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etkinlikler zinciriyle küresel 
sektörün önemli isimleri iz-
leyicilerle buluştu. Global 
Logistics Webinar Day etkin-
likleri çerçevesinde Turkish 
Cargo’nun sponsor olduğu 
ve KargoHaber Dergisi’nin 

KIŞ aylarının başlamasıyla 
birlikte etkisini daha güçlü 
bir şekilde hissettiren Ko-
vid-19 salgını nedeniyle, 
transport logistic ağının tüm 
uluslararası fiziki etkinlik-
leri ertelenirken; çevrimiçi 
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desteklediği Türkiye etkinli-
ği ise içeriğiyle lojistik sektö-
rünün geleceğine ışık tuttu. 
Türkiye’nin salgın sürecinde-
ki performansından Avrasya 
bölgesinin lojistik üssü olma 
hedefine kadar bütün taşıma 
modlarına ilişkin bilginin 
paylaşıldığı etkinlikte gelece-
ğe dair öngörüler de açıklandı. 

Küresel ticaret savaşlarının 
ve Tek Kuşak Tek Yol projesi-
nin Türkiye’ye ve bölgeye olan 
etkilerinin de masaya yatırıldı-
ğı etkinliğin küresel ayağında 
ise dünyanın önemli merkez-
lerinde uzmanlar da görüşleri-
ni açıklama şansı buldular. 

UKRAYNA Gümrük İda-
resi kontrol noktalarından 
taşınan malların geçişi için, 
Genel Varış Beyannamesi 
uygulamasına başladı.

LOJISTIK sektörünün de-
neyimli yöneticilerinden biri 
olan Alper Bilgili, geçtiğimiz 
aylarda İstanbul kent içi yol-
cu taşımacılığının kalbi olan 
İETT’nin genel müdürlü-
ğüne atandı. Bilgili, özellikle 
salgın zamanı yolcu taşıması 
gerçekleştirmenin çok büyük 
hassasiyet gerektirdiğinin al-
tını çizdi.
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KARAYOLU Taşıma Yö-
netmeliği’nde önemli deği-
şikliğe imza atan Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı, ulusla-
rarası taşımacılar için dijital 
takograf bildirim zorunlulu-
ğunu 2024 yılına ertelendi.

K1 yetki belgesi olan ger-
çek kişilerin Ulaştırma E-
lektronik Takip ve Denetim 
Sistemi’ne (U-ETDS) gerçek 
zamanlı bildirimde bulun-
ması da 2022’ye ertelendi.

TÜRK kargo pazarının 
önemli oyuncusu Yurtiçi 
Kargo, şirket bünyesinde 
yer alan resmi Ar-Ge mer-
kezinin geliştirdiği akıllı sis-
temler sayesinde operasyon-
larını daha şeffaf ve güvenli 
hale getirirken Tech Brands 
Turkey araştırmasında ‘Tek-
nolojiyi en iyi kullanan kar-
go firması’ ödülünü almaya 
hak kazandı.
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Volvo Trucks Elektrikli 
Kamyonlara Geniş Ürün 
Yelpazesiyle Geçecek
2019’DA elektrikli şehir içi 
dağıtım ve hizet kamyonla-
rını tanıtan Volvo Trucks, 
elektrikli ürün yelpazesini 
genişletiyor. Kombine ağır-
lığı 44 tona, menzili ise pil 
konfigürasyonuna bağlı o-
larak 300 km’ye yaklaşacak 
olan elektrikli Kamyonla-
rın seri üretimi 2022 yılın-
da başlaması planlanıyor.  
Volvo Trucks’ın 2021’den 

itibaren Avrupa’da inşaat, 
maden, hafriyat, uzun yol 
taşımacılığı gibi farklı alan-
lara yönelik ürün yelpazesi-
ni, elektrikli kamyonları da 
dahil ederek genişleteceği 
anlamına geliyor. Volvo 
Trucks, 2040 yılına kadar 
ürün yelpazesinin fosil ya-
kıt kullanmayan kamyon-
lar olmasını hedefliyor.

Devamı 25 sayfada



LOJİSTİK

KASIM 2020

Bakanlığı Belgeli Hizmetler’ 
kategorisinde C2, L1, L2, R1 
/ TİO, R2 / TİO, N2, M2, 
P2 belgesi ile faaliyet gösteren 
tüm taşımacıları yarışmamıza 
katılmaya davet ediyoruz. Ay-
rıca ‘Oda ve Derneklere Ka-
yıtlı Hizmetler’ kategorimize 
de ‘Uluslararası Deniz Taşı-
ması Firmaları’, ‘Demiryolu 
Taşıması Firmaları’, ‘Ulusla-
rarası Hava Taşıma Firmala-
rı’, ‘Liman İşletmecileri’ site-
mizdeki formlar aracılığıyla 
katılabiliyorlar.”
UTIKAD Başkanı Eldener: 
“2020 yılında sektörün tüm 

paydaşları Atlas Lojistik 
Ödüllerini hak ediyor”
Bu yıl 11. kez düzenlenen 

ve geçtiğimiz hafta başvuruları 
başlayan Atlas Lojistik Ödül-
leri ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Uluslararası Taşıma-
cılık ve Lojistik Hizmet Üre-
tenleri Derneği (UTİKAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Emre Eldener şunları söyledi: 
“Başlangıcından itibaren son 
derece objektif kriterlerle de-
ğerlendirmeleri yapılan ve sa-
hiplerine ulaşan Atlas Lojistik 

11. KEZ düzenlenen Atlas Lo-
jistik Ödülleri Yarışması’nda 
kurumsal yarışma ve online 
yarışma kulvarlarında süreç 
bütün hızıyla devam ediyor. 
“Tüm dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüs salgınına 
karşın taşımacılık ve lojistik 
sektörünün her zaman ol-
duğu gibi yarışmamıza olan 
ilgisi memnuniyet verici” di-
yen Ödül Komitesi Başkanı 
İlker Altun, şunları söyledi: 
“Salgın belki hayatımızda 
birçok olumsuz değişikliğe 
sebep oldu. Fakat dünya bu 
dönemde lojistiğin ne kadar 
önemli bir sektör olduğunu 
çok daha iyi anladı. Atlas 
Lojistik Ödülleri organizas-
yonu olarak hayati öneme 
sahip lojistik sektörünü 10 
yıldır olduğu gibi 11. Kez ö-
dülle buluşturacak olmamız 
bizi heyecanlandırıyor”. 

İlker Altun, yarışmanın 

devam eden sürecine ilişkin 
olarak şöyle devam etti: “Ya-
rışmamız bilindiği gibi 2 ana 
kulvarda ve bu kulvarlara ait 
farklı kategorilerinde devam 
ediyor. İnternet ortamında 
yapılan oylamayla birinci-
lerin belli olacağı online ya-
rışma kategorimizde gelen 
oylara baktığımızda büyük 
bir çekişmeye şahit oluyo-
ruz. Yarışmacı firma ve sek-
tör profesyonelleri  4 Aralık 
2020 tarihinde sona erecek 
oylamada birinci olabilmek 
adına kıyasıya mücadeleyi 
son ana kadar sürdürecek gibi 
gözüküyor. Oylama işlemleri 
http://www.lojistikodulleri.
com/online-yarisma.htm ad-
resinden kolaylıkla yapılabi-
liyor. ‘Siz Seçin. Lojistik Sek-
töründe Sizin de Bir Sözünüz 
Olsun’ sloganıyla hayata ge-
çirdiğimiz bu dal gördüğü il-
giyle her yıl daha da gelişerek 
yola devam ediyor.

Yarışmamızın diğer önem-
li kulvarını da başvuru esası-
na göre ilerleyen ‘Kurumsal  
Yarışma’ oluşturuyor. Ku-
rumsal yarışma da ‘Ulaştırma 

nı Fatih Şener; sözlerine şöyle 
devam etti: “Salgın dönemin-
de lojistiğin hayatımızda ne 
kadar önemli olduğunu bir 
kez daha tüm dünya olarak 
anlamış olduk. Halen de-
vam eden salgın döneminin 
sağlık çalışanlarından sonra 
en büyük yükünü taşıyan ve 
ödüllendirilmesi gereken en 
önemli ikinci sektörünün lo-
jistik olduğuna inanıyorum. 
İşlerini inanılmaz bir özveri 
ve başarı ile aralıksız sürdüren 
sektörümüz ödüllendirilmeyi 
bu sene her zamankinden da-
ha fazla hak ediyor.”

“Yenilikçi projeler bizim 
için çok değerli” diyerek de-
vam eden Fatih Şener söz-
lerini şöyle sürdürdü; “Yıl-
lardır jüri üyesi olarak görev 
aldığım organizasyonun diğer 
bir önemli ayağını da sektöre 
yenilik getiren, gelişimi sağla-
yan projelere verilen jüri özel 
ödülleri oluşturuyor.”

Erkeskin: “Atlas Lojistik 
Ödülleri 11 Yıldır Sektörün 

Prestij Sembolü”
Atlas Lojistik Ödülleri 

ile ilgili açıklamalarda bu-

lunan FIATA Kıdemli Baş-
kan Yardımcısı ve Lojistik 
Ödülleri Jüri üyesi Turgut 
Erkeskin; “11 yıldır aralıksız 
devam eden Atlas Lojistik 
Ödülleri sektörümüz için 
prestij sembolü olmaya de-
vam ediyor” dedi.

Yarışma sürecinin devam 
ettiğini ve sektörün yarış-
maya her yıl olduğu gibi yi-
ne ilgi ile yaklaştığını ifade 
eden Turgut Erkeskin; “Bu 
durum sektörümüz adına 
bizi memnun ediyor. Çün-
kü özellikle bu yıl dünya-
yı etkisi altına alan salgın 
döneminde çok başarılı 
operasyonlar gerçekleştiren, 
salgın döneminin getirdiği 
çeşitli zorluklar yetmezmiş 
gibi artık kronikleşen ge-
çiş belgelerinin yetersizliği, 
yükselen maliyetler, gemi ve 
uğrak iptalleri, uçak sefer-
lerinin yetersizliği ve daha 
birçok sorunuyla mücadele 
ederek başarı öyküleri ya-
zan sektörümüzü Atlas gibi 
prestijli bir ödülle buluştur-
ma imkanına sahip oluyo-
ruz.” dedi.

Ödülleri’nin 11.’si için geçti-
ğimiz hafta başlayan başvuru 
süreci devam ediyor. Ancak 
öncelikle belirtmek istiyorum 
ki; halen yaşadığımız salgın 
döneminde de sahiplerine u-
laşacak ödüllerimizin 2020 yı-
lında tüm zorlukları aşarak fa-
aliyetlerini sürdüren ve bu güç 
koşullarda hayatın devamını 
sağlayan lojistik sektörünün 
tüm paydaşları tarafından hak 
edildiğini düşünüyorum.”

Şener: “Sektör salgın
döneminin yükünü taşıyor”

Atlas Lojistik Ödülleri 
Yarışması ile ilgili açıklama-
larda bulunan UND Strateji 
/ İş Geliştirme Başkanı Fa-
tih Şener, devam eden salgın 
döneminin parlayan yıldızı 
olarak nitelendirdiği lojistik 
sektörünü yarışmaya katılma-
ya davet etti.

“Atlas Lojistik Ödülleri 11 
yıldır aralıksız düzenleniyor. 
Sektör tarafından lojistiğin 
Oscar Ödülleri olarak adlan-
dırılan bu nitelikli ve köklü 
yarışma her geçen yıl gelişerek 
devam ediyor” diyen UND 
Strateji / İş Geliştirme Başka-

Atlas Lojistik Ödülleri 
Yarışmasında 
Heyecan Sürüyor 

Atlas Lojistik Ödülleri Ödül 
Komitesi Başkanı İlker Altun
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Aralıksız olarak düzenlenen ve 11. kez verilecek 
olan Atlas Lojistik Ödülleri Yarışması’nda son 
dönemece girilirken küresel salgından dolayı 
önemi bir kez daha anlaşılan lojistik sektörü, 
heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. 

Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, ekim ayı 
ihracatının yüzde 
5,6 artışla 17 milyar 
333 milyon dolar 
olarak gerçekleştiğini 
belirterek, “Bu 
rakam, bugüne kadar 
gerçekleştirilen en 
yüksek aylık ihracat 
rakamı.” dedi.

BAKAN Pekcan, Tica-
ret Bakanlığı Konferans 
Salonu’nda düzenlenen basın 
toplantısında, ekim ayı dış ti-
caret rakamlarını açıkladı.

Pekcan, başarılı ihracat 
rakamları yakaladıklarını be-
lirterek, “Ekim ayı ihracatı-
mız yüzde 5,6 artışla 17 mil-
yar 333 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Eylül ayına göre 
de ihracatımızı 8,3 artırmış 
olduk. 17 milyar doların üze-
rinde gerçekleşen bu rakam, 
bugüne kadar gerçekleştiri-
len en yüksek aylık ihracat 
rakamı.” diye konuştu. 

Yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgını koşullarına 
rağmen 17,3 milyar dolarlık 
ihracatın Türkiye ekonomi-
sinin temellerinin ne kadar 
sağlam olduğunun göster-
gesi niteliğini taşıdığını vur-
gulayan Pekcan, bunun reel 
sektörün direncini ve gücü-

nü gösterdiğini dile getirdi. 
Pekcan, “17,3 milyar dolarlık 
ekim ayı ihracatı aynı zaman-
da, Türkiye’nin pandemiyi 
mümkün olan en az hasarla 
atlatacak ve pandemi sonra-
sında en hızlı toparlanacak 
ülkeler arasında olacağının 
ayrı bir teyididir.” değerlen-
dirmesinde bulundu. 

Pekcan, 3’üncü çeyrekte, 
2’nci çeyreğe göre bir topar-
lanma süreciyle beraber ihra-
catta yüzde 34 artış gerçekleş-
tiğine dikkati çekerek, ekim 
ayında yakalanan bu trendin 
de ihracat artışının devam e-
deceğinin bir teyidi anlamın-
da olduğunu bildirdi. 

Ekimde ithalatın yüzde 8,5 
artışla 19 milyar 729 milyon 
dolar olarak gerçekleştiği bil-
gisini veren Pekcan, “Bu itha-
latın yüzde 87,8’i ham madde 
ve yatırım mallarından oluş-
maktadır. Dış ticaret hacmi-

miz 37 milyar 62 milyon do-
lara ulaşmış. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı ise yüzde 87,9 
ile 2020’nin en yüksek raka-
mına ulaşmış bulunmakta-
dır.” ifadelerini kullandı. 

Pekcan, dış ticaret perfor-
mansına ilişkin daha anlamlı 
bir değerlendirme sunması 
açısından, altın hariç verileri 
de paylaşmak istediğini belir-
terek, şunları kaydetti:”Altın, 
ticareti yapılan bir emtia 
olduğu kadar, sermaye de-
ğeri taşıyan bir tasarruf veya 
yatırım aracıdır. Biz de altın 
hariç verileri sizlerle paylaşa-
cağız. Nitekim, en çok altın 
ticaretinin yapıldığı ülkeler-
den İngiltere şubattan itiba-
ren dış ticaret verilerini altın 
hariç paylaşmaktadır. Ekim 
ithalatına baktığımızda 19,7 
milyar dolarlık ithalatın 2 
milyar dolarının sadece ekim 
ayında altın ithalatı olduğu-

nu görüyoruz. Altın hariç 
ithalatımız 17 milyar 718 
milyon dolar oldu. Daha da 
çarpıcı olarak 2020 yılı gene-
linde, Türkiye’nin ithalatın-
da artış değil azalış olduğunu 
görüyoruz. 10 ayda altın ha-
riç ithalatımız yüzde 5,1 düş-
müş ve 155 milyar 403 mil-
yon dolar ile sınırlı kalmıştır. 
Resmi olarak 10 ay itibarıyla 
175,9 milyar dolar ithalat 
içinde 20,5 milyar dolar altın 
ithalatı bulunmaktadır.”

Pekcan, başarılı ihracat 
rakamları yakaladıklarını be-
lirterek, “Ekim ayı ihracatı-
mız yüzde 5,6 artışla 17 mil-
yar 333 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Eylül ayına göre 
de ihracatımızı 8,3 artırmış 
olduk. 17 milyar doların üze-
rinde gerçekleşen bu rakam, 
bugüne kadar gerçekleştiri-
len en yüksek aylık ihracat 
rakamı.” diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgını koşullarına 
rağmen 17,3 milyar dolarlık 
ihracatın Türkiye ekonomi-
sinin temellerinin ne kadar 
sağlam olduğunun göster-
gesi niteliğini taşıdığını vur-
gulayan Pekcan, bunun reel 
sektörün direncini ve gücü-
nü gösterdiğini dile getirdi. 
Pekcan, “17,3 milyar dolarlık 
ekim ayı ihracatı aynı zaman-
da, Türkiye’nin pandemiyi 
mümkün olan en az hasarla 
atlatacak ve pandemi sonra-
sında en hızlı toparlanacak 
ülkeler arasında olacağının 
ayrı bir teyididir.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Pekcan, 3’üncü çeyrekte, 
2’nci çeyreğe göre bir topar-
lanma süreciyle beraber ihra-
catta yüzde 34 artış gerçekleş-
tiğine dikkati çekerek, ekim 
ayında yakalanan bu trendin 
de ihracat artışının devam e-

deceğinin bir teyidi anlamın-
da olduğunu bildirdi.

Ekimde ithalatın yüzde 8,5 
artışla 19 milyar 729 milyon 
dolar olarak gerçekleştiği bil-
gisini veren Pekcan, “Bu itha-
latın yüzde 87,8’i ham madde 
ve yatırım mallarından oluş-
maktadır. Dış ticaret hacmi-
miz 37 milyar 62 milyon do-
lara ulaşmış. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı ise yüzde 87,9 
ile 2020’nin en yüksek raka-
mına ulaşmış bulunmakta-
dır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatı Ekim Ayında Rekor Kırdı
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UZUN YOLDA KONFORLU SÜRÜŞ 
Kabinde karbon rengi kumanda paneli, siyah deri döşemeler, gri tavan 
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Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Önemli Değişiklik: 

Dijital Takograf Zorunluluğu 2024’e Ertelendi 

Macaristan’la 
Yaşanan Transit 
Geçiş Belgesi 
Sorunu Çözüldü

ULAŞTIRMA ve Altya-
pı Bakanlığı, Karayolu Taşıma 
Yönetmeliği’nde önemli bir deği-
şiklik yapıldı. K1 yetki belgesi olan 
gerçek kişilerin 1 Ocak 2021’de, ta-
şıdıkları eşya ve yük hakkında Ulaş-
tırma Elektronik Takip ve Denetim 
Sistemi’ne (U-ETDS) gerçek za-
manlı bildirimde bulunması gereki-
yordu. Getirdiği maliyetle tartışılan 
ve verilerin, düzenli olarak paylaşıl-
ması zorunluluğu getirilen uygula-

ma uyarınca bu kurala uymayanlar 
için ceza yaptırımı öngörülmüştü. 
Ulaştırma Bakanlığı, Karayolu Ta-
şıma Yönetmeliği’nde bir değişiklik 
yaparak, bu süreyi, 1 Ocak 2022’ye 
kadar erteledi. 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde 
yapılan diğer değişiklikler arasında 
tüzel kişiliklerle de e-devlet üzerin-
den taşıt ve acente sözleşmesi yapıla-
bilmesi de yer alıyor. 

Yapılan değişiklikler kamyon ta-
şımasıyla da sınırlı kalmadı. Ulusla-
rarası taşımacılar için dijital takog-
raf bildirim zorunluluğu da alınan 
kararla 2024 yılına ertelendi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlı-
ğı, Macaristan ile yapılan müzakere-
ler sonucu alınan yeni karar ile bir-
likte Macaristan ile yaşanan transit 
geçiş belgesi sorununun çözüleceğini 
bildirdi.  Ayrıca 3 bin adet olan ikili 
geçiş belgesinin toplam 5 bin adet 
olacağı, bu şekilde Macaristan’dan 
temin edilecek toplam transit geçiş 
belgesi sayısının 110 bine, toplam 
ikili geçiş belgesi sayısının ise 5 bine 
yükseleceği ifade edildi.

Alınan karar ile ilgili değerlen-
dirmede bulunan Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 
“Macaristan heyeti ile yaptığımız 
Kara Ulaştırması Karma Komisyo-
nu toplantısında, taşımacılarımızın 
Avrupa’ya gerçekleştirdiği taşıma-
larda büyük bir sorun olan Macaris-
tan Transit Geçiş Belgesi sorununu 
çözdük. Ülkemize ve sektörümüze 
hayırlı olsun” dedi.

Bakanlık, Macaristan heyeti ile ya-
pılan müzakereler sonucunda, mev-
cut geçiş belgesi kotasının Türk tarafı 
için; 3 bin adet ikili geçiş belgesi, 36 
bin adet transit geçiş belgesi, bin adet 
üçüncü ülke geçiş belgesi, Macar ta-
rafı için; 3 bin adet ikili geçiş belgesi, 
15 bin adet transit geçiş belgesi, 8 bin 
adet üçüncü ülke mevcut geçiş bel-
gesi kotasının aynı kalması yönünde 
mutabık kalındığını bildirdi.

Bakanlık ayrıca Türk taşımacıları 
için 2020 yılında alınan iki bin 200 
adet transit geçiş belgesine ilave ola-
rak bin adet daha verileceğini, yine 
2021 yılının Mayıs ayında tarafları 
bir araya gelerek ikili taşıma pazarını 
ve geçiş belgesi sayılarının görüşüle-
ceğini belirtti.

Birinci sayfadaki haberin devamı



nın ve standartlarının uygu-
lanmasına yönelik bir adım 
olarak değerlendiriliyor. Söz 
konusu sistemin kullanılma-
sı, Gümrük Prosedürlerinin 
Basitleştirilmesi ve Uyum-
laştırılmasına İlişkin Ulusla-
rarası Sözleşme (Kyoto Söz-
leşmesi), Dünya Gümrük 
Örgütü Dünya Ticaretinin 
Güvenliği ve Kolaylaştırıl-
masına İlişkin Standartları 
ve Ukrayna ile Avrupa Birli-
ği arasındaki Ortaklık Anlaş-
masıyla öngörülüyor. 

GVB, taşımacı tarafından 
(veya onun adına hareket 
eden başka bir kişi tarafın-
dan) oluşturulan ve bir elekt-
ronik dosya biçiminde güm-
rük idaresine gönderilen bir 

IZMIR Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer, ‘Yerel 
Kalkınma Modeli’ başlıklı 
online etkinlikte Ekonomi 
Gazetecileri Derneği üyeleri 
ile buluştu. Yerel kalkınma ile 
ilgili yaptıkları çalışmaları an-
latan Soyer, karakılçık buğda-
yı ve mandalina ile ilgili yap-
tıkları çalışmaları da anlattı.

Etkinliğin moderatörlüğü-
nü yapan Ekonomi Gazeteci-
leri Derneği (EGD) Başkanı 
Celal Toprak’ın açılış konuş-
ması ile başlayan etkinlikte 
Başkan Tunç Soyer soruları 
da yanıtladı.

Yaşadığımız pandemi dö-

neminde yerel kalkınmanın 
daha da öne çıktığı vurgulayan 
Celal Toprak, “İzmir’de bu 
konuda somut adımlar atılı-
yor. Başkan Soyer ile bunları 
konuşmak istedik. İzmir’de 
atılan adımları birinci ağızdan 
dinlemek için buradayız” dedi.

İzmir Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Tunç Soyer, yerel 
kalkınmanın bugüne kadar 
birbiri arasına duvar örül-
müş, şehirlerdeki milyonlarca 
yurttaş ile alın teriyle ekmeği-
ni kazanan üreticiler arasında 
bir köprü vazifesi gördüğünü 
ve bu köprüyü daha da güç-
lendirmeye devam edecek-

lerini söyledi. Yerli tohuma 
sahip çıkmak, üretilen ürünü 
işlemek ve katma değerini 
yükseltmek, üreticilerin ko-
operatif veya birlikler çatısı 
altında örgütlenmesini sağla-
mak, ürünleri tüm Türkiye ve 
dünyaya pazarlamak üzerine 
kurulu bir tarım stratejisi be-
nimsediklerini vurguladı.

Adını ‘Halkın Bakkalı’ 
koydukları mekânlar aç-

tıklarını da belirten Tunç 
Soyer, “Bu mekânlarda sa-
dece kooperatiflerimizin 
ürettiği ürünleri satıyoruz. 
Türkiye’nin birçok üreti-
ci tarımsal kalkınma koo-
peratifinden ürün geliyor. 
Artık bu pazarlamayı sanal 
ortam üzerinden güçlendi-
receğiz. Bunun yazılımıyla 
ilgili çalışma tamamlanmak 
üzere. Önümüzdeki günler-

de sadece iç piyasada değil, 
yurt dışına da ürünlerimizi 
pazarlayacağız. Burada özel-
likle ürünün işlenmesiyle 
elde edilen yeni endüstriyel 
ürünlerin olmasına gayret 
ediyoruz. Örneğin biz man-
dalina kurusu yapmıştık. Bu 
sayede ürün yaklaşık beş-altı 
misli değer kazandı. Daha 
önce bu ürün üreticinin 
elinde kalıyordu” dedi.

GVB’NIN uygulanması, u-
luslararası anlaşmalarla öngö-
rülmüş olup, Ukrayna Devlet 
Gümrük Servisi uzmanları 
tarafından ön risk analizi için 
kullanılacak.

7 Kasım 2020 tarihinden 
itibaren GVB Ukrayna’nın 
kontrol noktalarından taşı-
nan malların geçişi için zo-
runlu olup, Ukrayna Devlet 
Gümrük Servisine sunulmaya 
başlandı.

GVB’nin Ukrayna’da 
uygulanmaya başlanma-
sı, Ukrayna’da uluslararası 
gümrük kontrol normları- elektronik mesaj. Ukrayna 

Devlet Gümrük Servisi’nin 
web sitesinde oluşturulan 
kullanıcı hesabı üzerinde  
GVB’yi doğrudan  doldur-
mak da mümkün.

