
Kasım tarihleri arasında ger-
çekleşen fuarda dünyanın ve 
Türkiye’nin önde gelen lo-
jistik firmalarının yanı sıra 
sektörün her alandan teda-
rikçileri de yerlerini aldılar. 
Taşımacılık sektörünün her 

İSTANBUL’DA 13’üncü-
sü düzenlenen Uluslararası 
Transport Lojistik Fuarı lo-
gitrans ile Türkiye’nin dünya 
pazarlarına entegrasyonunda 
lojistiğin önemi bir kez daha 
gözler önüne serildi. 13-15 
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alanından geniş katılımın 
görüldüğü fuarda şirketler iş 
ortakları ile fikir alışverişinde 
bulunurken, küresel ve bölge-
sel yeni iş fırsatları da fuarın 
gündeminde yer aldı. Fuar 
boyunca düzenlenen farklı 
konferanslarda Türkiye’nin 
ve Avrupa’nın önemli pazarla-
rındaki sektördeki değişimler 
detaylı olarak masaya yatırıldı.

Lojistik endüstrisinin tüm 
paydaşlarını bir araya getir-
medeki en önemli platform 
logitrans’a, 24 ülkeden 158 
sergileyici firma ve 50’nin 
üzerinde ülkeden 15 bin 600 
ziyaretçi katılım gösterdi. 

SEKTÖRÜN başarılı fir-
malarının bu yıl 10’uncu 
kez ödüllendirildiği Lojistik 
Ödülleri’nde jüri aday firmala-
rın son bir yıllık aktivitelerini 
değerlendirdi. Şirketlerin bir 
yıllık aktiviteleri ile bir önceki 
yıl aktiviteleri arasındaki bü-
yümeye ve büyümeleri hangi 
alanda olduğunu göz önünde 
bulunduran jüri, titiz çalışma-
ları sonucunda Lojistik Ödülü 
Atlas’ın sahiplerini belirledi.

TÜRKİYE’NİN Kuşak ve 
Yol Girişimi’nde konumlan-
masına odaklanan araştırma 
raporu hazırlandı. Çin tara-
fından başlatılan girişimde 
Orta Koridor üzerinde yer 
alan bu projenin Türkiye’ye 
etkilerinin, avantaj ve deza-
vantajlarının detaylı bir çalış-
ma kapsamında irdelenmesi, 
Türkiye’nin ticari girişimleri 
ve ekonomik gelişimi açısın-
dan da önem taşıyor.
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ALMAN Lojistik Birliği 
BVL tarafından bu yıl 36.’sı 
organize edilen ve dünya-
nın en önemli tedarik zin-
ciri etkinliklerinden biri 
olan ‘International Supply 
Chain Conference’, 23-25 
Ekim 2019 tarihleri arasın-
da Berlin’de düzenlendi. 

Konferansın bu yılki te-
ması “İlham ver - Teşvik et 
- Harekete geç” (“Inspire 
- Encourage - Act”) olarak 
belirlenirken, değişen siyasi 
ve sosyal ortam ile teknolo-
jideki dinamik gelişmelere 
de dikkat çekildi.

2019 Atlas
Lojistik Ödülleri
Sahiplerini Buldu

Kuşak ve
Yol Girişiminde 
Kritik Dönemeç

Devamı 29. sayfadaDevamı 12. sayfada
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www.panlogistics.com.tr

Tüm fuar organizasyonlarında “nail to nail” hizmet
Taşıma, gümrükleme, teslimat, ambalajlama, depolama
Profesyonel, eğitimli Pan ekibi
İhtiyaçlara göre planlama ve anahtar teslim uygulama
Stand kurulum–söküm

Devamı 14. sayfada

Business Intelligence Solutions
BI & AI

Warehouse Management System
WMS

TMS
Transportation Management System

2020 Uluslararası
Yılın Ticari Aracı
Ödülü’nü Ford Aldı
FORD, 2020 Uluslara-
rası Yılın Ticari Aracı 
Ödülü Yarışması’nda (I-
VOTY) Transit Custom 
Plug-In Hybrid mode-
liyle birinciliği aldı. Ford 
Transit EcoBlue Hybrid 
modeliyle de prestijli ya-
rışmada ikinciliği de alan 
marka adına ödülü Ford 
Avrupa Ticari Araçlar Ge-

Alman Lojistik 
Ailesi Global 
Partnerleri İle 
Buluştu
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Türkiye’nin Lojistik
Gücü logitrans’ta 
Kendini Gösterdi nel Müdürü Hans Schep, 

20 Kasım’da Fransa’nın 
Lyon kentinde düzenle-
nen Solutrans 2019’daki 
gala töreninde aldı. 

Ödülü alan yeni Ford 
Transit Custom Hybrids, 
yarışmada 97 puan alarak 
önemli bir farkla yarışma-
yı kazandı.
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yetkilileri katıldı. Taşımacılık faali-
yetinde bulunan firmaların taşıdık-
ları eşya, kargo ve yolcu hareketleri-

UND tarafından Ulaştırma Elekt-
ronik Takip ve Denetim Sistemi 
(U-ETDS) tanıtım toplantısı ger-
çekleştirildi. Bolu Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda yapılan toplantıya, Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı Daire 
Başkanı Mehmet Özbey, Uluslara-
rası Nakliyeciler Derneği temsilcile-
ri, ulusal ve uluslararası yük ve yolcu 
taşımacılığı yapan nakliye firmaları 

nin elektronik olarak gerçek zamanlı 
takibi, değerlendirilmesi ve denetimi 
imkanlarının sağlanacağı U-ETDS 

Yük Taşımacılığı 2020’de 
Denetim Altına Alınacak

Toplantı sonunda açıklamalar-
da bulunan Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Daire Başkanı Mehmet 
Özbey, sistemin amacının kontrol 
altına almak olduğunu belirterek, 
“Ulaştırma Elektronik Takip ve 
Denetim Sistemi tanıtım toplantısı 
yapıyoruz. 2019 yılında yolcu giriş-
leri bu kapsamda yapılmakta. Tür-
kiye’deki yolcu taşımacılığı şu anda 
kontrol altına alınmış durumda. Bu-
radaki en büyük amaç kontrol altına 
almak, disiplinize etmek. Kaçak ve 
yetkisiz çalışan firmaları tespit edip 
yetki sahibi, vergi veren, personel ça-
lıştıran firmalarımızın daha fazla ka-
zanım elde etmesini sağlamak” dedi.

 “Yetkisiz olan firmalar
tespit edilecek”

Sistemin yük taşımacılığında da yıl-
sonu itibariyle zorunlu olacağını ifade 
eden Özbey, “Yılsonu itibariyle yük 
taşımacılığında da bilgi girişi aynı şe-
kilde yapılacak. Buradaki amaç da ay-
nı şekilde taşımacılarımıza daha fazla 
para kazanmalarına imkan sağlamak. 
Yetkisiz olan firmalarımızı tespit ede-
rek kapsam dışına çıkarmak. Ülkemiz-
de yük ve yolcu taşımacılığını kontrol 
altına almak. Mesala yolcu taşımacılı-
ğında şu anda bir noktadan diğer nok-
taya giden yolcu emniyet ve istihbarat 
birimlerimiz tarafından zamanında 
operasyon yapılabilmekte. Özellikle 
terör suçlarında çok ciddi anlamda bu 
sistemin faydası var. Buradaki başka 
bir amaç da ülkemiz içerisinde yapılan 
yük ve yolcu taşımacılığında durumu-
muz nedir, hangi aşamadayız, başka 
hangi tedbirleri almamız gerekiyor, 
bununla ilgili nakliyecilerimizle istişa-
re ediyoruz” şeklinde konuştu.

Nakliye firmalarının sistemi nasıl 
kullanacağına dair de bilgiler veren 
Özbey, “Sistem hem e-devlet üzerin-
den bilgi girişini kabul ediyor. Hem 
firmalarımızın kendilerinin aldıkları 
web sistemi bizim bakanlığımızla en-
tegre edilecek sistemle yürütülecek. 
Üçüncü olarak da şu anda tamamen 
bitiremediğimiz bir mobil uygula-
mamız olacak. Bu mobil uygulama 
cep telefonlarına indirilerek rahat 
bir şekilde bilgi girişleri burada yapı-
labilecektir” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan UND Yüksek 
İstişare Kurulu Üyesi Ömer Gülen, 
sistemle ilgili endişeleri olduğunu 
belirterek, “Sektöre kazandırılmaya 
çalışılan bu sistemin artıları ve eksi-
leri olduğunu düşünüyorum. Daha 
tam oturmamış bir yapıya sahip ol-
duğunu, sektörü tam anlamda ifade 
edip ihtiyaçlarını karşılayacak bo-
yutlarda bir yapıya kavuşmadığını 
düşünüyoruz” dedi.

sisteminin kapsamlı olarak anlatıldı-
ğı toplantıda, firma temsilcilerinin 
soruları da cevaplandı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Daire Başkanı Mehmet 
Özbey, yük taşımacılığında 2020 yılı itibariyle 
uygulamaya geçecek olan Ulaştırma Elektronik Takip 
ve Denetim Sistemi’yle, taşımacılığın tamamen kontrol 
altına alınacağını söyledi.  



LOJİSTİK

3
KASIM 2019

Türkiye ve Kazakistan Ortak 
Lojistik Merkezler Kuracak
TÜRKİYE-KAZAKİSTAN Kar-
ma Ekonomik Komisyon Toplantı-
sı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay ve Kazakistan Başbakanı 
Askar Mamin’in katılımıyla, Dol-
mabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçek-
leşti. Toplantının ardından Oktay 
ve Mamin basın açıklamasında bu-
lundu. Açıklama öncesinde, İşbirliği 
imza töreni gerçekleşti.

Oktay, “Ticaretten yatırıma, ulaş-
tırmada eğitime, tarımdan kültür 
alanına kadar geniş bir yelpazede, 
ticaret ve yatırım alanında 14, ulaş-
tırma alanında 6, kültür ve turizm a-
lanında 11, eğitim alanında 5, sağlık 
alanında 4, sanayi, bilim, teknoloji 
alanında 8, tarım alanında 7, çalışma 
ve sosyal güvenlik alanında 3, çevre 
ve şehircilik alanında 4, bankacılık 
ve finans alanında 2, gençlik alanın-
da 1 olmak üzere, toplam 65 eylemin 
hayata geçirilmesini hedefleyen bir 
Eylem Planını nihaileştirerek huzur-
larınızda imza altına almış bulunu-
yoruz. Söz konusu Eylem Planı ile i-
kili ilişkilerimizde kaydedilen somut 
gelişmelerin takibini kolaylaştırmayı 
ve çözüm odaklı adımlar atabilmeyi 
hedefliyoruz” dedi.
Oktay: “Türkiye-Kazakistan ikili 

ticaretine çok önem veriyoruz”
Türkiye-Kazakistan ikili ticaret 

ilişkilerine çok önem verdiğini dile 
getiren Oktay, “Orta Asya’daki en 
büyük ticari ortaklarımızdan birisi 
olan Kazakistan’la var olan dostluk 
ve kardeşlik ilişkilerimizi ekono-
mik temellerle sağlamlaştırma ga-
yesiyle çalışmalarımızı tüm hızıyla 
sürdürüyoruz. Sayın Başbakan 
Askar Mamin ile iki ülke arasın-
daki ticari ve ekonomik ilişkilerde 
gelinen son durumu heyetlerimiz 
ile birlikte istişare ederek mevcut 
ilişkilerimizin daha da geliştirile-
bilmesi için alınması gereken ön-
lemlere ilişkin son derece verimli 
görüşmeler gerçekleştirdik. Türki-
ye-Kazakistan ikili ticaretine çok 
önem veriyor ve bu yönde çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Özellikle 
10 milyar dolar hedefini düşündü-
ğümüzde. Bu konuda Cumhurbaş-
kanlarımız tarafından belirlenen 
10 milyar Dolarlık dış ticaret hac-
mi hedefine ulaşmak için daha çok 
gayret göstermeliyiz” dedi.

Oktay, bugün gerçekleştirilen İş 
Forumunda 13 tanesi ticari nitelik-
te, 6 tanesi kurumsal işbirliği esasın-
da olmak üzere imzalanan toplam 
19 anlaşma ile 1,4 milyar dolar tu-
tarında iş hacmi oluşturacak sözleş-
meler imzalandığını dile getirdi.

Kazakistan Başbakanı Askar 
Mamin ise konuşmasında, “İki 
cumhurbaşkanımızın da katılacağı 
toplantıya, bu toplantı büyük katkı 
sağlayacaktır. Bizler burada işbirliği 
protokollerini imzaladık ve birçok 
konuda kararlar aldık. Bizler, bugün 
maksatlarımıza ulaşmanın mutlulu-

ğunu taşıyoruz. Günümüzde 4 bin 
200’den fazla Türk iş sahasının ül-
kemizde olduğunu belirtmek istiyo-
rum ve bunlar günümüzde başarılı 
çalışmalara imza atıyor. İlk yarıyılı 
değerlendirecek olursak, iş adam-
larının 2018 senesiyle karşılaştır-
dığımızda, her yıl katlanarak ticari 
hacmimizin büyüdüğünü görüyo-
ruz. Bizim şu anda gerçekleştirmek-

te olduğumuz toplantı kararlarıyla 
daha önce alınan kararların gerçek-
leştiğini görüyoruz. Bundan sonra 
daha da güzel olacağına inanıyoruz. 
Türkistan şehri, ruhani başkentimiz 
olarak daha çok gelişime ihtiyacı 
olan bir şehrimizdir ve bununla ilgi-
li olarak da iş adamlarımızı burada 
yatırıma davet etmek istiyoruz. Bir-
çok iş alanlarının yatırımcılara uy-

gun olduğunu belirtmek istiyorum. 
Türkiye’nin önde gelen iş adamları, 
iş çevreleri bizler için gerekli tüm 
şartların sağlandığı 20 anlaşmaya 
imza attığımıza şahit oldular. İki ül-

ke arasındaki iş birliği ve ticari hac-
mi, stratejik ortaklığımızla bundan 
sonra da geliştirerek devam ettire-
bileceğimizi düşünüyoruz ve buna 
inanıyorum” dedi.



ULUSLARARASI Taşıma-
cılık ve Lojistik Hizmet Üre-
tenleri Derneği’nin (UTİ-
KAD), 37’nci Olağan Genel 
Kurul Toplantısı gerçekleşti.

UTİKAD Genel Müdürü 
Cavit Uğur’un açılışını yap-
tığı 37’nci Olağan Genel Ku-
rul Toplantısı bir dakikalık 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
ile başladı. Omega Ship-
ping Taşımacılık ve Tic. Ltd. 
Şti.’den Halit Kocaoğlu’nun 
Divan Heyeti Başkanı, BDP 
International Lojistik Ltd. 
Şti.’den Serkan Alabaş’ın Di-
van Başkan Yardımcısı ve Si-
bel Uluslararası Taşımacılık 
ve Dış Tic. Ltd. Şti’den Sibel 

Gültekin Karagöz’ün Divan 
Yazmanı olarak seçilmesinin 
ardından, toplantının açılış 
konuşmasını yapmak ve 2019 
Yılı Faaliyet Raporu’nu sun-
mak üzere UTİKAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Emre El-
dener kürsüde yerini aldı.

Eldener; “UTİKAD’ın 
2019 yılındaki tüm faaliyet-
lerinin detaylı bir şekilde yer 
aldığı UTİKAD Faaliyet 
Raporu’nu çevresel sorumlu-
luk bilinciyle bu yıl ilk kez di-
jital olarak yayınladık. Şunu 
da belirtmek isterim ki 2020 
yılı başında UTİKAD’ın 
sektöre ve üyelerine hizmeti 
ve desteği, 2 yeni çalışma ile 
devam edecektir.  İlk olarak 
belirtmekten mutluluk duya-
rım ki; sektördeki eğilim ve 
beklentileri ölçmeye yönelik, 
Prof. Dr. Okan Tuna hocamı-
zın katkılarıyla belirli dönem-

lerde hazırladığımız Lojistik 
Sektöründe Eğilimler ve Bek-
lentiler Araştırması’na tekrar 
başladık. Birçok önemli ko-
nuya değinen araştırmanın 
lojistik sektörünün profili, 
eğilimleri ile beklentilerini 
ortaya çıkaracağına ve gele-
cek politikalarının oluşturul-
masına katkı sağlayacağına 
inanıyoruz. Araştırma kap-
samında hazırlanan anketi 
geçtiğimiz ay siz üyelerimize 
gönderdik, anket sonuçlarına 
ilişkin raporumuzu Ocak ayı 
başında yayınlayacağız. İkinci 
çalışmamız ise 2019 yılı ba-
şında UTİKAD İcra Kuru-
lu’ndaki yeniden yapılanmay-
la birlikte kurulan Sektörel 
İlişkiler Departmanı’nın ha-
zırlamakta olduğu “2019 Yılı 

Uluslararası Lojistik Sektörü 
Raporu” olacak. Bu raporda 
lojistik sektörünün küresel 
görünümü, Türkiye lojistik 
sektörü değerlendirmesi yer 
alacak olup her taşıma modu 
bazında istatistiki incelemele-
re ve 2019 yılında öne çıkan 
gelişmelere yer verilecektir. 
Bu raporun, yeni iş ilişkileri-
ni kurarken Türkiye lojistik 
sektörü hakkında yararlanı-
labilecek bir kaynak olarak 
hem sektörün tümüne hem 
de UTİKAD üyelerine katkı 
sağlamasını umuyoruz” şek-
linde konuştu.

UTİKAD’ın lojistik sek-
töründeki birçok alanda 
çalışmalar yürüttüğünün ve 
olumlu sonuçlar aldığının da 
altını çizen Eldener, konuş-
masının ardından 2019 yılın-
da gerçekleştirilen faaliyetleri 
üyeler ile paylaştı. Yıllık faali-
yet raporunun sunulmasının 
ardından denetim kurulu ra-
porlarının ibrası gerçekleşti 
ve bütçeler onaylandı.

UTİKAD ile İstanbul 
Millî Eğitim Müdürlüğü 
arasında imzalanan “Okul-
Sanayi İş Birliği İstanbul 
Modeli” protokolü hakkında 
bilgi vermek için T.C. Millî 
Eğitim Bakanlığı İstanbul 
İl Millî Eğitim Müdür Yar-
dımcısı Serkan Gür kürsüde 
yerini aldı. Gür, “Öncelik-
le şunu ifade etmek isterim 
ki, UTİKAD’ın sektörüne 
sahip çıkma, sektörünün 
yeniliklerini takip etme ve 
eğitime yönelik çalışmaları 
da dahil olmak üzere yaptığı 
çalışmaları yakından takip 
eden biri olarak bu güzel 
oluşum içerisinde olmaktan 
dolayı mutluluk duyuyorum” 
diye konuştu.

20’nci yılını tamamlayan 
üyeler ödüllendirildi

Genel Kurul Toplantı-
sı’nda dernek üyeliğinde 
20’nci yıllarını tamamlayan 
firmalara şiltleri de takdim 
edildi. UTİKAD üyele-
rinden As-Av Uluslararası 
Nakliyat ve Tic. A.Ş., ATF 
Forvarderlik Ltd. Şti., C.B.I. 

LOJİSTİK

KASIM 2019
4

Sa hi bi
AysbergBasınYayın
San.Tic.Ltd.Şti.Adına

İl ker AL TUN
•

SorumluYazıİşleri
Müdürü

Akın ÖCAL
•

İçerikEditörü
Necmi ÇELİK

•
HaberMerkezi
Gülbin BEKTAŞ
Ali İrfan ALCAN

Ekin Seren ÜNSAÇ
İ. Sergen ALTUN

•
DışHaberler
Al tı nay BE KAR

•
AkademikDanışman
Prof. Dr. Stefan ISKAN

•
GrafikUygulama

Er tan AL TUN
•

Halklaİlişkiler
Müdürü

Sel ma AL TUN
•

Multimedya
Sinan GÖRAL

•
Abone-Dağıtım

abone@aysberg.com

Fiyatı:10TL

AYDABİRYAYINLANIR
ISSN 1302-0021

YayınTürü
Ye rel Sü re li Ya yın

YayınaHazırlayan
Ays berg Ba sın Ya yın 

San. Tic. Ltd. Şti.

Baskı: 
ÖzgünOfset 

Yeşilce Mah. Aytekin Sok. 
No:21 Seyrantepe Sanayi  

4.Levent/İSTANBUL
Tel:+90.212 280 00 09

YayınAdresi
Bi ra cı lar Sok. No:10 34387

Me ci di ye köy / İS TAN BUL
Tel:+90.212-217 49 59 (Pbx) 
Faks:+90.212-211 62 77

Web: www.kar go ha ber.com 
E-ma il: in fo@kar go ha ber.com 

Kar goHa ber’de ye ra lan ya zı lar 
izin siz ola rak kul la nı la maz

Çin yük treni Marmaray’dan ilk kez ge-

çerken, logitrans’ın yerleşim çalışma-

ları başlamıştı. UN RO-RO’yu satın alan 

DFDS  ile Panalpina’yı bünyesine katan 

DSV ilk kez geldiği fuarda en büyük ka-

tılımcılardan biri olarak yerleşimini ya-

pıyordu. Çinli lojistik operatör Sinochain 

Türkiye’de neler oluyor, kimler var, ül-

kenin lojistik birikimi ne diye dikkat ke-

silmişti. Kazakistan Aktau Limanı, Azer-

baycan Demiryolları ADY Express gibi 

kuşak ve yol üzerinde yer alan ülkelerin 

limanları, demiryolları fuarda yerlerini 

almış ve dünya lojistikçilerine; ‘en iyi se-

çenek benim’ diyordu.

Telaş ve hazırlık sadece firmalarda da 

değildi. Alman Lojistik Birliği LAG‘Alman ya-

pımı Lojistik İnovasyonlar’ başlıklı konfe-

ransını programlarken, Fraunhofer Ensti-

tüsü ‘Avrupa Otomotiv Distribütörlüğünde 

Dijitalleşme / Türk Firmaları Nasıl Faydala-

nabilir?’ konulu panel için konuşmacıları-

nı planlıyordu. Tam da o günlerde Ticaret 

Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, DEİK 

Başkanı Nail Olpak ile birlikte DEİK Lojis-

tik İş Konseyi ve Çin İş Konseyi tarafından 

PWC’ye hazırlatılan ‘Türkiye’nin Kuşak ve 

Yol Girişimi’nde Konumlandırılması’ rapo-

runu basın ile paylaşıyordu. 

Almanya’nın dev lojistik aile-

si, Berlin’de ulaştırma bakanlarının 

açtığı ‘Uluslararası Tedarik Zinciri 

Konferansı’nda daha da devleşirken, 

Türkiye’de Uluslararası logitrans Trans-

port Lojistik Fuarı lojistiğin vizyoner 

paydaşlarını buluşturuyordu. 

24 ülkenin temsil edildiği logitrans 

2019’da katılımcı sayısı yüzde 16 artışla 

158 firma olarak gerçekleşti. Katılım-

cıların yarısı uluslararası firmalardan 

oluştu. Uluslararası logitrans Transport 

Lojistik Fuarı 15 bin 600 ziyaretçiyi 

ağırlarken ilk kez Avrupa dışından ge-

lip ortak ülke pavilyonu kuran Kanada, 

logitrans’ın Avrasya’nın en büyük lojistik 

fuarı olarak önemini de teyit etmiş oldu.

Fuarın katılımcı yelpazesi ve lojistik 

çözümlerin çeşitliliği, Türkiye’nin ulusla-

rarası ilgi gören jeostratejik bir lojistik üs 

olduğunu kanıtlıyor. Katılımcılar arasında 

Türk hizmet sağlayıcılar kadar bazı ulus-

lararası ortaklıklar ve deniz taşımacılığı 

sektörünün önemli oyuncuları da yer aldı. 

UND ve UTİKAD tarafından güçlü bir 

katılım ile desteklenen logitrans’ın katı-

lımcı kitlesinin önemli bir kesimini de Tur-

kish Cargo başta olmak üzere Lufthansa 

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

Cargo ve Qatar Cargo gibi havayolu ope-

ratörlerinin yanı sıra temsil düzeyi yük-

sek olan forwarder şirketleri oluşturdu. 

Katılımcıların sayısına, düzeyine, 

kendini gösterme arzusuna bakılınca 

anlaşılıyor ki; logitrans iş yapmak ve 

trendleri yakalamak isteyene gerek-

li ortamı sunuyor. Üst düzey bir bilgi 

paylaşım platformu olan logitrans, 

Türkiye’nin başta alt yapı yatırımları 

olmak üzere lojistikteki tüm iddialarının 

bayrağını dalgalandıran bir etkinliktir. 

Katılımcılar, lojistikte dünyadaki tüm 

gelişmeleri kapsayan bir yıl değerlen-

dirmesi ile birlikte, büyük müşterilerin 

ağırlanması, tedarikçilerin yanı sıra yeni 

müşteriler kazanılması adına son dere-

ce verimli bir üç gün geçirmektedirler. 

logitrans, hizmet fuarlarında alışılagel-

mişin aksine sıcak satışta da son derece 

güçlü ve büyük bir ticaret hacmine ev 

sahipliği yapmaktadır. 

Türkiye’nin lojistik gücünü bir bü-

tün olarak sergileyerek dünya liginde 

üst seviyelere taşımakla yükümlü olan 

özel sektör logitrans’a gelmelidir. Yatı-

rımlarını paraya dönüştürerek milletine 

borcunu ödemekle yükümlü olan kamu 

sektörü için de logitrans eşsiz bir vit-

rindir. Türkiye’nin lojistikteki hayalleri 

adına milli bir güç ve irade sergilemesi 

olarak görülmesi gereken logitrans’a ge-

lenlerin, özellikle son fuarda ortaya koy-

dukları temsil düzeyi çok etkileyiciydi. 

Yerli yabancı herkesin büyük beğenisini 

alan yüksek seviyedeki bu temsil, fuarın 

çıtasını daha da yukarılara çıkardı. Tüm 

katılımcıları bunu gerçekleştirdikleri 

ve cesurca boy gösterdikleri için tebrik 

ediyorum. Fuarın açılışını gerçekleştiren 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlike-

li Mal ve Kombine Taşımacılık Düzen-

leme Genel Müdürü Sayın Cem Murat 

Yıldırım’a da katkı ve sahiplenmeleri ne-

deniyle teşekkür ediyorum.

Fuarlarda Boy Göstermek

BAKIŞUTİKAD 37’nci Olağan
Genel Kurulu Gerçekleşti

Uluslararası İthalat İhracat 
Nakliyat ve Tic. A.Ş., Den-
mar Uluslararası Nakliyat ve 
Tic. Ltd. Şti., Gökbil Nakli-
yat Depolama Lojistik San. ve 
Dış Tic. A.Ş., İntermed Ulus-
lararası Nakliyat Dış Tic. Ltd. 

Şti., İstanbul Denizcilik Nak. 
Ve Tic. Ltd. Şti., MTS Lojis-
tik ve Taşımacılık Hizmetleri 
Tic. A.Ş. ve Omsan Lojistik 
A.Ş. ödüllerini UTİKAD 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Emre Eldener’den aldı.

Lojistik sektörüne önemli 
katkılar sağlayan merhum 
Ahmet Kartal anısına her 
yıl verilen başarı ödülleri 
bu yıl da 2018-2019 eğitim 
dönemi bölüm birincilerine 
verildi. 

UTİKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Emre Eldener



TÜM YOLLAR İÇİN
  TÜM ŞARTLAR İÇİN

DİLEDİĞİNİZ HER  
YERE GÖTÜRÜR

Arazi ve düz yol , 7 ton AYA ‘ ya  
kadar farklı versiyon lar

HER GÖREVE HAZIR

Geniş panelvan  
ve şasi ürün gurubu

SINIRSIZ ÇOK YÖNLÜLÜK

5 metreye ulaşan kasa boyu ,  
4300 kg ‘a kadar taşıma kapasitesi

RAKİPSİZ  
PERFORMANS

3.0 litre , 180 hp motor ve  
8 ileri tam otomatik şanzıman
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logitrans Transport Lojistik 
Fuarı kapsamında düzenlenen 
“Hava Kargo ve E- Ticaret” 
konulu bir panel düzenlendi.

Airport Cargo Committee 
(ACC) Türkiye temsilcisi, Air-
port Cargo Committee, Luft-
hansa Cargo Genel Müdürü 
Hasan Hatipoğlu’nun modera-
törlüğünü yaptığı panelde Tur-
kish Cargo Kıdemli Başkan 
Yardımcısı, Kargo Pazarlama 
Başkanı Fatih Cığal, Lufthansa 
Cargo İş Çözümleri Airmail ve 
E-ticaret Kıdemli Yönetici Li-
sa Druml, We World Express 
Bölge Müdürü Selçuk Yeşiltan, 
EDIT E-ticaret Derneği Baş-
kanı Emre Ekmekçi sunumla-
rını gerçekleştirdi.

Oturumun ilk konuşmasını 
yapan Turkish Cargo Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Kargo Pa-
zarlama Biriminden Sorumlu 
Başkanı Fatih Cığal,  hava car-
gonun E-ticaret için ne  ifade 
ettiğini ve E-ticaretin beklenti-
lerini anlattı.

Global E-ticaret pazarının 
şu anda büyük çoğunluğu pos-
ta taşıması normal kargodan 
farklı bir şekilde beyanlarının 
sade olduğu, içeriğinin daha 
az bilindiği ve operasyonel 
prosedürler açısından daha 
standart paketleme, etiketleme 
gibi grupların uygulandığını 
belirten Çığal, havayolu sektö-
rünün regülasyon ve prosedür-
lere bağlı uygulamaların yük-
sek maliyetli organizasyonlar 
olduğunu söyledi.

Cığal: “Havayolu
sektöründen yüksek 

teknoloji bekleniyor”
Havayolu sektöründen 

yüksek teknoloji beklendiğini 
ifade eden Fatih Cığal, “Hem 
müşteriler, hem de gönderi-
ci firmalar ürünlerin hangi 
aşamada, nerede olduğunu çok 
yakından takip etmek istiyor. 
Bunun içinde parsiyel bazında 
çok ciddi anlamda yüksek tek-
nolojik operasyon gerekiyor.  
Eş zamanlı olarak E-ticaret 
aynı zamanda müşterilerin çok 
fazla navlun bedeli ödememek 

isteği nedeniyle aslında düşük 
maliyet gerektiriyor.  Beklen-
tiler yüksek, maliyet beklentisi 
de ters oranda düşük olsun is-
teniyor” dedi.

Bu doğrultuda THY’nin 
elindekilere bakıldığı zaman 
yüzde 90 oranında birbiriyle 
çeliştiğinin altını çizen Cığal 
,sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz-
den E-ticaret makul bir de-
ğerlendirme beklerken bizler 
yüksek maliyetli operasyonlar 
yürütüyoruz. Çok esnek plan-
lama beklenirken, biz bir çok 
kurala tabi üründe, paketleme, 
etiketleme, gibi ekstra standart 
uyguluyoruz. Bunun haricinde 
beyanlar, içerikle ilgili özel 
taşıma koşullarına tabi olacak 
ürünler ile ilgili ekstra prose-
dürler bekliyoruz. Haliyle hızlı 
bir E-ticaret bunları yapmak-
tan imtina etmek durumunda 
kalıyor. Yüzde 80-90 oranında 
aslında çelişen durumumuz 
var. Ama bu kadar çelişkiye 
rağmen E-ticaret dünyasından 
istenen mod aslında havayolu 
ulaşımı. Bu gün maksimum 
bir hafta navlun süresine ya-
kın, Uzak Doğu’dan çıkmış 
ürünün Avrupa’daki müşteriye 
ulaştırılması bekleniyor, bu da 
havayolu olmadan mümkün 
olan bir süreç değil. Bunla-
rı yapabilmek için biz neler 
yapıyoruz? Bazı teknolojik 
gelişmelere yatırım yapıyoruz 
bu teknolojik gelişmelerin alt 
yapısal alanı bizim İstanbul’da 
yeni havaalanında geliştirdiği-
miz tesisimizde uygulanacak 
uygulamalar olacak. Yüksek 
oradan teknoloji kullanaca-
ğız. İnsan faktörünü müm-
kün mertebe dışarıda tutmuş 
olacağız. Yüksek teknolojinin 
getirmiş olduğu verimlilik ar-
tışı da maliyetlerimizi kabul 
edilir seviyede tutma fırsatı 
vermiş olacak.”

Ekmekçi:
“e-ihracatın temeli lojistik”

E-ticaret denildiğinde 
e-ihracat anlaşılıyor diyen 
E-ticaret İşletmecileri Der-
neği (EDIT) Başkanı Emre 
Ekmekçi yaptığı konuşmada,  
e-ihracatın temelinin lojistik 
olduğunu kaydetti.

Türkiye’deki E-ticaretin son 
10 senede enflasyona bağlı ba-
ğımsız krizlere bakmadan yüz-
de 35’in altında büyümediğini 
ifade eden Ekmekçi,  “Ülkenin 
genç nüfusunun dijitalleşmesi 
ile dünya ortalaması üzerinde 
büyüyen bir E-ticaret pazarımız 
var. Lokal pazarımız güçlü lokal 
pazarda 100 bin üzerinde işlet-
me son kullanıcıya ürünlerini 
kargo yolu ile yollamayı biliyor. 

Beyannamesi’nin (ETGB) ne 
olduğunu ve nasıl işlediğini 
bilmesi lazım” dedi.

Ekmekçi, “Hava kargoya 
gelmeden önce Türkiye’de-
ki Kobi’nin ürününü normal 
Türkiye’deki müşterisine yollar 
gibi oradaki kargo şirketleri-
nin şubesine gönderebileceği 
ve daha sonrasını da düşünme-
yeceği bir yapı gerekiyor. Biz 
buna çözüm olarak aracı lojis-
tik destek merkezlerinin ku-
rulması dedik. Çin bunu böyle 
çözmüş, Çin’de Tybout denen 
yerler var. KOBİ’ler yurtdışı-

Yeşiltan: “Gelecek 5 yılda 
E-ticaret kullanımında

büyük oranlarda artacak”
We World Express Bölge 

Müdürü Selçuk Yeşiltan ise ko-
nuşmasında, dünyada gelişmiş 
ülkelerde son 5 yılda toplam 
perakende içinde E-ticaret ya-
da sanal marketten alma oranı 
11’lere çıktığını söyledi. Bin-
lerce market, satış noktalarını 
ve AVM’ler düşünüldüğünde 5 
yılda gelinen noktanın çarpıcı 
olduğunu dile getiren Yeşiltan, 
şöyle devam etti: “Gelecek 5 
yılda E-ticaret kullanımında 

Türkiye’de KOBİ’ler ve iş-
letmeler Türklere mal satmayı 
öğrendi. Ama büyüyen dün-
yada, biz nasıl rol alabiliriz 
ve Türkiye’yi nasıl bir üretim 
merkezi olarak gösterebiliriz 
sorularına yanıt aradıklarını 

belirten Ekmekçi, sözleri-
ne şöyle devam etti: “Hava 
kargoyu doğru kullanarak 
İstanbul’dan Adana’ya bir 
ürünü yollarken İstanbul’dan 
Moskava’ya, İstanbul’dan 
Berlin’e ürünü 4-5 günden 
kapıya teslimat niye yollaya-
mayalım diye kafa yoruyoruz. 
Burada çok ciddi bir potansi-
yel olduğunu da görüyoruz. 
Kurların artması lojistik ma-
liyetlerin belki kurla endeksli 
gidiyor ama ürün üretme ma-
liyetleri hala TL ile gittiği sek-
törler olduğunda ürettiğimiz 
ürünlerde gerçekten çok ucu-
za piyasaya verilebiliyor. Biz 
Türkiye’de bir t-shirt’ü 3 dola-
ra veya 3 Avroya son kullanıcı-
ya gidebilecek bir maliyette ü-
retebiliyoruz. Onu 3,5 Avro’ya 
biz bitmiş bir gömleği bitmiş 
bir t-shirt, bitmiş bir pantolo-
nu belki de Türkiye’den çıkar-
tacak hale getiriyoruz. Ama 
bu paketi 3,5 avroya dünyanın 
herhangi bir yerine teslim et 
desem Türkiye’deki hizmet 
sağlayıcılarına maalesef bu 
mümkün olmuyor.”

Posta sistemlerinde güm-
rük işlemlerinin daha hızlı 
olduğunu ama orada da pos-

ta idareleri arasındaki anlaş-
malar ve fiyatların işin içine 
girdiğini ve çok daha sağlıklı 
bir teslimat modeli oluştur-
madığını belirten Ekmekçi, 
“Özellikle Kobilerin dünyaya 
ürün satabilmesi konusunda 
Çin kendini çok iyi geliştirmiş 
durumda. Çin’den 1 dolara 
alınan ürün kapınıza kadar ge-
lebiliyor ama aynı maliyetlerle 
biz dünyaya yollayamıyoruz. 
Bizler de Türkiye’deki KO-
Bİ’lerin ne yapması gerekiyor 
diye bakıyoruz. E-ihracata 
açalım dediğinizde arada çok 
fazla adımlar var. Önce satış 
yapacağınız ülkede bir ödeme 
sistemi bulunması, pazar araş-
tırması, hedef ülke biriminde 
tahsilat yapması lazım. 

Kişisel verileri korun-
ması hakkında bilgili olun-
ması, her ülkenin gümrük 
mevzuatı farklı ona göre 
dokümantasyonu yapması. 
Elektronik Ticaret Gümrük 

na satacaksa ürününü oraya 
veriyor, oradan sonrasını unu-
tuyor. Şu andaki ihracat işlem-
lerine baktığınızda gümrük 
aracıları var, lojistik işlemcisi 
var bunların topyekün sizin 
10 liralık sattığınız bir ürün 
için mantıklı olmuyor. Bunun 
belirli merkezlerde toparlanıp 
kullanılması gerekiyor. Böyle 
bir yapıda, Çin’in yaptığı yapı-
da bu sefer hava kargoya veri-
len ürünlerinde doğru konso-
litede verilmesi ve maliyetlerin 
aşağı çekilmesi gerekiyor” şek-
linde konuştu.

büyük oranlarda artış olacağına 
inanıyorum. Günümüzdeki ku-
şak farklılıkları çok ciddi. 2020 
için 100 milyar dolar taşıma be-
deli olarak pazarın büyüklüğü 
öngörülüyor. Yüzde 35’lik kıs-
mın integratörler olarak tabir 
ettiğimiz express kurye firmalar 
tarafından taşınacağı öngörülü-
yor. Diğer kalan 65’lik kısımda 
yüzde 39’luk kısmı diğer lokal 
kurye firmalar yani express kur-
yelerine göre biraz daha uzun 
sürede teslimat yapan lokal ve 
daha bölgesel çalışan kurye 
firmaları tarafından yapılaca-
ğı öngörülüyor, kalan yüzde 
26’nın ise posta idareleri tara-
fından teslim edileceği planla-
nıyor. E-ticaret platformların-
dan satın almalar Türkiye’deki 
kullanım alanları son senede 
yüzde 42 artmış ve son 5 yılda 
yüzde 33 oranında platformlar-
da satın almalar hızla artmaya 
devam ediyor.”

