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AB ulaştırma bakanlarının 
rekabetçi demiryolu taşıma-
cılığı için Avrupa koridorları 
bağlamında Avrupa demiryo-
lu taşımacılığına ilişkin Berlin 
Bildirisi 21 Eylül 2020 günü 
yayınlandı. Başta demiryolu 

SON yıllarda daha çevreci 
ulaşım politikaları için yeni 
kurallar açıklayan Avrupa Bir-
liği, bu süreci hızlandırmak 
için demiryolu taşımacılığını 
da gündemine alıyor. Farklı a-
lanlarda bu konuya odaklanan 

ISSN 1302-0021

yük koridorlarının geliştiril-
mesi ve güçlendirilmesi için 
çalışmalar yapmak üzere de-
miryolu yük taşımacılığı pay-
daşlarını pazarın ihtiyaçlarına 
daha iyi uyum sağlayabilmesi 
için desteklenmesi için 31 ülke 
bakanı bu bildiriye imza attı.

UIRR ise rapora ilişkin 
açıklamasında, Avrupa demir-
yolu taşımacılığının dönüşü-
münün daha önce görülmemiş 
bir hızla devam ettiği belirtile-
rek intermodal operatörlerin 
piyasanın beklediği hizmet 
seviyelerini geliştirmek için 
demiryolu taşımacılığı ile el 
ele çalıştığını kaydetti.

ARAS Kargo’da hissele-
rini yüzde 80’e çıkartan 
Austrian Post, transfer 
merkezi, şube gibi tüm 
operasyonlarını içeren da-
ğıtım altyapısına toplamda 
1 milyar TL yatırım yapa-
cağını açıkladı.

AVRUPA’YA açılan Kapı-
kule Gümrük Kapısı’nda olu-
şan ağır ticari araç beklememe 
problemini çözmek amacıyla 
devreye alınan Randevulu 
Sanal Sıra Sisteminde (RSS), 
sektörün beklediği haber geldi. 
Yapılan açıklamada RSS Siste-
mi uygulamasının Kapıkule Sı-
nır Kapısı da dahil olmak üzere 
entegrasyonun tamamlanması 
için ertelendiği bildirildi.
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TÜRKIYE’DE lojistik sek-
törünün köklü organizasyo-
nu Atlas Lojistik Ödülleri 
Yarışması bu yıl 11’inci kez 
gerçekleşiyor. Pandemi ne-
deniyle bu yıl dijital ortamda 
gerçekleşecek ödü için başvu-
ru ve online oylama işlemle-
rinin tümü www.lojistiko-
dulleri.com adresi üzerinden 
yapılacak. Kurumsal yarışma 
ile ilgili başvurular web si-
tesindeki başvuru formları 
aracılığıyla yapılıyor. Onli-
ne yarışma kategorisi ise iki 
etaptan oluşuyor.

SAĞLIK Lojistik, müşte-
ri işlemlerinin hızlanmasını 
sağlayan ve zaman ve mali-
yet tasarrufu sağlayan AEO 
- Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası’nı teslim aldı. Sağ-
lık Lojistik, uluslararası geçer-
liliğe sahip Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Sertifikası ile  müş-
terilerinin rekabet güçlerine 
ve iş hacimlerine daha çok 
destek olmayı hedefliyor.

Aras Kargo 
1 Milyar TL
Yatırım Yapacak
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Tırsan’dan 2021 Treyler
İnovasyon Ödülleri’nde
Büyük Başarı
TAŞIMACILIK sektörü-
nün değişen ihtiyaçlarına 
yönelik AR-GE çalışmala-
rına hız veren Tırsan, yeni 
teknolojisiyle Avrupa’da-
ki en prestijli ödül olan 
Treyler İnovasyon 2021 
Ödülleri’nde birincilik 
aldı. Almanya’da düzenle-
nen uluslararası yarışmaya 
Kässbohrer ve Van Eck 
markaları ile katılan Tır-

san; Çok Fonksiyonlu Ar-
ka Tampon RUPD-5K1 ile 
“Komponent” kategorisin-
de 1.’lik; “Gövde” katego-
risinde 2.’lik;  “Akıllı Trey-
ler” kategorisinde 2.’lik ve 
Yeni Modüler Yükleme 
Ünitelerine uygun Roller-
bedli Araçlarıyla “Çevre” 
kategorisinden 3.’lük ödü-
lü aldı.
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Bu doğrultuda sistemin di-
ğer paydaş kurum ve kuruluşlar 
ile iç gümrük idarelerimiz ara-
sındaki entegrasyonuna ilişkin 
çalışmalar devam etmektedir. 

Bu kapsamda: 
• Sınır kapılarında, ulusla-

rarası geçiş belgelerinden kay-
naklı beklemelerin giderilme-
si için RSS’nin Geçiş Belgeleri 
Otomasyon Sistemi ile enteg-
rasyonunu sağlamaya yönelik 
olarak Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı ve TOBB ile çalış-
malar devam etmektedir. 

• Bulgaristan tarafında ge-
çişlerin hızlandırılmasını temi-
nen Kapıkule Sınır Kapısı’nın 
karşısında yer alan Kapitan 
Andreevo Sınır Kapısı’nın gi-
rişinde frigorifik TIR’lar için 

ayrı bir hattın oluşturulması, 
Hamzabeyli Sınır Kapısı’nın 
karşısında yer alan Lesovo Sı-
nır Kapısı’ndaki üç peronun 
aktif olarak kullanılması ve 
Dereköy Sınır Kapısı’nın kar-
şısında yer alan Malko Tarno-
vo Sınır Kapısı’nın TIR trafi-
ğine açılması için Bulgaristan 
makamlarıyla RSS ile Kapıkule 
Sınır Kapısı’nda uygulanan sis-
temin diğer sınır kapılarımız 
ve iç gümrüklerimizle entegre 

çekleştirilen toplantılara; 
GAİD Başkan Yardımcı-
ları Ahmet Dilik, Gökhan 
İskender, Gürkan Cehreli, 
Genel Sekreter İsmail Ya-
şar, Mali İşlerden Sorum-
lu Yönetim Kurulu Üyesi 
Gökhan Ergüner, Yönetim 
Kurulu Üyesi Murat Do-

ÖZELLIKLE Avrupa’ya 
açılan Kapıkule Gümrük 
Kapısı’nda oluşan ağır ticari 
araç beklememe problemini 
çözmek amacıyla devreye alı-
nan Randevulu Sanal Sıra Sis-
temi (RSS), sektörde önemli 
tartışmaları da birlikte getir-
di. Sınır kapılarındaki geçiş 
süresini azaltmayı hedefle-
mesine rağmen bu sürelerin 
uzaması sektördeki tartışma-
ları güçlendirirken Ticaret 
Bakanlığı’ndan konuyla ilgili 
açıklama geldi. 

Açıklamaya göre RSS Siste-
mi uygulamasının Kapıkule Sı-
nır Kapısı da dahil olmak üzere 
entegrasyonun tamamlanması 
için ertelendiği bildirildi. 

Bakanlıktan yapılan açık-
lamanın tam metni şu şekil-
de: “Kapıkule Sınır Kapımız 
2018 yılında günlük yaklaşık 
800 ticari araç kapasitesiyle 
çalışırken, özellikle Bakan-
lığımız tarafından Bulgar 
muhataplarımızla gerçekleş-
tirilen yoğun müzakereler so-
nucunda günlük çıkış sayıları 
yaklaşık 1.100-1.200 seviyele-
rine ulaşmış durumdadır. 

Benzer şekilde 2020 yılın-
da modernize edilen Hamza-
beyli Sınır Kapımızın günlük 
giriş-çıkış kapasitesi arttırıl-
mış olup, bu kapasitenin fi-
iliyatta işler hale getirilmesi 
amacıyla Bulgaristan Hükü-
meti ve Gümrük İdaresiyle 
resmi görüşmelerimiz devam 
etmektedir. 

Öte yandan, gümrük ida-
relerimiz açısından işlemlerin 
en verimli ve en kısa sürede 
yürütülebilmesi için ülkemiz 
ihraç ürünlerini taşıyan kara-
yolu taşımacılarının sınır ka-
pılarımızdan geçiş sayılarının 
ve sürelerin öngörülebilir ol-
ması ihtiyacı hâsıl olmuştur. 

Artan geçiş talebi sonucun-

KAMU ile temaslarını 
sürdüren Gümrüklü Ant-
repo İşletmecileri Derneği 
(GAİD),Ticaret Bakanlığı 
Ege Gümrük ve Dış Ticaret 
Bölge Müdürlüğü yetkilile-
ri ile İzmir’de bir araya gel-

di. GAİD’in ziyaretlerinde 
derneğin kuruluş amacı ve 
faaliyetleri hakkında bilgi-
ler verilirken aynı zamanda 
İzmir’deki sektör temsilci-

da şoförlerimizin bekleme sü-
releri ve bekleme koşullarının 
daha insani hale getirilmesi, 
yol kenarı sıraların yarattığı 
toplumsal ve çevresel olumsuz-
lukların engellenmesi, ihracat-
çılarımızın gümrük işlemlerini, 
sınır kapılarımızdaki yoğun-
luğa göre en optimal düzeyde 
ayarlayabilmeleri amacıyla Ba-
kanlığımız tarafından Rande-
vulu Sanal Sıra (RSS) Sistemi 
Projesi hayata geçirilmiştir. 

Tamamen dijital ortamda 
hızlı sıra yönetimini temin 
etmek üzere 15 Temmuz 
2020 tarihinde başlayan pilot 
uygulamadan itibaren RSS 
Sistemi aşama aşama geliştiri-
lerek 15 Eylül 2020 tarihinde 
Kapıkule Sınır Kapımızda 

devreye alınmıştır. 
Sistemin devreye alınması 

öncesinde ve sonrasında gerek 
şoförlerimiz, gerekse lojistik 
sektör temsilcilerinden ve sa-
hada çalışan personelimizden 
alınan geri dönüşlerle, tüm 
paydaşlarımızla yapılan istişa-
relerde ve yerinde yaptığımız 
değerlendirme ve analizlerle, 
sistemin daha efektif çalışma-
sı amacıyla gerekli geliştirme-
ler sürekli yapılmaktadır. 

leriyle organize edilen bir 
diğer toplantıda sektörün 
sıkıntılarına yönelik çözüm 
önerileri paylaşıldı. 

GAİD Yönetim Kurulu 
Başkanı Cavit Değirmenci 
başkanlığında T.C. Ticaret 
Bakanlığı Ege Gümrük ve 
Dış Ticaret Bölge Müdürü 
Nihat Kınık, Bölge Müdür 
Yardımcısı Şükrü Sabah 
ve İzmir Gümrük Müdürü 
Mahsum Bağırtan ve İzmir 
Gümrük Müdürlüğü Ant-
repo Şube Müdür Vekili 
Alaattin Durmaz ile ger-

Bekleme süreleri uzayınca 
sistem tartışma yaratmıştı

Özellikle Avrupa’ya 
açılan Kapıkule Gümrük 
Kapısı’nda oluşan ağır ticari 
araç beklememe problemini 
çözmek amacıyla devreye 
alınan Randevulu Sanal Sı-
ra Sistemi (RSS), sektörde 
önemli tartışmaları da bir-
likte getirmişti. 

Projenin Ticaret Bakanlığı 
tarafından hayata geçirilmesi 
sırasında Randevulu Sanal 
Sıra (RSS) Sistemi ile kara 
gümrük kapılarında yol ke-
narlarında oluşan TIR sıra-
larının sanal hale getirilerek, 
insansız işleyebilen, şeffaf ve 
objektif bir sıra sistemi ku-
rulması hedeflenirken uygu-
lamada yaşanan sorunlarda 
ortaya çıktı. Randevulu Sa-
nal Sıra Sistemi (RSS), Ka-
pıkule Gümrük Kapısı’nda 
13 Temmuz tarihi itibarıyla 
deneme olarak başlatmıştı. 
Pilot uygulamanın ardından 
sistem 13 Ağustos’ta Kapıku-
le Gümrük Kapısı’nda kalıcı 
olarak devreye alınmıştı.

Randevulu Sanal Sıra 
(RSS) Sistemi’nin kullanılma-
sıyla Kapıkule’de sıra rekoru 
kırılmasıyla sistem tartışmaya 
açılırken uygulamanın geri 
çekilmesi talebi de iletilmişti. 

Uygulamanın sorunlarına 
dikkat çelen sektör temsilci-
leri, altyapının dijital sisteme 
henüz uygun olmadığını vur-
gulayarak ertelenmesini talep 
ederken Uluslar arası Nakliye-
ciler Derneği (UND) konuyla 
ilgili bir açıklama yayınladı. 
“RSS sisteminin iyileştiril-
mesi durumunda sınır geçiş 
işlemlerinin dijitalleşmesi için 
önemli bir fırsat yaratacaktır. 
Derneğimiz mevcut sistemin 
ideal bir yapıya kavuşması ko-
nusunda Ticaret Bakanlığı ile 

ne olan ihtiyacın arttığını 
bir kez daha gördüklerini 
ifade eden GAİD Başkanı 
Cavit Değirmenci, “Yapı-
lan ziyaretlerde Ege Güm-

beraber çalışacaktır. Sistemin, 
etki alanına istinaden doğu-
rabileceği sonuçları önlemek 
amacı ile, sistemde aksaklık 
yaşanması durumunda ihra-
cat çıkışlarımıza yönelik risk 
değerlendirmesi ve kurtarma 
planlarının mutlaka tanımla-
narak; şeffaf, verimli, öngörü-
lebilir, ölçülebilir, geliştirilebi-
lir ve adaletçi olması gerektiği 
hususunda anlaşılmıştır.

Sanal Randevulu Sıra Sis-
temi ideal ortamda tüm ku-
rumların (GEBOS, U-NET, 
GÜVAS, POLNET, GTİ 
TETA) sistemleri ile entegre 
olarak çalışmalıdır. Kullanı-
cının randevu oluşturduğu 
andan sınır kapısından çı-
kıncaya kadar olan süreçte 
kurumlar arası bilgi alışverişi 
senkronize bir şekilde ger-
çekleşmelidir. Sanal Randevu 
Sisteminin mevcut ihracat 
operasyonlarını hızlandırma-
sı ve çıkış işlemlerini firma ve 
sürücü için öngörülebilir hale 
getirmesi konusunda muta-
bakata varılmıştır.”

rük ve Dış Ticaret Bölge 
Müdürlüğü yetkilileriyle 
görüşülen konularımız ve 
derneğimiz kuruluşu hak-
kında müspet geri dö-
nüşleri derneğimiz adına 
sevindirici bir gelişme. 
Ege Gümrük ve Dış Tica-
ret Bölge Müdürü Nihat 
Kınık ve değerli kurum 
bürokratlarımızın misafir-
perver karşılamaları ve sı-
kıntılarımızı paylaşmamız 
adına zaman ayırmaların-
dan dolayı teşekkür ederiz” 
diye konuştu.

şekilde çalışması, karayolu ge-
çiş belgelerinin tedarik usulle-
rinin basitleştirilmesi amacıyla 
Bakanlığımızca; 

• 15.10.2020 Perşembe gü-
nü saat 20:00’dan itibaren, en-
tegrasyon çalışmaları tamamla-
nıncaya kadar Kapıkule Sınır 
Kapısı’nda RSS Sistemi üzerin-
den randevu verilmeyecektir. 

• 15-19.10.2020 tarihleri 
arasında çıkışlarda randevulu 
araçlara öncelik verilecektir. 

• 19.10.2020 Pazartesi sa-
bah saat 08:00’e kadar tüm 
randevulu araçların çıkışı sağ-
lanacaktır. 

• 15-19.10.2020 tarihleri 
arasında randevusuz gelen 
araçların çıkışları, randevu-
lu araçların çıkışını takiben 

kapasite kalması durumunda 
gerçekleştirilecektir.

• 19.10.2020 Pazartesi sa-
bah saat 08:00’den itibaren 
Kapıkule Sınır Kapısı’nda yerel 
sıra sistemi üzerinden araçların 
çıkışı gerçekleştirilecektir. 

RSS Sistemi, Bakanlığımız 
analizlerine uygun olarak Ka-
pıkule Sınır Kapısı da dahil, uy-
gun görülen sınır kapılarımız-
da bu yıl sonuna kadar aşamalı 
olarak faaliyete alınacaktır.”

ğan katıldı.
İzmirli meslektaşlarıyla 

gerçekleştirilen toplantı-
lar neticesinde GAİD’e ve 
gümrüklü antrepo sektörü-

Gümrük Kapılarındaki Randevulu
Sistem Uygulaması Ertelendi

GAİD Kamu ve Sektör Temsilcileriyle İzmir’de Buluştu

2

Gümrüklü Antrepo 
İşletmecileri Derneği 
(GAİD) , kamu ve 
sektör temsilcileriyle 
İzmir’de buluştu.  

RSS sürücülerin web, mobil ve 

kiosk uygulamaları üzerinden 

belirleyebilecekleri tarihte ve 

ilgili gümrük müdürlüklerince 

sistemde tanımlanabilen zaman 

dilimleri içerisinden seçtikleri 

saatte randevu almaları ve bu 

randevu saatine göre gümrük 

kapısına ilerlemeleri esasına 

dayanan bir uygulama. Sistem 

ile randevu saatine ve randevu 

sahibine ilişkin bilgileri içeren 

ve sistem içerisinde üretilen 

karekod kullanılarak TIR Parkı 

üzerinden ülkeden çıkış yapmak 

üzere gümrük kapısına geçilmesi 

amaçlanıyordu.

Sistem Nasıl
Çalışıyordu?

Birinci sayfadaki haberin devamı
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UZUN YOLDA KONFORLU SÜRÜŞ 
Kabinde karbon rengi kumanda paneli, siyah deri döşemeler, gri tavan 
kaplama, özelleştirilebilir radyatör ızgarası ve iç-dış dikiz aynalar, sadece 
geliştirilmiş ayrıntılar... Euro 6 Step D motor ve uyarlanabilir Eco Hız 
Kontrol sistemi ile donatılan T High  2020 çekiciler, uzun yolda maksimum 
sürüş konforu sunuyor.

ZİRVEDE
SÜRÜŞ KONFORU

renault-trucks.com.tr

RENAULT TRUCKS
T HIGH 2020
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Atlas Lojistik Ödülleri Yarışması 
Bu Yıl Dijital Ortamda

KONUYLA ilgili olarak bir açıkla-
ma yapan ve ‘Taşımacılık ve lojistik 
sektörü, salgın günlerindeki özverili 
çabasıyla ödülü her zamankinden da-
ha fazla hak etti’ diyen Ödül Komitesi 
Başkanı İlker Altun, şunları söyledi:

“Salgın sürecinde hayatın her 
alanında değişiklikler yaşandı. Sal-
gının tüm etkinlikler açısından ba-
zı etkileri olsa da Lojistik Ödülleri 
Yarışması’nın pek çok aşaması zaten 
dijital ortamda gerçekleştiriliyordu. 
Bu nedenle bizim açımızdan büyük 
bir değişiklik söz konusu değildir. Ya-
rışmamızda başvurular ilk günden bu 
yana dijital ortamda alınıyor ve bilgi-
ler online olarak toplanıyordu. Ancak 
bugüne kadar fiziki olarak gerçekleş-
tirdiğimiz sonuçların açıklanmasını 
ve ödül törenimizi dijital bir platform 
üzerinden gerçekleştireceğiz.”

İlker Altun, yarışmanın geneline 
ilişkin olarak şöyle devam etti:

“Taşımacılık ve lojistik endüstrisi-
nin ulusal ölçekteki en prestijli ödülü 
Atlas, bu yıl da sahiplerine ulaşacak. 
Sektörümüzün medya temsilcileri ve 
sivil toplum kuruluşlarının son dere-
ce değerli katkıları ile 10 yıldır aralık-
sız olarak sürdürdüğümüz Lojistik 
Ödülleri Yarışması ve onun artık 
sektörün Oscar’ı durumuna gelmiş 
olan ödülü Atlas, her yıl geliştirilen 
kriterler ve kategorilerde sahiplerini 
bulmaya devam edecek.

Her birisi sektörümüzde söz sahibi 
olan etkin ve saygın bir jüri tarafın-
dan yapılan değerlendirmelerle sonu-
ca ulaşılan yarışmanın katılımcıları da 
Türkiye’nin önde gelen şirket ve yö-
neticilerinden oluşuyor. Tüm bu elit 
kitleyi, bu yıl da Türkiye’nin uluslara-
rası düzeyde bilinirliği sahip Lojistik 
Ödülleri Yarışması ve onun ödülü 
Atlas’ı almak için yarışmaya davet 
ediyorum. Bu ödül, fırsat eşitliğini en 
üst düzeyde gözeten bir değerlendir-
me süreci ile gerçekleştirilen yarışma-
mıza başvurarak kazanılabilir.”

Kurumsal yarışma ile ilgili baş-
vurular web sitesindeki başvuru 
formları aracılığıyla yapılıyor. Onli-
ne yarışma kategorisi ise iki etaptan 
oluşuyor. İlk etapta adaylar online 

olarak gösteriliyor, ikinci etapta 
belirlenen adaylar dijital ortamda 
oylanıyor. İhracat firmalarına özel 
‘Lojistiğe Katkı Ödülü’ aday göster-
me işlemleri de yine ödül web sitesi 

üzerinden yapılıyor.
Lojistik Ödülleri oylama işlem-

lerinin tümü www.lojistikodulleri.
com adresi üzerinden yapılmaktadır. 
Tüm başvuru işlemleri ücretsizdir.

Bu yıl 11’inci kez düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri Yarışması, dijital ortamda 
gerçekleşiyor. Bugüne kadar EKO MMI Fuarcılık tarafından düzenlenen logitrans 
Fuarı’nın ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreni de dijital ortamda gerçekleştirilecek.

Atlas Lojistik Ödülleri Ödül Komitesi 
Başkanı İlker Altun

Birinci sayfadaki haberin devamı



olduklarını, sistemin dijital 
entegrasyonu konusunda 
Ticaret Bakanlığı ve Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ile gerekli altyapı 
çalışmalarının başlatıldığı bil-
gisini paylaştı.

Toplantıda ayrıca; ulus-
lararası karayolu taşımacıla-
rına, küresel rekabette eşit 
şartların temin edilmesi için 
TİO Yetki Belgesi verilmesi, 
AB ile “Transit Anlaşması” 
imzalanması ve kota sorunu 
yaşanan ülkeler ile belge so-
rununun aşılması, Lojistik 
Koordinasyon Kurulu işle-
yişi ve politikalarının yeni-
den gözden geçirilmesi, ülke 
odaklı ulaştırma politika ve 
stratejilerinin geliştirilmesi 
ile ortak müzakere pozisyo-
nunun oluşturulması, BAG 
Modeli ve Macaristan Geçiş 
Belgeleri gibi konular günde-
me getirildi.

DKV Euro Service, ulusla-
rarası taşımacılık sektörü 
için önemli yeni bir uygu-
lamayı hayata geçirdi. Na-
kitsiz yol yardım hizmetleri 
alanında piyasa lideri olan 
DKV, önde gelen uluslara-
rası feribot acentelerinden 
Freightlink’le yaptığı iş bir-
liği ile birlikte, nakliyecilere 
tüm Avrupa’daki feribot 

ULAŞTIRMA ve Alt-
yapı Bakanı Sayın Adil 
Karaismailoğlu’na maka-
mında yapılan ziyaretle başta 
gündemdeki eden Randevulu 
Sanal Sıra Sisteminin(RSS) 
yaratmış olduğu aksamalar 
nedeni ile Kapıkule sınır ka-
pısında 98 saati bulan bekle-
me sürelerinin ihracatı büyük 
sekteye uğrattığı aktarıldı. 
Ulaştırma ve Altyapı Baka-
nı Sayın Adil Karaismailoğ-
lu konunun yakın takipçisi 

Yapılan görüşmede, 
UND’nin gündeme getirdiği 
konular üzerinde mutaba-
kat sağlandığı ve Ulaştır-
ma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu’nun ulusla-
rarası karayolu taşımacılığı 
sektörüne her türlü desteği 
vermeye hazır olduğunu be-
lirttiği kaydedildi.

Yapılan görüşmeye Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakan 
Yardımcısı Selim Dursun, 
Ulaştırma Hizmetleri Genel 
Müdürü Murat Baştor, AB 
ve Dış İlişkiler Genel Mü-
dürü Erdem Direkler’in de 
hazır bulunduğu toplantıya 
UND’yi temsilen UND Yö-
netim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu, UND Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcı-
ları Murat Baykara, Hakkı 
Keleş, Kemal Gül ve Genel 
Koordinatör Nejla Albayrak 
katılım gösterdi.

hatları için tek noktadan on-
line rezervasyon hizmeti de 
sunmaya başladı.

Sektörde sadece DKV 
tarafından sunulan bu hiz-
met, DKV müşteri sayfası 
üzerinden erişilen Feribot 
Rezervasyon Portalı ile sağla-
nıyor. Portal üzerinden basit 
prosedür ve uygun fiyatlar ile 
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Avrupa Birliği çevre için demiryolunda 

kararlı. Avrupa Ulaştırma Bakanlarının 

yayınladığı 2016 Rotterdam, 2018 Vi-

yana ve şimdi de 2020 Berlin Bildirgesi, 

‘Avrupa Yeşil Anlaşması’ açısından de-

miryolu karbon yükünün çevresel avan-

tajı olduğunu öngörüyor. Üye devletlerin 

uluslararası demiryolu taşımacılığını ve 

demiryolu taşımacılığı koridorlarını des-

teklemek için gerekli olan desteğini de 

açıkça dile getiriyor. 

Berlin’de toplanan AB Ulaştırma 

Bakanları, uluslararası demiryolu yük 

trafiğini artırmak ve demiryolu taşıma-

cılığının aldığı yük payını 2030’a kadar 

yüzde 30’a çıkarmak istiyor. Bunun için 

de AB düzeyinde daha fazla çaba sarf 

edilmesi gerektiği görüşünde. Bu, AB’nin 

sera gazı emisyonlarını 2030’a kadar 

yüzde 55 oranında azaltma hedefine 

ulaşılması için yardımcı bir adım olarak 

değerlendiriliyor.

AB demiryolu hacimleri 1995-2016 

yılları arasında ton-km olarak yüzde 7 

artmasına karşın demiryolu yük payı 

yüzde 20,2’den 16.4’e gerilemiş bulunu-

yor. Aynı dönem içinde AB demiryolu yük 

kapasitesinin yarısı, karayolu taşıma 

operatörlerinin kullandığı kapasite ile 

dolduruldu. Bu sonuç; demiryolu ile ta-

şıması yapılan mallardaki düşmenin ya-

nında kamyon taşımacılığının daha çok 

tercih edilmesine dayanıyor. Geleneksel 

demiryolu taşımaları düşse de kamyon 

ile yük taşımalarındaki artış, kamyonla-

rın trene binmesiyle, demiryolunda ka-

pasite kullanımını artırmış bulunuyor. 

Üstelik bu eğilimin kamyon taşımaların-

daki artış ile birlikte daha da artacağı 

beklentisi oluşmuş durumda. 

Uzun süredir devam eden kamyonları 

demiryoluna yönlendirme politikaları AB 

Ulaştırma Bakanları tarafından başarılı 

bulunan böyle bir sonuç yaratmış. Burada 

akla; karayolu ağırlıklı ihracat yapan Tür-

kiye plakalı taşıtların Avrupa yollarında 

yetersiz durumdaki dolaşım haklarının 

daha da mı kısıtlanacağı sorusu geliyor. 

