahipleri ödül
sahibi Medkon oldu
Yarışmada ödül alan bir
diğer firma da Uluslararası
Deniz Taşıması (Gemi Sahipleri) kategorisinde yarışan Medkon’un oldu.
Medkon, taşıma ciro ve
çalışan sayısı değerlendirilerek ödüle layık görüldü.

‘Demiryolu Taşıyıcıları (Operatörler)’ dalında Medlog Lojistik
(üstte), ‘Demiryolu Taşıyıcıları (Forwarder)’ dalında ise Sarp
Intermodal (altta) ödüllerini Ara Medya Genel Müdürü Nurten
Berberoğlu’nun elinden aldılar.

FUAR

‘Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri’ dalında Fevzi Gandur Lojistik (sol üstte), ‘Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri’ dalında
Omsan Lojistik (sağ üstte), ‘Yurtiçi Lojistik İşletmecileri’ dalında Ceynak Lojistik (sol altta) ve ‘Uluslararası Lojistik İşletmecileri’ dalında
Arkas Lojistik (sağ altta) ödüllerini UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener’in elinden aldılar.

Demiryolu taşımacılığında
Sarp Intermodal zirvede
Yarışmada ödül verilen
bir diğer alan ise kendi vagonları 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 kucaklayan
firma Sarp Intermodal oldu.
Sarp Intermodal, hem
taşıma cirosundaki artışları
hem de taşıdığı yük miktarında yaşanan artışlar ile dikkat çekti ve bu yıl jüri tarafından ödüle layık görüldü.
Demiryolu Taşıma Firmaları
(Operatörler) ödülü yine
Medlog Lojistik’in oldu
Demiryolu Taşıma Firmaları (Operatörler) kategorisinde Lojistik Ödülü
almaya hak kazanan firma
Medlog Lojistik oldu.
‘Uluslararası Hava Taşıma
Firmaları’ (Forwarder)
dalında birinci
Genel Transport
‘Uluslararası Hava Taşı-

ma Firmaları’ (Forwarder)
kategorisinde Genel Transport ödülün sahibi olmaya
hak kazandı.
Mersin Liman İşletmeciliği
başarısını sürdürdü
Yarışmada ödül ile dönen
bir diğer firma da Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) oldu. Liman
İşletmecileri dalında zirvenin sahibi; ciro, çalışan sayısı,
elleçlenen konteyner adedi,
elleçlenen kuru yük miktarı
(Ton), elleçlenenlikit (Ton)
ve elleçlenen araç sayısı kriterleri sonrasında 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 konumunda olan Mersin Limanı, bu
coğrafi konumun getirdiği
avantaj ile limanda elleçlenen yük miktarında yaşanan
artış ile dikkat çekti ve bu
artışla MIP’e ödül verildi.

UND İcra Kurulu Başkan Vekili Erman Ereke,
‘Uluslararası Deniz Taşıyıcıları (Forwarder)’ dalında
Globelink Ünimar’a (üstte) ve ‘Uluslararası Deniz Taşıyıcıları
(Gemi Sahipleri)’ dalında Medkon Lines’a ödüllerini takdim etti.

Online Yarışmada 6 Ödül Dağıtıldı

ADAY belirleme ve oylama
işlemleri www.lojistikodulleri.com web sitesi kullanıcıları tarafından yapılan online
yarışmada 6 ödül dağıtıldı.
6 kategoride toplam 29
adayın yarıştığı adayın yarıştığı ve elde edilen sonuçların jüri tarafından tescil
edildiği yarışmada, yılın
lojistik şirketi ve lojistik tedarikçisi oylar ile belirlenirken, karayolu, denizyolu ve
havayolu sektöründeki lojistik yöneticileri de yine oylar
ile belirlendi.
Ceynak Lojistik ‘Yılın
Lojistik’ şirketi seçildi
Ceynak Lojistik, ağır taşımacılık, kombine taşımacılık, gümrükleme, depolama
ve elleçleme gibi tüm lojistik
hizmetleri ile beğeni toplayarak internet üzerinden yapı-
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lan oylama ile ‘Yılın Lojistik
Şirketi’ oldu.
Efe Göktuna
Karayolunda en fazla oyu
olan yönetici oldu
İnternetten yapılan oylamalar sonrasında Fevzi
Gandur Logistics Kontrat
Lojistiği Genel Müdürü Efe
Göktuna ‘Yılın Karayolu Lojistik Yöneticisi’ seçildi.
Denizyolunda oyları
Oğuz Tümiş topladı
Samsunport (Samsun Uluslararası Liman İşletmeciliği
A.Ş.) Liman İşletme Müdürü
Oğuz Tümiş ise deniz yolunda
oyların çoğunu alarak ‘Yılın
Lojistik Yöneticisi’ oldu.
Havayolunda Hasan Şafak
en iyi yönetici seçildi
Fevzi Gandur Lojistik Hava
ve Deniz Taşımacılığı Genel
Müdürü olan Hasan Şafak,
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FIATA Kıdemli Başkan Yardımcısı Turgut Erkeskin, internet
oylamasına göre ödül almaya hak kazanan Ceynak Lojistik’ten
Ali Seven’e ‘Yılın Depo Yöneticisi’ ödülünü (solda), Fevzi Gandur
Lojistik’ten Hasan Şafak’a ‘Yılın Havayolu Lojistik Yöneticisi
Ödülü’nü (sağda) ve Samsunport’tan Oğuz Tümiş’e
‘Yılın Denizyolu Lojistik Yöneticisi Ödülü’nü (altta) verdi.

‘Yılın Havayolu Lojistik Yöneticisi Ödülü’ne layık görüldü.
‘Yılın Depo Yöneticisi’
Ali Seven
Ceynak Lojistik Samsun

Bölge Müdürü Ali Seven,
ise depo yöneticisi alanında
‘Yılın Lojistik Yöneticisi’
seçilerek ‘Atlas’a sahip olan
kişi oldu.
Haberin devamı 32’nci sayfada

FUAR
31’inci sayfadaki haberin devamı

‘Yılın Karayolu Lojistik Yöneticisi’ dalında Fevzi Gandur Lojistik’ten Efe Göktuna (solda), ‘Yılın Lojistik Tedarikçisi’ dalında Ford Trucks (ortada) ve
‘Yılın En Beğenilen Lojistik Şirketi’ dalında Ceynak Lojistik (sağda) ödüllerini Lojistik Ekipmanlar dergisi Genel Müdürü Selçuk Onur’dan aldılar.

Başarılı
İhracatçılara
Atlas Ödülü
LOJISTIĞE iş ve değer
yaratan çalışmalarıyla öne
çıkan ihracatçı firmalar da
üçüncü kez ödüllendirildi.
Çeşitli kaynaklardan alınan
öneriler ve verilere göre bir
değerlendirme yapan jüri
kararıyla ‘Lojistiğe Katkı

Ödülü’nü kazanan ihracat
şirketleri; Türkiye Şişe ve
Cam Fabrikaları A.Ş., Siemens AG, Merinos Halı
San. ve Tic. A.Ş., Doğtaş
Kelebek Mobilya San. ve
Tic. A.Ş. Atlas’a bu alanda
sahip olan firmalar oldu.