Genel Varış Beyannamesi 
sunarken, Ukrayna’ya ithal 
edilen veya diğer ülkelere 
transit olarak taşınan mal-
ların nakliyesi hakkında bir 
ön analiz (Ukrayna gümrük 
sınırındaki kontrol noktası-
na varmadan önce) yapılıyor.  
Yeni olan bu uygulamanın 
amacı, mal tedarik zincirinin 
güvenliğini ve güvenilirliğini 
organize etmek ve tehlike-
li malların Ukrayna’ya giriş 
risklerini azaltmak olarak 
gösteriliyor.   
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Kar goHa ber’de ye ra lan ya zı lar 
izin siz ola rak kul la nı la maz

Olağan zamanda, hazırlıkları bir yıldan 

fazla süren, bu süre boyunca katılımcı ve 

ziyaretçilere yönelik tüm dünyada tanı-

tımları yapılan logitrans Fuarı’nın başa-

rısından bahsediyor olurdum. Ne yazık ki 

salgın kendini hayatımızın merkezine yer-

leştirdi. Böyle olunca uluslararası katılım-

cı ve ziyaretçileri uçuş kısıtlamalarından 

olumsuz etkilenecek bir fuarı zorlamak 

yerine, Uluslararası logitrans Transport 

Lojistik Fuarı’nı mevcut katılımcılarımızın 

da görüşleri doğrultusunda 10-12 Kasım 

2021 tarihine erteledik. Yeni dönem için 

çalışmalara hızla başlandı. 

Açılışa hazır duruma getirilmiş bu-

lunan bir fuarın ertelenmesi katılımcı-

sı, ziyaretçisi ve organizatörü bir yana 

hedeflediği tüm sektörleri etkiliyor. En 

başta fuarlar sayesinde gerçekleşen 

ürün, hizmet tanıtım ve sunum döngüsü 

kırılıyor. logitrans’ın ertelenmesi nede-

niyle Avrasya bölgesinin lojistik sektörü-

nün 2020 yılı vitrini oluşturulamadı. 

Ancak Messe Münih ve iştiraklerinin 

dünya çapındaki ağı ve ekipleri bütün 

güçlerini birleştirerek lojistik dünyası 

için bu önemli haftanın hakkını vere-

bilmek için kolları sıvadı. Dijital iletişim 

teknolojilerinin de katkısı ile 12 Kasım 

günü Dünya adeta lojistikçiler için dön-

dü ve lojistik endüstrisinin nabzı Çin ile 

başlayıp ABD ile biten ‘Global Webinar 

Day’ sayesinde ölçüldü. 

Lojistik alanında Türkiye dışında 

aynı kümelenme dahilinde Çin, Hindis-

tan, Güney Afrika, Almanya ve ABD’de de 

fuarlar yapılıyor. Uluslararası yönetimi 

logitrans ile birlikte aynı ekip tarafın-

dan sürdürülen bu fuarlardan İstanbul 

dahil olmak üzere bazıları ertelenmek 

zorunda kaldı. Bu duruma bağlı olarak 

bu dev uluslararası aile, logitrans’ın en 

yoğun geçmesi beklenen 12 Kasım 2020 

gününü, tüm diğer ülke paydaşlarının 

da katılacağı bir dünya lojistik gününe 

dönüştürdü ve ‘Global Webinar Day’ ola-

rak dünya çapında 55 bini aşkın kayıtlı 

adresine duyurdu. 

Çin ile başlayan webinar, Hindistan, 

Türkiye, Güney Afrika, Almanya ve ABD 

ile tüm gün sürdü. Çin oturumu hari-

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

cindeki tüm oturumlar İngilizce olarak 

gerçekleştirilen  etkinlik uluslararası ni-

teliğini kanıtladı.  

Dünya lojistiğinin sözü dinlenir isimle-

ri tarafından çok önemli konuşmalar ve 

sunumlar yapıldı. Elbette konuşmalarda 

salgının öğrettikleri ve gelecek döneme 

ilişkin beklentilerin etkisi büyüktü. Fakat 

lojistik gibi dünya ticareti, sanayisi ve 

sosyal yaşamın, kısaca hayatın devamı 

için olmazsa olmaz bir alanda dünyanın 

her tarafından yetkin insanların, aynı 

zaman diliminde konuşması, konuşmalar 

üzerindeki global konjonktürel etkilerin 

aynı kapsamda değerlendirilmesine de 

zemin hazırladı. Bu durum, lojistiğin ade-

ta bir laboratuvar ortamında ele alınma-

sına dönüştü. Bu yanıyla, webinar’ı izle-

yememiş olanların açıklanan kanallar 

üzerinden tekrarına bakmalarında yarar 

var. Türkiye oturumunu Kargo Haber si-

tesinden de yeniden izlemek mümkün. 

Doğrudan bizleri ilgilendiren kısımları 

ise Aysberg basılı ve dijital yayınları sa-

yesinde sizlerle paylaşacağız. 

‘Taklitler aslını yaşatır’...   Bu yıla 

özgü olarak logitrans’ın yerini alan Glo-

bal Webinar Day, etkinliğe damga vuran 

logitrans’ın olduğu kadar Türkiye’nin ta-

şımacılık ve lojistik endüstrisinin dünya 

genelindeki bilinirlik ve unutulmazlığına 

katkıda bulunmuştur. Bu etkinliğe sa-

hip çıkan, katkıda bulunan başta Etkin-

lik Sponsoru Türk Hava Yolları-Turkish 

Cargo olmak üzere UND ve UTİKAD’a da 

hem tebriklerimi hem de teşekkürlerimi 

sunuyorum. Sektörün hatırı sayılır yapı-

larının sağduyulu katkıları, sektöre ve 

ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

2020’de ‘Global Webinar Day’ 
İle Gururlandık

BAKIŞUkrayna’da 
Genel Varış Beyannamesi 
Uygulanmaya Başlandı

Ukrayna’ya yapılan ürün sevkiyatlarında
7 Kasım 2020 tarihinden itibaren “Genel Varış 
Beyannamesi” (GVB) uygulamasına 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.

Tunç Soyer 
EGD Üyelerine
Yerel Kalkınmayı Anlattı

Birinci sayfadaki haberin devamı
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tamına taşıyan Yurtiçi Kargo, 
çağın gerekliliklerine uyum 
sağlayarak akıllı telefonlara 
entegre ettiği terminal uygu-
laması ile kargonun teslim 
alındığı andan itibaren tüm 
süreci müşterileriyle paylaşı-
yor. Sektörde mobil uygula-
mayı müşterilerine sunan ilk 
şirketlerden biri olan şirket, 
gönderilerin teslim alındığı 
andan itibaren hem alıcı hem 
de gönderen kişiye bilgilen-
dirme yapıyor ve tüm süreci 
uygulama üzerinden müşte-
rilerinin takip edebilmesine 
imkân veriyor. 

Şirket bünyesinde yer alan 
resmi Ar-Ge merkezinin ge-

Başkanı Dr. Murat Korçak 
ve Ulaştırma Hizmetleri Dü-
zenleme Genel Müdürlüğü 
Tehlikeli Mal Taşımaları Da-
ire Başkanı Bülent Eyyüpoğ-
lu yaptıkları konuşmalarda, 
pandemi döneminde alınan 
önlemler, taşımacılığa yönelik 

dırma nedenlerine ilişkin 
bilgi veren Emin Yalvaç,  
“Macaristan’da yatırım yap-
ma planımız sadece Macaris-
tan pazarına satışa değil, bu 
girişim tüm AB ülkelerine, 
ABD’ye ve Rusya’ya ihracatı 
içeriyor. Macaristan’da iş or-
tamını geliştirmek üzere özel 
vergi ve izinlere sahip serbest 
kurumsal bölgeler bulunu-
yor. Ülkede kurumlar vergisi 
oranı, Orta ve Doğu Avru-
pa’daki en düşük seviyeye 
indirilmiş. Ülkenin AB üyesi 
olması da bizim için birçok 
kolaylığı beraberinde getiri-
yor. Ayrıca Macaristan Türk 
işadamlarına vize muafiyeti 
ve oturum konusunda ö-
nemli kolaylıklar sağlıyor. Bu 

KURUMSAL 
ve bireysel 
müşteri leri-
nin kullanı-
mına sun-
d u ğ u 

t e k n o -
lojilerle kargo 

sektörünün teknolojik 
gelişimine katkı sağlayan 
Yurtiçi Kargo, son dönemde 

O R T A D O Ğ U ’ N U N 
birçok ülkesinde faaliyet 
gösteren yerli e-ticaret ve 
kargo taşımacılığı şirketi 
Favori Kargo, Avrupa’ya 
ihracat yapma kararı aldı. 
Şirket, merkez üssü olarak 
Macaristan’ı seçti.

Favori Kargo tarafından 
yapılan açıklamada, Maca-
ristan Ticaret Ataşesi Renáta 

5. EKONOMI ve Lojistik 
Zirvesi, “Ekonomi ve Lojis-
tikte Dönüşüm: Kovid-19 
Sonrası Yeni Dönemin Pa-
rametreleri” başlığıyla 30 
Eylül’de İstanbul Hilton 
Bomonti Otel’de gerçekleş-
tirildi. Organizasyonda kara, 
hava, deniz, demiryolu mod-
larının yanı sıra tehlikeli ve 
kimyevi maddeler lojistiği, e-
ticaret lojistiği, tekstil lojisti-
ği, soğuk zincir lojistiği, proje 
& ağır yük ve enerji lojistiği 
ile birlikte toplamda 12 ayrı 
oturum gerçekleştirildi.

TCDD Taşımacılık A.Ş. 
Genel Müdürü Kamuran 
Yazıcı, Sivil Havacılık Genel 
Müdürü Bahri Kesici,  Cum-

kullandığı mobil uygula-
malarla fark yaratıyor. 

Teknoloji alanında-
ki gelişimi ile bu yılın 
ilk çeyreğinde Nielsen 

Türkiye’nin kontrolünde 
gerçekleşen Tech Brands 
Turkey araştırmasında 
‘Teknolojiyi en iyi kulla-
nan kargo firması’ ödülü-
nü alan Yurtiçi Kargo, şir-

ket bünyesinde geliştirilen 
yazılım sistemleri ile müşteri-
lerine sunduğu hizmet kalite-
sini artıyor.

Kargo işleyişini hızlandır-
mak amacıyla geliştirdiği el 
terminalleriyle bu süreci ku-
rulduğu yıllarda bilgisayar or-

hurbaşkanlığı SBB Ulaştırma 
ve Lojistik Dairesi Başkanı 
Volkan Recai Çetin, İstanbul 
Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge 
Müdürü Yalçın Özden, Ulaş-
tırma Hizmetleri Düzenleme 
Genel Müdürlüğü Lojistik ve 
Kombine Taşımacılık Daire 

Shiraishi, yatırıma dönük ilk 
görüşmeleri yapmak üzere 
İstanbul’a geldi. Favori Kar-
go Kurucusu ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Yalvaç 
ve şirket yöneticileri ile bir 
araya gelen Renáta Shiraishi 
muhtemel yatırım ortakla-
rıyla ön görüşme yaptı. 

Macaristan’ı Avrupa mer-
kez üssü olarak konumlan-

ya da kuryenin barkodu akıllı 
telefonundan okutması ile 
kargolarını teslim alabiliyor-
lar. Şirket, özellikle pandemi 
döneminde bu sayede hem 
personelinin hem de müşteri-
lerinin sağlığını koruma ama-
cıyla uygulamanın sürdürüle-
bilirliğini sağlayarak güvenli 
teslimat sürecini başlattı.

Mobil müşterilere
yüzde 30 indirim

Yurtiçi Kargo’nun mo-

Dr. Hakan Çınar pandemi 
döneminde sektörün karşılaş-
tığı sorunlar ve yeni döneme 
ilişkin beklentilere yönelik 
görüşlerini paylaştı. 

Lojistikçiler
yeni dönemi anlattı  

Sektörün geleceğine projek-
siyon tutan oturumlarda; THY 
Genel Müdür (Kargo) Yardım-
cısı Turhan Özen, THY Kargo 
İş Geliştirme ve Organizasyon 
Başkanı Adnan Karaismailoğ-
lu, CEVA Lojistik Satış ve İş 
Geliştirme Başkanı Murat Ka-
radağ, C.H. Robinson Türkiye 
Genel Müdürü Gökalp Ertuğ-
rul, Galata Taşımacılık Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve CEO’su Vittorio Zagaia, 
Konsped Genel Müdürü Me-
te Tırman, Reibel Taşımacılık 
Genel Müdürü Arif Badur lo-
jistik şirketlerinin geleceğe na-
sıl hazırlandığını anlattı. 

sinde kendi operasyon ekibi-
miz ile faaliyet gösteriyoruz. 
Önümüzdeki süreçte hede-
fimiz, müşterilerimizin ta-
lepleri doğrultusunda global 
pazarda da tüm Avrupa’ya 
hizmet vermek” diye ekledi. 

Emin Yalvaç rehberli-
ğinde, İkitelli’deki merkez 
yönetim ofisleri ile bir araya 
gelen ve şirketin birçok de-
partmanında incelemelerde 
bulunan Macaristan Ticaret 
Ataşesi Renáta Shiraishi ise 
‘’Başkenti Budapeşte ile İs-
tanbul arası yaklaşık 1.5 sa-
at olan Macaristan, Türk 
yatırımcısına yüksek teşvik, 
düşük vergi oranı ve kalifi-
ye iş gücüyle destek oluyor. 
Kurumlar vergisi yüzde 9 

bil uygulaması ile kargo 
takibini kolaylıkla yapabi-
len müşteriler, uygulama 
ile kendilerine en yakın 
şubeleri harita üzerinden 
görebiliyor, şirketin güncel 
kampanyaları hakkında bil-
gi edinebiliyorlar. Yurtiçi 
Kargo ayrıca, mobil uygu-
lama kullanan müşterileri-
ne bireysel gönderileri için 
yüzde 30 indirim fırsatı da 
sunuyor.

Tedarik zinciri yöneticileri 
lojistik sektörüyle buluştu 

Sektörler ve lojistik otu-
rumları da UND Strateji ve 
İş Geliştirme Başkanı Fatih 
Şener, LODER Yönetim 
kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Tanyaş, UTİKAD 
Yönetim Kurulu Üyesi Ekin 
Tırman, DIŞYÖNDER 
Yönetim Kurulu Üyesi ve 
CLK Ticaret Müdürü Fatih 
Kemal Barış, Lojistik Da-
nışmanı Seyhan Gülhan gibi 
isimlerin moderatörlüğünde 
düzenlendi. Tüpraş, Shell, 
Koton, Mavi, Colin’s, Boy-
ner, Siemens, McDonald’s, 
Enercon, Hepsiburada, Mo-
danisa, Arkem, TPI Compo-
sites gibi sektörlerinin lider 
markalarının tedarik zinciri 
ve lojistik yöneticileri lojistik 
sektöründen beklentilerini 
ortaya koydu.

oranlarında. Dünyadaki tüm 
yatırımcılara Macaristan 
Eximbank’ından Yatırım 
Destek Ajansı’na kadar tüm 
kurumların seferber oldu-
ğu ülke, Türklerle genetik 
olarak akrabalık ilişkilerinin 
de olması nedeniyle Türk 
yatırımcıya ‘pozitif ayrımcı-
lık’ yaparak kapıları sonuna 
kadar açmış durumda. Bizler 
Türk taşımacılık sektörünün 
ulaştığı düzeyi, başarısını 
biliyoruz. Macaristan’da, e-
ticaret ve kargo taşımacılığı 
konularında ortaklaşa yatı-
rım öngörüyoruz. Başarısını 
kanıtlamış Türk taşımacılık 
sektörüyle iki tarafa da değer 
katacak ortak yatırıma hazı-
rız’’ diye konuştu.

liştirdiği akıllı sistemler sa-
yesinde kapasite kontrolünü 
anlık olarak takip edebilen 
Yurtiçi Kargo, müşteri mem-
nuniyetini en üst seviyede 
tutmak amacı ile kargo kapa-
sitesinin aşılmasını bu şekilde 
önlüyor. Son bir yıl içinde ge-
liştirilen kapasite kontrol sis-
temleri sayesinde şirket, kar-
go yoğunluğunun artmasına 
rağmen problem yaşamadan 
işleyişini rahatlıkla sürdürür-
ken verimliliği de arttırıyor. 

Pandemide 
temassız teslimat

Sistem sayesinde anlık ola-
rak müşterilerini kargo süreci 
hakkında bilgilendiren Yurti-
çi Kargo, son aşamada müşte-
rilerine kargolarının dağıtıma 
çıktığı bilgisi ile birlikte şifre 
ya da barkod gönderiyor. 
SMS ile yapılan bu bilgilen-
dirme sonrası kurye kapıya 
geldiğinde müşteriler; kendi-
lerine gelen şifreyi söyleyerek 

yapılan yatırımlar, yapılan ve 
yapılacak düzenlemeler hak-
kında bilgi verdi. 

Taşımacılık ve lojistik sek-
törünü temsilen UTİKAD 
Başkanı Emre Eldener, UND 
İcra Kurulu Başkanı Alper Ö-
zel, İMEAK Deniz Ticaret O-
dası Meclis Başkanı Salih Zeki 
Çakır, DTD Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Erkan 
Koçyiğit, Ağır Yük Kaldırma 
ve Taşıyıcıları Derneği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ahmet 
Altunkum, AND Başkanı 
Selçuk Görmezoğlu, Airports 
Cargo Committee Türkiye 
Başkanı Serkan Demirkan, 
TEDAR Başkanı Tuğrul Gü-
nal, DIŞYÖNDER Başkanı 

bir AB (Schengen) ülkesinin 
Avrupa Birliği mükteseba-
tına göre, üçüncü bir ülkeye 
vize konusunda verebileceği 
en üst taviz. Macar Hüküme-
ti bu tavizi AB üyesi ülkeler 
dışında sadece Türkiye için 
verdi.” ifadelerini kullandı. 

Yalvaç, “Favori Kargo 
olarak farklı ölçeklerdeki 
300’den fazla müşterimize, 
sahip olduğumuz büyük ope-
rasyon ekibi ile depolama ve 
reklam desteği de dahil tüm 
süreçlerde çözüm ortaklığı 
sağlıyoruz. Tüm kargo şir-
ketleriyle olan bulunan stra-
tejik ortaklığımız sayesinde 
de rakiplerimiz arasında öne 
çıkıyoruz. Irak başta olmak 
üzere birçok Ortadoğu ülke-

Teknolojiyi
En İyi Kullanma Ödülü
Yurtiçi Kargo’ya

Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nde 
Yeni Normal Konuşuldu

Favori Kargo Avrupa’ya Macaristan’tan Açılacak
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EKOL Lojistik’in sekiz sü-
rücüsü, IRU Profesyonel 
Sürücü Onur Nişanı’na layık 
görüldü. Uluslararası Nak-
liyeciler Derneği (UND) 
ve Uluslararası Karayolu 
Taşımacılığı Birliği (IRU) 
iş birliğiyle gerçekleştirilen 
Profesyonel Sürücü 
Ödülleri’nde; mesleki 
performans, güvenli a-
raç kullanımı, çalışılan 

KORONAVIRÜS vaka-
larındaki artış nedeniyle 
Almanya’da üreticiler ve 
işletmeler, olası tedbirler 
öncesi ihtiyaçlarını erken 
temin etmeye yöneldi. Inter-
max Logistics Yönetim Ku-
rulu Başkanı Savaş Çelikel, 
“Almanya’da firmaların stok 
yapma eğilimi arttı. Depo-
lardaki doluluk oranları yüz-
de 80’e ulaştı” dedi. 

Korona virüs vakala-
rının artmasıyla birlikte 
Avrupa’da karantina ön-

şirkete bağlılık, ahlaki nite-
likler gibi kriterleri karşılayan 
Ekol’ün sekiz sürücüsü Onur 
Nişanı almaya hak kazandı. 

40 ülkeden 1200’ün üze-
rinde sürücünün yer aldığı 
onur listesinde,  üstün perfor-
manslarıyla ödül alan Ekollü 

lemleri tekrar tartışılmaya 
başlandı. Intermax Logistics 

sürücülerin isimleri şöyle: 
Abdulvahap Köse, Aydın Or-
han, Cemil Özkan, Erkan Kı-
ran, Mustafa Demirel, Mus-
tafa Özdemir, Niyazi Yiğit, 
Serdar Güngör. 

IRU, 100’den fazla ülkede, 
170 meslek örgütünü çatısı 
altında topluyor.  IRU, her 
yıl üyesi olan meslek örgütleri 
tarafından aday gösterilen ve 
uluslararası eşya taşımacılı-

Yönetim Kurulu Başkanı 
Savaş Çelikel, Türkiye’nin 
en büyük ihracat pazarı 
Almanya’da da üretici ve 
perakendecilerin, olası ka-
rantina uygulamaları önce-
sinde ihtiyacını erken temin 
etmeye çalıştığını ve depola-
ra stok yapmaya başladıkla-
rını belirtti. 

Pandeminin başında hız-
la alınan önlemlerin tedarik 
zincirinde aksamalara yol aç-
tığını hatırlatan Çelikel, “Bu 
süreçte fabrikalar üretimi 

Mannheim ve Krefeld’deki 
depoları ve ülkenin farklı 
noktalarındaki diğer anlaş-
malı depolarında Türk ihra-
catçılarına öncelik tanıdıkla-
rını belirtti. 

“Böylece Almanya gibi 
1,1 trilyon avroluk önemli 

ğı alanında faaliyet gösteren 
binlerce profesyonel sürücü 
arasından uygun bulunanla-
ra, “IRU Onur Nişanı” veri-
yor. Bu sene 48 Türk sürücü 
IRU listesinde yer buldu. 

durdu, stoklar azaldığı için 
raflar boşaldı. Dolayısıyla 
özellikle yurt dışından getiri-
len ürün ve hammaddelerin 
temininde zorluk yaşamak 
istemeyenler, stoklarını güç-
lü tutarak muhtemel karan-
tina uygulamaları öncesi ha-
zırlık yapıyor.” dedi. 

Çelikel, bunun da depo 
ihtiyacını öne çıkardığına 
dikkati çekerek, Alman-
ya’daki depolarda doluluk 
oranlarının yüzde 80’e u-
laştığını açıkladı. Çelikel, 

bir pazarda ihracatçılarımıza 
rekabet avantajı sağlıyoruz” 
diyen Çelikel, gıda, tekstil, 
otomotiv ve kimyasal madde 
ürünlerini teslimata kadar 
güvenli ve hijyen kurallarına 
uygun şekilde depoladıkları-
nı da sözlerine ekledi.

Ekol’ün 8 Sürücüsü Onur Nişanı Aldı

Almanya’da Stok Eğilimi Depolardaki 
Doluluğu Yüzde 80’e Taşıdı

Türk Lojistik Pazarında Yeni Dijital Platformlar 

Intermax Logistics Yönetim 
Kurulu Başkanı Savaş Çelikel

Tırport Pazarlamadan 
Sorumlu Yönetim Kurulu 

Üyesi Burcu Kale
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DÜNYA lojistik pazarı, 
2020 başı itibariyle 5 trilyon 
doların üzerine çıktı. 2030 
yılında ise 20 trilyon doları 
geçmesi bekleniyor. Asya ve 
Avrupa’nın geçiş güzerga-
hında olan Türkiye, coğrafi 
konumunun yanı sıra, Çin’in 
Bir Kuşak bir Yol Projesi’nin 
de en kritik köprülerinden 
birisinin üzerinde otuyor. 
Türkiye’den 67 ülkeye sade-
ce 4 saatlik uçuşla ulaşılabi-
liyor. Türkiye, aynı zamanda 
dünyanın en büyük ithalatçı-
sı pozisyonunda olan nitelik-
li Avrupa pazarının da yanı 
başında yer alıyor. 

Türkiye’nin, bulunduğu 
coğrafyanın uçtan uca lojis-
tik ve üretim üssü olabilece-
ğini kaydeden Tırport Pazar-
lamadan Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Burcu Kale, 

şunları söyledi: “Türkiye’nin 
önünü açabilecek çıkış nok-
talarından birisi de “lojistik 
sektörü” olacaktır. Lojistik 
sektörü, doğru yatırımla 
desteklenirse, Türk lojistik 
pazarı 2030 yılında 1 trilyon 
dolara koşabilir. Yine, gele-
cek 10 yıl içinde sektör, 2.5 
milyon doğrudan yeni istih-
dam yaratma potansiyeline 
sahiptir” dedi. 

Lojistik yönetimini uçtan 
uca dijitalleştiren Tırport, 
akıllı algoritmalarla des-
teklenen uygulamalarıyla,  
geçtiğimiz 7 aylık dönem-
de iş hacmini yüzde 300’ün 
üzerinde artırdı. Hacmin bu 
kadar hızlı artmasında, Türk 
nakliye pazarında yollardaki 
kamyonların yüzde 95’nin 
şahıslara ait olması ve kont-
ratlı taşıma yapan lojistik fir-

malarının da spot pazardan 
güvenilir kamyoncu araması-
nın etkisi büyük oldu. 

Yeni dijital 
yük platformu 

Tırport olarak, nakliye 
operasyonlarının uçtan uca 
mobil telefonla yönetilme-
sinin ve  güvenilir kamyon-
culara ulaşmanın dijital dö-

nüşüm noktası olduklarını 
ifade eden Tırport Pazarla-
madan Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Burcu Kale, 
konuşmasına şöyle devam 
etti:  “Türkiye’nin en bü-
yük lojistik firmalarının bi-
le günde maksimum 2 bin 
500-3 bin kamyon FTL (tam 
kamyon yükü) taşıma yapa-
bildiği bugünlerde, özellikle 
KOBİ’lerden gelen yoğun 

taleple, Tırport olarak gün-
lük taşımayı 2 bin 800 FTL 
kamyona çıkardık ve 2020 
yılının sonunda günlük 4 bin 
FTL taşımaya ulaşmayı plan-
lıyoruz. Nitekim, KOBİ’ler 
coronavirüs nedeniyle alışık 
oldukları klasik yöntemlerle 
uygun kamyonlara ulaşama-
yınca, dijital platform olan 
Tırport’u keşfettiler. Aynı 
şekilde, kamyoncular da hızla 
Tırport üyesi olmayı tercih e-
diyorlar. Geldiğimiz noktada 
sistemimizdeki aktif üye sayı-
sı, son birkaç ayda 20 binden 
55 bine çıktı. Tırport olarak, 
2023 sonunda, pazardan yüz-
de 7’lik bir pazar payı almayı 
ve günde 30 binin üzerinde 
FTL taşımayı yönetmeyi 
planlıyoruz. Türkiye’deki 
250 bin kamyoncunun bu-
lunduğu yerden yük bulmak 
ve daha yolda giderken dönüş 
yükü yakalamak için 1 numa-

ralı tercihi olmayı istiyoruz. 
Aynı zamanda, Avrupa, Af-
rika ve Türki Cumhuriyet-
lerde lojistik ekosistemine 
liderlik eden teknolojilerden 
birisi olacağız” diye konuştu.
Tırport Avrupa’da faaliyete 

geçmeye hazırlanıyor 
 “Tırport Drive” teknolo-

jisi ile kamyon şoförlerinin 
sürüş performansları ve şo-
förlerin niteliklerinin yanın-
da, kamyonların marka, mo-
del, yarı römork vb. kriterleri 
de dikkate alınarak kıyasla-
malı ölçülebiliyor.