Eğer AB demiryolu taşımacılığı hacminin 

yarısını dolduran kamyonların çoğunluğu 

Türk araçlarıysa, tekerleklerin sınır öte-

sinde daha az döneceği görülüyor. 

Karayolunun kullandığı kapasite ile 

moral bulan demiryolu politikalarına 

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

ilişkin bu son veri, taşımacılık türleri 

arasındaki işbirliğinin zorlama yerine 

teşvike dayalı olması durumunda anlam 

kazanır. Demiryolunun salgının kopardı-

ğı tedarik zincirleri ve taşıma bağlantı-

larını aşmakta avantajları olduğu, bazı 

açılardan temassız taşımaya olanak 

sağladığı da süreç içinde görüldü. Demir-

yolu taşımaları, dijitalleşme süreçlerine 

hızlı bir uyum ile AB demiryolu koridorla-

rında tüm diğer modlara daha etkili bir 

katkı sağlayabilecek. Ancak türler arası 

işbirliği kapsamında demiryolu kullan-

manın faturasının, AB yerine bu ülkelere 

ucuz ürün taşıyan Türkiye gibi ülkelerin 

sırtına yüklenmesi adil değil. 

AB Ulaştırma Bakanları ve bunlara 

ek olarak İsviçre ile Norveç Ulaştırma 

Bakanları bildirilerinde; ‘Avrupa ekono-

misinin rekabet gücü ve buna paralel 

yaşanabilir bir kıta arzusu, sağlam bir 

demiryolu yük ağını gerektirmektedir.’ 

diyerek niyetini bir kez daha açıklıyor. 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in 2010 

yılında oluşturduğu demiryolu ağına 

ilişkin tüzüğü bu bildiriden 10 yıl önce 

kabul ettiğini ve buna uygun olarak de-

miryolu yük koridorlarının Avrupa dışına 

taşarak Avrasya demiryolu yük koridor-

larına bağlantılar oluşturulduğunu da 

hatırlatmak lazım. Salgın döneminde 

Türkiye-İran sınırlarında olduğu gibi te-

darik zinciri koptuğunda iterek de olsa 

sınırdan öteye vagon göndermek, BTK 

gibi hatları geliştirirken bir yandan da 

dünya ticaret trafiğindeki demiryolu 

ağlarına bağlantılar kurmak, AB demir-

yolu ağlarında trenlere sadece kamyon, 

konteyner ya da başka kaplar yüklemek 

değil, doğrudan vagonlar dolaştırmak, 

sürdürülebilir bir yeşil taşımacılık adına 

da en hayırlısı olacaktır. 

Avrupa Trenlerini
Türkler mi Doldurdu?

BAKIŞUND Ulaştırma Bakanına 
Sektör Sorunlarını Aktardı

DKV’den 
Feribot Hatlarına 
Tek Noktadan
Rezervasyon

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve beraberindeki heyet 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu’nu makamında 
ziyaret ederek sektörün sorunları hakkında bilgi verdi.

DKV, Avrupa’daki tüm 
feribot hatları için 
tek noktadan online 
rezervasyon hizmeti 
sunmaya başladı. 

İKİSİNE DE AYNI ANDA 
SAHİP OLABİLİRSİNİZ.

Natural Power, motorunuzdan en yüksek verimi alırken aynı zamanda çevreye en düşük 
etkide bulunmak demektir. Natural Power doğal gaz ile % 95 daha az PM, % 95 daha az 
CO2 emisyonu,% 90 daha az NO2 ve kabin içinde en iyi akustik konforu sağlarsınız. LNG  ile 
1600 km’ye kadar menzil ve birinci sınıf  sürüş konforunu yeni kabin ile deneyimlersiniz. 
Natural Power, doğayla maksimum bağlantı ve en iyi temas anlamına gelir.

PERFORMANS MI YOKSA 
ÇEVREYE SAYGI MI ?

DRIVE THE NEW WAY.

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu (solda) 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu’nu 

makamında ziyaret etti.

12 dilde kolay online rezer-
vasyon yaparak, DKV Card 
avantajlarıyla hızlı ödeme 
gerçekleştirmek mümkün. 

Avrupa’daki 1000’den 
fazla hattı tek bir noktada 
buluşturan DKV Feribot 
Rezervasyon Portalı, ihtiyaca 

yönelik olarak alternatif hat-
lar hakkında bilgi ve hızlı fi-
yat karşılaştırması imkânı da 
sunuyor. Rezervasyonlarda 
ücretsiz iptal ve değişim yapı-
labilen portal üzerinden özel 
yüklerin taşınmasına yönelik 
hızlı fiyat teklifi ve alanında 

uzman ekipten bilgilendirme 
desteği alınabiliyor. Yük çe-
şidi ne olursa olsun firmaya 
özel çözümler sunulan por-
tal üzerinden, ürün teslimatı 
için gerekli karmaşık rezer-
vasyon işlemleri için destek 
almak da mümkün. 
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şirketlere gümrük işlemle-
rinde kolaylık ve imtiyazlar 
getiren, uluslararası geçerli-
liğe sahip Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Sertifikası (YYS) 
sayesinde, işlemlerin daha 
hızlı gerçekleştirilmesiyle 
zaman ve maliyet tasarru-
funu arttırarak, müşterile-
rinin rekabet güçlerine ve iş 
hacimlerine daha çok destek 
olmayı hedefliyor.

Uluslararası karayolu, de-
nizyolu, havayolu ve demir-
yolu taşımacılığı, gümrüklü 
depolama, serbest depola-

Turan, lojistik sektörünün 
büyüklüğüne dair yapılan ça-
lışmalarda Gayrisafi Yurtiçi 
Hasıla (GSYH) içerisindeki 
payının ortalama yüzde 13 

TÜRK uluslararası taşıma-
cılık sektöründe 42. Yılını 
dolduran ve bu tecrübey-

ULUSLARARASI Taşıma-
cılık ve Lojistik Hizmet Üre-
tenleri Derneği (UTİKAD), 
38’inci Seçimli Olağan Genel 
Kurulu’na hazırlanıyor. Ara-
lık ayında gerçekleştirilmesi 
planlanan Genel Kurul için 
UTİKAD tarihinde ilk defa, 
mevcut yönetim kadrosunda 
yer almayan üyeler bir araya 
gelerek oluşturdukları liste ile 
seçime girme kararı aldı.

“Geçmişten Geleceğe” adı 
verilen oluşum, projelerini 
Beşiktaş’taki Point Otel’de 
düzenlenen basın toplantısıy-
la duyurdu. Oluşumun Yö-
netim Kadrosu adaylarının 

le lojistik hizmetler sunan 
Sağlık Lojistik, Ticaret Ba-
kanlığı tarafından verilen, 

da katıldığı toplantıda ekip 
adına söz alan Dr. Kayıhan 
Özdemir Turan, UTİKAD 
için hayata geçirmeyi hedefle-
dikleri projelerini anlattı.

onaylanmış bir firma olarak 
birlikte çalıştığı tüm marka-
ların iş yükünü hafifletiyor 
ve onlara global ticaret süre-
cinde güç kazandırıyor.

Yapılan açıklamada Sağ-
lık Lojistik’in kurumsal ya-
pısı, müşteri odaklı çalışma 
prensibi ve YYS statüsüne 
sahip güvenilir bir firma 
olmanın avantajlarını hiz-
met sunduğu markalarla 
paylaştığı belirtilerek şu ifa-
delere yer veriliyor: “Sadece 
mevzuat uyarınca belirti-

Bu süreçte görev yapan her 
bir kişiye gönülden teşekkür 
ediyoruz. Buradan hareketle 
geçmişte yapılamayanlara de-
ğil gelecekte yapmak istedik-
lerimize odaklanacağız.”

Lojistik maliyetlerinin 
düşürülmesi için çalışılacak

Lojistik sektöründe kadın 
iş gücünün destekleneceğini 
ifade eden Turan, ‘Geçmişten 

Geleceğe’ ekibi olarak diğer ba-
zı hedeflerini ise şöyle sıraladı:

Kağıtsız işlem için e-
konşimento, e-irsaliye gibi 
uygulamalar desteklenecek, 
e-awb değişiklik ücretinin 
kaldırılmasına yönelik çalış-
malar yapılacak.

Yurtiçi lojistik masraf ka-
lemlerini dünyadaki muadille-
ri ile karşılaştırıp ürün maliye-

len koşulları yerine getiren 
güvenilir şirketlere verilen 
Yetkilendirilmiş Yüküm-
lü Sertifikası (YYS) sahibi 
Sağlık Lojistik,  tamamı 
çevreye duyarlı Euro-6 
normundaki 550 araçtan 
oluşan filosuyla, sunduğu 
Intermodal ve Multimodal 
lojistik çözümleriyle, tüm 
iş süreçlerinde doğa dostu 
düzenlemeler geliştirerek 
Ülke ekonomisine ve müş-
terilerinin ticari gelişimleri-
ne lojistik destek sağlıyor.”

tindeki payının düşürülmesi 
için çalışmalar yapılacak.

“Ordino” uygulamasının 
tüm taşıma modları için gerek-
liliği sanayicilere anlatılacak.

İhracatçılar tarafından 
kullanıldığında ticari kayıp-
lara, ithalatçılar tarafından 
kullanıldığında potansiyel 
maliyetlere neden olan EXW 
incoterms uygulamasının kal-
dırılması için çalışılacak.

İthalat ve ihracat yapan fir-
maların, lojistik sektörünün 
büyümesine katkı sağlayacak 
şekilde uygun incoterms kul-
lanması sağlanacak.

“Ordino” uygulamasının 
tüm taşıma modları için gerek-
liliği sanayicilere anlatılacak.

İntermodal taşımacılığın 
gelişmesi adına 44 ton taşı-
ma limitinin mevzuatta sek-
tör lehine güncellenmesi için 
çalışılacak.

ma, express taşıma ve mikro 
dağıtım hizmetlerini tek ve-
ya entegre olarak sunabilen 
Sağlık Lojistik; güvenirliği, 
gümrük yükümlülüklerini 
yerine getirme biçimi, dü-

zenli kayıt sistemleri, izle-
nebilirliği, mali yeterliliği, 
emniyet ve güvenlik stan-
dartları, kendi otokontro-
lünü yapabilme kabiliyeti 

olarak kabul gördüğünü dile 
getirdi. Bu varsayımdan ha-
reketle Türkiye’deki lojistik 
sektörü büyüklüğünün 100 
milyar doları aşması için çaba 
harcayacaklarını söyledi.

Turan: “Geçmişte 
yapılamayanlara değil 

gelecekte yapmak 
istediklerimize 
odaklanacağız”

Turan, “Geçmişten Gele-
ceğe, Birlikte El Ele” sloganı 
ile çok çalışacaklarını belirte-
rek, şunları söyledi: “Bir araya 
gelerek bir başlangıç oluştur-
duğumuzu, ancak bir arada 
kalarak ilerleyebileceğimizi ve 
başarılı olmak için bir arada 
çok sıkı çalışmamız gerektiği-
ni biliyoruz. Hedeflediğimiz 
başarının ‘almak ile değil ver-
mek ile’ gerçekleşebileceğine 
inanıyoruz. Bugüne kadar ya-
pılanların değerini biliyoruz. 

Sağlık Lojistik
AEO-Yetkilendirilmiş
Yükümlü Sertifikası Aldı

UTİKAD Seçime Hazırlanıyor
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Türk lojistik sektörünün köklü markalarından olan Sağlık Lojistik, 
müşteri işlemlerinin hızlanmasını sağlayan ve zaman ve maliyet tasarrufu 
sağlayan AEO - Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nı teslim aldı.

UTİKAD 38’inci Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda yönetime aday olan 
“Geçmişten Geleceğe” ekibi, seçildikleri takdirde hayata geçirecekleri 
projelerini düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı.

“İhracatçı Avrupa’ya alternatif pazar arayışlarını hızlandırdı. Bu yılın 
ilk 8 ayında Kuzey Afrika ülkelerine ihracat 5,4 Milyar dolar oldu. Aynı 
dönemde Fas ve Tunus’a yapılan ihracat 1,7 Milyar dolara ulaştı”

ISTANBUL - Ares Logis-
tics Üst Yöneticisi (CEO) 

Engin Kırcı, ulus-
lararası ticaret ve 
lojistikte ortaya çı-
kan yeni arayışla-
ra ilişkin bilgiler 
paylaşarak, özel-
likle pandemi 
süreciyle birlikte 

ihracatçının Avrupa’ya alter-
natif pazar arayışının hızlan-
dığını belirtti. 

Türkiye’den Kuzey Afri-
ka ülkelerine yapılan ihraca-
tın her geçen gün arttığını 
söyleyen Kırcı, Türkiye’den 
Ro-Ro çıkışlarıyla teslimat 
sürelerinin kısaldığını, Fas ve 
Tunus’un ihracatçı için potan-

siyeli oldukça yüksek bir pazar 
olarak öne çıktığını açıkladı.

Kırcı, “TÜİK verilerine 
göre Kuzey Afrika ülkeleri-
ne yapılan ihracat bu yılın 
ilk 8 ayında 5,4 milyar dolar 
oldu. Aynı dönemde Fas ve 
Tunus’a yapılan ihracat da 
1,7 milyar dolara ulaştı. Ares 
Logistics olarak bu ülkelere 

yaptığımız taşıma sayıları da 
her geçen dönem artış göste-
riyor.” diye konuştu.

Lojistik açıdan kolay ula-
şılabilen noktaların yeni ih-
racat pazarı olmaya daha ya-
kın olduğunu belirten Kırcı, 
“Türkiye’nin Avrupa ülkele-
rine yakınlığı ihracatçılar için 
önemli bir sebep oluşturuyor. 
Yeni lojistik rotaları ve yatı-
rımlarımız ile Kuzey Afrika 
ülkeleri de ihracatçıya en az 
Avrupa kadar yakın.” dedi.

Kuzey Afrika ülkeleri 
ihracatçı kadınlar için de 

cazip
DFDS ve Türkiye Kadın 

Girişimciler Derneği’nin 
(KAGİDER) birlikte baş-
lattığı ‘Kadın İçin Taşıyo-
ruz’ projesinin tamamlayıcı 
lojistik partnerleri arasın-
da olduklarını hatırlatan 
Kırcı, kadın girişimcilerin 
ihraç ürünlerini Kuzey Af-
rika ülkelerine de bu proje 
kapsamında ücretsiz taşı-
dıklarını belirtti.

Ares Logistics Üst Yöne-
ticisi (CEO) Engin Kırcı, 
Fas ve Tunus’un, ihracatçı 
kadınlar için de cazip bir al-
ternatif olarak öne çıktığını 
sözlerine ekledi.

Ares Logistics Üst Yöneticisi (CEO) Engin Kırcı:

Lojistik Kolaylığı, İhracatçıların 
Fas ve Tunus’a Olan İlgisini Artırdı

Birinci sayfadaki haberin devamı
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lama kapasite kullanım oranı 
en az yüzde 50 olanlara beş 
yıla kadar ilave destek süresi 
verebilecek, toplam destek 
süresi 10 yılı aşmayacak.

Başvurular Ticaret
Bakanlığı’na yapılacak
YDLM’lerin destek kap-

samına alınması için iş bir-
liği kuruluşlarınca fizibilite 
raporu hazırlanarak, ayrın-
tıları genelgede belirlenen 
projeyle Ticaret Bakanlığına 
başvurulması ve bu projenin 
Bakanlıkça uygun bulunması 
gerekecek. Destek kapsamı-
na alınan lojistik merkezler 
ticaret müşavirliği, ataşelikler 
veya bakanlık temsilcisinin 
koordinasyon ve denetimine 
tabii olacak.

Uluslararası Uzman’ eğitim 
programı gibi uygulamaları 
yer alıyor. 

Lassen, “Her gün 
milyonlarca teslimatı 

mümkün kılan 
tüm çalışanlarımızla 

gurur duyuyoruz”
Dünyanın En İyi İş Yer-

leri sıralamasında dünya 
çapında en iyi ikinci iş yeri 
unvanını almalarını değer-
lendiren DHL Express Tür-
kiye CEO’su Claus Lassen, 
“İçinden geçtiğimiz Ko-
vid-19 süreci, DHL Express 
gibişirketleri daha önce hiç 
olmadığı kadar test etti. Bu 
süreçte çalışanlarımız büyük 
fedakarlıklar göstererek ça-
lıştılar ve daha önce görül-
memiş bu zorluğun da üste-
sinden geldiler. Kendi sağlık 
ve güvenlikleri öncelikli ola-
rak her gün milyonlarca tes-
limat yaptılar. Bunun için 

ALINAN kararla ihracatın 
hızlı ve kapsamlı akışının 
yanı sıra ülkenin önemli dış 
pazarlardaki ihracat perfor-
mansını istikrarlı kılacak 
altyapı olanaklarını oluş-
turmak üzere yurt dışında 
faaliyete geçirilen lojistik 
merkezlerin giderlerinin 
Destekleme ve Fiyat İstikrar 
Fonu yoluyla desteklenme-
sine dair esaslar belirlendi.

Buna göre, YDLM’lerin 
faaliyete geçirilmesine yöne-
lik kurulum, bilişim dahil ya-
tırım, ruhsat ve izin giderleri 
yüzde 70 oranında ve merkez 
başına en fazla 5 milyon dolar 
tutarında desteklenecek.

Doğrudan veya yurt dışında 
faaliyet gösteren şirketleri ya 
da şubeleri aracılığıyla açtıkla-
rı birimlerin vergileri dahil ki-
ra, komisyon, kullanım gider-
leri kapsamında destek oran ve 

tutarı ilk iki yıl yüzde 70, diğer 
yıllar yüzde 50 ve YDLM başı-
na yıllık en fazla 3 milyon do-
lar olarak belirlendi.

Reklam, tanıtım ve pa-
zarlama faaliyetleriyle da-
nışmanlık hizmeti alımına 
yönelik giderler ile Ticaret 

DHL Express, Great Place to 
Work enstitüsü tarafından 
yapılan değerlendirme sonu-
cu hazırlanan 2020 Dünya-
nın En İyi İş Yerleri sırala-
masında en iyi ikinci iş yeri 
oldu. 2020 yılında, Fortune 
iş birliği ile gerçekleştirilen 
anket sürecine 92 ülkede 10,2 
milyon çalışanın sesini temsil 
eden 10 binden fazla kuruluş 
katıldı. Analizde pozitif, mo-
tive edici ve takdir edici bir 
çalışma ortamı yaratmak için 
yapılan girişimlerin kapsamlı 
yatırımları ve uygulamaları 
puanlandırıldı. 

Bakanlığınca belirlenecek ko-
şullara uygun olarak istihdam 
edilen en fazla 10 kişinin brüt 
ücretine, yıllık kişi başı 100 
bin doları geçmemek kaydıy-
la, ilk iki yıl yüzde 70, diğer 
yıllar yüzde 50 ve YDLM 
başına yıllık en fazla 700 bin 
dolar destek sağlanacak.

Kira, komisyon ve kullanım 
giderleri ile reklam, tanıtım ve 
pazarlama faaliyetleri giderle-
rine ilişkin desteklerden beş 
yıl süreyle yararlanılabilecek.

Kullanıcıların gümrükle-
me ve genelgeyle belirlenen 
diğer giderleri yıllık en fazla 
100 bin dolar desteklenecek, 
desteklenme süresi en fazla 
beş yıl olacak.

Bakanlık, son 3 yıllık orta-

DHL Express, ekiplerinin 
çalışma koşullarını iyileştir-
mek için de sürekli olarak 
yenilikçi İK girişimlerinde 
bulunuyor. Kadınları des-
teklemeye ve geliştirmeye 
adanmış bir program olan 
‘DHL4her’, DHL’in çalı-
şanlarının iş dışında tutkulu 
olduğu alanlarda destekle-
yen DHL’s Got Heart ya da 
CIS, çeşitli müfredatlar ile 
DHL Express çalışanlarının 
müşterilerine her gün en ka-
liteli hizmeti sunmaları için 
motivasyonlarını artıracak 
bilgilerle donatan ‘Sertifikalı 

gerektiğini vurguladı.
Gökhan Erol, 14 Ekim 

2020 tarihinde Resmî 
Gazete’de, Cumhurbaşkanlı-
ğı kararı ile “Yurt Dışı Lojis-
tik Merkezlerinin (YDLM) 
Desteklenmesi” hakkında bir 
karar yayımlandığını hatırlat-
tı. Bu kararın, Türkiye’de yer-
leşik ihracatçı firmaların re-
kabet gücünün artırılmasını 
ve yeni pazarlara girmelerinin 
teşvik edilmesini amaçladı-
ğını ifade eden Erol, “Amaç, 
nakliyesi 20 günden uzun sü-
ren ABD gibi uzak pazarlara 
mal teslim sürecinin kısal-
tılmasıdır. Özellikle Afrika 
Sahra Altı bölgesinde bu süre 
40 günü aşabiliyor.” dedi.

Türk mallarının uluslarara-
sı arenada kabul gördüğünü; 
hatta Çin ile karşılaştırıldı-
ğında nitelik ve fiyat açısından 
da uygun olduğunu vurgula-
yan Erol, “Lojistik süreçlerde 
yaşanan aksamalar, teslimat 

sürelerini beklenenden daha 
uzun süreye yayıyor. Hatta 
bazı durumlarda teslimat sü-
releri 4 haftayı geçebiliyor. 
Bu zaman; üretim, lojistik 
organizasyon, gümrükleme ve 
doğal olarak yolda geçecek sü-
reyi kapsıyor. Karşımıza dört 
haftayı aşan bir zaman dilimi 
çıkıyor. Hatta üretimin çok 
detaylı olduğunu varsayarsak 
süreç daha da uzun olabili-
yor.” ifadelerini kullandı.

Gökhan Erol, Cumhur-
başkanlığının YDLM ile ilgili 
kararının uygulama, usul ve 
esaslarının henüz belli olma-
dığını belirtti. Türkiye İhra-
catçılar Meclisi (TİM), Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ve Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK) gi-
bi kuruluşların bu süreçte 
önemli görevler üstleneceğine 
dikkat çeken Erol, şöyle de-
vam etti; “Kararın işleyişi ile 
ilgili birçok soru işareti söz 
konusu. Özellikle mobilya 
ve tekstil sektörlerinde hedef 
ülkede (jit-just in time) servis 
verebilecek depolama altyapı-
sı olmaması nedeniyle mevcut 
durumda ihracatçı şirketleri-
miz hedef pazarlarda aktif rol 
alamıyor. Bu kararla beraber, 
ihracatçıların konsinye ihra-
cat yapma olasılıkları ve gelen 
siparişleri istenen sürede kar-
şılama kabiliyetlerinin artaca-
ğı hedefleniyor.”

En fazla 6 YDLM destek-
lenecek. Süresi bitmeden des-
tek kapsamından çıkarılan 
YDLM yerine bakanlık yeni 
bir merkezi destek kapsamı-
na alabilecek. YDLM’lerde 
sadece Türk ihraç ürünlerine 
lojistik hizmet verilebilecek.

Uzun lojistik süreçlerde 
fırsat yaratacak

İnovakademi kurucu ortağı 
Gökhan Erol, Resmi Gazete-
de yayımlanan “Yurt Dışı Lo-
jistik Merkezlerinin (YDLM) 
Desteklenmesi” hakkında ka-
rar hakkında değerlendirme-
lerde bulundu. İhracatçıların 
desteklenmesi için çıkarılan 
kararın önemine işaret eden 
Erol, bu süreçte ihracatın sa-
nal heyetlerle desteklenmesi 

tüm DHL Express ailesi ola-
rak gurur duyuyoruz. Sahip 
olduğumuz bu ruhun, takdir 
kültürümüzün bir sonucu ol-
duğuna inanıyoruz. Ekipleri-
mizin şefkatini, cesaretini ve 
bağlılığını besleyen bu kültür 
aynı zamanda çalışan mem-
nuniyetinin de itici gücünü 
oluşturuyor. Şirketimizin 
merkezinde her zaman “in-
san” var. Bu, Kovid-19 önce-
si dönemde de böyleydi, gele-
cekte de böyle olmaya devam 
edecek” dedi. 

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerine
Destek Kararı Alındı

DHL Express Dünyanın
En İyi 2’nci İşyeri Seçildi

Türkiye’nin İlaç 
İhracatı Artıyor

İnovakademi kurucu ortağı 
Gökhan Erol
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Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin (YDLM) 
Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı 
Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak Ekim 
ayında yürürlüğe girdi. 

6 kıtada 154 ülkeye ilaç sa-
tan Türkiye’nin bu alanda-
ki ihracatı yüzde 27,4 arttı. 
Fevzi Gandur Logistics İş 
Geliştirme ve Özel Projeler 
Direktörü Ralph Hemmer-
ling, oldukça hassas yapıda-
ki ilaçların taşınma ve depo-
lama aşamasının diğer tüm 
ürünlerin lojistiğinden fark-
lı ele alındığını vurguladı.

Pandemi nedeniyle tüm 
dünyada ilaç talebi artarken 
6 kıtada 154 ülkeye ilaç sa-
tan Türkiye’nin bu alandaki 
ihracatı yüzde 27,4 yükseldi.

Fevzi Gandur Logistics İş 
Geliştirme ve Özel Projeler 
Direktörü Ralph Hemmer-
ling, pandemi sürecinde 
talebin arttığı ilaç sektörün-
deki dış ticaret taşımacılığı 
hakkında değerlendirmede 
bulundu.

İlaç ihracatına ilişkin TÜ-
İK verilerini aktaran Hem-

merling, “Ocak-Ağustos 
döneminde Türkiye’nin ilaç 
ihracatı geçen yılın aynı ayla-
rına göre yüzde 27,4’lük ar-
tışla 617 milyon dolara çıktı. 
Bu dönemde 6 kıtada 154 
ülkeye ilaç satan sektörün 
ithalatı ise yüzde 7 azalarak 
1,6 milyar dolar seviyesine 
geriledi.” bilgilerini paylaştı.

Hemmerling, ilaç pa-
zarında küresel çapta 
14’üncü sırada yer alan 
Türkiye’nin, 2023 yılında 
sağlıkta dünyanın en bü-
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CHEP Türkiye’de Üst Düzey Atama
CHEP’TE üst düzey bir atama ger-
çekleşti. Chris Veerasamy, CHEP 
Türkiye Ülke Genel Müdürü olarak 
atandı. Chris, 2018 yılından itiba-
ren Ülke Genel Müdürü görevini 
yürüten ve kısa süre önce emekli 
olan Ralf Paetzold’un yerine geçti.

Tedarik zincirine yönelik çözüm-
ler sunan CHEP’te üst düzey bir 
atama gerçekleştirildi. 2010 yılında 
CHEP’e katılan, İş Geliştirme, Tek-
noloji ve Proje Yönetimi alanlarında 
çeşitli pozisyonlarda çalışan, Mayıs 
2018’den beri Güney Afrika’da Oto-
motiv Kıdemli Satış Müdürü görevi-
ni yürüten Chris Veerasamy, CHEP 
Türkiye’nin Genel Müdürü oldu.

CHEP Türkiye’de tedarik zin-
ciri verimliliği ve çevresel sürdürü-
lebilirliği teşvik etmenin yanı sıra 

sektörde sınıfının en iyi müşteri 
hizmeti sunulmasından da sorum-
lu olacak Chris Veerasamy, CHEP 
Hindistan, Ortadoğu, Türkiye ve 
Afrika Başkanı Craig Jones’a rapor-
lama yapacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bu-
lunan CHEP Hindistan, Ortadoğu, 
Türkiye ve Afrika Başkanı Craig Jo-
nes, “CHEP Türkiye için, iç ve dış 
adaylarımızın tümünü kapsamlı bir 
değerlendirme sürecinden geçirdik. 
Yetenekleri ve deneyimiyle Chris’in 
CHEP Türkiye’yi ileriye taşıyaca-
ğına, müşteri odaklı, kârlı büyüme 
stratejimizi geliştireceğine inanıyo-
ruz” dedi. 