Sektörü Geliştiren
Projelere Atlas Ödülü
LOJISTIK
Ödülleri’nde
sektöre katkı sağlayacak ve
yenilik yaratacak inovasyon
içeren projeler de jüri değerlendirmesine tabi tutuldu.
Yarışmada, jüri üyelerinin
seçimine bağlı şekilde sonuçlanan Lojistik Proje Ödülleri
dalında 4 proje ödüle değer
bulundu.
Adaylar arasından sıyrılan
farklı ve başarılı uygulamalar
arasından altı çizilen 4 proje ödül almaya hak kazandı.
Proje ödüllerinden biri “Ağır
ve Havaleli Yüklerin Taşınmasına İlişkin Yönetmelik”
projesi ile AND (Ağır Nakliyeciler Derneği) alırken,

Arkas Lojistik “TANAP”
(Trans Anadolu Doğal Gaz
Boru Hattı) projesi ile jüri ta-

rafından ödüle layık görüldü.
Transorient, “Biofarma lojistik” ile ve son olarak UTİ-

Fevzi Gandur Lojistik
Kontrat Lojistiği Genel
Müdürü Efe Göktuna:
Bu yıl ‘En İyi Havayolu
Yöneticisi’ ödülünün de
sahibiyiz. Ödülleri sığdıramıyoruz. Ödül vermeye doymuyorsunuz bizde
almaya usanmıyoruz. Başarılarımızla ödülleri peşi
sıra almaya devam edeceğiz. Çok mutluyuz, gururluyuz çok teşekkür ederiz.
Bizi bu ödüle layık gören
değerli UTİKAD, UND
gibi kuruluşların temsilcileri jüri üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Fevzi Gandur çok iyi gidiyor, 2018 senesi bizim
için başarılı bir seneydi.
Yatırımlarla dolu bir yıl geçirdik. İstanbul hava limanında çok büyük bir depo
antrepo yatırımı yaptık.
İtalya’da Fevzi Gandur İtalya ofisimizi açtık. Araç yatırımlarımızı yaptık. Büyümeye devam ediyoruz. Bu
ödüller yanı sıra 2 sene üst
üste aldığımız ve Türkiye’de
lojistik endüstrisinden hiçbir firmaya nasip olmayan
Great Place To Work Enstitüsü tarafından Türkiye’nin
En İyi İşvereni ödülünü arka

arkaya aldık. Mutluyuz çalışanlarımızla bu ödülü alıyoruz, çalışanlarımızla varız.
Bizim için en önemli gücümüz çalışan personelimiz,
kalifiye uzman işinin ehli
ekibimiz onlarlar birlikte
olmaktan onlara birlikte bu
ödülleri almaktan ve büyümeğe devam etmekten onur
duyuyoruz.

“Ağır ve Havaleli Yüklerin Taşınmasına İlişkin Yönetmelik”
projesiyle ödül almaya hak kazanan AND’ye ödülünü Ekonomi
Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak verdi.

Aysberg Basın Yayın İdari Direktörü ve EKO Fuarcılık İdari
Direktörü İlker Altun, ‘Lojistiğe Katkı’ dalında jüri tarafından ödül
almaya layık görülen Şişecam (üstte), Siemens (ortada)
ve Doğtaş (altta) temsilcilerine ödüllerini sundu.
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Şişecam Satın Alma,
Mükemmellik Merkezi
Direktörü Banu Çelik:
Ödül için öncelikle tüm
yetkililere teşekkür ederiz.
Biz bütün tedarikçilerimizi,

KAD “Lojistik Sektöründe
Kadın İstihdamı Farkındalığının Arttırılması” projesi ile
ödüle layık görüldü.
AND “Ağır ve Havaleli
Yüklerin Taşınmasına
İlişkin Yönetmelik”
projesiyle ödül aldı
AND (Ağır Nakliyeciler
Derneği), biri “Ağır ve Havaleli Yüklerin Taşınmasına İlişkin Yönetmelik” projesiyle
ödüle layık görüldü.
Gelişen teknoloji ve ulusal
yatırımların artması ile şu an
mevcut olan karayolları trafik
yönetmeliği 128’inci Maddenin sektör sıkıntılarına cevap
veremiyor. 2014 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü
ile ilgili bürokratların mevcut
yönetmelikleri ve taşıma standartları hakkında görüş alışverişinde bulunmak için Ağır

iş ortaklarımız olarak görüyoruz. Dolasıyla stratejik iş
birlikleri çok önemli. Lojistikte, en önemli partnerlerimizden ve fonksiyonlarımızdan bir tanesi. Yurt içi ve
yurt dışı çok ciddi taşımalarımız var. Sürdürebilirlik çok
önemli, her şekilde birlikte
işimizi daha verimli yönetmek için hep farklı çözümler buluyoruz. Bu ödülde
bu sayede aslında bize geldi.
İş ortaklarımızla daima bir
arada olacağız onları desteleyeceğiz ve karşılıklı olarak
işlerimizi daha da büyüterek
ilerleyeceğiz.

FUAR

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak Arkas Lojistik’e “TANAP” projesi ile (solda), “Biofarma Lojistik” projesi ile Transorient’e (ortada)
ve “Lojistik Sektöründe Kadın İstihdamı Farkındalığının Arttırılması” projesi ile UTİKAD’a (sağda) ödüllerini verdi.

Nakliyeciler Derneği tarafından 12 gün süren bir program
ile Almanya ve Hollanda’ya
götürüldüler. Bu gezi neticesinde 2015 yılında Kadirhas Üniversitesi ile birlikte
bilimsel bir çalışma olarak
hazırlanan yönetmelik taslağı
şu an son aşamasına gelmiş
Cumhurbaşkanlığı hükümet
sitemi ikinci yüz yıllık eylem
paketinde yürürlüğe gireceği
ön görülmüştür.
Projenin yürürlüğe girmesi
ile sektör çok rahat bir nefes
alacak, haksız rekabet ortadan kalkacak ve ağır gabari
dış taşıma yapan firmalar hak
etmiş oldukları itibari daha
da perçinleştirilecek.
TANAP Projesi
ödül getirdi
Arkas Lojistik, “TANAP”
(Trans Anadolu Doğal Gaz

Boru Hattı Projesi) projesi ile
Atlas’ı kazandı.
TANAP projesi kapsamında Tosçelik’in ürettiği 48 inç ve
56 inç boruları taşıyan Arkas
Lojistik, Eylül 2015’te başlattığı projede, 3,2 milyon km karayolu ve 16.2 milyon km yol
kat ederek 36 bine yakın boruyu elleçledi. Böylece projenin
toplam uzunluğunun yüzde
26’sını taşımış oldu Tosçelik
Osmaniye spiral boru tesislerinden özmal araçlarla kamyon
üstü teslim alın borular, uygun
tren istasyonuna taşınarak iş
makineleri ile Arkas Lojistik
vagonlarına yüklendi ve uzman ekip tarafından sabitleme işlemleri yapıldı. Ardahan
(Türkgözü)- Edirne (İpsala)
arasında gerçekleştirilen projede, toplamdan 10 farklı şehirde 18 farklı istasyonda hizmet

verildi. Sektörel uzmanlaşmayı önemseyen Arkas Lojistik,
TANAP taşımalarını sıfır iş
kazası ile tamamladı. Arkas
Lojistik TANAP taşımalarını
toplamda 19.4 milyon kilometre yol kat ederek gerçekleştirdi. Bu rakam, Arkas Lojistik
TIR’larının dünya çevresini
485 kez dolaşacak kadar yol
yaptığı anlamına geliyor.
“Biofarma Lojistik” projesi
ödüle layık görüldü
Transorient, Jüri Özel
Ödül kategorisinde ise “Biofarma Lojistik” projesi ile
ödüllendirildi.
Transorient bu proje ile başta klinik araştırmalar, biyolojik
materyeller, ilaç, tıbbı malzeme ve cihazların ithalatı, gümrükleme, depolama, dağıtım ve
ihracatı aşamalarında en yeni
teknoloji ve ekipmanlardan ya-

ralanarak istenilen zamanlama
ve ısı değerlerini sağlamak koşuluyla Biofarma Endüstrisine
kapıdan kapıya lojistik hizmeti
sağlamayı amaçlamıştır.
Transorient 2008 yılında
Biofarma Lojistik sektörüne
giriş yaparak öncelikle taşımanın doğru paketleme ve takip edilebilir halde yapılmasını sağlamış, araştırmalarda
yaşanılan kayıp ve bozulmaları önlemiş, GDP kapsamında ve Avrupa standartlarında
taşımaları gerçekleştirmiştir.
Türkiye’de klinik araştırmaların ve ilaç sektörünün gelişmesine ve büyümesine doğrudan katkıda bulunmuştur.
UTİKAD
“Lojistik SektöründeKadın
İstihdamı Farkındalığının
Arttırılması” ile birinci
Yarışmada ödül alan bir

diğer firmada, Lojistik Sektöründe Kadın İstihdamı
Farkındalığının
Arttırılması” projesi ile UTİKAD
oldu.
Uluslararası
Taşımacılık ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneği, hem iş
dünyasında hem de lojistik
sektöründe ‘kadın’ istihdamı hakkında farkındalık
yaratmak amacıyla birbirini
izleyen kurumsal ve sosyal
sorumluluk projelerinde yer
almıştır.
Lojistik sektörünün öncü
sivil toplum kuruluşu olarak “İş’te Eşit Kadın” sertifikasını alan ilk sivil toplum
kuruluşu olan UTİKAD, iş
dünyasında kadının yerinin
sağlamlaştırılması ve cinsel
eşitliğini temel alan iş’te
eşit kadın projesinin tüm

lojistik sektöründe yaygınlaştırılması için etkin rol
oynamaktadır.
UTİKAD bu kurumsal
sorumluluk girişini sosyal
hayatta da vurgulamak ve
sürdürülebilirliğini
sağlamak amacıyla, Vodafone
39’uncu İstanbul Maratonu
çerçevesinde organize ettiği
UTİKAD koşusunda ‘kadın’
öğesini vurgulamak amacıyla
kadın dayanışma vakfı yararına bağış toplamıştır. Tüm
üyelerine “Kadına Şiddete
Karşı Dayanışmayı Büyütüyoruz” sloganı ile şiddet
gören kadınların sosyal, hukuki ve psikolojik destek alabilmesi için bağış yapmaya
devam eden UTiKAD koşu
takımı tarafından toplana
gelir 275 kadına yeni bir hayat için umut olmuştur.