Etkili sürüşten hızlanma-
fren anormalliklerine, aşırı 
yakıt sarfiyatlarının tespit e-
dilmesinden muhtemel lastik 
sorunlarına, sürücünün yolda 
telefon kullanma alışkanlıkla-
rına kadar onlarca kriter Tır-
port Mobil Aplikasyonu ile 
analiz ediliyor, gruplanarak 
sürüş davranışlarına ilişkin 

çözümler üretiliyor. Bunun 
için araca ve OBD portlarına 
hiçbir kitin takılmasına da 
gerek kalmıyor. Sürücünün 
mobil telefonunun olması 
ve Tırport uygulamasını açık 
tutması yeterlidir.

Lojistikte Avrupa pazarı-
nın ilk 3 dijital platformu a-
rasında konumlanan Tırport, 
gelecek yılın ilk çeyreğinde 
Hollanda’da şirket kurma-
yı planlıyor. Hollanda’yı üs 
olarak seçtiklerini kaydeden 
Tırport Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Akın Arslan, 
Avrupa’da 20’nin üzerinde 
ülkede faaliyete geçmeye ha-
zırlandıklarını söyledi. Ülke-
mizin yanında 7 ülkede faa-
liyet gösterdiklerini anlatan 
Tırport Başkanı Dr. Akın 
Arslan, devreye alacakları ye-
ni teknolojilerle global ölçek-
te büyüyeceklerini ve sektör-
de öncü olarak değer katmaya 
devam edeceklerini açıkladı. 
Avrupalı tedarikçilerin Tır-
port ile işbirliği geliştirme 
arayışına girdiğini ifade eden 
Dr. Akın Arslan, Tırport’un 
uçtan uca lojistik operasyo-
nu yönetimi, kamyoncu veri 
tabanını yönetimi, konum 
tabanlı gerçek zamanlı yük-
leme ve boşaltma işlemleri-
nin raporlanması gibi birçok 
teknolojik gelişmeyi sektörde 
sunduğunu anlattı. 
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Mars Logistics’ten Yanıcı Antrepo Hizmeti

Lojistik Vaka 
Yarışması’nın 
Kazananları 
Belli Oldu

MARS Logistics, yeni yatırımıy-
la Gümrük Yönetmeliği’ne göre 
EK62 kapsamında olan, yapısın-
da kimyasal özellikler bulunan, 
insanlara ve çevreye zarar verme 
potansiyeli bulunan tehlikeli mad-
delerinin alınabildiği özel yangın 
ve korunma düzeneği kurulan Ya-
nıcı Antrepo ile kozmetik, kimya, 
ilaç gibi sektörlere hizmet vermeyi 
planlıyor. Yatırıma ilişkin detayla-
rı aktaran Mars Logistics Tedarik 
Zinciri Yönetiminden Sorumlu 
Genel Müdürü Mithat Sahillioğ-
lu, tehlikeli madde depolama iş-
leminin oldukça hassas ve titizlik 
gerektiren bir hizmet olduğunun 
altını çizerek “ADR kapsamında-
ki yükler, yüksek donanıma sahip 
özel alanlarda, kimyasal maddenin 
yapısına bağlı olarak muhafaza 
edilmeli ve yanıcı antrepolarda de-

dip bu yükleri boşaltıyor, sonra 
antrepomuza gelip normal yükleri 
indiriyordu. Bu işlemler büyük bir 
zaman kaybına sebep oluyordu. 
Ayrıca yüklerin araçtan indirilip 
tekrar yüklenmesi sebebiyle hasar 
ve kayıp riski oluşabiliyordu. Bü-
tün bu sorunların önüne geçmek 
için Hadımköy Lojistik Merkezine 
entegre ettiğimiz Yanıcı Antrepo 
sayesinde müşterilerimiz yüklerini 
daha hızlı bir şekilde boşaltabile-

cek, daha hızlı bir şekilde ithalat-
larını yapabilecek ve tek firmadan 
hizmet alabilecekler.”  

Mars Logistics, Muratbey 
Gümrüğü’ne bağlı Hadımköy Lojis-
tik Merkezi Yanıcı Antreponun dı-
şında yine Hadımköy Lojistik Merke-
zi bünyesinde Ambarlı Gümrüğü’ne 
bağlı yeni bir Yanıcı Antrepo ve 
Tuzla Lojistik Merkezi’nde Erenköy 
Gümrüğü’ne bağlı Yanıcı Antrepola-
rını açmayı planlıyor.

polanmalıdır.” dedi.
Müşterilerin tek lokasyonda hem 

yanıcı özellik taşıyan yüklerini hem 
de bu riski taşımayan normal yük-
lerinin boşaltımını yapabilecekleri-
ni belirten Sahillioğlu, Hadımköy 
Lojistik Merkezine Yanıcı Antrepo 

ekleme nedenlerini ise şöyle açıkla-
dı: “Yanıcı Antrepomuzu faaliyete 
geçirmemizdeki en büyük sebep 
müşterilerimize zaman kazandır-
mak istememiz. ADR kapsamında 
yüklerin yer aldığı ithalat araçları 
öncelikle Yanıcı Antrepolara gi-

Mars Logistics Tedarik Zinciri 
Yönetiminden Sorumlu 

Genel Müdürü Mithat Sahillioğlu

Depo yatırımlarına devam eden Mars Logistics  son olarak 
Hadımköy Lojistik Merkezinde Muratbey Gümrüğü’ne 
bağlı Yanıcı Antrepo hizmeti vermeye başladı. 

Mars Logistics ve Loder (Lojistik 
Derneği) iş birliğiyle 17 yıldır ger-
çekleştirilen ve Türkiye’deki bütün 
üniversite öğrencilerinin katılımına 
açık olan Üniversitelerarası Lojistik 
Vaka Yarışması’nın 17.’si kazananla-
rın açıklanmasıyla son buldu. Proje-
nin 2004 yılında hayata geçirildiğini 
aktaran Mars Logistics Kurumsal 
İletişim ve Marka Yönetimi Müdü-
rü Kader Özal, “Yarışma ile, öğren-
cilerin sektörü tanıyabilecekleri ve 
vakaları analiz edebilecekleri bir or-
tam sağlıyoruz. Sektöre dair gerçek 
vakalara ve çözüm süreçlerine dahil 
oluyorlar. Önceki yıllarda vaka yarış-
malarına katılan ve dereceye girerek 
ödüllendirilen öğrencilerin büyük 
bir kısmı lojistik ve tedarik zinciri 
yönetimi alanlarında çalışıyor” dedi.
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yüzdesel dağılımıyla ilgili açık 
bilgiler var. 2020 verilerine 
göre yolcuların yüzde 48’u 
lastik tekerlekli toplu taşıma-
yı, yüzde 28’si Metro-Tram-
vayı, yüzde 13’ü Metrobüs’ü, 
yüzde 7’si Marmaray’ı ve yüz-
de 4’ü ise denizyolunu tercih 
etti. Lastik tekerlekli yani oto-
büslerle yapılan ulaşım hala 
büyük ağırlığa sahip. Taksi-
minibüs-dolmuş gibi araçlar 
da yoğun kullanılıyor. Bizim 

filomuzda, özel halk otobüs-
lerini de dahil edersek 6 bin-
den fazla araç var. Toplamda 
10 bine yakın çalışanımız var. 
15 garajda günde yaklaşık 800 
hatta seferler düzenliyoruz. 

Yük lojistiğinin şehir içi yol-
cu taşımasıyla benzeşen ve 
ayrışan yönlerini değerlen-
direbilir misiniz? Bu anlam-
da filo ve altyapıları etkin 
kullanmada yük lojistiğin-
den gelen deneyiminizi nasıl 
kullanıyorsunuz?

Yük ve yolcu taşımacılığı 
biraz farklı alanlar olmakla 
beraber, filo yönetimi, perso-
nel yönetimi, planlama, mali 
disiplin gibi alanlarda ben-
zerlikler var. Farklı olarak, 
insana değdiğimiz için çok 
daha hassas bir taşımacılık 
gerçekleştiriyoruz. İstanbul-

YÜK ve yolcu taşımacılığı bi-
raz farklı alanlar olmakla be-
raber, filo yönetimi, personel 
yönetimi, planlama, mali di-
siplin gibi alanlarda benzerlik-
ler olduğunu kaydeden Bilgili, 
insan  söz konusu olduğu için 
çok daha hassas bir taşımacılık 
gerçekleştirdiklerini vurguladı. 

İstanbul’da kent içi ula-
şımın genelinde başta oto-
büsler olmak üzere lastik 
tekerlekli araçların hakimiye-
tinin göze çarptığını kaydeden  
İETT Genel Müdürü Alper 
Bilgili, metro hattı uzunlu-
ğunun artmasıyla bu oranın 
değişeceğini söyledi. Yük ve 
yolcu taşımacılığının farklı 
alanlar olmasına rağmen filo 
yönetimi, personel yönetimi, 
planlama, mali disiplin gibi 
alanlarda benzerliklere sahip 
olduğunu kaydeden Bilgili, 
insana dokundukları için çok 
daha hassas bir taşımacılık ger-
çekleştirdiklerini vurguladı. 

Ağır etkileri tekrar hissedil-
meye başlanan Kovid-19 sal-
gını sürecinde yolcu yoğun-
luğunu azaltmak için aylardır 
üst seviyede bir sefer sayısı ile 
çalıştıklarını ifade eden Bilgi-
li, pandemi döneminde sürü-
cü ve yolcuları korumak için 
kabinler yaptıklarını; araçlara, 
istasyonlara el dezenfektanla-
rı yerleştirdiklerini kaydetti. 

Alper Bey Türk lojistik en-
düstrisi sizi yakından tanı-
yor. Kargo lojistiğinde yıl-
larca üst düzey yöneticilik 
yaptınız, pek çok başarılara 
imza attınız ve bu nedenle 
ödüller de aldınız. Şimdi 
ise lojistiğin bir başka ko-
ridorunda insan lojistiği 
alanında çok önemli bir 
sorumluluk üstlendiniz. İs-
tanbul gibi altyapı sorunla-
rı bulunan, hızlı ve plansız 
büyümüş bir metropolün 
damarları nasıl akıyor? 

Bilgili: İstanbul’da yolcu 

taşımacılığının hala büyük 
ağırlığı lastik tekerlekli toplu 
taşıma araçlarıyla yapılıyor. 
İBB Başkanı Sayın İmamoğ-
lu raylı sistemlerin payını 
yükseltmek için çok çeşitli 
projeler başlattı, daha ön-
ce başlayanları da hızla ta-
mamlamaya çalışıyor. En son 
Mahmutbey - Mecidiyeköy 
M7 hattının devreye girme-
siyle İstanbul’daki metro hattı 
uzunluğu 172,25 kilometre-

ye yükseldi. Bu oran arttıkça 
İstanbullunun kent içindeki 
dolaşım haritası da farklılık 
göstermeye başlayacak. İBB 
Ulaşım Dairesi kent içi ulaşı-
mı planlama konusunda çok 
yoğun bir gayret sarf ediyor.

Dev bir organizma gibi hare-
ket eden ve bu yanıyla üzerin-
de barındırdığı hayatlardan 
bağımsız bir hayatı kendi 
adına yaşayan İstanbul’da in-
sanların ulaşımında kulla-
nılan altyapı hakkında bilgi 
verebilir misiniz? Karayolu 
raylı sistemler metro, deniz-
yolunda nasıl bir networkle 
hizmet veriliyor. Bu altya-
pıda size bağlı çalışan veya 
kontrolünüzde olan; sürücü, 
araç ve ekipmanlardan bah-
seder misiniz?

Toplu taşıma araçlarının 

tanları yerleştirdik. Peron 
alanlarında araçları sefer 
aralarında da dezenfekte 
ediyoruz. Ama aslolan va-
tandaşın maske, mesafe, 
temizlik kurallarına riayet 
etmesi, mecbur kalmadıkça 
evden çıkmaması.

Yolcu yoğunluğunu azalt-
mak için aylardır üst seviyede 
bir sefer sayısı ile çalışıyoruz. 
Çok sayıda arkadaşımız yıllık 
izin kullanmadan fedakarca 
çaba gösterdi, göstermeye de 
devam ediyor. Salgının ilk 
döneminde pek çok İETT 
çalışanı da hastalığa yakalan-
dı. Bugünlerde o dönemdeki 
rakamların üzerinde bulaş 
vakaları yaşıyoruz. Arkadaş-
larımıza düzenli olarak mas-
ke mesafe temizlik uyarıları 
yapıyoruz. Tesislerimizi, idari 
binalarımızı düzenli olarak 
dezenfekte ediyoruz. Bu kri-
zin daha fazla hasar verme-
den bir an önce sona ermesini 
umut ediyoruz.

 
İETT’nin kadın sürücüle-
rine sıkça rastlamaya başla-
dık. Ne gibi geri dönüşler 
alıyorsunuz? Yolcular, diğer 
sürücüler nasıl tepkiler ve-
riyor? Proje nereye doğru 
evrilecek?

Erkek işi-kadın işi gibi 
cinsiyetçi ayrımların artık 
gittikçe azalması toplumu-
muz açısından gurur verici. 
Kadın şoförlerimizin sayısı-
nın daha da artmasını sağla-
yacağız. Tepkiler çok olum-
lu. Yolcularımız ve erkek 
şoförlerimiz kadın şoförle-
rimize saygıyla yaklaşıyor. 
Önümüzdeki dönemde hem 

çalışan sayısı hem yönetici 
sayısı olarak kadınların et-
kisinin çok daha artmasını 
sağlamamız gerekiyor. 

Geçtiğimiz yıllarda Kar-
goHaber Dergimizde de 
2018’de yayınlanan İstanbul 
trafiğine ilişkin haberimiz-
de bazı öneriler yer alıyor-
du. Dolmuşlar, köprüler, 
halk otobüsü ve özellikle de 
İETT ile ilgili de öneriler 
vardı. Öneriler içinde oto-
büs duraklarının arasının 
son derece yakın olduğu, 
durak sayısının azaltılması 
gerektiği de vardı. 

Toplamda 14 bin olan du-
rakların sayısı belirli kriterle-
re göre saptanıyor. Duraklar 
arasındaki ortalama mesafe 
ise 500 metre. Buradaki ko-
nu durak sayısının fazla veya 
az olması değil. Asıl mesele 
hatların uzun olması. Raylı 
sistemlerle entegrasyonu bu 
yüzden çok önemsiyoruz. 
Entegrasyon arttıkça hatların 
uzunluğu da kısalıyor. Bu sa-
yede aynı sayıda otobüsle da-
ha fazla sefer yapabiliyoruz. 
Hem maliyet azalıyor hem 
yolculuk sayısı yükseliyor. 

Bildiğiniz gibi İBB 
Meclisi’nin aldığı karar 
doğrultusunda Özel Halk 
Otobüsleri’nin işletmesi İ-
ETT sorumluluğuna verildi. 
Bu konuda çalışmalar son a-
şamalara geldi. Bu sayede hat 
planlamaları yaparken elimiz 
çok daha kuvvetli olacak. Yo-
ğun hatlara daha esnek bir şe-
kilde takviyeler yapabileceğiz. 
Az yoğun hatları daha düzen-
li olarak besleyebileceğiz.

luların hak ettiği standartları 
sağlamak için çok yoğun bir 
gayret gösteriyoruz. İnsana 
dokunan her noktada da ka-
muoyunun tepkilerine, reak-
siyonlarına açık halde olu-
yorsunuz, o nedenle sadece 
işimizi iyi yapmakla kalmıyo-
ruz, onu doğru şekilde anlat-
mamız da gerekiyor. 

 
Metropol ulaşımında dünya 
trendi nasıl şekilleniyor -ye-
ni trendler, paylaşımlı araç-
lar vs- İstanbul’da bu trendi 
yakalayabiliyor mu?

Londra, şehir merkezine 
dizel araçlardan sonra ben-
zinli araçların da girmesini 
yasaklama kararı alıyor. Ula-
şımda artık raylı sistemlerin 
yanında elektrikli araçların 
da çoğalmaya başlayacağını 
görüyoruz. Büyük otomo-
tiv firmaları şimdiden 500 
kilometre menzilli araçlar 
üretiyor. Özellikle pande-
mi döneminde sokaklarda 
bisikletli sayısının arttığını 
görüyoruz, bilhassa scooter 
kullanan insan sayısı hayli 
fazla. İstanbul da dünyanın 
başka metropollerinden ge-
ride değil bu konularda. 

Kovid-19’un etkilerinden ve 
alınan önlemlerden bahse-
debilir misiniz?

Henüz ilk pandemi kısıt-
lamaları başlamadan önce 
İETT araçların dezenfekte 
işlemlerini düzenli olarak 
yapmaya başlamıştı. Daha 
sonra metrobüs istasyonları 
düzenli olarak dezenfekte 
edilmeye başlandı. Pandemi 
döneminde şoförlerimizi ve 
yolcularımızı korumak için 
kabinler yaptık, araçlara, 
istasyonlara el dezenfek-

İstanbul’da Ulaşım 
Tecrübeli Lojistikçiye Emanet 

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da kent içi yolcu taşımacılığının merkezi 
olan İETT’nin yönetimine getirilen; lojistik dünyasının yakından tanıdığı 
bir isim olan Alper Bilgili, KargoHaber Dergisi’nin sorularını yanıtladı.  

DHL Express, 2020’nin 
yaklaşan yüksek sezonun-
da bugüne dek görülmemiş 
çevrimiçi alışveriş ve kargo 
gönderim hacimlerine ulaşıl-
masını beklediğini açıkladı.  
Giderek yükselen küreselleş-
me ve dijitalleşme seviyesi, 
küresel çapta satış yapan tüc-
carların sayısını çoğaltırken 
aynı zamanda da müşterilerin 
dünyanın dört bir yanında sa-
tışa sunulan ürünler arasında 

dilediklerini seçebilmelerini 
sağlayan alışveriş aplikasyon-
ları gibi çevrimiçi pazaryerle-
rinin önemli ölçüde artmasını 
sağladı. Bunun sonucu olarak, 
ülkeler arası ticaret son yıllar-
da sürekli olarak büyümeye 
devam etti. Bu yıl pandemiyle 
birlikte gelen belirsizlik ha-
li de eklenince, tüketicilerin 
alışveriş etkinlikleri, eşi gö-
rülmemiş biçimde çevrimiçi 
dünyaya taşındı. Bu durum, 

özellikle, “Kara Cuma” ve “Si-
ber Pazartesi” gibi son derece 
popüler alışveriş günleri ve 
yılbaşı alışverişi sezonunun 
tamamı için geçerli olacak. 
Bu nedenlerle, DHL Express, 
e-ticaret yoluyla alışverişte 
dünya çapında yepyeni bir 
zirveye ulaşılmasını bekliyor. 
2020 yılında tüm ağında yüz-
de 35 civarında bir e-ticaret 
hacmi artışı deneyimi yaşayan 
DHL Express, yaklaşmakta 

olan yüksek sezonun bu oranı 
daha da artıracağını ve gön-
deri sayılarında, geçen yılın 
yüksek sezonuna kıyasla yüz-
de 50’den fazla artış olacağını 
öngörüyor. 

DHL Express Türkiye 
CEO’su Claus Lassen, “Kü-
reselleşme ve dijitalleşme gibi 
mega trendlerin küresel tica-
ret üzerinde muazzam bir et-
kisi var. Aynı zamanda Kovid-
19’un, çevrimiçi alışveriş ve 

buna bağlı kargo süreçlerini 
yeni normal haline getirerek 
2030’u 2020’ye çektiğini söy-
lemek bile mümkün. Üstelik 
bu sadece B2C perakende-
ciler için değil B2B e-ticaret 
için de geçerli. Yılın geride 
kalan kısmında önemli alış-
veriş tarihlerinde elde edilen 
rakamlar, çevrimiçi satışların 
en az yüzde 35 arttığını şim-
diden ortaya koymuş durum-
da ve bu sonuç yüksek sezon 
için yüzde 50’nin üzerindeki 
beklentimizi doğruluyor. 

Bizler de bu yoğun talebe en 
iyi şekilde cevap vererek gön-
derilerin mümkün olan en 
hızlı şekilde teslim edilebil-
mesini garanti altına almak 
için çalışıyoruz. İnsanları bir-
birleriyle bağlantılandırmak 
ve hayatlarına değer katmak 
için üstlendiğimiz misyonu 
yerine getirmek üzere gayret 
sarf eden çalışanlarımızın ve 
sahadaki kuryelerimizin, iş-
lerini güçlü bir adanmışlıkla 
yapmalarından gurur duyu-
yoruz” dedi. 

E-Ticarette Tarihi Zirve Bekleniyor

Birinci sayfadaki haberin devamı
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ğümüz günleri ve resimleri, 
büyük olasılıkla gişe rekor-
ları kıran bir Hollywood fil-
minden biliyorduk ama şu 
anda o filmin ortasındayız. 
Normal şartlarda Türkiye’de 
logitrans Fuar’ında bizzat 
Turhan Bey, Alper Bey ve 
Emre Bey ile birlikte oturur 
ve çay içerdik. Bugün ko-
numuz Türkiye’nin Avrasya 
bölgesinin lojistik üssü olma 
hedefi ve Koronavirüs süre-
cinin etkileri üzerine olacak.

Prof. Dr. Stefan Iskan: Tur-
han Bey, koronavirüs ile 
havacılık sektörü arasında 
doğrudan bir bağlantı var. 
Yolcu taşımacılığı küresel 
pandemi durumundan muz-
daripken Turkish Cargo bu 
süreci nasıl geçiriyor?

Turhan Özen: Ağırlıklı o-
larak yolcu seyahatinin hâkim 
olduğu havacılık, turizm ve 
diğer endüstrilerin yanı sıra 
çok güçlü bir şekilde etkilen-
di ve işin nispeten küçük bir 
parçası olan kargo kısmı ise 
belirttiğiniz gibi çok hareket-
li. İlaç, soğuk zincir ve medi-
kal ürünlerdeki artışla birlikte 
ihtiyaçların aciliyeti ve hacmi 
çok önemli ölçüde artmak-
tadır. Yani, küresel hava yolu 
endüstrisinin aynı anda hem 
cenneti hem de cehennemi 
yaşadığına inanıyorum. Ocak 
ayı başlarında özellikle Ocak 
ayının ikinci haftasında ko-
ronavirüsün etkisini görmeye 
başladık. İlk günler medyadan 
ve basından Şangay, Shenz-
hen, Guangzhou ve daha son-
ra Hong Kong gibi kaynakla-
rımızdan ve basından haber 
alıyorduk. Yüksek sezonda 
olması gereken Çin Yeni 
Yılı’ndan hemen önce, bunun 
basında çıkan haberlerin çok 
daha fazlası olduğunu fark et-
tik. Çünkü havalimanları açı-

DÜNYA çapındaki en bü-
yük lojistik fuarlarının saygın 
markası olan ‘transport logis-
tic’ kümelenmesinin dünya-
nın dört bir yanındaki ekip-
leri Global Logistics Webinar 
Day için bir araya geldi. 

Almanya, Türkiye, Çin, 
Hindistan, ABD ve Güney 
Afrika transport logistic ve 
logitrans ekipleri tarafından 
düzenlenen kapsamlı etkinlik, 
12 Kasım 2020 Perşembe günü 
dijital platformda düzenlendi.  

Dünya çapındaki Ko-
vid-19 salgını nedeniyle, 
transport logistic ağının 
tüm uluslararası fiziki etkin-
likleri bu yıl askıya alınırken 
Global Logistics Webinar 
Day, sektör temsilcileriyle 
bir günlük sanal ortamda 
buluşup bilgi alışverişinde 
bulunabilecekleri dijital bir 
alternatif sundu. 4 kıta ve 6 
ülkeden “transport logistic” 
fuarlarının taşımacılık ve 
“air cargo” ekipleri her biri 
kendi ülkelerini spot altına 
aldıkları bir seri webinar or-
ganize etti. 

12 Kasım 2020 günü 
Saat 14’te dünyanın dört 
bir yanından gelen lojistik 
sağlayıcılar ile hizmet alan-
ların İstanbul’da logitrans 
Fuarı’nın ikinci gününde bir 
arada olması planlanıyordu. 
Bu yıl logitrans Fuarı yeni 

sloganı ‘Beyond Expecta-
tions / Beklentilerin Öte-
sinde’ ile yola çıkmıştı. Bir 
anda beklenmedik olaylar 
oldu ve gerçekten her şey 
beklentilerin ötesine geçti. 
Tam da o saatte; 12 Kasım 
saat 14:00’da Global Webi-
nar Day kapsamında Türkiye 
oturumu start aldı.

Türk Hava Yolları spon-
sorluğunda Aysberg Basın 
Yayın ve Kargo Haber Der-
gisi tarafından desteklenen 

Türkiye oturumunun açılış 
konuşmasını Eko MMI Di-
rektörü Altınay Bekar yapar-
ken moderatörlüğünü, Al-
manya University of Applied 
Sciences Ludwigshafen am 
Rhein’da Lojistik ve İş Enfor-
matörlüğü Öğretim Üyesi ve 
aynı zamanda Aysberg Basın 
Yayın Akademik Danışmanı 
olan Prof. Dr. Stefan Iskan 
yürüttü. Türkiye’nin Avrasya 
bölgesinin lojistik üssü olma 
hedefinin gerçekçiliğini ir-
deleyen oturumunda, Türk 
Hava Yolları, Genel Müdür 
(Kargo) Yardımcısı Turhan 
Özen, UTİKAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Emre El-
dener ve UND İcra Kurulu 
Başkanı Alper Özel görüşle-
rini dile getirdiler. 