Jones, “Chris, güçlü bir işlet-

me geçmişine, önemli lojistik ve 
tedarik zinciri bilgisine sahip. Bu 
deneyim ve bilgi birikimi CHEP 
ve bölgedeki müşterilerimiz için 
oldukça önemli. Çünkü CHEP’in 
paylaşıma ve yeniden kullanıma 
dayalı iş modeli çevresel faydalar 
sağlarken işletmelerin operasyonel 
verimliliklerinin de artırılmasına ve 
tedarik zinciri maliyetlerinin düşü-
rülmesine yardımcı oluyor” şeklin-
de konuştu. 

Chris Veerasamy kimdir? 
Durban Teknoloji Üniversitesi 

Makine Mühendisliği Bölümü me-
zunu olan Veerasamy, Stellenbosch 
Üniversitesi Cum Laude’da da 
Proje Yönetimi yüksek lisansı yaptı. 
Unisa’da Yönetim Geliştirme Progra-
mı, CEDEP’te Hızlandırılmış Kalkın-
ma Programı ve CHEP’te Yalın ve Altı 
Sigma Yeşil Kuşak gibi birçok prog-
ramda yer alan Veerasamy, CHEP’ten 
önce Toyota SA Motors’un yanı sıra 

Toyota’ın Tayland ve Japonya’daki 
birçok farklı biriminde görev aldı. 
2010 yılında Süreç Optimizasyon 
Yöneticisi olarak CHEP’e katılan 
Veerasamy, İş Geliştirme, Teknoloji 
ve Proje Yönetimi alanlarında çeşit-
li görevlerde bulundu. Veerasamy, 
CHEP Türkiye Genel Müdürü ola-
rak atanmadan önce 2018 yılından 
günümüze kadar CHEP Otomotiv 
Kıdemli Satış Müdürü olarak çalış-
malarını yürütüyordu. 

CHEP Türkiye Ülke Genel Müdürü 
Chris Veerasamy

yük 10 ekonomisinden biri ol-
mayı hedeflediğini hatırlattı.

Ilaç lojistiği hassasiyet istiyor
Uzmanlık alanlarından birinin 

de farma lojistiği olduğunu dile 
getiren Hemmerling, ilaçların 
taşınma ve depolama aşamasının 
diğer tüm ürünlerin lojistiğinden 
farklı ele alındığını belirtti.

Bozuk ilaçların ise hastalarda 
ciddi sağlık sorunlarına yol aça-
bildiğine dikkati çeken Hemmer-
ling, “Bu da ilaç lojistiğinin ne 
kadar önemli olduğunu gösteri-
yor. Doğru lojistik partneri seçi-
mi, ilaç üreticilerinin insan sağlığı 
üzerindeki sorumluluğunu yerine 
getirebilmesini de kolaylaştıracak-
tır.” diye konuştu.
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yılına kadar da Avusturya’da 
1005 adet elektrikli araç filo-
su kurmayı hedeflediklerini 
belirtti. Pölzl, “Austrian Post, 
bugün 75 uluslararası ve 72 
ulusal iklim koruma projesi 
içerisinde yer alıyor. Bildiğiniz 
üzere Aras Kargo Türkiye’de 
sektörün ilk ve en büyük elekt-
rikli araç filosunu kuran kargo 
şirketi. Çevresel faaliyetlerin 
ana faaliyet alanına entegre e-
dilmesi ve doğa dostu yatırım-
lara devam etmek hedefiyle 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz” 
diye konuştu. 

Baran Aras: “Son 3 yılda 
ciromuzu yaklaşık yüzde 50 

oranında arttırdık”
Austrian Post ile anlaşma-

larının Aras Kargo ve sektör 
için önemli bir adım oldu-
ğunu vurgulayan Aras Kargo 
Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Baran Aras, “Şirketi-
mizin kurucusu merhum ba-
bam Celal Aras’ın sağlam ve 
kıymetli temeller üzerine inşa 
ettiği Aras Kargo’yu tüm ça-
lışanlarımızla adım adım hep 
daha ileriye taşıdık. Her yıl 
istikrarlı büyümemizi sürdü-
rerek, son üç yılda ciromuzu 
yüzde 50 dolayında arttırdık. 
Bu anlamda hisse yapımızda-
ki yeni oluşumun Türk ekono-
misine katkı sağlamaya devam 
edeceğine inanıyor ve hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi. 

Yıl sonu cirosu 
2 Milyar TL’nin üstünde
Aras Kargo Genel Müdürü 

Utku Ayyarkın, artan e-ticaret 
hacmine ve değişen taleple-
re göre teknolojik yatırımları 
yapmaya, altyapıyı güçlen-
dirmeye, iş süreçlerini daha 
verimli hale getirmeye her za-
mankinden daha büyük önem 

ÇEVRIMIÇI bir basın top-
lantısı düzenleyen Aras Kar-
go, hisse değişikliği, devam 
eden yatırımlar ve gelecek viz-
yonuyla ilgili bilgi verdi. Ce-
lal Aras tarafından kurulan ve 
Türkiye’de kargo sektörünün 
kurumsallaşmasında önemli 
bir yere sahip olan Aras Kar-
go, Austrian Post ile vardığı 
hisse satışı mutabakatı sonra-
sı yatırımlarına devam ediyor. 
Hisse devri anlaşması sonrası 
Austrian Post Yönetim Kuru-
lu Başkanı ve CEO’su Georg 
Pölzl ile Aras Kargo Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Baran Aras ve Aras Kargo 
Genel Müdürü Utku Ayyar-
kın, İstanbul’da düzenlenen 
basın toplantısında bir araya 
geldi. Toplantıda yeni dö-
nemde sektörün ve Türkiye e-
konomisinin gelişimine katkı 
sağlayacak yatırımlar hakkın-
da önemli bilgiler paylaşıldı.
Pölzl: “Türkiye’nin büyüme 

potansiyeline inanıyoruz”
Austrian Post Yönetim 

Kurulu Başkanı ve CEO’su 
Georg Pölzl, Austrian Post’un 
2019 ve 2020’ye dair operas-
yonel, finansal ve teknolojik 
anlamda büyüme, yatırım ve 
hedeflerinin yer aldığı bir su-
num gerçekleştirdi. Pölzl, ye-
ni dönemde Aras Kargo’nun 
transfer merkezi, şube gibi 
tüm operasyonlarını içeren 
dağıtım altyapısına toplamda 
1 milyar TL yatırım hedefle-
diklerini ifade etti. 

Austrian Post’un global 
anlamda sermaye yatırım-
larının 2020’de 170 milyon 
avronun üzerinde olmasını 
beklediklerini dile getiren 
Pölzl, 2021’de ise 200 milyon 
avronun üzerine çıkmayı he-
deflediklerini söyledi. 

Sürdürülebilirlik ve çevre 
konularına önem verdiklerini 
aktaran Pölzl, özellikle elektrik 
ve ısı kullanımı ile karbondi-
oksit salınımında ciddi oranda 
düşüş yakaladıklarını, 2030 

devam ediyoruz. Bütün bu ya-
tırımlar sayesinde de 2020’nin 
ilk 9 ayında işlem hacminde 
yüzde 65’e yakın büyüme yaşa-
dık. Büyüme trendinde yakala-
dığımız bu ivme ile yıl sonunda 
da 2 milyar TL’nin üzerinde 
bir ciro gerçekleştireceğiz.”

Ayyarkın: “Artan e-ticaret 
hacmine paralel yatırım 

yapıyoruz”
Transfer merkezlerine yap-

tıkları yatırımlarla sektörün 
saatlik işleme kapasitesi en 
yüksek firması haline geldikle-
rini belirten Ayyarkın, “Saat-
lik işleme kapasitesinde 3 kat 
artış ile sektörün en iyisi konu-
mundayız. İlk olarak İkitelli 
Transfer Merkezi’mizi tekno-
lojik olarak yenileyerek mer-
kezin kapasitesini saatte 5 bin 
500 gönderiden 27 bin 600’e 
yükselttik. Geçen yıl İstanbul 
Orhanlı ve İzmir’deki Trans-
fer Merkezimizi teknolojik 
olarak yeniledik. Ankara’yı 
da çok kısa süre önce tamam-
ladık. Yine geçen yıl e-ticaret 
gönderilerindeki artan hacmi 
daha iyi yönetebilmek için 
İstanbul’un iki yakasına kü-
çük paket ayrıştırıcı makine 
yatırımını devreye aldık. Bu 
yıl 4 büyük şehrimize daha bu 
yatırımı taşıdık. Kasım ayının 
ortasına kadar tamamlanmış 
olacak. Bu sayede kapasite ve 
verimliliğimizi daha da arttırı-
yoruz” diye konuştu.

Dönüşüm kapsamındaki 
diğer yatırımlarına da deği-
nen Utku Ayyarkın, sektörde 
kargo teslim biçimlerinin de 
teknolojiye ayak uydurduğu-
nu belirterek, “Kimlik kartı 
okuma ve SMS kodu ile te-
massız teslimat yapıyoruz. 
Veriye anlık ulaşabilmek ve 
verimliliğimizi daha da artır-
mak için kurye el terminalle-
rine yatırım yapıyoruz. Artan 
adres ve data operasyonunu 
yönetmek için Kurye Rota 
Optimizasyonu projesini baş-
lattık. Sektörün en iyi robotik 
adres tespit yazılımını gelişti-
rerek harita alt yapımızı geliş-
tirdik. Saniyede 100’den fazla 
adres işleyerek yanlış adres 
riskini yüzde 60 azalttık. Ge-
liştirdiğimiz self servis uygu-
lamalarıyla da Kobilerimizin 
dijital dünyaya atım atmaları-
na öncülük ediyoruz. Ayrıca, 
müşterilerimizin bize istediği 
zaman ulaşabilmelerini sağla-
mak için Çağrı Yönetim sü-
reçlerimizi baştan aşağı geliş-
tirdik ve çağrı merkezimizin 
kapasitesini 2,5 kat arttırdık. 
Self servis kanalımızın etkin-
liğini de artırarak bu kanal-
dan faydalanan müşterileri-
mizin oranını 3 kat arttırdık. 
Dijital dönüşüm projelerimi-
zi hız kesmeden sürdüreceğiz. 
Tüm bu geliştirmelerle müş-
terilerimiz için önem taşıma-
ya devam edeceğiz” dedi.

verdiklerini vurguladı. Zamanı 
ve kapasiteyi iyi yönetebilmek 
amacıyla dijital dönüşüm ve 
transfer merkezi yatırımlarını 
hayata geçirdiklerini belirten 
Ayyarkın, şu bilgileri verdi; 
“Pandemi döneminde işlem 
hacmi bir önceki yıla göre 2 
kat artış gösterdi, e-ticaret kul-
lanıcı artışına paralel olarak zi-
yaret edilen adres sayısı yüzde 
90 arttı. Bu süreçte ivmenin 
B2B’den B2C’ye dönmesiyle 
sektörümüzde de bu değişime 
ayak uydurabilme ihtiyacı doğ-
du. Bu kapsamda, çok önce-
sinde başladığımız çalışmala-

rımıza, oldukça atik bir şekilde 
hız kazandırdık. 2016 yılında 
başlattığımız dijital dönüşüm 
hareketi bizi bu anlamda çok 
avantajlı bir hale getirdi. Diji-
tal dönüşüm kapsamında şube 
ve transfer merkezlerimize; ke-
sintisiz veri güvenliği, merkezi 
veri sistemi, kurye rota opti-
mizasyonu, sorter sistemi gibi 
projeler için 300 milyon TL’ye 
yakın yatırım yaptık. Hayata 
geçirdiğimiz yatırımlar ve istik-
rarlı büyüme trendimizle ülke-
mize hem istihdam yaratmaya 
hem de katma değer sağlamaya 

Aras Kargo Büyüyen Pazarda
1 Milyar TL Yatırım Yapacak

Thermo King’ten Kovid-19 Aşısı İçin Yeni Çözüm

Soldan sağa; Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Baran Aras,  Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ve

Austrian Post Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Georg Pölzl

Aras Kargo’daki hisse oranını yüzde 80’e 
çıkartan Austrian Post’un Yönetim Kurulu 
Başkanı ve CEO’su Georg Pölzl, Aras Kargo 
dağıtım altyapısına 1 milyar TL yatırım 
yapılacağını kaydetti. 

SAYILARLA ARAS

Bir bakışta

Aras Kargo

İŞLEM HACMİ
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yakın
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çift
haneli

Son 3 yılda

büyüme

% 65’e
yakın
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büyüme 2 kat
artış

Pandemi
döneminde

2019’a kıyasla

%90
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Pandemi
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ziyaret adres
sayısında

Şube dijital dönüşüm yatırımları

Akıllı Teslimat:
Kimlik kartı okuma ve SMS kodu ile temassız teslimat

     

Kesintisiz Veri Güvenliği projesi:
Doğal afet, deprem gibi durumlarda bile 01

02

03

04

05

06

07

Merkezi veri sistemi projesi:
Müşteri verilerinin tek merkezde toplanması

Self servis uygulaması:
Dijital Kobi entegrasyon sistemi 

Kurye Rota Optimizasyonu projesi:
Saniyede 100’den fazla adres işleyerek

yanlış adres riskini %60 azaltan
sektörün en iyi robotik adres tespit yazılımı 

El terminalleri ile veriye anlık ulaşabilme

Yeni mobil aplikasyon ve sesli yanıt sistemi

01

02

03

Saatlik işleme kapasitesinde 3 kat artış
ile sektörün en iyisi

04

05

06

İkitelli Transfer Merkezi
Avrupa’nın en büyük sorter sistemlerinden biri

Ankara Transfer Merkezi
dönüşüm projesi tamamlandı

Orhanlı Transfer Merkezi, İzmir Transfer
Merkezlerinde ileri teknoloji sorter sistemine
geçildi

İstanbul’un her iki yakasında
küçük paket ayrıştırıcı makine yatırımı

4 büyük şehirde kapasite ve verimlilik
artışı sağlayan teknoloji yatırımları

Self servis kanal kullanımı:
3 kat artış

Çağrı merkezi kapasitesi:
2,5 kat artış

Transfer merkezi
dönüşüm yatırımları

DÖNÜŞEN ARAS
Toplam 300 Milyon TL Yatırım

12
Bölge

Müdürlüğü 

28
Transfer
Merkezi  

1.000’e
Yakın
Şube

14.000
Çalışan

4.500’e
Yakın
Araç

THERMO King, Kovid-19 
aşıları geliştiren küresel ilaç 
şirketlerinin gereksinimlerini 
karşılayabilecek geçici depo-
lama çözümleri portföyünü 
genişletti. Portföy, artık ilaç 
müşterilerinin ihtiyaçlarını 
karşılamak için Ultra Düşük 
Sıcaklık Çözümleri içeriyor. 

Klinik deneylerini sürdü-
ren ilaç şirketlerinin, ürünle-
rini -70 santigrat dereceye ka-

dar düşük sıcaklıklara kadar 
korumak için sıcaklık kont-
rollerine ihtiyaç duyacakları 
öngörülüyor. Thermo King, 
bu ürünlerin etkinliğinin 
hava taşımacılığından deniz, 
demiryoluna, treylere, son 
teslimat noktasına kadar de-
vamlılığını sağlamak yönün-
de çalışmalarını sürdürüyor. 

Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ)’ne göre, sıcaklığa 

duyarlı sağlık ürünlerinin 
yaklaşık yüzde 20’si nakliye 
sırasında zarar görüyor ve 
aşıların yüzde 25’i, soğuk 
zincirdeki kopmalar nede-
niyle bozulmuş bir durumda 
hedeflerine ulaşıyor.

Thermo King tarafından 
sunulan ‘Yeni Soğuk Depo-
lama Çözümleri’ ile uzun bir 
süre boyunca -70 santigrat 
derece sıcaklıkları koruya-

rak bir aşının bozulmasını 
azaltmaya yardımcı olunması 
amaçlanıyor. 

Thermo King, -70 san-
tigrat dereceye kadar ko-
runan geçici depolama 
çözümleri sunarken, aynı 
zamanda son teknoloji te-
lematik uygulamaları ara-
cılığıyla uçtan uca sıcaklık 
kontrolü, güvenlik ve izle-
nebilirlik sağlayabiliyor. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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yapılan hesaplamalara göre 
bu yılın ikinci yarısında sek-
törün nakit kaybı aylık bazda 
13 milyar dolar toplamda da 
77 milyar dolara ulaşacak. 
IATA, ikinci çeyrekte hava 
yolu şirketlerinin maliyetleri 
yüzde 50’nin biraz üzerinde 
düşürmesine rağmen, gelirleri 
bir önceki döneme göre nere-
deyse yüzde  80 düştüğü için 
sektörün bu dönemde 51 mil-
yar dolar  nakit çıkışı yaptığını  
tahmin ediyor. Toparlanma 

Mercedes-Benz, Stuttgart’ta-
ki Mercedes-Benz Müzesi’nde 
seçili E-Class araçlar için bir 
güvenlik sürücüsü olmadan 
gerçek yaşam ve karışık oto-
park trafiğinde AVP’yi işlet-
mek üzere dünyadaki ilk özel 
izni aldı. Akıllı Park Pilotu 
için uygun ön kuruluma sa-
hip olan yeni Mercedes-Benz 
S-Class, sürücüsüz olarak 
park etmeyi mümkün hale 
getiren AVP teknolojisine sa-
hip ilk araç. Bununla birlikte 
bu sistem, gelecekte uygun 
altyapıya sahip otoparkların 
bulunmasına ve ayrıca ulusal 
kanun koyucuların AVP’ye 
onay vermesi koşuluna bağlı. 
Mercedes-Benz S-Class, en 
yüksek ikinci otonom seviye-
si olan SAE Seviye 4 otonom 

IATA küresel çapta ilk yarı-
da toplam 160  milyar dolar 
doğrudan  ve dolaylı finansal 
yardım ve teşvik alan hava 
yolu şirketleri ve sektör için 
daha olumsuz geçmesi bek-
lenen kış aylarına girmeden 
hükümetlerden sektörü daha 
fazla destekleme talebinde 
bulundu. Hava yolculuğun-
daki yavaş toparlanma nede-
niyle havayolu endüstrisinin 
2021’de aylık ortalama 5-6 
milyar dolarlık bir oranda 

BOSCH, Mercedes-Benz ve 
otopark işletmecisi Apcoa, 
gelecekte Stuttgart Havaala-
nında sürücüsüz ve tam oto-
nom park etme servisini kul-
lanıma sokmayı planlıyor. Bu 
hedef doğrultusunda, Bosch 
ve Mercedes-Benz tarafından 
birlikte geliştirilen otonom 
vale park etme (AVP) siste-
mi ticari kullanıma hazır hale 
getirilecek. Gelecekte kulla-
nıma girecek altyapı tabanlı 
AVP için gerekli olan tek-
nolojiye sahip dünyadaki ilk 
araç olan yeni Mercedes-Benz 
S-Class daha şimdiden bu sis-
temi kullanmaya hazır. Şirke-
tin Akıllı Park Pilotu olarak 
adlandırdığı ve S-Class’ın re-
zerve edilen park yerine kendi 
kendine sürmesi için bir akıllı 
telefon komutu almasını sağ-
layan ilgili ön kurulumu müş-
teriler bir seçenek olarak satın 
alabilecek. Mercedes-Benz 
AG Otonom Sürüş Yönetici-
si Dr. Michael Hafner, “Yeni 
S-Class ile sadece sürüş değil, 
aynı zamanda park etmek de 
bir lüks” dedi. 

Stuttgart Havaalanındaki 
P6 otoparkı, planlanan ticari 

nakit kaybı yaşamaya devam 
edeceği öngörülüyor.

4.8 milyon kişi riskte
Havacılık sektörünün 4.8 

milyon kişinin işini kaybetme 
riskiyle karşı karşıya bulun-
duğu ve havacılıkla bağlantılı 
diğer sektörlerle birlikte bu 
sayının  46 milyon kişiye ula-
şabileceği ve 1.8 trilyon dolar-
lık bir ekonomik değer kaybı-
nın oluşabileceği belirtiliyor.

Uluslararası Hava Taşıma-
cılığı Birliği IATA tarafından 

otonom park etme servisi için 
pilot görevi görecek. Burada 
şirketler, S-Class’ta yer alan a-
raç teknolojisinin akıllı Bosch 
altyapısı ve otopark işletmeci-
si Apcoa’nın dijital platformu 
Apcoa Flow ile nasıl etkile-
şime geçtiğini test edecek. 
Bu platform, tüm park etme 
sürecinden bilet ve nakit para 
kullanımını kaldırıyor. 

Bosch Ağa Bağlı Mobilite 
Çözümleri İcra Kurulu Üyesi 
Christoph Hartung, “Bosch, 
Mercedes-Benz, Apcoa ve 
Stuttgart Havaalanı, park et-
meyi tamamen otomatik hale 
getirme konusunda birlikte 
çalışmak istiyor” diye konuş-
tu. Havaalanı otoparkında, 
planlanan otonom vale park 
etme servisinin pilot uygula-
masını başlatmak için hazır-
lıklar devam ediyor. Stuttgart 
Havaalanında yeni S-Class 
araçlarla gerçekleştirilecek 
olan bu test, araç, altyapı tek-
nolojisi ve otopark işletmecisi 
arasındaki etkileşimlerin so-
runsuz bir şekilde yürütülme-
sini ve müşteri için optimize 
edilmesini amaçlıyor. 

Temmuz 2019’da Bosch ve 

daha ağır olacaktır. Tarihsel 
olarak, yoğun yaz sezonunda 
elde edilen nakit, daha zayıf 
kış aylarında havayollarının 
desteklenmesine yardımcı 
oluyor. Ne yazık ki, bu yılki 
felaket getiren ilkbahar ve 
yaz hiçbir tampon sağlamadı. 
Aslında, havayolları dönem 
boyunca nakit yaktı ”dedi. 
De Juniac . “Tüm sektör için 
devlet desteğine ihtiyaç var. 
Krizin etkisi, havaalanı ve 
hava seyrüsefer altyapısı or-
taklarımız da dahil olmak 
üzere seyahat değer zincirinin 
tamamına yayılmış durumda” 
açıklamasında bulundu.

Rota kısıntıları,
personel çıkarımı ve

parka çekilen uçaklar
Öte yandan havayolları, 

maliyetleri düşürmek için bir 
dizi önlemler almış durum-
dalar.  Bu kapsamda binlerce 

disini park edecek. Bir başka 
ifadeyle, kullanıcıların park 
etmek için buldukları alan çok 
dar olduğunda manevra yap-
mak veya arabalarından sıkı-
şarak çıkmak zorunda kalma 
konusunda endişelenmelerine 
gerek kalmayacak. Stuttgart 
Havalimanı Yönetim Sözcüsü 
Walter Schoefer, “Otonom 
vale park etme servisi, özellik-
le aceleleri olduğunda ve oto-
mobillerini hızlıca havaalanı-
na park etmek istediklerinde 
yolcularımızın konforunu ve 
rahatlığını artırıyor ve zaman-
dan tasarruf etmelerini sağlı-
yor” ifadelerini kullandı. 

Akıllı altyapı ve dijital 
platformlar

Stuttgart Havaalanındaki 
pilot otopark, boş park yer-
lerini tespit edebilen, sürüş 
koridorunu ve çevresini takip 
edebilen ve koridordaki en-
gelleri veya insanları algılaya-
bilen yeni Bosch video kame-
ralarının ilk kez kullanılacağı 
yer olacak. Bugüne kadar, bu 
amaçlar için lidar sensörleri 
kullanılmaktaydı. Otopark 
içerisinde yer alan özel bir 
kontrol merkezi, boş park ye-

uçak parka çekilirken, rota-
ların sayısı azaltıldı ve kritik 
olmayan masraflar kısıldı, 
yüzbinlere varan sayıda sektö-
re gönül vermiş ve deneyimli 
personel işten çıkarıldı.

Yakın tarihli bir IATA an-
keti ise  pandemi koşulları 
yanı sıra  artan seyahat mali-
yetleri nedeniyle tüketiciler 
nezdinde havayoluyla seyahat 
isteğinin ve iştahının azalmış 
durumda olduğuna işaret edi-
yor. Anket verilerine göre  se-
yahat edenlerin yaklaşık üçte 
ikisinin, genel ekonomi veya 
kişisel mali durumları stabi-
lize olana kadar seyahati erte-
leyeceklerini belirttiler. IATA 
Başkanı De Juniac, “Bu hassas 
zamanda seyahat maliyetinin 
artırılması, seyahate dönüşü 
geciktirecek ve sektörü risk 
altında tutmaya devam ede-
cektir” dedi.

rine ulaşması için araçların ta-
kip etmesi gereken güzergahı 
hesaplıyor. Hartung, “Akıllı 
otopark altyapımız, sürücü-
süz park etmenin geleceğinin 
temelini oluşturuyor” dedi. 
Kameraların sağladığı bilgi-
lerle, otomobillerin otopark 
içerisinde kendi kendilerine 
gitmesi, hatta dar rampalar-
da bile otopark içerisinde 
farklı katlar arasında hareket 
edebilmeleri mümkün oluyor. 
Araç içi teknoloji, altyapıdan 
gelen komutları otonom ola-
rak sürüş manevralarına dö-
nüştürüyor. Örneğin kame-
ralar beklenmedik bir engel 
tespit ederse araç güvenli bir 
şekilde acil duruş yapabiliyor. 

yavaş gerçekleştiği için sektö-
rün 2021’de  nakit açığının 
toplamda 60-70 milyar dola-
ra ulaşması bekleniyor. IATA 
2022 yılında da sektörün na-
kit pozisyonunun artıya döne-
meyeceğini öngörüyor.
Tüm sektör destek bekliyor

IATA Başkanı Alexandre 
de Juniac “Hava taşımacılığı 
endüstrisinin canlı kalma-
sını ve ekonomileri yeniden 
birleştirmeyi ve seyahat ve 
turizmde milyonlarca işi des-
teklemeyi amaçlayan bu des-
tek için minnettarız. Ancak 
kriz, herhangi birimizin hayal 
edebileceğinden daha derin 
ve uzun. Ve ilk destek prog-
ramları bitiyor. Bugün alarm 
zilini tekrar çalmalıyız. Bu 
destek programları değiştiril-
mezse veya genişletilmezse, 
halihazırda zorluklar yaşayan 
bir sektör için sonuçları çok 

sürüş işlevine yönelik ön ku-
ruluma sahip dünyadaki ilk 
araç konumunda. Hafner, 
“Otonom vale park etme ser-
visi ile Mercedes-Benz, sürü-
cüsüz park etmenin yakında 
mümkün olacağını gösteri-
yor” dedi. 

Manevra sorunu
ortadan kalkıyor

Yeni tek dokunuşla park et-
me işlevini kolaylaştırmak ü-
zere, AVP kullanıcıları için P6 
otoparkının girişinin hemen 
arkasına geniş bir araç bırak-
ma ve alma alanı kurulacak. 
Kullanıcılar rahat bir şekilde 
terminale giderek check-in 
işlemini gerçekleştirirken, S-
Class ise altyapı teknolojisinin 
sağladığı bilgilerin rehberli-
ğinde bodrum kata kendi ken-

İyi Giden Hava Kargoya Rağmen
Havayollarında Kriz Devam Ediyor

Stuttgart Havaalanı Tam Otonom 
ve Sürücüsüz Otoparka Hazırlanıyor

Bosch, Mercedes-
Benz ve Apcoa 
dünyanın ilk ticari 
otonom vale park 
etme (AVP) servisini 
sunma konusunda 
çalışmalar yürütüyor. 
Gelecekte, Stuttgart 
Havaalanı’nın 
P6 otoparkında 
akıllı telefondan 
verilen komutla 
otomobillere nereye 
park edebilecekleri 
söylenecek. 