Yeşiltan, “Odaklamak iste-
diğimiz; 3 ile 6 günde dünya 
çapında teslimatların gönderi 
adedindeki dağılımına bak-
tığımızda en büyük dağılım 
Çin ve uzak doğu piyasasın-
da oluyor. Aşağı yukarı 526 
milyon gönderi Uzakdoğu pi-
yasasında kendi içinde dönü-
yor. Avrupa’da bu rakam 197 
milyon. Amerika pazarı 132 
milyon olarak görünüyor. Asıl 
kısım crooss border olarak gö-
rebiliriz bu ülkeler kıtalar ara-
sında ve Avrupa’nın kendi int-
ra içinde dönen crooss border 
olarak tabir ettiğimiz taşımalar 
olacak. Dünyada E-ticaretin 
nereye gittiği konusunda çok 
güzel mesajlar aldık. Biz de lo-
jistikçiler olarak burada aslın-
da bunun nasıl çözümünü bul-
malıyız ki müşterimize destek 
olalım ve bunun gelişmesine 
katkı sağlayalım. Çünkü dün-
ya buraya gidiyor. Firmaların 
hem hızlı, hem de daha düşük 
maliyetler konusunda desteğe 
ihtiyaçları var. Biz de bu des-
teği sağlamak için bir Türk 
markası olarak dünyada sözü 
geçen ilk akla gelecek ilk tercih 
ve marka olama hedefi ile yola 
çıkıldık. Türkiye’de görev al-
maktan çok onur ve mutluluk 
duyuyorum” dedi.

E-Ticaretin En Hızlı Büyüyeceği 
5 Ülkeden Biri Türkiye

E-ticaret İşletmecileri Derneği 
(EDIT) Başkanı Emre Ekmekçi

Panelin moderatörlüğünü
Lufthansa Cargo Genel Müdürü 

Hasan Hatipoğlu yaptı.
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kemmel bir uyum gösteriyor. 
Demiryollarımız, karayol-
larımız, denizyollarımız ve 
havayollarımız Almanya’nın 
başarısının ve lojistikte dünya 
şampiyonu olmamızın teme-
lidir. Dijitalleşme ve teknik 
ilerlemenin sunduğu fırsatla-
rı sistematik olarak kullanma 
cesaretine sahipsek, rutinleri, 

yoruz” diye konuştu.
Bu ortak girişimden gu-

rur duyduğunu ifade eden 
UBV Grup Başkanı Pietro 
Porro ise Ekol’ün ekibinde 

ALMAN Lojistik Birliği 
BVL tarafından bu yıl 36.’sı 
organize edilen ve dünya-
nın en önemli tedarik zin-
ciri etkinliklerinden biri 
olan ‘International Supply 
Chain Conference’, 23-25 
Ekim 2019 tarihleri arasında 
Berlin’de düzenlendi. 

Bu yılki teması “İlham ver 
- Teşvik et - Harekete geç” 
(“Inspire - Encourage - Act”) 
olan konferans; değişen siyasi 
ve sosyal ortam ile teknolo-
jideki dinamik gelişmeleri, 
bu temanın arkasındaki ana 
fikirler olan ilham ve cesaret 
ile birleştirerek harekete geç-
meyi odak noktasına aldı.

150 kadar konuşmacının 
yer aldığı 65 saatlik konferans 
programına 3 bin 500’e yakın 
sektör profesyoneli katıldı. 
Lojistik sektörünün sorunla-
rından öte, tedarik zincirinde 
kanıtlanmış çözümlere odak-
lanan konferansta iş ve sosyal 
hayattan alışılagelmişin ötesin-
de düşünce önderleri çözüm 
odaklı yaklaşımlarını sergiler-
ken ekonomik, siyasi ve sosyal 
zorlukların üstesinden gelme 
çabalarının yanı sıra dijital dö-
nüşüm, yeni teknolojiler, in-
san-makine etkileşimi ve yeni 
iş modelleri de konferansın ö-
ne çıkan konularını oluşturdu. 

ŞUBE ve dağıtım ağını ge-
nişleterek hizmet kalitesini 
artırmayı hedefleyen Ekol, 
2020’den itibaren İtalya’da-
ki taşımacılık faaliyetlerini 
UBV Grup organizasyo-
nunda geliştirecek.

Avrupa pazarında iddialı 
iki lojistik oyuncusunun iş 
birliği hakkında değerlen-
dirmelerde bulunan Ekol 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Musul, sektöründe 
60 yılı aşkın deneyime sa-
hip UBV Grup ile Ekol’ün 
benzer özellikler taşıdığını 
belirterek, her iki şirketin 
çalışanları ve müşterileri 
için uzun vadeli gelecek ya-

Konferansın önemini ve 
içeriğini BVL Yönetim Kuru-
lu Başkanı Robert Blackburn; 
‘Tedarik zinciri ile uğraşanlar, 
“iş yapanlar”dır. Zorluk ve 
tehdit ne olursa olsun, olum-
lu bir tutum benimsemenin 
ne kadar önemli olduğunu bi-
lirler.’ diyerek özetledi.

EKO Fuarcılık 
organizasyonu izledi

EKO Fuarcılık organi-
zasyonu ile Türkiye’den de 
bir heyetin oluşturulduğu 
üç gün süren Tedarik Zin-
ciri Konferansı’nda paralel 
oturumlar ile 30 farklı ko-
nubaşlığı irdelendi. Konular 
yoğunluklu olarak lojistiğin 
geleceği, üretim ile bağları, 
tedarik zinciri optimizasyo-
nu, yeni teknolojiler, kapasite 
yönetimi, yapay zeka, global 
tedarik zinciri senaryoları gi-
bi başlıklara odaklandı.

‘Dijital, birbirine bağ-
lı, iklim dostu; Başarılı bir 
Gelecek için Ulaştırma Po-
litikası’ başlıklı oturumda 
konuşmacı olarak yer alan 
Almanya Federal Ulaştırma 
ve Dijital Altyapı Bakanı 
Andreas Scheuer, konferan-
sa ilişkin şunları söyledi:“Bu 
konferansın teması, Almanya 
Ulaştırma ve Dijital Altyapı 
Bakanlığı politikalarına mü-

ratmak istediğini söyledi.
Gerçekleştirilen iş birli-

ğinin Ekol’ün Avrupa pa-
zarındaki stratejik gelişimi 
için son derece önemli ol-
duğuna dikkat çeken Mu-
sul, “UBV’nin İtalya’nın 
kilit sanayi bölgelerinde 
kendi tesisleri bulunuyor. 
Ekol müşterileri buralarda-
ki tesislerden yararlanarak 
verimlilik artışı sağlayacak. 
UBV’nin yerel bilgi biriki-
mi ve bölgedeki varlığının 
Ekol’ün lojistik 4.0 stratejisi 
ve kişiye özel çözümleriyle 
birleşmesiyle İtalya’nın en 
önemli lokasyonlarında ye-
ni bir servis kalitesi yaratı-

ya için son derece ilginç bir 
konumdadır. Diğer taraftan, 
Almanya, Türkiye’nin Avru-
pa pazarına erişimini kolay-
laştırmaktadır. Bu bir kazan-
kazan durumudur,” şeklinde 
konuşmuştu.

Konferansın birinci günü 
akşamında endüstriyel bir 
anıt olan “Arena Treptow” 
dagala yemeği düzenlendi.
Gecenin gündem maddesi 
Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi 
olurken Almanya’daki Çin 
Halk Cumhuriyeti Büyükel-
çisi SE WuKen bir konuşma 
yaptı. Ayrıca birçok ülkeyi 

nolojik bilgi birikimine, Av-
rupa’daki 67 destinasyona 
günlük çıkışlı hizmet sunma 
hedefini ekliyoruz. 10 yılı 
aşkın bir süredir stratejik tü-
ketim ve üretim alanlarına 
sunduğumuz günlük bağ-
lantılar ile İtalya’ya kara yo-
luyla yapılan gönderimlerde 
Avrupa’nın lider taşımacılık 
şirketi haline geldik. Çalı-
şanlarımızın deneyimlerini 
ve Ekol’ün mükemmellik 
anlayışını birleştiriyoruz.“

İş birliği kapsamında 
Ekol, faaliyette bulunduğu 
ülkelerde UBV’nin gelişme-
sine destek olacak. Ayrıca 
Ekol, UBV’nin mevcut ofis-

birbirine bağlayan yeni İpek 
Yolu’nun batı bölgesindeki 
merkezi olarak lanse edilen 
ve Alman-Çin “köprü inşa-
sı” için belirleyici bir örnek 
olarak gösterilen Duisburger 
Hafen AG’nin CEO’su Erich 
Staakede geceye onur konuğu 
olarak katıldı. Gecede ayrıca 
SCM 2019 Alman Ödülü de 
sahibini buldu. Yeni başkan 
Matthias Wissmann başkan-
lığındaki jüri, güçlü bir re-
kabet alanından üç finalisti 
aday gösterdi ve ödülün kaza-
nanı Logistics Next Projesi ile 
BMW oldu.

lerinde kurulum sağlayarak, 
operasyonel mükemmelliği-
ni artıracak. Her iki şirketin 
büyüme planlarına göre, şu 
anda yılda 150 bin olan sipa-
rişin, üç yıl içerisinde yılda 
300 bin siparişe çıkarılma-
sı planlanıyor.  Türkiye ile 
İtalya arasındaki teslimatlar 
ise 96 saatte yapılacak.

UBV Grup, dünya çapın-
daki acente ağı ile İtalya ve 
yurt dışında 141 merkeze 
bilgi birikimiyle kara, hava 
ve deniz yoluyla ulusal ve 
uluslararası taşımacılık hiz-
metleri sunuyor.

ulaştırma konseptlerini ve 
süreçleri daha dijital, daha 
bağlantılı ve daha iklim dostu 
hale getirmek için tamamen 
yeniden düzenleyebiliriz. 
Bu hedeflere ulaşmak için, 
‘Yenilik Programı Lojistik 
2030’dan ‘Kombine Taşıma-
cılık İçin Eylem İttifakına’ 
kadar geniş bir önlem yelpa-
zesi uyguluyoruz.” Scheuer, 
2011 yılında İstanbul’da U-
luslararası logitrans Fuarı’nın 
açılışını yapmış ve konuş-
masında, “MesseMünchen 
ile EKO Fuarcılık arasındaki 
ortaklık, logitrans’ın ilerideki 
gelişimi için önemli bir adım-
dı. Birkaç yıl içinde Almanya-
Türkiye arasındaki işbirliği 
ve ekonomik bağlar daha da 
fazla meyvesini verecektir. 
Asya’ya köprü olma rolüne 
sahip olan Türkiye, Alman-

ve tesislerinde çok uluslu 
şirketlerde nadir bulunan 
bir kaliteyle karşılaştığını 
ifade ederek şunları söyledi: 
“Anlaşma ile Ekol’ün tek-

Alman Lojistik Ailesi 
Global Partnerleri İle Buluştu

Ekol ve İtalyan UBV Grup İşbirliğine İmza Attı

Almanya Federal Ulaştırma ve 
Dijital Altyapı Bakanı 

Andreas Scheuer
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BÜYÜK sorunları çöz-
menin zamanı geldi. Hem 
ulusal hem de uluslararası 
düzeyde geniş kapsamlı siya-
si ve sosyal değişimler, tek-
nolojik gelişimin dinamik 
hızı ile birlikte hareket, ce-
saret ve karşılıklı ilham için 
çağrıda bulunuyor. Teda-
rik zinciri ile uğraşanlar, “iş 
yapanlar”dır. Zorluk ve teh-
dit ne olursa olsun, olumlu 
bir tutum benimsemenin ne 
kadar önemli olduğunu bi-
lirler. Bu, bu yılki temamızın 
altını çizen tutumdur. “İl-
ham, teşvik, hareket” mot-
tosu bizi, her şeyin çok zor 
olmasından şikayet etmek 
yerine, umut verici fikirleri 
uygulamaya koymak için, sa-

nayi, politika ve toplumdaki 
zorlukları sakince ve cesaret-
le ele almaya çağırıyor. Aynı 
zamanda, insanları kilit ko-
nularla uğraşmaları, dahil ol-
maları, keşfedilmemiş ya da 
yeni bölgeleri keşfetmeleri, 
hesaplanmış riskler almaları 

ve kolları sıvamalarıiçin teş-
vik etmeli ve güçlendirmeli-
yiz. Lojistik sektörü her gün 
son derece geniş bir yelpaze-
deki görevleri başarıyla yeri-
ne getiriyor ve bu faaliyetleri 
hem şirketler içinde hem de 
siyasi karar vericiler ve ge-

nel olarak toplum karşısın-
da yürütüyor. Uluslararası 
Tedarik Zinciri Konferansı, 
uluslararası bilgi ve deneyim 
alışverişi için fırsatlar, yeni-
likler sergiliyor ve endüstri 
ve akademi dünyalarından 
uzmanları bir araya getiriyor. 
Ayrıca, daha fazla eğitim ve 
ağ oluşturma seçeneklerin-
den faydalanmanın yanı sıra 
mevcut ve yeni iş bağlantıları 
kurmak için ideal bir forum 
ortamı yaratıyor. Dijitalleş-
me çağında bile, birbirleriy-
le yüz yüze etkileşime giren, 
bugünün zorluklarına ve ya-
rının trendlerine yaratıcı ce-
vaplar geliştiren ve bu yolla 
diğerlerine de ilham veren ve 
cesaretlendiren, insandır. Siz 
de ilham alın, uzmanlığınızı 
paylaşın ve şirketinize yeni 
fikirler ile dönün.

BVL Yönetim Kurulu Başkanı Robert Blackburn: 

İLHAM VER TEŞVİK ET HAREKETE GEÇ

BVL/Kai Bublitz

BVL/Kai Bublitz

BVL/Kai Bublitz

BVL/Kai Bublitz

Birinci sayfadaki haberin devamı
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DKV Box Europe İle Avrupa’da
Tek Kutuyla Geçiş Hizmeti

Hareket 
Umman’da 
Proje
Yönetecek

AVRUPA otoyollarında nakitsiz 
yol yardım hizmeti sunan DKV, 
Avrupa Elektronik Geçiş Hizme-
ti (EETS) kapsamında müşterileri 
için değer yaratan yeni geçiş kutusu 
DKV Box Europe’u faaliyete geçir-
di.  Avrupa’daki bütün önemli para-
lı yolların ücretlerini ödemek üzere 
tasarlanan ve araca takılan yeni geçiş 
kutusu halen Almanya, Avusturya, 
Belçika, Fransa, İspanya, Porte-
kiz’deki paralı yolların yanı sıra He-
ren Tüneli (Lübeck), Liefkenshoek 
Tüneli (Belçika) ve Warnow Tüneli 
(Rostock) için nakliye araçlarının 
geçiş ücretlerinin ödenmesini sağ-
lıyor. Bu listeye kısa bir süre içinde 
başka Avrupa ülkeleri de eklenecek.

DKV Euro Service Otoyol Sis-
temleri Direktörü Jérôme Lejeune 
konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: 
“Amacımız Almanya ve Avrupa’da-
ki müşterilerimize en iyi elektro-
nik geçiş hizmetini sunmaktır. Bu 
amaçla DKV Box Europe’un işlev-

60 yılı aşkın bir süredir ağır kaldır-
ma ve taşımacılık hizmetleri sunan, 
sektörün uzman şirketi Hareket, 
Umman Sultanlığı’nın en önemli 
projelerinden biri olan ve Umman-
Kuveyt ortaklığıyla hayata geçirilen 
Duqm Rafinerisi’nin inşasında iki 
ayrı kaldırma ve kurulum paketi için 
Petrofac International Ltd. / Sam-
sung Engineering Co. Ltd. ortaklığı 
tarafından ağır kaldırma yüklenicisi 
olarak seçildi.Hareket, stratejik bir 
yatırım olan Duqm Rafinerisi’nde 
uzmanlık ve tecrübe gerektiren kri-
tik kaldırma operasyonlarını bin 
250 ve bin 600 ton kaldırma kapa-
siteli vinçleriyle gerçekleştirecek. 
Bu önemli projeyi yönetmek, aynı 
zamanda ağır kaldırma, ağır taşıma 
ve vinç kiralama hizmetlerindeki 
üstün hizmet standartlarını ve tek-
nolojisini bölgeye taşımak isteyen 
Hareket, bu amaçla Umman’da yeni 
bir ofis de açtı. 

Konuya ilişkin bir değerlendirme-
de bulunan Hareket Proje Taşımacı-
lığı ve Yük Mühendisliği Ortadoğu 
Bölge Satış Müdürü Olivier Schrue-
ders, “Umman’ın Duqm bölgesinin 
yakında bir ham petrol ihracat mer-
kezi olması planlanıyor. Bölge rafi-
neri, depolama, satış sektörleri için 
de serbest bölge olacak. Bu önemli 
projede yer alarak Duqm’un geliş-
mekte olan endüstrisine değer kat-
mayı dört gözle bekliyoruz. Hareket 
olarak Umman Sultanlığı’na hizmet 
etmekten mutluluk ve gurur duyu-
yoruz” diye konuştu.

lerinden araca takılmasına ve ope-
rasyonel performansına, doğru veri 
transferinden faturalandırmasına 
kadar sürecin bütün aşamaları yo-
ğun bir şekilde önceden test edildi.” 

DKV Euro Service Satış Genel 
Müdürü Markus Präßl ise, “DKV 
Box Europe ile müşterilerimize te-
darik güvencesi ve örnek bir hizmet 
kalitesi sunuyoruz” dedi.

DKV Avrupa’nın birçok ülkesinde paralı otoyol 
ücretlerini ödeyen yeni geçiş kutusu DKV Box Europe’u 
müşterilerinin hizmetine sundu.  
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da forwarding tarafında 200 
bin TEU hacme ulaşırken, 
demiryolu lojistiğinde özel 
sektörde Türkiye’de ilk sırayı 
almak başlıca iki hedefimiz. 
Diğer yandan hizmet çeşit-
liliğimizi de ileri boyuta ta-
şıyarak kapalı depolarımızla 
“Komple Lojistik” kavramını 
tam olarak sunmayı amaçlıyo-
ruz. Böylece 81 il ve ilçelerine 
yurtiçi dağıtım yapabilecek 
nakliye ağını örmüş olacağız” 
diye konuştu. 

Konteyner taşımacılığında 
önderliğini sürdüren şirket, 
2018 yılında 150 milyon li-
ranın üzerinde kamyon ve 
dorse yatırımı yaparken, buyıl 
da 4 milyon Avro yatırımla 
toplam 55 adet Ford Truck F-
Max araç aldı.

2023 yılı hedefleri için-
de teknolojinin önemine de 
işaret eden Göçmez, “IT ya-
tırımlarımız ve organizasyo-
nel yapımız ile her aşamada 
en hızlı lojistik firması olmak 
için teknolojiye yatırım yapı-
yoruz. Yılda 2 milyon dolara 
yakın bir yatırımımız söz ko-
nusu. Öz varlık araçlarımızda 
bulundurduğumuz dijital ta-
kograf ve GPS cihazları saye-
sinde ciddi performans artışı 

GELECEĞE yönelik hedef 
ve stratejilerini önceden kur-
gulayarak, hedeflerini “Lojis-
tiğin Arkasındaki Güç” sloga-
nına uyacak şekilde belirleyen 
Arkas Lojistik, IT’den organi-
zasyonel yapıya, hizmet çeşit-
liliğinden demiryolu lojistiği-
ne, forwarding’ten istihdama 
kadar birçok alanda 2023’e 
sağlam adımlarla ilerliyor.

2018 yılını yüzde 15 büyü-
me ve 250 milyon dolar ciro 
ile kapatan Arkas Lojistik, 
2023’te bu rakamı ikiye kat-
layarak 500 milyon dolarlık 

ciroya ulaşacak. Uluslararası 
logitrans Transport Lojistik 
Fuarı’nda gelecek dönem stra-
tejileri ve hedefleri hakkında 
bilgi veren Arkas Lojistik Ge-
nel Müdürü Onur Göçmez, 
“Hedeflerimizi 2023 yılına 
göre planlıyoruz. 2023 yılın-

kilde Güral Cam şişe ve Sa-
int Gobain Weber seramik 
kimyasalları taşımalarını da 
üstlenmiş durumda.

Bakü-Tiflis-Kars hattında 
sefer sayısını haftada ikiye 

çıkaracak 
Türkiye’den çıkan ilk tren 

organizasyonunu Arkas Lo-
jistik olarak kendilerinin üst-
lendiğini hatırlatan Göçmez, 
söz konusu hat ile Çin’den 
yola çıkan yükün Kazakistan 
ve Türkmenistan üzerinden 
Hazar Denizi ile Bakü Alat 
Limanı’na, oradan da Gür-
cistan ve Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya taşındığını anlat-
tı. Göçmez, “Bugüne kadar 
Türkiye’den Bağımsız Devlet-
ler Topluluğu’na taşıdığımız 
yük 25 bin tonu geçti. Hat ile 
taşınan toplam rakam ise 50 
bin tona ulaştı. Sefer sıklığı şu 
anda haftada bir, ancak ikiye 
çıkararak 2020’de bu hattı ge-
liştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Teknoloji yatırımlarının 
yanı sıra insan kaynağı-
nı da çok önemseyen Ar-
kas Lojistik, Genç Yetenek 
Programı’yla yeni neslin kari-
yer gelişimlerine yön veriyor. 
12 aylık program süresince 

FILLO Lojistik Genel Mü-
dürü Recep Demir’in de 
aralarında bulunduğu Fil-
lo Lojistik çalışanlarının ve 
çevre gönüllülerinin katıldı-
ğı temizlik çalışmasında 20 
poşetten fazla atık toplandı. 
Toplanan atıklar, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Kıyı 
Temizliği birimi çalışanlarına 
teslim edildi. 

Çevre kirliliğine dikkat çek-
mek ve farkındalık yaratmak 
için bu etkinliği düzenledik-
lerini belirten Recep Demir, 

tüm görevlerde yer alan genç-
lerden başarılı olanlar Arkas 
Lojistik’te kariyer fırsatı elde 
ediyor. Genç Yetenek Progra-
mı kapsamında şimdiye kadar 
toplamda 27 stajyere 760 sa-
atlik eğitim verildi.

“Büyük Projelerde 
Bizim Imzamız Var”

TANAP, BRUA doğalgaz 
projeleri gibi referans pro-
jelerin altında imzası bulu-
nan Arkas Lojistik, ağır yük 
taşımacılığında da adından 
söz ettiriyor. Son olarak ha-
vacılık sektöründe dünyanın 
tek seferde en büyük taşı-
ması olarak nitelendirilen 
Atatürk Havalimanı’ndan 
İstanbul Havalimanı’na Türk 
Havayolları’nın yer ekipman-
larının taşınmasını üstlenen 
Arkas Lojistik, “Lojistik Mü-
hendisliği” ile operasyonu 
planlanan 45 saatten 13 saat 
daha erken ve sıfır iş kazası ile 
bitirdi. 47 ton ağırlığındaki 
uçak çekme aparatlarından 
çok hassas aletlere kadar 33 
futbol sahası büyüklüğünde 
alan kaplayan, 10 bin parça-
dan fazla malzemeyi hata-
sız ve hızlı şekilde İstanbul 
Havalimanı’na ulaştırdı.

“Fillo Lojistik olarak, sorum-
luluğumuzun bilincindeyiz, 
çocuklarımıza dünyayı yaşana-
bilir bir şekilde bırakmalıyız. 
“Doğa Bizim Evimiz” diyerek 
çıktığımız bu yolda temizliğe 
kıyılarımızdan başladık. Ça-
lışanlarımızın severek bu et-
kinliğe katıldıklarını görmek 
bizleri ayrıca mutlu etti.Biz 
gücümüzü iyilik için kullanı-
yoruz ve biliyoruz ki iyilik bu-
laşıcıdır umarız bugün bizimle 
olan çocuklarımız da çevre bi-
linci ile hareket ederler” dedi. 

gözlemliyoruz. Gelişen tek-
nolojiye ayak uydurma nok-
tasında oluşturulan bir ERP 
yazılımı olan Loop ile kazan-
dığımız mobilite sayesinde U-
laştırma, Terminal Hizmetleri 
ve Forwarding birimlerimizin 
tüm satış ve operasyon süreç-
lerini daha hızlı yönetiyoruz.  
Ayrıca tüm yazılım ve veri-
tabanı sunucu bilgisayarları-
mızı Microsoft Azure Bulut 
sistemine taşıyarak tüm sunu-
cularımızı tek yapı altına top-
ladık. Bu sayede maliyetimizi 
düşürüp sürekli erişebilirlik 
elde ederken sistemimizi olası 
doğal afetlerde de çalışmaya 
devam edecek bir yapıya ge-
çirdik” dedi.

Yük taşımacılığında de-
miryolunun payını artırma-
ya da odaklanan Arkas Lojis-
tik, bir ilke daha imza atarak 
şişe ve cam gibi en hassas 
yükleri de demiryoluna kay-
dırdı. 2019’da 130 milyon 
şişe taşıma hedefi koyan şir-
ket, Türk Tuborg’un Mersin 
ve Eskişehir Şişecam fab-
rikalarından, İzmir’de bu-
lunan Tuborg Fabrikası’na 
boş şişe dağıtımlarını ger-
çekleştiriyor. Şirket, aynı şe-

Arkas Lojistik 2023’te 
500 Milyon Dolar
Ciro Hedefliyor

Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez

Arkas Lojistik, IT yatırımlarıyla her 
aşamada “en hızlı”olmayı, Türkiye demiryolu 
lojistiğinde özel sektör sıralamasında başı 
çekmeyi, hizmet ağına eklediği kapalı depoları 
ile “komple lojistik” hizmeti 
sunmayı planlıyor. 

IDC Türkiye’den Yurtiçi Kargo’ya İki Ödül Fillo Lojistik Doğa 
Bizim Evimiz Diyerek 
Kıyıları Temizledi

IDC Türkiye Yapay Zeka, 
Analitik ve RPA Teknoloji 
Ödülleri sahiplerini bul-
du. İstanbul’da düzenlenen 
organizasyonda, Yurtiçi 
Kargo’ya iki ödül birden 
verildi. İnovasyon kategori-
sinde YK E-Kimlik ve YK 
Game projeleri, ikincilik 
ödülüne layık görüldü.

Geceden iki ödül ile bir-
likte ayrılmaktan büyük 
mutluluk duyduklarını dile 
getiren Yurtiçi Kargo Bil-
gi Sistemleri Genel Müdür 
Yardımcısı Dursun Din-
çer: “Yurtiçi Kargo olarak, 
mobil teknoloji alanların-
da uzmanlaşmış kadromuz 
ile geleceğe yönelik yaratıcı 
çözümler, kargo sektörün-
de ilkler ve müşteri odaklı 
hizmetler yaratmak adına 

hayata geçirdiğimiz YK E-
Kimlik ve YK Game pro-
jelerimiz ile ödüle layık gö-
rülmekten büyük mutluluk 
duyuyoruz. Hem e-ticaret 
müşterimizin hem de nihai 
tüketicilerimizin beklentile-
rini en iyi şekilde karşılamak 
ve kargo sektörüne yeni bir 
vizyon katmak için inovas-

yon adımlarına hız kesme-
den yeni projelerimizle de-
vam edeceğiz’ dedi.

Ar-Ge departmanı tara-
fından TÜBİTAK destekli 
geliştirilerek İnovasyon ka-
tegorisinde ikincilik ödülü-
nü alan YK E-Kimlik projesi 
ile Yurtiçi Kargo, sahte kim-
lik ile teslimat işlemlerinin 

önüne geçiyor. ‘E-kimlik 
(çipli) doğrulama sistemi’ 
sayesinde ise, kimlik sahibini 
otomatik olarak tanıyor ve 
gönderileri sahibine güvenle 
teslim ediyor. 

Türkiye’de ilk defa kar-
go sektöründe kullanılan ve 
IDC Türkiye Yapay Zeka, A-
nalitik ve RPA Teknoloji Ö-
dülleri İnovasyon kategori-
sinde ikincilik ödülüne layık 
görülen YK GAME ile tüm 
Yurtiçi Kargo kuryeleri bir 
yandan mobil cihazları da-
ha yaygın olarak kullanarak 
hızlı ve kusursuz hizmet su-
nuyor; diğer yandan söz ko-
nusu oyunlaştırma içerisinde 
geliştirdikleri ödül sistemi ile 
oyunlaştırmada yer alan tüm 
şube ve acente çalışanlarının 
motivasyonları artırılıyor.
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çeşitlendirme, AB’ye ekono-
mik bağımlılığını azaltma ve-
hızlı büyüyen pazarlara olan 
bağlantılarını artırma şansına 
sahip olabileceği de raporda 
not olarak düşülmüş. 

Ayrıca Türkiye’nin BRI’ın 
erken aşamalarında aktif bir 
rol oynamadığı takdirde iler-
leyen dönemde girişimde et-
kin bir konuma sahip olması-
nın zorlaşacağı da belirtiliyor. 

BRI’ın itici gücü Çin eko-
nomisiyle ilgili önemli geliş-
melere de yer veren raporda 
1978’den itibaren gerçekleş-
tirilen sosyal ve ekonomik re-
formlarla hızlı bir yapısal dö-
nüşüm geçiren ülkenin ciddi 
bir büyüme trendi yakaladığı 
ancak, 2008’deki durgunluk-
tan sonra düşüş eğilimi ve 
büyümedeki ivme kaybının, 
Çin’in orta gelir tuzağı ko-
nusundaki endişelerini artır-
dığı hatırlatılıyor. İçerideki 
dönüşüm planlarının yanı 
sıra Çin’in gelişmiş pazarlara 
daha iyi erişim ve gelişmekte 
olan pazarları geliştirme ihti-
yacını da görerek ekonomik, 
sosyal ve politik alanları kap-
sayan, uzun döneme yayılmış 
bir proje olan BRI’a yön ver-
diği ifade ediliyor. 

BRI kapsamındaki ülkelerin 
toplam nüfusunun dünyanın 
yüzde 62’sine karşılık gelen 4,4 
milyar nüfusa karşılık geldiği; 
Çin ve BRI ülkeleri arasında 
2014-2016 yılları arasında tica-
retin büyüklüğünün 3 trilyon 
dolar olduğu ifade edilirken 
lojistik performansları ve güm-
rük işlemlerinin etkinliği ba-

DÜNYADA güç dengele-
rinin ticaret savaşları üze-
rinden kurulmaya çalıştığı 
bu dönemde, bu savaşların 
başrol oyuncularından Çin-
Halk Cumhuriyeti’nin Dev-
let Başkanı XiJinping’in ilk 
kez 2013 yılında duyurduğu 
ve Yeni İpekyolu olarak da 
adlandırılan Kuşak ve Yol Gi-
rişimi, ‘Made in China 2025’ 
planının bir uzantısı. Girişim-
de Orta Koridor üzerinde yer 
alan bu projenin Türkiye’ye 
etkilerinin, avantaj ve deza-
vantajlarının detaylı bir çalış-
ma kapsamında irdelenmesi, 
Türkiye’nin ticari girişimleri 
ve ekonomik gelişimi açısın-
dan da önem taşıyor.

İlk olarak DEİK Lojistik İş 
Konseyi tarafından gündeme 
getirilen rapora ilişkin çalış-
malar, Çin İş Konseyi’nin de 
katılımı ile Nisan 2018’de 
başlatıldı. Lojistik İş Konseyi 
Başkanı Turgut Erkeskin ve 
Çin İş Konseyi Başkanı Mu-
rat Kolbaşı’nın yanısıra her 
iki konseyden ikişer kişinin 
yer aldığı altı kişilik bir İzle-
me Komitesi Kuruldu. Ko-
mitede Aysberg Basın Yayın 
Genel Yayın Yönetmenlerin-
den Altınay Bekar da yer aldı. 
Rapor çalışmasını PWC ile 
yürütme kararı alan komite, 
Ocak 2019’a kadar süren 9 
aylık bir çalışma sonucun-
da 196 sayfalık nihai master 
taslağı onayladı. ‘Türkiye’nin 
Kuşak ve Yol Girişimi’nde 
Konumlandırılması’ başlıklı 
raporun yönetici versiyonun 
da hazırlanarak Ekonomi 

Bakanlığı’na sunulmasının 
ve yapılan çalışmaların ardın-
dan çıktılar ilk kez 17 Ekim 
2019 tarihinde; T. C. Ticaret 
Bakan Yardımcısı Rıza Tuna 
Turagay, DEİK Başkanı Na-
il Olpak, Lojistik İş Konseyi 
Başkanı Turgut Erkeskin ve 
Çin İş Konseyi Başkanı Mu-
rat Kolbaşı’nın katılımı ile 
kamuoyu ile paylaşıldı. Çalış-
manın detaylı sunumu da 19 
Kasım 2019 tarihinde sektör 
temsilcilerinin katıldığı bir 
toplantıda gerçekleştirildi. 

Kuşak Yol Projesi (Belt & 
Road Initiative-BRI) rapo-
ru, hem küresel ticaret hem 
de ülkelerin ve kurumların 
oluşturduğu ağlara odakla-
narak Türkiye’nin ekonomik 
ve politik fırsatlarından ya-
rarlanması için BRI’nin aktif 
bir parçası olması gerektiği 
vurguluyor. 

BRI’ın çok çeşitli yatırım 
planları ve işbirliği projeleri 
içerdiği ve Türkiye’nin kendi-
sine en fazla yararı olacak pro-
jelere katılmayı ve hatta böyle 
projeler tasarlayıp, uygulama-
yı seçebileceği belirtilen ra-
porda çok geniş bir coğrafya-
ya yayılan BRI platformunun 
ülkeler arasındaki ikili ilişki-
lerde aşılamayan engeller ko-
nusunda Türkiye’ye yeni bir 
politika alanı açabileceği ifade 
ediliyor. Raporda ayrıca lojis-
tik altyapısındaki ve ticaret 
diplomasisindeki gelişmelerin 
bir sonucu olarak, BRI ülke-
lerinde ticaretin ivme kazan-
ması bekleniyor. Türkiye’nin 
bu yolla, ihracat pazarlarını 

tiyaçlarını, koridor ve kutup-
lardan oluşan karmaşık bir ağ 
üzerinde haritalandırmak ola-
rak işaret ediliyor. Türkiye’nin 
BRI’ın ötesinde, jeo-kültürel 
işbirliği potansiyelinin de far-
kında olması gerekiyor. 

Çin’in liderliğinde bir ulu-
sal çıkarlar ağı olarak düşü-
nülebilecek olan BRI’da bazı 
ülkelerin aksine, Türkiye’nin 
altyapı ve organizasyonel ağ-
lar konusundaki uzmanlığının 
yüksek olduğu vurgulanıyor. 

Farklı taşıma modlarına 
yatırım

Farklı koridorlardaki altya-
pı projelerine farklı ağırlıklar 
verilen BRI’da Orta kori-
dorda, Orta Doğu ve Doğu 
Avrupa’da karayolu altyapı 
projeleri, Çin ve çevresinde 
demiryolu altyapı projeleri, 
Güneydoğu Asya’daki liman 
ve şehirleri birbirine bağlayan 
karayolu ve demiryolu proje-
leri öne çıkıyor. 

Altyapı yatırımları temel o-
larak mevcut altyapının yeni-
lenmesine odaklanıyor. Çin, 
deniz ticaretini ve limanlarla 
ana şehirlerin bağlantısını 
geliştirmek için Güney Doğu 
Asya’ya yoğunlaşırken kara 
taşımacılığı altyapısını iyi-
leştirmek için orta koridora 
ağırlık veriyor. 

Çin, Batı Avrupa ve Türki-
ye arasındaki kara ve demir-
yolu bağlantılarını sağlamlaş-
tırmak için Doğu Avrupa’ya 
odaklanıyor. Buna ek olarak, 
Çin’in BRI’a bağlı sanayi 
/ lojistik tesisi yatırımları-
nın önemli bir kısmı Doğu 
Avrupa’yı hedefliyor.

Koridorun muhtemel
olumsuz etkileri

Raporda BRI kapsamında 
Pire ve İskenderiye limanla-
rına biçilen stratejik rolün, 
Türkiye’nin Deniz İpek yo-
lundaki önemine yönelik risk 
teşkil ettiği vurgulanırken 
Türkiye’nin Akdeniz’deki li-
manlarını Deniz İpek Yolu 
içerisinde konumlandırmaya 
yönelik pozisyon alması ge-
rektiğine işaret ediliyor. 

Raporda ticari entegras-
yon göz önünde bulundurul-

duğunda üç potansiyel yak-
laşım ve stratejinin ön plana 
çıktığı görülüyor.

Beş aşamada gerçekleşen ü-
rün filtreleme analizi, 4914 ü-
rün arasından Türkiye’ye 225 
üründe Çin pazarına girme 
fırsatı veriyor.  Makine / elekt-
rik, gıda maddeleri, nakliye, 
kimyasallar, tekstil ve metal-
ler, Türkiye’nin rekabet ettiği 
ürünler arasında yer alıyor. 

Asya’da açılacak Türk Ti-
caret Merkezleri kapsamında 
Türkiye’nin üreticilerini ve-
ürünlerini Çin pazarlarında 
özel programlar ve kurumlar 
aracılığıyla tanıtmak Çin ile-
ticaret artıracak politikaların 
bir parçası olabilir.

BRI ülkeleriyle ticareti 
artırmak ve kolaylaştırmak

BRI ülkeleriyle olan ticaret 
deseni uyumunu ticaret artı-
şına dönüştürmek için BRI 
ülkeleriyle daha çok entegre 
olacak, ekonomik çerçeve-
dediyaloglar gerçekleştirmek 
önemli bir detay olarak ra-
porda yer buluyor. Dijital 
gümrük süreçleri, hızlandırıl-
mış gümrükten çekme süreç-
leriyle beraber BRI ülkeleri 
arasında ticari bariyerlerin 
azaltılmasını hızlandırmak ve 
bu ülkelerle lojistik bağlantı-
ları güçlendirecek stratejiler 
üretmek de faydalı görülüyor. 
Türkiye’nin Çin ve Avrupa 

arasındaki köprü
konumunu korumak

BRI’ın, Çin ve Avrupa ara-
sındaki alternatif ticari kori-
dorlarını güçlendirmesi ve 
zenginleştirmesi bekleniyor. 
Bu durum Türkiye’ninböl-
gedeki jeopolitik pozisyonu 
içinbir tehdit oluşturuyor. 

kımından birçok BRI ekono-
misinin dünya ortalamasının 
altında olduğu vurgulanıyor. 