Profesör Iskan, panel ön-
cesinde “Almanya’da Koro-
navirüsün, Siyaset, Ekonomi 
ve Toplum İçin Sonuçları.”  i-
simli kitabı hakkında bilgiler 
verdi. Sonra da ilk sorusuyla 
paneli başlattı.

Stefan Iskan: 2020’nin 
başında hiç kimsenin dü-
şünmediği çok garip zaman-
lardan geçiyoruz. DSÖ’nün 
Çinli meslektaşları ile birlik-
te Coronavirüs’ü tanımladığı 
tarihi düşününce, bu küresel 
perspektifte şiddetli deği-
şimleri yaşıyoruz. Bu gördü-

görüyorsunuz. Bu nedenle 
şunu söylemeliyim ki, Nisan 
ayı belki de 100 yıldan beri ya 
da İkinci Dünya Savaşı’ndan 
bu yana sivil havacılığın en il-
ginç ve en zorlu dönemi oldu. 
Salgın olmaya başladığındaki 
resim buydu.

Prof. Dr. Stefan Iskan: Em-
re Bey, pandeminin tüm bu 
olumsuz yönlerine rağmen, 
koronavirüsün kişisel düzey-
de ve aynı zamanda şirketler 
için de şans potansiyeli oldu-
ğunu biliyorum. Türkiye’nin 
Almanya ya da Japonya’ya 
kıyasla çok daha genç nüfu-
sa sahip bir ülke olduğuna 
inanıyorum. Bu durumda 
Türkiye’deki taşımacılık ve 
lojistiğe açık bir şekilde çok 
sayıda insanı çekme şansınız 
var, değil mi?

Emre Eldener: Evet, aslın-
da 18 yaşında bir çocuk olsay-
dım “Tıp fakültesine gitmeli 
miyim? Yoksa gidip lojistik 
mi okumalıyım?” Bence se-
çim açık. Demek istediğim, 
eğer bizi dinleyen herhangi 
bir lojistik öğrencimiz varsa, 
bana güvenin, doğru yoldası-
nız demektir. Dürüst olmak 
gerekirse şimdi kimse dok-
tor olmak istemiyor. Yani bu 
bir sorun. Bu tür felaketlerin 
bazen avantajları ve fırsatları 
olabiliyor. Elbette herhangi 
bir felaket aslında sadece bir 
felakettir fakat bazen bu fe-
laketlerin avantajları ya da az 
önce söylediğim gibi fırsatla-
rı olabiliyor. 

Bu özel Kovid-19 duru-
munda, Türkiye için temel 
fırsat, birdenbire tüm dün-
yanın kaynak kullanımlarını 
çeşitlendirdiğini görmesidir. 
Dolayısıyla ellerinden geldi-
ğince Çin’den çıkmaları ve 
diğer ülkelerden satın almaya 
başlamaları gerekiyor.  Türki-
ye önemli bir üretim üssü ve 
tüketime, yani Batı Avrupa 
gibi bölgenin ana tüketimi-
ne daha yakın. Böylece bir-
denbire özellikle otomobil 
parçaları için, araç satışları 
düşmesine rağmen bir sipariş 
akışı gördük. Şimdi otomotiv 

parçaları ve giyim için olduk-
ça fazla sipariş var çünkü bu 
pazarlara yedi gün içinde ula-
şabiliyoruz. Ulusal havayolla-
rımız sayesinde, Turkish Car-
go gibi ulusal havayollarımız 
sayesinde hemen hemen her 
pazara diğer ülkelerdeki ra-
kiplerimizden çok daha hızlı 
gidebiliyoruz. Yani bu bir 
avantaj. Evet, bunu bir fırsat 
olarak görüyoruz ama ihra-
cat ekipmanları açısından da 
büyük sorunlar gördük. Ka-
tar büyük bir müttefik oldu-
ğu için Katar’a oldukça fazla 
sevkiyat yapıyoruz ancak çok 
önemli bir deniz taşımacılığı 
şirketi Aralık ayı sonuna ka-
dar rezervasyon almayı bırak-
tı. Böyle bir şey tarihte ilk kez 
oluyor. Çünkü yeterli ekip-
man yok. Şu an limana gider-
seniz piyasaya sürülen birçok 
yeni konteyner görebilirsiniz 
çünkü birçoğu burada mah-
sur kaldı ve Türkiye gibi nak-
liye pazarlarına yerleştirilemi-
yorlar. Böylece Türkiye’ye boş 
olarak getiriliyor ve ardından 
ihracat kargosu ile dolduru-
yoruz. Ama bu aynı zamanda 
ihracat navlunun da yüksele-
ceği anlamına geliyor çünkü 
bu boşları Türkiye’ye geri ge-
tirmek için ek bir masraf var. 

Dış ticaretteki 
dengesizlik navlun 

maliyetlerini arttırıyor
Size bir fikir vermek için, 

İstanbul’dan Frankfurt’a, du-
rumun nasıl olduğunu söyle-
yelim. Karayolu taşıma nav-
lunu 3.800 Euro’luk ihracat 
ürünü var, diyelim ki bu çok 
yüksek bir rakam. Bulgaris-
tan sınırını geçebilirlerse, ih-
racatçılar bu tutarı ödemek 
zorundalar. Çünkü oraya 
yeterince çabuk ulaşamıyo-
ruz. Ama mesela beni arayıp 
“Frankfurt’tan İstanbul’a bir 
miktar ihracat kargom var, 
benden ne kadar ücret alıyor-
sunuz?” derlerse; ‘Stefan’ di-
yorum, ‘sorun değil. Boş kam-
yona geri getirmen için 2000 
Euro talep ediyorum’. Yani, 
ithalatta 3800’e karşı 2000. 
Bu ticaret dengesi açısından 
ihracatçılarımıza ek maliyete 

sından genellikle dünyanın en 
yüksek hava ihracatçıları olan 
bu merkezlerde pazar hacim-
lerimiz de var. Tüm yılın en 
yüksek sezonu olması gereken 
Çin Yeni Yılı öncesinde, en 
azından bizim için çok şaşır-
tıcı bir şekilde, durmaya ve iş 
hacimleri azalmaya başladı.  
Sonra, Şubat ve Mart ayların-
da dünyanın her yerinde oldu-
ğu gibi koronavirüsün etkisi 
çok keskin ve güçlü bir şekilde 
hissedilmeye başlandı. 

Sivil havacılığın
en büyük krizi 

Mart başında, üç hafta için-
de gövde kapasitemizin yüzde 
95’ini kaybettik, bu da sadece 
2-3 hafta içinde yolcu uçuşla-
rımızın yüzde 95’ini kaybetti-
ğimiz anlamına geliyor. Bu da 
kapasitemizin neredeyse yüz-
de 50’si demek oluyor. Bu ara-
da Turkish Cargo, Türk Hava 
Yolları’nın kargo taşımacılığı 
filosuna ve lojistik markaları 
Turkish Cargo’ya son dönem-
de yaptığı yatırımla oldukça 
şanslı olup 25’ten fazla kargo 
uçağı işletmekteyiz. Bunla-
rın birçoğu yüksek kapasiteli 
“B777 ve B747”dir. Dolayı-
sıyla bizim için durum yüzde 
50-50 gibiydi ama sektörün 
geri kalanı ve çoğunluğu için 
gövde kapasitesini kaybet-
mek, yolcu kaybetmek, yolcu 
uçaklarını durdurmak ve park 
etmek, 2 ile 3 hafta içinde ye-
niden kapasitelerinin yüzde 
60’ını kaybetmek anlamına 
geliyordu. Bu çok büyük bir 
krizdi, çok büyük bir şoktu. 
Pandeminin etkisi yayılma-
dan test kitlerinin, ilaçların ve 
medikal tekstil ürünlerinin i-
vediliğinden hemen önce sağ-
lık sektöründe koronavirüse 
karşı savaşmak için gerekli 
olan her şey doğrudan hava 
nakliyesi ile gönderildi. Yani, 
bizim durumumuzda kapa-
sitenizin neredeyse yüzde 50 
azaldığı ve genel sektördeki 
daralmanın üç hafta içinde 
ortalama yüzde 60 ila yüzde 
80 düşüş olduğunu düşünü-
yorum ve sonra aniden ağı-
nıza ve kanallarınıza çok bü-
yük bir iş hacminin geldiğini 
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neden oluyor ve maliyetler 
açısından rekabet üstünlükle-
rini kaybediyorlar. Avrupa ile 
sınırların tıkanması nedeniyle 
oraya zamanında ulaşamadı-
ğımız için teslimat tarihlerini 
garanti edemiyorlar ki bu da 
başka bir sorun. 

Ancak bu ek fırsatlar ya-
ratır mı? Elbette. Demiryo-
lu ve intermodal gönderiler 
söz konusu olduğunda. İn-
sanların ulaşım modlarını 
kullanma alışkanlıkları var. 
Örneğin, kamyonlarla çalışı-
yorsanız, malınızı kamyon-
larla göndermeyebilirsiniz. 
Mecbur kalana kadar başka 
bir yol aramazsınız. Bu özel 
durumda bir sorunumuz 
var. Sürücülerimizle bir Ko-
vid-19 sorunu yaşadık. Sü-
rücüler karantinaya alındı 
ve ek masraflar var, kamyon 
yok vb. İnsanlar, “Tamam. 
Malımı Avrupa’ya nasıl gön-
derebilirim?” diyor. Nakliye 
süreci boyunca çok daha az 
temas olduğu için intermo-
dal ve demiryoluna bakıyor-
lar. Sonra, örneğin kamyonla 
taşıma daha az maliyetlidir 
ancak daha uzun sürer. An-
cak sınırlarda dört veya beş 
günlük bekleme süreleri ile 
transit süreleri açısından ar-
tık çok fazla zaman farkı kal-
mıyor. Bu nedenle insanlar, 
hem Doğu’ya hem de Batı’ya 
mal göndermenin ana yolu 
olarak demiryolunu kullan-
maya başladılar. Yani salgınla 
ilgili sorunlar var ve her gün 
yeni koşullara uyum sağla-
mamız gerekiyor. Örneğin, 
hava taşımacılığı endüstrisi-
nin bu pandemiden en çok 

kar sağladığını söylediniz 
sanırım. Buna katılmıyorum. 
Çünkü acil olanlar dışında 
çok daha az uçuş ve daha az 
kargo var. Yolcu trafiği ile 
kargo trafiği arasında her za-
man bir denge olması gerekir. 
Demek istediğim, Hava Kar-
go Acentelerini temsil ediyo-
rum. Türkiye’deki tüm hava 
kargo acentelerinin neredey-
se yüzde 100’ü UTİKAD 
üyesi olduğundan Türk Hava 
Yolları veya Turkish Cargo 
ile çok yakın ilişkilerimiz var. 
UTİKAD olarak ihracatçı-

larımıza kapıları açmak için 
her türlü sorunu çözmeye 
çalışıyoruz. Bence deniz ta-
şımacılığı ve demiryolu bun-
dan faydalandı. Gördüğüm 
kadarıyla karayolu ve hava 
kargosu değil.

Prof. Dr. Stefan Iskan: Al-
per Bey, Türkiye’nin dış ti-
caretinde bir ithalat-ihracat 
dengesizliği yaşanıyor ve 
başta Polonya olmak üze-
re Romanya ve Bulgaristan 
gibi ülkelerin de stratejik 
avantajları var. Türk kara-
yolu taşımacıları nasıl başa 
çıkıyorlar bu sorunlarla?

Alper Özel: Örneğin; 
Türk-Bulgar sınır geçişleri ve-

ya Kapıkule’deki geçiş nokta-
larında gelişmeler yaşanıyor.  
Şu anda sınırı geçmek için 
bekleyen bin 200 kamyonu-
muz var. Buradaki kapasiteyi 
daha da artırmak için sıkı bir 
şekilde çalışıyoruz. Bulgar ta-
rafıyla üçüncü peronun açıl-
ması için anlaşmaya vardık. 

Kapıkule dışında Bulgaris-
tan ile başka bir sınır kapımız 
(Hamzabeyli)  daha var. Bu-
rada hedef günde bin treyler. 
Yine Türkiye-Bulgaristan 
arasında mevcut bir sınır ka-
pısı daha var. Olabildiğince 

çok sayıda kamyonun önce 
Bulgaristan’a, sonrasında 
Bulgaristan’dan Avrupa’ya 
geçmesini deniyoruz. Ar-
tık birçok Avrupalı şirket 
Türkiye’de üretim yapıyor ve 
Avrupa’ya gidiyor. Kamyon 
açısından bugün Türkiye ih-
racatının artmasından dolayı 
biraz mutluyuz ama yine de 
teknik sorunlarla karşı karşı-
yayız. Eğer Avrupa Birliği ve 
diğer Avrupa ülkeleri ile bu 
tür teknik sorunlar yaşamı-
yor olsaydık birçok ihracatçı 
karayolu taşımacılık şirket-
lerini tercih ederdi. Çünkü 
yaşadığımız pandemi günle-
rinde asıl kahramanlar taşı-
macılık şirketleri ve kamyon 

şoförleridir. Yani; İspanya, 
Portekiz ve Almanya’dan in-
sanların sürücülere karşı çok 
mutlu duygular gösterdiğini 
ve ‘’Farkında olduğun için te-
şekkürler, bizim için burada-
sın’’ dediğini biliyorum. 

Ulaşımdaki sorunlar
çözülürse ilk tercih

karayolu olur
Yani yine Avrupa ile Tür-

kiye arasındaki nakliye so-
runları çözülebilirse, bence 
birçok uzman ihracatta kara-
yolu firmalarını tercih eder. 
Türkiye’den kamyonla yak-
laşık 50 milyar ABD doları 
ihracat taşıması yapıyoruz. 
Yani bu yüksek bir miktar ve 
bu alanda güçlüyüz. Demir-
yolu konusu gündemde ve 
Türkiye elbette demiryolla-
rına, intermodal taşımacılığa 
yatırım yapmalı. Fakat İran’ın 
kapanması nedeniyle Orta 
Asya’ya gidecek mallar tren-
le gönderilmeye çalışıldı ve 

Türkiye’den Özbekistan’a 45 
ila 50 günde ancak gidebildi.

Prof. Dr. Stefan Iskan: 
Avrupa’nın en büyük kamyon 
filosu Türkiye’de değil mi?

Alper Özel: Hayır, en 
büyük kamyon filosu değil. 
Avrupa’ya çalışan yaklaşık 21 
bin kamyonumuz olduğu-
nu söyleyebilirim. Ukrayna, 
Romanya ve Bulgaristan’ı 
çıkarırsanız, Batı Avrupa’ya 
çalışan 16 bin kamyondan 
daha fazla aracımız var. Po-
lonyalı nakliye şirketleriyle 

karşılaştırırsanız, Polonya’nın 
Avrupa Birliği içinde 250 bin 
kamyonu dolaşıyor. Yani, 
Polonya kamyon şirketleri 
veya Polonya ile karşılaştırır-
sanız, biz çok küçüğüz. Ama 
sahip olduğumuz avantaj, 
Türkiye’nin üretici bir ül-
ke olması. Türkiye’nin genç 
nüfusuyla ve üretim kapasi-
tesiyle üretmesi, dış ticaret 
dengesinde ihracat lehine 
dengesizlik yaratıyor.

Prof. Dr. Stefan Iskan: Yak-
laşık son 5 yıldır devam et-
mekte olan süreçte, Türkiye 
ihracatında bir artış görüyo-
ruz. Ancak Avrasya şu anda 
stratejik olarak süper güçler 
olarak tanımlanan ABD ve 
Çin arasındaki ticari savaşın 
da merkezinde yer alıyor. Sü-
per güçlerin arasında kalan 
ise Avrupa Birliği. Anladığı-
ma göre Avrupa Birliği’nin en 
yüksek yönetim ve politika 
gündemi, bu iki güç arasında-
ki tek dünya girişimi karşısın-
da etki kaybediyor. Bu süper 
güçler arasındaki senaryonun 
Türkiye pazarı ve lojistik en-
düstrisine nasıl bir etki yap-
masını bekliyorsunuz?

Turhan Özen: Benim ha-
va lojistiği ve tedarik zinciri 
perspektifime göre inanıyo-
rum ki Türkiye’nin tarihsel ve 
coğrafi konumu çok özel ve 
spesifik. Hatta kargo endüst-
risi için fazla bile. Küresel 
hava kargo akışlarının küre-
sel ağırlık merkezi İstanbul’a 
çok yakın. Doğu ve batı 
arasındaki en büyük ticaret 
yolunun üzerinde. İstanbul, 
tarihte olduğu gibi hala kav-
şak yoludur ve şu anda tüm 
ana ticaret yollarının kesişme 
noktasında ve hava lojisti-
ği perspektifinden bakılırsa 
dünya çapındaki hava kargo 
akışına en yakın merkez, ha-
valimanı ve şehirdir. Bu ne-
denle; Bunun Türkiye’ye ve 
Türk şirketlerine, girişimleri-
ne ve tüm yatırımlarına Tür-
kiye ve İstanbul’u bir merkez 
olarak kullanarak lojistik ve 
tedarik zinciri hizmetlerini 
dünya çapında genişletme 
şansı verdiğine inanıyorum. 
Yeni İstanbul Havalimanı’nın 
bu perspektiften bakıldı-
ğında önemli bir yatırım ol-
duğuna inanıyorum. Birkaç 
rakam vermek gerekirse, şu 
anda dünyanın en büyük ha-

va kargo merkezi kabaca yıl-
da 5 milyon ton kapasiteye 
sahip olan Hong Kong’dur. 
Avrupa’da, Amerika’da veya 
Orta Doğu’da, İstanbul dahil 
geri kalan hepsi yılda 2 veya 
en yüksek 2.5 milyon tondan 
daha azına sahip. Dolayısıy-
la, tüm bu aşama tam olarak 
tamamlandıktan sonra 2024 
yılına kadar İstanbul, hava 
kargo ticareti ve hava kargosu 
açısından en büyük kapasite-

ye sahip havalimanlarından 
biri olacak. Elbette ki Türk 
Hava Yolları ve lojistik mar-
kası, yeni yatırımla buradan 
payını alacak. Yeni terminal 
merkeziyle beraber biz şu an 
bize göre En Akıllıca dedi-
ğimiz inşaatı tamamlıyoruz. 
Bu yüzden sadece en büyük-
lerinden değil, aynı zamanda 
en akıllılarından birine sahip 
olmayı hedefliyoruz, bu yüz-
den ismi ‘En Akıllıca’ olacak. 
Bu merkezin kendisi, tüm 
bu İstanbul yatırımı ve hava-
limanı yatırımı içinde yılda 
dört milyon tondan fazla 
kapasiteye sahip olacak. Bu 
dört milyon tonun içinde 1.5 
milyon tonu ilaç, soğuk zin-
cir, ekspres kargo ve e-ticaret 
türü ürün ve özel kargolarla 
ilgili olacak. Bu nedenle tüm 
bu yatırımlara ve büyümeye 
baktığımızda, genel olarak 
Türk havacılık sektörünün 
geçmişine ve son dönemde-
ki büyümesine, özellikle de 
Türk Hava Yolları ve Tur-
kish Cargo’ya baktığımda, 
tüm Türk işletmelerinin 
küresel tedarik zinciri ve 
lojistik endüstrisinde daha 
önemli bir rol oynayacağına 
inanıyorum. 

Temel olarak İstanbul 
Havalimanı’nın tamamlan-
mış boyutundaki kapasiteler, 
bugün Frankfurt’un kargo 
açısından iki katından fazla. 
Dolayısıyla bu yatırımdaki 
vizyon budur. Sadece bir fikir 
vermek için küçük bir örnek.

Prof. Dr. Stefan Iskan: Ka-
rayolu taşımacılığı sektör 
temsilcisi olarak bize bu 
oyundaki planlar ve rolünü-
zün ne olduğu hakkında bir 
fikir verebilir misiniz?

Alper Özel: Avrupa 
Birliği’nin Çin yerine çevre 
ülkelerden tedarik sağlamak 
yolunda bir değişim yaşadı-

ğını görüyoruz. ABD için 
de aynı. Bu, Türk sanayisi 
için bir fırsat. İkincisi, Orta 
Asya ve Çin’e bakarsanız, 
bölgede Çin ile karayolu 
taşımacılığı anlaşması olan 
ülkelerden biri Türkiye. Ya-
ni bir Türk kamyonu Çin’e 
girebilir, Çin’den mal alıp 
Türkiye’ye veya Avrupa’ya 
geri getirebilir. Yani, bu da 
ikinci yaklaşım. Bunlar Orta 
Asya için fırsat. 

Reji John Bongiwe 
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kez olarak kullanmak, ihracat 
veya ithalat tedarik pazarları-
na doğrudan erişim açısından 
önemli bir avantaj.

Prof. Dr. Stefan Iskan: Tur-
han Bey, Tek Kuşak Tek Yol 
stratejisinin Afrika kıtasını 
da kapsadığını ve Afrika’da 
da yoğun yatırımlar yaptığını-
zı da unutmamalıyız. Sektör 
müşterisi olursam, sizin Afri-
ka’daki ağınızdan nasıl yarar-
lanabilirim ve gelecekte yatı-
rım için nereye gitmeliyim?

Turhan Özen: Tam ola-
rak Afrika’da hem yolcu hem 
de kargo olmak üzere 50-54 
noktaya hizmet vermekteyiz. 
Ve bu, dünyanın açık ara en 
büyük ağı. Afrika’ya uçan en 
büyük havayoluyuz. Bu ne-
denle Türkiye’ye yapılacak 
herhangi bir yatırım Afri-
ka’daki doğrudan bağlantı 
özelliğinden faydalanabilir. 
Dünya çapındaki küresel eks-
pres ve entegratör şirketlerin 
bile böyle bir ağa sahip olma-
dığını söyleyebilirim. Müşte-
rilerin ihtiyaçlarını ağımıza 
ulaştırmak için onlara hizmet 
etmekten mutluluk duyuyo-
ruz. Bunun güçlü bir avantaj 
olduğuna inanıyorum. 

Prof. Dr. Stefan Iskan: Kriz 
süresi ve sonrası  için taşıma-
cılık temsilcilerinin net bir 
stratejileri bulunuyor mu? 

Emre Eldener: Bence 
strateji günü kurtarmak ve 
kargoyu nihai varış noktası-
na ulaştırmaya çalışmak. Ar-
dından, elimizden gelen en 
iyi şekilde değişen koşullara 
uyum sağlamak. Bunun her 
bir ulaşım modu için geçer-
li olduğunu düşünüyorum. 

Türkiye kültürel anlamda da 
iyi bağlantılara sahip. Örne-
ğin Özbekistan, Orta Asya’da 
büyüyen bir yıldız. Özbe-
kistan ile Türkiye arasındaki 
bağlar çok yakın, Kazakistan 
ve diğer ülkelerle aynı. Türk-
menistan hala sorunlu bir 
ülke. Sınırları kapalı olduğu 
için Türkmenistan’ı geçe-
miyoruz. Hazar Denizi’nde 
bir ortaklık kurmaya çalı-
şıyoruz. Böylece, Türkiye, 
Azerbaycan, Kazakistan ve 
Türkmenistan arasında kuru-
lacak olan bu ortaklık, Hazar 
Denizi’ni bir deniz otoyolu 
haline getirecek. Böylece 
Azerbaycan, Kazakistan ve 
Türkmenistan’dan oldukça 
hızlı bölgesel feribotlar ile 
bağlantı kurulabilecek.  Do-
layısıyla, bunlar Türkiye için 
ana fırsatlar ve umarım bun-
ları gerçekleştirebiliriz.

Orta Asya için şimdi orta-
ya çıkan ikinci bir fırsat var. 
Azerbaycan-Ermenistan ara-
sındaki yapılan anlaşmanın 
uygulanmasıyla bir koridor 
olacak. Bu koridor da Nah-
çıvan ile Azerbaycan arasında 
ve Ermenistan’ın güneyinde 
olacak. Eğer bu kısım iş için a-
çılırsa, Gürcistan’dan geçmek 
zorunda kalmayabiliriz. Çün-
kü Türkmenistan sınırı kapalı 
ve Orta Asya’ya gitmek için 
Gürcistan ve Azerbaycan’dan 
geçmek zorundayız. Koridor 
gerçekleşirse en az 500 kilo-
metre daha az yol yapacağız. 
Yani Türkiye ile Azerbaycan 
arasında böyle bir bağ kuru-
lursa, bu yakınlaşmak, Orta 
Asya’ya daha hızlı ulaşmak 
için başka bir fırsat yaratacak-
tır. O yüzden bu anlaşmanın 
hayata geçmesini umuyoruz. 
Bu bizim için büyük bir fırsat. 
Geçen yıl Almanya tarafın-
dan binden fazla Türk kam-
yonunun kullanıldığını gör-
dük. Almanlar, Orta Asya’ya 
ihracat yapıyor ve Türk taşı-
macılara yük veriyor. Alman 
ihracatçıların Türk nakliye 
operatörlerini kullanması bi-
zim için de ayrı bir fırsat.

Prof. Dr. Stefan Iskan: Şim-
di soracağım soru programı 
takip edenlerden; Türki-
ye’deki Sumitomo şirketin-
den geliyor: “ Şu an veya ge-
lecekte lojistik açısından 
yatırımcılar için Türkiye’de 
yatırım yapmanın en cazip 
noktası nedir?”

Emre Eldener: Eğer ya-
bancı bir yatırımcı olsaydım, 
büyük ihtimalle yüksek ka-
litede depolama alanlarına 
yatırım yapar ve bunu entegre 
lojistik ile dağıtım için birleş-
tirirdim. Çünkü buna ihtiyaç 
duyulacak. Şu anda Türk li-
rasının değerini ve bulundu-

ğumuz yerin değer kaybetmiş 
halini göz önünde bulundu-
rarak depolama alanı satın 
almak iyi bir fikir olabilir. 
Eğer depo alanı şu anda satın 
alınırsa, salgın süreci depoyu 
inşa etmek için harcanabilir. 
Demek ki depo gelecek yıl 
açık. Sonra bu yine sorunsuz 
bir şekilde çalışacak dağıtım 
ve nakliye hizmetleri ve gü-
zel bir yazılımla birleştirilir. 
Bu ilginç bir fırsat olabilir. 
Bu depoda sıcaklık kontrollü 
alanlar da olabilir. Çünkü aşı-
lar ve diğer tıbbi cihazlar söz 
konusu olduğunda konunun 
buraya geleceğini biliyorum. 
Tıbbi ekipman üzerinde çok 
daha fazla hareket olacak, bu 
nedenle gelecekte sıcaklık 
kontrollü depo alanına da ih-
tiyaç duyulacak.