Sivil hava trafiğinin yüzde 82’sini temsil eden Uluslararası Hava 
Taşımacılığı Birliği (IATA), hava kargoya artan talep artarken, yolcu 
tarafında yaz aylarında beklenen yolcu artışı olmayınca  havayollarının 
nakit kaybının yılın ikinci yarısında 77 milyar dolara ulaşacağını 
açıkladı. Bu tahminlere göre havayolu şirketlerinin aylık nakit açığı 
13 milyar dolar ulaşacak. 
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KÜRESEL taşıyıcı yeni destinas-
yonlar ile dünyanın en geniş direkt 
kargo uçuş ağına sahip hava kargo 
markası unvanını güçlendirdi.

Turkish Cargo, eylül ayı itibarıy-
la; Londra’da bulunan ve dünyanın 
en işlek havalimanlarından biri olan 
Heathrow Havalimanı’nı (LHR), 
Güneydoğu Asya’nın en büyük ha-
valimanlarından olan Suvarnabhu-
mi (BKK) ile Singapur’un Changi 
Havalimanı’nı (SIN) ve Lübnan’ın 
tek operasyonel ticari havalimanı 
olan Refik Hariri Havalimanı’nı 
(BEY) kargo uçuş ağına ekledi. 
Ayrıca kış tarifesi kapsamında da 
Romanya’nın en işlek havalimanı 
olan Henri Coanda Havalimanı’nı 
(OTP) ve Pakistan’ın kültür mer-
kezi Lahor’da bulunan Allama Ik-
bal Havaalanı’nı (LHE) kargo uçuş 
ağına ekleyen başarılı marka, Avru-
pa kıtasında 31, Ortadoğu’da 22 ve 
Uzakdoğu’da 16 direkt kargo uçağı 
destinasyona ulaşmış oldu.

Kıtaları birbirine bağlayan Tur-
kish Cargo, ekspres taşıyıcılar hariç 
hava kargo markaları arasında, 95 
destinasyondan oluşan dünyanın 
en geniş direkt kargo uçağı ağına 
sahip ve 25’i direkt kargo olan 361 
uçaktan oluşan filosuyla global iş sü-
reçlerini yürütmeye devam ediyor. 
Altyapısı, operasyonel kabiliyetleri, 
filosu ve alanında uzman ekipleriyle 
sürdürülebilir bir büyüme sağlayan 
ve dünyanın ilk 5 hava kargo mar-

kasından biri olmayı hedefleyen 
Turkish Cargo, yeni marka stratejisi 
‘’Raise The Bar’’ ile sürekli değişen 

dünyada beklentilerin ötesine geçe-
rek hizmet kalitesini sürdürülebilir 
şekilde yükseltmeye devam ediyor.

we are comitted to be the best in the world
for

ekol.comINTEGRATED. INTERCONNECTED. INNOVATIVE.

Turkish Cargo; Londra, Bükreş, Bangkok, Singapur, Beyrut ve Lahor’u direkt kargo uçağı 
seferi düzenlediği destinasyonlar arasına ekleyerek, destinasyon sayısını 95’e çıkardı. 

Turkish Cargo
Global Hava Köprüsü
Oluşturmaya Devam Ediyor

HAVALIMANI işletmecisi TAV 
Havalimanları üçüncü çeyrek so-
nu finansal sonuçları açıkladı.

TAV Havalimanları İcra Ku-
rulu Başkanı Sani Şener “İçinde 
bulunduğumuz havacılık sektö-
rü, Kovid-19 pandemisinden en 
çok etkilenen sektör oldu. Nisan 
ve Mayıs aylarındaki karantinalar 
sırasında, ülkeler arası sınırların 
kapanması nedeniyle yolcu sayı-
mızın neredeyse sıfıra düştüğünü 
gördük. Bu nedenle, mart ayından 
bu yana gerekli maliyet düşürücü 
aksiyonları paydaşlar, hissedar-
lar, yatırımcılar ve çalışanlarımız 
arasında adil bir şekilde paylaştır-
mak için çalışıyoruz. Pandemiye 
oldukça süratli bir şekilde tepki 
verip nakit faaliyet giderlerimizi 
ikinci çeyrekte yüzde 55, üçüncü 
çeyrekte de yüzde 53 oranında 
düşürmeyi başardık” dedi.

TAV 9 Ayda
21 Milyon Yolcuya 
Hizmet Verdi
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SunExpress, Türk hava-
cılık sektöründe Türk Ha-
va Yolları’ndan sonra YSS 
belgesine sahip ikinci şirket 
olurken Antalya’da ise lojistik 
sektöründe faaliyet gösteren 
firmalarla birlikte bu belge ile 
sertifikalandırılan 4 firmadan 
biri olmayı başardı. 2020 yılı 
itibarıyla, Türkiye’de şu ana 
kadar bu belgeyi almaya hak 
kazanan 520 şirket bulunuyor.

Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası nedir?

İngilizce adı ‘Authorized 
Economic Operator’ (AEO) 
olan “Yetkilendirilmiş yü-

tici Ortağı Mehmet Bilginsoy, 
“Dezenfeksiyon robotları sal-
gın ve virüslerle mücadelede 
geleneksel yöntemlerin çok 
üzerinde bir başarı gösteri-
yor. Bugün dünyanın birçok 
havalimanında kullanılan de-
zenfeksiyon robotları güvenli 
ve sürekli dezenfeksiyonla 
birçok ülke ve havalimanına 
örnek gösteriliyor. Kovid-19 
ile ortaya çıkan dezenfeksiyon 
ve korunma önlemleri, salgı-
nın anlık ihtiyaçlarını giderdi. 
Ancak yeni normal ve yaşam 
şeklinin değişmesiyle kamu, 

TÜRK Hava Yolları ve 
Lufthansa’nın ortak kuruluşu 
SunExpress, 2018 yılının son 
çeyreğinde projelendirdiği ve 
şirket içerisindeki birçok de-
partmanın katkı ve destekleriy-

HAVALIMANLARI virüs 
ve salgın hastalıkların yayılma 
sürecinde kritik rol oynuyor. 
Salgın hastalıklarda da ilk 
önlem olarak havalimanla-
rı uçuşlara kapatılıyor. Ko-
vid-19 pandemisinde de aynı 
önlemler alınırken, yeni nor-
malle birlikte yolcu ve uçuş 
güvenliğini sağlamak isteyen 
birçok havalimanı dezenfek-
siyon için robotları kullanı-
yor. Yıllık yaklaşık 70 milyon 
yolcunun uçuş yaptığı Londra 
Heathrow Havalimanı, Por-
tekiz Lizbon’da bulunan ulus-
lararası Humberto Delgado 
Havaalanı ve Katar Doha’da 
bulunan Hamad Uluslararası 
Havalimanı’nın ortam hijyeni 
için kullanılan dezenfeksiyon 
robotları, sağlık açısından 

le gerçekleştirilen çalışmaları 
sonucunda, 2020 Eylül ayında 
tüm denetim ve gereklilikleri 
yerine getirerek Yetkilendi-
rilmiş Yükümlü Sertifikası’nı 
(YSS) almaya hak kazandı. 

güvenli havalimanlarının kri-
terlerini yeniden belirlerken 
salgının yayılım hızının yavaş-
latılmasına da yardımcı oluyor.

Uzmanlar, küresel eko-
nominin devamlılığı için 
uluslararası havalimanlarının 
uçuşlara açılmak zorunda ol-
duğunun altını çiziyor. Tüm 
ülkelerde vaka sayıları artış 
gösterirken, salgınının haya-
tı durduracak boyuta tekrar 
ulaşmaması için havalimanları 
gibi uluslararası insan sirkü-
lasyonunun ve yoğunluğunun 
fazla olduğu noktalarda de-
zenfeksiyona daha fazla önem 
verilmesi gerekiyor. 

Konuyla ilgili görüşleri-
ni bildiren UVD Robot’un 
Türkiye distribütörü Inno-
Robot’un Kurucusu ve Yöne-

mı geleceğin uluslararası dış 
ticaret yapısının ana unsur-
larından birini oluşturur.

Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası’na sahip olan şir-
ketler, ithalat ve ihracat sü-
reçlerinde zaman ve maliyet 
tasarrufu, operasyonel kabili-
yetlere olumlu katkı, uluslara-
rası pazarlarda rekabet gücü, 
marka değeri ve güvenilirli-
ğinin artması gibi avantajlara 

Robot ile bu konuda doğru ve 
etkili bir çözüm ortağı oluyo-
ruz” şeklinde konuştu. 

Havalimanları virüs
merkezine dönüşebilir

Havalimanlarının birçok 
ülkeden milyonlarca insanın 
temas noktası olduğu için 
salgının yayılım merkezine 
dönüşebileceğini de sözlerine 
ekleyen Bilginsoy, “Sağlık ça-
lışanları virüsü yenmeye çalı-
şırken, bir yandan da virüsün 
yayılmasının yavaşlatılması 
büyük önem taşıyor. Yayılımın 
artması virüsle mücadeleyi 

ek olarak, karşılıklı tanıma 
anlaşması olan ülkelerde de 
statü ayrıcalıklarından da 
yararlanma imkânına sahip 
oluyor.

Günümüzde dünya üze-
rinde Avrupa Birliği’nde 
19.001 ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 11.605 adet 
Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası (YYS) almaya hak 
kazanmış firma bulunuyor. 

başlangıç noktasına taşıyabilir. 
Bu döngüyü değiştirebilme-
miz için havalimanı gibi insan 
sirkülasyonunun fazla olduğu 
alanları etkili bir şekilde de-
zenfekte etmeliyiz. Yaratacağı 
ekonomik, insan kaynakları ve 
iş yükü nedeniyle havalimanı 
gibi yüksek kapasiteli alanlar-
da kimyasal dezenfeksiyon iş-
lemi yetersiz kalacaktır. Bunu 
öngören ya da deneyip yanılan 
birçok uluslararası havalimanı 
da dezenfeksiyon işlemi için 
robotları kullanmaya başladı” 
şeklinde konuştu. 

kümlü”; gümrük yükümlü-
lüklerini gerektiği gibi uygu-
layan, kayıt sistemi düzenli 
ve izlenebilir olan, mali ye-
terlilik, emniyet ve güvenlik 
standartlarını karşılayan, 
oto kontrolünü gerçekleşti-
rebilen güvenilir şirketlere 
sağlanan ve uluslararası ge-
çerliliği olan bir statüdür. 
Bu statüye sahip şirketlere 
gümrük uygulamalarında 
bazı kolaylık ve imtiyazlar 
sağlanır. Dolayısıyla, yetki-
lendirilmiş yükümlü kavra-

otorite ve karar vericiler ka-
lıcı yöntemlerin kullanılması 
gerektiğine karar verdi.  UVD 

SunExpress Artık
Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikası Sahibi 

Havalimanlarında Kovid-19 İle 
Mücadeleye Robot Desteği

Havaş Genel Müdürlüğü’ne 
S.Mete Erna Asaleten Atandı

THY’den sonra 
Türkiye’de 
Yetkilendirilmiş 
Yükümlü 
Sertifikası’na sahip 
ikinci havayolu 
SunExpress oldu.

Dünyanın farklı ülkelerindeki birçok 
havalimanında virüsün yayılmasını 
engellemek için robotlarla dezenfeksiyon 
çalışmalarına başlandı. 

Inno-Robot Kurucusu ve 
Yönetici Ortağı 

Mehmet Bilginsoy

Havaş’ın, Temmuz 
2020’den itibaren 
Genel Müdür Vekili 
görevini yürüten  
S.Mete Erna asaleten 
atandı. 

Tamer Güneş’e 
3M Tedarik Zincirinde 
Önemli Rol
3M’IN dünya çapındaki en 
önemli operasyon merkezle-
rinden biri olan Çin, Hong 
Kong ve Taiwan Bölgesi 
bundan böyle bir Türk’ün 
imzasını taşıyacak. 3M’de 
9 yılı geride bırakan Tamer 
Güneş 3M Çin, Hong Kong 
ve Taiwan Bölgesi Tedarik 
Zinciri ve Lojistik Operas-
yonları Müdürlüğü görevine 
atandı.

3M ailesine 2011 yılında 
Türkiye Üretim Müdürü 
olarak katılan Güneş, sı-
rasıyla Türkiye Uretim ve 
Tedarik Zinciri Müdürü, 

devamında İsvicre merkez-
li olarak CEEMEA Teda-
rik Zinciri Müdürü ve son 
olarak da EMEA Tüketici 
Ürünleri Grubu Üretim ve 
Tedarik Zinciri Müdürü 
olarak artan sorumlulukla-
rıyla çeşitli liderlik rollerin-
de görev aldı.

3M’e katılmadan önce 
9 yıl boyunca Türkiye’de 
Unilever’de planlama ve 
üretim alanlarında çeşitli 
görevlerde çalışan Tamer 
Güneş, eğitimini ise İstanbul 
Atatürk Fen Lisesi’nin ar-
dından 2001 yılında mezun 

HAVAŞ’IN üst yönetimin-
de görev değişikliği oldu. 
2017 yılından bu yana Ha-
vaş Satış ve Pazarlama Genel 
Müdür Yardımcılığını yürü-

ten ve 1 Temmuz 2020 ta-
rihi itibariyle Genel Müdür 
Vekili olarak görev yapan 
Mete Erna asaleten atandı. 

Lisans ve yüksek li-
sans eğitimini İstanbul 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nde Uluslararası 
İlişkiler alanında tamamla-
yan S. Mete Erna, havacılık 
sektöründe çalışmaya 1995 
yılında Havaş’ta başladı. Ka-
riyeri boyunca Türkiye’de ve 
yurtdışında sektörde çeşitli 
havayolu ve yer hizmetleri 
şirketlerinde görevler üst-
lendi. 2014 yılında yeniden 
Havaş bünyesine katılarak 
satış, pazarlama ve iş geliş-

tirme alanında faaliyetlerini 
sürdürdü. Ekim 2017’den 
bu yana Satış ve Pazarlama 
Genel Müdür Yardımcı-
sı olarak görevini yürüten 
S.Mete Erna, 1 Temmuz 
2020 itibarıyla Havaş Genel 

Müdür Vekili, 1 Ekim 2020 
itibarıyla Genel Müdür ola-
rak atandı.
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PTT 180. Yaşını Kutluyor
POSTA ve Telgraf Teşkilatı Ano-
nim Şirketi (PTT AŞ) Genel Mü-
dürü ve Dünya Posta Birliği İdari 
Konsey Başkanı Hakan Gülten, 
PTT’nin 180’inci kuruluş yıl dö-
nümüne ilişkin bir açıklama ya-
yınladı. Posta Nezareti olarak 180 
yıl önce kurularak Türkiye’de kök-
lü kurumların başında geldiğine 
işaret eden Gülten, “PTT, 43 bine 
yakın çalışanı ve 5 bine yakın hiz-
met noktası ile vatandaşa kaliteli 
hizmet vermeyi sürdürecek” dedi. 

Türkiye’nin her köşesinde faali-
yet gösteren PTT AŞ’nin, zamanın 
önemli teknolojilerini de ülkemi-
ze getirdiğini ifade eden Gülten, 
“PTT, tıpkı dün olduğu gibi bu-
gün de halkımızın en büyük des-
tekçisidir ve güven esaslı hizmet 
anlayışıyla memleketimizin gele-
ceği için canla başla çalışmaktadır” 
diye konuştu.

PTT AŞ personelinin pandemi 
döneminde mesai mefhumu gö-
zetmeksizin çalıştığını ve büyük 
bir vefa örneği sergilediğini dile 
getiren Gülten, şunları söyledi: 
“Pandemi döneminde dünyadaki 
tüm posta teşkilatlarının iş yükü 
artmakla birlikte, olmazsa olmaz 
kurumlar olarak faaliyetlerini sür-
dürmeleri gerektiği bir kez daha 
kanıtlandı. PTT Ailemiz de bu 
süreçte vatandaşlarımızın ihtiyaç-
larının karşılanması noktasında 
şüphesiz büyük destek oldu.” 

PTT’nin teknolojik yatırımla-
rıyla Türkiye’nin yarınına değer 
katacak önemli bir aktör olduğu-
na vurgu yapan PTT AŞ Genel 
Müdürü Gülten, “İki asra yakın 
tecrübesini her daim geleceğe taşı-
yan Şirketimiz; postanın yanında 
kargo, filateli, sigorta, bankacılık, 
lojistik ve e-ticaret gibi geniş bir 

yelpazede faaliyet göstermekte-
dir” ifadelerini kulandı. İştirak 
şirketleriyle birlikte yürüttükleri 
çalışmalarla hem ülke genelinde 
hem de uluslararası alanda önem-

li yatırımlar yaptıklarına değinen 
Gülten, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “PTT köklü tarihine yaraşır 
biçimde hizmet etmeye ve ülke-
mizin dünya ile entegrasyonunu 
sağlamaya devam edecektir. Bu 
vesileyle destansı tarihine yaraşır 
hizmetleriyle bugüne de adını al-
tın harflerle yazdıran değerli PTT 
Ailemizin 180. yılını kutluyor, 
memleketimize hizmet aşkıyla per-
çinlenecek nice yıllar diliyorum.”

olduğu Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi Endüstri Mühendisliği 
Bölümü’nde tamamladı.

 Tamer Güneş bu görevde Çin, 
Hong Kong ve Taiwan Bölgesin-
deki Tedarik Zinciri ve Lojistik 
Operasyonlarından sorumlu 
olacak ve Şangay’da yürüteceği 
görevine 1 Aralık 2020 itibarıyla 
başlayacak.

Posta Nezareti olarak 
23 Ekim 1840 tarihinde 
kurulan PTT AŞ, 180’inci 
kuruluş yıl dönümünü 
kutluyor. 
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takip eden bildiri, Kombine 
Taşımacılık Operatörlerini de 
içeren demiryolu taşımacılığı 
sektöründen övgü aldı.

Berlin Bildirgesi, Kovid-19 
pandemisinin dünya çapın-
da toplumlar ve ekonomiler 

AB ulaştırma bakanlarının 
rekabetçi demiryolu taşıma-
cılığı için Avrupa koridorları 
bağlamında Avrupa demir-
yolu taşımacılığına ilişkin 
Berlin Bildirisi 21 Eylül 2020 
günü yayınlandı. Avrupa’nın 

ulaştırma alanında politika 
yapıcılarının uluslararası de-
miryolu taşımacılığına yö-
nelik güçlü desteğini ifade 
eden ve 2016 Rotterdam 
Deklarasyonu ve 2018 Viya-
na Deklarasyonu’nun yolunu 

olarak devam ediyor. 2016 
yılında, “Uluslararası demir-
yolu yükünü artırmak için 
Demiryolu Taşımacılığı Ko-
ridorları” hakkında Rotter-
dam Bakanlar Deklarasyonu, 
demiryolu taşımacılığına 
güçlü siyasi desteği gösteren 
AB Üye Devletleri, İsviçre ve 
Norveç Ulaştırma Bakanları 
tarafından kabul edilmişti. 
Buna, ilgili demiryolu pay-
daşlarından oluşan Sektör Be-
yanı Grubu tarafından kabul 
edilen Sektör Bildirgesi eşlik 
etmişti. Bu Sektör Bildirgesi, 
Demiryolu Yük Koridorları 
Yönetim Kurulları tarafından 
desteklenmiş ve 2018 yılında, 
Avusturya Cumhurbaşkanlığı 
tarafından yürütülen Viyana 
Bildirisi “Demiryolu yükünü 
artırma konusunda ilerleme”, 

Ulaştırma Bakanları ve de-
miryolu taşımacılığına dahil 
olan paydaşlar arasında güçlü 
bir işbirliğinin devam etmesi 
gerektiğinin altını çizmişti. 
2020 Berlin Bakanlar Dekla-
rasyonu da bu konudaki çalış-
maları ve gelişmeyi sürdürür 
nitelikte. Bakanların Berlin 
Bildirgesini hazırlarken izini 
sürdükleri ve göz önüne aldık-
ları başlıklar şöyle sıralandı: 

- 21 Haziran 2016 tarihli 
Rotterdam Bakanlar Deklaras-
yonu “Uluslararası demiryolu 
taşımacılığını artırmak için 
Demiryolu Yük Koridorları”,

- Avusturya Konseyi Baş-
kanlığı tarafından sunulan 
6 Aralık 2018 tarihli Viyana 
Deklarasyonu “Demiryolu 
yükünün artırılmasına yöne-
lik ilerleme”,

üzerindeki olumsuz etkileri-
nin ötesinde birçok endüstri 
ve işletmenin üretimlerini 
durdurmaları nedeniyle bu 
durumdan demiryolu taşıma-
cılığının ve kuruluşlarının şid-
detli şekilde etkilendiğini vur-
guluyor. Bildirgede Ulaştırma 
Bakanlarının Avrupa Birliği 
ve ilgili tüm paydaşlarla işbir-
liği içinde demiryolu taşıma-
cılığı için krizden kaynakla-
nan zorluklara odaklanması 
gerektiği belirtiliyor. Avrupa 
Parlamentosu ve Konsey’in 
rekabetçi yük taşımacılığına 
yönelik Avrupa demiryolu 
ağına ilişkin 913/2010 sayılı 
Tüzüğü raporun yayınlanma-
sından tam on yıl önce kabul 
etmişti. Bu süre boyunca de-
miryolu yük koridorları, Av-
rasya demiryolu yük yolları 
gibi Avrupa Birliği sınırları 
dışındaki yük yollarına da 
bağlantılar oluşturuldu. 

Avrupa Birliği’ne üye ül-
kelerin demiryollarına iliş-
kin geliştirme çalışmaları ve 
tedbir çalışmaları düzenli 

“KOVID-19 krizi sadece dün-
ya çapında toplumlar ve ekono-
miler üzerinde olağanüstü o-
lumsuz bir etkiye sahip olmakla 
kalmıyor, aynı zamanda birçok 
endüstri ve işletme üretimi dur-
durduğu için bu durum demir-
yolu taşımacılığını ve kuruluş-
larını şiddetli şekilde etkiliyor. 
Bununla birlikte, kriz sırasında 
uluslararası yük akışlarını ve 
lojistik zincirlerini korurken, 
Demiryolu Taşımacılığı Kori-
dorlarının ve ilgili paydaşların 
endüstrilerin, işletmelerin ve 
insanların arzını korumadaki ö-
nemi ne kadar vurgulansa azdır. 
Görülüyor ki gelecek dönemde 

demiryolu taşımacılığı ve 
paydaşları, bazılarının varlı-
ğını tehdit eden krizin neden 
olduğu olumsuz ekonomik 
etkilerle mücadele etmek zo-
runda kalacaklar. Ulaştırma 
Bakanlarının, demiryolu taşı-
macılığı ve bu sektörün taah-
hütleri için Avrupa Birliği ve 
ilgili tüm paydaşlarla işbirliği 
içinde krizden kaynaklanan 
bu muazzam zorluklara odak-
lanması gerekmektedir. 

Kovid-19 krizinden çok 
önce, mevcut 11 Demiryolu 
Yük Koridoru Avrupa’da yük 
taşımacılığının çok önem-
li bir unsuru haline geldi 

ve Avrupa’da tutarlı bir de-
miryolu yük pazarına doğru 
ilerlerken örgütsel, teknik 
ve politik engellerin aşılma-
sında ilerleme kaydetmeye 
yardımcı oldu. Bu başarının 
önemli bir unsuru, koridor-
lar ve altyapı yöneticileri 
arasında bilgi alışverişi ve en 
iyi uygulama, bir diğeri ise 
tüm Demiryolu Taşımacılığı 
Koridoru üye ülkeleri ve pay-
daşlarının örnek teşkil eden 
işbirliğidir. Ayrıca, TEN-T 
Çekirdek Ağ Koridorları ile 
işbirliği ve karşılıklı bilgi alış-
verişi her iki yapı için de her 
zaman önemli destek sağla-

mıştır. Kovid-19 salgını sıra-
sında, demiryolunun güveni-
lir ve dakik olduğu ve esnek, 
çok modlu bir taşıma sistemi-
nin temel bir unsuru olduğu 
kanıtlanmıştır. Demiryolu 
taşımacılığı büyük ölçüde ke-
sintisiz olarak devam etti. Bu, 
demiryolu taşımacılığının te-
mel başarı faktörlerini, yani 
kaliteli ve yüksek kapasiteli 
altyapıyı vurgulamıştır. Yeşil 
Anlaşmada, Avrupa Komis-
yonu, demiryolu taşımacılı-
ğını iklim dostu taşımacılığa 
geçişte en önemli öncelik ola-
rak içeriyor, çünkü demiryolu 
en çevre dostu olan modlar-

dan biridir.
Bu girişimin yalnızca de-

miryolu taşımacılığına yeni 
yaklaşımlar ve fikirler getir-
mesini değil, aynı zaman-
da Demiryolu Taşımacılığı 
Koridorları tarafından ka-
zanılan tüm deneyimler ve 
en iyi uygulamalar üzerine 
inşa edilmesini bekliyoruz. 
Demiryolu taşımacılığının 
geniş ölçekli elektrikli çekiş 
kullanımından kaynaklanan 
olağanüstü düşük karbon a-
yak izi, raylı sistemlerin yük-
sek enerji verimliliği, yüksek 
taşıma hacimlerine uygun-
luk ve diğer çevre dostu sü-

rüş sistemleri bizi tamamen 
karbon-nötr demiryolu taşı-
macılığını geliştirilmeye yö-
nelik çalışmaları sürdürmeye 
teşvik ediyor. Demiryolu 
gürültüsünün etkin biçimde 
azaltılması, demiryolu yükü-
nün çevresel avantajını daha 
da artırmaya yönelik bir baş-
ka önemli katkıdır. Demir-
yolu taşımacılığı için önemli 
bir fırsat da dijitalleşmedir. 
Geçici kapasite kısıtlama-
larının yönetimi dahil ol-
mak üzere altyapı ağlarının 
dijitalleştirilmesi, kapasite 
yönetimi ve tahsisinin yanı 
sıra birlikte çalışabilir BT 
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“AVRUPA demiryolu taşı-
macılığını artırmak, yalnız-
ca taşımacılıkta karbonun 
azaltılması ve Avrupa iklim 
hedeflerinin karşılanması 
için önemli bir adım değil-
dir, aynı zamanda Kovid-19 
salgını karşısında yük taşı-
macılığının esnekliğini de 
güçlendirmiştir. Avrupa Yeşil 
Anlaşması, demiryolu taşı-
macılığına, düşük karbonlu 
bir ekonomiye yönelik tam 
potansiyelini ortaya çıkarma 
ve AB’nin 2030 yılına kadar 
sera gazı emisyonlarını en az 
yüzde 55 oranında azaltma 
hedefine ulaşmasına yardımcı 
olma fırsatı sunuyor.

Son 10 yılda, demiryolu ta-
şımacılığı, zorlu bir pazar orta-
mı ve heterojen ulusal gelişme-

ler ile karakterize edilmiş, bu da 
demiryolu taşımacılığında fark-
lı gelişmeler ve pazar payları ile 
sonuçlanmıştır. Ton-kilometre 
olarak ifade edilen EU28 de-
miryolu hacimleri 1995 ile 
2016 arasında yüzde 7 arttı. An-
cak aynı dönemde EU28 demir-
yolu yük payı yüzde 20,2’den 
yüzde 16,4’e geriledi.