Gelişmekte olan Orta As-
ya ekonomileri BRI koridor-
ları üzerinde lojistik merkez 
olabilmek için ciddi yatırım-
lara ihtiyaç duyarken Orta 
ve Doğu Avrupa ülkelerinin 
üst-orta gelirli üyeleri BRI 
ülkeleri arasında en iyi lojistik 
altyapıya ve gümrük işlem-
lerine sahip. Bunun yanında 
Türkiye, altyapı ve gümrük iş-
lemlerinde en iyi performans 
gösteren BRI ülkeleri arasın-
da yer alıyor. 

BRI’a katılan ülkelerin kal-
kınma ve altyapı iyileştirmeleri 
bakımından ciddi yatırım-
lara ihtiyacı olduğu ve BRI 
ile Çin’in küresel ekonomik 
ve politik etkisini artırıp Ren-
minbi (RMB) kullanımının 
yaygınlaşmasını kolaylaştırabi-
leceği kaydedilirken girişimin 
bölgenin ihtiyaçlarını karşıla-
mak için kazan-kazan strateji-
sini benimsediği ifade ediliyor. 

Ayrıca ekonomik / fiziksel 
altyapıdaki olumsuzluklara ek 
olarak, özellikle orta koridorda 
bulunan ülkelerin operasyonel 
olarak yüksek risk puanlarına 
sahip olduğu da belirtilmiş. 

Altyapı yatırımı
2013’ten bu yana BRI 

kapsamında gerçekleştirilen 
altyapı projeleri Çin’in top-
lam inşaat projelerinin yüzde 
56’sına (268 Milyar USD) 
denk geliyor.

Aynı dönemde 65 BRI ül-
kesinde gerçekleştirilen tüm 
altyapı yatırımlarının yüzde 
17’sinde Çinli şirketler kon-
sorsiyum içinde yer almış. 

TRACECA ve CAREC 
oluşumlarının aksine, BRI’ın 
süreci destekleyecek kurum-
sal bir çerçevesi bulunduğu 
raporda ifade ediliyor. Bun-
ları; kalkınma bankaları, var-
lık fonları, hükümetler arası 
anlaşmalar, ticaret ve yardım 
anlaşmaları oluşturuyor.

Türkiye’nin konumu 
Türkiye’nin kazancı ise ağır-

lık merkezi değişen dünyada 
ülkemizi BRI’da konumlan-
dırmak değil, Türkiye’nin ih-

Kuşak ve Yol Girişimi 
Türkiye İçin 
Fırsatlar Sunuyor
Türkiye’nin Kuşak ve Yol Girişimi’nde konumlanmasına odaklanan 
araştırma raporu hazırlandı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
tarafından PWC’ye hazırlatılan raporda Türkiye’nin Kuşak ve Yol 
Girişimi’ndeki konumuna ilişkin potansiyel ticaret stratejileri, politika 
senaryoları, doğrudan yabancı yatırım, lojistik ve küresel ölçekli 
fırsatlar detaylı şekilde ele alındı.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Özellikle Doğu Avrupa’daki 
yatırımlar alternatif rotala-
rın rekabet gücünü artırıyor. 
16+1 İnisiyatifi’ne dahil ol-
mak ve aktif rol almak, ülke-
nin BRI çerçevesinde Doğu 
Avrupa’da ilişkilerini güçlen-
dirmek gerekiyor. 

Rapor, Türkiye’nin BRI’ın 
sunduğu alternatif uluslarara-
sı ekonomik politika fırsatla-
rından yararlanabilmesi için 5 
senaryo sunuyor.

Türkiye’nin Çin yatırımı 
açısından çekiciliğinin artırıl-
ması: Çin için üretim odaklı 
bir yatırım merkezi olmak 
için teşviklerin geliştirilmesi 
ve hedeflenen altyapı ve lojis-
tik yatırımlarının artırılması. 
Birinci konuda; Çin’in ima-
latta uzmanlaşma yolunda, 
orta ve düşük teknoloji sek-
törlerinin bazılarını yurtdışı-
na taşıması beklenmektedir. 
Buna ek olarak, ticari model 
sonuçları Türkiye’nin BRI 
ülkeleriyle daha bağlantılı 
olması gerektiğini gösteriyor. 
Çin’in orta ve düşük tekno-
loji sektörlerinin Türkiye’ye 
çekilmesi, artan ticari enteg-
rasyonla, sonrasında yüksek 
teknolojili sektörlerde de ya-
tırım çekilmesini sağlayabile-
cek ve Çin’in Küresel Değer 
Zincirlerine Türkiye’nin en-
tegrasyonunu kolaylaştıracak. 

İkinci konuda ise Çin’in 
«Made in China 2025» 
programı ile uyumlu yüksek 
teknoloji üretimine öncelik 
verilmeli ve tanımlanmış yük-
sek teknolojili sektörlerde ya-
tırımlar teşvik edilmelidir. 

Türkiye’nin Çin ile beraber 
üretmesi ve teknoloji geliş-
tirmesi: Türkiye’ye teknoloji 

yatırımlarının sofistikasyonu-
nu arttırmak için araştırma ve 
inovasyon konusunda işbirliği 
yapılması. Ortak Ar-Ge çalış-
maları ve ortak üretim yapmak 
için Çin’den ve diğer BRI ülke-
lerinden doğrudan yabancı ya-
tırım çekmek, Made in China 
2025 programında belirtilen 
yüksek teknolojili endüstriler 
doğrultusunda Çin enstitüle-
rine yaklaşmak ve Türkiye’ye 
hem gelişmekte olan girişimle-
ri hem de deneyimli yatırımcı-
ları çekmek gerekiyor.

Her ne kadar Türkiye, 
ürün çeşitliliği açısından 
yetkin bir ekonomiye sahip 
olsa da, Çin yatırımını nis-
peten uzmanlaştığı sektörlere 
çekmek konusunda bugüne 
kadar başarılı olamamıştır. 
Endüstriyel becerileri ve tec-
rübesi ile Türkiye, BRI ülke-
lerinden doğrudan yabancı 
yatırım için ideal bir aday 
olarak öne çıkmaktadır. 

Uygulama politikası oluş-
turmak için politika değerlen-
dirilmesi ve takip edilmesi için 
DYY analiz ajandası hazırlan-
malıdır. BRI merkezli bir stra-
teji ajandasıyla desteklenmiş 
ekonomik diplomasi yaklaşımı 
geliştirilmelidir.  Türk demir-
yollarının gelişme planlarına 
uygun olarak, Çin’deki olgun-
laşan pazarlardaki faaliyetleri-
ni azaltmak ve yurtdışındaki 
faaliyetlerini arttırmak isteyen 
CRRC gibi Çinli tren üretici-
leri ile ortaklık kurulmalıdır. 
Bu ortaklık sayesinde, Türk te-
darikçilerinin dünyanın en bü-
yük tren üretim ağlarından bi-
rine eklenmesiyle, CRRC’nin 
varlık gösterdiği Doğu Avru-
pa, Orta Doğu ve Afrika gibi 

pazarlarda Türk endüstrisinin 
etkinliğinin artırılması hedef-
lenmelidir.

Türkiye’nin öncelikli ola-
rak bir lojistik merkezi haline 
gelmesi:  Türkiye’nin, BRI’ın 
aktif bir ortağı olarak Avru-
pa, Asya ve Afrika arasındaki 
jeopolitik konumunu daha 
da geliştirmesi. Türkiye De-
niz İpek Yolu’ndaki ve Orta 
Koridordaki stratejik po-
zisyonunu sağlamlaştırmak 
için ekonomi diplomasisi 
kanallarını etkin bir şekilde 
kullanmalıdır. 

Güncel durumda Türki-
ye, Çin liderliğinde Orta 
ve Doğu Avrupa ülkelerini 
kapsayan ve bu ülkelerarası 
koordinasyon ve işbirliğini 
artırma amaçlı oluşturulmuş 
«16+1» inisiyatifinin bir 
parçası olamamıştır. Orta Ko-
ridor ülkeleri yüksek politik 
ve güvenlik riskleri olan geliş-
mişlik düzeyi düşük ülkeler-
dir. Türkiye bir lojistik geçiş 
merkezi olarak, AB üyesi ol-
madığı için kendine denk AB 
üyelerine karşı dezavantajlı 
bir konumdadır. 

Politika tasarımında Tür-
kiye, Çin’in Avrupa ile bağ-
lanma çabalarında kendini 
bir köprü olarak konumlan-
dırmalıdır ve sağlam kültürel 
ve diplomatik bağlantıla-
rının olduğu Orta Asya ve 
Kafkaslar gibi bölgelerde 
çok taraflı işbirliği faaliyetle-
rini artırmalıdır. 

Türkiye, Çin ile birlikte 
bölgedeki ulaşım altyapısı 
projelerinin entegrasyonunu 
ve koordinasyonunu sağla-
mak ve bölgedeki ticaret akış-
larının etkinliğini artırmak 

amacıyla özellikle Kafkaslar-
da ve Orta Asya’da «16+1» 
inisiyatifine benzeyen bir yapı 
kurabilir. Türkiye, Mersin ve 
İskenderun gibi yüksek kapa-
siteli Akdeniz limanlarını De-
niz İpek Yolu planlarının bir 
parçası haline getirmelidir.

İkinci yaklaşım olarak in-
termodal entegrasyon planla-
rı olmadan lojistik merkez ve 
diğer ulaştırma projelerinin 
tekil çabalar olarak kalma 
riski taşıdığı ve Türkiye’nin 
Çin’in lojistik park deneyi-
minden yararlanması gereği 
öne çıkıyor. Güncel durumda 
Türkiye’de intermodal kapa-
siteler bakımından, bölgesel 
ve farklı projelerden kaynak-
lanan eşitsizlikler olduğuna 
dikkat çekiliyor. Pahalı alt-
yapı projeleri için exante etki 
analizleri sınırlı kalmış du-
rumda ve Çin, ülkenin ticari 
hacminin önemli bir kısmını 
oluşturan lojistik parklara ev 
sahipliği yapıyor. Bu parklar, 
limanlara doğrudan erişim-
leriyle, serbest ekonomi böl-
geleri gibi kullanılıyor. Bu 
anlamda politika tasarımı 
intermodal bağlantıyı sağla-
yacak şekilde entegre altyapı 
planlama yaklaşımı belirlen-
meli ve uygulanmalıdır. Lo-
jistik merkezler için farklı iş 
modellerini tanıma çabaları-
na ağırlık verilmeli; Türkiye 
ve Çin’in lojistik merkezleri 
arasında iletişim/işbirliği 
ağını sağlayabilmek için Çin 
ile kurumsal işbirliği çabaları 
yoğunlaştırılmalıdır. Rapora 
göre uygulama planlaması ise 
altyapı projelerinin, intermo-
dal entegrasyona uygunluğu-
nu gözeten ortak bir düzenle-
meyle hazırlanmalı ve devlet 
yatırım planları gibi resmi 
belgelerde belirtilmeli. 

Bir üçüncü konu olarak 
ticarette rekabetçiliğin art-
tırılması için sınırların ve 
gümrüklerin hizmet kali-
tesinin iyileştirilmesi ve sü-
reçleri dijitalleştirilmesinin 
önemine dikkat çekiliyor. 
Güncel durumda 7/24 işle-
meyen gümrük ve sınırlar, 
gümrük alanlarında alınan 
fazladan ücretler ve sınırlarda 
farklılaşan gümrük ve sınır 
kontrolleri (birleşik olmayan 
süreçler), teslim süresini ve 
lojistik maliyetlerini arttırı-
yor. Bu yüzden raporda Türk 
gümrük kontrol noktaları-
nın küresel en iyi uygulama 
örnekleriyle karşılaştırılması 
gerektiği, sınır ve gümrük 
kontrol noktalarında süreçle-
rin optimize edilmesi ve sınır 
kontrol noktalarında organi-
zasyon kapasitesi yaratılarak 
ekstra bütçe ayrılması gerek-
tiği belirtiliyor. 

Bu konuda uygulama plan-

laması olarak denetimlerin 
rastgele seçme yöntemiyle, 
ex-ante yaklaşımdan, ex-post 
yaklaşıma değiştirilmesi öne-
rilmiş. Ayrıca gümrük ve sınır-
ların dijitalleşmesi, tek pence-
re sisteminin entegrasyonuyla 
desteklenmesi gerektiğine ve 
gümrük kontrol noktaların-
da kolaylaştırıcı teknolojinin 
kullanımı (örneğin Blockcha-
in) hızlandırılması ve genişle-
tilmesine işaret edilmiş. 

Istanbul Havalimanı’na 
hava kargoda önemli rol
Bir diğer konu olarak ise 

İstanbul Havalimanı’nın kü-
resel ve yerel hava taşımacı-
lığı pazarının kapasitesini 
önemli ölçüde artırması 
olarak kayda geçmiş. Güncel 
durumda E-ticaretin ağır-
lığıarttıkça hava kargoyao-
lan talep de artıyor. 2018’de 
talebin yüksek olduğu dö-
nemlerde Avrupa’daki birçok 
havalimanı ya tam kargo ka-
pasitesiyle ya da kapasite üstü 
çalışmak zorunda kalmıştı. 
Bu durum hizmet ücret ve 
sürelerini olumsuz etkiledi.  
İstanbul Havalimanı, şehrin 
kargo kapasitesini neredeyse 
dört katına çıkararak dün-
yanın öne çıkan hava kargo 
lokasyonlarından biri haline 
gelme kapasitesine sahip. 

Politika tasarımında yeni 
havalimanının kargo operas-
yonlarını Çinli lojistik firma-
lara tanıtacak güdümlü tanı-
tım ve pazarlama stratejileri 
geliştirilmesinin gerekliliği ve 
yeni havalimanının hava kar-
go faaliyetleriyle doğrudan 
bağlantılı ekonomik ve lojis-
tik bölgelerin tasarımı gerçek-
leştirilmesine dikkat çekilmiş. 

Uygulama planlamasın-
da ise bir vaka çalışmasına 
yer verilmiş: Etkin bir ha-
valimanı yönetimi ve ka-
munun da desteğiyle Liege 
Havalimanı’nın Avrupa’nın 
en önemli hava lojistik mer-
kezlerinden biri haline geldi-
ği vurgulanmış. Alibaba’nın 
bir inisiyatifi olan Electro-
nic World TradePlatform 

(eWTP) bu girişimin önem-
li parçalarından biri olduğu 
için Türkiye’nin ekonomi 
diplomasisinde de potansiyel 
bir partner olarak öne çıktığı 
ifade edilmiş. 

Çin ile birlikte başka pa-
zarlara öncelik verilmesi 
ve girilmesi: Türkiye’nin, 
BRI’ın üçüncü ekonomi-
lere olan ekonomik geniş-
lemesine katılarak ihracat 
hedeflerini çeşitlendirmesi. 
Türkiye ve Çin’in, işbirliği 
halinde bir pazara girmek 
için veriye dayalı, kantitatif 
yaklaşımlarla stratejik karar-
ların alması ve BRI dönüşü-
münde Türkiye’nin rolünün 
Türk finansal kurumlarının 
ve müteahhitlerin projelere 
dahil edilmesiyle artırılması 
gibi yaklaşımlar rapora ko-
nu edildi. 

BRI Yoluyla Genişleyen 
Ticarete Öncelik Verilmesi: 
BRI’ın, Türkiye’nin Çin’in 
farklı sektörlerine girme po-
tansiyelini artırması. Devam 
eden ticaret koridoru inisi-
yatiflerin Türkiye’nin geniş-
leyen ticaret ilişkilerine yeni-
den şekil vermesi bekleniyor. 
Bu konuda ticaret koridoru 
inisiyatiflerine katılırken, 
Türkiye’nin taşımacılık rota-
ların göz önünde bulundu-
rulması ve Türkiye’nin fizik-
sel altyapısının uluslararası 
standartların teknik özellik-
lerine uydurması gerekliliği 
vurgulanıyor. 

Bu senaryonun ikinci ko-
nusunda Türkiye’nin BRI ül-
keleriyle olan ticaretinin üre-
timle olduğu kadar güdümlü 
tanıtım çabalarıyla da des-
teklenmesi gerekiyor. Gün-
cel durumda Asya pazarları 
hem Çin’in baskınlığı hem 
de bölgedeki düşük üretim 
maliyetleri nedeniyle nüfuz 
kurması zor pazarlar olarak 
değerlendiriliyor. 

Türkiye şu anda dünya 
genelinde 7 Türk Ticaret 
Merkezi’ne sahip, ancak he-
nüz Doğu Asya’da bir Türk 
Ticaret Merkezi bulunmuyor. 

“BU proje 60’ı aşkın ülke-
de 4,4 milyar toplam dünya 
nüfusunun yüzde 62’sini 
oluşturan ve gayri safi yurt 
içi hasıla olarak baktığımız-
da 23 trilyon dolarlık önemli 
bir güç. Biz de ortada ko-
numlanmış durumdayız. Bi-
zim bu sistem içerisinde yer 
alabilmemiz için daha fazla 
yatırım çekebilmemiz lazım. 
Bütün amacımız ve gayre-
timiz bunun için olacak. 
Türkiye çok büyük potansi-
yele sahip bir ülke. Bu rapor, 
ülkemiz ve ilgili kurumlar 

açısından çok büyük farkın-
dalık yaratıyor. İyi bir strateji 
hazırlamalıyız. BRI proje 
kapsamında toplam yatırım 
bir trilyon dolara ulaşıyor. 
Bu yatırım portföyünden biz 
de azami ölçüde yararlanma-
lıyız. Biz Ticaret Bakanlığı 
olarak bu konuya eğiliyoruz, 
bu konudaki çalışmalara yo-
ğunlaşıyoruz. Bakanımızın 
net ve kesin talimatı var. Lo-
jistik Koordinasyon Kurulu 
toplantısında da bu sunumu 
diğer kamu kurumlarıyla 
paylaşmayı arzuluyoruz.”

T. C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay:
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2020’den itibaren de it-
halat olarak, İtalya’dan 
Türkiye’ye gelecek araçların 
gümrük beyannamelerini 
Türkiye’de hazırlayacaklarını 
ifade eden Ateş, “Daha esnek 
saatlerle, çalışabileceğiz.  Ya-
bancı dil bilmeyenler talimat 
verirken Türkçe olarak tali-
mat gönderecek. Türkçe ola-
rak biz talimatları aldıktan 
sonra gerekli hazırlıkları ya-
pacağız, beyannamelerin ha-
zırlanma süresini dakikalara 

nın 2°C’nin oldukça altında 
tutulması hedefine önemli 
katkı sağlamayı amaçlayan 
DHL, ÇEKÜL Vakfı 7 A-
ğaç Ormanlarının İstanbul 
Silivri Çayırdere’de bunulan 
dikim sahasında 2 bin 500 
fidanlık bir koru oluştur-
mak için ilk adımı attı. 21 
Kasım’da yapılan sembolik 
dikim etkinliği ile ilk çam fi-
danları toprakla buluştu.

DHL Global Forwarding 
Türkiye CEO’su Ingo-Ale-
xander Rahn fidan dikme 
töreninde şunları söyledi: 
“Bugün içinde yaşadığımız 
doğaya katkı sağlamak adı-
na buradayız. Gezegenimi-

ITALYA taşımalarında güm-
rük müşavirliği hizmeti veren 
Donelli Group, geçtiğimiz 
yıl Türkiye’de ofis açma kara-
rının ardından 2019 yılının 
ilk aylarında İstanbul ofisiyle 
müşterilerine hizmet veriyor. 

Donelli Group Türkiye 
Şube Müdürü Özgür Murat 
Ateş, İtalya’ya taşıma yapan 
nakliyecilere veya doğrudan 
malı satın alan ya da malı gön-
deren firmalara hizmet ver-
diklerini söyleyerek, İtalya’ya 
taşıma yapan Türk şirketlerin 
kendilerini yakından tanıdı-
ğını kaydetti. 

Donelli’nin Türkiye ofisi-
nin açılmasında başta ileti-
şimle alakalı sorunların gide-
rilmesi olduğunun altını çizen 
Ateş, “Bazen dilden kaynaklı 
yanlış anlaşılmalar, karşılık-
lı kırgınlıklara sebep oluyor. 
Prosedürü bilmemekle alakalı 
sorunlar, süreli olarak da de-
ğişen güncellenen kanunlar 
sorun yaratabiliyor” dedi. 

LOJISTIKLE ilişkili tüm 
salınımları 2050 yılına ka-
dar net olarak sıfıra indir-
meyi hedefleyen DHL, bu 
iddialı hedefe yönelik çalış-
malarıyla adından söz etti-

Ateş, sözlerine şöyle de-
vam etti: “Nakliyecinin 
uzmanlığı malı, en hızlı ve 
ekonomik olarak gitmesi 
gereken yere götürmek iken 
bizim uzmanlığımız onun 
gümrüksel kısmını sorunsuz 
bir şekilde geçmesini sağla-
mak. Biz sorunlu olan kısım-
ları ilk başta çözelim dedik. 
Açılıştan sonra bizimle daha 
önce çalışmış ve çalışmakta 
olan, var olan müşterileri-
mizi ziyaret ettik. Var olan 
sıkıntılar nelerdir? Talepleri 
nelerdir? Daha iyi hizmet 
nasıl verebiliriz? Yaz başında 
itibaren yeni müşteriler ile 
iletişime geçtik. Yeni alaca-
ğımız müşterilerle  daha öce 
iletişim kaynaklı sorunları 
yaşamak istemiyoruz. Onları 
çözdükten sonra bizimle çalı-
şan yeni müşteriler memnun 
kalıyor ve çalışmaya devam 
ediyor. Onlar başkalarına 
öneriyor. Şu anda bütün geri 
dönüşler hep olumlu.”

riyor. Hem 2015 Paris İklim 
Konferansı’nda (COP 21) 
hem de Birleşmiş Milletler 
2030 Sürdürülebilir Kal-
kınma Gündemi’nde ortaya 
konmuş olan, global ısınma-

ğımızda İtalya’da ki ofisimiz 
bunları online olarak göre-
cek. Nakliyeciden talimat 
gelmesini beklemeden gerekli 
evrakları alıcıdan isteyecek. 
Hangi araçla gelirse gelsin 
bütün evrakları hazır olduğu 
için çok kısa bir süre içeri-
sinde İtalya’da beyanname 
de açılmış olacak. Bu şekilde 
bekleme sürelerini minimu-
ma indirecek şekilde hızlan-
dıracağız” dedi. 

Donelli Group olarak 
İtalya’da 12 şubeleri olduğu-
nu ve 13’üncüsü Bologna’da 
2020’nin Ocak ayı başında 
açılacağını belirten Ateş, şu-
belerin İtalya’nın kuzeyinde 
sanayi bölgelerinde otoban ve 
Türkiye istikametinde önemli 
konumlarda bulunduğunun 
altını çizerek önümüzdeki se-
ne içerisinde güney İtalya’da 
belli noktalara gidecek şekil-
de daha da genişleyerek bü-
tün İtalya’yı kapsayacak şekil-
de bir ağ oluşturduklarını da 

ight çalışanlarından oluşan 
çok sayıda gönüllü ile bir-
likte fidan dikmekten ve bu 
fidanların ağaca dönüşüp 
ekosistemimize sağlayacağı 
faydaları hayal etmekten do-
layı çok mutluyum.”

DHL Freight Türkiye Ge-
nel Müdürü Murat Kavrar; 
“DHL Global Forwarding 
ve DHL Freight olarak bu-
gün burada 2 bin 500 adet 
fidanı toprakla buluşturma-
nın mutluluğunu ve heye-
canını yaşıyoruz. Burada 20 
yıl kadar sonra insanların 
gölgesinde dinlenebileceği 
bir koru meydana gelecek. 
Gelecek nesillere yaşanıla-

sözleri ekledi. 
Başta ithalat ve ihracat 

gümrük hizmetleri olmak 
üzere, transit T1, T2 işlem-
leri, Trieste ve Venedik’te 
bulunan kendi depolarında 
ve ortak kullanılan alanlarda 
depo hizmetleri verdikle-
rini de belirten Ateş, “Do-
nelli, uzun yıllardır faaliyet 
gösteren bir şirket. Sektör-
de İtalya’ya çalışan herkes 
mutlaka bizimle çalışmıştır. 
Diğer ülkelere çalışanlar fir-
malar da T1 transit evrak 
işlemlerini yaptırarak yine 
mutlaka bizimle çalışmıştır. 
Şu an Türkiye yapılanma-
mızla birlikte müşterilerimi-
ze buradan hizmet vermek-
ten memnunuz” dedi. 

bilir bir dünyayı miras bı-
rakmak biz öncül nesillerin 
en önemli sorumluluğudur. 
DHL olarak yılda bir mil-
yon ağaç dikme hedefimiz 
var. Bugün temellerini attı-
ğımız bu koru, söz konusu 
hedef açısından çok önemli 
bir adım” dedi.

indirmek istiyoruz” diyerek 
zamandan kazanmayı hedef-
lediklerini kaydetti.

Bir sonraki adım olarak iş-
lerin durumuna bağlı olarak 
Türkiye’de satın alma veya 
ortaklıkla faaliyetlerini ge-
nişletmeyi düşündüklerini 
açıklayan Ateş, “İtalya’daki 
sistemle entegre şekilde çalı-
şacak sistem planlıyoruz. Bu-
rada ihracatçı evrakları bize 
gönderdiği anda biz ihracat 
gümrük beyannamesini açtı-

zin geleceğine ilişkin çok 
sayıda tartışmanın yaşan-
dığı bir dönemdeyiz. İklim 
değişikliği ile mücadele ve 
kaynaklarımızın verimli kul-
lanılması artık dünya ülke-
lerinin en önemli hedefleri 
arasında. Ağaç hem küresel 
iklimin hem de başta su ol-
mak üzere pek çok kaynağın 
koruyucusudur. Sağlıklı bir 
ağaç 500 litre su üretir ve 
ürettiği bu suyu geri havaya 
vererek bulut formasyonları, 
daha fazla yağmur ve daha 
iyi iklim koşulları oluşumu-
na yardımcı olur. Bu nedenle 
bugün burada DHL Global 
Forwarding ve DHL Fre-

İtalyan Gümrük Uzmanı Donelli’nin 
Türkiye Ofisi Faaliyete Başladı

Aras Kargo Müşterisine ‘En İyi E-Ticaret
Deneyimini Yaşatan’ Marka Seçildi

DHL’den İstanbul’a 2 Bin 500 Fidanlık Koru

Donelli Group Türkiye Şube Müdürü Özgür Murat Ateş

Başta Trieste olmak 
üzere İtalya’nın pek 
çok önemli endüstri 
merkezinde faaliyet 
gösteren gümrük 
müşavirliği şirketi 
Donelli Group, 
İstanbul’da kendi 
ofisiyle faaliyet 
göstermeye başladı. 

ARAS Kargo, e-ticaret sek-
törünün bileşenlerinin ko-
nuşulduğu ECHO Summit 
kapsamında düzenlenen 
ECHO Awards’ta kargo ka-
tegorisinde ‘En İyi E-Ticaret 
Deneyimini Yaşatan’ mar-
ka seçildi. Hilton İstanbul 
Bomonti’de gerçekleştirilen 
törende ödülü şirket adına 
Aras Kargo Genel Müdürü 
Utku Ayyarkın  aldı.

Jürinin tüketicilerden 
oluştuğu ödülle ilgili görüş-
lerini paylaşan Aras Kargo 
Genel Müdürü Utku Ay-

yarkın, “Aras Kargo olarak 
halkın söz sahibi olduğu bir 
ödül programında böylesine 
önemli bir kategoride ödülle 
takdir edilmiş olmamız biz-
leri çok gururlandırdı. Son 
2 yıldır Kobi e-ticaret rapo-
runa göre de KOBİ’lerin en 
çok tercih ettiği kargo şir-
keti seçiliyoruz. E-ticaret si-
telerinden verilen siparişler 
her yıl büyük oranda artıyor. 
Aras Kargo olarak özellikle 
e-ticaret sektörünün mevcut 
büyüme potansiyelinden en 
iyi şekilde yararlanabilmek 

için teknoloji tarafındaki 
altyapı yatırımlarımıza ara 
vermeden devam ediyoruz. 
Bu alanda kazandığımız 
ödüller yaptığımız işe inan-
cımızı daha da artırıyor. Şir-
ketimize bu ödülü kazandı-
ran çalışma arkadaşlarıma 
ve bizi bu ödüle layık gören 
herkese teşekkürlerimi sunu-
yorum” dedi.

Titiz bir hazırlık süreci-
nin ürünü olan ve kapsamlı 
metodolojiyle dikkat çe-
ken ECHO Awards’da iki 
aşamalı bir ölçüm gerçek-

leştirildi. Kazanan şirket-
ler, Akademetre Research 
Company’nin e-ticaret kul-
lanıcı ve müşterilerine en 
iyi deneyimi sunan ‘pazar 
yeri’ ve ‘markaları’ değer-
lendiren özel bir yazılımı 
ve Türkiye’yi temsil eden 
IBBS-Düzey 1 seviyesinde 
12 ilde (İstanbul, Bursa, 
Ankara, Tekirdağ, İzmir, 
Kayseri, Adana, Samsun, 
Malatya, Trabzon, Gazi-
antep, Erzurum), bin 200 
kişiyle yapılan anketlerle 
belirlendi. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın
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dünyanın ilk üç hava köprü-
sünden biri haline getirmeyi 
hedefliyoruz’’ dedi.

Turkish Cargo, “Bağımsız 
Denetçilerin Mükemmeliyet 
Merkezi” olarak adlandırı-
lan IATA CEIV sertifikası-
na sahip 15 farklı istasyonda 
faaliyet gösterirken, Atatürk 
Havalimanı için IATA CE-
IV Pharma sertifika yenileme 
sürecini tamamladı ve İstan-
bul Havalimanı (IST) için de 
sertifika almaya hak kazandı. 
EU’s Good Distribution Prac-
tice (İyi Dağıtım Uygulaması) 
sertifikalı 14 istasyonda da hiz-
met sağlayan başarılı marka, 

havalimanını geride bıraka-
rak ödülün sahibi olan İstan-
bul Havalimanı’nın kısa bir 
zamanda zoru başardıklarını 
kaydeden İGA Havalimanı 
İşletmesi Üst Yöneticisi (CE-
O) ve İcra Kurulu Başkanı 
Kadri Samsunlu, “Ülkemize 
uluslararası anlamda bir ödül 
kazandırdığımız için mut-
luyuz. İstanbul Havalimanı 
benzersiz mimarisi, güçlü alt 
yapısı, üstün teknolojisi ve 
sunduğu üst düzey yolculuk 
deneyimiyle ilk yılını geride 

ğın farklı alanlarından karar 
alıcıları bir araya getirerek 
sektörün gelişimine katkı 
sağlayan bu organizasyon-
da yer almaktan mutluluk 
duyuyoruz. Havaş olarak, 
Türkiye’nin yanı sıra yurt 
dışında Havaş Letonya ve 
Havaş Suudi Arabistan işti-
raklerimizle birlikte portfö-
yümüzde 200’den fazla ha-
vayolu şirketi bulunuyor, ve 
günde yaklaşık 465 bin uçu-
şun yer hizmetleri operasyo-
nunu üstleniyoruz. Sektör-
deki 86 yıllık deneyimimizi 

TURKISH Cargo, Mum-
bai, Brüksel, İstanbul, Singa-
pur, Dubai, Basel, Londra ve 
Amsterdam gibi önemli ve 
sertifikalı noktalarda ilaç ta-
şıması yaparak 400’den fazla 
istasyon arasında pharma ko-
ridoru oluşturuyor.

Türk Hava Yolları Genel 
Müdür (Kargo) Yardımcısı 
Turhan Özen, ‘‘Turkish Car-
go olarak, IATA CEIV serti-
fikasına sahip Atatürk ve İs-
tanbul havalimanlarında icra 
ettiğimiz ilaç taşımalarını so-
ğuk zincir bütünlüğü içerisin-
de gerçekleştiriyoruz. Başarılı 
Dual Hub operasyonlarımı-
zasoğuk zincir bütünlüğünün 
korunması adına özen göste-
riyor, iki havalimanı arasın-
daki karayolu taşımalarımızı 
uluslararası sertifikalara sa-

IGA’DAN yapılan açıklama-
ya göre, dünyada havacılık 
sektörünün prestijli yayınla-
rından International Airport 
Review Dergisi’nin okuyucu 
oylarıyla belirlenen “Reader’s 
Choice 2019” ödüllerinde 
güçlü rakiplerini geride bı-
rakan İstanbul Havalimanı, 
ödül kazandı.

Açılışının birinci yılını 
geride bırakan İstanbul Ha-
valimanı, İngiltere merkezli 
havacılık sektörünün dünya-
daki lider yayınlarından olan 

HAVAŞ, bu yıl Amster-
dam’da 21’inci kez düzenle-
nen Uluslararası Yer Hizmet-
leri Konferansı’nda (GHI) 
havacılık sektörünün farklı a-
lanlarındaki temsilcilerle bir 
araya geldi. Havayolu şirket-
leri ile alt yüklenicilerden o-
luşan bine yakın katılımcının 
bulunduğu konferans kapsa-
mında Havaş, yolcu ve bagaj 

TURKISH Cargo, ulus-
lararası hava kargo bilgi 
sağlayıcısı WACD’nin ey-
lül ayı verilerine göre; glo-
bal hava kargo pazarının 
yüzde -5.4 oranında da-
ralma gösterdiği sektörde, 
yüzde 8.8 oranındatonaj 
artışı sağlayarak önemli 
bir büyüme gösterdi.

WACD’nin eylül ayı 
verilerine göre ilk 10 içe-
risinde yer alan havayol-
larından sadece Turkish 
Cargo’nun pozitif sonuç 
elde ettiği eylül ayında, 
global hava kargo paza-
rındaki kümüle daralma 
yüzde -5.0 oldu.

THY Cargo, Uzakdoğu 
ve Amerika pazarında olan 
büyümesini sürdürüyor.

Satılan tonaja göre; 
Amerika Kıtasında yüz-
de 11.1, Uzak Doğu 
Bölgesi’nde yüzde 9.7, 
Avrupa’da yüzde 8.7, 
Ortadoğu’da yüzde 7.9 ve 
Afrika’da yüzde 5.3 büyü-
me gerçekleştirerek, hava 
kargo hizmeti sağladığı 
tüm bölgelerde olumlu 
sonuçlar elde etti ve bu 
bölgelerde olan istikrarlı 
yükselişini sürdürdü.

Turkish Cargo; mev-
cut uçuş ağında bulunan 
300’den fazla destinas-
yonda, başarılı operas-
yonlarıyla kapasitesini 
artırmaya devam ediyor. 

hip aktif ısı kontrollü araçlar 
ile icra ediyoruz. Ayrıca, hava 
kargo ticaretinin ağırlık mer-
kezinde bulunan  doğal hub 
İstanbul, ısı ve zaman hassa-
siyetli kargo taşımacılığı için 
de yıl boyunca uygun iklim 
koşulları sağlıyor. Bayrak taşı-
yıcı ana markamız Türk Hava 
Yolları ile birlikte, İstanbul’u 

International Airport Review 
Dergisi okuyucularının “Air-
port of the Year” seçilerek 
uluslararası otoritelerin de 
takdirini topladı.

Aralarında Heathrow, 
Changi, Copenhagen Vanco-
uver, Sydney ve Hong Kong 
gibi uluslararası havalimanla-
rını geride bırakarak, ödülün 
sahibi olan İstanbul Havali-
manı, Türk havacılık sektörü-
nün bayrak taşıyıcısı olduğu-
nu da kanıtladı.

Uluslararası bir çok hub 

işlemleri, ramp, de-icing, an-
ti-icing, uçak temizlik, yük 
kontrolü ve haberleşme, uçuş 
operasyonları, ulaşım, tem-
sil ve gözetim hizmetleri de 
dahil olmak üzere yolcu ve 
operasyon hizmetleriyle ilgili 
tüm faaliyetlerini standında 
ziyaretçilerine aktardı. 

Havaş Genel Müdürü 
Kürşad Koçak, ‘’Havacılı-

QEP (Nitelikli Envirotainer 
Sağlayıcısı) sertifikasına sahip 
40 istasyonda, ilaç taşıma ope-
rasyonları gerçekleştiriyor ve 
binlerce kilometre uzaklıkta 
olan destinasyonlar arasında 
aktif ısı kontrolü sağlıyor.

Dünyanın 126 ülkesinde, 
global hava standartlarına 
uygun olarak operasyonlarına 
devam eden Turkish Cargo, 
ilaç gönderileri için -20/+25° 
C sıcaklık aralığında yüksek 
kalite standartlarına sahip 
depolama alanları, sıcaklık 
kontrollü geniş gövde ve kar-
go uçaklarıyla aktif ve pasif 
çözümler sunuyor.

bırakırken küresel bir hub 
olma ve Türkiye’yi havacılık 
sektöründe en üst lige taşıya-
rak, dünyaya örnek bir hava-
limanı işletme modeli sergile-
me hedefinde de çok önemli 
mesafeler kat ettik. Pek çok 
önemli havalimanını geride 
bırakarak almış olduğumuz 
‘Airport of the Year’ ödülü 
İstanbul Havalimanı’nda 

yeni teknolojiler ve farklı 
coğrafyalara adaptasyon ka-
biliyetimizle birleştirerek 
hizmetlerimize taşıyoruz. 
Kaliteli, güvenilir ve zama-
nında hizmet anlayışıyla iş 
ortaklarımızın performan-
sına katma değer sağlamak 
odağımızda yer alıyor. Bu 
doğrultuda, iş ortaklarımız-
la güçlü sinerjioluşturarak 
tercih edilen iş ortağı olmaya 
devam edeceğiz” dedi.

Havaş; Türkiye’de 31 ha-
valimanında, Letonya’da 
Riga ve Suudi Arabistan’da 

Turkish Cargo Pharma Koridorunu Genişletiyor

İstanbul Havalimanı’na 
‘Yılın Havalimanı’ Ödülü

Havaş Uluslararası Yer Hizmetleri Konferansı’na Katıldı

THY Cargo 
Büyümeye 
Devam 
Ediyor

Turkish Cargo, global havacılık otoriteleri tarafından 
sertifikalandırılmış destinasyonlar arasında gerçekleştirdiği ilaç 
taşımaları ile dünyaya sağlık taşımaya devam ediyor.  

İstanbul Havalimanı, International Airport Review Dergisi’nin 
düzenlediği “Reader’s Choice 2019 (Okuyucuların Seçimi)” 
ödülleri yarışmasında “Yılın Havalimanı” ödülüne layık görüldü.  

Havaş, sektörün önemli oyuncularını bir araya getiren en prestijli 
organizasyonlardan Uluslararası Yer Hizmetleri Konferansı’nda (GHI) 
yerini aldı. Bu yıl Amsterdam’da kapılarını açan konferansta Havaş, 
Kuzey Avrupa ve Ortadoğu’daki operasyonlarına ilişkin faaliyetlerini 
stand ziyaretçilerine tanıttı.  

işimizi ne denli doğru yap-
tığımızın da bir göstergesi. 
Ülkemiz için gurur vesilesi 
dünya içinse örnek olmanın 
bize yüklediği büyük sorum-
luluğun bilinciyle ilerleyen 
dönemlerde hedeflerimizi bir 
bir gerçekleştirerek ülkemi-
ze uluslararası daha pek çok 
ödülü getirmek istiyoruz” ifa-
delerini kullandı.