UTİKAD Proje ve Bilgi
Yönetimi Müdürü
Tuğba Bafra:
Sektörümüzde kadın çalışanları önemsiyoruz. Bu yüzden bizde kadın çalışanlarımızın daha fazla yer almasını
amaçlayan kadın istihdamının arttırılmasına yönelik bir
proje yaptık. Proje çerçevesinde ‘İş’te EşitKadın’ sertifikası
aldık, bu sertifika cinsel eşitliğini önemsiyor. Hem kadın
hem erkek çalışanlar için eşit
haklar olmasını ve kadınların
daha fazla sektörde yer almasını istiyoruz. Biz önce dernek olarak bu sertifikayı aldık

ve üyelerimizi özendirdik ki
daha fazla kadın eşit haklarda
ve daha fazla sektörde bulunsun diye. Arkasından kadınlara yönelik bir maratonda koşu takımı oluşturduk ve onlar
için koştuk. Gelirlerini de
şiddete maruz kalan kadınlara bağışladık. Aynı zamanda
biz United Nations Global
Compact üyesi ve imzacısıyız.
Orada kadının güçlendirmesi
çalışma grubunda yer alıyoruz faaliyetlerine aktif olarak
katılıyoruz. Tüm açıdan kadınlarımızın daha fazla eşit
haklarla yer alabilmesi için
çalışmalar yapıyoruz.

Bizim sektörümüzde çok
fazla kadın çalışan var ama
daha eşit haklar olması gerekiyor. Bu açıdan önemli bir
proje oldu ve inanıyorum ki
kadın ve erkek eşitliği açısından farkındalık yarattık.
Devam eden bir proje, iş
hayatının her alanında var
yaptık bitti değil farkındalığı
oluşturduk ve devamı da olacak. Hem üyelerimiz hem de
sektörümüz nezdinde iyi sonuçlar aldık diyebilirim. Bizi
bu ödüle layık gören hem
jüri üyelerimize hem de fuarı
düzenleyenlere çok teşekkür
ediyorum.

Sarp İntermodal Yönetim
Kurulu Başkanı Onur Talay:
logitrans lojistik fuarına bu
sene 3’ncü katılımımız.Firmamız aslında çok genç bir şirket
4 buçuk senelik bir geçmişimiz var. İntermodal taşımacılık yapmak üzere kurulmuş bir
şirketiz. Ana iş kolumuz 45’lik
konteyner taşımacılığı ve oldukça genç bir ekipten oluşuyor,4 buçuk senede yaklaşık
96 kişilik ekip sayısına ulaştık.
Faaliyet kolumuz 45’lik konteyner taşımacılığından vazgeçmeden sadece bu konu üzerinde uzmanlaşarak ilerlemeye
devam etmek istiyoruz. Tüm iş

planımızı karayolundan intermodal taşımacılığa aktarmak
üzere kurguladık önümüzdeki
yıllarda ekipman çeşitliliğini
arttırarak faaliyetlerimize yine
intermodal taşımacılıkla devam etmeyi planlıyoruz.

sürdürülmesi ve artarak
gitmesi yönünde olacaktık.
Bütün Türkiye’de olduğu
gibi Avrupa’ya da çok iyi
hizmetler veriyoruz bunu
bütün dünyaya yaymak gibi bir hedefimiz mevcut.
Sadece kara yolu olarak
belirtmiyorum bütün lojistik sektöründen trenyolu, karayolu, havayolu gibi
alanlarda ve depoculuk
konumlarında genişletmek
istiyoruz.
Kalitemizden
ödün vermeden tam tersine
arttırarak insan gücü ve kurumsal özelliklerimize dikkat ederek devam edeceğiz.
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Omsan Lojistik
Lojistik Operasyon
Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Koşlu:
Bildiğiniz gibi Omsan lojistik bir OYAK kuruluşu
yaklaşık 40 senedir hizmet
vermekte. Ödül bizim için
çok şeyi ifade ediyor. Amacımız tabii ki bu ödüllerin

Haberin devamı 34’üncü sayfada

LOJİSTİK
33’üncü sayfadaki haberin devamı

Transorient Yönetici
Ortağı Nil Tunaşar:
Biofarma lojistik projesi ile
ödül aldığımız için çok mutluyuz. Sağlık sektörüne ve dolasıyla acil ihtiyacı olan hastalara lojistik hizmet veriyoruz.
Biofarma, klinik deneyler,
hızlı taşınması gereken tahliller, kan örnekleri ve bunun
gibi tıbbi malzemelerin taşınmasına yönelik lojistik projedir. Bu projede yüksek hız ve
doğru planlama çok önemli.
Hızlı teslimat için kullandığımız taşıma modu havacılıktır.
Çünkü bu taşma modunda
hız çok önemli.
Ford Trucks
Pazarlama Müdürü
Bahattin Topçu:
Her ödül çok değerlidir,
bu senede açıkçası Ford
Trucks için ödüller yılı oldu,
hepsinin ayrı yeri var. Atlas

ödülünün bizim için önemi,
öncelikle biz bu ürünü lojistik sektörü için geliştirdik 5
yıl süren bir çalışması oldu.
Bu çalışmaların hepsi biz
ve müşterilerimizin, lojistik
firmalarının, profesyonellerin, sürücülerin ve kademedeki servis birimlerinin yani
tüm değer zincirinin her
birimini dinleyerek aldığımı geri bildirimlere göre
bir araç geliştirdik. Bunun
üzerine logitrans lojistik fuarının yaptığı bir oylamada
bu ödülü almak bizim için
çok değerli. Lojistik sektöründen alınan bir ödül ve
yaptığımız işlerin değerinin
görülüyor olması çok anlamlı. Bizi de bundan sonra,
sektörün daha fazla desteklemesi ve sektörün beklentilerine daha fazla önem
vermek için bizleri motive
ediyor.

Doğtaş Kelebek Mobilya
Marmara Bölge Müdürü
Umut Altun:
Bu ödülü almamız çok
gurur verici, çünkü günümüzde verimliliği arttırmak
adına üstüne eğilebilecek
en önemli konulardan bir
tanesi lojistik. Şirketlerimizin hem verimliliğini hem
de karlılığını arttırabilecek
departmanlardan bir tanesi.
Biz de Doğtaş ve Kelebek
mobilya olarak sadece mobilyaya özgü taşıma standartlarımı her geçen gün
geliştirmeye çalışıyoruz.
Third Party dediğimiz lojistik şirketimizle çalışıyoruz.
Kendileri tamamen mobilya
taşımasına yönelik taşımalarda bulunuyor. Yurt içerisinde
yaklaşık 150 mağazaya dağıtımımızı bu firma ile yapıyoruz.
Düzce ve Biga’da konumlanan
fabrikalarımızın depolarından

tüm Türkiye’ye dağıtımlarımız gerçekleşiyor. İhracat da
bizim için çok önemli bir pay.
Özellikle Avrupa, Orta Doğu,
Kuzey Afrika ve Orta Asya’da
ki bayilerimize, mağazalarımıza konteyner ve kamyon
bazında araçlarımız ile lojistik
hizmetlerimizi en iyi şekilde
hizmet vermeye çalışıyoruz.
Atlas lojistik ödülünü alarak
firmamızın taçlandırılması
bizi çok mutlu etti, çok gurur
duyduk.
Fevzi Gandur Lojistik Hava
ve Deniz Taşımacılığı Genel
Müdürü Hasan Şafak:
Ödülün geniş katılımlı bir
online yarışma sonucunda bize ulaşması bizim için çok anlamlı. Oy kullananlar arasında
sektördeki meslektaşlarımız
olduğu kadar müşterilerimizin de olduğunu biliyoruz.Ödül bu sebepten dolayı bizim