Bazı ülkelerde yük taşıma-
cılığında demiryolu modu 
payında bazı iyileştirmeler ve 
artışlar kaydedilmiş olsa da, 
uluslararası demiryolu yük tra-
fiğini artırmak ve demiryolu 
yükünün modal payını 2030’a 
kadar yüzde 30’a çıkarmak için 
AB düzeyinde daha fazla çaba 
sarf edilmesi gerekmektedir.

‘Rotterdam Deklaras-
yonu’nun ardından sektör, 

Hollanda’nın Konsey Başkan-
lığı altında Aralık 2016’da-
ki Demiryolu Taşımacılığı 
Günü’nde sunulan 10 öncelik 
belirledi. Sektör paydaşları ön-
celikler üzerinde entegre bir 
şekilde çalışma kararı aldılar ve 
2017 yılının Temmuz ayında 
bilgi paylaşım platformu olarak 
Sektör Beyanı Grubu’nu kur-
dular. Belirlenen önceliklerin 
her biri için raportörler atandı.

Sektör Beyanı Grubu, Av-
rupa Komisyonu Demiryo-
lu Taşımacılığı Koridorları 
Yönetmeliği’ni revize etmeyi 
hedefleyen, Bakanlar tarafın-
dan hazırlanan 21 Eylül 2020 
tarihli “Demiryolu Yük Kori-
dorları: Avrupa’da Demiryolu 
Taşımacılığının Geleceği” Dek-
larasyonunu (Berlin Beyanna-

mesi) memnuniyetle karşıla-
maktadır. Berlin Bildirgesi, Üye 
Devletlerin uluslararası demir-
yolu taşımacılığını ve Demir-
yolu Taşımacılığı Koridorlarını 
desteklemek için gerekli net 
taahhüdünü sergilemekte ve 
Avrupa Yeşil Anlaşması açısın-
dan demiryolu yükünün çevre-
sel avantajını haklı olarak kabul 
etmektedir. Üye Devletlerin 
Dijital Otomatik Kuplaj için 
bir göç stratejisi üzerinde anlaş-
maya varma konusundaki açık 
taahhütlerini memnuniyetle 
karşılıyoruz. Bildirgenin giri-
şinde belirtildiği gibi altyapı 
ağlarının daha fazla dijitalleşti-
rilmesinin, kapasite yönetimi-
nin ve tahsisinin önemini de 
vurgulamak istiyoruz.

Sektör Beyanı Grubu, ku-

ruluşundan bu yana, tüm pay-
daşlara, belirlenen öncelikli 
eylemleriyle birlikte Sektör Be-
yannamesinin uygulanmasıyla 
ilgili tüm bilgileri şeffaf bir şe-
kilde sağlamaya dahil olmuştur. 
Atanan raportörler, SBG’nin 
gücünden yararlanarak, önce-
likli eylemlerin uygulanmasını 
hızlandırmak için sektör çapın-
da ve siyasi destekle bir dinamik 
yarattı. En başından beri temel 
slogan entegre bir şekilde birlik-
te çalışmaktı. Seçilen yönetişim 
yapısının, tüm sektör paydaşları 
arasındaki iletişimi ve işbirliğini 
teşvik etmede yararlı olduğu ka-
nıtlanmıştır; bu, belirlenen zor-
lu sorunların üstesinden gelmek 
için önemli bir ön şarttır. Ay-
rıca, ulaştırma bakanlıkları ile 
etkileşim, tüm aktörler arasın-

da daha fazla şeffaflık ve güven 
sağlanmasında destekleyici ol-
muştur. Bu ortak eylemler, Av-
rupa demiryolu yük taşımacılığı 
için somut bir gelişme sürecini 
harekete geçirmiştir. Bununla 
birlikte, demiryolu moduna 
yönelimi gerçeğe dönüştürmek 
için demiryolu taşımacılığı sek-
töründe ek bir ivmeye ihtiyaç 
vardır. Uluslararası demiryolu 
taşımacılığı, özellikle sınır ge-
çişlerinde ve eksik bağlantılarda 
altyapı ve operasyonel darbo-
ğazlar nedeniyle hala engelle-
niyor. Bu takip notunda Sektör 
Beyanı Grubu, öncelikleri şöyle 
özetlemektedir: 

1. Zaman Çizelgesini ve 
Kapasite Yeniden Tasarımını 
İzleme

2. RFC’lerde kapasite teklifi 

Sektör Beyan Grubu Berlin Bildirgesi İçin Takip Notu Yayınladı

Birinci sayfadaki haberin devamı
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- 30 Ekim 2018 tarihli “Yeni bir 
çağın başlangıcı: Avrupa için temiz, 
güvenli ve uygun fiyatlı mobilite” 
Graz bildirisi,

- Avrupa Komisyonu’nun 
913/2010 Tüzüğünün uygulanma-
sına ilişkin raporu, COM (2018).

31 ülke bakanının imza altına 
aldığı bildirgede Avrupa Birliği’nin 
demiryolu taşımacılığının sürdü-
rülebilirliğine ve geliştirilmesine 
ilişkin 5 ana başlık üzerinde mu-
tabakata varıldı. Bu başlıklar De-
miryolu Yük Koridorlarının daha 
da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi 
için çalışmalar yapmak, demiryolu 
yük taşımacılığı paydaşlarını pa-
zarın ihtiyaçlarına daha iyi uyum 
sağlayabilmesi için desteklemek, 
demiryolu yük taşımacılığını yük-
lerin taşınmasında en çevre dostu 
yollardan biri olarak güçlendirmek, 
teknik ve operasyonel uyumu geliş-
tirmek ve kalifiye işgücünü arttır-
mak oldu.

Kombine taşımacılardan 
rapora övgü

Avrupa Karayolu-Demiryolu 
Kombine Taşımacıları Birliği’nin  
(UIRR) rapora ilişkin açıklama-

sında, Avrupa demiryolu taşı-
macılığının dönüşümünün daha 
önce görülmemiş bir hızla devam 
ettiği belirtilirken şu ifadelere yer 
verildi: 2019 yılında her iki yük 
treninden birini Karayolu-Demir-
yolu Kombine Taşımacıları dol-
durdu - bu tarihi bir yükseliştir. 
Bu eğilim, ancak geleneksel şekil-
de demiryolu ile taşınan malların 
hacmi düşmeye devam ederken ve 
varlık kullanımını artırma baskısı 
sürerken kamyon taşımacılığının 
ekonominin paydaşlarının çoğun-
luğu tarafından tercih edilmesi ile 

güçlenecektir. İntermodal opera-
törler, piyasanın beklediği hizmet 
seviyelerini geliştirmek için de-
miryolu taşımacılığı sektörü ile el 
ele çalışıyor. Başarıları, uluslararası 
yük trenlerinin güvenilir bir şekil-
de işleyen bir altyapıya ve pazarın 
beklediği kaliteyi genişletmek için 
gereken altyapı kapasitelerine eri-
şirken, adil, moddan bağımsız bir 
düzenleyici çerçevenin oluşturul-
duğunu garanti eden politika yapı-
cıların geniş desteğine bağlıdır. Av-
rupa ekonomisinin rekabet gücü 
ve buna paralel yaşanabilir bir kıta 

arzusu, sağlam bir demiryolu yük 
ağını gerektirmektedir. 

Avrupa Karayolu-Demiryolu 
Kombine Taşımacıları Birliği (U-
IRR) Başkanı Ralf-Charley Schultze 
de “Siyasi karar alıcılar ve demiryolu 
taşımacılığı sektörünün kilit oyuncu-
larının ortak çabası, demiryolu taşı-
macılığının Avrupa Yeşil Anlaşması 
ile ilgili misyonunu yerine getirmesi 
ve eşzamanlı olarak kıtamızdaki Ko-
vid sonrası ekonomik toparlanmayı 
hızlandırması için gereken perfor-
mansı sağlamak için bir zorunluluk-
tur,” şeklinde yorumda bulundu.

Avrupa Karayolu-Demiryolu
Kombine Taşımacıları Birliği (UIRR) 

Başkanı Ralf-Charley

sistemlerini kullanarak nakliye 
süreçlerinin ve ilgili bilgi akışları-
nın otomasyonu, mevcut ve gele-
cekteki yatırımların daha verimli 
kullanımına katkıda bulunacak-
tır. TEN-T Çekirdek Ağının 
2030 yılına kadar tamamlanma-
sı ve Avrupa Demiryolu Trafik 
Yönetim Sistemi / Avrupa Tren 
Kontrol Sisteminin (ERTMS / 
ETCS) mevcut sürümünün hem 
yol kenarında hem de araç içi 
olmak üzere tüm Avrupa’da yay-
gın olarak konuşlandırılması ve 
taşınması dijital demiryolu ope-
rasyonlarına geçiş, daha verimli 
ve daha iyi entegre demiryolu ta-
şımacılığına yol açacak ve böylece 
demiryolu yükünde çığır açan bir 
dönüşüm sağlayacaktır.”

için yeni kavramlar
3. Geçici Kapasite Kısıtlamaları 

(TCR’ler) Konusunda Koordinas-
yonun İyileştirilmesi

4. Yol Koordinasyon Sisteminin 
(PCS) kullanımının geliştirilmesi

5. Sınırlardaki süreçlerin uyumu-
nu iyileştirme

6. Tren takibi ve Beklenen Varış 
Zamanı (ETA)

7. Önceliklendirme, finansman 
araçları, TEN-T parametrelerinin 
izlenmesi

8. Somut Avrupa Demiryolu Tra-
fik Yönetim Sistemi’nin (ERTMS) 
Uygulamasının Kolaylaştırılması

9. Uygulanan / paylaşılan Temel 
Performans Göstergeleri ile nakliye 
hizmetlerinin kalitesini izleme

10. Koridor Bilgi Belgesinin 
(CID) Uyumlaştırılması

11. Uluslararası Acil Durum Yö-
netimi (ICM)

12. Dil Programı
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lamak, demir yolu sektörünün 
ulaşımda payını artırmak gibi 
hedeflerine değindi.

Almanya ve Rusya’da ha-
yata geçirilen demir yolu re-
formlarını ve bu reformlarla 
sağlanan gelişmeleri anlatan 
Uygun, dünyada demir yo-
lunda son reform gelişmeleri-
nin Fransa, İngiltere, İspanya, 
Ukrayna ve Hindistan’da ya-
şandığını kaydetti.

TCDD Genel Müdürü Uy-
gun, Türkiye’nin demir yolla-
rında yaşadığı süreçlere de-
ğinerek, “Ülkemizde 1950’li 
yıllarda demir yollarının yol-
cu taşımacılığındaki payı yüz-

üzere Mwani Qatar (% 51 
hissedar) ve Milaha (% 49 
hissedar) tarafından ortak-
laşa kurulan QTerminals, 
Katar’ın ithalat ve ihraca-
tından, deniz ticaretini sağ-
lamaktan, yerel ve bölgesel 
olarak ekonomik büyümeyi 
teşvik etmekten sorumlu.

TÜRK Demiryolu Zirvesi 
kapsamında gerçekleştirilen 
“Demiryolları Reformu” baş-
lıklı panelde konuşan TCDD 
Genel Müdürü Ali İhsan 
Uygun, çevreci ve ekonomik 
olan demir yollarının diğer 
ulaşım türlerine göre sundu-
ğu avantajlara değindi.

Uygun, demir yolunun, lo-
jistik ve lojistiğe bağlı sanayi 
üretiminin hızını, kabiliyeti-
ni ve kapasitesini artıran ula-
şım modu olarak bütün dün-
yada 21. yüzyıla damgasını 
vurduğunu ancak bu alandaki 
yatırımların maliyetinin yük-
sek olduğunu söyledi.

Türkiye’nin bütünsel kal-
kınma hedefleri doğrultusun-
da sürdürülebilirliğini sağla-

DÜNYANIN en büyük 
kruvaziyer liman işletmecisi 
ve Global Yatırım Holding 
iştiraki Global Ports Hol-
ding, Türkiye’nin önde gelen 
ticari kargo ihracat limanı, 
daha çok Asya ve Ortadoğu 
pazarlarına yönelik olarak 
konteyner, genel ve dökme 
kargo alanlarında faaliyet 
gösteren Antalya’daki Port 
Akdeniz’in satışı için başladı-
ğı görüşmelerde son aşamaya 
geldi. Katar merkezli ticari 
liman işletmecisi QTermi-
nals ile 140 milyon dolar 
değerinde hisse satım sözleş-
mesi imzalayan Global Ports 
Holding, gerekli onayların 
alınmasının ardından devri 
tamamlayacak. Global Ports 
Holding’in bu satıştan elde 
edeceği nakit girişi, kapanış 
gününde Port Akdeniz’in 
net borç durumu ile satış iş-
lemine ilişkin giderler ve ver-

yabilmek için demir yollarına 
önemli yatırımlar yapılması 
gerektiğini belirten Uygun, 
“Bu gereklilikten dolayı hü-
kümetlerimizce son 18 yılda 
devlet politikası haline dö-
nüştürülmüş olan demir yol-
larımıza 167,5 milyar liralık 
yatırım yapılmıştır.” dedi.

Diğer ulaşım modlarının 
çok hızlı gelişmesi, lojistik 
sektöründeki ihtiyaçların ve 
yolcu beklentilerinin değiş-
mesinin daha rekabetçi ve sür-
dürülebilir bir demir yolu sek-
törü için yeniden yapılanma 
ihtiyacı doğurduğunu söyle-
yen Uygun, reformların; dev-
letin yükümlülüklerini ve har-
camalarını azaltmak, finansal 
verimliliğin sürdürülmesi sağ-

gilere göre kesinleşecekken, 
QTerminals bedelin küçük 
bir kısmını kapanış işlemin-
den 12 ay sonra ödeyecek.

Katar’ın Hamad 
Limanı’nda konteyner, ge-
nel kargo, RORO, canlı 
hayvan ve açık deniz te-
darik hizmetleri sunmak 

(AB) mevzuatı ile de uyumlu 
bir demir yolu sektörünün 
oluşturulmasına ihtiyaç var-
dır. Demir yolu sektörüne 
son yıllarda yapılan büyük 
yatırımların artarak sürdü-
rülmesinin yanında sektörün 
düzenlenmesi ve TCDD’nin 
yeniden yapılandırılması ihti-
yacı doğmuştur.”

2021 yılında yolcu
taşımacılığında serbestleşme 

tamamlanacak
Tarihsel süreç içinde 

Türkiye’nin demir yolu yatı-
rımlarının gelişimine deği-
nen Uygun, halihazırda 1213 
kilometresi yüksek hızlı tren 

yerel, bölgesel ve hükümet 
paydaşlarının anlaşmayı sı-
cak karşılayacağını bekledi-
ğini ifade etti.

Kutman: ‘Port of Adria 
Karadağ için de

görüşmelere başlandı’
Mehmet Kutman, satış 

işleminin tamamlanma-
sı ile birlikte Global Ports 
Holding’in stratejisi doğrul-
tusunda kruvaziyer odağının 
daha da arttığını söyledi. 
Portföylerindeki iki ticari 
limanından diğeri olan Port 
Of Adria Karadağ için de 
satış kararı alındığını ve gö-
rüşmelere başlandığını açık-
layan Kutman, kruvaziyer 
operasyonları Kovid-19 pan-
demisinden önemli ölçüde 
etkilenmeye devam etse de 
kruvaziyer turizminin uzun 
vadede önemini koruduğu-
nu anlattı.

Kruvaziyer şirketlerinin 
2021 için güçlü rezervas-
yonlar bildirmeye devam 
etmesinin sektörün geri dö-
nüşü açısından cesaret verici 
olduğunu belirten Kutman, 
“Bu dönemde de dünyadaki 
önemli kruvaziyer limanları 

hattı olmak üzere 12 bin 803 
kilometre uzunluğunda de-
mir yolu hattına sahip olduk-
larını, çift hatların oranının 
yüzde 5’ten yüzde 13’e yük-
seldiğini bildirdi.

Altyapı yatırımlarına ek o-
larak, yük ve yolcu taşımacılı-
ğında demir yolunun payının 
artırılması için sektördeki ak-
törlerin etkinleşmesini sağla-
yan reformların gerçekleştiril-
mesinin ülke için kaçınılmaz 
olduğunu vurgulayan Uygun, 
bu kapsamda TCDD’de ya-
pılan reformları anlattı. Uy-
gun, “TCDD Taşımacılık 
AŞ tarafından yapılan yolcu 
taşımacılığı, 2021 itibarıyla 
özel şirketlerin de katılımına 
açılarak yolcu taşımacılığında 
da serbestleşme tamamlanmış 
olacak.” dedi.

için önümüze çıkan fırsat-
ları değerlendirmeye devam 
ediyoruz. Port Akdeniz 2006 
yılından beri GPH’nin ay-
rılmaz bir parçası ve yıllar 
içinde Grubun başarılı geli-
şiminde çok önemli bir rol 
oynadı. Bununla birlikte, 
kruvaziyer limanı pazarında 
büyümemize devam ederken, 
Port Akdeniz yönetiminin 
öncelikli olarak ticari liman 
pazarına odaklanan bir orga-
nizasyona geçmesinin zama-
nı geldi. Önde gelen bir kü-
resel ticari liman işletmecisi 
olarak QTerminals’in Port 
Akdeniz için ideal bir yuva 
olacağını ve tüm yerel pay-
daşların önümüzdeki yıllarda 
limanın QTerminals yöneti-
minden faydalanacağına ina-
nıyorum” dedi.

de 42, yük taşımacılığındaki 
payı ise yüzde 68 düzeyindey-
ken 2018’e gelindiğinde bu 
oranlar yüzde 1,3 ve yüzde 5,5 
seviyelerine düşmüş ve canlılı-
ğını yitirmiştir.” dedi.

Demiryollarının ülkelerin 
kalkınmasındaki önemine 
işaret eden Uygun, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Ülkemizin 
kalkınmasında ve bağımsızlı-
ğında belirleyici rol oynayan 
demir yollarının yeniden can-
landırılması ve taşımacılık-
taki rolünün güçlendirilmesi 
için serbest, rekabetçi, eko-
nomik ve sosyal açılardan sür-
dürülebilir ve Avrupa Birliği 

Global Yatırım Holding 
(GYH) ve Global Ports 
Holding (GPH) Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet 
Kutman, Port Akdeniz’in 
QTerminals’e devrinin zaten 
güçlü olan Türkiye ve Katar 
ilişkilerini daha da ileriye ta-
şıyacağını kaydederek, tüm 

Demiryollarındaki Serbestleşme 
Yolcu Taşımacılığıyla Devam Edecek

Global Port Akdeniz’i Katarlı 
QTerminals’e Devrediyor

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun

Demiryolu 
taşımacılığının 
payını arttırmak 
istediklerini söyleyen 
TCDD Genel Müdürü 
Ali İhsan Uygun, 
TCDD Taşımacılık AŞ 
tarafından yapılan 
yolcu taşımacılığının, 
2021 itibarıyla 
özel şirketlerin de 
katılımına açılacağını 
açıkladı. 

Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, portföyünde bulunan Antalya’daki ticari 
limanı Port Akdeniz’in devri için Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals ile hisse 
satım sözleşmesi imzaladı. Gerekli onayların alınmasının ardından gerçekleşecek satışın 
toplam bedeli ise 140 milyon dolar olacak. 

Global Yatırım Holding ve 
Global Ports Holding

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Kutman
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Arkas Line, Mersin’den Rusya’ya 
Reefer Servisine Başlıyor

Eylül’de Türk 
Limanlarından 
Elleçlenen 
Yük Miktarı 
Arttı

ARKAS Line ve Sealand or-
taklığı ile taze meyve ve sebze 
sezonuna bağlı olarak tekrar 
açılan reefer servisi “Rusya Eks-
pres Servis”, Ekim sonu itibariyle 
Mersin Limanı’ndan hizmet ver-
meye başlayacak. Arkas Line ve 
Sealand hatlarının birer gemiyle 
sürdüreceği bu ortak servis saye-
sinde, ihraç taze ürünler Mersin 

 We have the right environmentally
friendly solution for the transport 
of your trucks, trailers, buses
and cars worldwide.

transport on its own wheels
transport on special trailers
trailer trucking
rail transport
container trucking
logistic chain/combined solutions
ro/ro service
service centre

 Vega International Car-Transport and Logistic-Trading Ges.m.b.H.

 HEADOFFICE SALZBURG
Schmiedinger Straße 67  Tel +43/662/436280  E-mail vega@vegatrans.com
A-5020 Salzburg Fax +43/662/436294 Internet www.vegatrans.com
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Excellence 
is our driver
Excellence 
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Karlovy Vary.Tiblisi.Moskau.Zagreb.Aiud.Bucuresti
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Limanı’ndan 4 gün gibi kısa bir süre-
de, Novorossiysk üzerinden Rusya pi-
yasasıyla buluşacak. Haftalık olarak 
hizmet verecek bu servise Cosco Hat-
tı da yer(slot) anlaşmasıyla katılacak.

İlk aşamada servis rotasyonu ola-
rak Mersin ve Novorossiysk liman-
ları arasında faaliyet gösterecek bu 
servisin ilk gemisi olan Bomar Re-
solve, 30 Ekim 2020 akşamı Mersin 

DIŞ ticarette son aylarda yük-
selen bir grafik çizen Türkiye’de 
2020 yılı Eylül ayında limanlar-
da gerçekleştirilen ihracat amaçlı 
yükleme miktarı bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 13.6 arta-
rak 12 milyon 151 bin 593 ton, 
ithalat amaçlı boşaltma miktarı 
ise bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 3 artarak 19 milyon 25 bin 
862 ton olarak gerçekleşti. 2020 
yılı Ocak-Eylül döneminde dış 
ticaret amaçlı denizyolu taşıma-
cılığında elleçlenen toplam yük 
miktarı ise bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 4 artışla 
270 milyon 571 bin 661 ton oldu-
ğu belirtildi. Ulaştırma ve Altya-
pı Bakanlığı’nın salgın sürecinde 
gemi adamı ile gemi ve denizci-
lik şirketlerinin sertifikalarının 
süreleri ile gemi denetimlerinin 
aralıklarının uzatılması ve alınan 
tedbirler salgın sürecinde devam-
lılığı hayati önem taşıyan deniz 
ticaretinde Türkiye’ye çok büyük 
avantaj sağladığı ifade edildi.

 Ihracatta Italya, 
ithalatta Rusya

Denizyolu ile yapılan ihracat 
ve ithalatın büyük bir bölümü-
nü Avrupa ile gerçekleştiren 
Türkiye 2020 yılı eylül ayında 
ihracatta en fazla yük elleçleme-
sini İtalya’ya yaptı. Eylül ayında 
İtalya’ya 1 milyon 91 bin 268 
ton yük elleçlemesi gerçekleştir-
di. İthalatta ise ilk sırayı Rusya 
aldı. 2020 yılı eylül ayında de-
nizyolu ile yapılan ithalatta en 
fazla yük elleçlemesi 5 milyon 
219 bin 694 ton ile Rusya’dan 
yapılan taşımalarda gerçekleşti.

Diğer yandan eylül ayında dış 
ticarette en fazla yük elleçlemesi 
yapılan yük cinsi 2 milyon 389 
bin 597 ton ile ham petrol olur-
ken, deniz yolu ile en fazla ihraç 
edilen yük cinsi ise 982 bin 260 
ton ile Klinker oldu.

2020 yılı Ocak-Eylül döne-
minde Türk bayraklı gemiler ile 
taşınan yük miktarı 2 milyon 
762 bin 185 ton ile bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
27,2 arttı. 2020 yılı Ocak-Eylül 
döneminde yabancı bayraklı ge-
miler ile taşınan yük miktarı ise 
28 milyon 415 bin 270 ton ile 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 5.3 arttı.

limanına yanaşacak. Takip eden haf-
talarda Nele Maersk ve Sine A gemi-

leri bu servis altında haftalık olarak 
hizmet vermeye başlayacak.
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inovasyonlarını ayırt eden 
özellikler arasında yer aldı. 
Ödüller uluslararası yayın-
lardan 16 gazeteciden oluşan 

2002 yılından beri verilen 
Trailer Innovation Ödülleri, 
Kovid-19 salgınının etkile-
rine rağmen kesintiye uğra-
madı ve sahiplerini buldu. 
Dünyada treyler ve üstyapı 
sektörünün yenilikçi gücü-
ne 18 yıldır destek veren ve 
Türkiye’den Aysberg Basın 
Yayın mecralarından “kasa-
dergisi.com”un jüri üyeleri a-
rasında yer aldığı ödülle 2021 
yılının kazananları belli oldu. 

Bu yıl farklı kategorideki 

ödüllerde dünyanın her ye-
rinden üreticilerin 50 heye-
can verici inovasyonu aday 
olarak yer aldı. Aday yenilik-
ler akıllı, çevre dostu detay 
çözümlerinden oldukça kar-
maşık araç konseptlerine ve 
sistemlerine kadar uzanıyor. 
Daha akıllı, daha hafif, daha 
dayanıklı, daha çevre dostu, 
daha az bakım gerektiren, da-
ha aerodinamik, daha güvenli 
ve daha ekonomik nitelikler, 
şaşırtıcı çeşitlilikteki treyler 

bağımsız bir uzman jüri tara-
fından seçildi

Normalde Hannover’de 
düzenlenen IAA Ticari 
Araçlar Fuarı’nda düzenle-
nen bir törenle sahiplerini 
bulan ödüller 2020 yılında 
pandemi nedeniyle fuarla-
rın iptal olmasından dolayı 
sanal ticari araç ticaret fuarı 
MFB 2020’de canlı video 
aktarımı ile verildi. Gövde, 
Şasi, Bileşenler, Konsept, 
Çevre, Güvenlik ve Akıllı 
Treyler olmak üzere yedi 
kategoride 2021 ödül kaza-
nanları belirlendi. 

2021 Trailer Innovation
Ödülleri Sahiplerini Buldu
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lemelerinde treylerin sabit 
kalması için mekanik ayak, 
feribota biniş-inişlerde tasar-
lanan tampon, intermodal 
tren vagonu yüklemelerinde 
her vagona uygunluk, dam-
perli araçlarda yük boşaltma 
sırasında mekanik ayak ile 
stabilizasyon ihtiyacı ve lastik

değişimi operasyonlarının 
kolaylığını sağlamak gibi 5 
farklı operasyonda verimli 
çözümler sunuyor.

Tırsan, “Gövde” 
ve “Akıllı Treyler” 

kategorilerinde ikinci oldu
“Gövde” kategorisinde 

ikinci olan ilk ve tek 45 ft. 
Rulo Swap Body K.SWAU 
CC aracı, şasiye entegre çelik 
rulo taşıma havuzuna sahip 
olup, 30 tonluk yük taşıma 
kapasitesi ile yenilikçi şasi ta-
sarımıyla intermodal çelik ru-
lo taşımacılığı için geliştirildi. 
Araç, geliştirme sırasında ger-
çekleştirilen testler sonucun-
da, artık tüm swap gövdeleri 
için zorunlu olan UIC 592 / 
IRS 50592 ve IRS 50596-5 
sertifikasyonu için teknik ge-
reklilikleri karşılayacak şekil-

bir ilki gerçekleştirerek, ilk 
rollerbed swap body aracını 
Adapazarı’nda üretti.