Medine Havalimanı’nda hiz-
met sunuyor. İştirakleri ile 
birlikte yılda yaklaşık 465 bin 
uçuşa hizmet sağlayarak 860 
bin ton kargo ile 100 milyon-
dan fazla bagaj taşıyarak yılda 
130 milyonun üzerinde yol-
cuya hizmet sunuyor. Airport 
Service Association (ASA) 
ile IATA Ground Handling 
Council (IGHC) üyesi olan 
ve ISAGO sertifikası bu-
lunan Havaş ayrıca, Suudi 
Arabistan’ın yer hizmetleri 
lisanslı ilk Türk şirketi unva-
nını taşıyor.
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Demir İpek Yoluyla İki Kıta Bağlandı
BAKAN Turhan, Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı tören-
de yaptığı konuşmada, üç kıtayı bir-
birine bağlayan Türkiye’nin jeostra-
tejik ve jeopolitik önemine işaret etti. 
Turhan, hem coğrafi konumu hem de 
tarihi ve kültürel sürekliliğiyle Asya, 
Avrupa, Balkan, Kafkas, Ortadoğu, 
Akdeniz ve Karadeniz ülkesi olan 
Türkiye’nin söz konusu coğrafyala-
rın ekonomik ve sosyal gelişiminde 
önemli role sahip olduğunu ifade etti. 

 Türkiye’nin mevcut pozisyonunu 
daha da güçlendirmek adına son yıl-
larda çok çeşitli ulaşım bağlantıları 
sağlamalarının yanı sıra koridorlar 
oluşturarak, kıtalar arasında kesin-
tisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıla-
rı tesis ettiklerini anlatan Turhan, 
“754 milyar doları bulan yatırımla 
ulaştırma ve haberleşme altyapımızı 
güçlendirerek uluslararası taşımacı-
lık güzergahlarındaki eksik bağlan-
tıları tamamlamak önceliklerimiz 
arasında yer aldı” ifadesini kullandı.

Çin, Asya, Avrupa ve Ortadoğu’yu 
birbirine bağlayarak büyük bir alt-
yapı ve ulaşım ağı oluşturulmasını 
amaçlayan “Tek Kuşak Tek Yol” pro-
jesine özel önem verdiklerini anlatan 
Turhan, bu kapsamda Türkiye-Azer-
baycan ve Gürcistan’ın oluşturduğu 
iş birliği temelinde hayata geçen 
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı 
üzerinde Bakü’den Kars’a ilk seferi-
ni yapan China Railway Express’in 
dünya demiryolu taşımacılığına yeni 
bir yön verdiğini söyledi.

Turhan, 30 Ekim 2017’den itibaren 
faaliyette olan hattın, Asya ve Avrupa 
arasında demiryolu yük taşımacılığı a-
lanında yeni dönemin habercisi oldu-
ğunu dile getirerek, söz konusu hatla 
Türkiye’nin, Pekin’den Londra’ya uza-
nan orta koridorun ve Kazakistan’dan 
yine Türkiye’ye uzanan Demir İpek 
Yolu’nun en önemli bağlantı noktası 
haline geldiğini kaydetti.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hat-
tı’nın, Çin ile Türkiye arasındaki yük 
taşıma süresini 1 aydan 12 güne, “as-
rın projesi” Marmaray’ın bu hatta en-
tegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı 
Avrupa arasındaki süreyi 18 güne dü-
şürdüğünü belirten Turhan, “Asya ile 
Avrupa arasındaki 21 trilyon dolarlık 
ticaret hacmini dikkate aldığımızda, 
meselenin önemi kolaylıkla anlaşıla-
cak. Yaklaşık 5 milyar nüfusun ve 60 
ülkenin faydalandığı Demir İpek Yo-
lu Hattı, global ticaret ağları için yeni 
ve çok önemli alternatif oldu” değer-
lendirmesinde bulundu. 

Bakan Turhan, yolculuğuna Çin’in 
Xi’an şehrinden başlayan ve 42 tıra eş 
değer elektronik ürün yükü taşıyan 
China Railway Express’in (Çin De-
miryolu Ekpresi) toplam uzunluğu 
820 metre olan 42 konteyner yüklü 
vagonla 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşa-
rak 11 bin 483 kilometrelik yolu 12 
günde kat edeceğini bildirdi.

Yükün, Bakü-Tiflis-Kars hattını 
ve Marmaray’ı kullanarak orta ko-
ridor üzerinden taşınmasının, diğer 

koridorlara göre zaman ve enerji 
tasarrufu sağlayacağını dile getiren 
Turhan, “Bu, hem bölgesel hem de 
küresel ticaretin seyri açısından ol-
dukça tarihi bir adım. Dolayısıyla 
binlerce kilometre yol kat eden bu 
trene, demiryolu taşımacılığında 
başlayan yeni dönemi simgelemesi 
hasebiyle, gururla bakıyoruz” dedi.

Turhan, bu projenin, ülkelere 
ticari kazanç sunmasının yanında 
toplumlar arası bağların güçlenme-

Çin’den yola çıkıp 
Marmaray’ı kullanarak 
Avrupa’ya geçecek ilk 
yük treni China Railway 
Express Ankara Garı’ndan 
törenle uğurlandı.   

sine ve kültürler arası etkileşim hız-
lanmasına da büyük katkı sağlayaca-
ğını ifade ederek, Türkiye’ye kadar 
hiçbir aksama ve sorun yaşamadan 
ulaşan trenin, Prag’da sonlanacak 
tarihi yolculuğunu başarıyla tamam-
layacağına inandığını söyledi.
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Yarışmanın üçüncüsü yeni 
Volkswagen Transporter 
T6.1 oldu. Listedeki diğer 
modeller arasında yeni Re-
nault Master, en son Iveco 
Daily ve Fiat Ducato mo-
delleri yer alıyordu. 

2020 Uluslararası Yı-
lın Ticari Aracı Ödülü (I-

buluyor. Yeni Ranger, Yeni 
Mitsubishi L200, makyaj 
geçirmiş Nissan Navara ve 
Renault Alaskan’la birlikte 
güncellenmiş Toyota Hilux’a 
karşı mücadele etti. 

Uluslararası Yılın Ticari 
Aracı (IVOTY) üyelerinin 
18’inin oylamasıyla gerçekleş-
tirilen süreç için Uluslararası 
Yılın Ticari Aracı Ödülü Jüri 
Başkanı Jarlath Sweeney, re-
kabetin oldukça güçlü oldu-
ğunu söyleyerek, “Yarışmada 

içinde tamamlayacaklarını 
söyleyen Turfan, en az 20 nok-
tada müşterilerine hizmet ve-
receklerini açıklayarak devam 
etti:  “ITOY ödüllü çekicimiz 
F-MAX, global büyüme plan-
larımızda çok önemli bir eşi-
ğe geçmemizi sağladı. ITOY 
ödülünün ardından Rusya, 
Avusturya ve Slovenya’da ‘Yı-
lın Kamyonu’ seçilen F-MAX, 
başarı yolculuğunu sürdürü-
yor. Başta Avrupa olmak üze-
re birçok ülkede F-MAX’e ve 
markamıza talep giderek artı-

FORD, 2020 Uluslarara-
sı Yılın Ticari Aracı Ödülü 
Yarışması’nda (IVOTY) 
Transit Custom Plug-In 
Hybrid modeliyle birinciliği 
aldı. Ford Transit EcoBlue 
Hybrid modeliyle de pres-
tijli yarışmada ikinciliği de 
alan marka adına ödülü Ford 
Avrupa Ticari Araçlar Ge-
nel Müdürü Hans Schep, 20 
Kasım’da Fransa’nın Lyon 
kentinde düzenlenen Solut-
rans 2019’daki gala törenin-
de aldı. 

Aralarında Türkiye adına 
KargoHaber Dergisi Yayın 
Yönetmeni Akın Öcal’ın da 
yer aldığı 25 ülkeden uzman 
gazeteciden oluşan Avrupa 
ticari araç editörleri tara-

ISVEÇ’TE düzenlenen üç 
günlük grup testlerinde dört 
rakibe karşı mücadele eden 

2019 Uluslararası Yılın Kam-
yonu ödülüne F-MAX ile 
kazanan Ford Trucks, Doğu 
Avrupa’dan sonra Batı Avrupa 
pazarlarına açılıyor. Romanya, 
Ukrayna, Gürcistan, Kuveyt 
gibi bazı uluslararası pazar-
larda önemli Pazar paylarına 
ulaştıklarını vurgulayan Ford 
Trucks Genel Müdür Yardım-
cısı Serhan Turfan, “Henüz 
çok yeni adım attığımız bir-
çok pazarda hızlı bir yükseliş 
trendi yakaladık. Kısa süre 
önce girdiğimiz Portekiz ve 
İspanya’nın ardından İtalya’da-
ki yapılanmamızı da bu yılın 
içerisinde tamamlayacağız. 
Hedefimiz tüm Avrupa’ya ya-
yılmak; sırada Almanya, Fran-
sa, Hollanda, Belçika ve Lük-
semburg var” diye konuştu.

ITOY ödülünün ardından 
Avrupa’dan gelen yoğun talep 
üzerine büyüme planlarını 
revize eden Ford Trucks, bu 
doğrultuda kendi içinde yurt-
dışı organizasyon yapısını ye-

fından oylanan yeni Ford 
Transit Custom Hybrids, 
97 puan alarak önemli bir 
farkla yarışmayı kazandı. İ-
kinciliği ise 54 puanla başka 
bir Ford modeli olan Ford 
Transit EcoBlue Hybrid 
alırken bu durum ödül ta-
rihinde ilk defa gerçekleşti. 

Yeni Ford Ranger, 2020 Ulus-
lararası Pick Up Ödülünün 
galibi oldu. Yeni ve daha te-
miz güç aktarma organlarının 
yanı sıra çok sayıda teknik ve 
güvenlik teknolojileriyle  do-
nanan Yeni Ranger’a ödülü 
Fransa’nın Lyon şehrinde So-
lutrans Fuarı’nda düzenlenen 
gala gecesinde  verildi. 

Bu yıl beşincisi verilen 
Uluslararası Ödül, Avrupa 
ve Türkiye’de satılan 1 tonluk 
pick segmentinde sahiplerini 

niden düzenliyor. 10’u aşkın 
ülkede ülke ve bölge müdür-
lükleri atamaları gerçekleşti-
ren şirket, Avrupa’da büyük 
bir hızla büyümeyi hedefliyor. 

Turfan: “Avrupa’da 
kalıcı ve güçlü büyüme için 

gerekli hazırlıklarımızı 
tamamlıyoruz”

Yıllık 20 bin adetlik İspan-
ya pazarında ve 5 bin adetlik 
Portekiz pazarında bayi açılış-
ları ile Batı Avrupa pazarına 
giriş yaptıklarını belirten Ford 
Trucks Genel Müdür Yardım-
cısı Serhan Turfan, bütün 
girdikleri pazarda yüzde 5’lik 
pay hedeflediklerini kaydetti. 
İspanya’da ülkenin bütün ana 
bölgelerinde olmak üzere 8 
noktada yer aldıklarını kay-
deden Turfan, Portekiz’de 
ise Lizbon tesisinin açıldığını 
2020’de ise 4 noktaya ulaşa-
caklarını kaydetti.

Avrupa’nın en büyük pa-
zarlarından olan İtalya’daki 
yapılanmalarını da 2019 yılı 

teknolojileri de dahil ol-
mak üzere hibrit ticari araç 
yelpazesiyle yalnız başına 
yola çıkmasıyla büyük bir 
itibar hak ettiğini belirtti: 
“Jüri, Ford’un kentsel ve 
kırsal gereklilikleri en çevre 
dostu bir şekilde karşılayan 
uygulanabilir aktarma or-
ganları alternatifi geliştir-
mesini takdir etti. Ford’un 
Plug-in Hybrid sistemi sıfır 
emisyon kapasitesine sahip 
ve menzil kaygısı olmadan; 
yük veya yük hacminden ö-

pa 1 tonluk pick up pazarını 
domine eden Ranger, yüzde 
30’luk  paya sahip. Halk da bu 
gerçek değeri tanıyor. Puanlar 
güç aktarma organlarına, yük 
hacmine ve aracın kabiliyetle-
rine göre olduğu kadar sürü-
cü ve yolcunun konfor ve gü-
venliğine ayrıca iş açısından 
düşük işletme maliyetleri de 
değerlendirilerek veriliyor. 

Ford Ranger 2013 yılında 
IPUA’yı kazanmıştı

Ford Avrupa Ticari A-

160’ın üzerinde servis veriyo-
ruz. Bu servisler hem Avrupalı 
müşterilerimiz hem de Türk 
uluslar arası nakliyecilerine 
güven veriyor.”

Avrupa karayolu taşıma-
cılığını önemli ülkelerinden 
Polonya pazarına da güçlü 
bir distribütör ile girdiklerini 
açıklayan Turfan, küçük bir 
ülke olmasına rağmen taşıma-
cılığın gelişmiş olduğu Lit-
vanya pazarına da girdiklerini 
ve 4 bayi ile hizmet verdikleri-
ni belirtti.

“Türkiye 16 ton üzeri araç 
pazarı yükselişe geçecek”
Türkiye ağır ticari pazarı-

nın daraldığı dönemde pazar 
payını artırmayı başardıkları-
nı söyleyen Turfan, “2018’de 
yüzde 28,5 olan pazar payını 
2019 Ekim sonu itibarıyla 
yüzde 30’un üzerine taşıdık. 
Yaklaşık 10 yıldır kesintisiz 
yükselişini sürdüren Ford 
Trucks, 2008 yılı ile kıyas-
landığında yüzde 14,7 olan 

dün vermeden basit bir şarj 
rejimine çalışıyor. Temel 
olarak teknoloji, -yerel hava 
kalitesine katkıda buluna-
rak- şehir içi operasyonları 
için elektrik gücüyle  çalış-
mak üzere tasarlanmış. He-
nüz başka hiçbir üretici bu 
alternatif yolu kullanmadı.”

Sweeney, “1992 yılında U-
luslararası Yılın Ticari Aracı 
Ödülü’nün verilmeye başlan-
masıyla Ford Avrupa bu ödü-
lü 6 kez kazandı” dedi.

raçlar Genel Müdürü Hans 
Schep, Ranger’ın başarısı 
hakkında yaptığı açıklama-
da, “Avrupa’nın en sevdiği 
Pick-up’ının kalıcı  kanı-
tı olarak Ford Ranger’ın 
IPUA jürisi tarafından 
ikinci kez ödüle layık gö-
rülmesinden memnunuz. 
Tamamen yeni güç aktar-
ma organı ve gelişmiş ye-
tenekleri ile Ranger şimdi 
oyunu bir kez daha başlatı-
yor” dedi. 

pazar payını bugün 2 katına 
çıkarmayı başardı ve son 25 
yılın en yüksek pazar payına 
ulaştı. Bu başarıda F-MAX’in 
önemli bir payı var” dedi. 

2019’da 7 binlerle kapan-
ması beklenen Türkiye ağır 
ticari pazarının dibi gördüğü-
nü düşündüklerini ve bundan 
sonra hızlı bir yükseliş mey-
dana geleceğine inandıkla-
rını kaydeden Turfan, Ekim 
ayında özellikle düşen faizler-
le birlikte bunun etkilerinin 
görülmeye başlandığını da 
sözlerine ekledi. 
Duman: “Yeni pazarlardan 

gelen teknik talepleri 
dikkate alıyoruz”

Toplantıda yurtdışı pazar-
larla ilgili sorulara yanıt veren 
Ford Trucks Uluslararası Pa-
zarlar Direktörü Emrah Du-
man, yurtdışı pazarlarda doğru 
distribütörü bulmanın zorlu-
ğuna ve rakip markaların otur-
muş Pazar paylarında yer edin-
menin güçlüğüne dikkat çekti. 

VOTY) Jüri Başkanı Jarlath 
Sweeney’den alan Schep, 
ödülü almaktan çok mem-
nun olduğunu kaydederek 
şunları söyledi: “IVOTY jü-
risinin bu prestijli ödül için 
Transit Custom Hybrid ürün 
yelpazemizi seçmesinden gu-
rur duyuyoruz. Hafif ticari 
araç kullanan işletmeler işle-
rine uygun verimli elektrik-
li ve pratik araçlara ihtiyaç 
duyuyorlar ve yeni Hybrid 
Transit’lerimiz farklı müşteri 
kullanımlarına uygun çeşitli 
çözümler sunuyor.”

IVOTY Başkanı Jarlath 
Sweeney ise yaptığı konuş-
mada Ford’un hem Plug-in 
Hybrid (PHEV) hem de 
dizel hafif hibrit (mHEV) 

en çok puanı alan iki rakip 
arasında sadece 6 puan vardı. 
Ford Ranger 78 puanla bi-
rinciliği alırken, Mitsubishi 
L200 72 puanla ikinci sırada 
yer aldı ve üçüncülüğü ise To-
yota Hilux aldı” dedi. 

Sweeney sözlerine şöy-
le devam etti: “Jüri üyeleri 
Ranger’ı her açıdan başarılı o-
larak değerlendirirken mode-
lin en çok satışa imza attığını 
da not ettiler. Revize edilmiş 
önceki versiyonu ile Avru-

yor. Hızlı bir büyüme dönemi 
içerisine girdik, buna paralel 
olarak, Avrupa’da müşterile-
rimize satış sonrası servis ve 
hizmetler sunmak için TIP 
Trailer Services ile anlaşma 
imzaladık. Bir yandan bayi ve 
servis iş birlikleri ile altyapı 
hazırlarken, diğer yandan ülke 
ve bölge bazında yaptığımız 
atamalarla Avrupa’da kalıcı 
ve güçlü bir büyüme hedefli-
yoruz. Şu an Avrupa’da hem 
kendi yapılanmamız hem de 
TIP ile yaptığımız anlaşmayla 

2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı 
Ödülü’nü Hibrit Teknolojisiyle Ford Aldı

Ford Ranger 2020 Uluslararası 
Pick Up Ödülünü Kazandı

Yönünü Avrupa’ya Çeviren Ford Trucks İhracatını Katladı

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan

Birinci sayfadaki haberin devamı
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DIŞI TAŞ, İÇİ ÇİÇEK
KENDİ GÜÇLÜ, YÜKÜ NARİN
2.500 mm iç genişlik ve sağlam izolasyon ile çiçek taşımacılığı Tırsan’da. Çiçek Taşıyıcı Frigo; 
gömme ray sistemi ile yüksek iç genişlik, güçlendirilmiş kapısı ile uzun kullanım ömrü sağlıyor. 
Kompozit profiller ile güçlendirilmiş CTP panel tasarımı ile gücünün zirvesinde.  
Soğuk zincirin ustalarını dinledik, tasarladık, test ettik ve yaptık. 

Tırsan Çiçek Taşıyıcı Frigo Nisan ayı itibariyle karşınızda!

20172019

WINNER
CATEGORY
CHASSIS

WINNER
CATEGORY

SAFETY

Volvo Trucks Mersin’de
Yeni Servisini Hizmete Açtı
MÜŞTERILERINE uçtan uca hiz-
met sunma vizyonuyla faaliyetlerini 
sürdüren Temsa İş Makinaları, distri-
bütörlüğünü üstlendiği Volvo Trucks 
markasıyla satış ve satış sonrası ağını 
güçlendirmeye devam ediyor. Volvo 
Trucks’ın Türkiye genelindeki 12’nci 
yetkili servisi olan İmam Kayalı’nın, 
Gaziantep’in ardından Mersin Yeni-
ce’deki ikinci yetkili servis açılışını 
gerçekleştiren Temsa İş Makinaları, 
bu yeni tesisiyle, Volvo Trucks çeki-
ci ve kamyon müşterilerine servis ve 
yedek parça hizmetlerini aynı çatı 
altında verecek. 

Açılışa, Temsa İş Makinaları 
Genel Müdürü Eşref Zeka, İmam 
Kayalı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Mazıcıoğlu ve Vol-
vo Trucks Ortadoğu, Doğu ve Ku-
zey Afrika Başkan Yardımcısı Arne 
Knaben, Volvo Trucks Doğu Pazarı 
Direktörü Per Forsberg ile firmala-
rın üst düzey yöneticileri katıldı. 

26 bin 300 m2’lik alana kurulu 
olan İmam Kayalı Yenice tesisinin 
açılışında konuşma yapan Temsa 
İş Makinaları Genel Müdürü Eşref 
Zeka, bölgenin Türkiye ve Volvo 
Trucks için kritik önemine ve İmam 
Kayalı’nın bölgedeki gücüne vurgu 
yaparak şunları dile getirdi: “Temsa 
İş Makinaları olarak Volvo Trucks 
distribütörlüğünde 3’üncü yılımızı 
tamamlıyoruz. Bu 3 yıl içerisinde 
önemli başarılara imza attık. Pazar 
payımızı neredeyse 3’e katladık, 
yüzde 7,5 seviyelerine ulaştık. Yet-
kili servis ağımızda yeni noktalar 
açtık, ağımızı güçlendirdik. Bugün 
açılışını gerçekleştirdiğimiz Yenice 
servisimiz bu stratejimizin önemli 
bir halkası olacak.  

Bulunduğumuz bölge konu-
mu nedeniyle Volvo Trucks için 
kritik öneme sahip.  Bu bölgede 
İmam Kayalı’nın gücü ile Temsa 
İş Makinaları’nın ve Volvo Trucks 
markasının güçlerini birleştirerek 
var gücümüzle sizlere en iyi hizmeti 
sunmaya gayret göstereceğiz.”

Volvo Trucks Doğu Pazarı Di-
rektörü Per Forsberg ise; “Hepini-
zin bildiği gibi, Volvo Trucks,  her 
türlü hava şartları ve çalışma koşul-
larında dayanıklılığını kanıtlamış 
ürünleri ile dünyanın önde gelen 
kamyon markalarından biri. Bugün 
yaptığımız her işin merkezine kalite, 
güvenlik ve çevreye saygı ilkelerini 
koyarak yaklaşık 130 ülkede faaliyet 
gösteriyoruz. Sürdürülebilir ulaşım 
ihtiyacı her geçen gün artıyor ve bu 
artışın gelecekte de devam edeceği-
ni öngörüyoruz. İş ortaklarımızla 
birlikte, bu konuda ilerlemeyi teşvik 
etmek için gereken uzun vadeli sür-
dürülebilir ulaşım çözümlerini geliş-
tirip hizmete sunuyoruz.

İmam Kayalı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Mazıcıoğlu 
ise, “Volvo Trucks yetkili servisimizle 
Gaziantep’te faaliyetlerimize yoğun 

bir şekilde devam ediyoruz. Var olan 
servisimizden sonra, bugün Mersin 
Yenice’de yepyeni tesisimizi hizme-
te açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Satış sonrası hizmetlerimizde, mar-
kamıza güvenip bizleri tercih eden 
siz değerli iş ortaklarımıza en üst 
seviyede hizmeti vermeyi hedefliyo-
ruz. Taşımacılık sektörü için büyük 
öneme sahip bu bölgede, geniş ürün 

gamı ve hizmet kalitesiyle ön plana 
çıkan Volvo Trucks markasıyla omuz 
omuza çalışmak bizim için de büyük 
bir avantaj. Markamız; çözüm ortağı 
yaklaşımıyla satış sonrası hizmetlere 
oldukça önem veriyor. Hizmete baş-
ladığımız günden bu yana, Temsa İş 
Makinaları uzmanlığı ve Volvo Trucks 
kalitesiyle sizlere en iyiyi sunmak adı-
na elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
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sattık, bu araçlar hali hazır-
da kar küremeden yangın 
ile mücadeleye kadar farklı 
misyonlarda kullanılıyorlar. 
Iveco aynı zamanda Daily 
4x4 ailesini yeni van serisi ile 
genişletti. Yeni van serisinde-
ki 5,5 ve 7 tonluk versiyonlar 
aynı motoru ve vites seçe-
neklerini barındırıyor. Geniş 
vanlar tek teker off-road’da 
9 ilâ 18 metreküplük, çift 
teker all-road’da ise 16 ilâ 18 
metreküplük kargo hacmi 
sunuyor. Ürün grubunun en 
tepesinde ise sektörde bir il-
ke imza atıldı. Iveco tarafın-
dan ilk defa 7 tonluk, 4 bin 
300 kg yük taşıma kapasiteli, 
5 metreye varan kasa seçe-

ros 1853 LS 4x2 model araç, 
ihraç edilmek üzere bant-
tan indirilerek Almanya’ya 
uğurlandı. Mercedes-Benz’in 
belirlediği uluslararası yük-
sek kalite standartları çerçe-
vesinde yerli üretim yapan 
Mercedes-Benz Türk Aksaray 
Kamyon Fabrikası, ürettiği 
kamyon ve çekicileri Türkiye 
pazarına sunmanın yanı sıra 
başta Batı Avrupa olmak üze-
re AB ülkelerine ihraç ediyor.

Mercedes-Benz Türk Kam-
yon Üretimden Sorumlu 
İcra Kurulu Üyesi Dr. And-
reas Bachhofer, 275 bininci 
Mercedes-Benz kamyonun 
banttan inmesi konusunda 
şunları kaydetti; “1986 yı-
lından günümüze pek çok 
ilke ve başarıya imza atan 
fabrikamızda önemli bir ki-
lometre taşını daha geride 
bırakmanın; 275 bininci 
kamyonumuzu banttan in-
dirmenin gururunu yaşıyo-
ruz. Günümüzde Mercedes-
Benz’in tüm dünyadaki 3 
kamyon fabrikasından 1’i 
olan Aksaray Kamyon Fabri-
kamız üretimiyle, yan sanayi 
dâhil yarattığı istihdamla, 
Ar-Ge faaliyetleri ve ihracatı 
ile sadece bölgeye değil; tüm 
ülke ekonomisine büyük kat-

M E R C E D E S - B E N Z 
Türk’ün 1986 yılında kuru-
lan Aksaray Kamyon Fabri-
kası 275 bininci kamyonu-
nu üretti. Üretimde emeği 
geçen fabrika çalışanları ile 

Mercedes-Benz Türk yöneti-
cileri fabrikada düzenlenen 
törende bir araya geldi.

Fabrika çalışanlarının e-
mekleriyle tamamlanan 275 
bininci Mercedes-Benz Act-

IVECO, off-road ve all-road 
araçlardan oluşan yeni Daily 
4x4 ailesini İstanbul’da bir 
toplantıyla tanıttı. Toplantı-
da hoş geldiniz konuşmasını 
Iveco Türkiye Genel Müdür 
Yardımcısı Tansu Giz yaptı. 
Giz, Iveco’nun 3,5 tondan 
ağır görev araçlarına kadar 
sadece ticari araç üretimi ya-
pan ender sayıdaki markadan 
biri olmasının markayı özel 
yaptığını vurguladı, Iveco 
Türkiye’nin de rakiplerinden 
farklı olarak niş denilebile-
cek ürünleri Türk müşteri-
lerine sunduğunu kaydeden 
Giz, “Daily Highmatic ile bu 
segmentte ilk defa otomatik 
şanzıman satışları Türkiye’de 
yüzde 6’ya çıktı. Zaman için-
de bu oran daha da yukarı 
çıkacaktır. Türkiye’de ilk 
LNG’li çekici satışlarını biz 
gerçekleştirdik. Bütün bu 
adımlarla Türkiye’de 3,5 ton 
üzeri pazarda üçüncü sıraya 
yerleştik” dedi. 

Daha sonra araçla ilgili tek-
nik detayları ise Iveco Hafif 
Ticari Araç Ürün Müdürü 
Süha Yılmaz aktardı: “Yeni 
Daily 4x4 ile aracın altyapı-
sı tamamen değişti. Kökleri 
1988 yılına kadar uzanan 
Daily 4x4, özelikle 2008’de 

önceki neslinin tanıtılmasıy-
la büyük başarı elde etti. Yeni 
nesilde ise şasi ve çift kabin 
seçeneklerine ek olarak pa-
nelvan versiyonunu da müşte-
rilerimize sunuyoruz. Talep-
lerin çoğu iletişim ve sağlık 
sektörlerinden geliyor. Iveco 
Savunma ile birlikte altyapısı 
yürür aksamı ve 4x4 sistemle-
ri artık tamamen Iveco tara-
fından üretiliyor. 

6 ileri (12 oranlı) manüel 
ve 8 ileri otomatik (16 oran-
lı) şanzıman seçenekleriyle 
aracı sunduklarını kaydeden 
Yılmaz sözlerine şöyle de-
vam etti: “Iveco Türkiye ola-
rak şu ana kadar Türkiye’de 
150’den fazla Daily 4x4 

Işınak: “2020’de
pazar büyüyecek”

Toplantıda söz alan Ive-
co Türkiye Genel Müdürü 
Hakkı Işınak ise hem 4 çeker 
hem de tonaj sorunu olma-
yan bir araç bulmanın sor 
olduğunu söyledi. 2020 yı-
lında 3,5 ton üzeri pazarda 
2015 yılı gibi olmasa da bir 
artış olacağını beklediklerini 
açıklayan Işınak, Türkiye’nin 
bu krizlerden her zaman 
güçlenerek çıktığını kayde-
derek “Bekleyen yatırımlar 
hayata geçecek. Biz de bu 
süreçte daralan pazarda ürün 
çeşitliliğimizi arttırarak bu 
şekilde müşteriye çözüm su-
nabiliyoruz” dedi. 

Özel ekipmanlar ile do-
natılarak her okula üzerinde 
uygulamalı eğitim gerçekleş-
tirilecek birer adet kamyon 
bağışlanan Mercedes-Benz 
Laboratuvarları ile eğitimin 
desteklenmesi ve otomotiv 
sanayinin servis ve bakım hiz-
metlerinde ihtiyaç duyduğu 
kalifiye teknisyenlerin yetişti-
rilmesi amaçlanıyor. 

Samandağ Kaymakamı 
Murat Kütük, Samandağ Be-
lediye Başkan Yardımcısı Ay-
dın Duran, Samandağ Cum-
huriyet Başsavcısı Abdullah 
Fatih Bildik, Samandağ İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Hilmi 
Kapo, Mercedes-Benz Türk 
İcra Kurulu Başkanı Süer Sü-
lün, Has Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Latif Karaali, 
Adem Nural Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi Yönetimi, 
Mercedes-Benz Türk Bayi 

Yeni Daily 4x4 ürün grubu, 
3,5, 5,5 ve 7 tonluk tek teker 
off-road ve çift teker all-road 
konfigürasyonlarını barındı-
ran kabin, şasi kabin ve yolcu 
kabini modellerinden olu-
şuyor. Iveco yeni Daily 4x4, 
180 beygir ve 3 litrelik Euro 
VI motorundan güç alarak 
her türlü görevi, her türlü 
zeminde kolaylıkla tamamla-
yabiliyor. Yeni Daily 4x4’ler 
aynı zamanda hepsi ABS (Ki-
litlenmeyi Önleyen Fren Sis-
temi) ile donatılmış fren disk-
leri ve 4x4’lük bu araçlar için 
özel olarak tasarlanan ESP 
(Elektronik Stabilite Prog-
ramı) gibi gelişmiş güvenlik 
özellikleri barındırıyor.”

Teşkilatı Yöneticileri, Has 
Otomotiv Bayi çalışanları ve 
basın mensuplarının katılı-
mıyla gerçekleşti.

Samandağ Adem Nural 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’ndeki açılışta söz alan 
Mercedes-Benz Türk İcra Ku-
rulu Başkanı Süer Sülün; 
“2014 yılında başladığımız 
EML’miz Geleceğin Yıldı-
zı projesi çerçevesinde Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Mercedes-
Benz Yetkili Bayilerimiz ile 
Türkiye’nin dört bir yanında 
toplam 29 adet Mercedes-
Benz Türk Laboratuvarı kur-
duk. Projemiz kapsamında 
bugüne kadar Mercedes-Benz 
Laboratuvarları’nda 2 binden 
fazla öğrenci eğitim alırken 
bine yakın öğrenci Mercedes-
Benz Türk bayilerinde staj 
yaptı, yaklaşık bin 600 öğrenci 
mezun oldu ve bunların arasın-
dan 105 öğrenci de Mercedes-
Benz Türk bayilerinde işbaşı 
yaptı. Mercedes-Benz Türk 
olarak gençlerimizin uluslara-
rası standartlara sahip, başarılı 
yetişkinler olmaları için çalış-
maya, onlara destek olmaya 
devam edeceğiz. Umarım bi-
zim gibi şirketlere örnek olu-
ruz, gençlerimizin aldığı des-
tekler artar ve çeşitlenir” dedi. 

neklerine sahip 4x4 pazara 
sunuldu. Ön aksta 2 bin 700 
kg, arka aksta 5 bin kg mak-
simum yük kapasitesi olmak 
üzere toplamda 4 bin 300 
kg’ye varan yükleme kapa-
sitesi sunuyor.  Öte yandan 
aracın kasa uzunluğu 5 met-
reye kadar çıkabiliyor, bu 
yeni seri, Daily 4x4’ün çok 
yönlülüğünü bir üst seviyeye 
taşıyor” dedi.

Şanzımandan transfer 
kutusu ile yüzde 50-50 güç 
çıkışı sağlayan Daily 4x4’ün 
farklı üstyapı ihtiyaçları için 
PTO’nun şanzıman üzerin-
den verildiğini aktaran Yıl-
maz, şunları söyledi: “Aracı-
mız sürekli 4x4, merkezi, ön 
ve arka olmak üzere 3 diferan-
siyel kilidi bulunuyor. Zorlu 
su geçişlerinde zarar görme-
mesi için motor fanı devre dı-
şı bırakılabiliyor. Araçta önde 
torsiyon çubukları ve stabi-
lizer barlarla desteklenmiş 
bağımsız süspansiyon arkada 
ise yay kullanılıyor. Üstyapıya 
uygun 5 mm şasi aracın cazi-
besini arttırıyor.”

kı sağlıyor. Ekonomiye olan 
katkılarımıza ek olarak özel-
likle fabrikamızın bulunduğu 
Aksaray ilinin sosyal kalkın-
masına da katkıda bulunarak 
yolumuza devam etmekten 
mutluluk duyuyoruz. 33 yıl-
lık fabrika tarihimizde emeği 
olan ve bugün bu başarıyı de-
vam ettiren tüm çalışanları-
mızı tebrik ediyor ve en içten 
dileklerimle kutluyorum.”

Mercedes-Benz Türk, 
“EML’miz Geleceğin Yıldızı” 
kurumsal sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında, Mesleki 
ve Teknik Anadolu Liseleri-
nin motor laboratuvarlarını 
yeniliyor. Proje kapsamında 
yenilenen Samandağ Adem 
Nural Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’nin teknoloji labo-
ratuvarı her yıl ortalama 10 
öğrencinin tam donanımlı e-
ğitim almasına katkı sunacak. 

Iveco Yeni Daily 4x4 Araçlarını Türkiye’de Tanıttı

Mercedes-Benz Türk 275 Bininci Kamyonunu Üretti

Daily ile hafif ticaride niş pazarlara özel ürünleriyle dikkat çeken 
Iveco, off-road ve all-road araçlardan oluşan Daily 4x4 modellerini 
düzenlediği bir basın organizasyonuyla tanıttı. 
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YENILIKÇI ve verimlilik odaklı 
ürünleri ile 55’den fazla ülkedeki müş-
terilerinin her türlü ihtiyacını karşıla-
yan Tırsan, sektörün gelişimine katkı-
da bulunan etkinliklere destek olmaya 
devam ediyor. Tırsan, Türkiye Kalite 
Derneği (KalDer) tarafından 26-27 
Kasım tarihleri arasında gerçekleş-
tirilen Kalite Kongresi’nde, 2018’de 
olduğu gibi bu yıl da Ana Sponsor 
olarak yerini aldı. Bu yıl “Çözüm 
Özünde” temasıyla gerçekleştirilen et-
kinlikte, dünyayı çevreleyen değişimin 
beraberinde getirdiği sosyal, ekono-
mik, çevresel, jeopolitik, kültürel ve 
eğitim alanındaki sorunlar ele alındı.

Tırsan, en geniş ürün gamını dün-
yanın 55’ten fazla ülkesine ihraç edi-
yor. Adapazarı kampüsünde; Binin 
üzerinde tekil ürün ile Avrupa’nın 
en geniş ürün gamını aynı çatı al-
tında mükemmel bir verimlilik ve 
üstün kalitede üretiyor.

Türkiye’nin ISO 500 Büyük Sa-
nayi Kuruluşu sıralamasında 121’in-
ci sırada olan ve aynı zamanda TIM 
Türkiye’nin en büyük 45’inci ih-
racatçısı ve en büyük 10’uncu oto-
motiv ihracatçısı olan Tırsan’ın bu 
başarısının özünde kalite politikala-
rına tam bağlılık bulunmaktadır.

Tırsan, Kalite Yönetim Sistemi-
nin tüm faaliyetlerini ISO 9001-
2015 standardına uygun yürütülme-
sini garanti altına almaktadır. Tüm 
faaliyetlerinde yasal ve uygunluk 
yükümlülüklerine uyarak, en son 
teknolojiyi takip ederek araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerini sürdüre-
rek, kendini sürekli geliştirerek ve 
iyileştirerek sektöre ve müşterilerine 
çözüm sunamaya devam etmektedir.

Kalite Süreç Mükemmelliği kap-
samında ise Tırsan, ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, ISO 10002, 
ISO 27001 yönetim sistemlerine uy-
gun hareket ederek global standartlara 
uyum sağlıyor. Buna ek olarak iç ve dış 
denetimler ile sürekli süreç iyileştirme 
hedefleniyor ve süreç denetimleri ile 
süreç mükemmelliğine ulaşılıyor.

Ödüllü Ar-Ge merkezi ve aldığı 
inovasyon ödülleriyle başarılarına 
her geçen gün bir yenisini ekleyen 
Tırsan, 2017 yılında, “En İyi Ar-Ge 
Merkezleri”nin değerlendirildiği 6. 
Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Mer-
kezleri Zirvesi’nde birincilik ödülü 
aldı. Tırsan; Taşıt Araçları Tedarik 
Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) 
2018 Patent 1’incisi seçildi. 2018 
yılında 32 adet patenti tescillenen 
Tırsan, 53’ü uluslararası olmak üzere 
2018 Aralık ayı itibari ile 281 tescilli 
patent ile çalışmalarını sürdürüyor. 