Ford Trucks F-MAX logitrans
Fuarı’nda Büyük İlgi Gördü
FORD Trucks, bu yıl 12’ncisi İstanbul Fuar Merkezi’nde
gerçekleştirilen, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve
Orta Asya ülkelerinin lojistik
ve tedarik zinciri sektörlerinin karar vericilerini bir araya
getiren Uluslararası logitrans
Transport Lojistik Fuarı’nda
‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü yeni çekicisi F-MAX’ı sergiledi.
Ağır ticari araç sektöründeki en saygın ve prestijli
ödüllerden biri olan ‘2019
Uluslararası Yılın Kamyonu’
(International Truck of the
Year - ITOY) ödülüne layık
görülerek önemli bir başarıya
imza atan Yeni Ford Trucks
F-MAX, güç, verimlilik, teknoloji ve konforu bir arada

sunuyor.Yüksek kapasiteli 225
Ah aküsü, 1050 litreye kadar
sunulan yakıt tankı, 980-1300
mm aralığında seçilebilen 5.
teker yüksekliği ile yeni FMAX uzun yollarda kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor.
F-MAX, modern tasarımı
ve sürücü odaklı yaklaşımının
yanı sıra 2.5 metre genişliğindeki kabiniyle de konfor
ve lüks sunuyor. Kokpit tarzı
konsolun tasarımı, tüm fonksiyonlara kolayca erişilebilmesini sağlıyor. Sürüş deneyiminin
keyfini artırmak için entegre
edilen en küçük detaylarla birlikte kabinde ferah bir ortam
sağlanıyor. F-MAX, tüm bu
özellikleri, tabandan tavana
2160 mm yükseklik sunan düz
zemini ve 260 mm’lik koltuk

şahsımıza verilmiş gibi gözükse de aslında Fevzi Gandur ailesine ve değerli çalışma arkadaşlarımıza duyulan güvenin
somut bir sembolü. Bu ödül
Bizi çok motive etti, demek ki
doğru işleri yapıyormuşuz aynı hızla devam edeceğiz.
Genel Transport Hava Kargo
Müdürü Hakan Çaman:
Atlas Lojistik ödülleri,
Türkiye Lojistik camiasında
verilen en prestijli ödüllerden
biridir. Kazananlar çeşitli iş
kollarına
mensup
seçkin bir jüri tarafından belirlenmekte
ve Türkiye’nin tek
lojistik fuarı olan
logitrans’da ödülleri
takdim edilmektedir. Ödülü almamızın altında yatan
başarının elde edilmesinde yönetimin

en üst noktasından, aramıza
en son katılan arkadaşımıza;
yurtdışı acente ağımızdan,
yurtiçi müşteri ve tedarikçi
portföyümüze kadar birçok
farklı aktörün etkisi, katkısı
olmuştur. Bu ekiple, son beş
yılda yakalamış olduğumuz
çift haneli büyüme trendimizi korumak ve daha da ileri
noktalara taşımak gayesi içerisindeyiz.
Emeği geçen ve bizi bu
ödülü layık gören herkese teşekkür ederiz.

Krone logitrans’da
Müşterileriyle Buluştu

ayarıyla sağlıyor. F-MAX ayrıca, patentli uçak tipi geniş
depolama kapasitesi ile yenilikçi ve çığır açan 90 derece
katlanabilir üst yatakla sürücülere rahatlık sağlıyor. Yeni
çekicinin fren hissi ise bir
otomobilinkini andırıyor.
F-MAX düşük motor sesi
düzeyi ve ses emici detayları sayesinde sınıfının en iyi
NVH özelliklerini sunuyor.
Yeni F-MAX, geniş ve
kolay erişilebilir bir dizi
depolama alanı barındırıyor. Uçak tipi yatak üstü
depolama, aracın her iki
tarafında geniş üst depolama ve dış depolama alanları
kolayca kullanılabiliyor ve
temizlenebiliyor.
Düşük sahip olma
maliyetleri ile güç ve
verimlilik sunuyor
Sahip olma maliyeti,
yeni F-MAX için kilit bir
faktör olarak öne çıkıyor.
F-MAX, üç alandasahip
olma maliyetini iyileştiriyor. Üretim ve geliştirme,
artırılan dikey entegrasyon
ile birlikte Ford Trucks’a
maliyet temeli açısından rekabetçi bir avantaj sağlıyor.

TÜRK
nakliyecisinin
yol arkadaşı Krone, bu yıl
12’ncisi düzenlenen Uluslararası logitrans Transport
Lojistik Fuarı’nda, 2 adet
ürünü ile yer aldı. İstanbul Fuar Merkezi’nde Türk
nakliyecisini ve Avrupa,
Afrika, Orta Doğu ve Orta
Asya’dan gelen misafirlerini
212 metrekarelik standında ağırlayan Krone, fuar
süresince yoğun bir şekilde
müşteri teması gerçekleştirdi. Krone standı aynı zamanda fuarın en büyük ve
en ilgi çekici standlarından
biri olarak göze çarptı.
Krone, kullanıcılarına
üst düzey kaliteye daha uygun fiyatla ve cazip ödeme
seçenekleriyle erişme imka-
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nı sunuyor.
Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar fuara
katılmalarının önemine dair
verdiği demecinde, “Şartlar
ne olursa olsun ben ve ekibim Türk nakliyecisinin her
zaman en yakınında olacağız. Burada 3 gün boyunca
Krone Türkiye Satış Müdürü
Ömürden Özacar

3 farklı kıtadan onlarca ülkeden gelen misafirlerimizi
ağırladık. Türkiye’nin dört
bir yanından gelen nakliyeci
dostlarımızla buluştuk. Gerek misafir ettiğimiz nakliyeci dostlar, gerekse arayıp bizi
tebrik eden dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Krone, her
zaman ve her koşulda Türk
nakliyecisinin değişmez yol
arkadaşı olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.
Türkiye’deki
ekonomik
durumun tüm sektörleri etkilediği gibi kendi sektörlerini de etkilediğini hatırlatan
Özacar, “Tüm paydaşlarımızla birlikte böyle bir dönemden geçerken hiç tereddüt
etmeden bu fuara katılma
kararı aldık. logitrans fuarı, Türkiye’de düzenlenen ve
sektörel anlamda hem ülke
çapında hem de global çapta
etkiler yaratan bir fuar. Buraya 2 farklı model ürünümüzü
getirdik. Kullanıcıların taleplerini son zamanlarda etkileyen modellerimizle logitrans
Fuarı’nda yerimizi aldık. Tüm
sektöre ve paydaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz” şeklinde
sözlerini sonlandırdı.

FUAR

Hizmet İhracatında Lojistiğin Önemi Artacak
logitrans Transport Lojistik
Fuarı kapsamında düzenlenen “2023 Vizyonuyla Hizmet İhracatında Lojistiğin
Yeri - Fırsatlar ve Riskler”
konulu bir panel düzenlendi.
Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu’nun moderatörlüğünü
yaptığı panelde Turkish Cargo Genel Müdür Yardımcısı
Turhan Özen, Netlog Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı ve Hizmet İhracatçıları
Birliği Yük Taşımacılığı ve
Lojistik Hizmetleri Komite
Başkanı Şahap Çak, UTİKAD Başkanı Emre Eldener,
UND Başkan Danışmanı ve
Netlog Lojistik Uluslararası
Taşımacılık Başkanı Fatih
Şener konuşma yaptı.

Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu

Oturumun ilk konuşmasını yapan Turkish Cargo
Genel Müdür Yardımcısı
Turhan Özen, Türkiye’nin
2023 yılı vizyonu kapsamında Turkish Cargo’nun vizyonunu fırsatlar ve tehditler
kapsamında anlattı.
İstanbul’un dünya üzerindeki konumunun önemine değinen özen, Turkish
Cargo’nun Dünya’nın en
fazla ülkesine uçan hava
kargo şirketi olduğunu belirterek, 122 ülke, 307 nokta ve 85 kargo uçuş noktasına ulaşılabilir konumda
olduğunu ifade etti. Türk
Havayolları’nın 2023 vizyonunu anlatan Özen, bu yılı
yüzde 3,7 ile kapatacaklarını
söyleyen Özen, 5 yıl içerisinde dünyanın ilk 5 kargo
şirketi içerisinde olmayı hedeflediklerini söyledi. Özen,
İnsan kaynakları, organizasyon, filo, hub anlamında çok
ciddi yatırımların devam

ettiğini söyledi ve dünyanın
en büyük kargo kapasitelerinden birini sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.
Dünya ve Türkiye hava
kargo pazarı hakkında da bilgi veren Özen, yıllık büyüme
tahminlerinin yüzde 2,5 ile
yüzde 4,9 arasında değiştiğini söyledi.
Özen: “Turkish Cargo’nun
hedefi dünyanın ilk 5
hava kargo firmasından
biri olmak”
Turkish Cargo 2017 yılında 1,131 milyon kargo
taşırken, pazar payını yüzde 3’e çıkardı. 2018 yılında
yüzde 21 oranında büyüme
ile taşınan tonaj miktarının
1,37 milyon ton düzeyine,
pazar payının yüzde 3.5’e çıkarılmasının hedeflendiğini

Turkish Cargo Genel Müdür
Yardımcısı Turhan Özen

söyleyen Özen, dünyadaki
bütün hava kargo ticaretinin
belirli bir network üzerinden toplanıp dağıtıldığını
belirterek, İstanbul’un bu anlamda stratejik bir konumda
olduğunu belirtti.
İstanbul’un dünya hava kargo hub’ı olması-

nın çok yüksek olduğunu
ifade eden Özen, İstanbul
Havalimanı’nın burada çok
önemli rol oynayacağını belirtti. Özen, “İstanbul Havalimanı, ilk hayata geçtiği
dönem itibarıyla 2.5 milyon
tonluk bir hava kargo kapasitesine sahip olacak. Faz
ikiye ulaştığı zaman toplam
6 milyon tonluk bir kargo
şehrine ulaşacak. İstanbul
Havalimanı ikinci fazını
devreye aldığında dünyanın
en büyük hava kargo hublarından birincisi olmaya
adaydır. Bunun altyapısını
kurmak kadar bunu doldurmak da çok önemli. Bununla ilgili THY, üzerine düşeni
yapmaya devam edecek” diye konuştu.
Çak: “Lojistik sektörü
büyümeye devam ediyor”
Netlog Lojistik Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı ve
Hizmet İhracatçıları Birliği
(HİB) Yönetim Kurulu Üyesi Şahap Çak konuşmasında,
Türkiye’de sunulan depolama hizmetleri hakkında
bilgiler verdi. Lojistik sektör
büyüklüğünün 85 milyar dolar olduğunu söyleyen Çak,
sektörün büyümeye devam
ettiğini aktardı.
Lojistiğin bilgi birikimi
isteyen bir sektör olduğunu,
bunun için de eğitimin çok
önemli olduğunu söyleyen
Çak, verilen eğitimlerin teorik olarak iyi olsa bile pratikte yeterli olmadığını savundu. Sektör pratiklerinin
kazanılması için sektörde
çalışmanın önemine işaret
ederken gençlerin sabırsız
olduğuna işaret etti. Lojistiğin ciddi eğitim, tecrübe ve
birikim istediğini vurgulayan Çak, tüm bunlara sahip
olabilmek için de özverinin
gerektiğini vurguladı.
Türkiye’nin lojistik rekabetçiliği ile ilgili de değerlendirme yapan ve jeopolitik ve
stratejik konumun rekabetçilik için tek başına yeterli
olmadığını kaydeden Çak;
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“Çin Avrupa’ya yaptığı taşımaları kurduğu yeni tren yolu hattı ile 14 günde yapıyor
ve bunun fiyatı ise 4 bin 500
dolar. Biz ise bu kadar yakın
olmamıza rağmen ancak 5 ila
7 gün arasında Almanya’ya
ulaşabiliyoruz ve bu taşımayı
3 bin 500 dolara yapabiliyoruz. Nerede kaldı o zaman
bizim rekabetçiliğimiz” dedi.
Çak devlet tarafından
farklı sektörlere verilen des-

Netlog Lojistik Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı ve HİB Yönetim
Kurulu Üyesi Şahap Çak

teklerin lojistik sektörüne de
verilmesi gerektiğini anlatarak OSB üzerinden bunu örneklendirdi. Çak, “OSB’ler
için devlet belirli bir alanı
ayırıyor ve uygun bir fiyata
firmalara veriyor. Ancak lojistik sektörü için böyle bir
destek yok” dedi.
İlaç depoları lojistiği konusunu dile getiren Şahap
Çak sözlerini şöyle sürdürdü: “İlaç fabrikalarında çok
gelişkin bir teknoloji söz
konusudur. Daha sonra bizim depolarımıza bu ilaçlar
gelir. Bizde de yüksek standartlar söz konusudur. Tüm
depolar ısı kontrollüdür.
Depodan çıktıktan sonra ise
dağıtımı serbest. Bu kadar
dikkatle üretilen ve kontrol
edilen ilaçlar ısı kontrolüne
uymayan ambar kamyonlarıyla nakledilir. Biz, bunu
yıllardır anlatıyoruz. Henüz
bir yol alamadık. Gerekçe ise
maliyetinin yükselmesi gösteriliyor. Diğer bir handikap
ise sebze meyvede ucuzluğu
temin etmek için ısı kontrollüğü teşvik etmek. Elbette ısı
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kontrollü taşımacılık olmalıdır. Bunun için aracın da bu
tür bir taşımaya uygun taşıt
olmalıdır. Ürünlerin tüketiciye sağlıklı olarak ulaştırılması gerekir.
Türkiye’nin yüzde 20 nüfusunun yaşadığı İstanbul,
metrekaresi 700 ile bin dolar
arasında metrekare maliyetler söz konusu. Bu rakamlarla verimli depo yapmak
mümkün değil. Organize
sanayi bölgelerinde böyle
alanlar tahsis edilebilir. Ne
yazık ki lojistik sektörü için
bu tür alanlar ayrılmıyor. Bu
sorunları dile getiriyoruz.
Lojistiğin önemi anlaşılıyor.
Önümüzdeki günlerde Almanya’daki gibi bizim sektörümüzün öneminin anlaşılacağını umuyorum.”
Şener: “Türkiye’nin bir
ihracat hedefi varsa, lojistik
hedefi de olmalıdır”
UND Başkan Danışmanı
ve Netlog Lojistik Uluslararası Taşımacılık Başkanı
Fatih Şener ise konuşmasında, Türkiye’nin bir ihracat
vizyonu ve hedefi olduğunu, lojistik vizyonunun da
olması gerektiğini söyledi.
Fatih Şener sözlerine söyle devam etti: “Türkiye’nin
acilen lojistik stratejisini belirlemesi gerekiyor. Nasıl ki
Çin, limanları geliştiriyor,
otoyollar yapıyor. Yükünü
göndereceği yolu inşa etmek
zorunda. Türkiye’nin de
2023 ihracat hedefine ulaşabilmesi için lojistik stratejisi
ve belge stratejisinin olması
gerekiyor” dedi.
Karayoluyla taşınan ürünlerin kendine özgü yapısı olduğunu belirten Şener, “Bazı
mallar vardır ki sadece karayoluyla göndermeniz gerekir.
Türkiye’nin bir ihracat hedefi varsa, lojistik hedefi de olmalıdır” dedi.

UND Başkan Danışmanı ve
Netlog Lojistik Uluslararası
Taşımacılık Başkanı Fatih Şener

Şener, Türkiye, acilen lojistik altyapısını ele alması
gerektiğini, varolan altyapının mevcut dış ticaretin
gerçekleşmesinde
yetersiz
kaldığını, ihracatın 3 katına
çıkması durumunda ise daha

da zorlaşacağını belirterek,
“Türkiye, ihracatının yarısını
Avrupa’ya yapıyor, karayolunun payı yüzde 43, karayolu
reel olarak ise yüzde 80’in
üzerinde. Dış ticaret açığı
veren bir ülkenin belge sorunun olmaması gerekiyor.”
diyerek, Türk taşımacılarının
vize ve belge sorununu yaşamaya devam ettiğini belirtti.
Türkiye’nin 2023 vizyonu
kapsamında Türkiye’nin dış
ticareti lojistiği stratejsinin
oluşturulması
gerektiğini
söyleyen Fatih Şener, hizmet
ihracatının stratejik önemine
ve bunun gerçekleşmesi için
kamu ile özel kesimin işbirliğinin önemine işaret etti.