Yeni yükleme ünitelerinin 
rolerbedli araçlar ile taşınma-
sı uzun dönemde yük paket-
leme malzemelerinden tasar-
ruf, iş sağlığı ve güvenliğinde 
iyileştirmeler ve kazaların ön-
lenmesinin yanı sıra taşımacı-
lık zincirindeki tüm paydaş-
ları için sunduğu operasyonel 
verimlilik ile yükleme kapasi-
tesinde ve operasyon hızında 
iyileştirmeler sağlıyor.

Geleceğin treylerleri
şimdiden hazır

Komponent kategorisi-
nin birincisi çok fonksiyonlu 
tampon Eylül 2021’de zo-
runlu hale gelecek olan yeni 
regülasyonlara göre tasarlana-
rak üretilecek. Tırsan Gövde 
kategorisi ikincisi, Rulo Swap 
Body aracı, sektörde bir ilk ve 
tek olduğu gibi, geliştirilme-
si sırasında gerçekleştirilmiş 
şasi iyileştirmeleri Avrupa’da 
bundan sonra üretilecek tüm 
swap bodyler için zorunluluk 
haline gelerek mevzuata girdi.

Tırsan, Akıllı treyler kate-

ALMANYA’DA düzenle-
nen uluslararası yarışmaya 
Kässbohrer ve Van Eck mar-
kaları ile katılan Tırsan; Çok 
Fonksiyonlu Arka Tampon 
RUPD-5K1 ile “Kompo-
nent” kategorisinde 1.’lik; ilk 
ve tek 45ft Rulo Swap Body 
aracıyla “Gövde” kategori-
sinde 2.’lik; Treyler Gelişmiş 
Sürücü Destek Sistemleri 
ile “Akıllı Treyler” kategori-
sinde 2.’lik ve Yeni Modüler 
Yükleme Ünitelerine uygun 
Rollerbedli Araçlarıyla “Çev-
re” kategorisinden 3.’lük 
ödülü aldı. Tırsan, 2017’den 
beri aldığı Avrupa Treyler 
İnovasyon Ödülleri’ne, 2021 
ödüllerini de ekleyerek, top-
lam yedi kategoride yedi ödü-
lü de alan Avrupa’daki ilk ve 
tek şirket oldu.

Avrupa Treyler İnovasyon 
2017 Ödülleri’nde “Güven-
lik” kategorisinde birinci 
olan, Avrupa Treyler İnovas-
yon 2019 Ödülleri’nde ise 
“Şasi” kategorisinin birincisi 
ve ‘Konsept’ kategorisinin ü-
çüncüsü olan Tırsan, Avrupa 
Treyler İnovasyon 2021’de 

dört ödül birden kazandı. 
Tırsan; “Komponent” ka-
tegorisinde aday gösterilen 
Çok Fonksiyonlu Arka Tam-
pon RUPD-5K1 ile birinci; 
“Gövde” kategorisinde aday 
gösterilen ilk ve tek 45 ft. 
Rulo Swap Body K.SWAU 
CC aracı ve “Akıllı Treyler” 
kategorisinde aday gösteri-
len Treyler Gelişmiş Sürücü 
Destek Sistemleri (K-ADAS)
araçları ile ikincilik ödülleri-
nin ve yeni modüler yükleme 
ünitelerine uygun Rolerbedli 
Araçlar ile ‘Çevre’ kategori-
sinde üçüncülük ödülünün 
sahibi oldu.
“Komponent” kategorisinde 

birincilik ödülü
“Komponent” kategori-

sinin şampiyonu olan Çok 
Fonksiyonlu Arka Tampon 
RUPD-5K1, güvenli ve kat-
lanabilir tasarımı ile ön plana 
çıkıyor. RUPD-5K1, ECE.
R58.003 yönetmeliğine uy-
gun olarak treyler için arka 
tampon koruma görevini 
yerine getirirken, yukarı ve 
aşağı farklı pozisyonlarda 
ayarlanabiliyor. Antrepo yük-

de tasarlandı.
“Akıllı Treyler” katego-

risinde ikincilik ödülünün 
sahibi olan Treyler Gelişmiş 
Sürücü Destek Sistemleri (K-
ADAS), yüzde 50’den fazlası 
treyler sektöründe yeni olan 
ve mevcut kamyon ADAS sis-
temleri ile uyumlu 7 teknolo-
jiden oluşan 4 özelliği ile fark 
yaratıyor. Bu özellikler, tama-
men otonom sürüş standart 
hale geldiğinde gerekli olacak 
akıllı treylerin geliştirilmesi-
ne katkıda bulunuyor.

“Çevre” kategorisinde 
üçüncülük

“Çevre” kategorisinde 
üçüncü olan ‘ Yeni modüler 
yükleme ünitelerine uygun 
Rollerbedli araçlar’, Avrupa 
Birliği Horizon 2020 projesi 
kapsamında geliştirilmiş yeni 
modüler yükleme ünitele-
rinin güvenli ve verimli bir 
şekilde taşınmasını sağlayan 
rollerbedli kutu, perdeli ten-
teli ve swap body araçlarını 
içeriyor. Hali hazırda kutu 
ve perdeli tenteli araçlarda 
rollerbed özelliğini veren 
Tırsan, proje kapsamında 

gorisi ikincisi, Treyler Geliş-
miş Sürücü Destek Sistemleri 
çekici sistemleri ile de entegre 
olacak ve treylerleri geleceğin 
teknolojisi, otonom sürüşe 
hazır hale getirecek.

“Çevre” kategorisi üçün-
cüsü rolerbedli araçlar ise, 
Tırsan’ın hali hazırda başa-
rıyla ürettiği kutu, perdeli 
tenteli ve yeni geliştirdiği ro-
lerbedli swap body araçları-
nın Avrupa Birliği’nde bu 
sene onaylanmış yeni modu-
ler sistemlerin uzun dönem-
de uygulanmaya alınması ile 
birlikte operasyona tam geçiş 
yapabilecekler.

2019 yılında 51 farklı Ar-
Ge projesi üzerinde çalışan 
Tırsan Ar-Ge merkezi, 15’ten 
fazla ulusal ve uluslararası 
üniversite, enstitü, kurum ve 
derneklerin yanı sıra sistem 
tedarikçileriyle de geliştirme 
projeleri yürütmektedir. Tır-
san, düşük emisyonlu çevreci 
araçlar üretmek için Avrupa 
Komisyonu tarafından des-
teklenen Aeroflex Projesi gibi 
uluslararası projelerde de et-
kin rol oynuyor.

Tırsan’dan 2021 Treyler
İnovasyon Ödülleri’nde
Büyük Başarı
Türk treyler pazarının lideri ve Avrupa’daki en önemli markalardan biri 
olan Tırsan, treyler sektörünün Avrupa’daki en prestijli ödülü olan Trey-
ler İnovasyon 2021 Ödülleri’nde 4 ödül birden kazandı. 

GÖVDE

1. Knapen (NL). Schubbodenauflieger Exside

2. Kässbohrer (DE). Coil Swap Body K.SWAU.CC/45

3. Schwarzmüller (AT). Doppelkeil-Tanksattel

ŞASİ

1. Scheuerle (DE). Rotor Blade Transport System

2. Schwarzmüller (AT). Schubbodenauflieger mit Alu-Chassis

3. BPW (DE). Light-Tube

BİLEŞENLER

1. Kässbohrer (DE). RUPD-5K1

2. D-Tec (NL). Extendable Side Protection

3. Schmitz Cargobull (DE). S.KO Cool Smart

KONSEPT

1. Fliegl (DE). Swap Train

2. Humbaur (DE). HTD Container Laxo

3. Schmitz Cargobull (DE). Eco-Duo

ÇEVRE

1. Schmitz Cargobull (DE). S.KO mit E-Achse

2. Emons (NL). Solar-On-Top

3. Van Eck Trailers (NL). Smart rollerbed vehicles

GÜVENLİK

1. Krone (DE). Light Safety Sandwich Floor

2. Schmitz Cargobull (DE). Trailer-Connect-Türverschlusssystem

3. Schwarzmüller (AT). Electric roller tarpaulin

AKILLI TREYLER

1. Thermo King (IE). Advancer A-Series

2. Kässbohrer (DE). Advanced Driver Assistance System

3. Feldbinder (DE). Silosattelauflieger mit SSCH

TRAILER INNOVATION 2021

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Max’in rolü çok büyük. U-
luslararası ödüllü çekicimiz, 
özellikle konfor ve düşük 
yakıt tüketim değerleri ile 
müşterilerden yoğun talep 
görüyor. Mayıs-Haziran ay-
larında Türkiye’nin en çok 
satılan çekicisi F-Max oldu. 
Ford Trucks olarak bu saye-
de 2018 yılında yüzde 15,6, 
2019 yılında yüzde 17,9 olan 
çekici segmentindeki payı-
mızı yüzde 24’lere yükselt-
me başarısı gösterdik. Geldi-
ğimiz noktada Türkiye ağır 
ticari pazarında satılan her 
3 araçtan biri Ford Trucks 
oldu. İtfaiyeden, çöp aracı-

IVECO, Asya’daki varlığı-
nı Daily Minibüsün Viet-
nam’daki lansmanıyla geniş-
letti. Iveco, Daily Minibüsün 
demonte parçalarını montaj i-
çin Chu Lai Truong Hai Oto-
mobil Endüstriyel Bölgesinde 
yer alan THACO fabrikasına 
gönderiyor ve montaj sonra-
sında araçlar THACO’nun 
Vietnam’daki dağıtım ağı ara-
cılığıyla satılıyor.

Lansman etkinliğinde 
Iveco AMEA Marka Başka-
nı Koray Kurşunoğlu şunları 
söyledi: “Bugün, Iveco’nun 

F-MAX, Mayıs-Haziran ay-
larında Türkiye’nin en çok 
satılan çekicisi olurken Ford 
Trucks, Türkiye ağır ticari 
pazarında satılan her 3 araç-
tan biri oldu” dedi.

Pandeminde dönemi ağıt 
ticari araç pazarı Ford Trucks 
performansını çevrimiçi bir 
basın toplantısıyla değerlen-
diren Ford Trucks Genel 
Müdür Yardımcısı Serhan 
Turfan güncel verileri paylaş-
tı. Ford Otosan’n ağır ticari 
markası Ford Trucks, pande-
minin etkileri ile geçen 2020 
yılının ilk 9 ayında hedeflerin 
ve beklentilerin üzerinde bir 
büyüme yakalamayı başar-
dığına dikkat çeken Turfan,  
daralan Avrupa pazarında  
ise yayılım hedeflerini uzun 
vadeli bakış açısıyla koruduk-
larını kaydetti.

Turfan: “Türkiye 
ağır ticari pazarında satılan 

her 3 araçtan biri Ford 
Trucks oldu”

ITOY ödüllü F-Max’in 
başarısı ve müşterilerden 
gelen yoğun taleple çekici 

tarafında önemli bir yükse-
lişe imza attıklarını belirten 
Ford Trucks Genel Müdür 
Yardımcısı Serhan Turfan, 
şunları söyledi: 

“Ford Trucks olarak, pan-
deminin zorlayıcı etkilerine 
rağmen Eylül sonu itibarıy-
la yüzde 30,9 pazar payına 
ulaştık. 2020 yılında ağır 
ticari araç endüstrisinin yüz-
de 66‘sını oluşturan çekici 
segmentinde yüzde 24,1 ile 
tarihimizin en yüksek pazar 
payına ulaştık. Bu başarıda 
elbette, ‘2019 Uluslararası 
Yılın Kamyonu’ ödülüne 
layık görülen çekicimiz F-

devam edeceğini öngörmek-
teyiz” diye konuştu.

ITOY ödüllü F-Max’in 
global büyüme planlarında 
çok önemli bir eşiğe geçme-
lerini sağladığını ve yurtdışı 
pazarlardan yoğun bir talep 
görmeye başladıklarını akta-
ran Turfan, “Orta ve Doğu 
Avrupa’daki genişlememizi 
2018’de tamamlamıştık. Geç-
tiğimiz yıl da Batı Avrupa’da-
ki genişlememizi; İspanya, 
Portekiz ve İtalya’daki distri-
bütörlerimizi atayarak başlat-
tık. Pandemi sebebiyle Batı 
Avrupa pazarında yer alan 
İtalya ve İspanya’nın ve Orta 
Doğu Bölgesi’nin salgından 
yüksek ölçüde etkilenmesi 
ciddi bir daralma yaşanması-
na neden oldu. Nisan ayında 
yüzde 70’leri gören daralma-
nın ölçütü mayısla beraber 
yüzde 50’ye çekildi. Ancak 
uzun vadeli bakış açımızla 
Avrupa’da daralan pazara 
rağmen hedeflerimizi koru-
yoruz. Almanya, Fransa, Hol-
landa, Belçika ve Lüksemburg 
başta olmak üzere  Avrupa’da 

THACO Başkan Yardım-
cısı Nguyen Quang Bao ise 
“2018’de THACO ve Iveco, 
Iveco Daily Minibüsün Viet-
nam’daki montajı ve dağıtımı 
için bir ortaklık anlaşması im-
zalamıştı. Bu anlaşmayı taki-
ben THACO modern gövde 
hattına yatırım yaptı, ek ola-
rak katı teknik gerekliliklerle, 
üretim süreçleriyle ve Avrupa 
kalite standartlarıyla uyumlu 
batırma tanklı elektrostatik 
boya hattı da kurdu. Iveco’nun 
liderlerine THACO ile kur-
dukları bu ortaklıktaki gü-
venleri için teşekkür etmek 

yeni gireceğimiz birçok pa-
zarda var olma hedeflerimizi 
gerçekleştireceğiz.” dedi.

Orta ve Doğu Avrupa’da 
Ford Trucks’ın dikkat çekici 
başarı kazandığını vurgulayan 
Turfan ayrıca, “Avrupa’da 
ilk girdiğimiz pazarlardan 
Romanya’da 2,5 yılda bin 
araç sattık ve yüzde 12,5 pa-
zar payına sahibiz. 2 yıldır üst 
üste inşaat segmentinde lider-
liğimiz sürüyor. Ukrayna’da 
toplam yüzde 10 pazar pa-
yına ulaştık ve yol kamyo-
nunda yüzde 14 payımız var. 
Macaristan’da ise inşaat seg-
mentinde lider olarak yolu-
muza devam ediyoruz. Yeni 
girdiğimiz diğer pazarlarda da 
bu başarıları elde edeceğimize 
eminiz” diye konuştu. 

istiyoruz. Iveco’dan uzmanlar, 
pandemiye karşın aktif bir 
biçimde teknoloji transferi-
ni desteklemiş ve mühendis 
ile işçilere online eğitimler 
sunmuş, Iveco Daily Minibüs 
projesi bu sayede zamanında 
tamamlanmıştır.” dedi.

Tarz sahibi, yüksek değerli 
gelişmiş teknolojiler sunan 
Daily Minibüs, kentiçi yolcu, 
turizm ve öğrenci taşımacılı-
ğından özelleştirilmiş taşıma-
cılık ihtiyaçlarına kadar gibi 
geniş bir yelpazede çözümler 
sunmak için geliştirildi.

Daily Vietnam pazarına iki 
versiyon ile sürüldü:

• 6 Metre toplam uzun-
luğunda ve 3,300 mm dingil 
mesafesi ile sürücü ve 15 yol-
cu için konforlu bir ulaşım 
sağlayan Daily Minibüs.

• 7 Metre toplam uzun-
luğunda ve 3,950 mm dingil 
mesafesi ile 18 yolcu kapasi-
teli Daily Plus Minibüs.

Her iki versiyon da uygun 
ve konforlu koltuk yerleşi-
miyle geniş iç mekân ile bacak 
mesafesi sunuyor ve yolcuları 
rahat ettirmek için yüksek ka-
liteli materyaller barındırıyor.

Daily Plus, Vietnam’da yan 
sürgülü açılan kapı sunan ilk 
minibüs ve bu müşteriler için 
işletme maliyetlerini düşü-
rüyor ve araca biniş inişlerde 
daha güvenli, ergonomik ve 
konforlu bir ortam sağlıyor.

na, inşaattan yollara, tüm 
taşımacılıkta yerli üretimle 
ülkemize hizmet etmekten 
gurur duyuyoruz.”

Pandemi ile e-ticaret’in 
arttığını ve lojistikte talebin 
yükseldiğini ekleyen Turfan, 
“Fiziksel yapılan birçok alış-
veriş e-ticarete kaydı, bu da 
doğal olarak lojistik ve nak-
liye ihtiyacını artırdı. Pande-
minin bu etkisine paralel ola-
rak, özellikle kamyon, çekici 
talebinde artış devam ediyor. 
Kamudaki siparişlerin de ay-
nı şekilde aksamadan devam 
etmesi oldukça önemli. Önü-
müzdeki dönemde bu artışın 

ve satış sonrası hizmetlerinde 
itibarı yüksek THACO’dan 
daha iyi bir ortağı hayal ede-
mezdik. Bu güçlü, yüksek 
kaliteli, dayanıklı, teknoloji 
odaklı, konforlu; yerel or-
tağımızın montaj konusun-
daki uzmanlığından da ya-
rarlanarak ürettiğimiz Daily 
minibüsün, müşterilerimiz, 
işletmecilerimiz ve yolcular 
tarafından takdir toplayaca-
ğına eminim. Bu araç, daha 
geniş bir yelpazedeki Iveco 
ürünleri ve çözümleri için, bu 
ortaklığı birlikte ileriye taşı-
yacağımız bir temel sunuyor.”

Ford Trucks Pandemi Döneminde 
Hedeflerine F-Max ile Ulaştı

Ford Trucks Genel Müdür 
Yardımcısı Serhan Turfan
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Güneydoğu Asya’daki 
tarihi için önemli bir ki-
lometre taşını simgeliyor. 
Vietnam, bölgedeki ticarî 
araçlar için kilit pazar 
ve Iveco’nun stratejik iş 
gelişimi için de oldukça 
önemli. Vietnam pazarın-
daki ana oyunculardan bi-
ri olan; endüstride, ticarî 
araçlar ve yolcu araçların-
da; montaj, dağıtım, satış 

Eylül sonu itibarıyla 
Türkiye ağır ticari 
endüstrisinde yüzde 
30,9 pazar payına sa-
hip olduklarını vurgu-
layan Ford Trucks Ge-
nel Müdür Yardımcısı 
Serhan Turfan, “Pan-
demiye rağmen F-Max 
ile çekici segmentinde 
tarihimizin en yüksek 
pazar payına ulaştık. 

10 Ekim günü Iveco ve distribütör ortağı Truong Hai Auto Corporation 
(THACO), Daily Minibüsü Vietnam’da pazara sundular. Lansman etkinliği 
THACO Chu Lai Endüstriyel Bölgesinde yer alan THACO BUS fabrikasında 
Iveco’nun Asya, Ortadoğu ve Afrika (AMEA) ile Güneydoğu Asya ve Japonya 
(SEAJ) Direktörlerinin video bağlantısı aracılığıyla katılımları ile gerçekleşti. 

ladı. Maliye Bölümü’nde 
lisans eğitimini alan Girgin, 
yüksek lisansını yine Do-
kuz Eylül Üniversitesi’nde 
Toplam Kalite Yönetimi 
Bölümü’nde yaptı. Ar-
da Girgin, iş kariyerine 
2000 yılında Fujifilm’de 
başladıktan sonra Miche-
lin Group’da Opreasyon 
Müdürü olarak görev aldı. 
Ardından Tyres in Stock 
Türkiye’de Satış ve Operas-
yon Direktörü olarak çalış-
malarına devam etti. 

Bölge Satış Müdürü ola-
rak 2019’da Renault Trucks 
Türkiye ekibine katılan Gir-
gin, yeni görevinde inşaat ve 
üstyapı segmentlerinin satış 
faaliyetleri, iş geliştirilmesi 
ve ticari stratejilerinin yürü-
tülmesinden sorumlu olacak. 

Renault Trucks’ta
Yeni Atama

Iveco Vietnam’da Daily 
Minibüsün Üretimine Başladı

Renault Trucks Türkiye
İnşaat ve Üstyapı Segmentinde 

Satış Müdürü Arda Girgin

ARDA Girgin, Renault 
Trucks Türkiye’de İnşaat 
ve Üstyapı segmentinde 
Satış Müdürü olarak yeni 
görevine atandı. 

Volvo Group’ta gö-
rev yapan Arda Girgin, 
eğitimini Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nde tamam-
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Scania’m 
hep yANIMDA.
Kesİntİsİz gİtmek
gerekİyorsa,
çözüm Scania.

Yanınızda güvendiğiniz bir dostunuz varsa yolda kesintisiz gidersiniz. Taşımacılıkta 
bizi dünya liderliğine taşıyan da işte bu özelliğimiz. Scania’nın tüm modellerinde 
sunduğumuz enerji verimliliğiyle gücünüzü en iyi şekilde kullanmanızı sağlıyor, alternatif 
yakıt seçeneklerinden işinize en uygun olanını seçmenize olanak sunuyoruz. Akıllı ve 
güvenli sürüş sistemlerimiz sayesinde sizi durmadan daha ileriye taşıyoruz. Gelişmiş servis 
hizmetlerimizle sizi asla yalnız bırakmıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz, sizin işiniz. 
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başarılı geçti ve gerçekleştirdi-
ğimiz 287 adetlik satış ile ithal 
ağır ticari araç segmentini ilk 
9 ayın sonunda lider olarak 
tamamladık.’’ Marka olarak 
en büyük hedeflerinin müş-
terilerinin tümüyle işlerine 
odaklanmalarını sağlamak ol-
duğunun altını çizen Canbu-
lat, ‘’Sunduğumuz bakım an-
laşması, Scania Kasko ve diğer 

“Tek bir dolumda 
250 kilometre”

L ve P serisi kabinlerle su-
nulan tamamen elektrikli 
Scania kamyon, yaklaşık 310 
beygire eşdeğer 230 kW elekt-
rik motoru ve 165–300 kWh 
akü paketi ile donatıldı. Müş-
teriler, beş ya da dokuz akü se-
çebilecekler. Dokuz akü ile tek 

SCANIA, Eylül ayında ger-
çekleştirdiği 287 adetlik sa-
tışla Türkiye pazarında en 
çok tercih edilen ithal çekici 
markası oldu. Ocak-Eylül dö-
neminde 693 adetlik satış ile 
de en çok satan ilk 3 marka 
arasında yer aldı. 

Scania Türkiye Satış Müdü-
rü Bayazıt Canbulat Haziran 
ayından itibaren yeni normal 

ALTERNATIF yakıtlar ko-
nusunda yaptığı çalışmalarla 
ağır ticari araç sektörünün 
geleceğine yön veren Sca-
nia, uzun vadede hedeflediği 
elektrikli ürün gamı hedefi-
ne hızla ilerliyor. İlk etapta 
yüksek performanslıplug-in 
hibrit ve tam elektrikli kam-
yonlarınkentiçi perakende 
dağıtım hizmetlerinde kul-
lanılması planlanıyor. Önü-
müzdeki yıllarda ise Scania, 
uzun yol ve inşaat da dahil 
olmak üzere tüm uygulamalar 
için elektrikli taşıtlar serisini 
geliştirmeye devam edecek.

Scania Başkanı ve CEO’su 
Henrik Henriksson, 
“Scania’nın uzun vadeli elekt-
riklendirme taahhüdünün baş-
ladığını duyurmaktan büyük 
gurur duyuyoruz. Önümüz-
deki yıllarda tüm yelpazemiz 

dönem olarak tanımlanan sü-
reçte, Türkiye’nin sektörün-
de önde gelen birçok firması 
ile işbirlikleri geliştirdiklerini 
belirterek “Müşterilerimize 
finansal çözüm olarak sundu-
ğumuz kredi ve kasko kam-
panyalarının da desteği ile 
Scania, ilk 9 ayda en çok tercih 
edilen markalar arasına girdi. 
Eylül ayı bizim için oldukça 

için elektrikli ürünler piyasaya 
süreceğiz. şu anda üretimimizi 
bu amaca yönelik olarak yeni-
den organize ediyoruz. Birkaç 
yıl içinde, sürücülerin zorunlu 
45 dakikalık dinlenme süre-
leri sırasında hızlı dolum için 
uyarlanmış elektrikli uzun yol 
kamyonları da tanıtacak olma-
mız özellikle önemli.”

ler rejeneratif frenleme ener-
jisi ile hareket halindeyken 
sürekli dolduruluyor.

Plug-in hibrit kamyon iç-
ten yanmalı bir motora da 
sahip olduğu için aküler için 
daha az alan bulunuyor. Araç, 
115 kW elektrik motoru için 
90 kWh kapasiteli üç yüksek 
yoğunluklu akü ile donatılı-
yor. Scania’nınplug-in hibrit 
kamyonu, elektrik şebekesin-
den doldurmak için bir CCS 
dolum bağlantısına sahip. 95 
kW DC dolum ile sıfırdan 
yüzde 80’e kadar olan dolum 
süresi yaklaşık 35 dakika ve 
rejeneratif frenleme enerjisi ile 
dolumun yanı sıra yükleme ve 
boşaltma sırasında akü gücü 
doldurulabiliyor. Motor ve 
vites kutusu arasına yerleştiril-
miş 115 kW’lik elektrik moto-
ru, 280-360 beygir gücündeki 

9 litrelik içten yanmalı mo-
torla birleştirilmiş durumda. 
Kamyon, sadece elektrikli 
modda toplam yüklü ağırlığa, 
topografiye ve üstyapı tipine 
bağlı olarak 60 km’ye kadar 
seyahat edebiliyor.

E-kamyonlar, genel kargo ve 
ısı kontrollü taşımacılığa ek ola-
rak kancalı kaldırıcı, damper, 
beton mikseri ve atık toplama 
gibi üstyapıların yanı sıra itfaiye 
ve kurtarma hizmetlerinde kârlı 
bir şekilde kullanılabiliyor.

paketler ile müşterilerimizin 
alımı takip eden 3 yıllık sürede 
tamamen işlerine odaklanma-
larını sağlıyoruz. Hedefimiz 
takip ettiğimiz diğer projeler 
ile bu ivmeyi sene sonuna ka-
dar devam ettirip, hepimiz 
için yeni tecrübeler barındıran 
2020 senesini başarılı bir şekil-
de geride bırakmak.’’ şeklinde 
değerlendirmelerde bulundu. 

bir dolumda 250 km’ye kadar 
menzil sunuluyor.

Yine L ve P serisi kabinler-
le sunulan Scania’nınplug-in 
hibrit kamyonu uzun mesafe-
lerde içten yanmalı motor mo-
dunda ve ardından gerektiğin-
de elektrikli modda 60 km’ye 
kadar sürüş olanağı sağlıyor. 
Bu teknolojilerin her ikisi de, 
dayanıklılıkları ve güvenilir-
likleri ile tanınan Scania‘nın 
kamyon yelpazesinde denen-
miş ve test edilmiş bileşenlere 
sahip Scania‘nın modüler sis-
temi üzerine inşa edildi.

Aküler, Combined Char-
ging System (CCS) bağlantı 
kullanılarak 130 kW DC ile 
uygun bir şekilde doldurulu-
yor. Dolum süresi beş akülü 
seçenekte 55 dakikadan, do-
kuz akülü seçenekte ise 100 
dakikadan az. Bu arada akü-

Scania Çekici Satışlarında
Eylül Ayını Önde Kapattı

Scania Elektrikli Kamyon Serisi Yola Çıkıyor

Hyundai Motor 
İlk Hidrojenli Kamyonları
İsviçre’ye Teslim Etti
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Scania, elektrikli 
kamyon serisini ticari 
olarak pazara sundu. 
Yüksek performanslı 
plug-in hibrit ve tam 
elektrikli kamyonlar 
başlangıçta peraken-
de dağıtımı da içeren 
kentiçi uygulamalara 
odaklanıyor. 