Treyler İnovasyon ödül tarihinde 
de bir ilki başaran Tırsan, dünyanın en 
prestijli inovasyon ödülünü ikinci kez 
kazandı ve bünyesindeki Kässbohrer 
markalı Sekizgen Orta Kirişli Multi-
fonksiyonel Konteyner Şasi K.SHG 
AVMH aracı ile 68 başvuru arasından 

Treyler İnovasyon 2019 Ödülü “Şasi” 
kategorisinin şampiyonu oldu. Ayrıca 
bünyesindeki Talson markası ile üret-
tiği Güvenli Kutu aracıyla ‘Konsept’ 
kategorisinde 3’üncü olan Tırsan, ge-
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Tırsan, “Çözüm Özünde” temasıyla gerçekleştirilen 
28’inci Kalite Kongresi’nin bu yıl yine ana sponsoru oldu. 

Tırsan Kalite Kongresi’nin 
Ana Sponsoru Oldu

çen sene 4 aracıyla aday olan ve 2 ka-
tegoride derece yapan uluslararası tek 
üretici ve aynı zamanda ödülü arka 
arkaya kazanan dünyanın ilk 3 treyler 
üreticisinden biri oldu.
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tik fuarı olarak önemini de 
teyit etmiş oldu.

Türkiye için bu ‘güçlü lo-
jistik üs olma’ iddiasına bağlı 
olarak fuarın konuları; Ku-
zey Afrika ve Güneydoğu 
Avrupa’yı hedefleyen teda-
rik zincirleri ile Orta Doğu 
ve Çin’e yönelik taşımalara 
odaklandı. Avusturyalı Rail 
Cargo Group, Alman Kom-
biverkehr ve Trans- Hazar U-
luslararası Taşıma Güzergahı 
Uluslararası Derneği TITR 
ve derneğin Bağımsız Dev-
letler Topluluğu’ndan (BDT) 
gelen üyeleri de intermodal 
bağlantıların temsilcileri ola-
rak fuarda yerlerini aldılar.

Avrasya için güçlü bir üs
İlk kez ülke pavilyonu 

kuran Kanada firmaları da, 
bu anlamda fuarın ilgi çe-
ken katılımcılarından oldu. 
Türkiye’nin bir numaralı 
ticaret ortağı olan Almanya 
fuara 15 firma ve ülke pa-
vilyonu ile katıldı. Logistics 
Alliance Germany Baş Da-
nışmanı Stefan Schröder yö-
netiminde düzenlenen kon-
ferans programında, Alman 
Universal Transport ve Am 
Zehnhoff-Söns şirketleri-
nin temsilcileri ve Almanya 
Federal Ulaştırma ve Dijital 
Altyapı Bakanlığı Yük taşı-
macılığı ve Lojistik Bölüm 
Başkanı Peter Lüttjohann, 
yenilikçi Alman lojistik çö-
zümlerini anlattılar.

Sürdürülebilir başarısı ile 

ULUSLARARASI değer 
zincirlerinde grafiği hızla 
yükselen lojistik ve taşımacı-
lık sektörünün önemi 13’ün-
cü Uluslararası logitrans 
Transport Lojistik Fuarı’nda 
bir kez daha gözler önüne 
serildi. 13-15 Kasım tarih-
leri arasında gerçekleşen 
logitrans’da Türkiye’nin ve 
dünyanın önde gelen lojistik 
firmalarına iş ortakları ile fi-
kir alışverişinde bulunurken, 
yatırım fırsatlarını değerlen-
dirme ve network imkanı 
sunuldu. 3 gün boyunca dü-
zenlenen oturumlarda; deği-
şen uluslararası ticaret den-
gelerinde Türkiye’nin yeri, 
Avrupa otomotiv distribütör-
lüğünde dijitalleşme - Türk 
firmaları nasıl faydalanabilir 
ve Hava Kargo ve E-ticaret 
gibi konular ele alındı.

EKO Fuarcılık ve Mes-
se München ortaklığı EKO 
MMI Fuarcılık tarafından 
düzenlenen ‘Uluslararası lo-
gitrans Transport Lojistik 
Fuarı’ Avrupa, Kuzey Afrika, 
Orta Doğu ve Orta Asya ül-
kelerinin lojistik ve tedarik 
zinciri sektörlerinin karar 
vericilerini bir araya getir-
di. Lojistik endüstrisinin 
tüm paydaşlarını bir araya 
getirmedeki Avrasya’nın en 
önemli platformu logitrans’a, 
24 ülkeden 158 sergileyici 
firma ve 50’nin üzerinde ül-
keden 15 bin 600 ziyaretçi 
katılım gösterdi.

Almanya, Avusturya ve 
Fransa ülke pavilyonlarının 
yer aldığı fuarda; Lufthansa, 
gibi dünya markaları dikkat 
çekti. Turkish Cargo, Sarp 
Intermodal, Omsan, Ceynak 
gibi yerli lojistik markaları ile 
iki Danimarkalı firma olan 
DSV ve DFDS gibi uluslara-
rası ortaklıklar ve Hamburg 
Süd, Trieste Limanı gibi de-
niz taşımacılığı sektörünün 
önemli oyuncuları da yer 
aldı. Türkiye’den Doğruer 
Lojistik, fuara ilk kez katı-
lım sağlarken, Arkas Lojistik, 
Kombiverkehr, Transorient 
ve Rail Cargo Group gibi 
katılımcılar da intermodal 
taşımacılığın temsilcileri ara-
sında yer aldı.

Üç gün süren Ulusla-
rarası logitrans Transport 
Lojistik Fuarı, 15 bin 600 
ziyaretçiyi ağırlarken katı-
lımcı sayısını da yüzde 16 
oranında arttırdı. 158 katı-
lımcı firmanın yarıdan faz-
lası uluslararası firmalardan 
oluştu. En çok katılımcı, 
sırasıyla Almanya, İtalya, 
Avusturya ve Fransa’dan gel-
di. İlk kez Avrupa dışından 
bir ülke pavilyonu kuran 
Kanada, logitrans Fuarı’nın 
Avrasya’nın en büyük lojis-

tun açılış konuşmasında şun-
ları vurguladı: “Türkiye’de 
muazzam altyapı yatırımları 
yapılıyor. Ekonomimiz bü-
yüyor.  Türkiye bir kez daha 
kendisini global lojistik zin-
cirlerinde Avrasya’nın üssü ve 
her şeyin ötesinde de Kafkas-
lar üzerinden geçen orta ko-
ridorda Yeni İpek Yolu için 
bir merkez olarak konumlan-
dırıyor” dedi. Otomotiv sek-
töründe yeni tesisler sayesin-
de üretimin hız kazandığını 
ve rakamların artığını vurgu-
layan Altun, “logitrans özel-
likle yeni İpekyolu ile bağ-
lantılı olarak ve Türkiye’nin 
2023 yılına kadar ihracatını 
3 katına çıkarma hedefi doğ-
rultusunda pek çok katılımcı 
için bir fırsat merkezidir” di-
ye konuştu.

Messe München Yöne-
tim Kurulu Üyesi Gerhard 
Gerritzen ise açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, “Türkiye, 
Akdeniz bölgesinde çok canlı 
bir üs. Katılımcı yelpazesi ve 
lojistik çözümlerin çeşitliliği, 
Türkiye’nin uluslararası ilgi 
gören, jeostratejik bir lojistik 
üs olduğunu kanıtlıyor” dedi.
Lüttjohann: “logitrans fuarı 
Logistics Alliance Germany 

içinde önemli bir sektör 
buluşma noktası”

Almanya Federal Ulaştır-
ma ve Dijital Alt Yapı Ba-
kanlığı Yük Taşımacılığı ve 
Lojistik Genel Müdürü Peter 
Lüttjohann konuşmasında, 
“logitrans fuarı uzun zaman-
dan beri bir ihtisas fuarı ola-
rak kendini sektörde kanıt-
ladı. Geçtiğimiz yıl logitrans 
fuarına 20 ülkeden yaklaşık 
136 katılımcı gelmişti ve 14 
bin 100 ziyaretçi 50 ülkeden 
gelerek fuarı ziyaret etmiş-
lerdi. Bu sene duyduğum 

kadarıyla bu rakamlar daha 
da artmış bulunmakta. Bu 
rakamlar oldukça önemli ra-
kamlar. Bu sene yine bir çok 
Alman şirketi fuarda ürünle-
rin ve hizmetlerini tanıtmak-
talar. Aynı zamanda Avrupalı 
komşular arasında başarılı iş 
birliğinin çok güzel bir kanıtı 
olduğunu düşünüyorum.  Bu 
fuar bu alanda da önemli bir 
katkı sağlamaktadır” dedi.

Türkiye ile Almanya ara-
sında çok yoğun iş birliği ve 

sektörün en önemli lojistik 
organizasyonları arasında yer 
alan Uluslararası logitrans 
Transport Lojistik Fuarı’nın 
açılışı; EKO MMI Fuarcılık 
İdari Direktörü İlker Altun, 
Messe München Yönetim 
Kurulu Üyesi Gerhard Ger-
ritzen, Almanya Federal 
Ulaştırma ve Dijital Altyapı 
Bakanlığı, Lojistik Bölüm 
Başkanı Peter Lüttjohann, U-
luslararası Nakliyeciler Der-
neği (UND) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
Uluslararası Taşımacılık ve 
Lojistik Hizmet Üretenleri 
Derneği (UTİKAD) Başka-
nı Emre Eldener ve Türkiye 
Cumhuriyeti Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı Tehlikeli 
Mal ve Kombine Taşımacılık 
Düzenleme Genel Müdürü 
Cem Murat Yıldırım tarafın-
dan gerçekleştirildi.

EKO MMI Fuarcılık Ltd. 
Şti. İdari Direktörü İlker Al-

Türkiye’nin
Lojistik Gücü
logitrans Fuarı’nda
Kendini Gösterdi

ilişkiler bulunduğunu kay-
deden Lüttjohann sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Almanya 
Türkiye’nin en önemli tica-
ret ortağı ve Almanya’daki 
yabancı yatırımlar arasında 
Almanya yine bir numara-
da yer alıyor. logitrans Fu-
arı uzun yıllardan bu yana 
Logistics Alliance Germany 
içinde önemli bir sektör 
buluşma noktası haline gel-
miş bulunakta. İş birliği çok 
önemli bir anahtar kelime 
burada. Çünkü lojistikte 
başarılı olmak için bütün 
dünyada tedarik zincirleri-
nin birbiriyle entegre olması 
gerekiyor ki, sektörümüzde 
başarılı bir işbirliğinden söz 
edebilelim. Sektörümüzde 

Almanya Federal Ulaştırma ve 
Dijital Alt Yapı Bakanlığı Yük 
Taşımacılığı ve Lojistik Genel 

Müdürü Peter Lüttjohann

Birinci sayfadaki haberin devamı

QR kodu okutarak haberle 
ilgili videoları izleyebilirsiniz.
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yine gelecekteki mobilitemi-
zi devam ettirebilmemiz için 
imzaladığımız uluslararası 
yükümlülükler çerçevesinde 
iklim koruma hedeflerini de 
yerine getirmemiz gerekiyor. 
Bu nedenle hem uluslararası 
düzeyde, hem Avrupa düze-
yinde hem de ulusal düzeyde 
iklim koruma hedeflerini ve 
sera gaz emisyonlarını azaltıl-
ması önemli bir hedef olarak 
karşımızda bulunuyor.”

Yıldırım: “logitrans fuarı 
artık bir dünya markası 

haline geldi”
Türkiye Ulaştırma ve Alt-

yapı Bakanlığı Tehlikeli Mal 
ve Kombine Taşımacılık 
Düzenleme Genel Müdürü 
Cem Murat Yıldırım ise yap-
tığı konuşmada, “Uluslararası 
logitrans Transport Lojistik 
Fuarı artık bir dünya markası 
haline geldi. Her sene düzenli 
olarak gerçekleştirilen bu fu-
arda sektörün güçlü firmaları 
kamu otoriteleri uluslararası 
kurumlar bir araya gelerek 
taşımacılığın ve lojistiğin 
geleceğini konuşuyorlar. Ya-
tırımlarını çalışmalarını araş-
tırma geliştirme faaliyetlerini 
birbirlerine sunma imkanına 
kavuşuyorlar. Kıtaların bir-

leştiği bu birleşmeler son za-
manlarda yapılan yatırımlar-
da karayolu, denizyolu değil 
demiryollarının da eşlik ettiği 
bu güzel şehir İstanbul’dan 
sizinle birlikte olmak bizleri 
mutlu ediyor. Bugün açılışı-
nı gerçekleştireceğimiz ve üç 
gün sürecek olan fuar süre-
since düzenlenecek paneller 
ve lojistiğin gelişiminde katkı 
sağlamış değerli uzmanların 
tecrübelerini dinleme fırsa-
tı bulacağız. Aynı zamanda 
dünya çapında tanınmış pek 
çok firmanın katılımıyla, ta-
şımacılık ve lojistik hizmet-
lerinin sergilendiği fuarda en 
son teknolojik yenilikleri ya-
kından görme imkanımız da 
olacak” dedi.

Yıldırım, “Hız ve da-
kikliğin önemli olduğu 
günümüzde lojistik ve alt-
yapı yadsınamaz bir önem 
kazanmıştır.  Bakanlığımız 
çok yakın zamanda demir-
yollarına 19 milyon Avro 
yatırım yapmış, 2019 yılı so-
nuna kadar demiryolu yük 
taşımasını 32 milyon ton 
olarak hedeflemiştir.  Büyük 
İstanbul Tüneli, Karadeniz 
Ro-Ro hattı, Akdeniz taze 
meyve sebze hattı gibi yeni 
projelerimizle sektördeki 
gücümüzü arttıracağımıza 
inanıyorum” dedi.
Nuhoğlu: “Lojistik açıdan 

Türkiye çok önemli bir 
yerde”

Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği (UND) Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nuh- 
oğlu, Türkiye ve diğer ülkeler 
arasındaki işbirliği için bu 
tür organizasyonların önemli 
olduğuna dikkat çekti. Türk 
taşımacılarının uluslararası 
hizmette karşılaştıkları so-
runlara değinen Nuhoğlu, bu 

sorunları çözebilmek fuarın 
bir fırsat olduğunu, bir araya 
gelerek, sorunların çözülebi-
leceğini aktardı.

Lojistik açıdan Türkiye’nin 
çok önemli bir yerde oldu-
ğunu kaydeden Nuhoğlu, 
“Doğu ile batı arasında kuzey 
ile güney arasında köprüdür. 
Yetkinlik konusunda özel-
likle taşıma istatistiklerinde 
ve zamanında ulaştırma ko-
nusunda ciddi bir deneyimi 
vardır. Her şeyden ötesi sade-
ce ülkenin batıdaki ülkerlerle 
yaptığı dış ticaretin ötesinde 

transit avantajından dolayı 
da hemen Türkiye’nin arka-
sındaki Azerbaycan’dan tu-
tun Irak’a, Gürcistan’a, İran’a 
hatta orta Asya’ya kadar olan 
bütün taşımalarda da direk 
görev almaktadır. Çok önem-
li bir şeyin daha altını çizmek 
istiyorum. Bugün Türkiye 
ihracatında çok önemli bir 
pay alan Avrupa Birliği üye 
ülkelerinin burada yaptığı ya-
tırımlardır, oradaki şirketle-
rin yaptığı yatırımlar. Alman 
şirketleri Türkiye’de yaklaşık 
13 milyar dolar yatırım yap-
mışlardır. Türk şirketleri de 
1.8 milyar dolar Avrupa’da 
yatırım yapmıştır. 13 milyar 
dolarlık yatırım yapmış olan 
bu şirketlerin öncelikle hedefi 
Avrupa’ya Orta Doğu’ya Orta 
Asya’ya ihracattır. Avrupa’dan 
Türkiye’ye mal taşıması ora-
dan tedarikçilerden buraya 
mal gelmesi ve buradan da 
oraya gitmesi verimli bir te-
darik zinciri ile çözülebilir. 
Etkin, ölçülebilir ve tamamen 
iş modelleri tanımlanmış ve 

her türlü verimsizliğin orta-
dan kalktığı bir yapıya ihtiyaç 
vardır” açıklamasını yaptı.
Eldener: “logitrans gerçek 

anlamda bir networking 
imkanı sağlıyor”

UTİKAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Emre Eldener, 
“Dikkatimizi çeken geçen 
yıla göre daha kalabalık daha 
renkli bir fuar. 24 ülkeden 
katılımın olması çok güzel. 
Bu yıl aslında birçok yenili-
ği ve sektör ile değişikliği de 
beraberinde getiren bir fuar 
oldu. Birincisi yeni havalanı-
nın açılması. Açılması ile be-
raber süreçler değişti. Tonaj-
lar çok farklı yerlere gitti ve 
İstanbul’un Türkiye’deki hava 
kargo taşımacılığının gerçek 
bir merkezi bir hub olacağına 
artık hepimiz inanmaya baş-
ladık, bu çok net” dedi.

“Sektör olarak ihracatın 
çok önemli bir parçası ol-
maya devam edeceğiz” di-
yen Eldener, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “İhracatçılara çok 
farklı rotalar özellikle kom-

bine taşımacılığa, aktarmalı 
hizmetler, farklı taşıma me-
totları ile ekonomik fırsatlar 
sunmak için elimizden geleni 
yapacağız. Uluslararası logit-
rans Transport Lojistik Fuarı 
gerçek anlamda bir networ-
king imkanı sağlıyor ve bizle-
ri bir araya getiriyor. Aslında 

bakarsanız böyle bir günü 
bütün bir yıl bekliyoruz, ay-
lardır görmediğimiz dostla-
rımızla burada bir araya gelip 
görme fırsatı buluyoruz. Bu 
nedenle logitrans Fuarı’na 
çok önem veriyoruz.”

20’NIN üzerinde ülkeden gelen, 
taşımacılık ve lojistik endüstri-
sinin tüm modlarını temsil eden 
katılımcılar, lojistik üs olarak ge-
lişen Türkiye’de lojistiğe dair çö-
zümlerini sunuyorlar. 

logitrans, Avrasya bölgesinin 
en büyük lojistik fuarıdır ve Tür-
kiye kendini Avrupa’nın ve global 
lojistik zincirlerin güçlü bir yapı 
taşı olarak konumlandırmaya 
devam etmektedir. Muazzam 
altyapı yatırımları yapan Türki-
ye kendini Kuzey Afrika ve Güney 
Doğu Avrupa’ya geçişte Akdeniz 
ve Orta Doğu’da güçlü bir lojistik 
üs, yeni İpek Yolu’nun bir parçası 
ve Çin için lojistik merkez olarak 
konumlandırmayı hedefliyor.  

Ülke, yeni İpek Yolu için Kafkas-

lara olan yakınlığı ile orta koridor-
da önemli bir rol üstlenebilir. Ge-
çen hafta Çin’den yola çıkan tren, 
2 kıtayı buluşturan Marmaray’dan 
ilk kez geçerek kesintisiz bir yolcu-
lukla Avrupa’ya gitti.  Türkiye’de; 
Demiryolu altyapısının geliştiril-
mesi çalışmaları son dönemde hız 
kazandı. E-ticaretteki artış hava 
kargoyu canlandırıyor.

Otomotiv sektöründe yeni te-
sisler sayesinde üretim hız kaza-
nıyor ve rakamlar artıyor. logitrans 
özellikle yeni İpekyolu ile bağlantılı 
olarak ve Türkiye’nin 2023 yılına 
kadar ihracatını 3 katına çıkarma 
hedefi doğrultusunda pek çok ka-
tılımcı için bir fırsat merkezidir.

Bu yıl Kanada, ilk kez Avrupa dı-
şından bir ülke olarak logitrans’ta 

pavilion açmış bulunuyor. 
Türkiye’nin en büyük ticaret or-
tağı olan Almanya ile yine uzun 
soluklu partnerler olan Fransa ve 
Avusturya da ortak pavilyonlar ile 
temsil ediliyor. 

logitrans 2019’un katılımcı sa-
yısı, yüzde 16 artışla 24 ülkeden 
158 olmuştur. logitrans müşteri-
leriniz ve ortaklarınız ile fikir alış-
verişinde bulunmak için ideal bir 
platformdur.

EKO MMI Fuarcılık Idari Direktörü Ilker Altun ve Messe München  GmbH Yönetim Kurulu Üyesi Gerhard Gerritzen: 

“logitrans AVRASYA BÖLGESININ EN BÜYÜK LOJISTIK FUARIDIR”

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Tehlikeli Mal ve 

Kombine Taşımacılık
Düzenleme Genel Müdürü

Cem Murat Yıldırım

UTİKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Emre Eldener

UND Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu

Haberin devamı 24’üncü sayfada
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Bu yıl 10. kez fuara katılarak 2 yıldızlı plaket alan Ceynak Lojistik Tic. A.Ş., DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş. 

ve Ulukom Bilgisayar A.Ş. ile 5 yıl üzerinde katılarak 1 yıldızlı plaket alan Jungheinrich İstif Makinaları, KS LOGISTIC GmbH, 
ATILLA Spedition GmbH, Transorient Uluslararası Taş. ve Tic. A.Ş., Ports of Toulon Bay, Bolk Transport GmbH

ve EUROWAG - W.A.G. Payment Solutions‘a plaketlerini Almanya Federal Ulaştırma ve Dijital Alt Yapı Bakanlığı Yük 
Taşımacılığı ve Lojistik Genel Müdürü Peter Lüttjohann ile Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine 

Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü Cem Murat Yıldırım verdi. 

Açılış sonrası yapılan fuar turunda Aysberg standını ziyaret eden Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve 
Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü Cem Murat Yıldırım, UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, FIATA Kıdemli Başkan 

Yardımcısı ve DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı Turgut Erkeskin, Eksa Transport Genel Müdürü Ekrem Karaoğlu
Aysberg’in 25. Yıl fotoğraf seçkisini inceledi. Ekip bir de 25’inci Yıl hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sektörün temsilcisi olan UND ve UTİKAD da bölgenin en büyük lojistik buluşmasında yerlerini aldılar.

Güçlü bir katılım sergileyen Ulusoy Lojistik ekibi, 
fuardan mutlu ayrıldı. 

truck&trailer kapsamında fuarda yer alan Shmitz Cargobull, 
fuar sırasında sıcak satış da gerçekleştirdi.

23’üncü sayfadaki haberin devamı
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Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü Cem Murat Yıldırım, UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, UTİKAD Başkanı Emre Eldener, 
FIATA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı Turgut Erkeskin, EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun ve katılımcılardan oluşan ekip, standları ziyaret etti. 

TOBB UND, Lyonel Makzume, Hessers, Sarp Lojistik, Sertel, Transorient, DSV, Sarp Intermodal, Turkish Cargo, Ceynak, Doğruer, Lufthansa Cargo, Arkas Lojistik, 
DFDS, Advantage Austria ve LAG bu firmalardan yalnızca birkaçı. 

Haberin devamı 26’ncı sayfada
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KATILIMCI ŞİRKETLER AVRASYA’NIN EN BÜYÜK FUARINDAN MEMNUN AYRILDILAR

Hasan Hatipoğlu, 
Türkiye Bölge Müdürü, 
Lufthansa Cargo, Türkiye 
logitrans’da bu yıl daha da artan ziyaretçi ve katılımcı sayısından dolayı memnunuz. Son 
zamanlarda özellikle dijitalleşme ve E-ticaret gibi kavramlara bağlı olarak hava kargo ve 
lojistiğin genelindeki gelişmelerin hızlanması, fuarların önemini daha da artırıyor. Türkiye’nin 
tek ve yegane lojistik fuarı olan logitrans’da müşterilerimiz ve partnerlerimiz ile çok yoğun 
bir tempoda bir araya gelmekten çok memnunuz ve 2020’de gerçekleşecek olan fuarı 
sabırsızlıkla bekliyoruz.

Arif Özer Özsan, 
Satış & Pazarlama Müdürü, 
Transorient International, Türkiye
logitrans’a 5’inci kez katılım sağlıyoruz. Bu sene organizasyonun büyüdüğünü, katılımcı ve 
ziyaretçi sayısının arttığını görmek bizleri çok mutlu etti. Özellikle yurtdışı ziyaretçilerinin 
fazla olması yeni işbirliği imkanları yakalamamızı sağladı. 2020 senesinde tekrar katılım 
sağlayacağız.

Kenan Çelik, 
Satış Pazarlama Direktörü, 
Siber Yazılım A.Ş., Türkiye
Fuar organizasyonunun katılımcılar açısından başarılı olduğunu düşünüyorum. Fuarın hem 
sektör ortaklarına hem tedarikçi paydaşlarına fayda sağladığını düşünüyoruz.

Mustafa Köksal, 
Satış ve İş Geliştirme Müdürü, 
Sarp Havacılık Lojistik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Türkiye 
Bu organizasyonu, hizmet sunan ve hizmet talep eden tüm tarafları bir araya getirmesi, 
hizmet ve taleplerin karşılıklı değerlendirilmesine fırsat oluşturması anlamında, hedefine 
ulaşan kıymetli bir çalışma olarak değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene 
de hedeflediğimiz firmalar ile bir araya geldik. Yoğun bir üç gün geçirdik ve etkili ve 
verimli görüşmelerimiz oldu. İlerleyen günlerde yaptığımız görüşmelerin yeni işbirliklerine 
dönüşeceği kanaatindeyiz. Her geçen yıl gerek ziyaretçiler, gerekse ülkemizden ve farklı 
ülkelerden fuara katılım sağlayan sektör oyuncularının artışıyla, organizasyonun ülkemize, 
sektörümüze olan faydasının daha da artacağına inanıyoruz.

Berkcan Danış, 
Operasyon Direktörü, 
Sarp Intermodal, Türkiye
3 günlük süre zarfında birçok tedarikçimiz ve müşterilerimiz ile bir araya gelme fırsatını 
yakalıyoruz. Sektörde Münih ve Türkiye fuarları çok önemli rol oynamaktadır. 

Nihat Ö. Ayhan, 
Satış Direktörü, 
Schmitz Cargobull Treyler, Türkiye
logitrans yalnızca iletişim kurmak için bir platform olmadığını bir kez daha ispatladı. 
Ürünlerimize olan ilgiden ve fuar sırasında yaptığımız sözleşmelerden ötürü çok heyecanlıyız. 

Erkan Durdağı, 
Şirket Ortağı / COO, 
Xinerji Software, Türkiye
logitrans İstanbul 2019; 150’yi aşkın katılımcı ve yaklaşık 15 bin ziyaretçinin olduğu 
bu gösterinin, vitrinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Ziyaretçi ve katılımcı 
sayıları önemli sinyaller veriyor, ciddi bir yoğunluk var ve çok keyifli. Fuara yaklaşık 
20 çalışma arkadaşımız ile katılıyoruz, Xinerji Software, 2019 sloganı olarak dijital 
dönüşümü vurgulamaktadır, 2020 yılı sloganımız yapay zeka olacak. 

Müge Karahan, 
Pazarlama & Satış Geliştirme Müdürü, 
Fevzi Gandur Logistics, Türkiye
Tüm taşıma modlarında hizmet vererek müşterilerine entegre lojistik hizmet sunan 
bir firma olarak tüm sektörü ve tedarikçilerini bir araya getiren logitrans’a uzun 
yıllardır istikrarlı bir şekilde katılıyoruz. Uluslararası ve lokal platformda endüstrinin 
ve geleceğinin tüm öncüleri ile bir arada olmak ve hizmetlerimizi tanıtabilmek için 
bu ayrıcalıklı ortamda bulunmaktan son derece keyif alıyoruz.

Onur Göçmez, 
Genel Müdür, 
Arkas Lojistik, Türkiye
logitrans bize satış ve iş geliştirme fırsatları sunmakta ve bu anlamda büyük 
önem arz etmektedir. Mevcut ve potansiyel müşterilerimizle bir araya gelme 
fırsatı veren bu fuar sayesinde sıcak satış yaparak fırsatlarımızı hızlıca satışa 
dönüştürüp iş bağlantıları yapıyoruz. Satış ekiplerimiz belki bir ayda yapacakları 
müşteri ziyaretlerini bu fuar esnasında gerçekleştirerek satışlarımıza çok olumlu 
katkı sağlıyorlar. Müşterilerimizle bir araya gelerek ilişkilerimizi geliştirmek ve iş 
geliştirme fırsatları yaratması açısından logitrans bizim için bir değerdir.

25’inci sayfadaki haberin devamı
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BU yıl 10’uncusu gerçekleşen 
Lojistik Ödülleri Yarışması’nın 
ödülü Atlas, sahiplerini buldu. 
EKO MMI’ın ev sahipliğinde, 
logitrans Fuarı sırasında 14 
Kasım 2019 günü düzenlenen 
törenle sonuçları açıklanan ya-
rışmada 83 aday 27 farklı dalda 
ödül aldı. Intermodal Magazi-
ne Genel Yayın Yönetmeni Al-
tınay Bekar’ın sunuculuğunda 
gerçekleştirilen ödül töreninde 
sektörün ileri gelen çok sayıda 
temsilcisi de hazır bulundu.  
Kategorilerin titizlikle belir-
lendiği, kriterlerin geliştiril-
diği, hesaplamaların oluştu-
rulduğu, yeni dalların açıldığı 
ve sektörün her seferinde bir 

öncekine göre daha da çok ilgi 
gösterdiği yarışma sonucunda 
dağıtılan toplam 27 ödül için 
83 aday mücadele etti. 

Yarışma hakkında bilgiler 

veren Altınay Bekar’ın davetiy-
le kürsüye gelen Aysberg Basın 
Yayın İdari Direktörü İlker Al-
tun konuşmasına; “Dünya çok 
kötü şeyler gördü. Savaşlar, kıt-
lıklar, kuraklıklar, salgın hasta-
lıklar, doğal afetler, ekonomik 
krizler, göç dalgaları yaşandı. 
Buzullar eriyor, çevre kirle-
niyor, bazı türler yok oluyor, 
plastik atıklar denizleri kaplı-
yor... Ülkemiz güncel olarak 
bu sorunların birkaçını birden 
yaşıyor” diyerek başladı. Altun, 
“Herkes işini iyi yaparsa, tüm 
işler iyileşmeye başlar inancıy-
la çalışan bizler ise, yaptığımız 
tüm işlerde olduğu gibi Lojistik 
Ödülleri Yarışması Atlas için 

Atlas 10 Yaşında 

Intermodal Magazine Genel 
Yayın Yönetmeni Altınay Bekar

çok çalıştık. Tam 10 yıldır hiç 
aksatmadan, hep daha ileriye 
giden bir yarışmayı hayata geçir-
dik” dedi.

Daha sonra söz alan Ulus-
lararası Taşımacılık ve Hizmet 
Üretenleri Derneği (UTİKAD)  
Yönetim Kurulu Başkanı Emre 

Eldener, fuara ilginin her geçen 
yıla oranla arttığı belirterek, 
logitrans’ın, lojistik sektöründeki 
en önemli fuar olduğunu söyledi.

Aysberg Basın Yayın Idari Direktörü ve EKO Fuarcılık Idari Direktörü Ilker Altun: 

“ATLAS’I VERMEKTEN GURUR DUYUYORUM”

Uluslararası Taşımacılık ve Hizmet Üretenleri Derneği (UTIKAD)  
Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener: 

“ADAYLAR ARASINDA SEÇIM
YAPMAK KOLAY OLMUYOR”

BU yıl gördüğümüz ka-
darıyla fuara ilgi geçen 
yıldan da fazla ve 24 ül-
keden katılımcı var. Bu 
çok olumlu bir gelişme 
çok daha iyi yerlere ge-
leceğine inandığımız, 
baktığımızda sadece ül-
kemizdeki değil bu böl-
gedeki en önemli fuar-
lardan biri veya belki de 
lojistik sektöründeki en 
önemli fuarı. Bende bu 
lojistik ödüllerini 10’un-

cusundaki jüri üyelerin-
den biriyim. Çok kolay 
olmuyor seçim yapmak. 
Projelerin hepsinin de-
ğerli olduğunu görüyo-
ruz. Gerçekten özenerek 
yapılan başvurular ol-
duğunu görüyoruz. Eğer 
ödül alamadıysanız lüt-
fen üzülmeyin. Çok sıkı 
bir değerlendirme yap-
tığımızı elimizden gelen 
en adil şekilde sonuca 
ulaşmaya çalıştığımızı 

sizlere burada mutla-
ka söylemek istiyorum. 
Bana göre sektörün belli 
alanlarındaki lider fir-
malarını bir kere daha 
tescil etmek adına bu 
ödüller çok önemli. 

Hep beraber göre-
lim kimler ödül alacak, 
bizim için seçmek zor 
oldu. Ödülü kazanan-
lar için ödülü almak çok 
kolay olacak. Üç adım 
atacaklar Atlas Lojistik 

Ödüllerini alarak aşağı 
inecekler ofislerinin en 
güzel yerlerine koyacak-
lar. Şimdiden kazanan-
ları tebrik ediyorum tüm 
adaylara da katılımları 
için tekrardan teşekkür 
ediyorum.

TÜRKIYE’NIN taşıma-
cılık ve lojistik sektörü 
mensuplarının çok iyi 
şeylere layık olduğuna 
samimiyetle inanıyorum. 
Koşullar nasıl olursa ol-
sun çalışan, üreten ve 
hizmetini aksatmadan 
sürdüren sektörümüz 
mensuplarının bu çaba-
ları, her türlü ödülün faz-
lasına layık. 

Bu yüzden, 25 yıllık 
geçmişe sahip olan Ays-
berg Basın Yayın ailesi 
olarak sektörümüzün 
değerli çalışanlarına; 
onların katılımı, ilgisi ve 
desteği ile büyüyen ve 
itibarı her gün daha da 
artan, bu sayede ülkemi-
zin sektörümüze yönelik 
en prestijli ödülü haline 
gelen Atlas’ı vermekten 
gurur duyuyorum. 

Ödüllere ilişkin arka-
daşlarımız ödül dağıtımı 
sırasında her ödülün ne-
denini/nasılı anlatıyorlar 

ancak ben de bazı genel 
bilgileri paylaşmak isti-
yorum: Toplam 83 aday 
yarışmaya katıldı ki bu 
çok ciddi bir sayıdır. Bu 
yıl kurumsal verilere da-
yalı olarak ödül verilen 12 
kategorideki 32 aday ya-
rıştı. 12 aday ise hayata 
geçirdiği yenilikçi, lojistik 
adına ufuk açıcı projesiy-
le yarıştı. 39 aday 6 dal-
da, internet oylamasıyla 
‘yılın en iyisi’ seçilmek 
için yarıştı. İnternet üze-
rinden tam 45 bin 882 
oy kullanılmış durumda. 
Yarışmacı başına 1.176 
oy düşerken 2 adayın 
8 bini aşkın, 6 adayın 
2.500-3.000 dolayında 
oy alması, bazı adayların 
çok küçük oy farklarıyla 
seçilmesi, yarışmanın ne 
denli heyecanlı geçtiğinin 
de göstergesi. 

Bu arada bazı katego-
rilerde tek adayın baş-
vuru yapmış olması şa-

şırtıcı bir durum. Çünkü 
kriterlerimiz ve hesapla-
malarımız adaylar ara-
sındaki ölçek farklarını 
büyük ölçüde yok ediyor. 
Çok fazla ayrıntıya girip 
vaktinizi almak istemi-
yorum ama kategorileri, 
kriterleri, kriter puanları-
nı ve hesaplamayı sürekli 
geliştirdiğimizi ve böyle-
ce yarışmayı daha ‘yarı-
şılabilir’ hale getirdiği-
mizi bilmenizi isterim. 

Daha önceleri de vur-
guladığım gibi jüri üye-
lerimize duyulan güven 
ile paylaşılan tüm şirket 
bilgileri bizim için kutsal-
dır. İnternetten gelen oy-
ların her biri son derece 
kıymetlidir. Değerlendir-
melerimizi yaparken tüm 
başvuruları ve çıkan so-
nuçları titizlikle ve büyük 
bir özenle ele alıyoruz. 
Tüm yarışmacılara, bize 
gösterdikleri güven ve ilgi 
için teşekkür ediyorum.

Bu yarışmanın var-
lığında yıllardır emeği 
geçen; sektörümüzün 
meslek temsilcileri Tur-
gut Erkeskin, Fatih Şe-
ner, Emre Eldener, ga-
zeteci dostlarım Vahap 
Munyar, Celal Toprak, 
Selçuk Onur, Nurten Ber-
beroğlu, Altınay Bekar ve 
ismini sayamadığım tüm 
jüri üyelerimize ilgi, katkı 
ve değerli katılımları için 
teşekkür ediyorum. Tüm 
yarışmacıları tebrik edi-
yor, kazananları ayrıca 
kutluyorum.

2019 LOJISTIK ÖDÜLLERI KAZANANLARI

INTERNET OYLAMASINA GÖRE

Yılın Denizyolu Yöneticisi ................. Deniz Dinçer Memiş (Sarp Intermodal)

Yılın Havayolu Yöneticisi ........................Kerem Diri (Fevzi Gandur Logistics)

Yılın Karayolu Yöneticisi .............................Berkcan Danış (Sarp Intermodal)

Yılın Depo Yöneticisi .......................................... Osman Teker (Netlog Lojistik)

Yılın Lojistik Tedarikçisi ........................................Oregon Teknoloji Hizmetleri

Yılın En Beğenilen Lojistik Şirketi ..................................................SARP Lojistik

KURUMSAL DAĞILIMA GÖRE

Liman İşletmecileri .........................................MERSİN Uluslararası Liman İşl.

Demiryolu Taşıyıcıları (Operatörler) ......................................... OMSAN Lojistik

Demiryolu Taşıması Firmaları (Forwarder)...................... SARP INTERMODAL

Uluslararası Deniz Taşıyıcıları (Forwarder) .............................ORIGIN Lojistik

Uluslararası Deniz Taşıyıcıları (Gemi Sahipleri) ..................... OMSAN Lojistik

Uluslararası Hava Taşıyıcıları (Forwarder) .......GLOBELINK ÜNİMAR Lojistik

Uluslararası Hava Taşıyıcıları (Havayolu Taşıyıcısı) ............ TURKISH CARGO

FAALIYET BELGESINE GÖRE

Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri (R1) .........................................KILIÇ Grup

Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (R2) ......................... BATU Lojistik

Yurtiçi Lojistik İşletmecileri (L1) .............................................. CEYNAK Lojistik

Uluslararası Lojistik İşletmecileri (L2)..................................... OMSAN Lojistik

Uluslararası Ticari Eşya Taşımacıları (C2) ............................... ARKAS Lojistik

JÜRI ÖZEL ÖDÜLLERI

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi İhracat Uygunluk 

Belgesinin Blokzincir’e Aktarılması ........................ ATEZ Yazılım Teknolojileri

Özbekistan Turakurgan Kombine Çevrim Elektrik Santrali 

ve Navoi-2 Doğal Gaz Çevrim ve Isı Santrali Projesi ......HAREKET Proje Taş.