Turhan Özen: Evet, hava-
cılık ve hava lojistiği açısın-
dan yorum yapacak olursam, 
havacılık kesinlikle önemli 
bir yatırım ve varlık bazlı 
bir endüstridir. Halihazırda 
Türkiye’de hem yolcu hem 
de kargo hizmetleri sunan 
toplam iki düzine uluslararası 
havayolu şirketini görüyoruz. 
Yani Türk hava ihracat ve hava 
ithalatı pazarının zaten reka-
bete oldukça açık ve rekabet 
içinde yoğun olduğunu söy-
leyebilirim. Açıktır ki, Türk 
Hava Yolları ulusal bayrak 
taşıyıcıdır ve tüm yatırımcılar 
için açıkça en büyük ağlardan 
birine sahiptir. Öyleyse bu 
soruya endüstri ve ihtiyaçlar 
bakımından Türkiye’ye ya-
tırım yapmak isteyenler gibi 
cevaplamalıyım. Eğer ticaret-
lerinde (ithalat veya ihracat) 
hava nakliye bağlantılarına 
ihtiyaç duyuyorlarsa, Türkiye 
ve İstanbul bir üs olarak en 
geniş doğrudan bağlantı ka-
pasitesine sahiptir. Bu neden-
le, ağırlıklı olarak hava kargo 
hizmetine ihtiyaç duyan ürün 
ve mal teslimi veya imalatı 
olan her yatırımcı, prestij-
li ve avantajlı bir konumda 
olacaktır. Çünkü küresel hava 
kargosunda İstanbul’u mer-

Prof. Dr. Stefan Iskan: Bir 
bölge ve Çin’in strateji taşla-
rından biri olan Avrasya’ya 
dönecek olursak, Türkiye 
pazarında gelecekte çok da-
ha fazla doğrudan yabancı 
yatırım bekliyor musunuz?

Emre Eldener: Evet, 
Türkiye’ye ek bir yatırım ge-
leceğini düşünüyorum. Bil-
diğiniz gibi yabancı yatırım 
yavaşladı ve üç dört yıldır 
bir duraklama oldu. Bunun 
siyasi ortamla çok ilgisi var 
ve özellikle Donald Trump 
başkanlığa geldiğinden beri 
tüm dünyadaki genel eğilim 
korumacılıktı. Bu, genel ola-
rak lojistik işine gerçekten 
yardımcı olmuyor. İnsanlar 
işi kendi ülkelerinde tut-
maya çalışırlar, böylece sı-
nır ötesi ticaret düşer. Ama 
belki şimdi değişiyor, küre-
selleşme bir kez daha yerini 
alıyor ve daha fazla yabancı 
yatırım bekliyoruz, çünkü 
nitelikli işgücü açısından iyi 
bir tabana sahibiz. Konum 
olarak iyi bir üs durumun-
dayız. Değişen durumlara 
uyum sağlama konusunda 
uzmanlığa sahibiz. Yani 
Türklerden daha esnek olan 
başka bir millet tanımıyo-
rum. Askeri darbe girişimi 
yaşadık. Kaç deprem tecrü-
bemiz oldu bilemiyorum. 
Sınır geçişleri yaşadık. Tec-
rübe etmediğimiz tek şey 
Kovid-19’du. Şimdi her ko-
nuyu ele alma konusunda 
tamamen deneyimliyiz. 

Prof. Dr. Stefan Iskan: 2023 
yılı için bulunduğunuz alan-
dan lojistik sektörünün ge-
leceğini nasıl görüyorsunuz?

Alper Özel: Karayolu ta-

şımacılığı, kesinlikle Türkiye 
ihracatının bel kemiğidir. Yani 
Türk ihracatçıları ve ithalatçı-
ları için en büyük koz olacak. 
Ayrıca Türkiye’de demiryolu, 
intermodal ve hava yolu rağbet 
görecektir.  Lojistik maliyeti-
miz düşecek ve bu da malları-
mızı göndermemize yardımcı 
olacaktır. Ancak yine de kam-
yon firmaları ve kamyon tica-
reti 2023’te de Türkiye ihraca-
tının bel kemiği olacak.

Emre Eldener: 2023’te tüm 
sektörün çok daha fazla dijital-
leşeceğini düşünüyorum. Sür-
dürülebilir ulaşım seçenekle-
rine daha fazla odaklanmamız 
gerekecek, bu da muhtemelen 
intermodal ve demiryolunun 
spesifik olması anlamına geli-
yor. Ve Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı 2023 ya-
tırım planına baktığınızda, 
yatırımın büyük bir kısmının 
altyapı demiryolu sistemleri-
ne yapılacağını görüyorsunuz 
çünkü çok sağlam bir karayo-
lu sistemimiz zaten var. Sürü-
cülerimiz var, kamyonlarımız 
var. Hizmet vermeye başlaya-
bilmemiz için sadece sınırları 
açmamız gerekiyor. Ve genel 
olarak, yaklaşık üç yıl içinde 
çok daha verimli bir lojistik 
endüstrisi görüyorum.

Turhan Özen: Havacılık 
açısından, 2016 yılında, Tur-
kish Cargo’daki meslektaşla-
rımızla 2023 vizyonumuzu 
ve stratejik yol haritamızı ha-
zırladık ve 2016 yılı sonunda 
Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu Başkanı İlker Aycı ve 
yönetim kurulumuz tarafın-
dan onaylandı. Turkish Car-
go, pazarda tercih edilen ilk 5 
kargo şirketi arasında yer ala-
caktır. Bu, Turkish Cargo’nun 
dünya çapında yüzde 7’nin 
üzerinde pazar payı olmasını 
gerektirmektedir. Şimdi dört 
yıl sonra, doğru yolda oldu-
ğumuzu söyleyebilirim. Bu 
hedefi belirlediğimizde Tur-
kish Cargo sıralamada 12. ve 
13. sıradaydı ve şimdi muhte-
melen 6. ve 7. sıradayız. O za-
manlar küresel pazar payının 
yüzde ikisinden biraz fazlası-
na sahiptik. Şimdi yüzde beşe 
çok yakınız. Umarım 2023 
geldiğinde Turkish Cargo, 
dünyanın ilk beş global kargo 
şirketi arasında yer alır. Bu da 
Türkiye ve İstanbul’u dünya-
nın en büyük hava üslerinden 
biri yapacak.

Deniz taşımacılığı için ekip-
man eksikliği, transit süresi, 
kamyon taşımacılığındaki 
zorluklar, ayrıca intermo-
dal ve demiryolu araçları 
için ekipman bulunmaması 
sorun. Çünkü Türk demir-
yolları yetkililerinin top-
lam bin 200 vagona sahip 
olduğunu ve düzenli olarak 
talebin bunun iki katı oldu-
ğunu söyleyebilirim. Bu ne-
denle, ekipman demiryolu 
tarafında da yeterli değildir. 
Temelde hava taşımacılığı 
sektörü için fiyatları düşük 
tutan şey yolcu tarafı oldu. 
Bunun oldukça büyük bir 
kısmını kaybettik. Öyle ki 
aniden hava taşımacılığı bazı 
destinasyonlar için bir emtia 
olmaktan çok bir lüks haline 
geldi. Yani her taşıma mo-
dunda sorunlar var. Lojistik 
sektörü olarak ara dönem 
stratejisi bile oluşturacak du-
rumda değiliz. Uzun vadeli 
bir şeyi unutun, biz sadece 
ihracatçılarımızın mallarını 
müşterilerini kaybetmeden 
oraya ulaşmalarını sağlama-
ya çalışıyoruz. Yapmaya ça-
lıştığımız şey bu.

Alper Özel: Evet, kesin-
likle katılıyorum. Stratejimiz 
Avrupa Birliği ile ulaşımla il-
gili sorunları çözmektir. Yani, 
bu bizim en büyük stratejile-
rimizden biri. Ancak şu anda 
bazı Avrupa Birliği ülkeleriyle 
karşı karşıya olduğumuz tüm 
bu teknik engellerin siyasi ol-
duğunu görüyoruz. Yani, bu 
büyük sorun. Onun dışında 
Türkiye ile ilgili her şey, mal-
ları A’dan B’ye taşıması sadece 
basit bir ulaşım. Avrupa Birli-
ği’ndeki her şey siyasi kararlar 
ve meselelerle ilgilidir. 
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HÜKÜMET tarafında Kovid-
19’dan etkilenen ana birimin güm-
rükler olduğunu biliyorsunuz. Has-
talığa yakalanan birçok gümrük 
memuru oldu ve bazıları hayatını 
kaybetti. Tabii ki işleri gereği pek 
çok yerde dolaşan ve muhtemelen 
virüsü taşıyan kamyon şoförleriyle 
çalışıyorlar. Evrak alışverişi ağırlık-
lı olarak fiziksel olduğu için birçok 
farklı insanla yüz yüze iletişim ku-
ruyorlar. Dijitalleştirme ve kağıtsız 
işlemlerin sadece gümrükte değil, 
tüm taşımacılıkta insanların hayat-
larını kurtarmak için gerekli oldu-
ğunu zor yoldan öğrendik. Bu artık 
ticari bir karar değil. Bu nedenle, 
Türkiye tüm prosedürleri dijital-
leştirmek için büyük bir adım attı. 
Elbette hepimiz bunu destekliyo-
ruz. Gümrüklerin ve prosedürlerin 
sayısallaştırılması tabi ki transit 
kargo açısından bize ek verimlilik 
de getirecek.

 Gümrük yönetiminde de kanun 
ve yönetmeliklerimizi değiştirme-
liyiz ki örneğin başka bir ülkeden 
Türkiye’ye gelen bir gönderi üçün-
cü bir ülkeye aktarılmak üzere gel-
diğinde bu transit operasyonu için 
formaliteler en aza indirilmeli ve 
aslında sayısallaştırılmalıdır. Böyle-
ce transit kargonun bir gerçek kişi 
tarafından muayene edilmesini ve-
ya onaylanmasını beklemesi gerek-
mez. Bu noktada gümrükleme pro-
sedürlerimizdeki tüm değişiklikleri 
temelde destekliyoruz. Türkiye’de 
daha çok Birleşik Arap Emirlikleri, 
Singapur veya Polonya gibi transit 
kargo operasyonlarımızı kolaylaş-
tırmak için çalışmalar yapıyoruz. 
Bu, transit kargo sayesinde şoför-
lerimiz için ek işler yaratılacak. Ör-
neğin, limanlarımızdan başka bir 
ülkeye kamyonla geçiş ancak Türk 
plakalı bir kamyonla yapılabilir. 
Kamyoncu ve kamyon şirketi bir 
Türk şirketi olmalı. Böylece hemen 
iş yaratabiliriz ve bu çok daha ba-
sit bir gümrükleme sürecine sahip 
olmak da nakliye sektörümüz için 
bir fırsattır. Bu yüzden, bunu bir 
kenara bırakıyorum ve ardından 
bunu dijitalleşme ile birleştiriyo-
rum ki yaptığımız her şey değişsin. 
Kamyonları şoförsüz kullanacaksak 
değiştirmemiz gerekiyor. 
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UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener: 

SALGIN DEĞIŞIMI HIZLANDIRACAK
Tek Kuşak Tek Yol projesinde 

Çin’den Avrupa’ya Marmaray’ı da 
içeren güney koridorunu kurduk 
ve şimdi trenler tüneli kullanarak 
Boğaz’ın altından geçip Avrupa’ya 
kargo teslim etmeye başladı. Tran-
sit süreleri açısından biraz daha 
fazla verimlilik yaratabilirsek, Çin 
kargosu da Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya taşınabilir. Ayrıca özel-
likle Çin’den gelen oldukça fazla 
kargo alıyoruz, Tek Kuşak Tek Yol 

projesini şimdiden kullanmaya baş-
ladık. Orada fark ettiğim şey, kar-
gonun Çin’de deniz kıyısından yo-
ğunlaşmış olması. Diyelim ki kargo 
Şangay’dan geliyor. Demiryolunu 
kullanmak mantıklı değil çünkü 
Xi’an demiryolu sisteminin kökeni 
Şangay’a çok uzak. Ancak kargo, 
Çin’in ortasından veya işçilik ma-
liyetlerinin de düşük olduğu Çin’in 
iç kısmından geliyorsa, Çin’den 
Türkiye’ye kargo taşımak için ek bir 

fırsat yaratan demiryolu hizmetini 
kullanmak son derece mantıklıdır. 
Yani, şu anda Tek Kuşak Tek Yol 

projesini düşündüğümüzde bizim 
için pek çok fırsat var.

Haberin devamı 16’ncı sayfada
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yanı sıra çok sayıda hazırlık, 
önlem ve düzenleme değişik-
liği gerektiren bir durum. 20 
Mart’a kadar haftada 150 ile 
200 yolcu kargo uçuşu yap-
maya başladık. Yani Eylül 
ayına kadarki toplam sayı üç 
bini geçti. Böylece yolcu u-
çaklarının park etmesi nede-
niyle meydana gelen kapasite 
daralmasını kısmen aştık. 
Bu açıkça çok fazla dinamik 
planlama, çok sayıda operas-
yonel yetenek değişikliği ve 
teslim, güvenlik, planlama ve 
tüm pazarlama çabaları açı-
sından farklı başlangıç ve va-
rış noktalarında esnek ve çe-
vik reaksiyon gerektiriyordu. 

Aynı zamanda, operasyon-
ları her gün vardiya bazında 
yürütmesi gereken kişiler 
dışında, farklı sektörlerde 
olduğu gibi diğer ekipler de 
pandemi önlemleri nedeniy-
le evden çalışmak zorunda 
kaldı. Bu aynı zamanda karar 
süreçleri açısından başka bir 
zorluk yarattı. Bu bazı dijital 
girişimlerimizde, özellikle 
robotik süreç otomasyonu 
girişimlerinde de hızlandığı-

SALGIN başladığında kü-
resel hava kargo pazarının 
yüzde 4,1’i civarındaydık. 
Haziran-Temmuz dönemin-
de yüzde 5’e ulaştık. Böyle-
likle, bu salgın dönemlerde 
pazar payımızı neredeyse 
yüzde 1’e yakın artırdık ve 
bu yılın ilk 6 ile 7 ayı küçü-
len otomotiv, tekstil ve diğer 
sektörler gibi geleneksel sek-
törlerin arz ve daha sonra ta-
lep şoku nedeniyle gerçekten 
küçülen bir pazarda biraz 
büyümeyi bile başardık. 

Bunların temel nedeni 

hızlı yanıt ve Türk Hava 
Yolları’nın ve lojistik marka-
sı Turkish Cargo’nun çevik-
liğidir. Pazar değişikliğine 
liderlik etmekte çok hızlı 
olduk. Sivil havacılığımıza 
danışmak için çok hızlı dav-
randık ve tamamladığımız 
prosedürler sayesinde yolcu 
uçaklarıyla kargo taşıdık. 
Üstelik, sadece gövdelerinde 
değil, aynı zamanda koltuk-
larda da taşıma yapıldı. Bu; 
uçuş emniyeti ve güvenlik 
yönetmeliği nedeniyle, sivil 
havacılık prosedürlerinin 

mız nokta oldu. Böylece dört 
RPA’mızı (Robotik Süreç 
Otomasyonu) başlattığımız 
anda -bu arada isimleri de 
Charlie, Bravo, Delta, Alp-
ha-sayesinde ekiplerimiz, 
mühendislerimiz, uzmanla-
rımız sapmalar üzerinde ça-
lışırken veya değerlendirilen 
girdilerin daha fazlasını ana-
liz ederken bu robotlar stan-
dart işlemleri yürütüyordu. 
Bu nedenle, benzer teknik 
ve dijital girişimler gerçekten 
önemli bir etki yaratmamıza 
yardımcı oldu. Demek iste-
diğim sürecin Kasım ayı baş-
larında normalleşmediğini 
söyleyebilirim. Rakamlardan 
göreceğiniz üzere Mart ve 
Nisan başlarından biraz daha 
iyi çünkü dünya çapındaki 
yolcu uçuşlarının en az yarısı 
(yüzde 40-yüzde 50) hala ya-
pılıyor. Bu çok daha iyi ama 
yine de altı ay veya daha uzun 
sürecek bir geçiş dönemin-
deyiz. Tüm müşterilerimize 
daha iyi hizmet verebilmek 
için marjlarımızı artırmaya 
ve rekabette pazar payımızı 
artırmaya devam ediyoruz.

SİZLERLE bazı bilgiler paylaş-
mak istiyorum. Çünkü bu bulgu-
ların çoğu küresel bir perspektif-
te ve Türkiye’de sizin için de ilgi 
çekici olabileceğine inanıyorum. 
Bu kitap disiplinler arası bir bakış 
açısıyla yazılmıştır. Korona salgını-
na paralel olarak dijitalleşmeyi de 
tüm hızıyla yaşıyoruz. İlginç olan; 
kendi sanayi, nakliye ve lojistik 
sektörümüzde dünya genelindeki 
müşterilerimiz tarafından sürekli 
baskı altında olmamız. Daha da 
ilginç olan şey ise, Koronavirüs sal-
gınının gösterdiği bulgulardır. Sa-
nayimiz halkın ve ulusların tedari-

kine geldiğinde askeri ve ekonomik 
bakış açılarına göre sistemsel bir 
önem taşıdığı fark edilmiştir. Bu 
sistemsel önem; sanayimiz ve sana-
yi liderlerimiz açısından 4. Sanayi 
Devrimi (Endüstri 4.0) çağında 
gelecekte de bir iş motoru olduğu-
muz mesajını insanlara iletmeleri 
için oldukça iyi bir hikâye. Elbette 
belirsiz zamanlardan geçiyoruz, fa-
kat Romalılar gibi eski uygarlıklara 
dönüp baktığımızda bu insanların 
da bizim yaşadığımız pandemi du-
rumlarını yaşadıklarını görüyoruz 
ve onlardan öğrenebileceklerimiz 
tam da gözümüzün önünde. 

lerinin bakış açıları oldukça olum-
suzdu. Önde gelen tahmin ensti-
tülerinden çok daha olumsuz ve 
bu nedenle gerçekçiydi. Ve size üç 
tanesini sunuyorum. IMF (Ulus-
lararası Para Fonu), OECD ve Al-
man IFO Enstitüsü. Rakamların 
aynı ve farklı olduğu bazı noktalar 
var ama aslında mesaj nedir? Me-
saj, Mart, Nisan’da gördüğümüz 
küresel senkronize kilitlenme ko-
şulları altında, 2023’ten önce kriz 
öncesi bir seviyeye gelmeyeceğiz. 
Ve eğer ikinci bir küresel kilitlen-
me veya kapanma görecek olursak, 
önümüzde çok ağır bir on yıl ola-
cak. Elbette kazanan sektörler var; 
örneğin hava kargo aslında kaza-
nandır. Aynı zamanda tıpta, ilaç 
ürünlerinde de kazananlar görü-
yoruz, ancak sonuçta bazı sektör-

Devletin ve yönetimin ekonomi-
ye artan bir müdahalesini görüyo-
ruz. Bazı ülkelerde de enflasyonun 
yükseldiğini görüyoruz. Örneğin 
Almanya’da şu anki bakış açısına 
göre bir enflasyon öngörüsü yok 
ancak gayrimenkul ve borsa söz ko-
nusu olduğunda varlık enflasyonu-
na sahibiz. Tüm pandemi durumla-
rının dijitalleşmeyi veya en azından 
bir ekonominin teknoloji yönünü 
zorladığını da görebiliriz. Diğer 
pandemilerden farklı olan şey, şu-
an aynı anda üç pandemi ile birden 
mücadele etmemiz. Yani, şu anda 
aynı anda üç enfeksiyonumuz var 
ve bu tıp açısından biraz benzersiz. 

Salgından önceki seviyeye  
ulaşmak için en yakın tarih 2023

Kitabı yazmaya Nisan ve Ma-
yıs aylarında başladık ve Eylül’de 
Almanya’da yayınlandı. Farklı en-
düstri segmentlerinden endüstri 
temsilcileriyle konuştuk ve kendi 
verilerimizle çalıştık. Otomotiv, 
elektronik ve bizim sektörümüz 
taşımacılık ve lojistik sektör lider-

lerde çok sayıda kaybedenler var. 
Fakat kaybedenler sadece koro-
navirüs nedeniyle kaybeden değil, 
zaten bu durumdan önce yapısal 
sorunları nedeniyle kaybedenler-
dir. Küresel sanayimize geri dön-
düğümüzde, taşımacılık ve lojistik 
kazanan bir sektör olacak. Ama 
sonunda size sektörümüzde karşı-
laştığımız bazı zorlukların sadece 
Türkiye pazarında değil Almanya 
pazarında da olduğunu göstermek 
istiyoruz. Bunlar Korona krizin-
den önceki aynı zorluklardır. 

Asıl zorluk paralel olarak sadece 
yeniden yapılandırma yapmak sizi 
Koronavirüs krizinden kurtarmaz. 
Kamusal, hükümet ve şahsi eko-
nomi dahil olmak üzere bütün ku-
rumlar bu parametrelere yatırım 
yapmak zorundalardır. 

Almanya’da, işlerin yüzde 20’si-
nin sosyal sigortaya tabi olduğunu 
görüyorum. Bu işler 2030’a kadar 
dijitalleşmenin tehdidi altında. 
Dünyadaki insanların çoğu her gün 
haberleri izliyorlar ve  vaka sayısına 
odaklanıyorlar. Fakat size geri dö-
nüp o mikro perspektifi kaybetme-
nizi ve bir helikoptere binerek kü-
resel bir perspektifle farklı bir bakış 
açısından görmenizi öneririm. 

Prof. Dr. Iskan’ın Kitabı: 

“ALMANYA’DA KORONAVIRÜSÜN, SIYASET, 
EKONOMI VE TOPLUM IÇIN SONUÇLARI”

UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel:  

AB ILE POLITIK IKLIM 
DEĞIŞIRSE TÜRKIYE 
YATIRIM IÇIN EN
CAZIP MERKEZ OLUR

THY Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen: 

TURKISH CARGO 
DARALAN PAZARDA 
PAYINI YÜKSELTTI

BUGÜN Avrupa Birliği 
ve Türkiye arasında ya-
şanan politik iklim daha 
farklı olsaydı Türkiye 
kesinlikle lojistik yatırım 
için bölgedeki en iyi ülke. 
İyi üretim tesisleri olan 
Türkiye’nin bütün yön-
lere güneye Avrupa’ya, 
Orta Doğuya, Rusya’ya 
ve Orta Asya’ya bağlantı-
ları var. 

Ama siyasi iklim bu 
tabloyu biraz bozuyor. 
Mesela Avrupa medya-
sına bakarsam yüzde 95 
sadece Türkiye ile ilgili 
olumsuzluklardan bah-
sediyor. Bu iklimden ka-
çınmalıyız. Bu üst düzey 
bir karar ve bize bağlı 
değil. Hükümetimizi bir 
anlaşmaya varmaya teşvik 
ediyoruz ve yatırımcılar 

için yeni bir ortam, yeni 
bir atmosfer yaratabiliriz. 
Ancak şu an için politik 
meseleler iş ve yatırım-
ların önüne daha çok 
çıkıyor. Aksi takdirde, 
örneğin Avrupa Birliği 
ile iyi ilişkilerimiz varsa 
ve bence Türkiye yatırım 
yapılacak en iyi yerlerden 
biri. Çünkü Avrupa Birli-
ği ile aynı düzenlemelere 
sahibiz. Türkiye’ye yatı-
rım yapmak çok kolay ve 
faydası da var. 

15’inci sayfadaki haberin devamı
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Kovid-19 aşıları, Pekin’den 
İstanbul aktarmalı olarak Gü-
ney Amerika’nın en büyük 
kenti olan Sao Paulo’ya koru-

DÜNYANIN 127 ülkesine 
hizmet sağlayan Turkish Car-
go, Çin’de üretilen Kovid-19 
aşılarını yaklaşık 17 bin kilo-

metre uçuş mesafesi uzaklıkta 
olan Brezilya‘ya taşıdı. Özel 
soğutma sistemlerine sahip 
7 adet konteynere yüklenen 

global standartları sağladı-
ğı ‘TK Pharma’ ürünü ile en 
ideal şartlarda soğuk zinciri 
koruyor. Pandemi dönemi 
boyunca dünyanın dört bir 
yanına yoğun şekilde ilaç ta-
şıması gerçekleştiren başarılı 
marka, ocak-eylül ayları ara-
sında 40 bin tonun üzerinde 
ilaç, sağlık ürünü, tıbbi ekip-
man taşıdı ve bu dönemde ilaç 
taşımalarında yüzde 50’nin 
üzerinde büyüme kaydetti.

Turkish Cargo Kovid-19 
aşı taşımaları için 

kapasitesini arttırdı
Turkish Cargo; aşı, ilaç 

ve ısı kontrollü yük taşıma-

cılığında artan talebe cevap 
verebilmek için ilave 1200 
m2 alana sahip ısı kontrollü 
akıllı depoyu devreye aldı. 
Ayrıca sektörün en büyük ak-
tif konteyner tedarikçileri ile 
yapılan anlaşmalar sonucun-
da, soğuk zincir taşımalarına 
yönelik kapasitesini yüzde 30 
seviyelerinde artıran Turkish 
Cargo,  anlık olarak ilave 150 
uçak paletine cevap verecek 
bir kapasite ile soğuk zincir 
taşıma ölçeğini aylık 25 bin 
tona kadar yükseltti.

Türk Hava Yolları Genel 
Müdür (Kargo) Yardımcı-
sı Turhan Özen, ‘’Pandemi 

naklı şekilde ulaştırıldı. 
Turkish Cargo; Mumbai, 

Brüksel, İstanbul, Singapur, 
Dubai, Basel, Londra ve 
Amsterdam gibi önemli ve 
sertifikalı destinasyonlara ilaç 
taşıyarak, 400’den fazla des-
tinasyon arasında küresel ilaç 
koridoru oluşturdu, üretilen 
ve üretilme aşamasında olan 
Kovid-19 aşılarını tüm dün-
yaya ulaştırma noktasındaki 
kararlılığını sürdürüyor.

IATA CEIV (Center of 
Excellence for Independent 
Validators) pharma sertifika-
sına sahip Turkish Cargo, ilaç 
taşımacılığı için tasarladığı ve 

Turkish Cargo Kovid-19 
Aşılarını Taşımaya Başladı

Küresel hava kargo pazarındaki payını yükselten 
Turkish Cargo, geniş uçuş ağı ve özel kargo hizmet 
kalitesiyle Kovid-19 aşılarını taşımaya başladı. 