İsviçre’deki müşterilere teslim edilen dünyanın ilk seri üretim adedi 
ağır hizmet yakıt hücreli kamyonunun yedi adedi operasyona başlar-
ken bu araçların emisyon yerine sadece su yaymasıyla taşımacılıkta 
önemli dönüşümün başlangıcına işaret ediliyor.

GEÇTIĞIMIZ yıl Hyundai 
Motor Company ve H2 E-
nergy arasındaki bir ortak gi-
rişim olan Hyundai Hydro-
gen Mobility (HHM), bir 
H2Energy, Alpiq ve Linde 
ortak girişimi olan Hydros-
pider İsviçre ve Avrupa ül-
kelerinde yeşil taşımacılık 
ağı kurmak için bir ortaklık 
oluşturmuştu. Yıl sonuna ka-
dar 50’ye ulaşması beklenen 

Xcient Fuel Cell’in teslimatı, 
Hyundai’nin ticari araçları-
nın Avrupa pazarına resmi 
girişini işaret ediyor ve şir-
ketin Kuzey Amerika ve Çin 
ticari pazarlarına genişlemesi 
için bir mihenk taşı olarak 
değerlendiriliyor.

Konuyla ilgili açıklama 
yapan Hyundai Motor Ti-
cari Araç Bölümü Başkanı 
ve Başkan Yardımcısı In 

Cheol Lee, “Xcient Yakıt 
Hücresi’nin teslimatı, sadece 
Hyundai’nin hidrojeni zorla-
ması için değil, aynı zamanda 
küresel topluluğun hidro-
jeni temiz bir enerji kayna-
ğı olarak kullanması için 
de yeni bir sayfa başlatıyor. 
Bugünün teslimatı, temiz 
mobilite için sonsuz olanak-
lar sunduğu için sadece bir 
başlangıç. İlk Xcient Yakıt 
Hücreli kamyonların başarılı 
bir şekilde teslim edilmesiyle, 
Avrupa’nın ötesinde, haliha-
zırda büyük ilerleme kaydet-
tiğimiz Kuzey Amerika ve 
Çin’e genişleme planımızı 
gururla duyuruyoruz” dedi.  

Xcient Fuel Cell’in üre-
tim kapasitesi, temiz mo-
biliteye olan talep arttıkça 
Avrupa, ABD ve Çin’e ge-

nişlemesini desteklemek 
için 2021 yılına kadar yılda 
2.000 adede ulaşacak. Kapa-
sitedeki artış, bir hidrojen 
toplumunun yaratılmasını 
desteklemek için bir hidro-
jen ekosisteminin kurulma-
sında önceden açıklanan 6,4 
milyar USD’lik hisseye ek 
olarak 1,3 milyar USD’lik 
bir yatırımla desteklenecek.

2030’a kadar 12 binden 
gazla yakıt hücreli kamyo-
nun ABD yollarında olma-
sını tahmin eden Hyundai, 
Çin’de büyük bir gelişim 
trendinde olan hidrojenli 
araçlar konususnda bir ortak 
girişim kurmayı amaçlıyor. 

Hyundai ve H2 Energy, 
Avrupa’da hidrojen hareket-
lilik ekosisteminde önder 
olma hedefiyle bir ortak gi-
rişim olan Hyundai Hydro-
gen Mobility’yi kurduklarını 

açıklamışlardı. Kurulan mo-
dele göre müşteriler, Xcient 
Yakıt Hücreli kamyonlarını 
HHM’den ilk yatırım gerek-
tirmeyen ve kullanım başına 
ödeme esasına göre kiralaya-
caklar. Hyundai, üretim ge-
nişletme planının bir parçası 
olarak,  bu anlaşma kapsamın-
da 2025 yılına kadar 1.600 
ticari yakıt hücreli kamyon 
tedarik etmeyi planlıyor.

Büyüyen hidrojen eko-
sistemini desteklemek için, 
Hyundai; İsviçre’de 100’den 
fazla hidrojen yakıt istasyonu 
kurmayı planlıyor.

Xcient, 95 kW’lık çift ya-
kıt hücresi desteğine sahip 
190 kW’lık bir hidrojen ya-
kıt hücresi sistemi tarafından 
güç alıyor. Yedi büyük hidro-
jen tankıyla yaklaşık 32.9 kg 
hidrojenden oluşan bir kom-
bine depolama kapasitesi su-

nan Xcient için şarj başına 
sürüş menzili, yaklaşık 400 
km. Her kamyon için yakıt 
doldurma süresi yaklaşık 8 ile 
20 dakika arasında sürüyor.

Hyundai, önümüzdeki 
birkaç yıl içinde özel bir hid-
rojen yakıt hücreli kamyon 
platformunda yer alacak olan 
Xcient Yakıt Hücresi için 
tam bir model değişikliği-
ne gideceğini açıkladı. Yeni 
model, geliştirilmekte olan 
bir e-aks ve iki 200-kW ya-
kıt hücresi sistemine sahip 
olacak. Yeni model seri-
si, Avrupa’nın başlıca ağır 
hizmet kamyon pazarının 
önemli bir bölümünü kapsa-
yabilecek 4x2 ve 6x2 kargo 
kamyonları ve 4x2 çekicileri 
içerecek. 44 tonluk GCW 
çekici, tek bir şarjla 1.000 
kilometreye kadar menzile 
sahip olacak. 
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Ürün fiyatları lansman kampanyasına özel olup 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerlidir. 
Kampanya stoklarla sınırlıdır. Fiyatlara KDV dahil değildir. 

FleetGO Türkiye fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 



YAN SANAYİ

masına da yardımcı oluyor. 
Hybrid HS3 ile sürücüleri-
miz, 100 kilometrede 1 litre 
yakıt tasarrufu elde etti. Bu 
da biz filo sahipleri için ma-
liyet hesaplaması açısından 
oldukça önemli” açıklama-
sında bulundu. 

Lastik basınçlarını sık sık 
kontrol ettiklerini ve şoför-
leri bu konuda bilinçlen-
dirdiklerinin de altını çizen 
Aydoğan, “AYK Lojistik 
olarak, yolda kalma süreleri-
mizi azaltmak ve araç kulla-
nım sırasında  fark edileme-
yen basınç kaybını en hızlı 
şekilde tespit ederek gerekli 

boyunca farklı sektörlerin 
pazarlama stratejilerine 
yön veren Gözde Alpaslan, 
bundan sonra Michelin 
Türkiye’nin pazarlama faali-
yetlerini yürütecek. 

Michelin Türkiye İn-
san Kaynakları Direk-
törlüğüne getirilen olan 
Pınar Erçal ise, Marmara 

LOJISTIK, nakliye, inşaat 
gibi sektörlerde yer alan filo-
ların en büyük gider kalemle-
rini hiç kuşkusuz lastik kayıp-
ları oluşturuyor. Bu kayıpları 
önlemek için filolara olduğu 
kadar lastik üreticilerine de 
büyük sorumluluklar düşü-
yor. Ortalama 12-18 ayda bir 
lastiklerini değiştiren AYK 
Lojistik, zamandan ve mali-
yetten tasarruf sağlamak için 
Continental’in ileri teknolo-
jiyle tasarladığı Hybrid HS3 
lastiklerini kullanıyor.

Yapı kimyasallarında üre-
tim gerçekleştiren ve pro-
fesyonel lojistik ekibiyle 

MICHELIN, Türkiye 
operasyonlarında önemli 
değişikliklere imza attı. Üst 
düzey iki atamanın gerçek-
leştiği Michelin Türkiye’de, 
Gözde Alpaslan Pazarlama 
Direktörlüğüne, Pınar Erçal 
ise İnsan Kaynakları Direk-
törlüğüne atandı.

Gerçekleştirilen ata-

Türkiye’nin farklı noktala-
rına lojistik hizmeti veren 
AYK Lojistik Müdürü Sa-
med Aydoğan, “İş güvenliği 
bizim için çok önemli. Bu 
nedenle  araçlarımızda kul-
lanacağımız lastik seçimin-
de güvenliği ön plana tuta-
rak filomuzda Continental 
Hybrid HS3 lastiklerini ter-
cih ediyoruz. Sürücülerimiz, 
Hybrid HS3 lastiklerinin yol 
tutuşu, dayanıklılık ve yakıt 
ekonomisine sağladığı katkı-
dan dolayı oldukça memnun. 
Çünkü Hybrid HS3, güvenli 
bir sürüş sağlarken yakıt ola-
rak optimum sarfiyatı sağla-

ma ile Nisan ayı itibariyle 
Michelin’in Türkiye’de 
pazarlama faaliyetlerinin 
başına geçen Gözde Alpas-
lan, Boğaziçi Üniversitesi 
İşletme bölümünden mezun 
oldu. Ardından Harvard 
Üniversitesi’nde Uluslara-
rası Kamu Yönetimi üze-
rine master yaptı. Kariyeri 

şansı sunması bizim için çok 
önemli. Bu  sistem sayesinde,  
sevkiyat öncesi ve sonrasında 
bir basınç kaybı olması du-
rumunda önceden müdahale 
edebiliyoruz ve Lojistik sek-
törünün en büyük gideri olan 
lastik kayıplarından korun-
muş oluyoruz. Aynı zaman-
da, girişimlerine başladığımız 

ve üzerinde yoğun şekilde 
çalıştığımız, kendi araç takip 
sistemimizi yaratma projemiz 
de var. Continental’in öneri 
ve yönlendirmesiyle CPC sis-
temini, geliştirmekte olduğu-
muz bu takip sistemi içinde 
kullanmayı da planlıyoruz. 
Bu projemizi de en kısa sü-
rede, başarıyla sonuçlamayı 
umuyoruz” dedi.

müdahaleyi yapabilmek asıl 
amacımız. Bu noktada da 
ContiPressureCheck ile las-
tiklerimizin her zaman doğ-
ru basınçta olduğunu artık 
net şekilde biliyoruz. Bunun 
yakıta ve lastik ömrüne et-
kisinin de farkındayız. Bu-
nunla birlikte basınç kaybını 
anında fark ederek müdahale 

Üniversitesi’nde ekonomi 
lisansının ardından Galata-
saray Üniversitesi’nde Lojis-
tik ve Pazarlama Yönetimi 
yüksek lisansını tamamladı. 
Michelin Türkiye’de son 
olarak Lojistik Müdürü ola-
rak görev alan Erçal, haziran 
ayı itibariyle İnsan Kaynak-
ları Direktörü olarak atandı.

PIRELLI marka kamyon, 
otobüs, tarım ve OTR las-
tiklerinin lisanslı üreticisi 
olarak, Türkiye’de İzmit’te 
kurulan ilk lastik fabrikasını 
da yöneten Prometeon Tür-
kiye, Kovid-19 pandemi-
sinin başından bu yana 
aldığı üst düzey önlem-
lerle Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) denetim-
lerinden de geçerek “TSE 
Kovid-19 Güvenli Üretim 
Belgesini” almaya hak ka-
zandı.

Tüm dünyayı etkileyen 
koronavirüs (Kovid-19) sal-
gınıyla ilgili çalışanlarının 
sağlığını önceliğine alarak, 
gerekli önlem ve aksiyonları 
Sağlık Bakanlığı’nın açıkla-
dığı tedbirlere paralel ola-
rak eksiksiz şekilde yerine 
getiren Prometeon Türki-
ye, TSE tarafından verilen 
Kovid-19 Güvenli Üretim 
Belgesi için tüm denetimleri 
başarı ile tamamladı.

Pandeminin en başından 
itibaren Prometeon Lastik 
Grubu’nun global iş sağlığı 
ve güvenliği tedbirleri ile be-
raber ulusal ve uluslararası 

Continental’den 
Lojistik Sektörüne
Yeni Ürün ve Hizmetler

Michelin Türkiye’de Üst Düzey Atamalar

Brisa Dijital Teknolojilerle 
Satış Örgütünü Güçlendiriyor

Prometeon Türkiye Fabrikasına 
Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi 
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Continental, 
ileri teknolojiyle 
tasarladığı  Hybrid 
HS3 lastikleri ve 
ContiPressureCheck 
ile bu kayıpların 
önlenmesine destek 
olurken lojistik 
sektörünün hem 
zamandan hem de 
maliyetten tasarruf 
etmesini amaçlıyor.  

Brisa, şirket çalışanları tarafından 
hayata geçirilen “iyi uygulamaları” 
akademi seviyesinde vaka çalışmalarına 
dönüştürüyor. Brisa, BRİKİM adlı girişim 
ile yürüttüğü bu çalışmalarla, eğitim ve iş 
dünyasına değer sunmayı hedefliyor.  

AYK Lojistik Müdürü Samed Aydoğan

Michelin Türkiye Pazarlama 
Direktörü Gözde Alpaslan

Michelin İnsan Kaynakları 
Direktörü Pınar Erçal

BRISA, şirket çalışanları-
nın yenilik geliştirme bece-
rileriyle hayata geçirilen iyi 
uygulamaları, BRİKİM adlı 
girişimiyle akademi sevi-
yesinde vaka çalışmalarına 
dönüştürüyor. Bu kapsam-
da paylaşılan ikinci çalışma, 
şirketin saha aktivitelerine 
yeni nesil bir yaklaşım ge-
tiren ve kısa sürede kurum 
performansına pozitif katkı 
sağlayan Genba Room oldu.

“Genba Room: 
Dijital Teknolo-
jilerle Satış Ör-
gütünü Güçlen-
dirme” adlı vaka 

ç a l ı ş m a s ı 
Prof. Dr. 
N ü k h e t 
V a r d a r 
ve Brisa 
çalışanla-
rının kat-
kıları ile 
iş dünya-
sı ve aka-
d e m i y e 
sunuldu. 

D i j i t a l 
vaka kütüpha-

nesi Markalarfisildiyor.com 
üzerinden erişilebilen bu ça-
lışma, bayi ağının güçlenme-
si, satış ekiplerinin verimlili-
ğinin artırılması, müşteri ve 
iş ortaklarının memnuniye-
tinin artırılması gibi kritik 
başarı faktörlerini içeriyor. 

Brisa Tedarik Zinciri ve 
OE Genel Müdür Yardım-
cısı Yakup Demir, “Bugün 
şirketlerin en temel önce-
liklerinden biri, müşteri de-
neyiminin pürüzsüz olma-
sında kritik role sahip saha 
faaliyetlerini güçlendirmek. 
Bugünün hızlı iş dünyası 
düşünüldüğünde de tüm 
bu faaliyetlerin anlık olarak 
yönetimine ihtiyaç duyu-
luyor. Bu bakış açısıyla ta-
sarladığımız Genba Room 
ile sahayı işimizin kalbine, 
Genel Müdürlüğümüze 

taşıdık. Amacımız dijital 
teknolojilerden yararlana-
rak ve veri analitiğini kulla-
narak satış örgütünü sahada 
daha da güçlü kılmaktı. Di-
jital üs olarak konumladığı-
mız bu merkezde öncelikle 
7 farklı departmandan tem-
silcileri bir araya getirdik. 
Marka performansı, bölge 
performansı, günlük/aylık 
siparişler ve risk durumunu 
Yapay Zeka temelli yazılım-
lardan ve ileri veri analitiği 
gibi yeni nesil teknoloji-
lerden yararlanarak yönet-
meye başladık. Bu süreçte 
analiz tabanlı raporlama, 
çağrı merkezinin yeniden 
konumlandırılması ve satış 
ekiplerimizin sanal gerçek-
lik tabanlı eğitimler alması 
gibi yenilikçi yaklaşımlar-
dan yararlandık.

Brisa 
Tedarik
Zinciri ve OE 
Genel Müdür 
Yardımcısı
Yakup Demir

sağlık otoritelerinin yönlen-
dirmeleri kapsamında önlem 
ve aksiyon almaya başladıkla-
rını belirten Prometeon Tür-
kiye, Orta Doğu, Afrika, Rus-
ya, Orta 

A s y a 
ve Kafkaslar CEO’su Anto-
nio Dolgetta şunları kaydetti; 
“Prometeon Türkiye olarak 
pandemi sürecinde çalışanla-
rımızın sağlığını önceliğimize 
alarak kritik önem taşıyan 
ürünlerin lojistik ve nakliyesi 
için hizmet sunan ağır ticari 
araç sektöründe önemli bir 
rol üstlendik ve üstlenmeye 
devam ediyoruz. Bu doğrul-
tuda üretim süreçlerimizi ve 

operasyonlarımızı sürdürüle-
bilir kılmak üzere gerekli ön-
lemleri en üst düzeyde almayı 
sürdürüyoruz. TSE denetçile-
rinin kontrolleri sonucunda 
almaya hak kazandığımız Gü-
venli Üretim Belgesi ile başta 
çalışanlarımızın sağlığına yö-
nelik uygulama ve önlemleri-
mizi, aynı zamanda hijyenik, 
yüksek kalite standartlarında, 
güvenilir üretimimizi tescille-
miş olduk. Prometeon Tür-
kiye olarak, yaşadığımız bu 
kritik süreçte hayati değere 
sahip ürünleri taşıyan ağır va-
sıtalara var gücümüzle destek 
olmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’de 1960 yılında 
kurulan ilk lastik fabrikasını 
yöneten Prometeon Türkiye, 
75 ülkenin içinde yer aldığı 
“Türkiye-Orta Doğu-Afri-
ka-Rusya-Orta Asya-Kaf-
kaslar” Bölgesi’nin yönetim 
merkezi olarak faaliyet gös-
teriyor. Prometeon Lastik 
Grubu’nun dünyadaki 2 fab-
rikası (Türkiye ve Mısır), 1 
Ar-Ge Merkezi (Türkiye) ve 
1 Geliştirme Merkezi (Mısır) 
Türkiye’nin yönetim üssü ol-
duğu bölgede yer alıyor. 
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aktarma aracını 21 Ekim 
Çarşamba günü İstanbul 
Kemerburgaz’da düzenlenen 
törenle teslim etti. Araçların 
Hizmete Alım Töreni’nde 
İstanbul Büyükşehir Beledi-

luslararası Nakliye hizmeti 
de vermeye başladı. 

İlk Scania araçlarını 2019 
yılında 10 adetlik R450 ile 
aldıklarını belirten “İbrahim 
Şeflek Uluslararası Nakliyat 
Kurucusu İbrahim Şeflek 

getirdi. Bundan önce de 10 
adet MAN çekici aldıklarını 
ve bunların performansların-
dan memnun kaldıklarını be-
lirten Kadir Demir, “Bu ne-
denle önümüzdeki şubat ayı 
için 5 adet daha MAN çekici 
siparişi verdik. Gelecek yılda 
da yine MAN ile devam ede-
ceğiz. Hedefimiz önümüzde-
ki yılda da filomuza 15 adet 
daha MAN çekici katmak” 
diye konuştu.

MAN olarak, tüm müş-
terilerini ‘yaşam boyu iş or-
takları’ olarak gördüklerini 
ifade eden MAN Kamyon 
Satış Koordinatörü Ataç 
Şeran ise, şunları söyledi: 
“MAN araçları, her zaman 
ileri teknolojileri, üstün per-
formansları, yüksek yakıt 
tasarrufları ve düşük işletme 
maliyetleri ile öne çıkıyor. 
Ayrıca MAN olarak, tüketi-
cilerin ihtiyaçlarını en doğru 
araçlarla karşılayıp, müşteri 
odaklı satış ve satış sonrası 
hizmetler ile yaşam boyu iş 
ortaklarımızın yanında yer 
alıyoruz. Bu da bizi tercih 
sebebi yapıyor.”

ISTANBUL Büyükşehir Bele-
diyesi (İBB) de katı atık aktarma 
araçları filosu için Eskişehir’de 
üretilen Ford Trucks marka 
araçları tercih etti. 

İstanbul Büyükşehir 

EYLÜL ayında Türkiye’de en 
çok tercih edilen ithal ağır ti-
cari markası olan Scania, tesli-
matları seri bir şekilde devam 
ediyor. İbrahim Şeflek Nakli-
yat 10 adet R500 Dynamic pa-
ket, Karaerler Nakliyat 5 adet 
R500 ile filosunu güçlendirdi.

Her iki firmaya yeni araçla-
rı satışı gerçekleştiren Scania 
Yetkili Satıcısı Konya Ağır 
Vasıta tesislerinde Scania ve 
firma yetkililerinin katılımı 
ile teslim edildi. 

Şeflek: “Scania 
alımlarımız sürecek”

1993 yılında İbrahim 
Şeflek ve oğulları tarafın-

TÜRKIYE ile İngiltere ara-
sında tenteli treyler ile parsi-
yel taşımacılığı yapan Kadir 
Demir Uluslararası Taşıma-
cılık Şirketi, filosunu MAN 
çekicileri ile güçlendirdi. Fir-
ma sipariş ettiği, 20 adetlik 
MAN çekici siparişinin ikin-
ci partisi olan 5 adet TGX 
18.470’i törenle teslim aldı.

Filosunu MAN çekici-
leri ile güçlendirme kararı 
veren Kadir Demir Ulusla-
rarası Taşımacılık, büyüme 
hedefleri doğrultusunda 
verdiği 20 adetlik MAN 
çekici siparişinin ikinci 
partisi olan 5 adet MAN 
TGX 18.470’i teslim aldı. 

Belediyesi’nin bir iştiraki 
olarak kurulan, Türkiye’nin 
önde gelen çevre yönetim 
şirketlerinden İSTAÇ’ın 
açtığı ihaleyi kazanan Ford 
Trucks, toplam 78 adet atık 

dan Konya merkezde kuru-
lan İbrahim Şeflek Ulusla-
rarası Nakliyat, kurulduğu 
ilk yıllarda ana faaliyet ko-
nusu Yurtiçi Tanker taşı-
macılığı olmakla beraber, 
2003 yılından itibaren U-

Kadir Demir Uluslarara-
sı Taşımacılık Şirketi’nin 
İzmir’deki merkezinde 
düzenlenen teslimat töre-
nine firmanın sahibi Kadir 
Demir’in yanı sıra firmanın 
Genel Md. Yusuf Demir, 
Satınalma Müdürü Cem 
Benliçoban, Baş Şoförü Şa-
fak Sertok ile MAN Kam-
yon ve Otobüs Tic. A.Ş. 
Kamyon Satış Bölge Koor-
dinatörü Ataç Şeran katıldı.

Demir: “MAN’ın 
performansına ve

kalitesine güveniyoruz”
Törende konuşan şirket sa-

hibi Kadir Demir, MAN kali-
tesine duydukları güveni dile 

Yardımcısı Serhan Turfan, 
Ford Trucks Türkiye Di-
rektörü Burak Hoşgören ile 

nemli referansımız olacaktır. 
Scania alımlarımız 2021 yı-
lında da devam edecek” dedi.   

Karaer: “Yakıt verimliliği 
maliyetlerimizi düşürüyor”

1978 yılından beri 
Konya’da faaliyet gösteren 

Ford Trucks Kamu, Özel ve 
2. El Satış Müdürü Deniz 
Durmaz katıldı. 

Karaerler Nakliyat ise filosu-
na 5 adet R500 Style paket 
araç yatırımı yaptı. Yılsonu-
na kadar 5 adet daha almayı 
planladıklarını söyleyen Ka-
raerler Nakliyat sahibi Nafız 
Karaer, “Silis kumu taşıması 
yapıyoruz. Ağır ve zor bir 
yük. Bir nakliye firmasının 
en önemli gider kalemi ya-
kıt. Scania yakıt verimliliği, 
dayanıklılığı ve operasyonel 
devamlılığı ile bizim işletme 
maliyetlerimizde önemli bir 
tasarruf sağlıyor. Bu yüzden 
hizmetlerimize Scania araçla-
rı ile devam ediyoruz” açıkla-
masında bulundu. 

ye (İBB) Genel Sekteri Can 
Akın Çağlar’ın yanı sıra, 
Ford Otosan Genel Müdür 

“Geçen yıl filomuza dahil 
ettiğimiz Scania çekiciler ile 
yurtdışı taşımacılık gerçekleş-
tiriyoruz. Filomuz ile birlikte 
dağıtım ağımızı da genişlet-
me arzusundayız. Bu konuda 
Scania markası bizim en ö-

İstanbul’un Atıklarını 
Ford Trucks Çekiciler 
Aktaracak

Scania Konya’da Seri Teslimatlar Gerçekleştirdi

Kadir Demir
Uluslararası Taşımacılık‘a
10 Adet MAN Çekici

Öz Uludağ Turizm’e 15 Adet 
MB Sprinter Teslimatı 
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ÖZ Uludağ Turizm, teslim 
aldığı 15 adet Sprinter ile 
hizmetlerini güçlendirirken, 
filosunu genişletiyor.

14 adet Mercedes-Benz 
Sprinter Okul 16+1 ve 1 a-
det Mercedes-Benz Sprinter 
Okul 18+1 ile filosunu ye-
nileyen Öz Uludağ Turizm, 
Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler’in sağladığı avan-
tajlı kredi imkânlarından 
faydalandı. 

Mercedes-Benz Gülsoy 
Otomotiv’in Florya lokasyo-
nunda gerçekleştirilen tören-
de araçlar, Mercedes Benz 
Otomotiv Hafif Ticari Araç-
lar Ürün Grubu İcra Kurulu 
Üyesi Tufan Akdeniz, Satış 
Müdürü Serdar Yaprak, Ha-
fif Ticari Araçlar Certified 
Satış Müdürü Faruk Özer, 
Gülsoy Otomotiv Genel 
Müdürü İsmet Emre Gülsoy 
ve Gülsoy Otomotiv Hafif 
Ticari Araçlar Müdürü Ebru 
Taşkın Kocagil tarafından 
Öz Uludağ Turizm’in ortak-
ları Baki Uludağ ve Metin 
Uludağ’a teslim edildi. 

Mercedes Benz Otomo-
tiv Tic. ve Hiz. A.Ş. Hafif 
Ticari Araçlar İcra Kuru-
lu Üyesi Tufan Akdeniz, 

“2019 yılında segmentinin 
en fazla tercih edilen aracı 
olan Sprinter, 2020 yılında 
da yolcu taşımacılığında 
konfor ve güvenlik arayan-
ların ilk tercihi olmayı sür-
dürüyor.” dedi.

Öz Uludağ Turizm Şirket 
Ortağı Metin Uludağ ise, 
“20’nci kuruluş yılımızı ya-
şadığımız bu yılda, böylesine 
önemli bir yatırımı gerçek-
leştirebiliyor olmak çok de-
ğerli. Üst seviyede güvenlik 
ve kalite anlayışını, işimizin 
her sürecinde ön planda tu-
tan şirketimiz, tercihini aynı 
vizyon ile kendini ispatlamış 
Mercedes-Benz Sprinter a-
raçlardan yana kullanmıştır. 
Başta Mercedes-Benz yet-
kilileri olmak üzere Gülsoy 
Otomotiv yöneticileri ve bu 
alımı gerçekleştirmemiz-
de uygun kredi imkânları 
sağlayan Mercedes-Benz 
Finansal Hizmetler’e teşek-

kürlerimi sunuyor, araçları-
mızın hem şirketimize hem 
de Mercedes-Benz ailesine 
hayırlı olmasını diliyorum.” 
diye konuştu.