UTİKAD Başkanı
Emre Eldener

Eldener: “İstanbul’un
doğusu ile batısını birbirine
bağlayan demiryolu hattına
ihtiyacımız var”
UTİKAD Başkanı Emre
Eldener de lojistik sektöründe şu an yaşanan ve çözülmesi gereken konular hakkında
bilgi verdi. Tek Yol Tek Kuşak projesinde Türkiye’nin
orta hatta bulunduğunu hatırlatan Eldener, “Bizim burada söz sahibi olmamız için
İstanbul’un doğusu ile batısını birbirine bağlayan demiryolu hattına ihtiyacımız var.
Biz bunu sağlayamadığımız
sürece demiryolu vagonlar
İstanbul’da takılacak. Bizim
mutlaka boğaz geçişini demiryolu ile geçmemiz gerekiyor” dedi.
Gümrük kapılarındaki
sorunlara değinerek, dış
ticaretin sağlıklı yürümesi için gümrük kapılarında
yaşanan sorunların hızla çözülmesi gerektiğinin altını
çizen Eldener, “ Geçen yıl
38 milyar dolarlık hizmet
ihracatı oldu. Yük ve yolucu
taşımacılığı yüzde 80 ile çok
ciddi bir ağırlığa sahip. Bu
miktarın artırılmasını hedefliyoruz” dedi.
Eldener, İstanbul Yeni
Havalimanı’nın
önemine
değinerek, 2023 yılındaki
hedeflerin gerçekleşmesi dileğini dile getirdi ve bunun
gerçekleşmesi için canla başla
çalıştıklarını ifade etti.
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Filolar Ford Trucks İle Büyüyor
CENGIZ İnşaat ve dünyanın en büyük 250 müteahhidi arasında yer alan Polat Yol,
Kuveyt’te inşası devam eden
ve yaklaşık 400 bin kişinin
yaşayacağı Al Mutlaa kentindeki projelerde kullanılmak
üzere 94 adet Ford Trucks’ı
filosuna katarken, Kar Beton,
filosunu 30 adet Ford Trucks
ile genişletti.
Cengiz İnşaat, Kuveyt’teki işlerinde kullanmak üzere

4143D DC inşaat kamyonu,
3543M DC mikser, 3543T
LR çekici ve 1833 DC yol
kamyonu olmak üzere toplam 50 adet Ford Trucks
aracı filosuna kattı. Polat Yol
ise 4143D DC ve 2533 DC
olmak üzere filosunu toplam 44 adet Ford Trucks ile
genişletti. Düzenlenen araç
teslimat töreninde Cengiz
İnşaat ve Polat Yol’a teşekkür
plaketi takdim edildi.

Törene ABD Maslahatgüzarı Larry L. Memmot,
Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Ticaret Müşaviri Atilla Uğur Başbuğ, Polat Yol
Kuveyt Ülke Müdürü Hakan Dayangaç, Cengiz İnşaat Kuveyt Ülke Müdürü
Gökay Güler, Ford Trucks
Ortadoğu Ülkeler Müdürü
Mustafa Caner Sinanoğlu ve
Ford Trucks’ın Kuveyt’teki
bayisi Alghanim Auto’dan
Kamal Al Zein ve Nihad Alkilani katıldılar.
Kuveyt şehrinin güneyinde, yaklaşık 100 bin kilometrelik alanda sıfırdan oluşturulacak ve 400 bin kişinin
yaşayacağı Güney Al Mutlaa
şehrinde, 116 okul, 156 cami,
48 mini market, 12 halk sağlığı merkezi ve üç özel klinikle
birlikte birçok hizmet sunulması hedefleniyor. Güney Al-

Mutlaa projesi, her biri 400
metrekareyi kapsayan 28.336
konuttan oluşan 12 banliyöyü kapsıyor. Kuveyt Kamu
Bayındırlık ve İskân İdaresi
(PAHW), dev kentin kamu
altyapısını inşa etmek için de
288 milyon Kuveyt Dinarı
tutarında sözleşme imzaladı.
Projede ayrıca, kamu hizmetleri ve enerji santrallerinin inşaatı da dahil olmak üzere 60
ihale gerçekleştirilecek.
Türkiye’nin önde gelen
hazır beton ve yapı kimyasalları üreticisi Kar Group bünyesinde faaliyet gösteren Kar
Beton, filosunu 30 adet Ford
Trucks 4142M mikser ile genişletti. Düzenlenen araç teslimat töreninde Ford Trucks
tarafından Kar Beton adına
firma sahiplerine teşekkür
plaketi takdim edildi.
Gerçekleştirilen teslimat

Seri Uluslararası Taşımacılık ve
Güvensoy İnşaat Volvo Trucks Dedi
GÜVENSOY İnşaat, 10
adet FMX 500 HP 8x4 Volvo
kamyon satın alarak filosunu
güçlendirken, Seri Uluslararası Taşımacılık, Temsa
İş Makinaları’ndan bir adet
Volvo Trucks FH 540HP
4X2 Performance Edition
teslim aldı.
Güvensoy İnşaat, Çanakkale’nin Çan ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından işletilen
maden sahasında yürüttüğü
çalışmaları için tercihini Volvo Trucks’tan yana kullandı.

Güvensoy İnşaat, 10 adet
FMX 500 HP 8x4 Volvo
kamyon satın alarak filosunu güçlendirdi. 40 araçtan
oluşan filosuna ilk kez Volvo
Trucks dahil eden Güvensoy
İnşaat, Volvo kamyonlarile
maden sahasındaki operasyonlarını daha verimli ve güvenli şekilde yürütebilecek.
Teslimat töreni, Güvensoy
İnşaat firmasının sahibi Gültekin Güvensoy ile Temsa İş
Makinaları’nı bölge satış yöneticisi Fatih Tunçay’ın katılımı ile gerçekleşti. Törende

konuşma yapan Güvensoy
İnşaat firmasının sahibi Gültekin Güvensoy şunları söyledi, ”Üstlendiğimiz büyük
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törenine Kar Group Yönetim
Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü,
Kar Beton Genel Müdürü
Haluk Atasoy, Kar Beton
Batı Marmara Bölge Müdürü Hüseyin Savur’un yanı
sıra Ford Trucks Türkiye
Direktörü Burak Hoşgören,
Ford Trucks Türkiye Satış
Müdürü Murat Bakış, Ford
Trucks Bölge Satış Müdürü
Baran Süslü, FSM Demirbaş
Otomotiv Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Demirbaş
ile Satış Müdürü Cem Akkaya katıldı.

1977 yılında faaliyete geçen
Kar Beton, Kar Group çatısı
altında Marmara Bölgesi’nin
çeşitli illerinde faaliyetlerine
devam ediyor. Yıllık 2,5 milyon metreküp üretime sahip
olan Kar Beton’un Marmara
Bölgesi’nde 11 beton santrali
bulunuyor. 2 bin 750 metreküp saat kurulu kapasite
ile faaliyetlerine devam eden
şirket, 55 beton pompasına
sahip bulunuyor. Kar Beton,
2014 yılından bu yana filosunu 168 adet Ford Trucks ile
genişletti.

de önemli. Volvo FMX 500
HP 8x4 kamyon yürüyen
aksamı ilehem madenciliğin
ağır taşımacılık koşullarına
uygun hem de çevreci bir
ürün. Yakıt tasarrufu, sürücü
konforu gibi özellikleri ile de
bu zorlu koşulların bertaraf
edilmesine destek oluyor.
Volvo kamyonu ilk kez tercih
ettik. Temsa İş Makinaları ile
başlayan bu ilişkimizin uzun
yıllar süreceğine eminim.”
Seri Uluslararası Taşımacılık Makine Tic. Ltd. Şti,
Volvo Trucks Türkiye distribütörlüğünü yürüten Temsa
İş Makinaları’ndan teslim
aldığı bir adet Volvo Trucks
FH 540HP 4X2 Performance Edition ile filosundaki araç
sayısını 26’ya çıkardı.
Teslimat törenine Seri
Uluslararası Taşımacılık firma sahibi Bülent YILMAZ
ile Temsa İş Makinaları’ndan
Kamyon Kilit Müşteriler
Müdürü Turgay Demirbilek ve Bölge Satış Yöneticisi
Gökçer Balcan katıldı.
Teslimat töreninde konuşma yapan firma sahibi
Bülent Yılmaz neden Volvo
Trucks’ı tercih ettikleriyle
ilgili düşüncelerini ve Temsa
İş Makinaları’na olan güvenlerini şu sözlerle dile getirdi:

“Zorlu yol koşullarına yönelik, yüksek donanımlı ve ADR
opsiyonu olan bir araç arayışımız vardı. Volvo Trucks FH
540HP 4X2 Performance
Edition beklentilerimizin de
ötesini sunan bir araç. Aracı
kullanacak olan arkadaşımız,
uzun yıllardır firmamız bünyesinde çalışan ve çok kıymet
verdiğimiz bir şoför. O da
aracı inceledi, deneyimledi
ve çok memnun kaldı. Ayrıca araçta bulunan çift kavramalı debriyaj da kararımızda
etkili oldu. Bizim için sefer
süresi önemli bir faktördür.
Çift kavramalı debriyaj sistemi vites değişimi esnasında
oluşan zaman ve güç kaybını
büyük oranda azaltıyor. Özellikle rampa çıkışlarında, vites
değişimleri esnasında oluşan
hız kaybı minimum seviyeye
iniyor ve daha az vites değişimi gerektiriyor. Sonuç olarak
yakıt tüketimini azaltarak
bize avantaj sağlıyor. Bizi bu
yüksek performanslı ve verimli araçla tanıştıran Temsa
İş Makinaları’nın satın alma
sürecinde bir çözüm ortağı
titizliğiyle destek olan, satış sonrasında da yanımızda
olacağının güvencesini veren
Temsa İş Makinaları’na da
ayrıca teşekkür ederim.”
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Tırsan’dan Bergwerff Transport’a
İzolasyonlu Hava Kargo Aracı
TIRSAN’IN bünyesinde yer
alan Talson, Hollandalı lojistik şirketi Bergwerff Transport
Service’e yüksek güvenlikli
Talson İzolasyonlu Hava Kargo Aracı TAGFNA teslimatı
gerçekleştirdi.
Tırsan bünyesinde bulunan
dünyanın önde gelen kutu üreticisi ve Avrupa’da hava kargo
taşımacılığı segmentinin pazar
lideri Talson, geniş ürün gamı
ile müşterilerinin ihtiyaçlarını
karşılamaya devam ediyor. Geliştirdiği yüksek teknolojiye sahipürünlerle son olarak Treyler İnovasyon 2019 Ödülleri
Konsept kategorisinde 3.’lük
elde eden Talson, Bergwerff
Transport Service’e GDPPharma ve TAPA TSR1 serti-

fikasına sahip, yüksek güvenlikli Talsonmarka İzolasyonlu
Hava Kargo Aracı, TAGFNA,
teslimatı gerçekleştirdi.
Bergwerff Transport Service, 30 yıllık tecrübesi ile Avrupa genelindeki tüm lojistik
ihtiyaçlar için en güvenilir
şirketler arasında yer alıyor.
Talson araçları sayesinde Bergwerff Transport Services,
müşteri kargolarını güvenli ve
zamanında teslimat noktasınaulaştırabiliyor ve buna ek olarak ilaç taşımacılığı sertifikası
ile medikal ürünler de özenli
bir şekildetaşınabiliyor.
Teslimat törenine katılanBergwerff Transport Service
Genel Müdürü JolandaBergwerff ve TalsonTrailer Satış

Bölümü’nden Frank den Ouden, işbirlikleri hakkında bilgi verdi.
Teslimat töreninde konuşan
JolandaBergwerff, “Bergwerff
Transport Service olarak, müşterilerimizin gereksinimlerini
karşılamak ve yüksek güvenlikli hava taşımacılığı hizmeti
sunabilmek için Talson araçlarını tercih ettik. Talson araçları sayesinde müşterilerimize
söz verdiğimiz gibi güvenli bir
şekilde hızlı kargo teslimatı
gerçekleştirebiliyoruz. TAGFNA aracının roller taban teknolojisi ile hızlı, elektronik
kilit sistemi sayesinde ise tüm
rakiplerimizden daha güvenli
teslimat yapabiliyoruz.
Aynı zamanda Talson-

TAGFNA araçlarının bozulabilir ve hassas ürünler için
geliştirilmiş izolasyonlu yapısı
sayesinde taşımacılığını yaptığımız çabuk bozulabilen
ürünleri taze tutabiliyoruz.
Böylelikle müşterilerimize söz
verdiğimiz gibien iyi hizmeti
sunuyoruz.Ürünleri ile her türlü ihtiyacımıza cevap veren ve
satış sonrası hizmetleri ile her
zaman yanımızda olan Talson
ile çalışmaktan çok memnunuz
ve ortaklığımızın önümüzdeki
günlerde güç kazanmaya devam edeceğine eminim.” dedi.
Frank
den
Ouden,
“Avrupa’nın pazar lideri hava
kargo treyler üreticisi olarak, çiçek ve ilaç taşımacılığı gibi hassas ürünlerin en iyi ve güvenilir

şekilde taşınmasına imkan sağlıyoruz.Dünyanın farklı ülkelerinden müşterilerimizin taleplerini
karşılıyor ve müşterilerimize en
iyi ürün ve hizmeti sunuyoruz.
Bu yaklaşımımız sonucunda, en
son yeniliklerimizden biri olan
Talson Güvenli Kutu ürünümüz
iletreyler sektörünün en prestijli ödülü kabul edilen Treyler
İnovasyon 2019 Ödülü’nün
Konsept kategorisinde 3.’lük
elde ettik. Bergwerff Transport
Service’e teslimatını gerçekleş-

tirdiğimiz TAGFNA araçlarımız gelişmiş güvenlik özellikleri
ile donatılmıştır. Talsonaraçlarının sahip olduğu bu özellikler
sayesinde müşterilerimiz, taşımacılığını yaptığı bozulabilir
yada hassasürünleri sorunsuzca
son tüketiciye ulaştırabilmektedir. Ayrıca sahip olduğumuz
satış sonrası kaliteli ve hızlı hizmetlerimizle de bütün müşterilerimizin olduğu gibi Bergwerff
Transport Service’in her zaman
yanında olacağız” dedi.

EuroTurk Lojistik ve Transtur’un Tercihi Krone Oldu
KRONE, Tire fabrikasında
düzenlenen teslimat töreninde
Türkiye’deki faaliyetlerine yeni başlayan İngiltere merkezli
EuroTurk Lojistik’e 10 adet
Mega Liner, Kayseri merkezli Transtur’a ise 5 adet Mega
Liner teslimatı gerçekleştirildi.
Krone’nin Tire fabrikasında
düzenenlenen teslimat töreninde Krone Türkiye CEO’su
Rıza Akgün ve Krone Bölge
Satış Yöneticisi Erkan Şenyurt,
EuroTurk Lojistik Genel Müdürü Suat Atalay’ı ağırladılar.
Teslimat töreninin ardından
kısa bir açıklama yapan Rıza
Akgün, “EuroTurk Lojistik

İngiltere’deki faaliyetlerinden
tanıdığımız, bildiğimiz bir
firmadır. İşlerini oldukça profesyonel yapan ve satın alma
kararlarında maksimum titizlikle hareket eden EuroTurk

Lojistik’in Türkiye’deki ilk
tercihi olmaktan gurur duyuyoruz. Mega treylerimizin onların her türlü ihtiyacını karşılayacağını biliyoruz, hayırlı
olsun” şeklinde konuştu.

EuroTurk Lojistik Genel
Müdürü Suat Atalay ise yaptığı açıklamada, “Mega treylerin mucidinden 10 adet Mega
Liner alarak Türkiye’deki
faaliyetlerimize başlamış ol-

maktan ötürü çok mutluyuz.
Krone’nin Avrupa genelinde
ve Türkiye’de olumlu referansı çok yüksek seviyede. Kalite,
sağlamlık ve uzun ömürlülük
konularında kendini kanıt-

lamış bir firma olmasıyla birleşince bu kararı verdik. Bizi
bugün İzmir’deki bu güzel
tesiste ağırladılar, hem bunun
için hem de bu güzel tesisi ülkemize kazandırdıkları için
kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Transtur’un Kayseri’deki
merkezinde gerçekleşen teslimat töreninde firma sahibi Celal Turgut, Krone’nin
Bölge Satış Yöneticisi Kemal
Sungar’ı ağırladı. Krone adına
Celal Turgut’a plaket verilirken, Transtur’un filosuna yeni
kattığı 5 adet Mega Liner’ın
teslimatı gerçekleştirildi.