Koronavirüs öncesinde 2019 yılında toplam 
gelirlerin yüzde 12’sini oluşturan hava 
kargonun gelir içindeki payının 2020’de 
yüzde  36’ya çıkması bekleniyor.

DÜNYA çapında 290 hava-
yolu şirketini çatısı altında 
toplayan ve sivil hava tra-
fiğinin yüzde 82’sini tem-
sil eden Uluslararası Hava 
Taşımacılığı Birliği (IATA) 
2020 ve 2021’de havayolu 
endüstrisinin performansı 
için öngördüğü rakamları 
yeniden revize etti. Buna 
göre hava yollarının 2020’de 
net zararı için Haziran 
ayında 84.3 milyar dolar-
lık bir öngörü yapılmışken, 
bu rakam son olarak 118,5 
milyar dolara yükseltildi. 
2021’de ise bu zararın 38,7 
milyar dolara inmesi bekle-
niyor. Havacılık sektörünün 
2021 için olumlu beklenti-
leri hava kargonun izlediği 
olumlu performans yanı sıra 
Koronavirüs aşısının bulun-
masına dayalı görünüyor.  

2021 yılında işin kargo ta-
rafının güçlü bir performans-
la devam etmesi bekleniyor. 
Artan iş güveni, seyahat kı-
sıtlamalarının kalkması ve 
hava kargosunun aşı dağıtı-
mında oynayacağı muhtemel 
aktif rol sayesinde  kargo ha-

cimlerinin 61,2 milyon tona 
çıkması bekleniyor. Kargo 
uçakları yanı sıra yolcu uçak-
larının kargo kapasitesinin 
de devreye girmesiyle hava 
kargoda gelir rakamının  
yaklaşık 140 milyar dolar gi-
bi   tarihi bir yüksekliğe ulaş-
ması bekleniyor.

Dünyada sivil havacılığın 
en büyük buluşması olan 
Uluslararası Hava Taşıma-
cılığı Birliği (IATA) yıllık 
Genel Kurulu bu yıl pande-
mi nedeniyle sanal ortamda 
gerçekleşiyor. KLM’in ana 
sponsorluğunda gerçekleşen 
toplantıya THY dahil 290 
hava yolu şirketi yanı sıra Bo-
eing  ve Airbus üst yöneticile-
ri de katılıyor. 

Yarım trilyon doların
üzerinde gelir kaybı 

IATA verilerine göre ha-
vacılık sektörünün 2020’de 
gelir kaybı yarım trilyon do-

ortaya çıkacak. Bu zarar, 
2021’de 80 milyar dolar ka-
dar keskin bir şekilde azala-
cak. Ancak önümüzdeki yıl 
38,7 milyar dolar kaybetme 
ihtimali kutlanacak bir şey 
değil. İnsanların tekrar uç-
ması için sınırları karantina 
olmadan güvenli bir şekilde 
yeniden açmamız gerekiyor. 
Havacılıkta kan kaybının bir 
an önce durması lazım. Kay-
bedecek vaktimiz yok. Tarih 
kitapları 2020’yi endüstrinin 
en kötü mali yılı olarak kay-
dedecek. Hükümetler tara-
fından sağlanan 173 milyar 
dolarlık mali destek olma-
saydı, büyük ölçekte iflaslar 
görürdük” dedi. 

Yolcu sayısı
2003 düzeyine düştü 

IATA hesaplamalarına 
göre 2020’de hava yoluyla 
seyahat eden yolcu sayısı da 
çok büyük bir düşüş göstere-
cek. 2019’da 4.5 milyar olan 
yolcu sayısının bu yıl yüzde 
60.5 düşüşle 1.8 milyar kişiye 
düşmesi bekleniyor. Bu 2003 
seviyelerinde bir yolcu sayısı-
na denk geliyor.  2021 ‘de ise 
karantinaların sona ermesi 
ve seyahat kısıtlamalarının 
kalkmasıyla bu sayının 2.8 
milyar yolcuya ulaşması ön-
görülüyor. Sektör, 2021’de 
2020’ye kıyasla daha iyi bir 
performans görecek olsa da, 
iyileşmeye giden yolun uzun 
ve zor olması bekleniyor. Yol-
cu sayılarının en erken 2024 
yılına kadar 2019 seviyeleri-
ne dönmesi beklenmiyor. 

ların biraz üzerinde olacak. 
2019’da 838 milyar dolar 
olan toplam gelirlerin bu 
yıl 328 milyar dolara inmesi 
bekleniyor. Mevcut durum-
da her ay ortalama 6.5 milyar 
dolar nakit varlık kaybeden 
sektörün nakit pozisyonunda 
artıya en erken 2021’nin son 
çeyreğinde geçebileceği belir-
tiliyor. Hava yollarının top-
lam borç yükü ise 651 milyar 
dolara ulaşmış durumda. 

Juniac: “Kaybedecek
vaktimiz yok” 

 IATA Başkanı Alexandre 
de Juniac “Bu kriz yıkıcı ve 
amansız. Havayolları mali-
yetlerini yüzde  45,8 düşür-
dü, ancak gelirleri de yüzde  
60,9 düştü. Sonuç olarak, 
havayolları 2020’de  taşınan 
her yolcu için 66 dolar kay-
bedecek ve toplamda 118.5 
milyar dolarlık net zarar 

Hava kargonun 
toplam gelir içindeki rekor 

düzeye çıktı 
Öte yandan 2019 yılına 

kıyasla düşük kalsa da ha-
va kargo sektörünün tek 
olumlu tarafı olmaya devam 
edecek. 2019 yılında hava 
kargo miktarı 61.3 milyon 
ton iken bu yıl bu rakamın 
54.2 milyon ton olarak ger-
çekleşeceği hesaplanıyor. 
2019 yılında toplam gelirle-
rin yüzde 12’sini oluşturan 
hava kargonun gelir içindeki 
ayının 2020’de yüzde  36’ya 
çıkması bekleniyor. 

 IATA Başkanı “Kargo, 
yolcu işinden daha iyi per-
formans gösterse de yolcu 
gelirlerindeki düşüşü telafi 

etmeye yetmiyor. Ancak ha-
vayolu gelirlerinin önemli öl-
çüde daha büyük bir parçası 
haline geldi ve kargo gelirleri, 
havayollarının uluslararası 
ağlarını sürdürmelerini de 
mümkün kılıyor ”dedi.  
Koronavirüs aşısı en büyük 

kargo işi olacak
Havayollarının mali per-

formansında, tarihsel olarak 
derin kayıplar hüküm sürse 
bile, sektörün  2021’de daha 
iyiye doğru önemli bir dönüş 
yapması bekleniyor. 

2021’in ortasına kadar bir 
aşının test edilmesi veya kul-
lanılabilirliğinin artırılması 
yoluyla sınırların bir miktar 
açılacağı varsayımına göre, 
toplam gelirlerin 459 milyar 

IATA Başkanı 
Alexandre de Juniac
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sürecinde aralıksız olarak sürdür-
düğümüz iş süreçlerimizle birlikte 
tedarik zincirinin devamlılığına 
ciddi katkılar sağladık ve soğuk 
zincir ayak izimizi tüm dünyada 
genişlettik. Turkish Cargo olarak, 
kıtalar arasında soğuk zinciri ko-
rumak için; -20/25 derece aralı-
ğında olan özel sıcaklık kontrollü 
depolama odaları, ilaç bakım ekip-
leri, aktif konteynerler, termal ta-
şıyıcılar gibi endüstriyel çözümler 
sunuyoruz. Küresel anlamda tüm 
yeterliliklere ve sertifikalara sahip 
olduğumuz özel kargo taşımala-
rımızla birlikte, mevcut ve geliş-
tirilecek olan aşıları tüm dünyaya 
ulaştırmaya hazırız.’’ dedi. 

Asya ve Avrupa arasındaki 
en önemli transit hava 

lojistik merkezi Smartist 
Bayrak taşıyıcı Turkish Cargo, İs-

tanbul Havalimanı’nda (IST) bulu-
nan 340 bin m2 alana sahip yeni me-

ga tesisi SmartIST’te sahip olacağı 
sertifikalı özel operasyon alanlarıyla 
birlikte ilaç taşımalarında yüksek 
standartlar sağlamaya hazırlanıyor. 

Yıllık 4 milyon tondan faz-
la kargo elleçleme kapasiteli olan 
SmartIST’te; özel kargolar için 
tahsis edilmiş Kabul, teslimat ve 
operasyon alanı, sıcaklık kontrol-
lü birim yükleme üniteleri (ULD), 
diğer yüklerden izole edilmiş 2100 
metrekare operasyon alanı, web ta-
banlı sıcaklık ve nem izleme sistem-
leri bulunacak.

Dünyanın en geniş direkt kargo 

uçağı ağına sahip hava kargo mar-
kası olan Turkish Cargo, 95’i direkt 
kargo olan 300’den fazla destinas-
yona ulaşıyor ve 365 uçaktan olu-
şan filosuyla birlikte, global ağında 
yer alan müşterilerine 7/24 hizmet 
sağlamaya devam ediyor. Başarı-
lı marka geniş hizmet yelpazesi-
ni ve operasyonel kabiliyetlerini, 
Türkiye’nin eşsiz coğrafi avantaj-
larıyla birleştirerek her geçen gün 
başarı çıtasını yükseltmeye devam 
ederek, 2023 yılında dünyanın ilk 
beş hava kargo markası arasında yer 
almayı hedefliyor.

EVDE KARGO BEKLEME DÖNEMİ
SONA ERDİ!

/yurticikargo
www.ykplus.info

Yurtiçi Kargo, YK Plus Teslim Noktası ile
müşterilerine yeni bir teslimat seçeneği sunuyor.

Siparişleriniz için ister adrese teslim seçeneğinden yararlanın,
isterseniz anlaşmalı esnaf noktalarımızı seçerek

kargolarınızı bu noktalardan istediğiniz zaman alın.

dolara yükselmesi bekleniyor. Bu 
iyileşmeye karşın 2109 gelir top-
lamına kıyasla yüzde 45 daha aşa-
ğıda bir rakam öngörülüyor. Bu 
rakam havayollarının taşıdığı her 
yolcu için 2021 yılında 13.78 do-
lar kaybedeceği anlamına geliyor.

2021 yılında işin kargo tarafı-
nın güçlü bir performansla devam 
etmesi bekleniyor. Artan iş güve-
ni, seyahat kısıtlamalarının kalk-
ması ve hava kargosunun aşı da-
ğıtımında oynayacağı muhtemel 
aktif rol sayesinde  kargo hacim-
lerinin 61,2 milyon tona çıkması 
bekleniyor. Kargo uçakları yanı sı-
ra yolcu uçaklarının kargo kapasi-
tesinin de devreye girmesiyle hava 
kargoda gelir rakamının  yaklaşık 
140 milyar dolar gibi  tarihi bir 
yüksekliğe ulaşması bekleniyor.
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ekonomiye katılımı hala is-
tediğimiz hedefin çok geri-
sinde kalıyorsalgınla birlikte 
yaşanan süreçte daha geriye 
gitmesine izin veremeyiz; 
aksine, kadınların ekonomik 
kazanımları korunmalı ve ge-
liştirilmelidir. Bu noktada ka-
dın girişimcilere verilecek her 
türlü destek hayati nitelik taşı-
yor. Çünkü kadınların yeniden 
toparlanma sürecine yapacağı 
katkı ve ortaya çıkacak yeni 
dünyada oynayacakları rol vaz-
geçilmez bir öneme sahiptir.”

Hoffmann: “Gelecek 10 
yılda Türkiye’nin ihracatına 

kadınlar damga vuracak”
Kadınların iş hayatında 

çok önemli başarılara im-

DFDS’IN Türkiye’de faaliyet 
gösteren şirketi DFDS Akde-
niz İş Birimi ile Türkiye Ka-
dın Girişimciler Derneği’nin 
(KAGİDER) birlikte iş ka-
dınlarına yönelik başlattık-
ları “Kadın için Taşıyoruz” 
kurumsal sosyal sorumluluk 
projesinde başvurular sonuç-
landı. Projeye Türkiye’nin 
farklı illerinden 108 kadın 
girişimci başvurdu. Değer-
lendirmelerde kriterleri kar-
şılayan 50 kadın girişimcinin 
başvurusunu olumlu değer-
lendirildi. Buna ilave olarak 
18 kadın girişimcinin başvu-
ruları da yedek listeye alındı. 

Kadın İçin Taşıyoruz pro-
jesi ile, kadınların iş haya-
tına katılımını teşvik edip 
toplumsal hayatta daha fazla 
katılmalarını teşvik etmek 
ve yaptıkları ihracata katkı-
da bulunmak hedefleniyor. 
DFDS, proje kapsamında, 50 
kadın girişimcinin ihracat ü-
rünlerine, girişimci başına iki 
adet konteyner ile 1 yıl sürey-
le ücretsiz taşımacılık desteği 
verecek. 6 kadın girişimcimi-
zin ihracat ürünlerini Avrupa 
ve Kuzey Afrika’ya taşımaya 
başladık. Ürünler, DFDS ta-
rafından Pendik, Yalova ve 
Mersin kalkışlı taşımacılık 
ağında ücretsiz taşınacak. 
Söz konusu proje, gemi ve 
tren hatlarında geçerli ola-

cak. Toplantıda girişimcilere 
yönelik bu desteğin özellikle 
pandemi sürecinde ve son-
rasında çok daha büyük bir 
önem kazandığı vurgulandı. 

Erdem: “Kadın 
girişimciliğinin geriye 

gitmesine izin veremeyiz”
KAGİDER Başkanı Emi-

ne Erdem projeden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek 
şunları söyledi: “Kovid-19 
pandemisi ekonomik sonuç-
larıyla kadınları erkeklerden 
daha fazla etkiledi. Türki-
ye’dekadın girişimcilik oranı 
haziran ayında %13 görünü-
yor, ihracatçıların oranı ise 
sadece %7 bu tabloya baktı-
ğımızda kadın girişimcilerin 

DP World Yarımca, Çö-
püne Sahip Çık Vakfı 
ve Kocaeli Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün işbirliğiyle 
hayata geçirdiği “Çöpüme 
Sahip Çıkıyorum” proje-
siyle, dünyanın önde gelen 
prestijli ödüllerinden “Cor-
porate Engagement Awards-
Kurumsal Sorumluluk 
Ödülleri”nde “En İyi Proje 
Yönetimi” dalında bronz 
madalya aldı. 

“En İyi Proje Yönetimi” 
ödülü nedeniyle bir açık-
lama yapan DP World Ya-
rımca CEO’su Kris Adams 
projeye gönüllü olarak ka-

tılan DP World Yarımca 
çalışanlarına teşekkürlerini 
sundu. Adams, “Dünyamız 
Geleceğimizdir” sloganıyla 
hem çalışanlarımıza hem de 
çevreye yönelik politikalar 
geliştiriyoruz. Tüm bunları 
yaparken nihai hedefimiz 
arkamızda güzel bir dün-
ya bırakmaktır. Denizin 
şeffaflığını, demiryolunun 
sağlamlığını ve limanın kap-
sayıcılığını birleştiren fel-
sefemizle gelecek nesillere 
güzel bir miras bırakmaya 
çalışıyoruz.” dedi.

Temiz bir gelecek için doğ-
ru davranışların erken yaşta 

içselleştirilmesi gerektiğini 
söyleyen Çöpüne Sahip Çık 
vakfı Genel Müdürü Emrah 
Bilge ise “Türkiye’nin ve 
dünyanın geleceği için DP 
World Yarımca ile birlikte 
hayata geçirdiğimiz bu proje 
birçok özelliğiyle bir model 
olmaya devam edecek” şek-
linde konuştu.

ve DFDS olarak birlikte 
değerlendirdik. Seçilen 50 
kadın girişimciye, girişimci 
başına iki adet konteyner 
ile 1 yıl süreyle ücretsiz ta-
şımacılık desteği sunacağız. 
İstanbul, Ankara, İzmir gi-
bi büyükşehirlerin yanı sıra 
Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, 
Bursa, Aydın, Muğla, Yalova 
gibi farklı illerden başvuran 
girişimciler oldu. Tekstil, 
gıda, ev dekorasyonu gibi 
Türkiye’nin ana ihracat sek-
törlerinden başvuruların 
yanı sıra teknolojik ürünler 
ile Kovid-19 pandemisi ile 
mücadeleye katkı sağlayan 
kadın girişimciler de var. Ka-
dın girişimcilerin Türkiye’de 
ürettikleri bu ürünleri, 
Avrupa’ya ulaştırmalarında 
rolümüz olduğu ve onlara 
rekabetçi fiyat avantajı sağla-
dığımız için mutluyuz.”

DFDS, kurduğu altyapı 
ile, halihazırda Avrupa’nın en 
büyük ekonomilerine sahip 
ülkelerine yapılan kara nakli-
yesinin yaklaşık yarısını ger-
çekleştiriyor. DFDS Akdeniz 
İş Birimi, İstanbul Pendik, 
Yalova ve Mersin olmak üze-
re Türkiye’nin üç farklı nok-
tasından 14 büyük Ro-Ro 
gemisi ve 60 km’yi aşan gemi 
kapasitesiyle İtalya, Yunanis-
tan ve Fransa’ya seferler dü-
zenlemeyi sürdürüyor. DFDS 

Akdeniz İş Birimi bu gücünü 
KAGİDER ile birlikte giri-
şimci kadınların hizmetine 
sunarak onların Türkiye’nin 
ihracatına katkılarını artırma-
larına destek olacak.

Kadın İçin Taşıyoruz proje-
si aynı zamanda lojistik sektö-
rü temsilcilerinin de güç birli-
ği yapmasını sağladı. Projede 
tamamlayıcı rol üstlenen 21 
lojistik şirketi ile Mardin’den 
İzmir’e Türkiye’nin hemen 
her bölgesinden kadınların 
ürünleri, Avrupa’ya taşınabi-
lecek. ABC Lojistik, Alişan 
Lojistik, Ares Lojistik, BKM 
Lojistik, Borusan Lojistik, 
Çobantur Boltas, Deneks, 
Denko Lojistik, Ekol Lo-
jistik, Eyüp Lojistik, Galata 
Taşımacılık, Globelink, Hell-
mann, Hüner Lojistik, Mars 
Lojistik, Reysaş Lojistik, 
Sağlık Lojistik, Sarp Intermo-
dal, Sultantur, Transtaş, VİP 
Transport projedeki tamam-
layıcı lojistik çözüm ortakla-
rımız olarak destek veriyor. 

İş ortaklarının katkılarıyla 
Türkiye’nin farklı noktala-
rından DFDS’in yurtiçinde 
faaliyet gösterdiği limanla-
ra ücretsiz taşınacak olan 
yükler önce deniz yoluyla 
İtalya ve Fransa’ya, ardından 
Avrupa’nın herhangi bir nok-
tasına DFDS intermodal hat-
ları ile ücretsiz ulaştırılacak. 

za attığını belirten DFDS 
Akdeniz İş Birimi Başka-
nı Lars Hoffmann, “Kadın 
için Taşıyoruz” projesi ile 
bu başarıları daha yukarıya 
taşımayı amaçladıklarını be-
lirtti: “DFDS, Avrupa’nın 
en büyük denizcilik ve lojis-
tik şirketlerinden biri olarak 
20’den fazla ülkede faali-
yet gösteriyor. Halihazırda 
Avrupa’nın en büyük ekono-
milerine Türkiye’den yapılan 
kara nakliyesinin yaklaşık ya-
rısını biz gerçekleştiriyoruz. 
Yıllık 2.1 milyar Euro sevi-
yesindeki gelirimiz ve sahip 
olduğumuz son derece güçlü 
ağla, sektör lideri konumun-
dayız. Şimdi bu gücümüzü 
girişimci kadınların hizme-
tine sunarak, zaman zaman 
karşılaştıkları engelleri orta-
dan kaldırmayı ve onları da-
ha büyük başarılara ‘taşıma-
yı’ amaçlıyoruz. Kadınlara 
iş hayatında fırsat eşitliğinin 
sunulması, Türkiye’nin gele-
ceğe daha güvenli bakmasını 
da sağlayacaktır. Gelecek 10 
yılda Türkiye’nin ihracatına 
kadınlar damga vuracak.”

DFDS Akdeniz İş Birimi 
Başkan Yardımcısı Fuat Pa-
mukçu da şunları söyledi: 
“Kadın için Taşıyoruz’ prog-
ramından faydalanacak olan 
kadın girişimcileri, 108 baş-
vuru arasından KAGİDER 

DFDS ve KAGİDER’in
“Kadın İçin Taşıyoruz” 
Projesine 108 Başvuru
DFDS Akdeniz İş Birimi’nin, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) 
ile birlikte başlattığı “Kadın için Taşıyoruz” projesine başvurular 
sonuçlandı. DFDS proje kapsamında, belirlenen 50 kadın girişimcinin 
ihracat ürünlerine, 1 yıl süreyle ücretsiz taşımacılık desteği verecek. 

ARKAS Holding ve Deniz-
Temiz Derneği/ TURME-
PA iş birliğinde 2006 yılında 
hayata geçirilen sosyal so-
rumluluk projesi kapsamın-
da yapımını ve işletmesini 
Arkas Holding’in üstlendiği 
ARKAS TURMEPA II atık 
toplama teknesi, 14. yılında 
da çalışmalarını yoğun bir 
şekilde sürdürdü. Temmuz 
ayı ortalarında başlanan atık 
toplama işlemi 1 Kasım iti-
bariyle tamamlandı. Tekne, 
bu yıl daha yoğun tekne tra-
fiği olan Çeşme koylarında; 
Aya Yorgi Koyu, Hacettepe 
Koyu, Bademli Koyu, Dal-
yan Kocakarı Koyu ve Çeş-

me Merkez Limanı’nda haf-
tanın 6 günü  hizmet verdi.

2020 yaz döneminde 
300 tekneden 90 bin litre 

atık topladı
Bu yıl sezona Temmuz 

ayında başlayan Arkas TUR-
MEPA II atık toplama tekne-
si Ekim sonuna kadar toplam 
300 tekneden atık alımı ger-
çekleştirdi. Bu teknelerden 
toplanan atık miktarı yakla-
şık 90 bin litreye ulaştı. Bu 
sayede 720 bin litre deniz 
suyunun temiz kalması sağ-
lanmış oldu. 3,5 ay süren ça-
lışmalara bakıldığında tekne 
- atık verilerinde geçmiş yılla-
ra oranla yüzde 30 artış mey-

dana geldiği gözlemlendi. 
Arkas TURMEPA II tek-

nesinin 2006 yılından bu ya-
na topladığı atık su miktarı 
1.9 milyon litreye ulaştı. Bu 
miktar, yaklaşık 100 bin da-
macana suyun hacmine eşde-
ğer.15.2 milyon litrenin üze-
rinde deniz suyunun da temiz 
kalması sağlanmış oldu. Arkas 
TURMEPA II 2021 sezonun-
da da Çeşme koylarında deni-
zi korumaya devam edecek.  

Arkas Temiz Denizlere 
Katkısına Devam Ediyor

DP World Yarımca 
“En İyi Proje Yönetimi” 
Ödülü Kazandı

DP World Yarımca CEO’su 
Kris Adams
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IVECO S-Way NP 460’ın LNG’li 
versiyonu çekici kategorisinde 2021 
Yılının Sürdürülebilir Kamyonu Ö-
dülünü kazandı. Bu yıl 5’incisi sunu-
lan ödül, İtalyan dergisi Vado e Tor-
no tarafından veriliyor. Kazananlar, 
profesyonel gazetecilerden oluşan 
bir jüri tarafından Vado e Torno’nun 
geliştirdiği Sürdürülebilirlik Endek-
sine göre seçiliyor.

Konuyla ilgili Vado e Torno Edi-
tör Yardımcısı Maurizio Cervetto 
şunları söyledi: “Iveco, Iveco S-Way 
NP ile uzun menzil alternatif çekiş-
li araçlarda üretkenlik ve verimlilik 
bağlamında yeni bir referans noktası 
oluyor. Iveco S-Way sadece 1600 km 
menziler sahip pazardaki tek araç ol-
masıyla değil; gazın kilogramı başı-
na 4,1 kilometrelik yol kat etmesiyle 

ARMUTÇUOĞLU, Ocak 
2020’de açılan yetkili servis nok-
tasının ardından gösterdiği üstün 
performans ile hafif, orta ve ağır 
vasıta segmentleri için satış ve des-
tek yetkilerini elde etti. Böylece 
Iveco’nun Trabzon’da hem satış 
hem de satış sonrası için tek yetkili 
noktası hâline geldi. İkinci 3S tesis 
yatırımıyla tüm Iveco araçları için 
müşterilere satış, servis ve parça 
desteği sağlayacak olan 

Pandemi dolayısıyla basın ve 
müşterilerle birlikte bir açılış tö-
reni düzenlemeyen Armutçuoğlu, 
bunun yerine yerel radyoda, basın-
da ve açıkhava reklam alanlarında 
tesislerinin açılışını yoğun bir ileti-
şim kampanyasıyla duyurdu.

Şirket sahibi Necati Armutçu 
şunları söyledi; “Trabzon bölgesi-
ne 22 yıldır hizmet ediyor olmak-
tan gurur duyuyoruz, müşterile-
rimizi ve Iveco markasını daha iyi 
desteklemek için bu yeni ve mo-
dern tesislere yatırım yaptık. Bu 
bağlamda personel sayımızı da kısa 
sürede 25’ten 34’e yükselttik”.

Iveco Türkiye Bayi Geliştir-
meden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Yıldırım Tanılkan ise 
şunları ekledi: “Iveco, Türkiye’de 
hızlı büyüyen bir marka ve pazar 
payımız son 9 yılda ikiye katlan-
dı. Bugün ülkede 3,5 ton ve üzeri 
kamyon segmentinde yüzde 8’li 
pazar payımızla üçüncü marka-
yız. Armutçuoğlu gibi teknik 
servislerin başarımıza etkisi, kat-
kısı büyüktür. Daima müşterile-
rimize yakın olmayı hedefliyoruz, 
Armutçuoğlu’nun bu bölgede sa-
tışlarımıza olan katkısının da bü-
yük olacağına eminim”.

de bir referans noktası oluyor. Hem 
içeriden hem dışarıdan her zaman-
kinden daha sessiz (Piek standartla-
rına göre).”