Öz Uludağ Turizm Şirket 
Ortağı Baki Uludağ yaptığı 
konuşmada, “2020’de 20’nci 
yılını kutladığımız şirke-
timiz, Mercedes-Benz ile 
olan iş birliğimiz dönemin-
de büyümesini sürdürdü. 
2020 model Mercedes-Benz 
Sprinter okul servislerimiz 
ile filomuzu gençleştirdik. 
Tüm bu süreç boyunca hem 
Mercedes-Benz yetkilileri 
hem de Gülsoy Otomotiv 
yöneticileri işlerimizi sürdü-
rülebilir kılmamızı sağlayan 
finansman ve satış sonrası 
imkânları sağladılar. Bu an-
lamda kendilerine teşekkür 
ediyoruz ve inanıyoruz ki iş 
birliğimiz önümüzdeki dö-
nemlerde de devam edecek-
tir.” dedi.
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lerine önem verdiklerinin 
altını çizdi; “Renault Trucks 
T460 çekicilerimizin araç 
performansı ve toplam çö-
zümlerinden çok memnunuz 
ancak bunu sürücü eğitimleri 
ile pekiştirmek şart. Araçları-
nız ne kadar üstün özelliklere 
sahip olursa olsun sürücüleri-
niz bunları kullanmayı bilmi-
yorsa istediğiniz performansı 
yakalayamazsınız” dedi.

Delepine: “Türkiye 
Avrupa’da ağır ticari

araçlarda büyüyen tek pazar”
Renault Trucks Türkiye 

Başkanı Sebastien Delepine, 
teslimatta gündemi de değer-
lendirdi; Delepine; “Pandemi 

Teslimat töreninde açık-
lamalarda bulunan ABC 
Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Ergun Bilen, “Tır-
san ile uzun yıllardır devam 
eden başarılı bir iş birliği 
içerisinde olmaktan çok 
memnunuz. Filomuzda, 

2019 yılında 15 adet Renault 
Trucks T460 çekici ile filo-
sunu güçlendiren ITT Lojis-
tik, araçların yüksek perfor-
mansından memnuniyeti ile 
yeni 10 adet Renault Trucks 
T460 çekicilerini teslim alı-
yor. Böylece ITT filosunun, 
yaklaşık yüzde 90’ı Renault 
Trucks araçlardan oluşuyor.

Tehlikeli madde ve kimya-
sal ağırlıklı likit taşımacılığı 
yapan ITT Lojistik’in yeni 
araçları, ITT Lojistik Kurucu 
Başkanı Tekin Öztanık ve Ge-
nel Müdürü Didem Öztanık’a 
Renault Trucks Türkiye Baş-
kanı Sebastien Delepine, Satış 
Direktörü Ömer Bursalıoğlu, 
Koçaslanlar Otomotiv Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mahmut 
Koçaslan ve Genel Müdürü 
Mesut Süzer’in katılımlarıyla 
teslim edildi.

ITT Lojistik Kurucu Baş-
kanı Tekin Öztanık, teslimat 
sırasında pandemi dönemini 
de değerlendirerek; “Aslında 
2020 yılı için farklı büyüme 
planlarımız vardı ancak yine 

TIRSAN, geniş ürün ga-
mıyla lojistik firmalarının ilk 
tercihi olmaya devam ediyor. 
Tırsan’ın Adapazarı fabrika-
sında gerçekleştirilen tesli-
mat törenine; ABC Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ergun Bilen, ABC Lojistik 

de pandemiye rağmen geçen 
seneye oranla ciro olarak yüz-
de 5’lik büyüme kaydettik. 
Sene sonuna kadar bu oranı 
arttırmayı hedefliyoruz. Bu 
doğrultuda filo yatırımları-
mızı da ertelemek istemedik. 
Renault Trucks T 460 çe-
kicilerin performansı, yakıt 
tasarrufu ve satış sonrası hiz-
metlerinden çok memnunuz. 
Bu nedenle yatırımlarımıza 
Renault Trucks ile devam 
ederek araç filomuzu tek 
markalı yapmayı planlıyoruz” 
diye belirtti.

Tekin Öztanık, araçların 
performansını tam kullana-
bilmek üzere sürücü eğitim-

Yönetim Kurulu Üyesi Ali 
Bilen, ABC Lojistik Yöne-
tim Kurulu Üyesi Atakan 
Bilen, ABC Lojistik Genel 
Müdür Hüseyin Cingi ve 
Tırsan Treyler Satış Koordi-
natörü Ertuğrul Erkoç katı-
lım gösterdi. 

Koçnak Lojistik Filosuna 
30 Renault Trucks T 460 

Çekici 
Koçoğlu  Grup şirketi 

bünyesinde yer alan Koçnak 
Lojistik, yurtiçi başta olmak 
üzere ADR’li ve kuru yük 
taşımacılığı ile faaliyetlerine 
devam ediyor. Toplam 142 
özmal çekiciye sahip filosuna 
yatırım yapan Koçnak, 30 
adet Renault Trucks T460 
çekici alımı gerçekleştirdi. 

Araçların teslimat töre-
nine Koçoğlu Grup Yöne-
tim Kurulu Başkanı Nevzat 
Koçoğlu, Yönetim Kurulu 
Üyesi Aylin Koçoğlu Caner, 
Koçnak Lojistik Şirket Or-

Bilen, “Firmamız özellikle 
tren ve denizyolu taşımacı-
lığı yapmaktadır. Yeni alı-
mını yapmış olduğumuz 
intermodal taşımacılığa 
uygun Tırsan Tenteli Per-
deli Maxima Plus araçlar ile 
filomuzu daha da güçlendi-
rerek, hem zamandan hem 
de maliyetten tasarruf sağ-
layacağız. Ayrıca, Tırsan’ın 
sahip olduğu geniş satış son-
rası servis ağına ve kaliteli 
hizmetlerine duyduğumuz 
güven sonsuz. Tırsan, ihti-
yaç duyduğumuz her koşul-
da yanımızda” dedi. 

ABC Lojistik’in faaliyet-
leri hakkında da bilgi veren 
Ergun Bilen, “Firmamız, 
merkez üssü stratejik konu-
ma sahip Kayseri’de, 5 bin 
metrekare kapalı ve 30 bin 
metrekare açık alan üzerine 
kurulu olup, başta Asya ve 
Avrupa olmak üzere en geniş 
coğrafyada müşterilerimize 
hizmet sunmaktadır. İş or-
taklarımıza kara, hava, deniz 
ve demiryolu taşımacılığını 

tağı Bayram Akkan ile KGL 
Taşımacılık Şirket Ortağı 
Selçuk Akkan katıldılar. Re-
nault Trucks adına Koçaslan-
lar Otomotiv Genel Müdürü 
Mesut Süzer ve Hadımköy 
Şube Müdürü Ahmet Sezer, 
yeni araçları teslim ettiler. 

İlk olarak 2003 yılında 
Renault Trucks Premium 
420 bg çekicileri kullanan 
Koçnak, ardından 2014 yı-
lında T serisi araç alımlarına 
başladı. Koçoğlu Grup Yöne-
tim Kurulu Başkanı Nevzat 
Koçoğlu, filolarındaki diğer 
araçlarla karşılaştırdıklarında 
2-3 puanlık bir yakıt tasarru-
fu gözlemlediklerini belirtti.  

Nevzat Koçoğlu, pandemi 
döneminde iş hacimlerinin 
arttığını belirterek; “Var olan 
projelerimiz, aynı hatta artan 
bir potansiyel ile devam etti. 
Yeni iş geliştirme şansımız 
bile oldu diyebiliriz. Bu ne-
denle filomuzu güçlendirerek 
30 adet Renault Trucks çekici 
alımı yaptık. Araçların yakıt 
tasarrufu kadar düşük bakım 
maliyetleri ve yüksek 2.el de-
ğerinden de oldukça memnu-
nuz. Genç bir araç filosuna sa-
hip olsak da bu kriterler bizler 
için önemli” şeklinde açıkladı. 

kullanarak kısa zamanda 
üstün kalitede çözüm sunar-
ken, aynı zamanda koşulsuz 
müşteri memnuniyeti ilke-
mizden de ödün vermeden 
hizmet sağlıyoruz” açıklama-
larında bulundu. 

Teslimat töreninde ABC 
Lojistik’e teslimatı yapılan 
Tırsan araçları hakkında 
bilgi veren Tırsan Treyler 
Satış Koordinatörü Ertuğ-
rul Erkoç, “ABC Lojistik’in 
bugün teslimatını yapmış ol-
duğumuz 200 adetlik Tırsan 
Tenteli Perdeli Maxima Plus 
araçlarını özellikle tercih et-
me nedeni, treylerlerin sahip 
olduğu arka açılır baba siste-
mi sayesinde 600 mm ekstra 
arka giriş genişliği sağlaması-
dır, Araç bu özelliğiyle müş-
terimize operasyonlarında 
büyük avantaj sağlayacaktır. 
ABC Lojistik’in ihtiyaçları-
nı karşılayan bir diğer önem-
li neden, aracın intermodal 
taşımacılığa uygun tren yük-
leme sistemi opsiyonun ol-
masıdır” dedi. 

nedeniyle 2020 yılı tüm oto-
motiv ve ticari araç üreticileri 
için zor bir yıl oldu. Pandemi 
sürecinde ortalama 2 ay gibi 
bir zaman diliminde fabrika 
üretimleri durdu. Bu süre-
cin geri kazanılma şansı yok. 
Türkiye’ye baktığımızda ise 
Avrupa’da ağır ticari araçlar-
da büyüyen tek pazar oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Bu sene 
Türkiye ağır ticari araçlar 
pazarı, pandemi sürecine rağ-
men büyük bir ivme yakaladı. 
Böylesine bir dönemde yatı-
rımlarını ertelemeyen ITT 
Lojistik’e hem tebrik hem de 
teşekkürlerimizi sunarız” şek-
linde açıklamada bulundu.

her zaman en donanımlı ve 
verimli ekipmanları kullanı-
yoruz. Bundan dolayı treyler 
yatırımlarımızda her zaman 
tek tercihimiz Tırsan” açık-
lamasında bulundu. Tırsan 
ürünlerinin kalitesine ve 
verimliliğine vurgu yapan 

ITT Lojistik Filosuna 10 Adet
Renault Trucks Çekici Daha Ekledi

ABC Lojistik Filosuna 200 Adetlik 
Dev Tırsan Treyler Teslimatı 
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BORSA

MERCEDES-BENZ Türk, 
2011’den bu yana Mercedes-
Benz marka kamyon ve çeki-
ciler kullanan Dilek Grup’a 40 
adet 2020 model Atego’yu dü-
zenlediği tören ile teslim etti. 
Dilek Grup Genel Merkezi’nde 
düzenlenen törene Mercedes-
Benz Türk ve Koluman Mo-
torlu Araçlar İstanbul Bayii 
yöneticileri katıldı.

Hızlı tüketim malları sektö-
ründe önde gelen markaların 
distribütörlüğünü yapan Dilek 
Grup, toplamda 1.500 adet, 
kamyon ve çekici anlamında 
da 150 adetlik araç filosunu 
40 adet 2020 model Mercedes-
Benz Atego ile genişletti. 
1950’li yıllarda ticari hayatına 
başlayan ve 2011’de filosuna 
Mercedes-Benz marka kam-
yon ve çekiciler ekleyen Dilek 
Grup, yeni aldıkları 2020 mo-
del kamyonları gıda ürünleri-
nin nakliyesinde kullanacak.

Dilek Grup’un 150 adet 
kamyon ve çekicisinin 50 ade-

TÜRKIYE distribütörlüğünü 
Temsa İş Makinaları’nın yü-
rüttüğü Volvo Trucks, frigori-
fik taşımacılıkta uzun yıllardır 
faaliyet gösteren 6 firmanın ter-
cihi oldu. Volvo FH serisi kam-
yonların sağladığı yakıt tasarru-
fu, sunduğu finansal çözümler 
ve satış sonrası hizmetlerdeki 
çözüm ortağı yaklaşımı firma-
ların tercihinde etkili oldu.

Volvo Trucks, 6 farklı fri-
gorifik taşımacılık şirketine 5 
adet Volvo FH460 ve 8 adet 
Volvo FH540 olmak üzere, 
toplamda 13 adet Volvo FH 
serisi teslimatı gerçekleştirdi. 

Filolarında Volvo Trucks 
marka kamyonlar yer alan 
ve markanın sunduğu ayrı-
calıkları deneyimleyen; Öz 
Müjde Lojistik, Oruç Lojis-
tik, Gümüştrans Uluslararası 
Nakliye, Seyid Lojistik, Glo-
bal Ekspres Gıda ve Transa 
Azad Lojistik firmaları satın 
alımlarını gerçekleştirirken 
VFS Finansman A.Ş. (Volvo 
Finans) ile finansman deste-
ğinden de faydalandılar. 

Frigorifik taşımacılıkta öne 
çıkan Volvo FH460 modelin-
de yeni VDS - 4,5 motor yağı 
ve iç sürtünmeleri azaltan yeni 
piston yağ segmanı kullanı-
lıyor. Bu özellikleriyle aracın 
yakıt verimliliği artıyor. I-Shift 
şanzıman, güçlü VEB+ yar-
dımcı fren sistemi, uyarlanabi-
lir hız sabitleyicisi (ACC), acil 
frenleme sistemi, önden çarpış-

di Mercedes-Benz markasını 
taşıyor. 2020’deki bu satın 
alım kapsamındaki toplam 40 
aracın içerisinde farklı tipler-
de Atego 1518 ve Atego 2124 
bulunuyor. 

Dilek Grup Genel Merke-
zi’ndeki teslimat töreninde 
Atego 2124 sergilenirken, 
araçlar Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Filo Satış Grup Mü-

ma önleyici ikaz sistemi, kör 
nokta uyarısı, şerit takip des-
teği ve şerit değiştirme desteği 
gibi güvenlik donanımları da 
müşterilerin ihtiyaç duyduğu 
güvenlik, konfor ve kazanç gibi 
beklentilerini karşılıyor.

Volvo FH serisinin bir di-
ğer öne çıkan modeli Volvo 
FH540 ise, yüksek yakıt tasar-
rufu ve sürüş güvenliği ile öne 
çıkıyor. Volvo FH serisinin bu 
nitelikli çekicisi özel tasarlan-
mış geniş kabini ve sunduğu 

fonksiyonlarla kullanıcısına 
yüksek konfor sunuyor.

Filosundaki 14 adet Vol-
vo kamyona ek olarak, 2 adet 
Volvo FH460 alımı gerçek-
leştiren Öz Müjde Lojistik’in 
sahibi Hikmet Müjde “Volvo 
kamyonların sağladığı yakıt ta-
sarrufunun yanı sıra satış son-
rasında da yanımızda olacağını 
bildiğimiz için iş birliğimizin 
güçlenerek devam edeceğine i-
nanıyorum.” şeklinde konuştu.

Volvo FH460 serisini tercih 
etmelerindeki öncelikli nede-
nin yüksek yakıt tasarrufu sağ-

dürü Yusuf Adıgüzel ve Kolu-
man Motorlu Araçlar İstanbul 
Bayii Kamyon Satış Müdürü 
Aytekin Yeşil tarafından Di-
lek Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat Kılıç ve Dilek 
Grup Filo Yöneticisi Yalçın 
Çelebi’ye teslim edildi. 

Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Filo Satış Grup Mü-
dürü Yusuf Adıgüzel, törende 

laması olduğunu belirten Oruç 
Lojistik firma ortağı Seyfettin 
Oruç VFS Finansman A.Ş.’nin 
(Volvo Finans) finansman des-
teğinin de tercihlerinde etkili 
olduğunu söyledi. Filosunda 8 
adet Volvo olan Oruç Lojistik 
son satın aldığı 1 adet Volvo 
FH460 ile filosundaki araç sa-
yısını 35’e çıkardı. 

Filosunda halen 9 adet Vol-
vo kamyon yer alan Gümüşt-
rans Uluslararası Nakliye, 1 
adet Volvo FH540 ve 2 adet 

Volvo FH460 ile filosunu ge-
nişletti. Firma yetkilisi Rıdvan 
Gümüş, araçların yakıt verimli-
liği ve satış sonrası hizmetlerin 
kalitesi sebebiyle markayı ter-
cih ettiklerini belirtti.

Filosunun neredeyse tama-
mı Volvo markasından oluşan 
Seyid Lojistik ise 4 adet Volvo 
FH540 satın aldı. Firma ortağı 
Farul Çiçek “İhtiyaç duydu-
ğumuz kaliteye cevap veren 
Volvo FH540 kamyonlarımızı, 
bize avantajlar sunan premium 
paket ile satın aldık.  Satış ve sa-
tış sonrası hizmetlerde çözüm 

gerçekleştirdiği konuşmada; 
“2011 yılında Dilek Grup ile 
olan ilk işbirliğimiz, aradan 
geçen 9 yılda değişen ihti-
yaçlara yönelik talep ettikleri 
özelliklerde araçları sağlaya-
bilmemiz sayesinde süreklilik 
kazandı. Şirketin bünyesin-
deki kamyon ve çekicilerin 
önemli bir kısmının marka-
mızdan oluşmasından dolayı 
memnuniyet duyarken yeni 
Atego araçlarımızın da bu 
anlamda Dilek Grup’a uğur-
lu gelmesini temenni ediyo-
ruz. 2018 yılında teslimatını 
gerçekleştirdiğimiz 20 adet 
Atego’nun ardından bugün 
de 40 adet yeni Atego’yu tes-
lim etmekten dolayı gururlu-
yuz. Pandemi döneminde bir 
kez daha anladık ki, hayatın 
devam edebilmesi için lojis-
tik ve elbette kamyonların 
dayanıklılığı büyük önem arz 
ediyor. Dilek Grup, önceden 
satın aldığı Mercedes-Benz 
markalı araçlarımızın sağla-

ortağı olma vizyonu ve sundu-
ğu finansman çözümleri nede-
niyle Volvo Trucks markasını 
tercih ediyoruz.” diye belirtti. 

Filosunda 20 adet Volvo 
marka kamyon yer alan Global 
Ekspres, premium paketli 1 
adet Volvo FH540 satın aldı. 
Firma sahibi Ertan Erkan tes-
limatta şunları söyledi: “Müş-
terilerimize hizmet sunarken 
kaliteyi ön planda tutuyoruz. 
Bunu sağlamak için bizim de 
sorunsuz hizmet almamız gere-
kiyor. Volvo markası bekledi-
ğimiz ürün ve hizmet kalitesini 
bize sunuyor. Ayrıca hem yakıt 
tüketiminin düşük olması hem 
de yedek parça bulunabilirliği-
nin yüksek olması kararımızı 
Volvo Trucks markasından ya-
na kullanmamızı sağlamıştır.”

Filosunun neredeyse tama-
mı Volvo marka kamyondan 
oluşan Trans Azad Lojistik ise 
premium paket ile 2 adet Vol-
vo FH540 satın aldı. Avrupa’ya 
frigorifik taşımacılık yapan 
şirketin sahibi Hasan Demir-
bağ “Firmayı kurmadan önce 
şoförlük yaptığım dönemden 
Volvo Trucks markasının kali-
tesini biliyorum. Yüksek yakıt 
tasarrufu ve sürüş güvenliği, 
özel tasarlanmış geniş kabini 
ve sunduğu fonksiyonlarla kul-
lanıcısına maksimum konfor 
sunması ve araç donanımının 
üst düzeyde olmasından dolayı 
Volvo Trucks markasını tercih 
ettik.” şeklinde konuştu.

dığı servis ağı genişliği, yedek 
parçaların kolaylıkla buluna-
bilmesi ve ikinci el değerini 
koruması gibi özellikleri se-
bebiyle yıldızımıza duyduğu 
memnuniyetini dile getirerek, 
yeni satın alım tercihini bir 
kez daha markamızdan yana 
kullandı.” dedi.

Dilek Grup Yönetim Ku-
rulu Başkanı Murat Kılıç; 
“1950’li yıllarda ticari haya-
tına başlayan şirketimiz, hızlı 
tüketim malları sektöründe, 
önde gelen markaların dist-
ribütörlüğünü yapmaktadır. 
Bugün 80.000 metrekarelik 

depolama alanlarımız, 1.500 
adetlik öz mal araç filomuz 
ve 1.900 çalışanımızla saygın 
markaların ürünlerini tüke-
ticiler ile buluşturmak üze-
re, 75.000’den fazla noktaya 
dağıtım ve lojistik hizmeti 
sağlamaktayız. 2011 yılından 
günümüze Mercedes-Benz 
markalı kamyon ve çekicile-
rin kullanışlılığından, yaygın 
servis ağından, yedek parça 
bulunabilirliğinden ve elbette 
ikinci el değerinden memnun 
kaldığımız için filomuza 40 
adet daha Atego’yu eklemeye 
karar verdik” dedi.

Dilek Grup’a 40 Adet Mercedes-Benz Atego 

Frigorifik Taşımacılığın Tercihi 
Volvo FH Serisi Oldu

Çamsan Filosuna 
10 Adet Scania 
R 500 Çekici
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Koluman Motorlu Araçlar İstanbul Bayii Kamyon 
Satış Müdürü Aytekin Yeşil, Dilek Grup Yönetim Kurulu Başkanı 

Murat Kılıç, Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış 
Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel

FILOSUNUN tamamı 
Scania’dan oluşan Çam-
san Nakliyat, 10 adet R500 
4x2 çekici daha aldı. Or-
man ürünleri taşıması ger-
çekleştiren Çamsan Nak-
liyatın filosunda 42 adet 
Scania bulunuyor. Çamsan 
Nakliyat’a yeni araçları, sa-
tışı gerçekleştiren Doğuş 
Otomotiv Scania Yetkili 
Satıcı ve Servisi Koçaslan 
Otomotiv tesislerinde tes-
lim edildi. Törende Doğuş 
Otomotiv Scania ve Koças-
lan Otomotiv yetkilileri ile 
Çamsan Nakliyat Yönetim 
Kurulu Başkanı Şükrü Bo-
dur ve diğer yöneticiler ha-
zır bulundu.

“Scania güven veriyor”
Teslimat töreni sırasında 

bir açıklama yapan Çam-
san Nakliyat Yönetim Ku-
rulu Başkanı Şükrü Bodur 
“Her türlü yol koşulunda, 
sağladığı yakıt performansı, 

uyumu ve sağlamlığı nede-
niyle Scania her zaman için 
ilk tercihimiz oluyor. Tom-
ruk yükü ve riskli taşıma 
grubunda olan sunta yük-
lerimizde zorlu yol koşul-
larında Scania’nın gücü ve 
rahatlığı son derece güven 
verici. Ayrıca geniş servis 
ağı sayesinde Türkiye’nin 
her noktasına rahatlıkla sev-
kiyat yapabiliyoruz. İleriye 
dönük araç yenileme pro-
jelerinde de Scania, 2. El 
değerinin yüksek olması ve 
çabuk ve kolay satışı bizi 
tekrar bu markada kalarak 
çok doğru bir tercih aldığı-
mızı kanıtlamaktadır” dedi.

Çamsan Nakliyat A.Ş, 
Ortadoğu ve Balkanlar en 
büyük, Avrupa’nın 4. bü-
yük lif levha (MDF) üre-
ten tesisi olan Çamsan A.Ş. 
bünyesinde Ortadoğu ve 
Avrupa ülkelerine taşımacı-
lık gerçekleştiriyor.



LOJİSTİK

KOVID-19 etkisi ile küresel alan-
daki dinamikler değişirken Türkiye 
bu süreçten olumlu kazanımlarla 
çıkmak için farklı alanlarda çabaları-
nı sürdürüyor. Türkiye’nin en büyük 
dış ticaret ortağı olan Avrupa Birliği 
ile başta güncellenmiş Gümrük Bir-
liği olmak üzere diyaloğu gereksimi 
de artıyor.

Bu konuyla ilgili farklı platform-

Türkiye Gümrük Birliği’nin
Güncellenmesini İstiyor

cesinde geçiş dönemi düzenlemesi 
olarak yürürlüğe konulmuştur. 
Bununla birlikte, Gümrük Birliği, 
Türkiye’nin AB’ye tam üyelik pers-
pektifinin hala netleşmemiş olma-
sı sonucunda öngörülenden daha 
uzun süre yürürlükte kalmış ve ül-
kemiz açısından sistemik sorunlar 
ihtiva eden bir ortaklık ilişkisine 
dönüşmüştür. 

Bugün, Gümrük Birliği ile ilgili 
alanlarda AB’nin karar alma süreç-
lerinde Türkiye’nin yer almaması, 
ülkemiz bakımından AB’nin akdet-
tiği Serbest Ticaret Anlaşmalarının 
(STA) üstlenilmesinde yaşanan güç-
lükler ve Gümrük Birliği’nden tam 
anlamıyla yararlanmamıza mani olan 
karayolu kotaları konuları sistemik 
sorunlar haline gelmiştir. Söz konu-
su hususlara ilişkin olarak Gümrük 
Birliği Kararı’nda hiç hüküm bulun-
maması veya mevcut hükümlerin ül-
kemiz açısından yetersiz kalması bu 
sorunlara kaynak teşkil etmiştir.

Diğer taraftan, AB son yıllarda 
akdettiği yeni nesil STA’lar kapsa-
mında tarım, hizmetler, yatırım-
lar ve kamu alımları gibi alanlarda 
üçüncü ülkelerle, Türkiye ile olan 
ortaklık ilişkisinden daha derin ter-
cihli düzenlemeler gerçekleştir-
mektedir. Son dönemde, ülkemiz 
de üçüncü ülkelerle benzer şekilde 
Gümrük Birliği’nden daha geniş 
kapsamlı STA’lar müzakere etmeye 
başlamıştır. En önemli ortağımız 
olan AB ile ekonomik ve ticari iliş-
kilerimizi bu yeni akımlar çerçeve-
sinde geliştirmemizde birçok açıdan 
önemli yararlar bulunduğu değer-
lendirilmektedir.

Yukarıda özetle belirtilen mü-
lahazalarla, Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesine ilişkin Avrupa Ko-
misyonu ile yürütülen teknik mü-
zakereler 27 Nisan 2015 tarihinde 
tamamlanmış olup, müzakerelerin 
çerçevesini belirleyen Rapor, Ba-
kanımızın 12 Mayıs 2015 tarihli 
Brüksel ziyareti kapsamında Avrupa 
Komisyonu Ticaret Komiseri Ceci-
lia Malmström ile gerçekleştirdiği 
görüşmede resmiyet kazanmıştır.

Gümrük Birliği’nin güncellen-
mesi ile Gümrük Birliği kapsamın-
da karşılaşılan sistemik sorunlara 
çözüm bulunması ve AB ile tercihli 
ticari ve ekonomik ilişkilerin tarım, 
kamu alımları, hizmetler ve e-ticaret 
gibi yeni alanlara genişletilmesi 
amaçlanmaktadır.”

larda açıklama yapan Ticaret Ba-
kanlığı süreçle bilgi verdi. Yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“Gümrük Birliği, ülkemizin Avru-
pa Birliği’ne (AB) tam üyeliği ön-

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
TESLİMAT!

İhracat
Kargonuzu

24 Saatte
Teslim Ediyoruz.

PAN
Hızı ile Tanışın

YÜKSELİYORUZ.

turkishcargo.com.tr

DÜNYANIN LOJİSTİK MERKEZİ İSTANBUL’DA BULUNAN YENİ EVİMİZ SMARTIST İLE 

ŞİMDİ ÇOK DAHA BÜYÜK VE TEKNOLOJİK BİR TESİSE SAHİBİZ. 

BUNUNLA BİRLİKTE ÇEVREYE DUYARLI VE MÜŞTERİ ODAKLI OLMAYA DEVAM EDİYOR, 

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVA KARGO MARKASI OLMA HEDEFİMİZE DOĞRU 

HEP BİRLİKTE YÜKSELİYORUZ.
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