“Toplumda Cinsiyet Eşitliği” Kadın Forklift Operatörleri 

Yetiştirme Projesi” ..........................................................................SARP Lojistik

Soğuk zincir için apronda soğutuculu kamyon ............ Qatar Airways Cargo

THY’nin İstanbul Havaalanına Taşınma Projesi ...................... ARKAS Lojistik

#MissionResque kapsamında taşımalarla 

doğal hayatın korunmasına katkı sağlıyor ........................... TURKISH CARGO

LOJISTIĞE KATKI ÖDÜLLERI

 ............................................................................................................ HAYAT KİMYA

 .......................................................................................................... TOROS GÜBRE

 ...........................................................................................YEŞİLYURT Demir Çelik

27’nci sayfadaki haberin devamı

QR kodu okutarak haberle 
ilgili videoları izleyebilirsiniz.



FUAR

29
KASIM 2019

Coğrafi konumu, kapasitesi 
geniş hinterlandının yası sıra 
yurtiçi ve yurtdışına olan çok 
modlu bağlantı kolaylığının 
sağladığı avantajlarla, yalnız 
Türkiye’nin değil aynı zamanda 
Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’in 
de en önemli limanları konu-
munda olan Mersin Limanı, 
bu coğrafi konumun getirdiği 
avantaj ile limanda elleçlenen 
yük miktarında yaşanan artış 
ile dikkat çekti ve bu artışla 
MIP’e ödül verildi.
Demiryolu Taşıma firmaları 

( Operatörler) ödülü 
Omsan Lojistik’in oldu
Demiryolu Taşıma Fir-

SEKTÖRÜN başarılı fir-
malarının bu yıl 10’uncu 
kez ödüllendirildiği Lojistik 
Ödülleri’nde jüri aday fir-
maların son bir yıllık akti-
vitelerini değerlendirdi. Şir-
ketlerin bir yıllık aktiviteleri 
ile bir önceki yıl aktiviteleri 
arasındaki büyümeye ve bü-
yümeleri hangi alanda ol-
duğunu göz önünde bulun-
duran jüri, titiz çalışmaları 
sonucunda Lojistik Ödülü 
Atlas’ın sahiplerini belirledi.

Her yıl olduğu gibi başvuru 
esaslı olarak yapılan yarışma-
da, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’ndan 
Karayolu Taşıma Kanunu çer-
çevesinde belge alan firmalar; 
ciroları, çalışan sayıları,  sefer 
sayısı, araç sayıları ve depo 
alanları gibi kriterlere göre 
değerlendirildi. Meslek örgü-
tü üyeliklerine göre de deniz-
yolu, havayolu, demiryolu ve 
liman işletmeciliği alanında 7 
ödül dağıtıldı. Yarışmada, jüri 
üyelerinin seçimine bağlı şe-
kilde sonuçlanan Lojistik Pro-
je Ödülleri dalında ise 6 proje 
ödüle değer bulundu. Ayrıca, 
lojistiğe iş ve değer yaratan ça-
lışmalarıyla öne çıkan ihracatçı 
firmalar da dördüncü kez ödül-
lendirildi. Çeşitli kaynaklar-
dan alınan öneriler ve verilere 
göre bir değerlendirme yapan 
jüri kararıyla 3 firma ‘Lojistiğe 
Katkı Ödülü’nün sahibi oldu.

Bu yılda internet üzerin-
den aday olan veya gösterilen 
lojistik yöneticileri yine inter-
net üzerinden yapılan oylama 
ile ödül almaya hak kazandı.

Kılıç Grup yurtiçi taşıma 
işleri dalında zirveye oturdu

Kılıç Grup, Yurtiçi Taşıma 
İşleri Organizatörleri (R1) 
kategorisinde yılın en başarılı 
lojistik şirketi seçildi.

Toplam ciro (Türk Lirası), 
çalışan sayısı ve şube sayısı 
gibi kriterlerdeki performans 
artışının dikkate alındığı bu 
kategoride R1 belgesi bulu-
nan firmalar arasında yapılan 
değerlendirme sonucunda 
Kılıç Grup ipi göğüsleyen fir-
ma oldu.

Batu R2 kategorisinde
ilk sırada 

Küresel ölçekte tedarik 
zinciri çözümleri oluşturan 
Batu Lojistik, Uluslararası 
Taşıma İşleri Organizatörleri 
(R2) kategorisinde birincilik 
ödülüne layık görüldü.

Batu Lojistik’in birinciliği; 
toplam cirosu, çalışan sayısı, 
yurtdışı sefer sayısı ve yurtdışı 
deniz, demiryolu ve havayolu 
taşımalarının bir önceki yıla 
göre gelişimi seçici jüri tara-
fından incelenerek saptandı. 

Ceynak  L1 kategorisinde 
yerini kaptırmıyor

L1 Belgesi kapsamında 
hizmet veren Yurtiçi Lojis-
tik İşletmeleri kategorisinde 
Ceynak Lojistik; birinci oldu.

Bu dalda, çalışan sayısı ve 
şube sayısı gibi kriterlerde-
ki performans artışları göz 
önüne alındı. Yurt genelinde 
yaygın ofisleri ve deneyimli 
çalışanları ile ürünün, satıcı-
dan alıcıya ulaşma sürecinde, 
depolaması, paketlemesi, stok 
kontrolü taşıma ve dağıtım 
hizmetleri tedarik zinciri 
konseptinde müşterilerine 
sunan Ceynak, yarışma kri-
terleri kapsamında; yurt ge-
nelindeki ofis sayısı, çalışan 
sayısı ve ciro olarak sunduğu 
rakamlar ile ilk sırada yer aldı.

Omsan L2 kategorisinde 
zirveye oturdu

Omsan Lojistik, Lojis-
tik Ödülleri Yarışması’nda, 
Ulaştırma Belgesi’ne dayalı 
hizmetler dalında ‘Uluslara-
rası Lojistik İşletmeleri (L2)’ 
ödülünün sahip oldu. 

Yurtiçinde İstanbul, Koca-
eli, İzmir, Bursa ve Ankara ile 
yurtdışında Fransa ve Fas ile 
birlikte 150 bin m² depolama 
alanı; yurtiçinde Bursa, İstan-
bul, Kocaeli ve yurtdışında 
Romanya ve Fas’ta 850 bin 
m² park sahası ve 2 bin 600 
çalışanı ile hizmet sunan Om-
san Lojistik, 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 antre-
po alanları (m2) gibi kriterler 
dikkate alınarak seçici jüri 
tarafından L2 kategorisinde 
ödül almaya layık görüldü. 
Arkas eşya taşımacılığında 

ilk sırada 
Uluslararası Ticari Eşya 

Taşımacıları kategorisinde 
ödül alan firma Arkas Lojis-
tik oldu. Arkas Lojistik; ödü-
lü, toplam ciro, çalışan sayısı, 
yurt dışı şube sayısı, yurt dışı 
sefer sayısı ve toplam C2 bel-
geli araç sayısına ve son iki 
yılda bu sayılardaki değişime 
göre elde etti.
Mersin Liman İşletmeciliği 

başarısını sürdürüyor
Yarışmada ödül ile dönen 

bir diğer firma da Mersin 
Uluslararası Liman İşletme-
ciliği AŞ. (MIP) oldu.  Liman 
İşletmecileri dalında zirvenin 
sahibi; ciro, çalışan sayısı, 
elleçlenen konteyner adedi, 
elleçlenen kuru yük miktarı 
(Ton), elleçlenen likit (Ton) 
ve elleçlenen araç sayısı kri-
terleri sonrasında belirlendi.

kucaklayan firma Sarp In-
termodal oldu.

Sarp Intermodal, hem taşı-
ma cirosundaki artışları hem 
de taşıdığı yük miktarında ya-
şanan artışlar ile dikkat çekti 
ve bu yıl jüri tarafından ödüle 
layık görüldü.

Deniz taşımacılığında
Origin ilk sırada

Meslek örgütü üyeliklerine 
göre ‘Uluslararası Deniz Ta-
şıması’ (Forwarder) kategori-
sinde Lojistik Ödülü almaya 
hak kazanan firma Origin 
Lojistik oldu.

Origin Lojistik, ulusla-
rarası deniz taşıma cirosu, 

çalışan sayısı, yurtdışı deniz 
taşımaları (Ton-TEU) ve 
toplam kapasite (Dwt) gibi 
kriterler göz önüne alınarak 
ödül alan firmanın belirlen-
diği uluslararası denizyolu 
taşımaları (Forwarder) ka-
tegorisinde rakiplerini geri-
de bıraktı.

Uluslararası 
Gemi Sahipleri ödülü 

Omsan’ın oldu
Yarışmada ödül alan bir 

diğer firma da Uluslararası 
Deniz Taşıması (Gemi Sa-
hipleri) kategorisinde yarışan 
Omsan’ın oldu. 

Omsan, taşıma ciro ve ça-
lışan sayısı değerlendirilerek 
ödüle layık görüldü.

‘Uluslararası Hava Taşıma 
Firmaları’ (Forwerder) 

dalında birinci 
Globelink Ünimar Lojistik 

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

Havayolu Taşıyıcısı
dalında Turkish Cargo

ilk sırada
‘Uluslararası Hava Taşıma 

Firmaları’ (Havayolu Taşıyı-
cısı) dalında Turkish Cargo 
ipi göğüsleyen firma oldu.

maları (Operatörler) kate-
gorisinde Ödülü almaya hak 
kazanan firma Omsan Lojis-
tik oldu.

Demiryolu 
taşımacılığında 

Sarp Intermodal zirvede
Yarışmada ödül verilen 

bir diğer alan ise kendi va-
gonları ile taşıma yapan de-
miryolu taşıma firmaları idi. 
Yurtiçi demiryolu taşıma 
cirosu, öz mal vagon sayısı, 
çalışan sayısı,  yurtiçi demir-
yolu taşımaları (Ton) gibi 
kriterlerin dikkate alındı-
ğında Demiryolu Taşınması 
(Forwarder) dalında ödülü 

2019 Lojistik Ödülleri Sahiplerini Buldu

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, ‘Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri’ dalında Batu Lojistik’e (sol üstte), 
‘Yurtiçi Lojistik İşletmecileri’ dalında Ceynak Lojistik’e (sağ üstte), ‘Uluslararası Lojistik İşletmecileri’ dalında Omsan Lojistik’e 

(sol altta) ve ‘Uluslararası Ticari Eşya Taşımacıları’ dalında Arkas Lojistik’e ödüllerini verdi.

Haberin devamı 30’uncu sayfada
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‘Liman İşletmecileri’ dalında Mersin Uluslararası Liman İşletmeleri (sol üstte), ‘Demiryolu Taşıyıcıları (Operatörler)’ dalında Omsan Lojistik (ortada) ve 
‘Demiryolu Taşıyıcıları (Forwarder)’ dalında Sarp Intermodal (sağda) ödüllerini Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak’ın elinden aldılar. 

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak daha sonra ‘Denizyolu Taşıyıcıları (Forwarder)’ dalında Origin Lojistik’e (solda), ‘Havayolu Taşıyıcıları (Forwarder)’ dalında 
Globelink Ünimar Lojistik’e (ortada) ve ‘Havayolu Taşıyıcıları (Taşıyıcı)’ dalında ödül almaya hak kazanan Turkish Cargo’ya (sağda) ödüllerini verdi.

Yılın Atlası ‘Online’ kategorisinde ‘Yılın Denizyolu Lojistik Yöneticisi’ dalında Sarp Intermodal’dan Deniz Dinçer Memiş (solda), 
Sarp Intermodal’dan Berkcan Danış (ortada) ve ‘Yılın Depo Yöneticisi’ dalında ise Netlog Lojistik’ten Osman Teker (sağda) yarışmanın birincisi oldular. 

Ödül sahipleri ödüllerini Lojiport Yayın Yönetmeni Selçuk Onur’dan aldılar.

ADAY belirleme ve oylama işlemleri www.lojistikodulleri.com web sitesi kullanıcıları tarafın-
dan yapılan online yarışmada 6 ödül dağıtıldı. 

6 kategoride toplam 39 adayın yarıştığı adayın yarıştığı ve elde edilen sonuçların jüri ta-
rafından tescil edildiği yarışmada, sonuçlar lojistik sektörünün tüm kesimlerinden gelen oy-
larla belirlendi.

Sarp  Lojistik ‘Yılın En Beğenilen Lojistik Şirketi’ seçildi
Sarp Lojistik, ağır taşımacılık, kombine taşımacılık, gümrükleme, depolama ve elleç-

leme gibi tüm lojistik hizmetleri ile beğeni toplayarak yapılan oylama ile ‘Yılın Lojistik 
Şirketi’ oldu. 

Yılın Lojistik Tedarikcisi ödülü Oregon’un oldu
‘Yılın Lojistik Tedarikcisi’ kategorisinde lojistik ödülü almayı hak kazanan firma Oregon 

Teknolojileri Hizmetleri oldu.

Berkcan Danış (Sarp Intermodal)  Karayolunda en fazla oyu olan yönetici oldu
İnternetten yapılan oylamalar sonrasında Sarp Internodal  Operasyon Direktörü Berkcan 

Danış ‘Yılın Karayolu Lojistik Yöneticisi’ seçildi.
Denizyolunda oyları Deniz Dinçer Memiş (Sarp Intermodal) topladı

Sarp Intermodal, Denizyolu Operasyon ve Fiyatlandırma Direktörü Deniz Dinçer Memiş ise 
deniz yolunda oyların çoğunu alarak ‘Yılın Lojistik Yöneticisi’ oldu.

Havayolunda Kerem Diri (Fevzi Gandur Lojistik) en iyi yönetici seçildi
Fevzi Gandur Lojistik Havayolu Müdürü olan Kerem Diri, ‘Yılın Havayolu Lojistik Yöneticisi 

Ödülü’ne layık görüldü.
‘Yılın Depo Yöneticisi’ Osman Teker

Netlog Lojistik, Lojistik Operasyon Grup Müdürü Osman Teker ise depo yöneticisi alanında 
‘Yılın Lojistik Yöneticisi’ seçilerek ‘Atlas’a sahip olan kişi oldu.

29’uncu sayfadaki haberin devamı
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Başarılı 
İhracatçılarda 
Atlas Gururu
LOJİSTİĞE iş ve değer yaratan çalışmalarıyla öne çıkan ih-
racatçı firmalar da dördüncü kez ödüllendirildi. Çeşitli kay-
naklardan alınan öneri ve verilere göre bir değerlendirme 
yapan jüri kararıyla ‘Lojistiğe Katkı Ödülü’nü kazanan ih-
racat şirketleri; Toros Tarım, Hayat Kimya, Yeşilyurt Demir 
Çelik Endüstrisi Atlas’a bu alanda sahip olan firmalar oldu.

‘Lojistiğe Katkı’ dalında jüri tarafından ödül almaya 
layık görülen Toros Tarım (üstte) ödülünü 

EGD Başkanı Celal Toprak’tan, Hayat Kimya (altta) ise 
UTİKAD Başkanı Emre Eldener’den aldı.

Aysberg Basın Yayın İdari Direktörü ve EKO Fuarcılık 
İdari Direktörü İlker Altun, ‘Lojistiğe Katkı’ dalında jüri 
tarafından ödül almaya layık görülen Yeşilyurt Demir 

Çelik Endüstrisi’ne ödülünü sundu.

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

Adaylar arasından sıyrılan 
farklı ve başarılı uygulama-
lar arasından altı çizilen 6 
proje ödül almaya hak ka-
zandı. “Kimyasal Silahlar 
Sözleşmesi İhracat Uygun-
luk Belgesinin Blokzincir’e 
Aktarılması” projesi ile 
ATEZ Yazılım Teknolojileri 
ödül almaya hak kazanırken, 
Hareket Proje Taşımacılık, 
Özbekistan Turakurgan 
Kombine Çevrim Elektrik 
Santrali ve Navoi-2 Doğal 
Gaz Çevrim ve Isı Santrali 
Projesi ile ödül aldı.

“Toplumda Cinsiyet Eşitli-
ği Kadın Forklift Operatörle-
ri Yetiştirme” projesi ile Sarp 
Lojistik ödülü almaya layık 
görülürken, Qatar Airways 
Cargo ise, “Soğuk zincir için 
apronda soğutuculu kamyon” 
projesi ile ödüllendirildi.

Arkas Lojistik, “Türk Ha-
va Yolları’nın İstanbul Hava-
alanına Taşınma” projesi ile 
ödül alırken, Turkısh Cargo 
ise, “#MissionResque kapsa-
mında taşımalarla doğal ha-
yatın korunmasına katkı sağ-
lıyor” projesi ile ödül almaya 
hak kazandı.

“Kimyasal Silahlar  
Sözleşmesi İhracat 

Uygunluk Belgesinin 
Blokzincir’e Aktarılması” 

Projesine Ödül 
Kimyasal Silahlar Sözleşme-

si İhracat Uygunluk Belgesinin 
Blokzincir’e Aktarılması” pro-
jesi ile Atez Yazılım Teknolo-

zırlanarak, Blokzincir Tek-
nolojisinin doğası gereği de-
ğiştirilemeyecek ve güvenlik 
anlamındaki olası zafiyetleri 
tamamen ortadan kaldıracak 
şekilde Atez Yazılım Tekno-
lojileri A.Ş. tarafından geliş-
tirilen “Blokzincir Ticaret 
Platformuna” aktarıldı.

“Kimyasal Silahlar Sözleş-
mesi İhracat Uygunluk Bel-
gesinin Blokzincir’e Aktarıl-
ması Projesi”, Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan tarafından 
29 Ağustos 2019 tarihinde 
açıklanan “İhracat Ana Pla-
nı” içinde de yer almış ve 
Türkiye’nin ilk Blokzincir Ti-
caret Projesi olarak kamuoyu 
ile paylaşıldı. 

Turakurgan Kombine 
Çevrim Elektrik Santrali ve 
Navoi-2 Doğal Gaz Çevrim 

Ve Isı Santrali Projesi 
Ödül Getirdi

Hareket Proje Taşımacı-
lık, Özbekistan Turakurgan 
Kombine Çevrim Elektrik 
Santrali ve Navoi-2 Doğal 
Gaz Çevrim ve Isı Santrali 
Projesi ile ödül aldı.

Yatırımı Özbekistan Enerji 
Bakanlığı tarafından yapılan 
ve Çalık Enerji’nin üstlendiği 
proje, Özbekistan’ın başkenti 
Taşkent’in 280 km doğusun-
daki Nemengan eyaletinde ve 
Taşkent’in 480 km batısında-
ki Navoi eyaletinde eş zaman-
lı olarak yürütüldü. 

Hazar Denizi kıyısındaki 
Bautino limanından alınan 
ağır, çok ağır ve özel kapsa-
mında toplam 66 parça yük 
proje alanlarına taşınmış ve 
montajları gerçekleştirildi. 86 
personelin çalıştığı projenin 
taşımaları, 6 ay gibi kısa bir 
sürede, Haziran - Kasım 2018 
tarihleri arasında tamamlandı. 

Sarp Lojistik  “Toplumda 
Cinsiyet Eşitliği Kadın 
Forklift Operatörleri 
Yetiştirme” Projesiyle 

Ödül Aldı
Sarp Lojistik, Jüri özel ka-

tegorisinde ise “Toplumda 
Cinsiyet Eşitliği Kadın Fork-
lift Operatörleri Yetiştirme” 
projesi ile ödüllendirildi. 

jileri ödül almaya hak kazandı.
“Blokzincir Ticaret Plat-

formu” üzerinden geliştirilen 
projede; Ticaret Bakanlığı ile 
işbirliği içinde Blokzincir’e 
alınmış ve Kimyasal Silahlar 
Sözleşmesi İhracat Uygun-
luk Belgesi için gerekli tüm 
belgeler dijital ortamda ha-

Lojiport Yayın Yönetmeni Selçuk Onur, ‘Yılın Lojistik Tedarikçisi’ dalında ödül kazanan Oregon Teknoloji Hizmetleri’ne (solda) 
ve ‘Yılın En Beğenilen Lojistik Şirketi’ dalında Sarp Lojistik’e (sağda) ödüllerini verdi.

Aysberg Basın Yayın İdari Direktörü ve EKO Fuarcılık İdari 
Direktörü İlker Altun, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi İhracat 

Uygunluk Belgesinin Blokzincir’e Aktarılması” projesi ile Atez 
Yazılım (üstte) ve “Özbekistan Turakurgan Kombine Çevrim 
Elektrik Santrali ve Navoi-2 Doğal Gaz Çevrim ve Isı Santrali 

Projesi” ile de Hareket Proje Taşımacılık’a ödüllerini verdi.

Sektörü Geliştiren Projeler
Atlas İle Taçlandırıldı

Haberin devamı 32’nci sayfada



“Toplumda Cinsiyet Eşitli-
ği Kadın Forklift Operatörleri 
Yetiştirme” Projesi, “Forklift 
Operatörlüğü” işinde yaşa-
nan istihdam sorunları, yük-
sek turnover oranı, operatör  
kaynaklı zaman ve kalite ka-
yıplarını gidermek ve erkek 
egemen iş kültürüne kadın 

çalışanlar ile kültürel zen-
ginlik katmak amacıyla, İŞ-
KUR, Milli Eğitim Müdür-
lüğü ve Sarp Lojistik’in ortak 
yürüttüğü Kadın Forklift 
Operatörlerini seçmek eğit-
mek, sisteme dahil etmek ve 
sürekliliğini sağlamak için 
gerçekleştirildi.

“Soğuk Zincir İçin 
Apronda Soğutuculu 

Kamyon” Projesi  
ödüle layık görüldü

Qatar Airways Cargo ise, 
“Soğuk Zincir İçin Apronda 
Soğutuculu Kamyon” projesi 
ile Atlas’ı kazandı.

Yaklaşık 14 bin metreka-

re alanda yer alan İstanbul 
Havalimanı’ndaki tesisinin 
yanı sıra İzmir Adnan Men-
deres ve Ankara Esenboğa 
Havalimanları’ndaki antre-
polarında faaliyet gösteren 
Havaş; genel kargo, değerli 
kargo, soğutma gerektiren 
kargo, tehlikeli madde ve 

radyoaktif madde içeren kar-
golara ev sahipliği yaparak 
ithalat ve ihracat kargoların 
sevk ve idaresini üstleniyor. 
Havaş ayrıca, antrepolarında 
ithalat kargo müşterilerinin 
depolama ücretlerine daha 
kolay erişebilmeleri için Ha-
vaş Mobile uygulamasındaki 
antrepo hizmetleri menü-
sünde ve havas.net’de online 
işlemler alanında yer alan 
‘Konşimento Sorgulama’ 
fonksiyonuyla da sorgulama 
hizmeti sunuyor.

Arkas “THY’nin İstanbul 
Havaalanına Taşınma” 

Projesi İle Birinci
Yarışmada ödül alan bir 

diğer firma, “Türk Hava 
Yolları’nın İstanbul Havaala-
nına Taşınma” projesi ile Ar-
kas Lojistik oldu.

Havacılık tarihinin en bü-
yük göçünün gerçekleştirildiği 
projede Arkas Lojistik, Türk 
Havayolları ekipmanlarını 
Atatürk Havalimanı’ndan 45 
kilometre uzaklıktaki İstanbul 
Havalimanı’na taşıdı. İstanbul 
Havalimanı taşıması projesini 
kapsamında, 1805 çalışan ve 
1557 araç ile çift vardiya ola-
rak taşımayı tamamladı ve 44 
ton ağırlığındaki uçak çekme 
aparatlarından çok hassas 
aletlere kadar 10 bin parçadan 
fazla 5 bin treylere eş yükü 
İstanbul havalimanına ulaştı-
rıldı. Arkas lojistik bu operas-
yonda hız ve güvenliği önde 
tuttu. Proje için oluşturulan 
özel takip sistemleri, trafik 
kontrol odaları, araç sürücü 
takip sistemleri, online yük 
hareketleri, barkotlama sis-
temleri, bu taşıma için kulla-
nılan özel ekipmanlar ve özel 
proje eğitimleri ile gerçekleşti-
rildi. Atatürk Havalimanı’nda 

kurulan sekiz ana boşaltma 
istasyonu ile gerçekleştirilen 
taşımada tüm verilerin değer-
lendirildiği merkezler saye-
sinde proje adım adım takip 
edildi. Havacılık sektrörün-
de dünyanın en büyük göçü 
olarak nitelendirilen İstanbul 
Havalimanı taşıma projesini 
Arkas lojistik planlanandan 
16 saat daha erken ve sıfır iş 
kazası ile tamamladı.

“#MissionResque 
kapsamında taşımalarla 

doğal hayatın korunmasına 
katkı sağlıyor”  
projesine ödül

Turkish Cargo, jüri 
özel ödül kategorisinde 
ise, “#MissionResque kap-
samında taşımalarla doğal 
hayatın korunmasına katkı 
sağlıyor” projesi ile ödül al-
maya hak kazandı.

Turkish Cargo, gerçek-
leştirmiş olduğu #Mission 
Resque taşımalarıyla birlik-
te, doğal hayatın korunma-
sına katkı sağlamaya devam 
ediyor. Firma, Ukrayna’da 
doğal yaşam alanlarından 
uzakta çok zor şartlar altın-
da bulunan; Luca, Charlie, 
Kai isimli kız kardeşleri ve 
Nathan isimli yavru erkek 
aslanı, Güney Afrika’da bu-
lunan doğal yaşam alanları-
na ulaştırdı.

Doğal hayatın korunması-
na katkı sağlayan Türk Hava 
Yolları, 7 Kasım 2017 tari-
hinde, yabani hayvanların ya-
sa dışı ticaretini engellemek 
ve bu konuda sektörel far-
kındalığı arttırmak amacıyla 
“Buckingham Sarayı Dekla-
rasyonunu” imzaladı ve canlı 
hayvanların güvenli ve insani 
yollardan taşınmasını hedef-
leyen kuruluşları destekliyor.
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İlker Altun, Sarp Lojistik’e “Toplumda Cinsiyet Eşitliği Kadın Forklift Operatörleri Yetiştirme” projesiyle (solda), 
Qatar Airways Cargo’ya ise “Soğuk Zincir İçin Apronda Soğutuculu Kamyon” projesi ile ödüllerini verdi. (sağda)

Arkas; “THY’nin İstanbul Havaalanına Taşınma” Projesi ile (solda), Turkish Cargo “#MissionResque kapsamında taşımalarla 
doğal hayatın korunmasına katkı sağlıyor” projesiyle ödüle layık görüldü. (sağda) Ödüllerini İlker Altun verdi.

Murat
Yeşilyurt

Efe 
Göktuna

NE DEDİLER?

Faruk 
Tutal

Yeşilyurt Demir Çelik 
Endüstrisi ve 
Liman İşletmeleri 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Batu Lojistik 
Genel Müdürü

Hayat Kimya 
İhracat Lojistik 
Opr. Kıdemli 
Uzmanı

YEŞİLYURT grup bünyesindeki Yeşilyurt Liman iş-
letmeleri yıllık yaklaşık 5-6 milyon ton kapasitesi 
ile 13-14 yıldır faaliyet gösteriyor. Firmamız top-
lamda yaklaşık 55 milyon ton yük elleçleyerek ülke 
ekonomisini lojistik anlamda büyük katkı sağlamış-
tır. Gemilerle gelen mallar karayolu ve demiryolu 
ile Türkiye’nin dört bir yanına dağılıyor. Gidecek 
mallar da karayolu ve demiryoluyla limana gelip 
dünyanın dört bir yanına dağılmaktadır. Bizi bu 
ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyoruz.

MUTLUYUZ, gururluyuz. Bu sene sadece Batu Lojistik olarak değil 
grup şirketlerimizden ve senior level yöneticilerimizden de çok 
değerli ödüllere layık görülen arkadaşlarımız oldu. Batu Lojistik 
olarak müşteri memnuniyetine adanmışlık ve misyonumuz 
olarak belirlediğimiz temel değerler çerçevesinde 450 üzerinde 
çalışanımız, bin üzerinde depolama alanlarımız, uluslararası 
acente ağımız, intermodal kara hava ve deniz operasyonlarımızla 
müşterilerimize verdiğimiz hizmet ve memnuniyet neticesinde 
bu ödülü almaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bizleri bu ödülüne 
layık gördükleri için teşekkür ederiz.

HAYAT Kimya yüzden fazla ülkeye ihracat yapıyor. Yüz-
de 100 yerli sermaye ile birlikte yüzden fazla ülkeye ihra-
cat yapmak büyük bir başarı. Çok büyük emek ve hizmet 
veriyoruz. Bundan dolayı son derece mutluyuz ve yurt 
dışında 10’dan fazla iştiraki ile birlikte her gün daha da 
büyümeye yeni iştirakler kurmaya devam ediyoruz. Bu-
gün baktığınızda yıllık 15 bin araçlık ihracat potansiyeli-
miz var. Türkiye’nin gelişiminde Hayat Kimya’da katkısı-
nın olması bizim için çok değer verici. Bizleri bu ödülüne 
layık gördükleri için teşekkür ederiz.

31’inci sayfadaki haberin devamı
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NE DEDİLER?

Osman Teker Mehmet Koşlu

Netlog Lojistik
Lojistik Operasyon

Grup Müdürü

Omsan Lojistik
Genel Müdür Vekili

ÖNCELİKLE Omsan Lojistik olarak 40 yılı aşkın süredir bu sektörde hizmet vermekteyiz. 
Bu sene Atlas Lojistik Ödülleri’nde 3 dalda ödüle layık görülmekten büyük onur ve gurur 
duyuyoruz. Bu sene demiryolu taşımacılığı, denizyolu taşımacılığı (gemi sahipleri) ve L2 
taşımacılığı kategorilerinde ödül aldık. Bütün hizmetlerimizdeki en büyük hedefimiz hiçbir 
zaman kaliteden ödün vermeden, müşteri memnuniyetini göz önüne alarak çalışmaya 
devam etmektir. Umuyorum önümüzdeki sene hedeflerimizi büyüterek, vermiş olduğunuz 
değerli ödülleri daha fazla sayıda alabiliriz.

Nuran Özlemiş Ali Avcı

Sarp Lojistik
Lojistik Grup Müdürü

Cey Group
Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNCELİKLE çok mutluyuz. Tabi marifet iltifata tabidir. Hem bizler hem de çalışanlarımız 
onurlandırıldı. Biz bu fuara yıllardır katılıyoruz. Amacımız; hem katılımcı olarak ziyaretçilerle 
buluşmak, ziyaretçilerimizi burada ağırlamak, yaptığımız yenilik ve hizmetleri ilk ağızdan 
tüm katılımcı ile ziyaretçilere anlatmak. Bu vesile ile ödülü veren tüm dostlara, bizi 
destekleyen ve bize bu ödülü layık görenlere teşekkür ediyorum.

Daha önce de bir çok dalda ödül almıştık. Bu yıl da yurtiçi taşımacılık alanında ödül aldık. 
Ödüller tabi ki motive ediyor, bir sonraki dönemde kendimizi daha da geliştirerek daha 
farklı alanlarda yeni ödül alma adına hem çalışanlarımız hem de bizler motive oluyoruz. 
Ödüllerin verilmesinde fayda görüyorum, hem şirketleri motive ediyor hem de bir adım 
sonrasına hazırlıyor. 

TOPLUMDA cinsiyet eşitliği kategorisinde değerlendirilen bir proje ile ödül aldık. İŞKUR 
ile birlikte yaptığımız bir proje. Proje kapsamında bayan forkliftçi eğitimlerini firma 
olarak verdik. Daha sonra sertifika alan tüm bayan forkliftçilere istihdam sağladık. Şu 
anda hepsi depomuzda çalışıyorlar. 

Atlas Lojistik Ödülleri sektörde bizim gibi firmaları onurlandıran, aynı zamanda 
motive eden çok önemli bir organizasyon. Biz Sarp Lojistik olarak aldığımız ödülle 
motivasyon kazanacağız. İnşallah önümüzdeki sene başarılarımızı katlayarak arttırmayı 
hedefliyoruz. Hem jüri ye hem de organizasyona çok teşekkür ediyoruz. Seneye Sarp 
Lojistik olarak daha fazla ödül alacağımızı umuyoruz.

ÖNCELİKLE bu yıl 10’uncusu düzenlenen lojistik ödülleri organizasyon heyeti ve jüri 
üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Bu tür motive edici faaliyetler sektörde çalışan 
herkes için teşvik edici nitelikte oluyor. Dolayısıyla tabiki gurur duyuyoruz. Faaliyet 
alanımıla ilgili depo yöneticiliği dalında ödüle layık görüldüm. Layık görenlere teşekkür 
ediyorum. Bu vesile ile üzerimde emeği olan herkese başta Netlog Lojistik Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanımız Şahap Çak Bey’e ve Genel Müdürümüz Barbaros Aba 
Bey’e ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Berkcan Danış Deniz Dinçer Memiş

Sarp Intermodal 
Operasyon Direktörü

Sarp Intermodal
Denizyolu Operasyon Ve 
Fiyatlandırma Direktörü

ALINAN her ödülde olduğu gibi mutluyuz. Şirketimiz adına ve kişisel olarak guruluyuz. Oy 
veren tüm müşterilerimize, tedarikçilerimize, arkadaşlarımıza ve tüm şirket emekçilerimize 
teşekkür ederiz. Başta genel Müdürümüz Şenol Bey, CEO’muz Onur Bey ve bu işe ciddi 
mesai harcayan İnsan Kaynakları Direktörümüz Dilay Hanım’ın emekleri çok fazla. Mutluyuz 
guruluyuz inşallah seneye de ödül alırız. Organizasyonu yapan Aysberg’e teşekkür ediyoruz. 
Sektörün gerçekten sözü geçen tüm insanlarını çok kısa bir süre de olsa aynı yerde bir araya 
getirmek büyük bir başarı. Kısa da olsa sektörün duayenleri ile selamlaşma fırsatı bulduk. 
Aldığımız ödül de bu işin ekstrası oldu. Tekrar söylüyorum gurur duyduk, mutlu olduk. 

GENÇ bir yöneticiyim, bunun verdiği avantajlar var, bununla birlikte getirdiği 
dezavantajlarda var. Bu işin arkasında gerçekten inovatif ve başarılı olarak tabir 
edebileceğim genç bir şirket var. 5 senelik bir şirketiz ve gerçekten büyüme oranlarımız 
ile birlikte yaptığımız hizmetin kalitesi gün geçtikçe daha da artıyor. 

Atlas Lojstik Ödülleri için çok güzel PR çalışması yaptık. Tüm müşterilerimiz, 
tedarikçilerimiz ve sevenlerimiz bize destek oldular. Çok mutlu ve motive edici bir 
durum. En azından harcadığımız eforun, aldığınız sorumluluğun ödülle taçlandırılması 
çok mutluluk verici.

Şenol Taş Ünal Şakar

Sarp Intermodal 
Genel Müdür

Sarp Lojistik
Genel Müdür

EN beğenilen lojistik şirketi olarak denilebilecek tek bir şey var. Biz 2004 yılında kurulmuş bir şirketiz ama lojistik ile 
başlangıcımız 2007 yılına dayanıyor. Bir takım gelişmelerle bu güne geldik. Bu ödül de bizim ekip olarak başarımızı 
taçlandırdı diye düşünüyorum. Bize ayrıca bir motivasyon kattı. Önümüzdeki yıllarda daha güzel işler yapacağımızı 
düşünüyorum.

ÖDÜL aldığımız için çok mutluyuz. Bizi bu ödüle layık 
gören herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl ikinci kez 
arka arkaya ödülü aldık. Guruluyuz, umarım uzun yıllar 
aynı şekilde başarılı hizmet vermeye devam ederiz.
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arşınladık, haber yaptık. Refe-
rans yayınlar çıkardık. Sektö-
rün dışarıya karşı vitrini, karar 
alıcılara karşı savunucusu, gü-
venilir bir iletişim köprüsü ol-
duk. Dergilerimiz örnek oldu, 
ulusal basın haberlerimizden 
alıntılar yaptı.

İnternet her şeyi değiştir-
di. Aysberg birçok firma için 
web sayfası tasarladı. Hatta 
2006 yılında kurulan Aysberg 
TV ilk internet televizyonu 
örneklerinden oldu. Bugün 
sosyal medya kanallarının tü-
münde son derece aktifiz.

Bütün bunlar genel olarak 
başarılı geçen çeyrek asırlık bir 
zamanda ve samimiyet içinde 
oldu. Başta sektörümüzün 
vizyoner mensupları ve müş-
terilerimiz olmasa bunu ba-
şaramazdık. Aysberg onların 
değeridir, onlarla değerlidir.” 

İlker Altun film gösterimin-
den sonra da; ‘Bizim işimiz 
işte bu; 25 yılı 2,5 dakikaya 
sığdırmak.’ diyerek sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Aysberg için 
25 yıl ama benim için 35 yıl 
geride kaldı. Yetki belgesi, 
TIR karnesi, hamule senedi, 

13-15 Kasım 2019 tarihleri 
arasında İFM’de düzenlenen 
Uluslararası logitrans Trans-
port Lojistik Fuarı’na katılan 
Aysberg, kuruluşunun 25’in-
ci yıl dönümünü de fuarda 
gerçekleştirdiği bir kokteyl 
ile kutladı. Çeyrek asırı geride 
bırakan Aysberg, eski ve yeni 
çalışanlarının yanı sıra çok sa-
yıda okurunu bir araya getirdi. 
4 Mayıs 1994 yılında kurulan 
Aysberg’in, aradan geçen süre-
de yaptıklarını anlatan fotoğ-
raf seçkisi, üç gün boyunca fu-
arı gezen ziyaretçilerden büyük 
ilgi gördü. Kokteylde, Aysberg 
Basın Yayın İdari Direktörü İl-
ker Altun’un konuşma yaptığı 
bir de kısa film gösterildi.

25. yıl  filminde Altun’un şu 
ifadelerine yer verildi: ‘Ulusla-
rarası nakliyeciler armatör sını-
fına geçmiş, sektör dünyaya da-
ha bir entegre olmuştu. UND 
yönetimi basın ve halkla ilişki-
lere çok büyük önem veriyor-
du. Artık bu işe özel bir şirket 
kurulmasının zamanı gelmişti.’ 
diyerek Aysberg’in kuruluş 
öyküsü ve 25 yıllık geçmişini 
anlatan İlker Altun şunları söy-
ledi: “Mobil telefonu ilk kez 
Trieste Limanı’nda gördüm. 
Bir yıl geçmeden ben de kulla-
nıyordum. Teknoloji o kadar 
hızlı değişiyordu ki; fotoğraf 

makineleri, bilgisayarlar, prog-
ramlar 8-10 ayda eskiyordu.  

Nakliyeciler Avrupa’ya yo-
ğunlaştı. Fuarlar, açılışlar, tes-
lim törenleri derken firmalar 
buralarda gördüklerini içeride 
de istemeye başladılar. Ajans 
hizmetlerimiz böylece hızlan-

dı. Bu işler için her yıl yaklaşık 
150-200 dolayında firmaya fa-
tura kesiliyordu.

KargoHaber, sektörün tüm 
taraflarını buluşturmak üzere 
yayına başladı. Intermodal, sek-
törün yurtdışı açılımına hizmet 
ederken, ticari araçlara odakla-
nan Kasa, iletişim bilgilerini 
sürekli güncelleyen Taşımacılık 
Rehberi, bugün de itibarları ar-
tarak yoluna devam ediyor.