Iveco Marka Başkanı Thomas 
Hilse, şu yorumda bulundu: “Uzun 
mesafe taşımacılıkta sürdürülebi-
lirliğe erişmemizde hayati bir role 
sahip olduğunu düşündüğümüz 
doğalgaz ile ilgili görüşlerimizi tes-

cil eden bu önemli ödülden dolayı 
oldukça gururluyuz. Bu, hâlihazırda 
mevcut olan tek çözüm. Sıfır salınım 
yolunda bir başlangıç noktası, ve 
Iveco S-Way bu yolun gerçekleşmek-
te olduğunun kanıtı: Performansı, 
düşük “Toplam Sahip Olma Maliye-
ti”, sessiz çalışması ve uzun menzili 
ile  finansal ve çevresel açıdan sürdü-
rülebilir bir çözüm sunmakta.”

21
KASIM 2020

 We have the right environmentally
friendly solution for the transport 
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and cars worldwide.
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Renault Trucks bünyesinde 
Canlı Sanal Sınıf uygulama-
sına ilk Türkiye başlarken, di-
ğer ülkelerde de 2020 sonuna 
kadar aynı eğitimler uygulan-
maya başlayacak.

Eğitimler ile açıklama-
da bulunan Renault Trucks 
Türkiye Bayi Ağı Geliştirme 
ve Satış Sonrası Hizmet-
ler Direktörü Özgür Fırat; 
“Aslında pandemi dönemi 
nedeniyle zorunluluk haline 
gelen sanal eğitimlerin so-
nuçları, şaşırtıcı bir noktaya 
ulaştı. Türkiye’de yakalanan 

Hollanda, İtalya, İspanya, 
Portekiz, Belçika, Litvanya, 
Çek Cumhuriyeti, Polonya, 
Avusturya, Macaristan, Slo-
vakya, Slovenya, Romanya 
ve Bulgaristan gibi Avrupa 
ülkelerine kamyon ihraç edi-

TEKNOLOJIK altyapının 
güçlendirildiği eğitimlerde 
katılımcı bayiler, satış ve satış 
sonrası eğitimlerini interaktif 
bir ortamda tamamlayabiliyor.

Renault Trucks Yetkinlik 
Geliştirme Departmanı ta-
rafından düzenlenen online 

MERCEDES-BENZ Türk 
Aksaray Kamyon Fabrikası, 
285.000’inci kamyonunu üre-
tim bandından indirerek sahi-
bine teslim ediyor. Mercedes-
Benz’in tüm dünyadaki 3 
kamyon fabrikasından biri 
olan Mercedes-Benz Türk Ak-
saray Kamyon Fabrikası’nın 
285 bininci kamyonu, 
Mercedes-Benz çekici ailesi-
nin en donanımlı araçlarından 
Actros 1851 LS 4x2.

Kurulduğu günden bu 
yana yatırımlarıyla kendini 
yenilemeye ve geliştirmeye 
devam eden Mercedes-Benz 
Türk Aksaray Kamyon Fab-
rikası, bugün gelinen noktada 
Daimler AG’nin en önemli 
kamyon üretim üslerinden bi-

eğitimler, yakaladığı başarı 
doğrultusunda daha da geliş-
tirildi. Kamera ve interaktif 
görsel altyapı ile desteklenen 
canlı sanal eğitimlerde eğit-
men ve katılımcılar arasında-
ki etkileşim arttırılarak daha 
yüksek verimlilik sağlanıyor. 

ri konumunda ve dünya stan-
dartlarında üretim yapıyor. 
Türkiye’deki her 10 kamyon-
dan 7’sini üreten Mercedes-
Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası, üretimiyle, istih-
damıyla, Ar-Ge faaliyetleri ve 
ihracatı ile Türkiye’nin eko-
nomik ve sosyal kalkınmasına 
katkı sağlamayı sürdürüyor.

Yüksek standartlar ve kali-
tede üretim yapan Mercedes-
Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası, Almanya, Fransa, 

Renault Trucks Akademi 
tarafından sunulan Canlı 
Sanal Sınıf uygulaması, pek 
çok avantajı da beraberinde 
getiriyor. Pandemi dönemin-
de seyahat gerekliliği ortadan 
kaldırılarak minimum risk ile 
eğitimlerin kesintisiz sürdü-
rülmesi sağlanıyor. Ek olarak 
zaman ve maliyet tasarrufu 
sağlanan eğitimlerde daha 
fazla katılımcıya erişim de 
mümkün oluyor. Özgür Fı-
rat; “Pek çok eğitim ve oryan-
tasyon programını canlı sanal 
sınıflar ile tamamladık. 2020 

Mercedes-Benz Türk, tüm 
Türkiye çapında yürüttüğü 
kurumsal sosyal sorumluluk 
projeleriyle de iyi bir kurum-
sal vatandaş kimliğine sahip. 
Şirket, yürüttüğü kurumsal 
sosyal sorumluluk projele-
rinin özellikle Aksaray’ın 
sosyal kalkınmasına katkı 
sağlamak amacıyla ilde uygu-
lanması konusunda özel has-
sasiyet gösteriyor.

Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Üretimden Sorum-
lu İcra Kurulu Üyesi Dr. 
Andreas Bachhofer: “34 yıllık 
fabrika tarihimizde emeği o-
lan tüm çalışanlarımızı tebrik 
ediyoruz. Türkiye’deki köklü 
geçmişimiz ve Aksaray’daki 
34 yıllık deneyimimizin ürü-

KOÇ Topluluğu şirketlerin-
den Otokar, yenilikçi otobüs-
leriyle büyük şehirlerin toplu 
ulaşımlarına nefes aldırmaya 
devam ediyor. 57 yıllık dene-
yimi ile ürettiği araçlarla kul-
lanıldığı ülkelerde tasarımı, 
ergonomisi, teknolojisi ile 
büyük beğeni toplayan Oto-
kar, haziran ayı sonunda Gür-

cistan ile gerçekleştirdiği 175 
adetlik otobüs ihracatı anlaş-
masının teslimatına başladı.

Gürcistan’ın artan toplu 
taşıma ihtiyacını karşılamak 
üzere başlatılan dönüşüm 
çalışmaları neticesinde ulus-
lararası rakiplerini geride 
bırakarak ihaleyi kazanan 
Otokar, anlaşma kapsamında 

ilk olarak 5 adet Sultan LF 
teslimatı yaptı. 117’si Sul-
tan LF, 58’i Kent LF olmak 
üzere toplam 175 araçtan 
oluşan ihracat anlaşmasının 
teslimatları 2021 yılında da 
devam edecek. Otokar, tasa-
rımı, teknik özellikleri, geniş 
iç hacmiyle Gürcistanlılara 
daha çevreci ve konforlu bir 

mının yanı sıra güçlü teknik 
özellikleriyle de ön plana çı-
kıyor. Yüksek motor gücü ve 
hafif gövde yapısı ile güç ve e-

konomiyi birlikte sunan Sul-
tan LF, 8.4 mt’lik uzunluğu, 
düşük devirlerde elde edilen 
yüksek tork değeri, örme şa-

sisi, geniş ön ve arka kapısı ve 
tam alçak tabanlı gövde yapı-
sıyla dar sokaklı şehirler için 
modern bir çözüm sunuyor.

sonuna kadar bir önceki yıla 
göre yüzde 30 erişim artışı ile 
eğitimlerimizi tamamlama-
yı hedefliyoruz. Yeni eğitim 
sistemimiz sayesinde daha 
kolay bir zaman yönetimi ile 
bayilerimize hemen erişim 
sağlanıyor. Bu da daha fazla 
etkileşim ve fayda sunulması 
anlamına geliyor. Akademi-
mizin açılarak normalleşme-
ye başlayacağı önümüzdeki 
dönemlerde de Canlı Sanal 
Sınıflar, eğitimlerimizin bir 
parçası olmaya ve geliştiril-
meye devam edecek” dedi.

nü olan 285 bininci kamyo-
numuzu banttan indirmenin 
gururunu ve mutluluğunu 
yaşıyoruz. 2022’de ulaşmayı 
hedeflediğimiz 300 binin-
ci kamyon üretimine emin 
adımlarla ilerliyoruz. Günü-
müzde Mercedes-Benz’in 
tüm dünyadaki 3 kamyon 
fabrikasından 1’i olan Ak-
saray Kamyon Fabrikamız 
gerçekleştirdiği yüksek nite-
likli ve katma değerli sana-
yi üretimiyle bölge ve ülke 
ekonomisine büyük katkıda 
bulunmaktadır. 34 yıllık fab-
rika tarihimizde emeği olan 
ve bugün bu başarıyı devam 
ettiren tüm çalışanlarımızı en 
içten dileklerimle tebrik edi-
yorum” dedi.

başarıdan çok memnunuz ve 
bu nedenle hem alt yapı ça-
lışmalarımızı hem de eğitim 
çeşitliliğimizi arttırıyoruz. 
Yedek parça, ürün eğitimi 
ve diagnostik eğitimler, nor-
mal şartlarda sanal eğitimde 
zorken canlı sanal sınıflar ile 
bunu daha da kolaylaştırıyo-
ruz. Daha önce sadece sunum 
yapılabilir ve katılımcıların 
kısıtlı etkileşimi mümkün 
olurken canlı sanal sınıflar sa-
yesinde artık ürün eğitimi ve 
araç başı eğitimler de verilebi-
liyor” şeklinde belirtti.

yor. Türkiye’den ihraç edi-
len her 10 kamyondan 8’ini 
karşılayan Mercedes-Benz 
Türk Aksaray Fabrikası’nın 
kamyon ihracatı kurulduğu 
1986 yılından bu yana 74 bin 
adedi aştı.

Renault Trucks Akademi
Pandemide Eğitime Ara Vermedi

285 Bininci Actros 1851 LS Aksaray’da Banttan İndi

Otokar Gürcistan’a Otobüs Teslimatına Başladı
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seyahat sunarak ulaşımda 
yeni bir dönem başlatacak 
Sultan LF ve Kent LF için 
yedek parça temini ve eği-
timlerini de verecek. Oto-
kar otobüsleri, Poti, Gori, 
Zugdidi, Kutaisi, Rustavi 
ve Telavi şehirlerinde hiz-
met verecek. 

Otokar’ın yenilikçi ta-
sarım anlayışını yansıtan 
Sultan LF, modern tasarı-

Renault Trucks, pandemi nedeniyle bayi ağı için sunulan satış ve satış 
sonrası eğitimlerini dijital ortamda düzenlemeye başlamıştı. Eğitimleri 
daha efektif hale getirmeyi hedefleyen Renault Trucks, teknolojik alt 
yapıyı güçlendirerek Canlı Sanal Eğitim’e geçiş yaptı. 

MB Türk’ün 1986’da 
kurulan Aksaray 
Kamyon Fabrikası, 
285 bininci 
kamyonunu üretti. 

Otokar, Gürcistan ile haziran ayında gerçekleştirdiği yılın en büyük 
ihracat anlaşmasının teslimatına başladı. Gürcistan toplu ulaşımında 
yeni bir dönem başlatacak anlaşmanın ilk parti teslimatı olan 5 adet 
Sultan LF geçtiğimiz günlerde teslim edildi.  



Şehirler arası 
taşımacılığa yeni tanım
Conti Hybrid HD3
›  Mükemmel kilometre performansı

› Üstün yakıt verimliliği

› Hizmet ömrü boyunca mükemmel ıslak zemin performansı

Conti Hybrid HD3 315/80 R 22,5
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menzilinin artmasını sağlıyor. 
Avrupalı müşteriler, ba-

tarya ve yüksek voltajlı elekt-
rikli parçalar için sekiz yıllık, 
160.000 kilometrelik garanti 
paketinin yanı sıra kilometre 
sınırı olmayan bir yıllık servis 
imkanıyla sahip olacaklar.

Ford evde, işyerinde veya 
yolda olsunlar filo ve sürücü 
ihtiyaçlarına yanıt verecek 
çeşitli şarj çözümleri de suna-
cak. E-Transit, hem AC hem 
de DC hızlı şarj özelliğine sa-
hip olacak. Aracın 11.3 kW 
entegre şarj ünitesi, bataryayı  
2 saate kadar yüzde 100 şarj 
edebiliyor.  Yüksek güçlü DC 
hızlı şarj kullanarak 115 kW’a 
kadar şarj edebilen E Transit, 
bataryanın kapasitesini yakla-
şık 34 dakikada yüzde 15’ten 
yüzde 80’e çıkarabiliyor

E-Transit ile birlikte isteğe 
bağlı olarak sunulan Pro Po-
wer Onboard, Avrupalı müş-
terilerin araçlarını mobil bir 
enerji kaynağına dönüştüre-
bilmesini sağlıyor. Elektrikli 
aletlere ve ekipmana bulun-
dukları yerde 2.3 kW’a kadar 
enerji sağlayan bu donanım, 
Avrupa hafif ticari araçlar 
sektöründe bir ilk niteliğinde. 

Standart olarak sunulan 
FordPass Connect modem 5 
de Ford Telematik filo çözü-

AVRUPA’DAKI filo sürü-
cüsünün günde kat ettiği or-
talama mesafenin yaklaşık üç 
katı olan 350 km  menzile sa-
hip olan Ford E-Transit Av-
rupa pazarı için Ford Otosan 
fabrikasında üretilecek. 

“Ford, Kuzey Amerika ve 
Avrupa’nın ticari araç lideri; 
özellikle adrese teslimat seg-
mentinin hızla büyüdüğü göz 
önüne alındığında filoların 
sıfır emisyonlu araçlara geçiş 
yapması, 2050 yılı itibarıyla 
karbon nötr olma hedefimize 
ulaşma açısından kritik önem 
taşıyor,” diyen Ford başkanı 
ve CEO’su Jim Farley, şöy-
le devam etti: “Ford olarak 
ödüllü Transit Custom Şarj 
Edilebilir Hibrit aracımız ve 
EcoBlue Hibrit motorumuzla 
başlayan bu yolda öncülük et-
meye hazırız. Gezegene fayda-
lı olacak bu atılım, daha düşük 
işletme maliyetleri ve işlerini 
destekleyecek yeni bağlantılı 
teknolojilerle müşterilere bü-
yük bir avantaj sunuyor.” 

Farley sözlerine “Filo müş-
terilerimizin büyümesine ve 
işlerini daha verimli bir şe-
kilde yürütmesine yardımcı 
olmak amacıyla yazılım çalış-
malarımıza ve dijital hizmet-
lerimize verdiğimiz ağırlığı ar-
tırıyoruz,” diyerek devam etti. 

Avrupa ve Kuzey 
Amerika’nın lider ticari araç 
markası Ford, 1905’ten bu 
yana ticari araç ve 55 yıldır 
Transit ailesini üretiyor. Av-
rupalı müşterilere sunulacak 
E-Transit’ler, Ford Otosan 
tarafından Kocaeli fabrika-
sında ödüllü Transit Custom 
Şarj Edilebilir Hibrit araçla 
aynı özel üretim hattında yan 
yana üretilecek. Şirket, Kuzey 
Amerika’daki müşterilere yö-
nelik araçları ise Claycomo, 
Missouri’deki Kansas City 
Montaj Tesisinde üretecek. 

Yeni E-Transit’in satışla-
rı ve servisi, Ford’un Avru-
pa’daki 1.000 Transit satış 
ve servis merkezini de içeren 
1.800’ü aşkın Ticari Araç ba-

yisinden oluşan küresel ağı ile 
desteklenecek. E-Transit, ay-
rıca dizel Transit’lere uyumlu 
raf, donanım ve aksesuar sağ-
layan dünya çapındaki yüzler-
ce yetkili araç modifikasyon 
ve dönüştürme servisiyle iş 
birliğinden de yararlanacak. 

Avrupalı müşterilere 
2022’nin ilk aylarında sunul-
ması planlanan E-Transit, 
Ford’un 2022 sonuna kadar 
sürecek 11,5 milyon doları 
aşan küresel elektrifikasyon 
yatırımının bir parçasını 
oluşturuyor. Öte yandan, 
yeni tam elektrikli Mustang 
Mach-E, gelecek yılın başla-
rından itibaren Avrupa’daki 
bayilerde, tam elektrikli F-
150 ise 2022 ortalarında Ku-
zey Amerika’daki bayilerde 
satışa sunulacak. 

Avrupa’da elektrikli ticari 
araç teknolojisiyle ilgili bir pi-
lot projeyi 2018 yılından bu 
yana sürdüren Ford, Transit 
Custom Şarj Edilebilir Hibrit 
araçların Londra, Köln, Va-
lencia ve Ankara’da sürücüler 
tarafından nasıl kullanıldığını 
araştırmak için sırasıyla İngil-
tere, Almanya, İspanya ve Tür-
kiye’deki yetkililerle birlikte 
çalışıyor. Şirket, sürücülerin a-
raç kullanım ve şarj alışkanlık-
ları da dahil olmak üzere çeşitli 
konularda edindiği bilgileri 
E-Transit’in ve hizmetlerinin 
geliştirilmesine uyguluyor. 

8 Yıl-160 bin kilometre 
garanti

E-Transit, 67 kWh kulla-
nılabilir batarya kapasitesiyle, 
kombine WLTP döngüsün-
de 350 kilometreye varan 
tahmini menzil sunuyor. Bu 
menzil günlük ihtiyacı karşı-
lamaya yeterken araç yükü ve 
hava koşullarındaki değişik-
liklere yanıt vermeye yetecek 
ilave kapasite de bulunuyor. 

E-Transit’in desteklediği 
Planlı Ön Isıtma özelliği, araç 
hala şarj olurken kabinin is-
tenen derecede ısıtılması için 
klima sisteminin programla-
nabilmesini ve mevcut sürüş 

gelişmiş sürücü destek tekno-
lojilerinden yararlanmasını 
sağlayacak. Bu iki teknoloji 
birlikte azami hız limitlerini 
algılıyor ve filo yöneticileri-
nin en yüksek hızları sınırla-
masına yardımcı oluyor. 

Dizele eşdeğer 
yük özellikleri

Yük bölmesinin hacmin-
den ödün vermeyecek şekil-
de tasarlanan E-Transit’in 
bataryası gövdenin altında 
konumlandırıldığı için 15,1 
metreküpe kadar;  başka bir 
deyişle arkadan çekişli dizel 
Transit ile aynı yükleme hac-
mi sunulabiliyor. 

Ford mühendisleri, yük 
bölmesinin hacmini optimize 
etmek için E-Transit’in güç 
aktarma sistemi ile arka süs-
pansiyon sistemini yeniden 

tasarladı. Böylece, direksiyon 
hassasiyetini ve kontrollü 
kullanımı iyileştiren, ayrıca 
hem yüklü hem yüksüz du-
rumda daha iyi tutuş sağlayan 
ağır hizmete uygun yarı çeki 
kollu bir süspansiyon sistemi 
yaratıldı.

Avrupalı müşterilere su-
nulacak E-Transit’in van ver-
siyonu için 1.616 kilograma 
kadar yük taşıma kapasitesi 
ve kamyonet modelleri için 
1.967 kilogram hedefleniyor. 
Aracın maksimum 198 kW 
(269 PS) güç ve 430 Nm tork 
sunan elektrikli motoru ile E-
Transit, Avrupa’da satışa su-
nulan en güçlü tam elektrikli 
ticari araç unvanını kazanı-
yor. Arkadan çekişli düzenek 
de araç ağır yüklüyken üstün 
tutuş sağlıyor. 

mü aracılığıyla sağlanan çeşitli 
elektrikli araç hizmetleri kap-
samında ticari araç müşterile-
rinin filo verimliliğini yönet-
mesine ve optimize etmesine 
yardımcı olmak için kesintisiz 
bağlantı imkanı veriyor. E-
Transit’in ticari araçlara getir-
diği SYNC 4 iletişim ve eğlen-
ce teknolojisi kolay kullanımlı 
standart 12 inç dokunmatik 
ekran ve ayrıca gelişmiş ses ta-
nıma ve bulut destekli navigas-
yon gibi özellikler içeriyor. E-
Transit’in yazılımı ve SYNC 
teknolojisi, SYNC kablosuz 
yükseltme işlevi sayesinde en 
yeni özellikler ve kalite iyileş-
tirmeleriyle güncellenebilecek.

Navigasyonun yolda aktif 
olması, filo operatörlerinin 
Trafik Levhası Tanıma Siste-
mi  ve Akıllı Hız Asistanı gibi 

Ford’un Tam Elektrikli Ticarisi E-Transit 
Türkiye’den Yola Çıkacak

Ford başkanı ve CEO’su 
Jim Farley
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Ford, dünyanın en çok satan 
ticari araçlarından Transit’in tam 
elektrikli versiyonu E-Transit’i 
Ford Başkanı ve CEO’su Jim 
Farley’in de katıldığı çevrimiçi 
bir etkinlikle tanıttı. 

FORD’UN global elektrifi-
kasyon stratejisi kapsamın-
da, Ford Otosan’ın ticari 
araç üretimiyle önemli bir 
merkez olduğunun altını çi-
zen Ford Otosan Genel Mü-
dürü Haydar Yenigün de ka-
rarla ilgili şunları kaydetti:

“Otomotiv sektöründe-
ki elektrik dönüşümü bü-
yük bir hızla devam ediyor. 
Elektrikli modellere geçiş, 
ticari araçlar için çok daha 
büyük öneme sahip. Elekt-
rikli ticari araçlarla işlet-
melerin yakıt maliyetleri, 
bakım masrafları önemli 
ölçüde düşecek, verimlilik 
artacak. Ford Otosan olarak 
yatırımlarımızı ve Ar-Ge ça-
lışmalarımızı uzun zamandır 
elektrikli ve hibrit araçlara 
odaklanarak sürdürüyoruz. 
Bu çalışmalarımızın sonu-
cu olarak 2020’nin başında 
elektrikli araç üretimine 
katkı sunmasını amaçladığı-
mız yeni saç şekillendirme 
tesisimizi devreye aldık. 
Sonrasında Türkiye’de ü-
rettiğimiz segmentinin il-
ki, elektrikli hibrit Ford 
Transit Custom Plug-In 
Hybrid, 2020 Uluslararası 
Yılın Ticari Aracı (IVOTY) 
ödülüne layık görülerek, 

mükemmelliğini dünyaya 
ispatladı. Geçtiğimiz aylarda 
da yine bir ilke imza atarak, 
Türkiye’de üretilen ve sunu-
lan ilk ticari hibrit modelle-
rimizi müşterilerimizle bu-
luşturmaya başladık. Şimdi 
de gerekli tüm altyapı ve ko-
şulları sağlayarak, Ford’un 
tam elektrikli ilk Transit 
modelinin Avrupa’ya yö-
nelik seri üretimini gerçek-
leştirecek olmaktan dolayı 
büyük bir gurur duyuyoruz. 
İlk tam elektrikli Ford E-
Transit’i 2022 bahar ay-
larında Avrupa ile paralel 
olarak Türkiye’de de müş-
terilerimizle buluşturmayı 
hedefliyoruz.”

Yenigün, “2030 yılına gel-
diğimizde dünyadaki elekt-
rikli araç satışlarının yüzde 

30’u aşması bekleniyor. Nü-
fus artışı ile birlikte, Avrupa 
ve dünyada emisyon sınır-
lamaları, emisyonsuz şehir 
merkezleri gibi uygulamalar 
yaygınlaşıyor. Ford’un ticari 
araç işinin yanı sıra sürdürü-
lebilirliğin daha da önem ka-
zandığı günümüzde, efsane 
Transit markasının elektrik-
lenmesi global olarak büyük 
önem taşıyor. Türkiye’nin 
lider ticari araç üreticisi ola-
rak, tüm üretim planlarımızı 
buna göre yapıyoruz. Gel-
diğimiz noktada elektrikli 
ve hibrit modellerimizle, 
dünyada bu alanda rekabet 
edebilecek az sayıdaki üreti-
cilerden biri konumundayız. 
Türkiye’nin ticari araç üre-
timindeki öncü rolü, elekt-
rikli araçlara geçişle birlikte 
çok daha artacak. Türkiye 
otomotiv sanayisi için kilo-
metre taşı niteliğinde olan 
bu gelişme, ülkemizin ticari 
araç üretiminde üstlendiği 
sorumluluğu ciddi ölçü-
de artıracak. Ürettiğimiz 
elektrikli araçları yurtdışı 
pazarlara ihraç edeceğimiz 
ve ülkemizin dış ticaret açı-
ğını kapatmaya yönelik kat-
kı sağlayacağımız için gurur 
duyuyoruz ” dedi. 

E-Transit Avrupa İle Aynı Anda
Türkiye’de Satışa Sunulacak

Ford başkanı ve CEO’su 
Jim Farley
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TÜRKIYE distribütörlüğü-
nü Temsa İş Makinaları’nın 
yürüttüğü Volvo Trucks, 
2021 yılında ilk olarak 
Avrupa’da lansmanını yapa-
cağı Volvo FH, Volvo FM ve 
Volvo FMX kamyonlarının 
elektrikli versiyonlarının test 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Kamyonların brüt kombine 
ağırlığı 44 tona, menzili ise pil 
konfigürasyonuna bağlı ola-
rak 300 km’ye yaklaşacak. Sa-
tışları Avrupa’da önümüzdeki 

AĞIR ticari araç pazarında 
Scania’nın tercih edilme oranı 
artıyor. Ekim ayında gerçek-
leştirdiği 170 adetlik satışla 
ithal ağır ticari araç pazarında-
ki liderliğini sürdürürken, en 
çok tercih edilen ilk 3 marka 
arasında yer aldı. Bu adetlerle 
Scania Ekim ayında toplam 
pazarda yüzde 9,15’lik Pazar 
payına ulaştı.

Scania Türkiye Satış Müdü-
rü Bayazıt Canbulat Ekim ayı 
boyunca önde gelen taşımacı-
lık firmalarına gerçekleştirilen 
teslimatları hatırlatarak “Ekim 
ayı boyunca 166 adet çekici, 4 
adet kamyon olmak üzere top-
lam 170 adetlik teslimat ger-
çekleştirdik” dedi. 

yıl başlayacak olan elektrikli 
kamyonların, 2022’de seri 
üretimine geçilmesi hedefle-
niyor. Bu da Volvo Trucks’ın 
2021’den itibaren Avrupa’da 
inşaat, maden, hafriyat, uzun 
yol taşımacılığı gibi farklı 
alanlara yönelik ürün yelpa-
zesini, elektrikli kamyonları 
da dahil ederek genişleteceği 
anlamına geliyor. 