Tofaş’tan Vakko’ya
Elektrikli Doblo

Scania’dan Antalyalı Çiftçilere
3 Adet Scania R 450
FARKLI sektörlerin tercihi
olmaya devam eden Scania,
Antalyalı çiftçilere de çözüm
ortağı oldu. Scania Antalya
Yetkili Satıcısı Başaran, Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliğine 3 adet
Scania teslimatı gerçekleştirdi.
Başaran tesislerinde gerçekleştirilen teslimat töreninde açıklamada bulunan
Başaran Yönetim Kurulu
Başkan YardımcısıGökhan

Başaran, Antalya’nın sadece
turizm bölgesi olarak değil
narenciye ve yeraltı madenleri açısından da zengin bir
şehir olduğunu belirterek
“Scania olarak bölgedeki çiftçilerimize de çözüm ortağı
olacağız. Bugün Tarım Kredi
Kooperatifleri Antalya Bölge
Birliğine 3 adet Scania R 450
teslim ediyoruz. Tanker üstyapılı bu araçlarımız ile çiftçilerimize mazot taşınacak.

Artık çiftçilerimizin ihtiyaçları, daha verimli, çevreci ve
düşük maliyetli araçlar ile
karşılanacak” dedi.
Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği, Antalya dışında ayrıca Burdur ve
Isparta illerinde bulunan 87
kooperatifede destek veriyor.
Antalya Bölge Birliği, bünyesinde bulunan benzin istasyonlarından çiftçi üyelerine
uygun mazot temin ediyor.

FIAT Professional Ailesi’nin
tecrübeli üyesi Doblo’nun,
Tofaş Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen elektrikli versiyonu
Vakko’ya teslim edildi. Tamamen elektrikli motoruyla dikkat çeken ve 210 km menziliyle
ön plana çıkan iki adet elektrikli
Fiat Doblo Cargo, Vakko’nun
İstanbul’daki şehir içi operasyonlarında kullanılacak.
Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, 30kW’lık bataryayla donatılan elektrikli Doblo ile ilgili
olarak, “Avrupa Komisyonu verilerine göre Türkiye’nin son üç
yıldır Ar-Ge’ye en çok yatırım
yapan şirketi konumundayız.
Tofaş’ın Bursa’daki Ar-Ge merkezinde geliştirilen elektrikli Fiat Doblo, Ar-Ge’mizin geleceğe
yönelik çalışmalarından biri.
Önümüzdeki yıllarda, elektrikli
araç pazarı belirgin bir olgunluğa eriştiğinde, geliştirdiğimiz
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rekabetçi araçlarla topluma ve
ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.
Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, elektrikli Doblo ile ilgili olarak, “Tofaş Ar-Ge olarak önemli bir bilgi birikimine sahibiz.
Avrupa Komisyonu çatısı altındaki Ortak Araştırma Merkezi
verilerine göre Türkiye’nin son
üç yıldır Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan şirketi konumundayız. Tofaş Ar-Ge Merkezi’nde
farklı elektrikli sürüş sistemleri ve batarya teknolojileri ile
elektrikli araca özgü güvenlik,
verim ve konfor uygulamaları
konusunda birçok araştırma
çalışmalarına ayrıca önem veriyoruz.Müşteri deneyimi çevresinde kurgulanmış bir geleceğe
hazırlanmak üzere yaptığımız
bu çalışmalar Ar-Ge’mizin yetkinliğini ortaya koymak ve geliştirmek adına çok kıymetli.

Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında geliştirilen elektrikli Fiat
Doblo da, Ar-Ge’mizin geleceğe yönelik çalışmalarından biri.
Önümüzdeki yıllarda elektrikli
araç pazarı belirgin bir olgunluğa eriştiğinde, geliştirdiğimiz
rekabetçi araçlarla topluma ve
ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda da yeni ürün fırsatlarına
yönelik Ar-Ge çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. İki elektrikli
aracımızı Vakko firmasına test
amaçlı kullanmak üzere teslim
ettik. Kendilerinin değerli yorumları Tofaş Ar-Ge çalışmalarında dikkatle değerlendirilecek. Bu işbirliğinden büyük bir
memnuniyet duyuyoruz” yorumunda bulundu.

LOJİSTİK

Kapıkule’deki Araç Kuyrukları
İçin Eylem Planı Hazırlandı
TICARET Bakanı Ruhsar Pekcan,
Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki uzun tır
kuyruklarının ticareti olumsuz etkilediğini belirterek, “Vatandaşımızı, ihracatçımızı bu kuyruklardan kurtarmak
amacıyla Kapıkule Eylem Planı hazırladık. Bu konuda Bulgaristan ile iş birliği
halinde çalışmamız önem taşıyor” dedi.
Bakan Pekcan,yaptığı açıklamada,
Bulgaristan temasları kapsamında

24 Saatte Teslimat!
PAN

Sofya’da çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya
geldiğini anımsatan Pekcan, daha sonra Ekonomi Bakanı Emil Karaniko-

HO CHI MINH

444 7 726

lov, Maliye Bakanı Vladislac Goranov
ile görüştüğünü ifade etti.
Görüşmelerde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin yanı
sıra sınır kapılarındaki sorunların da
ele alındığını aktaran Pekcan, iki ülke
arasındaki en büyük sınır geçiş noktası
olan Kapıkule-Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’ndan ürün akışının hızlandırılmasının büyük önem arz ettiğini
dile getirdi.
“Çalışma grupları oluşturacağız”
Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki uzun
tır kuyruklarının ticareti olumsuz
etkilediğine dikkati çeken Pekcan,
Bulgaristan Başbakanı Borisov başta
olmak üzere görüştüğü bakanların bu
sorunun çözülmesi noktasında ciddi
bir iradeyi ortaya koyduğunu vurguladı. Pekcan, “Vatandaşımızı, ihracatçımızı bu kuyruklardan kurtarmak
amacıyla Kapıkule Eylem Planı hazırladık. Bu konuda Bulgaristan ile iş birliği halinde çalışmamız önem taşıyor.
Bunun için Türkiye ve Bulgaristan
olarak çalışma grupları oluşturacağız.”
diye konuştu.
Pekcan, şöyle devam etti: “Kapıkule Sınır Kapımızdaki peronları yeni
uygulayacağımız projeyle tek durak
sistemine uygun inşa edeceğiz. X-ray
kapasitesini de artırdık, bu sayede
kırmızı hat sevklerini sürekli gözden
geçiriyoruz. Bundan sonra bu uygulamalarımızı daha sonuç odaklı hale
getireceğiz. Hedefimiz sonuç odaklı
çalışmaları hızlandırmak.”
Pekcan, Kapıkule-Kapitan Andreevo’daki peron sayısını 8’den 10’a çıkarma yönündeki taleplerini aktardıkları,
Bulgar tarafının da aralık ayı itibarıyla
bu adımı atacağını ilettiğini söyledi.
Pekcan, ayrıca Türk ve Bulgar
gümrük genel müdürlerinin kapılarda teknik incelemelerde bulunacağını
ve çözüm önerileri üzerinde çalışacağını kaydetti.

BUNLARI
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İhracat Kargonuzu 24 Saatte Teslim Ediyoruz
www.panlogistics.com.tr

Yenİ Destİnasyon
DÜNYANIN EN ÇOK ÜLKESİNE UÇAN HAVA KARGO TAŞIYICISI
ŞİMDİ VİETNAM, HO CHI MINH’E DE UÇUYOR.

Hızı İle Tanışın

� 7500 € Mal Bedeline
EROU
DANG
� 150 KG’a Kadar
� Gümrükleme Vekaleti Olmadan
� Kapınızdan – Dünyanın Her Havalimanına
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Dünyada ilk lojistik köy/
merkez kavramı sanayileşmenin artması ile birlikte ilk olarak
ABD, Texas’ta inland port adı ile
tabir edilen liman ve uluslararası havaalanlarını içeren bütün taşımacılık türlerinin içeren
bünyesinde endüstri parklarının da bulunduğu makro bir
yapıda ortaya çıkmıştır.
Lojistik
köyler/merkezler
Avrupa’da ise ilk olarak Fransa’da kurulmuş, daha sonra
tüm Avrupa’ya yayılmıştır.