Avrupa’nın, Ortadoğu’nun 
en ateşli yollarını kamyonlarla 

dozvala, vize, RO-RO derken 
saçlar da beyazladı...

Dostlarımızın sayısı, aradan 
geçen yıllarda hep arttı. Bazı-
ları aramızda olan sektörü-
müzün değerli temsilcilerine 
geldikleri, bizim bu yolculu-
ğumuza verdikleri maddi ma-
nevi destekleri ve elbette yıllar 
içinde bize kattıkları değer 
için teşekkür ediyorum. Kay-
bettiklerimizin anıları önünde 
saygıyla eğiliyorum. 

‘Söz uçar yazı kalır.’ Bugü-
ne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da içerik oluşturmak, 
veri toplamak, veriyi iyi analiz 
etmek ve bunu servis etmek 
hep aranan bir hizmet olacak. 
Bunu en iyi yapan gazeteci de 
aranır olmaya devam edecek. 

İletişim araçları ve iletişim 
teknolojileri değişse de gaze-
teciliğe duyulan ihtiyaç her 
zaman olacak. Hatta internet 
veri okyanusu-çöplüğü, iyi 
gazeteciliğin önemini daha da 
artıracak ve biz sizinle birlikte 
olacağız, tıpkı bugüne kadar 
olduğu gibi...

Çok sayıda dostum var el-
bette ve hepsine teşekkür edi-
yorum. Özellikle bugünlere 
gelmemizi sağlayan uzun sü-
redir birlikte olduğumuz ekip 
arkadaşlarıma; Altınay, Akın, 
sevgili eşim Selma, Ertan, Si-
nan bunlar arasında. Biz 10 
yıla kadar çalışanlara ‘yeni’ 
diyoruz ve ismini saymadığım 
yenilere de teşekkür ediyorum 
elbette. Aysberg’i geleceğe ta-
şıyacağına inandığım kızım 
Seren, oğlum Sergen de bu ye-
niler arasında. 

Henüz perde inmedi. Daha 
önümüzde iyi işler yapacak 
çok yıllarımız var. Şimdi ka-
dehlerimizi; dostça geçen 25 
yıla, daha temiz ve barış dolu 
bir dünyada daha mutlu bir 
gelecek için kaldıralım!”

Aysberg 25’inci Yılını Kutladı

Aysberg Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Selma Altun 
ve İdari Direktör İlker Altun 25. yıl pastasını birlikte kesti.

Aysberg Basın Yayın İdari 
Direktörü İlker Altun
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Schmitz Cargobull 2 Yeni Aracını 
logitrans Fuarı’nda Sergiledi

DAF CF 
Electric’le 
Çevreci Atık 
Toplama

SCHMITZ Cargobull, Uluslararası 
logitrans Transport Lojistik Fuarı’na 
Türkiye pazarına ilk defa sunacağı iki 
yeni ürünü ile katıldı.

 2012 yılından beri Avrupa piyasa-
sında her geçen gün pazarını büyüten 
ve kullanıcılarının yüksek beğenisini 
kazanan Schmitz Cargobull soğu-
tucu ünitesi S.CU, geliştirilmiş yeni 
versiyonuyla beraber ilk defa Türk 
müşterileri ile buluşturdu.

 S.CU V2.0, verimli common-rail 
dizel motoru ile AB egzoz emisyon 
yönetmeliği V kademesi ile uyumlu. 
Schmitz Cargobull soğutucu ünite 
yeni versiyonla beraber yüzde 10’a 
varan yakıt tasarrufu sağlarken, 50 
kg azalan ağırlığıyla da müşterilerine 
daha fazla yük taşıma imkanı sunu-
yor. Son derece hassas sıcaklık yö-
netimi ile ürünlerin daha kaliteli bir 
şekilde taşınmasını sağlayan S.CU 
V2.0, aynı zamanda yeni geliştirilen 

ROTTERDAM ve Cure şehri, 2020 
yılının başlarında, tamamen elektrikli 
6x2 çöp kamyonu ile çalışacak. Bu a-
raçların tümü  VDL E-Power aktarma 
organı ve tamamen elektrikli üstyapı 
VDL Translift ile donatıldı.

2018 yılının sonundan bu yana, ilk 
DAF CF Electric, 4x2 çekiciler Peter 
Appel, Simon Loos ve Tinie Manders 
ile süpermarket zinciri Jumbo dahil 
olmak üzere çeşitli Hollanda nakliye 
şirketleri tarafından kullanılıyor. Bu 
kamyonlar, süpermarketler ve dağıtım 
merkezleri gibi varış yerlerine malla-
rın taşımasını içeren kapsamlı bir saha 
testinin parçası olarak çalışıyor. Alman 
lojistik firması Rhenus şu anda bölgesel 
konteyner taşımacılığı için iki CF Elekt-
ric kullanıyor. Verimliliği, çok amaçlı ve 
pratik kullanılabilirliği sayesinde DAF 
CF Electric, bu yılın başlarında prestijli 
“Yeşil Kamyon Ödülü”nü kazandı.

Kamyonun elektrikli VDL E-güç 
aktarma organı, tıpkı CF Elektrikli 
çekici gibi 210 kW güç ve 2 bin Nm 
tork sağlıyor.  Aktarma organı, 170 
kWh’lik (brüt) enerji içeriğine sahip 
bir pil takımı tarafından destekleniyor. 
Çöp kamyonları genellikle boşaltım 
için birkaç saatte bir depoya geri dön-
mektedir, burada elektrikli kamyonlar 
sadece 30 dakikada pil kapasitesini 
yüzde 80  oranında şarj edebiliyor. 

ayrıştırılmış tahrik ünitesi, optimize 
edilmiş yeni jeneratörü ve standart 
olarak sunulan sessizlik paketiyle 
daha sessiz çalışıyor. Schmitz Cargo-
bull, bu soğutucu üniteyi “Executive 
Paket” olarak kendi frigorifik araçla-
rı ile entegre bir şekilde sunuyor. 

S.CU V2.0 soğutucu ünitesini yeni 
nesil S.KO Cool V7 frigorifik aracıy-
la bütünleştirerek verimliliği en üst 

seviyeye taşıyan Schmitz Cargobull, 
müşterileri için en iyi treyleri üretme-
ye devam ediyor.   

logitrans Fuarı’nda sergilediği diğer 
ürün ise S.CS PowerCurtain perdeli 
aracı, kullanıcı dostu çözümleri ve kı-
sa yükleme/boşaltma sürelerini temin 
eden yapısıyla lojistik sektörünün ve-
rimliliği artırmak için talep ettiği ihti-
yaçları tam anlamıyla karşılıyor. 
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rası Pick Up Ödülü (IPUA), 
Uluslararası Yılın Kamyonu 
Ödülü (ITOY) gibi endüstri 
ödüllerinin teslim törenleri-
ne de ev sahipliği yaptı. 

Renault Trucks’ın yeni 
öngörülebilir servis bakım 
teknolojisini de ilk defa tanıt-
tığı fuarda, Iveco geniş ürün 
gamıyla yer alırken Scania, 
DAF Trucks, Mercedes Benz, 
MAN,  Volvo Trucks, ticari 
araç modelleriyle Renault, 
Volkswagen Ticari Araçlar 
gibi markalar son ürünlerini 
sergilediler. 

YEREL bir platform olmak-
tan çıkarak Avrupa’nın ö-
nemli ticari araç fuarlarından 
bir olma yolunda ilerleyen 
Solutrans Fuarı’na özellikle 
Avrupalı ağır ticari araç ve 
treyler-üstyapı şirketleri yo-
ğun ilgi gösterdi. Solutrans 

Fuarı 2 yılda bir olduğu gibi 
Uluslararası Yılın Ticari Ara-
cı Ödülü (IVOTY), Uluslara-

den bir olan Asaş da sektöre 
yönelik ürün ve çözümleriy-
le birlikte fuarda yerini aldı. 
Yönetim kurulu üyeliğini 
sektörün duayenlerinden 
olan Fatih Tamay’ın yürüttü-
ğü Dönmez Debriyaj da fuara 
katılan Türk firmalar arasın-
da yer aldı. 

Fuarda ticari araç ve treyler 
sektörlerinin küresel tedarik 
devleri de yerlerini aldılar. 
Michelin, Saf Holland, Jost, 
Wabco, Knorr Bremse, Alis-
son, Alcoa gibi küresel mar-

kalar furda yer alırken yine 
treyler ticari araç aydınlatma 
sistemleri üreticisi Aspöck 
de Türkiye Genel Müdürü 
Selçuk Akman’ın da arala-
rında bulunduğu uluslar arası 
yöneticileriyle müşterilerini 
karşıladı.

Versus Omega gibi Türk 
ortaklı markaların da katıla-
rak güncel ürünlerini sergile-
diği fuarda alternatif yakıtlı 
ve elektrikli araçların da her 
gecen gün daha fazla ilgi çek-
tiği görüldü. 

Türkiye’den de her geçen 
yıl daha fazla ziyaretçiyle 
birlikte daha fazla katılım-
cının yer aldığı fuarda baş-
ta Kassbohrer markasıyla 
olmak üzere Tırsan yeni 
ürünlerini sergilerken, Yal-
çın Dorse de low-bed ürün-
leriyle fuarda yerini aldı. 
Avrupalı treyler üreticileri 
kadar Türk treyler üreti-
cilerinin de ilgi gösterdiği 
fuarda Özgül Treyler biri 
damper biri low-bed olmak 
üzere iki ürünle yer alırken 
Nursan Treyler alüminyum 
silobas ürününü sergiledi. 

Yine Türk treyler üretici-
lerinden Star Yağcılar’ın da 
bir standla yer aldığı fuarda 
Türkiye’nin sanayi devlerin-

Ticari Araç ve Üreticileri
Solutrans Fuarı’nda Buluştu
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Fransa Üstyapıcılar Federasyonu FFC tarafından 
düzenlenen Solutrans Fuarı 19-23 Kasım tarihleri 
arasında Fransa’nın Lyon şehrinde düzenlendi. 

Iveco Yeni Çözümlerle Solutrans 2019’da
IVECO, gelecekteki yö-
netmeliklere daha da hazır. 
Marka, hem dizel hem de 
gazlı araçlarda hafiften ağı-
ra gelecekti yönetmeliklere 
hazır tam bir ürün yelpazesi 
Solutrans’ta tanıttı.

Iveco büyümeye devam 
eden gazlı araç sektörü için 
Solutrans’ta özellikle yakıt 
ve tehlikeli maddelerin ta-
şınması amacıyla geliştirilen 
Stralis ADR çekiciyi, inşaat 
sektörü için geliştirilen X-
WAY’in CNG’li versiyonu 
olan X-WAY NP’yi, ayrıca 
X-WAY CNG beton mik-
seri ile soğutmalı Eurocargo 
CNG’yi tüketicilerin beğeni-
sine sundu.

Iveco Natural Power 
teknolojisi parçacık madde 
miktarını neredeyse sıfıra 
indirirken nitrooksit salı-
nımını yüzde 90 azaltıyor 
ve biyometan sayesinde kar-
bon ayak izini yüzde 95’e 
kadar düşürmüş oluyor. 

Ayrıca biyometanın üretim 
ve kullanımında da büyük 
artış beklenmekte.

Fuarda sergilenen yenile-
nen Daily, sürüş deneyimi 
ve araçta yaşam konusunda 
yeni standartlar belirledi ve 

gelişmiş güvenlik özellikleri 
ile otonom sürüşe bir adım 
daha yaklaştı. Daily, uyar-
lamalı hız programlayıcısı, 
sıra asistanı, proaktif şerit 
koruma asistanının yanı sıra 
Gelişmiş Acil Fren Sistemi 
(AEBS) ve City Brake PRO 
gibi güvenlik özellikleri ba-

rındırmakta. Bu unsurlar, 
gelecekteki otonom sürüşün 
parçalarını oluşturuyor.

Ağır işler için tasarlanan 
Stralis’de kabin, sürücünün 
beklentilerine göre tamamen 
yeniden tasarlandı ve yeni a-

lanlar yaratıldı. Tüm detaylar 
en uygun çalışma koşullarını 
sağlamak için ele alındı. 

Geniş ve donanımlı ya-
şam alanı, birçok saklama 
kompartımanı ve yüksek 
bir tavana sahip. Uyku ala-
nı da kestirme ya da gece 
uykusu fark etmeksizin 

sürücünün konforunu en 
yüksek seviyeye çıkarmak 
için yeniden tasarlandı.

Daily’de olduğu gibi yeni 
bilgi-eğlence sistemi, sürü-
cünün dijital yaşamını araca 
taşımasını sağlıyor ve Blueto-
oth aracılığıyla müzik, DAB 
radyo, ses tanıma, kamyonlar 
için özel olarak tasarlanmış 
bir navigasyon sistemi barın-
dırmasının yanı sıra çeşitli 
donanım ve yazılım geliştir-
meleri de içeriyor.

My Iveco Easy Way uy-
gulaması sürücülerin aydın-
latmadan havalandırmaya, 
pencerelerden kapı kilitleri-
ne ve bilgi-eğlence sistemine 
kadar kabindeki tüm özel-
likleri uzaktan yönetmesine 
olanak tanıyor.
Alternatif yakıtlı araçlarda 

Iveco öncü
Iveco, sürdürülebilir geliş-

meyi daima çekirdek değer-
lerinden biri olarak gördü. 
Neredeyse 25 yıldır süren bu 

bağlılıkla marka, düşük salı-
nımlı taşımacılık konusunda 
lider. Bugün Avrupa yolla-
rında her 10 dizel olmayan 
araçtan 7’si Iveco.

2019, Avrupa Birliği’nin 
kamyonlardaki karbondiok-
sit salınımını 10 yılda yüzde 
30 azaltma hedefiyle Iveco’ya 
yeni bir meydan okuma 
imkânı sundu. Bu, Iveco çe-
şitli stratejik girişimlerde 
bulunmasını sağladı: Nikola 
ile kurulan ortaklıkla pilli ve 
yakıt hücreli kamyonların 
yakın gelecekte pazara sunul-
ması hedefleniyor.

Pil ve yakıt hücreli elekt-

rikli araçların yanı sıra Iveco, 
CNG ve LNG konusundaki 
çalışmalarını da sürdürmek-
te. Marka, bugüne kadar 50 
bin doğal gazlı motor ve 35 
bin doğal gazlı araç üretti.

Avrupa’da doğal gazlı 
araç sektörünün büyüme-
sinde Stralis NP460 gibi 
yüksek performanslı araçlar, 
630’dan fazla yakıt istas-
yonu ve özellikle Almanya 
ile Polonya’nın bu konudaki 
destekleri etkili oldu.

2020’de doğal gazlı kam-
yonlara olan talep artmaya 
devam ederken 200 yeni ya-
kıt istasyonu daha açılacak. 
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otomatikleştirilmiş sürüş, 
gelişkin sürüş ve şanzıman 
yönetim sistemleri, insanla 
makinenin sayısal etkileşimi 
ve yüksek teknolojili güvenlik 
sistemleri gibi önemli alanlar-
da sağladığı kayda değer ge-
lişmelerle; var olan kamyon 
serisinin teknik altyapısını 
daha da güçlendiren yeni bir 
kamyon sunuyor.  

Jüri üyeleri, bir süre önce 
İspanya’nın güneyinde ger-
çekleştirilen geniş kapsamlı 
sürüş etkinliğinde kamyonu 

deneme fırsatı bulmuşlardı.
Jüri üyeleri, söz konusu 

yüksek teknolojili güvenlik 
sistemleri arasında bulunan 
ve geleneksel sağ-sol dikiz ay-
nalarının yerini alarak sürü-
cüye manevralarda, dönemeç-
lerde ve şerit değiştirmelerde 
ilave görüş desteği sunan Ay-
naKam (MirrorCam) siste-
mini övdüler. Bu yeni çözüm; 
sürücünün çevresel görüşünü 
iyileştirmekle kalmıyor, kam-
yonun hava direnci verimlili-
ğini de artırıyor.  

M E R C E D E S-B E N Z’I N 
yeni Actros’u, jüri tarafından 
‘2020 Yılının Uluslararası 
Kamyonu seçildi.

Ödül, Mercedes-Benz 
Kamyonları Ürün Mühen-
disliği Başkanı Prof. Uwe 
Baake’ye Solutrans Fuarı’nın 
gala gecesinde Uluslararası 
Yılın Kamyonu Jürisi Başka-
nı Gianenrico Griffini tara-
fından verildi. 

Uluslararası Yılın Kamyonu 
(ITOY) kurallarına göre ödül, 
son 12 ay içerisinde pazara su-
nulan kamyonların arasından 
karayoluyla yük taşımacılığı 
verimliliğine en çok katkıyı 
sağlayan kamyona veriliyor. 
Jüri üyeleri tercihlerini yapar-
larken, teknolojik yenilikçi-
lik, konfor, güvenlik, sürüş 
kolaylığı, yakıt tutumluluğu, 
çevrecilik ve Toplam Sahiplik 
Maliyeti (TSM) gibi önemli 
ölçütleri dikkate alıyorlar.

Mercedes-Benz; kısmen 

Yeni Mercedes-Benz Actros 
Yılın Kamyonu Ödülünü Aldı

Tırsan, İki Yeni Aracının 
Dünya Lansmanını 
Solutrans’ta Gerçekleştirdi
GENEL kargo, soğuk zincir, 
inşaat ve sıvı ürün taşımacılı-
ğı sektörlerinin ihtiyaçlarını 
karşılayan en geniş ürün ga-
mı ile 55’ten fazla ülkedeki 
müşterilerinin çok yönlü 
ihtiyaçlarına çözüm sunan 
Tırsan, Avrupa’nın en ö-
nemli fuarlarında yer almaya 
devam ediyor. 

Tırsan, 19-23 Kasım tarih-
leri arasında Fransa’nın Lyon 
kentinde düzenlenen, taşıma-
cılık sektörü ve kentsel ulaşım 
profesyonellerinin bir araya 
geldiği Solutrans Fuarı’na bu 
yıl da katılım sağladı. Treyler 
İnovasyon 2017 ödülünü ka-
zanmasının ardından, Treyler 
İnovasyon 2019 ödüllerinde 
de “Şasi” kategorisinde ödü-
lün sahibi olan Tırsan, müşte-
rilerinin ihtiyaçları doğrultu-
sunda geliştirdiği Kässbohrer 
marka iki aracının dünya 
lansmanını tüm sektörün 
katılımıyla gerçekleştirdi. 

Tırsan, gıda taşımacılığında 
mükemmellik sunan yeni tan-
keri Kässbohrer K.STL P ve 
pazardaki 40 ft’lik silo kon-
teynerler arasında en büyük 
tank hacmini sunan yeni silo 
konteyner serisi K.CON S 40 
aracı ile ziyaretçilerden tam 
not aldı. 

Solutrans Fuarı boyunca 
Tırsan, üstün yalıtım sağ-
layan ve yakıt tüketimini 
azaltarak toplam sahip olma 
maliyetinin azaltılmasına 
katkıda bulunan frigo aracı 

Kässbohrer K.SRI C, ağır 
taşımacılık mühendisliğinin 
en iyi örneği, 3 dingilli uzaya-
bilir Kässbohrer Mega plat-
form K.SPA M, yüksek ve 
gabari dışı özel taşımalar için 
geliştirilen iki dingilli Low-
Loader K.SLL 2 ve bağımsız 
açılır yükleme kapağı, pnö-
matik kaldırma arka tampo-
nu ve otomatik branda gibi 
tümü uzaktan kumanda ile 
kontrol edilebilen benzersiz 
özelliklere sahip 3 dingilli 
Damper K.SKS B ve DIN 

EN 283 normları uyarınca 
9.500 kg forklift dingil yü-
küne dayanıklı, omega pro-
filli 35 mm sert tahta tabanla 
donatılmış Tenteli Perdeli 
K.SCH aracı ile ziyaretçiler-
den büyük ilgi gördü. 

Tırsan’dan en gelişmiş 
gıda tankeri

Tırsan’ın fuarda lans-
manını yaptığı Kässbohrer 
K.STL P, nakliye operasyon-
larında verimlilik sağlamak 
üzere 32 bin lt tank kapasi-
teli ve farklı taşımacılık ihti-
yaçları için 3 bölmeli olarak 
geliştirilmiştir. Araç, ayrıla-
bilir parçaları sayesinde te-
mizlik ve bakımda kullanıcı-
lara kolaylık sağlıyor. 

ATP 1,4301 paslanmaz 
çelik tankı ile K.STL P, 
hijyenik kullanım için en 
küçük detaylar gözetilerek 
tasarlanmıştır. K.STL P, 2R 
kalitesine sahip iç yüzeyi, 
pürüsüzleştirimiş ve poli-
sajlanmış kaynak dikişleri 
ve CIP temizleme hatlarıyla 
gıda taşımacılığında verim-
lilik sunuyor.

Basınçlı tanker, özellikle 
hassas gıda taşımaları için ta-

sarlanmış olup, farklı tipteki 
zorlu gıdalar için 12 bin 500 
lt / 7 bin 500 lt / 12 bin 500 
lt’lik bölmelerden oluşmak-
tadır. 8 adet paslanmaz çelik-
ten yapılmış temizleme top-
ları, su veya buharlı ısıtma, 
tank ve boşaltım yalıtımıyla 
basınç hatlarına sahiptir. 
K.CON S 40: Segmentinin 

en büyük hacimli silo
konteynerini sunuyor 

Silo segmentinin lideri 
Kässbohrer, uzun süredir 
sektörde ihtiyaç duyulan 
yüksek kaliteli silo kontey-
ner talebini, K.CON S 40 ile 
karşıladı. K.CON S 40 aracı, 
60.4 m3’lük en büyük tank 
hacmi ve 2 bin 540 kg’lik en 
hafif dara ağırlığı ile kullanı-

cıların hizmetine sunulmak-
tadır. Kässbohrer’in yeni K. 
CON S serisi, 20 ft, 30 ft ve 
40 ft’lik ölçülerde, yüksek ka-
litesi ile müşterilerinin toplu 
taşıma operasyon ihtiyaçları 
için çözüm sunuyor. 

Araç ayrıca, paslanmaz 
çelik hava hatları, 360° dön-
dürülebilir ve ayarlanabilir 
boşaltım konisi mekanizma-
sı dahil, taşınan yüke göre 
çeşitlendirilmiş temel do-
nanımlar sunmaktadır. K. 
CON S, isteğe bağlı olarak 
demiryolu taşımacılığı, in-
termodal taşımacılık ve kon-
teyner taşımacılığı için uygun 
menteşeli kapı yapısına sahip 
alüminyum dolap ile donatı-
labilmektedir. 
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CONTINENTAL, kamyon 
lastiklerinde sunduğu ürün, 
çözüm, hizmet ve servis avan-
tajları konusunda sürücüle-
ri bilgilendirmek amacıyla 
yaklaşık 7 bin 500 kilometre 
katederek 21 ili kapsayan bir 
roadshow gerçekleştirdi. 

Oldukça yoğun ilgi gören 
etkinlikler ile yaklaşık 5 bin 
kooperatif üyesine ulaşıldı. 
Yeni Ford Trucks F-Max’in 
orijinal ekipman tedarikçi-
lerinden olan Continental, 
bir ay süren roadshow kap-
samında lastik hava basıncı 
ve diş derinliğinin önemine 
değinirken yakıt tasarrufu, 
kilometre performansı, gü-

BRISA, Türkiye’nin hızlı a-
raç bakım servisi Otopratik’in 
gelecek vizyonunu ve yenilik-
leri aktarmak üzere Otopra-
tik Franchise Toplantısı’nda 
iş ortaklarıyla bir araya geldi. 
Altyapı yatırımları, yeni iş 
birlikleri ve gelecek planları 
gibi stratejik başlıklara yer ve-
rilen toplantıda Otopratik ta-
belasını taşıyan nokta sahip-
leri de kendi deneyimlerini 
aktardıkları sunumlarla kat-
kıda bulundular. 2019 içinde 
Otopratik ağına katılan 20 

PIRELLI marka kamyon, 
otobüs, tarım ve iş makinesi 
lastiklerinin lisanslı üreticisi 
Prometeon tarafından ge-
liştirilen Pirelli marka yeni 
FH01TM  ve TH:01TM 
PROWAY serisi lastikler, 
uzun mesafe taşımacılıkta fi-
loları bir adım öne taşıyacak.

Bir çok Avrupa filosunda 
yapılan testler ile onaylanan 
H:01TM Proway’in dönme 
direncindeki mükemmel per-
formansı sonucunda filolar 
için önemli ekonomik tasar-
ruflar sağlandı. Aynı zaman-
da her mevsimde kilometre 
ve güvenlikte en iyi perfor-
mans korunmuş oldu. 

lerimiz tarafından sağlana-
biliyor. Continental olarak 
kamyon sürücülerimizin ih-
tiyaçlarına cevap vermek için 
ürünlerimizi sürekli geliştiri-
yoruz. Örneğin ContiPres-
sureCheck teknolojilerimizi 

tan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Yakup Demir; 
“Sektörümüze bir ilk olarak 
sunduğumuz araç hızlı bakım 
konseptimiz Otopratik’in 
yaygınlaşması kadar hizmet 
mükemmelliğini de sürdürü-
lebilir kılmak bizim için kri-
tik önem taşıyor. Bu doğrul-
tuda, iş ortaklarımızın hem 
müşteri hem de tedarik tara-
fında ihtiyaçlarının farkında 
olarak, sürdürülebilir ve kârlı 
bir altyapı kurduk. Bu kap-
samda Sabancı Holding ve 
Brisa’nın deneyimi ve gücünü 
iş ortaklarımıza sunuyoruz; 
ulusal ve uluslararası iş or-
taklarımız, ortak satınalma 
sistemimiz, düzenli eğitim ve 
danışmanlığımız, dijital ve 
teknolojik altyapımızla onları 
destekliyoruz. 

Güçlü iş birliğimizi de-
rinleştirmek amacıyla ger-
çekleştirdiğimiz Otopratik 
Franchise Toplantısı da bu 

nan Prometeon Patentli TH: 
01TM, lastik ömrü boyunca 
kaygan yüzeylerde çekiş gü-
cünü geliştirmek ve korumak 
için dizayn edildi.  

TH: 01TM Proway’in 
enerji verimliliği sağlayan 
geliştirilmiş yenilikçi taban 
hamur bileşimi, (C sınıfın-
dan B sınıfına) bir önceki 
seriye göre dönme direncini 

ile lastik nedeniyle olası kaza 
risklerini minimize ederek, iş 
sağlığı ve güvenliği konusun-
da kooperatiflere yardımcı 
oluyoruz. Tabii ki kamyon 
sürücüleri için bizden sadece 
lastik satın almaları yeterli 
değil. Bu müşterilerimiz bü-
tüncül servis ihtiyacı da du-
yuyorlar. Bu nedenle kamyon 
tarafındaki müşterilerimize 
360 derece servis de sunuyo-
ruz. Bir ay süren ve çok ve-
rimli geçen ziyaretlerimizde 
hem bu hizmetlerimizi kam-
yon sürücüleri ile paylaşma 
imkânı bulduk hem de ken-
dilerine lastik eğitimleri ver-
dik” dedi.

stratejimizin bir parçası. Hız-
la değişen mobilite dünyasına 
paralel olarak geliştirdiğimiz 
ürünlerimizi, hizmetlerimizi 
ve yatırımlarımızı paylaştığı-
mız toplantımız birlikte ülke-
miz için yarattığımız değeri bir 
kez daha gözler önüne serdi. 

Önümüzdeki dönemde de 
doğru iş ortaklarıyla sürdürü-
lebilir büyüme için çalışmaya, 
katma değer yaratmaya ve 
hizmetlerimizi zenginleştir-
meye devam edeceğiz. Otop-
ratikte hedefimiz; kalite stan-
dartlarımızı artırarak 2022 
sonunda 200 noktaya ulaşa-
rak müşterilerimize yakın ve 
hızlı hizmet sunmak.” dedi.

Otopratik Franchise 
Toplantısı’na katılan iş ortak-
ları, 2 gün süren buluşmada 
işlerine yenilik ve güç katacak 
bilgi ve deneyimler kazandı-
lar. Toplantıların ardından 
da Anadolu Ateşi gösterisiyle 
keyifli anlar yaşadılar.

yüzde 20’ye yakın azaltırken 
mükemmel kilometre perfor-
mansından ödün vermiyor.

Sırt geometrisi ve yere 
basma alanı düzenli aşınma 
sağlamak üzere geliştirilen 
TH:01TM, karlı zeminlerde 
tutunmada yüzde 20 iyileşme 
ve mükemmel yol tutuşu ile 
en zorlu koşullarda bile yük-
sek güvenliği garanti ediyor.

bir biçimde teslim edilmesi, 
uygun maliyet, yakıt verim-
liliği ve lastik sırtını yenileye-
bilme gibi özellikler kamyon 
sürücüleri için en önemli ko-
nuların başında geliyor. Tüm 
bu özellikler kamyon lastik-

ler, finansal ve operasyonel 
destek ile güçlendiren Brisa, 
Otopratik ailesine yeni katı-
lan 20 nokta ile üstün servis 
standardını yaygınlaştırmaya 
devam ediyor. Geçtiğimiz 
sene içinde operasyonel filo 
kiralama şirketleriyle gerçek-
leştirdiği araç bakım anlaş-
maları ile filo araç pazarının 
yüzde 50’si için anlaşmalı ser-
vis noktası konumuna gelen 
Otopratik noktaları müşte-
ri portföyünü genişletirken 
servis mükemmelliği anlayı-
şından ödün vermiyor.Şu an 
Türkiye’de 60 mağaza ile hiz-
met veren Otopratik, kesin-
tisiz yolculuk deneyimi için 
sunduğu yenilikçi hizmetleri 
de yeni noktalarda yaygınlaş-
tırmayı hedefliyor.

Hem sürücüler hem de iş 
ortakları için yenilikler sunan 
Otopratik’i sürekli olarak 
geliştirmeye odaklandıkla-
rını dile getiren Brisa Satış-

Continental 5 Bin Kamyon Sürücüsüne Ulaştı 

Prometeon Filolara Yönelik Yüksek
Performanslı Serisini Sundu

Brisa ile Otopratik İş Ortaklarını Yeni Döneme Hazırladı 

38
KASIM 2019

“Yola Çıkana Arka Çıkar” sloganıyla 21 ilde 
lojistik sektöründe hizmet veren emektar 
kamyon sürücüleri ile buluşan Continental; 
yoğun katılımın gerçekleştiği etkinlikler ile 
yaklaşık 5 bin kooperatif üyesine ulaşıldı.  

Pirelli marka premium endüstriyel ve ticari 
lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon, sahip 
olduğu performansı üst seviyeye taşıyan 
yeni H: 01TM PROWAY serisini Türkiye’deki 
filoların hizmetine sunuyor.  

Bu yıl yeni açılan 20 
Otopratik noktasının 
yatırımcıları da 
toplantıya katıldı. 

venlik, konfor ve dayanıklı-
lık gibi birçok fayda sunan 
kamyon lastikleri hakkında 
bilgiler verdi. Otomotiv ve 
lastik teknolojisinin bir arada 
olduğu tek şirket olan Con-
tinental ayrıca teknolojileri 
hakkında bilgiler de paylaştı 
ve roadshow’a katılım sağla-
yanlar Ford Trucks F-Max’i 
yakından tanıma şansına sa-
hip oldu.

yeni noktanın sahibinin de 
katıldığı toplantıda otomotiv 
dünyasının duayenlerinden 
Saffet Üçüncü de otomobil 
dünyasının geleceği üzerine 
bir sohbetle yer aldı. 

Türkiye lastik pazarı lideri 
Brisa, Otopratik iş ortakları-
na özel bir toplantı gerçek-

H:01 Proway serisi, düşük 
dönme direnci sayesinde da-
ha fazla yakıt tasarrufu sağ-
lıyor. Uzun mesafe taşımada 
maksimum verimlilik elde 
edecek şekilde tasarlanan H: 
01TM Proway, sunduğu ya-
kıt tasarrufu ve bir ön-
ceki seriye göre 
artırılan kilo-
metre per-
f o r m a n s ı 
sayesinde 
m ü k e m -
mel bir 
toplam sa-
hip olma mali-
yeti sunuyor.

Yeni Proway seri-

Yapılan ziyaretlerle ilgili 
değerlendirmede bulunan 
Continental Türkiye Kam-
yon Lastikleri Satış Müdürü 
Hartwig Kühn, “Özellikle u-
zun mesafe taşımacılık olmak 
üzere, kamyon kooperatifle-
rinin de dâhil olduğu nakli-
ye sektörü zorlu bir rekabet 
ile karşı karşıya. Güvenliği 
de bir kenara bırakmadan, 
taşınan ürünlerin güvenilir 

leştirerek markanın servis 
mükemmelliği standardını 
korumak ve yaygınlaştırmak 
için aldığı aksiyonları paylaş-
tı. Toplantıda Otopratik iş 
ortakları, Brisa yöneticilerin-
den iş süreçleri, tedarik, yazı-
lım ve donanımlar, pazarlama 
ve iletişim, hukuki süreçler, 
teknik eğitim ve denetimler 
konularında son gelişmeleri 
dinlediler. Bunun yanı sıra 
Otopratik markasını gururla 
temsil eden iş ortakları ken-
di Otopratik tecrübelerini ve 
bu çatı altında olmanın kendi 
işlerine yaptıkları katkılarla 
ilgili bir oturum gerçekleş-
tirdi. Toplantının ilerleyen 
saatlerinde otomotiv dünya-
sının duayenlerinden Saffet 
Üçüncü de katılarak mobi-
litenin geleceği ve yeni araç 
teknolojileri üzerine keyifli 
bir sohbet gerçekleştirdi.

İş ortaklarını markalaşma, 
kurumsal denetim ve eğitim-

mevsimde en yüksek seviyede 
performans, güvenlik ve da-
yanıklılığı garanti etmek için 
3PMSF (3 tepeli kar tanesi) 
işaretlemesine sahip bulu-
nuyor. Serinin yenilikçi sırt 
deseni, ıslak ve karlı yollarda 
dahil her koşulda üstün yol 
tutuşu ve mükemmel çekiş 
performansı sağlamak için 
tasarlandı.

Çeker akslar için tasarla-

si, ön aks için geliştiri-
len FH:01TMve 

çeker aks için 
t a s a r l a n a n 
T H : 0 1 T M 
ile 4 mevsim 
kul lanımlar 
için uygun-

luk sağlıyor. 
Her iki desen de 

kış regülasyonları-
na uygun tasarlanırken, her 
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Allison ve DLS Servis Ağını Genişletiyor
ALLISONTRANSMISSION, 
2019’da iş birliğine imza attığı yet-
kili distribütörü DLS ile Türkiye 
genelinde yeni servis noktalarını 
hizmete sunuyor. Allison, Batman, 
Bursa, Eskişehir, İzmir, Gaziantep 
ve Van illerindeki yeni iş anlaşma-
ları ile beş ayrı bölgedeki yetkili 
servisleri ve tüm Türkiye genelinde 
DLS’in desteği sayesinde kullanıcı-
larının 7/24 hizmet alabileceği satış 
sonrası ağını güçlendiriyor. 

AllisonTransmission Türkiye ve 
Ortadoğu Bölge Direktörü Atak 
Talas, yeni yetkili servisleri ile ilgi-
li bilgi vererek; “Batman, Bursa ve 
Gaziantep’te bulunan servislerimiz 
ile geçmişten gelen bir iş birliğimiz 
vardı. Eskişehir, İzmir ve Van’daki 
yetkili noktalarımız ile tamamen 
yeni bir yapılanma başlatıyoruz. Bu 
bölgelerdeki Allison şanzıman po-
pülasyonunu göz önünde bulundu-
rularak yeni servislerimizi belirledik. 
2019 sonrası için Doğu Anadolu, 
Karadeniz ve İç Anadolu bölgele-
rinde de servis yapılanmalarımızın 
olmasını planlıyoruz” diye belirtti. 

Allison tam otomatik şanzıman-
lar, toplu taşımadan inşaata, itfai-
yeden atık toplamaya kadar farklı 
alanlardaki ticari araç uygulamala-
rına verimlilik katıyor. Uygulama a-
lanlarına bağlı olarak Allison, kul-
lanıcılarına birçok avantaj sunuyor. 
Ancak faaliyet alanı ne olursa olsun 
iş planlarının aksamaması için Alli-
son tam otomatik şanzıman dona-
nımı ile sağlanan serviste daha az za-
man kaybı ve düşük bakım-onarım 
maliyetleri, ortak avantajlardan biri 
olarak ön plana çıkıyor. 

Allison tam otomatik şanzıman-
lar, manuel ve otomatikleştirilmiş 
manuel şanzımanların aksine yıp-
ranmaya yatkın bir mekanik debriyaj 
yerine torkkonvertörü kullanıyor. 
Dolayısıyla debriyaj aşınması olma-
ması ve daha az güç aktarma organı 
hasarı ile sadece rutin yağ ve filtre 
değişimi yeterli oluyor. Böylece ba-
kım ve onarım maliyetlerinin azal-
masını sağlayan Allison şanzımanlar, 
müşterilerin serviste daha az zaman 
kaybederek, araçlarını daha verimli 
kullanmalarına yardımcı oluyor. 

Atak Talas, açıklamasında; 
“Türkiye’de Allison tam otomatik 
şanzımanların avantajlarını tercih 
eden filoların sayısı artmaya devam 
ediyor. Bu nedenle müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını en ideal şekilde karşıla-
mak, zamanında, kaliteli ve uygun 
maliyetli hizmet sunmak hedefimiz-
le servis ağımızı geliştiriyoruz. Servis 
noktalarımız, konusuna hakim ba-
kım-onarım hizmeti ve yedek parça 
temini ile müşterilerimizi destekle-
yecek” dedi.

Sınıfının tek otomatik
şanzımanlı vinci 

Sınıfında tek tam otomatik şan-
zıman donanımlı olan bu vinç, 300 
tonluk kapasite sunuyor. Allison 
4500 Özel Seri™ tam otomatik şan-

zıman donanımlı altı akslı Grove 
GMK6300L-1 arazi vinci, 2018’den 
bu yana Almanya’daki Wiesbauer 
filosunun bir parçası oldu.

Eylül 2018’in sonunda, Almanya 
Plankstadt’ta bulunan ağır hizmet 
lojistiği şirketi Wiesbauer GmbH & 
Co, GMK6300L-1 vincini teslim al-
dı. Wiesbauer’ın Plankstadt Müdü-
rü Norman Weitzel konuya ilişkin 
olarak; “Her zaman sağlam, güveni-
lir ve uygun maliyetli araçlara ihti-

yacımız var. Araçlarımızın sık servis 
ihtiyacı nedeniyle çalışamaz olması 
ve yüksek bakım maliyetleri, operas-
yonlarımızda zorluk yaratacağından 
seçimlerimize özen gösteriyoruz” 
şeklinde açıkladı. “Ayrıca, bu sınıfta 
kullanımı kolay ve milimetrik has-
sasiyette manevra yapabilen araçlara 
sahip olmak önemli. Bu nedenle, 
yine tork konvertörlü şanzıman do-
nanımına sahip GMK6300L-1 mo-
delini tercih ettik” dedi.
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onaylıyor. Tesla ve Nissan 
Leaf’ten Toyota Prius’a kadar 
ortaklarımıza Avrupa’daki 
neredeyse tüm elektrikli ve 
hibrit araçlar için bu yenilik-
çi ürünü sunabildiğimiz için 
çok mutluyuz” dedi.

Fiat Chrysler otomatik 
şanzıman tedarikçisi olarak 

ZF’yi seçti
Küresel şanzıman teda-

rikçisi ZF Friedrichshafen 
AG’nin ürettiği yeni nesil 
şanzımanı ile arkadan itişli 
ve dört tekerlek çekişli Fiat 
Chrysler otomobillerin kalbi-
ne giriyor.

ZF’nin FCA’ya tedarik 
edeceği 8 vitesli otomatik 
şanzımanı, ZF’nin tarihinde 
tek seferde alınan ikinci en 
büyük siparişi olma özelli-
ğinde. ZF’nin optimize etti-
ği 8 vitesli şanzımanının en 
yeni sürümü ile birlikte hib-

TRW Elektrik Mavisi fren 
balatası, uluslararası Equip 
Auto fuarında “Parçalar, 
Araç Donanımı ve Ye-
dek Parçalar” kate-
gorisinde İnovasyon 
Ödülünü kazandı. 

ZF Aftermar-
ket tarafından Eylül 
2018’de özellikle elektrikli 
ve hibrit araçlara yönelik 
lanse edilen fren balatası 
araç içi gürültüyü ve fren 
tozunu önemli ölçüde azal-
tıyor. TRW Elektrik Mavisi 
programı Avrupa’daki hibrit 
otomobillerin yüzde 92’sini, 
elektrikli olanların ise yüzde 
97’sini kapsayacak şekilde 
genişletildi.

ZF  Equip Auto Ulus-
lararası İnovasyon Ödülü 
ile onurlandırılırken büyü-
yen elektrikli ve hibrit araç 
pazarına yönelik sunulan 

TRW Elektrik Mavisi gamı 
özellikle ödüllendirildi. Ak-

tarma organlarının elektri-
fikasyonu, ZF’nin ka-

rayolu trafiğindeki 
Co₂ emisyonlarının 
azaltılmasına kat-

kıda bulunmasında 
önemli bir kaldıraç. 

Teknoloji grubu elektrikli 
araçlar için güç elektroniği 
ve sistem entegrasyonunu 
kapsayacak şekilde hibrit 
modüller, takılabilir hibrit 
şanzımanlar ve elektrikli 
araçlara yönelik güç aktarım 
organları sunuyor.  

ZF Aftermarket Bölü-
mü Başkanı Helmut Ernst, 
“TRW Elektrik Mavisi fren 
balatasına verilen inovasyon 
ödülü, Yeni Nesil Aftermar-
ket pazarının aktif bir tasa-
rımcısı olarak oynadığımız 
rolü mükemmel bir şekilde 

rını da destekliyor. Bu modü-
ler şanzıman konsepti ile üre-
ticiler pazar gereksinimlerine 
çözüm sağlayabilme esnekliği 
sağlayabilecekler ve bir şanzı-
man seçeneğinden diğer bir 
şanzıman seçeneğine kolayca 
geçiş yapabilecekler. İki firma 
arasındaki bu anlaşma ZF’nin 
küresel üretim ağının önemini 
vurgulamaktadır. Henüz bir-
kaç ay öncesinde ZF, tarihin-
deki en büyük sipariş kapsa-
mında BMW ile en yeni nesil 
8HP şanzımanının teslimatı 
için sözleşme imzalamıştı.

uygulama üzerinde çalışmaya 
ve pek çok kritik bakım ya da 
hayat kurtaran uygulamalarda 
bu hizmeti sunmaya hazır.

UPS’in CEO’su David 
Abney, “Tarihin yazılışına şa-
hitlik ediyorsunuz ve işimiz 
henüz bitmedi. Teknolojimiz 
UPS için yeni kapılar açıyor 
ve müşterilerimize sorunlarını 
çözmede eşsiz yollar sunuyor. 
Alt yapımızı kurmak, sağlık 
hizmetleri müşterileri için 
hizmetlerimizi genişletmek ve 
gelecekte drone’lara yeni kul-
lanım alanları yaratmak üzere 
atacağımız adımları da sizlere 
çok yakında duyuracağız” dedi.

UPS Flight Forward’ın 
lisansı sayesinde şirket, uzak-
tan kumanda eden sınırsız 
sayıda operatörle sınırsız sa-
yıda drone uçurabilecek. Part 
135 Standardı aynı zamanda 
drone ve kargonun 25 kiloyu 
aşması ve gece uçurulmasına 
izin veriyor; bu uygulama-
lar önceki UPS uçuşlarında 
mümkün değildi.

Abney: “UPS Flight For-
ward, dünyanın önde gelen 
hava yolu şirketlerinden biri 
olarak bilgi birikimimizden 
faydalanıyor. Flight Forward 
kuruluşu, FAA’nın titiz şe-
kilde belirlenmiş güvenilirlik, 
güvenlik ve kontrol gerekli-
liklerine uygun olarak tam 
ölçekli bir drone operasyonu 
kuruyor” dedi.

rit varyantlar için entegre 
bir elektrikli tahrik ünitesi 
de bulunuyor.

ZF’nin CEO’su Wolf-
Henning Scheider büyük 
siparişle ilgili şunları söyle-
di: “FCA tarafından küresel 
şanzıman tedarikçisi olarak 
gösterilmekten memnuniyet 
duyuyoruz. Bu sipariş, yeni 
8HP için alınan ikinci büyük 
siparişimiz, hibritve plug-in 
hibrit teknolojilerine odak-
lanma ve bu alanlarda cazip 
ürünler geliştirme stratejimi-
zi doğruluyor.”

2022’de seri üretime başla-
yacak olan yeni ve dördüncü 
nesil şanzımanın ana üretim 
tesisi, ZF’nin  Saarbruec-
ken’deki fabrikası olacak. Şir-
ket ayrıca gelecekte ABD ve 
Çin de dahil olmak üzere baş-
ka yerlerde de bu teknolojinin 
üretimine başlamayı planlıyor.

UPS’IN alt kuruluşu olan 
UPS Flight Forward Inc. 
ABD Hükumetinin Part 135 
Standardı lisansını bir drone 
hava yolu işletmek üzere al-
maya hak kazanan ilk şirket 
olduğunu duyurdu. Şirket 
drone’lu teslimat hizmetleri-
ni bir an önce genişletip ül-
kedeki hastane yerleşkelerine 
hizmet götürmeye başlama-
nın yanı sıra sağlık sektörü-
nün dışında kalan müşteri-

lere de çözümler sunacak. 
UPS Flight Forward yakında 
pek çok sektörden müşteriler 
için çeşitli nesneleri taşımayı 
ve operatörün gözle gördüğü 
ufuk çizgisinin de ötesinde 
drone uçurmayı planlıyor.

Federal Havacılık İdaresi 
(FAA), UPS Flight Forward’a 
Part 135 Standardı lisansını 
verdi. UPS alt kuruluşu ilk 
drone’lu teslimatını hemen 
Kuzey Karolina’nın Rale-
igh şehrindeki WakeMed’s 
hastane yerleşkesinden ger-
çekleştirerek bunu yapan 
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ZF Aftermarket Equip Auto Uluslararası 
İnovasyon Ödülü’nü Kazandı 

Seat’ta Robot ve
İnsan İşbirliği

UPS Kargo Drone’la 
Hedef Büyüttü

Elektrifikasyon için 
optimize edilmiş

Yeni 8 vitesli otomatik 
şanzıman, hemen hemen tüm 
segment araçlarla uyumlu ve 
de motorun önde ve yatay şe-
kilde konumlandırıldığı tüm 
araçlara entegre edilebilecek 
esnekliktedir. ZF’nin mevcut 
8HP şanzımanın üzerine ge-
liştirdiği yeni şanzımanının 
teknik bir yeniliği de elektrikli 
sürüş entegrasyonudur. Bu-
nunla ZF, müşterilerini Co₂ 
azaltma hedeflerine ulaşmala-

ilk şirket olarak tarihe geçti. 
Matternet M2 model dört 
pervaneli robot helikopter 
kullanılarak yapılan bu uçuş, 
hükumetin verdiği izinler sa-
yesinde “görüş çizgisinin öte-
sinde” (BVLOS) yapıldı. Bu 
özelliğiyle de ABD’de klasik 
gelir getiren teslimatlar ara-
sında bir ilk oldu.

UPS, taşımada en kısa süre-
lere ulaşılmasının verimliliği 
iyileştirmenin ve sağlık pro-

fesyonellerinin hastalarına da-
ha iyi hizmet verebilmelerini 
sağlamanın çok önemli oldu-
ğu sağlık hizmetleri alanında 
drone ile teslimata duyulan 
ihtiyacı kanıtladı. Bu yılın 
başlarında UPS, drone üreten 
Matternet ile ortak olarak sağ-
lık hizmetleri teslimat hizme-
tini WakeMed yerleşkesinde 
piyasaya sundu. Bu gelir geti-
ren ilk hizmet, tıbbi ürün ve 
örneklerin drone ile taşınması 
ile ortaya çıkabilecek avantaj-
ları ortaya koydu. Part 135 
Standardı lisansıyla UPS, bu 

SEAT, Martorell fabri-
kasında iki benzersiz yar-
dımcı robotu başarılı bir 
şekilde çalıştırıyor. Ibiza ve 
Arona’nın isimlerini arka 
bagaj kapaklarına monte et-
mekten sorumlu iki robot, 
bu sırada süreçte gecikme 
olmamasını sağlıyor ve fab-
rika personeli ile aynı çalış-
ma alanını paylaşıyorlar. 

Hattın her iki tarafından 
birer adet bulunan iki yar-
dımcı robot iki tür armayı 
monte ederken, otomobil-
lerin sol tarafında bulunan 
robot hat boyunca gelen mo-
dele göre Ibiza veya Arona is-
mini monte ediyor, sağ taraf-
taki ise ilgili versiyonlarda FR 
armasını yerleştiriyor. Her 

iki robotta vantuzlar kulla-
narak farklı tiplerde harfleri 
seçmek, arkadaki koruyucu 
kağıdı çıkarmak, gereken 
basıncı uygulayarak harfleri 
araca yerleştirmek ve öndeki 
koruyucu kağıdı çıkarak bir 
çöp kutusuna atmak için me-
kanik bir el bulunuyor.

Robotlar, sürecin çeşitli 
aşamalarında sapmaları en-
gelleyen yapay görüş siste-
mine de sahipler. Tüm bun-
lar, araç montaj hattında 
ilerlerken gerçekleşiyor. Bu 
yenilik sayesinde, bu işlem 
araçlar hareket halindeyken 
gerçekleştiriliyor, böyle-
ce hattın durdurulmasına 
gerek kalmıyor. Robotlar 
montaj işlemini yapan işçi-

lerle aynı anda çalışabiliyor. 
Aynı iş alanının paylaşıl-
ması, işbirliği robotlarının 
endüstriyel robotlardan ay-
rılmasını sağlayan özellik-
lerden biri, buna daha yavaş 
hızla hareket etmek veya et-
raflarında çalışan insanların 
güvenliğini sürekli olarak 
sağlamak için birçok güven-
lik ekipman bulunuyor.

Harflerin yerleştirilme-
sini sağlayan iki “cobot” 
ile birlikte ve Seat Martorell 
fabrikasının akıllı bir fab-
rikaya dönüşümünün bir 
örneği olarak, bugün fab-
rikada montaj alanında 20 
civarında işbirliği robotu 
var ve bunlar özellikle ergo-
nomik olarak zorlu iş istas-
yonlarında, hat üzerindeki 
işlerin tamamlanmasına des-
tek oluyor. Fabrikada aynı 
zamanda sürekli hareket ha-
linde olan 2 binden fazla en-
düstriyel robot bulunmak-
tadır. Çalışma alanıyla ilgili 
tüm bu yenilikler her gün 2 
bin araç veya yaklaşık olarak 
her 30 saniyede bir araç üre-
ten fabrikanın 8 bin işçisi ile 
birlikte yer alıyor.

Ibiza ve Arona, Seat’ın Barselona’daki fabrikasında montaj hattı 
boyunca ilerlerken, isimleri yardımcı robotlar aracılığıyla monte 
ediliyor. Yardımcı robotlar montaj işçileri ile aynı alanı paylaşıyor 
ve modellerin yazısını, gerekli basıncı uygulayarak ve hattın hızına 
uyum göstererek doğru bir şekilde yerleştirmek için yapay bir 
görüş sistemi kullanıyorlar.
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sunduğumuz toplam çözüm-
ler ile araçlarımızı tercih eden 
lojistik firmalarının aslında 
bir anlamda iş ortağı oluyo-
ruz. Bu anlamda araçlarımı-
zın üzerinde ITT Lojistik lo-
gosunu görebilmek bizler için 
çok önemli. ITT, her zaman 
yatırımlarına devam eden, 
işini özenle yapan bir lojistik 
firması. İşini özenle yapmak, 
büyüme potansiyeli demek-
tir. Bu nedenle artarak devam 
eden çözüm ortaklığımızda 
Renault Trukcs ailesi olarak 
tüm desteği sunarak, işerinin 
sorunsuz devam etmelerine 
destek oluyoruz” diye belirtti. 

ITT Lojistik’in satış son-
rası hizmetlerden duydukları 
memnuniyete değinen Ko-
çaslanlar Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut 
Koçaslan; “ITT Lojistik ile 
iş birliğimiz, aile samimiye-

tirilen törene, MAN Kamyon 
ve Otobüs Ticaret A.Ş.’den 
Kamyon Satış Direktörü 
Serkan Sara, İstanbul Şube 
Kamyon Satış Müdürü İbra-
him Altun, Uzman Müşteri 

ITT Lojistik’in tamamı 
ADR’li olan filosu, yeni 15 a-
det T460 4x2 Renault Trucks 
çekiciler ile güçlendirirken, 
Mutlular Transpor filosuna 
10 adet Renault Trucks çeki-
ci kattı.

Çoğunlukla yurtiçi olmak 
üzere tehlikeli madde ve kim-
yasal ağırlıklı likit taşımacılığı 
yapan ITT Lojistik’in tama-
mı ADR’li olan filosu, yeni 
15 adet T460 4x2 çekiciler ile 
güçlendiriliyor. Böylece top-
lam 66 çekiciden oluşan ITT 
filosunun 51aracı, Renault 
Trucks çekicilerden oluşuyor.

Renault Trucks Koçaslan-
lar Orhanlı Şubesi’nde yeni a-
raçların teslim edildiği törene 
ITT Lojistik Kurucu Başkanı 
Tekin Öztanık, Genel Müdü-
rü Didem Öztanık, Renault 
Trucks Türkiye Başkanı Se-
bastien Delepine, Satış Direk-
törü Ömer Bursalıoğlu, Ko-
çaslanlar Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Ko-
çaslan, Genel Müdürü Mesut 
Süzer, Orhanlı Müdürü Tay-
fun Karahasan katıldılar.

ITT Lojistik Kurucu Baş-
kanı Tekin Öztanık, yeni tes-
limatlarıyla ilgili; “Renault 

AVRUPA ülkelerine lojistik 
hizmetleri sunan HNR Lojis-
tik, 2019’da gerçekleştirdiği 
50 araçlık çekici yatırımı için 
MAN araçlarını seçti. Sözleş-
me kapsamında HNR Lojis-

Trucks ile uzun yıllara dayanan 
bir iş birliğimiz oluştu. Başta 
yakı tasarrufu ve satış sonrası 
hizmetler olmak üzere Renault 
Trucks araçlarıyla sahip oldu-
ğumuz toplam çözümlerden 
çok memnunuz” dedi. 

Öztanık, “ADR’li taşıma-
cılık konusunda örnek ya-
tırımlar yapıyoruz. Yıkama 
tesisimiz de bunun en güzel 
örneklerinden biri. Tabi ki 
müşterilerimiz için maliyetle-
ri göz önünde bulunduruyo-
ruz ancak en kaliteli hizmeti 
sunarken olabilecek en ideal 
maliyetleri sunmayı hedefli-
yoruz. Bu nedenle Renault 
Trucks ile kazandığımız ta-
sarruflar, maliyetlerimize de 
olumlu yansıyor” diye belirtti.  

Renault Trucks Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepine, 
teslimatta yaptığı açıklama-
da; “Renault Trucks olarak 

tik MAN’dan, 30 adet TGX 
18.460 LLS-U (Euro 6C) ve 
20 adet TGX 18.470 LLS-U 
(Euro 6D) satın aldı. 

MAN’ın İstanbul, İkitel-
li’deki tesislerinde gerçekleş-

ayrıca Renault Trucks Türki-
ye Bölge Satış Müdürü Arda 
Girgin, Koçaslanlar Otomo-
tiv Genel Müdürü Mesut Sü-
zer, Orhanlı Şubesi Müdürü 
Tayfun Karahasan ve Renault 
Trucks Finansal Hizmetler 
(RTFS) adına Ercan Bayar ile 
Çağrı Ayduğan katıldılar. 

Mutlular Transport Kuru-
cu Ortağı Mutluhan Akan; 
“Asya ile Avrupa arasındaısı 
kontrollü taşımacılık da dahil 
olmak üzere, tenteli, ADR’li 
ve gabari dışı taşımahizmet-
leri sunuyoruz. Aktarmasız 
gerçekleştirdiğimiz bu di-
rekt seferler, müşterilerimize 
ürünlerinin güvenliği açısın-
dan büyük avantaj sağlıyor. Isı 
hassasiyeti olan ürünler başta 
olmak üzere aktarmasız taşı-
maların, yüksek performanslı 
araçlar ile zamanında teslima-

Müdür Ercan Kulaksız ve Ka-
ra Nakliye Direktörü Sedat 
Geyik’in yanı sıra Antoto’dan 
Satış Müdürü Onur Ertaş ile 
Satış Yetkilisi Adnan Sarıyer-
de katıldılar.

HNR Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Melisa Hüner, şöyle konuştu: 
“MAN, yerini bulmuş, otur-
muş, dünyada kabul görmüş 
bir marka. MAN’ın ekibiyle 
bizim şirket kültürümüz ör-
tüşüyor. Alımlarımızda bu 
çok etken oldu. Biz de ken-
di sektörümüzde verdiğimiz 
hizmete çok güvendiğimiz i-
çin iyi bir marka olan MAN’ı 
tercih ettik” dedi.

HNR Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Arda Hü-
ner de şunları söyledi: “Satın 
aldığımız MAN araçlarının 

tı önemli. Renault Trucks çe-
kicilerimizin verimliliğinden 
bu anlamda oldukça memnu-
nuz” diye belirtti. 

Renault Trucks Türkiye 
Satış Direktörü Ömer Bur-
salıoğlu, teslimat töreninde 
yaptığı açıklamada; “Mut-
lular Transport, her zaman 
araçlarımızın performansın-
dan memnuniyetlerini biz-
lerle paylaşıyor. Uzun hatları 
nedeniyle aracın motor gü-
cü, performansı kadar yakıt 
tasarrufu da Mutlular için 
önemli. 460 beygir gücünde-
ki çekicilerimiz ile hem orta-
lama hızlarını arttırıyorlar, 
hem de 2-3 puanlık yakıt ta-
sarrufu sağlıyorlar” dedi. 

ADR sertifikalı Mutlular 
Transport sürücüleri, Rena-
ult Trucks çekicilerin sürüş 
ve kabin konforundan olduk-
ça memnunlar. Mutluhan 
Akan, Renault Trucks araç-
larının sürücülerinde çok dü-
şük sirkülasyon yaşadıklarına 
değiniyor; “Araçların kabin-
leri, gerçekten çok geniş ve 
oldukça konforlu. Araçların 
gelişmiş konfor özellikleri, 
kalifiye sürücüleri istihdam 
etmemiz için faydalı oluyor”

tamamı, uluslararası lojistik-
te kullanılmak üzere dizayn 
edilmiş mega çekici model-
lerden oluşuyor. Buzdolaplı, 
novigasyonlu ve kullanıcı ih-
tiyaçlarını karşılayan konfor-
lu paket araçlarımız bunlar.”

MAN Kamyon ve Oto-
büs Ticaret A.Ş. Kamyon 
Satış Direktörü Serkan Sara 
ise, “MAN’ın yaşam boyu 
iş ortakları arasına katılan 
HNR Lojistik gibi her seçkin 
marka, bize ayrı bir heyecan, 
gurur veriyor. Hüner Global 
Lojistik ve HNR Lojistik ile 
gerçekleştirdiğimiz bu işbir-
liğimizin, uzun yıllar gelişe-
rek süreceğine inanıyorum” 
diye konuştu.

tinde ve çözüm ortaklığı 
profesyonelliğinde. ITT fi-
losunun zorlu görevlerini 
yüksek performansta devam 
ettirebilmeleri için destek 
oluyoruz. İhtiyaç duydukları 
anda hızlı çözümlerimiz ile 
memnuniyetlerini sağlıyoruz. 
Bu anlamda ITT Lojistik’in 
Renault Trucks ile devam 
eden uzun süreli iş birliğinde 
satış sonrası desteklerinin de 
büyük olması bizler için çok 
önemli” şeklinde belirtti.

 Yeni Renault Trucks çe-
kiciler, Mutlular Transport 
Kurucu Ortakları Mutluhan 
Akan ve İsmail Akan’aRena-
ult Trucks Türkiye Satış Di-
rektörü Ömer Bursalıoğlu ve 
Koçaslanlar Otomotiv Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mahmut 
Koçaslan tarafından teslim 
edildi. Teslimat töreninde 

Temsilcisi Özgür Tutumlu 
ev sahipliği yaptılar. Törene, 
HNR Lojistik adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Arda Hüner, 
Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Melisa Hüner, Genel 

ITT Lojistik ve Mutlular Transport’un 
Tercihi Renault Trucks Oldu

HNR Lojistik Çekici Yatırımında MAN Dedi
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SERTEL Lojistik’in Schmitz 
Cargobull’dan sipariş verdi-
ği Yeni Nesil S.KO Cool V7 
modelinin anlaşma töreni 
15 Kasım 2019’da logitrans 
Fuarı’nda gerçekleştirildi. 
Anlaşma ile ilgili açıklamada 
bulunan Schmitz Cargobull 
Türkiye Satış Direktörü Nihat 
Özmen Ayhan, “Sertel Lojistik 
ile 2017 yılından beri iş birliği-
miz devam ediyor. Sertel Lojis-
tik, Türkiye’de montajı yapılan 
ilk 20 frigorifik treyleri de alan 
firmadır. Yeni yatırımında yi-
ne Schmitz Cargobull’u tercih 
etmesi bizler için gurur verici. 
Yeni sene için 80 adet frigo-
nun siparişinin imzasını attık. 
Teslim edilecek araçların tümü 

TOKSUZLAR Transport, 
tercihini Tırsan’dan yana kulla-
narak, filosuna 30 adet Tırsan 
Tenteli Perdeli Multi Ride trey-
ler kattı. Tırsan’ın Adapazarı 
fabrikasında gerçekleştirilen 
teslimat törenine; Toksuzlar 
Transport Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncay Toksuz, Yöne-
tim Kurulu Üyesi Onur Toksuz, 
Tırsan Treyler Satış Koordina-
törü Ertuğrul Erkoç ve Satış Yö-
neticisi Akgün Nuhoğlu katıldı.

Teslimat töreninde açıkla-
malarda bulunan Toksuzlar 
Transport Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncay Toksuz, “Ge-
lişen taşımacılık süreçlerini ve 
teknolojilerini yakından takip 
eden bir firma olarak, müşteri-
lerimizin değişen ihtiyaçlarına 
doğru zamanda cevap vererek, 
hızlı ve sonuç odaklı alternatif 

yeni nesil olacak. Bildiğiniz gi-
bi yeni nesil frigorifik araçları-
mızın lansmanını 2018 IAA’da 
yapmıştık. 2019 Temmuz ayın-
da ise Türkiye’de de üretime 
başladık. Yeni nesil frigo araç-
larımızda birkaç farklı dizayn 
ile daha iyi izolasyon sağladık 
ve araçları daha da hafif hale 
getirdik” dedi.

2012’den beri Avrupa piyasa-
sında sunulan Schmitz Cargo-
bull soğutucu ünitesi S.CU’nun 
da geliştirilmiş yeni versiyonuy-
la beraber ilk defa Türk müşte-
rileri ile buluştuğunu söyleyen 
Ayhan, “Schmitz Cargobull, 
bu soğutucu üniteyi “Executive 
Paket” olarak kendi frigorifik 
araçları ile entegre bir şekilde 

çözümler sunuyoruz. Bu ne-
denle tercihimizi Tırsan kali-
tesinden yana kullandık” açık-
lamalarında bulundu.

Tırsan Treyler Satış Koordi-
natörü Ertuğrul Erkoç da tes-
limat töreninde bir konuşma 
yaparak, “Ödüllü Ar-Ge merke-
zimizde geliştirilen Tırsan Ten-
teli Perdeli Multi Ride aracımız, 
her türlü çekici modelinde kul-
lanılabiliyor. Bu sayede müşte-

sunuyor. Soğutucu ünitelerimiz 
için gerekli satış sonrası hizmet-
lerini Türkiye’de kurduk. Artık 
hazırız. Yeni yıl için de sipariş-
ler almaya başladık. İlk sipa-
rişleri veren; Ulu Uluslararası 
Nakliyat firmasına da teşekkür 
ediyoruz. Birçok müşterimiz 
bu üniteleri deneme niyetinde. 
Sertel Lojistik de deneyecek. 
S.CU’nun sınavdan geçeceğine 
inanıyoruz” diye belirtti.

Sertel Lojistik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Sert, yap-
tığı açıklamada, “Sektörümüz 
iki yıldır zorluklar yaşıyor. Yeni 
araç alımının olmadığı bir dö-
nemde artık bir şeyin başlaması 
ve trenin hızlanması gerekti-
ğini düşünüyoruz. Yatırımla-

rilerimiz operasyonel işlerinde 
daha esnek ve daha hızlı hareket 
edebiliyor” ifadelerini kullandı.

TTS Lojistik, filosunu 10 
adet Kässbohrer K. SWAU C+ 
Swap Body aracı ile güçlendirdi.  
Tırsan’ın Samandıra lokasyo-
nunda gerçekleştirilen teslimat 
törenine; Tırsan Treyler Yö-
netim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu, TTS Lojistik Yö-
netim Kurulu Başkanı Ferhan 

rımızı kriz döneminde yapma 
kararındayız. Türkiye’de hızla 
büyüyen bir şirketiz. 80 adet 
Schmitz Cargobull ile de adım 
adım geliyoruz” dedi.

Schmitz Cargobull’dan araç-
ların ikinci elinden ve Nihat Bey 
ile ticaret yapmaktan son derece 
memnun olduğunu belirten 
Sert, filolarını büyüttükleri için 
mutlu olduklarını dile getirdi. 
Frigorifik, tenteli, damper ve 
silobas araçlardan oluşan 400 
adetlik bir filoya sahip oldukla-
rını söyleyen Sert, “Yurt içinde 
ve yurt dışında özel ürünler taşı-
yan bir firmayız. Canlı balıkları 
oksijen ile taşıyabilecek ekip-
manlara ve kabiliyete sahibiz. 
Türkiye’den 72 saatte raf ömrü 

Demirel, TTS Lojistik CFO’su 
Şahver Demirel, TTS Lojistik 
Operasyon Müdürü Hakan Çil, 
TTS Lojistik Satış Müdürü Ha-
lil Şahbazoğlu, Tırsan Treyler 
Satış Koordinatörü Ertuğrul Er-
koç ve Tırsan Treyler Satış Yö-
neticisi Akgün Nuhoğlu katıldı.

Nuhoğlu, “Tırsan olarak 
55’den fazla ülkedeki müşteri-
lerimize hizmet veriyor, Ar-Ge 
merkezimizde geliştirilen yüksek 

IVECO Iveco Otomotiv, Iveco 
ikinci el markası OK Trucks ü-
zerinden satışını gerçekleştirdiği 
60 adet Stralis AT440S46 T/FP 
LT çekiciyi Çobantur / Boltaş 
Grubu’na törenle teslim etti. 

Teslimat törenine Çobantur 
/ Boltaş Grubu Grubu Olarak 
İcra Kurulu Üyesi Burhan Gül-
tay, Iveco Türkiye genel müdürü 
Hakkı Işınak, Iveco OK Trucks 
müdürü Haluk Korucan ve Ive-
co yetkilileri katıldılar.

Gültay, “Bilindiği üzere 
Uluslararası lojistik hizmeti, 
günümüzde büyük bir sorum-
luluk ister ve ancak profesyonel 
firmaların altından kalkabile-
ceği bir sektör haline gelmiştir. 
Dünya ve özellikle Ülkemiz 

kısa olan balıkları İspanya’ya 
teslim ediyoruz. Burada bizim 
malı koruyarak doğru bir şe-
kilde teslim edebilmemiz çok 

kaliteli ve son teknoloji ile dona-
tılmış ürünlerimiz ile onların re-
kabet gücünü artıracak çözümler 
sunuyoruz. Sahip olduğumuz ge-
niş satış sonrası hizmetlerimizle 
müşterilerimizi operasyon süreç-
lerinde de yalnız bırakmıyoruz. 
Filo yatırımında tercihini Tırsan 
kalitesinden yana kullanan TTS 
Lojistik’i en kaliteli araçlarımız 
ve geniş satış sonrası servis ağı-
mızdaki hizmetler ile destekle-

için ithalat ve ihracatın can 
damarlarıdır ve ülkemizde Dö-
viz Kazandırıcı Hizmetler ala-
nında önemli bir katma değer 
yaratmaktadır. Stralis’in ikinci 
elde de sınıfının en iyilerinden 
birisi olması sebebiyle Iveco 
markasını tercih ettik. 

Filosunda yeni yatırımlar-
la Çekici, Konteyner, Swap 
body ve Treyler olarak toplam 

önemli. Bu nedenle şu anda 
Türkiye’de en iyi ürün olarak 
nitelenen Schmitz Cargobull’u 
kullanıyoruz” diye belirtti.

meye devam edeceğiz” açıklama-
sında bulundu.

TTS Lojistik Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ferhan Demirel de 
teslimat törenindeki konuşma-
sında şunları ifade etti: “TTS 
Lojistik olarak Türkiye’den 
İtalya, Almanya, Hollanda, Bel-
çika, Fransa, İngiltere, İspanya 
ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerine 
taşımacılık yapıyoruz. Özellikle 
kimyasal, ilaç ve ilaç hammad-
desi, tekstil, havalandırma sis-
temleri, makine ve yedek parça 
taşımacılığında iddialıyız. Fir-
ma olarak bu yıl uluslararası 
karayolu yük taşımacılığında 
büyümemizi hızlandırıyoruz. 
Hedeflerimiz doğrultusunda 
filomuzu güçlendirme kararı 
aldık ve her zaman olduğu gibi 
tercihimizi Tırsan’dan yana kul-
lanmaya karar verdik” dedi.

Sertel Lojistik logitrans Fuarı’nda 
80 Adet Schmitz Cargobull Siparişi Verdi

Toksuzlar ve TTS Lojistik’in Tercihi Tırsan Oldu
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Ocak Trans Tercihini 
F-MAX’ten Yana Kullandı

Iveco Çobantur’a 60 Adet 
Çekici Teslim Etti

Soldan sağa; Schmitz Cargobull Türkiye Satış Direktörü 
Nihat Özmen Ayhan ve Sertel Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa Sert

OCAK Trans, filosunu 12 adet 
‘2019 Uluslararası Yılın Kam-
yonu (ITOY)’ ödüllü Ford 
Trucks F-MAX ile genişletti. 

Ocak Trans, araçları yurti-
çi ve yurtdışındaki gıda nak-
liyesi operasyonlarında kulla-
nacak. Düzenlenen teslimat 
törenine Ocak Trans Yöne-
tim Kurulu Başkanı Muhittin 
Ocak, Ford Trucks Türkiye 
direktörü Burak Hoşgören, 
Satış Müdürü Murat Bakış’ın 
yanı sıra Ford Trucks Kemak 
Yönetim Kurulu Başkanı Ku-
bilay Doğan katıldı.

Teslimat sonrası açıklama-
da bulunan Ocak Trans Yöne-
tim Kurulu Başkanı Muhittin 

Ocak, “Ocak Trans olarak, 
araç filomuzu güçlendirmek 
için tercihimizi Türk mühen-
dislerin geliştirdiği ve ülke-
mizde üretilen ‘2019 Ulusla-
rarası Yılın Kamyonu’ ödüllü 
yeni Ford Trucks F-MAX’ten 
yana kullandık. F-MAX, 500 
PS güce sahip, düşük yakıt tü-
ketimiyle dikkat çeken yüksek 
performanslı motoru ve ileri 
teknolojik donanımları ile 

şirketimizin ve kaptanlarımı-
zın büyük beğenisini kazandı” 
dedi. Ayrıca, Ford Trucks’ın 
sunduğu satış sonrası servis ve 
hizmetlerin de tercihlerinde 
etkili olduğunu ifade eden O-
cak, Ford Otosan’ın 60 senelik 
tecrübesiyle kamyon üretim, 
ürün geliştirme ve çözüm üret-
me yetkinliğini de göz önünde 
tutarak tercihlerini bu yönde 
kullandıklarını belirtti.

1017 adet araç filosu bulunan, 
hem yurt içi hem de yurt dışı 
Lojistik Sektöründe faaliyet 
gösteren Çobantur / Boltaş 
Grubu Grupu satın almış ol-
duğu 60 adet Stralis’i Yurt içi 
ve Yurt dışında Uluslararası 
taşımalarında kullanacaktır. 
Bu işbirliğinin her iki taraf i-
çin de hayırlı olmasını temen-
ni ederiz” dedi.



LOJİSTİK

Konuları animasyonlar ve görsellerle 
anlatarak, sorulara kolay ve anlaşılabi-
lir bir şekilde yanıt vermeyi amaçlayan 
rehber,  “bireysel işlemler” ile “ticari iş-
lemler” bölümlerinden oluşuyor.

TICARET Bakanlığının gümrükler-
de işlem yapan herkesin ihtiyaç du-
yabileceği temel bilgileri içeren yeni 
“Gümrük Rehberi” kullanıma açıl-

dı.  “Gümrüğün ABC’si” olarak tarif 
edilebilecek, vatandaşlar ile ticaret 
erbabının Ticaret Bakanlığı’nın in-
ternet sitesi üzerinden veya https://

gumrukrehberi.gov.tr adresinden ula-
şabileceği söz konusu rehber,  gümrük 
işlemleri sırasında ihtiyaç duyulabile-
cek temel bilgileri açık ve anlaşılır bir 
şekilde vatandaşlara ve tüzel kişilere 
aktarmayı hedefliyor.

www.panlogistics.com.tr

444 7 726

� 15.000 €  mal bedeline

� 300 KG  brüt ağırlığa kadar

� Gümrükleme vekaleti olmadan

� Kapınızdan-Dünyanın 
 direkt uçulan her havalimanına

24 SAATTE
TESLiMAT!

İhracat Kargonuzu
24 Saa�e

Teslim Ediyoruz

PAN
Hızı ile Tanışın

Rehberde, Gümrük Kanunu’nda 
yer alan başlıca kavramlar ve Kanunun 
gümrüklerdeki uygulamaları, ana hat-
larıyla, sade ve anlaşılır bir dil kullanı-
larak anlatılıyor.

 “Vatandaşlara ve ticaret
erbabına yol gösterecek”

Ticaret Bakanı Pekcan konuya 
ilişkin değerlendirmesinde, hem ki-
şisel eşyasının gümrük işlemlerini 
yapmak isteyen vatandaşların, hem 
de dış ticaret yapan ticaret erbabı-
nın bu rehberden faydalanacağına 
inandığını belirterek, şunları kaydetti: 
“Türkiye’ye gelen tüm yolcular, yurt 
dışından Türkiye’ye taşıt getiren veya 
getirmek isteyen herkes, e-ticaret yap-
mak isteyen girişimcilerimiz, ihracatçı-
larımız ve ithalatçılarımız kendilerine 
yol gösterecek temel gümrük bilgilerini  
“Gümrük Rehberi”nde bulabilecekler.

Örneğin, vatandaşlarımız yurt dı-
şından Türkiye’ye gelirken getirmek 
istedikleri eşya ve araç, adına posta 
ve kargoyla gelen ürünler, getirmek 
istedikleri ev eşyası, nakit para ve ziy-
net eşyası, engelli vatandaşlarımızın 
kullanılması için hazırlanmış özel ta-
şıtlar gibi bireysel eşyalarının gümrük 
işlemleri sırasında faydalanabileceği 
gümrük muafiyetlerini ve tabi olacağı 
gümrük prosedürlerini Gümrük Reh-
berinden öğrenebilecek.”

Pekcan,  ticaret erbabının ise, itha-
lat ve ihracat işlemlerine uygulanan 
temel gümrük kurallarını, gümrük-
lerdeki iş akışlarını, ticari eşyanın ver-
gilendirilmesi ve gümrüklenmeden 
önce depolanması gibi en çok ihtiyaç 
duyabilecekleri temel bilgileri bu reh-
berde bulabileceğine dikkati çekti.

Bakanlığın ticareti kolaylaştırmak 
ve gümrük işlemlerini etkinleştirmek 
amacı ile yürüttüğü Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Statüsü ve Tek Pencere uy-
gulamaları gibi bazı hak ve kolaylıklar 
hakkında da bu Rehber üzerinden 
bilgi aktarılabileceğini belirten Pek-
can, Gümrük Rehberi uygulamasının 
WEB sitesi dışında gümrük kapıların-
da panolarda da video olarak gösterile-
ceğini sözlerine ekledi.

ABD’de çalışan 15.7 milyon 
kamyonun yaklaşık 2 milyonu 
soğuk zincir için çalışıyor. En 
çok taşınan ürünler ise et, pa-
tates ve pizza.

ABD yapılan araştırmaya 
göre 1 kamyon yılda ortalama 
20.500 galon benzin tüketir-
ken, bir binek araç 500 galon 
yakıt tüketiyor.

İ
BUNLARI 
BİLİYOR MUYDUNUZ?

“Gümrük Rehberi” 
Kullanıma Açıldı

TURKISH CARGO WEB PORTAL,
 ADIYLA İŞİNİZİ

KOLAYLAŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR.

turkishcargo.com

Ticaret Bakanlığının vatandaşlar ile ticaret erbabının 
gümrük işlemlerinde ihtiyaç duyabileceği temel 
bilgileri animasyonlar ve görsellerle anlatan yeni 
“Gümrük Rehberi” kullanıma açıldı.
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