Avrupa’daki şehir içi dağı-
tım ve belediye hizmet araç-
larına yönelik elektrikli kam-

Canbulat, yılsonuna kadar 
gerçekleşecek işbirliklerinin 
de bulunduğunu sözlerine 
eklerken “En çok tercih edi-
len ilk 3 marka arasında yer 
alırken, ithal ağır ticari araç 
segmentindeki liderliğimiz 

yonları Volvo FL Electric ve 
Volvo FE Electric modellerini 
2019 yılında üretmeye başla-
yan Volvo Trucks, bölgesel ta-
şımacılık için geliştirilen Vol-
vo VNR Electric’in satışlarına 
ise 3 Aralık 2020’de Kuzey 
Amerika’da başlayacak. 

Konuyla ilgili Volvo Trucks 
Dünya Başkanı Roger Alm 
şunları söyledi: “Sektörde sür-
dürülebilir geleceği sağlamak 
için öncülük etmeye kararlıyız. 
Bu amaçla, Volvo Trucks ürün 
gamımızda sunduğumuz ağır 
hizmet tipi elektrikli kamyon-
ların sayısını hızla artırarak, 
müşterilerimizin sürdürülebi-
lirlik hedeflerine ulaşmalarına 
katkıda bulunuyoruz. Taşıma-
cılığın iklim üzerine etkilerini 
azaltmak, fosil yakıtlardan 
elektrikli araçlara geçmeyi 
gerektiriyor. Ancak bu deği-
şimin gerçekleşmesi için ülke 
ve pazar bazında teşvikler, şarj 

de sürüyor. 2020 yılının ilk 
10 ayında toplam 863 adetlik 
satış rakamına ulaştık. Geç-
tiğimiz yılın aynı dönemin-
de yapılan 322 adetlik satışa 
göre yüzde 168 oranında bir 
artış gerçekleştirerek toplam 
pazarın üzerinde bir büyüme 
gerçekleştirdik. Hedefimiz 
kalan iki ayı da müşterileri-
mizin taleplerini karşılayacak 
şekilde verimli geçirmek.” 
şeklinde konuştu. 

Canbulat ayrıca Scania 
markası olarak piyasaya sür-
dükleri CNG ve LNG gibi 
alternatif yakıtlı araçlara ilave 
olarak önümüzdeki dönemde 
getirecekleri ve tek dolumda 
250 km menzili olan elektrikli 

altyapısının oluşturulması 
gibi birçok değişken söz ko-
nusu. Bu nedenle de şirketler 
farklı yakıt kullanan karma 
filolara sahip olabiliyorlar. 
Volvo Trucks olarak, birçok 
pazarda bu ihtiyaçlara doğru 
cevap verebilecek şekilde tüm 
modellerimizi farklı yakıt 
kullanılabilen versiyonlarıyla 
satışa sunuyoruz. Bunu yapar-
ken de tüm kamyon ve çekici 
modellerimizde sürücü kabini 

araçları konusunda da çalış-
malarına devam ettiklerini be-
lirterek, Scania’nın elektrikli 
araçlarının 2021 yılı içerisinde 
daha çok gündemlerinde ola-
cağını belirtti.

Scania ağır sıklet
kamyonunu pazara sundu
Scania’nın, madencilik ve 

ağır inşaat endüstrileri için çö-
züm olarak sunduğu 69 tonluk 
brüt ağırlığa sahip G 540 10x4 
/ 6 XT modeli operasyonları-
na başlıyor. 

Scania G 540 10x4 ile XT 
ağır damper serisini genişle-
tiyor. 47 tonluk Brüt Araç 
Ağırlığı (GVW) için 6x4 ve 
58 tonluk GVW için 8x4’ün 
ardından 69 tonluk modelile 

ve güvenlik gibi konulardan 
ödün vermeden aynı yüksek 
kalite ve performansı sunmaya 
devam ediyoruz. Daha sürdü-
rülebilir bir taşımacılık için 
fosil yakıt içermeyen çözümler 
geliştirirken müşterilerimizin, 
karlılık ve verimliliklerini ar-
tırmak amacıyla rota planla-
madan finansal desteğe kadar 
bütünsel çözümler sunuyoruz. 
Global bayi ağımızla müşte-
rilerimize sunduğumuz uzun 

seri tamamlanıyor. 8x4 ra-
kipleriyle karşılaştırıldığında 
Scania 10x4 ile aynı yükü ta-
şımak için daha az araca ihti-
yaç duyulduğundan ton başı-
na maliyeti yüzde 15’e kadar 
düşürüyor. 

Tüm Ağır Damper serisi, 
şanzıman ve kardan milinin 
daha yüksek torku destekleme-
si, diferansiyelin daha yüksek 
dayanıklılığı ve 210 tona kadar 
eşsiz bir maksimum çekiş kapa-
sitesi ile tamamlanıyor. 

vadeli güvenlik artık hiç olma-
dığı kadar önemli.”

Yakıt hücreli kamyonlar
Volvo Trucks önümüzdeki 

on yıl içerisinde zorlu koşullara 
ve uzun yol taşımacılığına yö-
nelik, daha uzun menzile sahip 
elektrikli ve yakıt hücreli elekt-
rikli kamyonları da sunacak. 
Marka önümüzdeki on yılın 
ikinci yarısında ise hidrojen ya-
kıt hücreli elektrikli kamyon-
ların satışına başlamayı planlı-
yor. Volvo Trucks, 2040 yılına 
kadar ürün yelpazesinin fosil 
yakıt kullanmayan kamyonlar 
olmasını hedefliyor. 

Volvo Trucks Elektrikli Kamyonlara 
Geniş Ürün Yelpazesiyle Geçecek

Scania 2020’nin İlk 10 Ayında 863 Adet Araç Sattı
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Orta ve ağır segment 
kamyonlardan 
oluşan kapsamlı ürün 
gamıyla müşterilerine 
nakliye çözümleri 
sunan Volvo Trucks, 
önümüzdeki 
yıl Avrupa’dan 
başlayarak ürün 
gamına elektrikli 
kamyonları da dahil 
edecek. 

Scania Türkiye Satış Müdürü 
Bayazıt Canbulat

KRONE, yeni taban tek-
nolojisiyle kullanıcılarına 
hem maddi bir kazanç, hem 
de zamandan tasarruf imka-
nı sağlıyor. Özellikle paletli 
yüklemelerde, yüklerin ta-
banla arasındaki sürtünme 
katsayısını 0.6 birime düşü-
ren bu yeni teknoloji saye-
sinde sürücüler, yüklerinin 
kaymaması için hiçbir ilave 
ekipman kullanma ihtiyacı 
duymayacaklar. Güvenlik ka-

tegorisinde ödül alan bu yeni 
teknoloji sayesinde Krone 
kullanıcıları araç başına 100 
kg. ağırlık avantajı elde ede-
cekler. İlk aşamada üst yapı-
sız yarı römorklarda kulla-
nılmaya başlanacak ve taban 
kaplamalarında oluşabilecek 
hasarları da önemli ölçüde 
ortadan kaldıracak bu yeni 
teknoloji Krone kullanıcıla-
rına çok uzun bir hizmet öm-
rü vadediyor. 

Treyler İnovasyon 2021 Ödülleri sanal ortamda gerçekleştirilen 
törenle sahiplerini buldu. Krone, geliştirdiği yeni taban 
teknolojisiyle, ‘Güvenlik’ kategorisinde ödülün sahibi oldu. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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şekilde; Özel geliştirilmiş las-
tik hamuru ile üretilen kış las-
tikleri, sıcaklıklar düştüğün-
de dahi sertleşmeyerek, yol 
üzerinde tutuşu artırıyor. Kış 
lastikleri üretimlerinde kulla-
nılan özel hamur karışımları 
sayesinde düşük sıcaklıklarda 
bile maksimum performans 
gösteriyor. Kışın yaz lastiği 
kullanmak lastiklerin daha 
çabuk yıpranmasına neden 
olurken aynı şekilde yazın kış 
lastiği kullanmaya devam et-
mek performans kaybı ve las-
tik ömrünün hızlı bir şekilde 
tükenmesine yol açıyor. Kış 
lastiği seçimi yaparken aracın 

farklı uygulama ihtiyaçla-
rı söz konusu olduğunda 
tercih ediyorlar. Dönemsel 
veya proje bazlı forklift ve 
depo ekipmanı kiralaması 
yapan işletmeler mali kay-
naklarını etkili bir şekilde 
kullanabiliyorlar.

CAN ve mal güvenliğinden 
yakıt ekonomisine, sürüş kon-
forundan çevresel sürdürüle-
bilirliğe kadar birçok noktada 
mevsimine uygun lastik kulla-
nımı önem arz ediyor. Yaz las-
tikleri, hava sıcaklığının belirli 
bir seviyenin altında olduğu 
ıslak ve soğuk kış koşullarında 
yeterli yol tutuşu sağlayamı-
yor. Aynı zamanda yerle te-
mas eden yüzeyi +7 derecenin 
altındaki hava sıcaklıklarında 
sertleşiyor. Bu nedenle de 
havanın +7 derecenin altına 
düşmesiyle birlikte yaz lastik-
leri yerine ıslak ve karlı zemin-
de kullanılan kış lastiklerine 
geçmek gerekiyor.

Bu noktada mevsimine uy-
gun lastik tercihinin önemli 
olduğunu belirten Continen-
tal, zorlu hava şartlarına özel 
olarak geliştirdiği kış lastik-
lerine fren diskinden lastik 
üretimine kadar tüm tecrübe-

TÜRKIYE distribütörlüğü-
nü Temsa İş Makinaları’nın 
üstlendiği depo çözümleri 
markası, müşterilerinin çö-
züm ortağı olma vizyonuyla, 
endüstriyel malzeme taşıma-
cılığındaki son trendlere de 
uygun olarak kiralama opsi-
yonu başladı. 

Ürün yelpazesinde akülü 
forklift, reach truck, dar alan 
sipariş toplayıcı, istifleyici, 
transpalet, çekme makine-
leri gibi her ihtiyaca yönelik 
çözümleri bulunan Crown, 
fonksiyondan ve estetikten 
taviz vermeyen tasarımıyla 

sini aktarıyor. Continental’in 
bağımsız kuruluşlarca yapılan 
testlerde üstün performans 
sergileyerek tam not alan kış 
lastikleri, sürücülere maksi-
mum fren performansı ve gü-
venlik sunuyor.

Continental mühendisleri 
tarafından zorlu kış şartları-
na özel olarak geliştirilen test 
şampiyonu kış lastiği Winter 
Contact TS 860, bağımsız 
kuruluşların yaptığı birçok 
test sürüşünde üstün perfor-
mans sergileyerek başarısını 
ortaya koyuyor. 

Kış mevsiminde kış lastiği 
kullanımının avantajları ise şu 

olduğu kadar dayanıklılığı ile 
de ilgi topluyor. 

Depoları için kiralık 
forklift, akülü transpalet, 
reach truck veya sipariş top-
layıcı temin eden işletmeler 
kiralama hizmetini, en çok 
dönemsel yoğunluk veya 

yüzü, modüler elektrikli sü-
rücü matriksi kullanan tüm 
araçlar için bir ana parça gö-
revi görüyor.

Continental’in özel olarak 
geliştirdiği EcoContact 6 yaz 
ve ve TS 850 P kış lastikleri 
aşınmayı ve enerji tüketimini 
azaltarak ID.3’ün mümkün 
olan en geniş menzile ulaş-
masına katkıda bulunuyor. 
Continental’in gelişmiş ısı 
yönetimi, ideal menzil sağlı-
yor ve ID.3 akülerin dayanık-
lılığını artırıyor.

Konu özelinde açıkla-
mada bulunan Continental 
Yönetim Kurulu Üyesi Araç 
Ağı ve Bilgi İş Kolu Başkanı 
Helmut Matschi, “Yüksek 
performanslı bilgisayarımız-
la, VW elektrikli otomobiller 
tam bağlantılı zekâ ve konfor 

Crown Depo Çözümleri’nin, 
uzman ekibi ve hizmet odaklı 
yaklaşımıyla, çalışma ve de-
po koşullarını yerinde analiz 
ederek müşterilerine ücretsiz 
etüt hizmeti de veriyor. Böy-
lece ihtiyaca uygun en doğru 
çözümü sunabiliyor. 

Crown’un kiralama hiz-
metinin müşteri odaklı yak-
laşımlarının bir yansıması 
olduğunu belirten Temsa 
İş Makinaları Endüstriyel 
Ürünler Grup Satış Müdürü 
Bülent Beleda “Crown mar-
kamızla, “Depolamanın Çö-
züm Deposu” mottosuyla de-

boyutu sağlayabilir. VW ve iş 
ortaklarımızla birlikte, tüm 
mobilite endüstrisinde çığır 
açan bir inovasyona imza atı-
yoruz” dedi. 

Volkswagen ID.3 serisi 
için geliştirilen entegre bir 
Araç İçi Uygulama Sunucu-
su ICAS1 gibi HPC (Yüksek 
performanslı hesaplama) de 
hizmet odaklı bir elektronik 
mimariye geçişte önemli bir 
görev görüyor. Sunucu hem 
veri merkezini hem de araç 
ile dijital dünya arasında bağ-
lantı noktasını oluşturuyor. 
Ayrıca Continental, ICAS1 
için araç şarj sürecini kontrol 
etmek ve basitleştirmek ama-
cıyla geliştirdiği “Tak Şarj 
Et” ile 2021 yılından itibaren 
kullanıcıların yanında yer al-
maya hazırlanıyor.

polama alanında geniş ürün 
yelpazemiz ve teknolojileri-
mizle çözümler sunuyoruz.  
Bizim için en önemli konu 
uygulama gereksinimleri ve 
müşteri ihtiyacı için en efek-
tif çözümü sunmak. Böylece 
müşterilerimizle birlikte ka-
zanıyoruz. Kiralama hizmeti-
miz de yine müşterilerimizin 
işlerini kolaylaştırmak için 
sunduğumuz bir opsiyon. 
Böylece hem dönemsel ekip-
man ihtiyaçlarını karşılayabi-
liyorlar hem de maliyetlerini 
efektif şekilde yönetebiliyor-
lar,“ dedi.

orijinal lastik ebadına uymak 
önem arz ediyor. Eğer araç 
için ebat değişikliği yapılacak-
sa, mutlaka araç üreticisinin 
önerdiği ebatlar dikkate alın-
ması gerekiyor. Yıl boyunca 
tek tip lastik kullanmak eko-
nomik gibi gözükse de daha 
çok masrafa yol açıyor.

Continental yüksek
teknolojileri ile

güvenli sürüş
Elektrikli mobiliteye geçişe 

öncülük eden teknoloji şirke-
ti ve premium lastik üreticisi 
Continental, Volkswagen’in 
yeni elektrikli modeli ID.3 
için önemli parçalarını te-
darik ediyor. Continental, 
yüksek performanslı bilgisa-
yarıyla araçların elektronik 
mimarisinde devrim yaratı-
yor. Continental’in yüksek 
teknolojiyle geliştirdiği Oto-
mobil Uygulama Sunucusu 
1 (ICAS1) akıllı internet ara 

Kiralama hizmetinin diğer 
bir avantajı ise, ekipmanla-
rın bakım takiplerini ve iş-
lemlerini kiralayan firmanın 
üstlenmesi.  İşletmelerin ih-
tiyaçlarına uygun forklift ve-
ya depo ekipmanı kiralama-
ları büyük önem arz ediyor. 

Güvenli Sürüş İçin 
Mevsimine Uygun 
Lastikler Tercih Edilmeli

Crown Depo Çözümlerinden Kiralama Hizmeti 
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Her mevsim hava şartlarına uygun lastik 
tercih edilmesinin güvenli sürüş deneyimi 
için önemli olduğunu vurgulayan Continental, 
hava sıcaklıklarının +7 derecenin altına 
düşmesiyle birlikte kış lastiğine geçiş 
yapılmasını öneriyor. 

Brisa’dan Kış Lastiği Uyarısı
BRISA, kış aylarında emni-
yetli, sağlam ve konforlu bir 
sürüş deneyimi için kış lastiği 
kullanımının önemini vurgu-
ladı. 2012 yılından bu yana 
yolcu ve eşya taşıyan araçlar 
için 1 Aralık-1 Nisan tarihle-
ri arasında kullanımı zorunlu 

olan bu lastikler, tüm araçlar 
için hayati bir önem taşıyor. 
Soğuk havalarda yumuşaklı-
ğını kaybetmeyen özel hamur 
karışımı ve karlı/buzlu yol-
larda bile tutunma sağlayan 
özel sırt deseni sayesinde kış 
lastikleri, her türlü hava ve 

yol koşulunda daha emniyetli 
bir sürüş sağlıyor.

Kış lastiklerini değişken 
hava ve yol koşullarına göre 
ürettiklerini belirten Brisa 
Pazarlama Direktörü Evren 
Güzel; “Araçlarımız sadece 
4 avuç içi kadar alandan yere 
tutunuyor ve kış koşulların-
da lastiklerin yere tutuş, ıs-
lak zeminde sürüş emniyeti, 
çekiş gücü, kısa fren mesafesi 
gibi özellikleri can güvenli-
ğiyle ilgili konulara doğru-
dan etki ediyor. ETRMA 
(Avrupa Lastik ve Kauçuk 
Üreticileri Derneği) verile-
rine göre; 50 km hızla gider-
ken soğuk yol yüzeyinde kış 

lastiğinin fren mesafesi yaz 
lastiğine göre %18 daha kısa 
(2 binek araç boyu). Bu ve-
riler de gösteriyor ki 7 dere-
cenin altındaki sıcaklıklarda, 
kış lastiği kullanılması sürüş 
emniyeti açısından son dere-
ce önemli.

Yalnız biliyoruz ki halen, 
bir kısım araç sahipleri kış 
lastiğini sadece kar ile öz-
deşleştirip, kar yağdığında 
araçlarını kullanmayacakla-
rını planlayıp, bu yüzden kış 
lastiğine ihtiyaçları olma-
dığına inanıyor. Oysa ki kış 
aylarında çok değişken hava 
ve yol koşuluyla karşılaşıyo-
ruz. Evden çıkarken, kuru, 
soğuk ancak bulutlu olan 
bir gün, öğlen yoğun yağmu-

ra dönüşebiliyor. Zeminde 
ise erimiş çamur olabiliyor. 
Hatta akşam eve dönerken 
karla karışık yağmurla veya 
karla karşılaşabiliyoruz. Las-
tiklerin bütün bu değişken 
hava ve yol koşullarıyla mü-
cadele edebilecek bir yapıda 
olması gerekiyor.

Kış lastiği döneminde, ye-
ni nesil ürünleriyle birlikte, 
toplam hizmet çözümleri ile 
de müşterilerinin yanında ol-
duklarını dile getiren Güzel, 
“Öncelikle, Kovid-19 salgını 
ile birlikte sosyal mesafe ve 
hijyen kurallarına göre, ma-
ğazalarımızda güvenli servis 
sağlamaya devam ediyoruz. 
Randevulu lastik değişimi ve 
bayilerimizin mobil/vale hiz-

metleri bu dönemde özellikle 
dikkat çekti. Aynı zamanda 
Lastik.com.tr ile online las-
tik alım ve kapıda montaj 
hizmetinden, bayilerimiz 
aracılığı ile sunduğumuz mo-
bil hizmetlere, araçların tüm 
servis ve bakım ihtiyaçlarını 
karşılayan mağaza konsepti-
miz Otopratik ile müşteri-
lerimizin yanındayız. Diğer 
yandan kış lastiğine geçiş 
döneminde yaz lastiklerinin 
ideal ömürlerini ve perfor-
manslarını korumaları için 
uygun koşullarda saklanması 
önem taşıyor. Değişim dö-
neminde, uzman ve eğitimli 
servis personelimiz ile Lastik 
Oteli hizmetimizi sunuyo-
ruz” diye konuştu. 



İlaç ve
tıbbi malzeme
taşımacılığında
güvenle
ilerlemek için
Thermo King.

Thermo King, Pharma (ilaç) taşımacılığı 
söz konusu olduğunda sıcaklığın 
korunmasının ne kadar önemli olduğunu 
biliyor, tüm soğutucu ünitelerini bu 
uzmanlıkla sunuyor.

Sağlıkta güvenle ileri gitmek için,
Thermo King.

https://www.instagram.com/thermokingtr/www.thermoking.com.tr7/24 Danışma Hattı 0(212)335 04 15
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zellikle konfor ve yakıt tüke-
timi konularında çok mem-
nun olduklarını belirtti.

Ramtaş ortakları adına 
konuşan Sedat Ramazan 
şunları ifade etti: “1980’li 
yıllarda babamızın başlat-

olmasına rağmen neredeyse 
tüm firmalar birbirleriyle 
yakın ilişkiler içindedir. Bu 
yakınlıkları araç alımları sıra-
sında da ortaya çıkmaktadır. 
Mersin, yıllık 150 bin Km/
Araç yol ortalaması ile tüm 
Avrupa, Rusya ve Ortadoğu 
başta olmak üzere karayolu 
ile gidilebilen her noktaya 
hizmet verebilmektedir. Bu 
yoğun tempoda operasyonel 
olarak minimum kayıp için 
araç filolarımızı genç tutmak 
ve daima en iyi marka araçla-
ra yatırım yapmak istiyoruz. 
Scania, bu bölgede Doğuş 
Otomotiv güvencesi ile satış 
sırasındaki samimi yaklaşım-
ları ve satış sonrasında sorun-

IVECO’NUN Gazian-
tep yetkili satıcısı Üstün 
İş Otomotiv toplam 10 
adet AS440S51T/P 3650 
E6D 3650 Euro6d çekiciyi 
Ramtaş Lojistik firmasına 
Antakya’da teslim etti.

Özel metalik siyah renk, 
park kliması ve 510 BG mo-
tor ve özel donanım ile sipa-
riş edilen araçlar Antakya’da 
sosyal mesafe kurallarına 
uyularak yapılan teslimat 
töreninde Iveco Bölge Satış 
Müdürü Murat Aydoğan, 
Üstün İş Otomotiv Yöne-
tim Kurulu Başkanı Eyüp 
Zengin tarafından Ramtaş 

SCANIA Mersin’de tesli-
matlarına hız kesmeden de-
vam ediyor. En son Mersin 
bölgesinde faaliyet gösteren 
Zelal Taşımacılık 10 adet, Bu-
dak Nakliyat ise 1 adet R500 
çekiciyi filolarına dahil etti. 

Scania araçların teslimat-
ları Doğuş Otomotiv Scania 
Yetkili Satıcı ve Servisi Ak-
deniz Ağır Vasıta tesislerinde 
gerçekleşti. Teslimat töre-
nine Doğuş Otomotiv Satış 
Bölge Yöneticisi Hüseyin Sa-
fa Gün, Akdeniz Ağır Vasıta 
yatırımcısı Hüseyin Zeybek, 
Akdeniz Ağır Vasıta Genel 
Müdürü Mehmet Güler, Ak-
deniz Ağır Vasıta Satış Mü-
dürü Ömer Turhan ile Zelal 
Taşımacılık firma sahibi Nec-
mettin Özdemir katıldı.

Budak Nakliyat firmasının 
aracını ise Hüseyin Safa Gün, 
Hüseyin Zeybek ve Mehmet 
Güler firma sahibi Murat 
Budak’a teslim ettiler.

Teslimat töreninde ko-
nuşma yapan Hüseyin Zey-
bek “Mersin’de Scania’nın en 
iddialı tesis yatırımlarından 
birini gerçekleştirdik. Av-

AVRUPA’NIN treyler devi 
Krone, Türk nakliyecisinin 
ilk tercihleri arasında yer al-
maya devam ediyor. Kaliteli 
ve uzun ömürlü ürünleriyle 
nakliyecilere rekabet gücü 
ve düşük işletme maliyetleri 
konusunda sayısız avantajlar 
sağlayan Krone, aynı zaman-
da Türkiye’de yaptığı yatı-
rımlar neticesinde kullanıcı-
ların değişen ihtiyaçlarına en 

hızlı şekilde cevap verebiliyor. 
Büyüme hedefleri doğrultu-
sunda yatırımlarını hızlan-
dıran Hatay merkezli Güler 
Nakliyat, tercihini kalite ve 
sağlamlıktan yana kullanarak 
filosunu 50 adet Krone Cool 
Liner ile güçlendirdi. 

Türkiye’den ağırlıklı ola-
rak Rusya hattına, kendisine 
ait gemilerle yaş sebze ve mey-
ve taşımacılığı yapan Güler 

Nakliyat, lojistik operasyon-
larında en donanımlı ve ve-
rimli ekipmanları kullanıyor. 
Teslimat töreninin ardından 
kısa bir açıklama yapan Güler 
Nakliyat Firma Sahibi Ah-
met Bünyamin Yavuz, “Güler 
Nakliyat olarak önemli büyü-
me hedefleri doğrultusunda 
bu yatırımı gerçekleştirdik. 
Yatırım kararını verdiğimiz 
günden bugüne kadar tüm sü-

reçte yanımızda olup bize des-
teğini hiç esirgemeyen başta 
Krone Bölge Satış Yöneticisi 
Selçuk Bey olmak üzere tüm 
Krone ailesine teşekkür edi-
yorum. Piyasadaki en sağlam, 
en donanımlı ve satış sonrası 
hizmet konusunda en güven-
lilir treylerlerle operasyonu-
muzu sürdürmeye devam ede-
ceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun.” 
ifadelerini kullandı.

ortakları Sedat Ramazan ve 
Selahattin Ramazan’a tes-
lim edilmiştir.

Üstün İş Yönetim Kuru-
lu Başkanı Eyüp Zengin ise 
Ramtaş’ın özel renk ile ta-
lep ettiği araçların pandemi 
şartlarında üretilmesi için 
çok çaba sarf ettiklerini so-
nucun güzel olduğunu bu-
gün bu araçların teslimatını 
gerçekleştirmekten büyük 
memnuniyet duyduklarını 
ifade etti.

Iveco Bölge Satış Müdürü 
Murat Aydoğan ise şu ana 
kadar sattıkları yeni S-Way 
çekicilerden müşterilerin ö-

rupa ve İsveç standartların-
da bir tesis yatırımı yaptık. 
Markamıza güvenip yatırım 
yapan değerli iş ortaklarımı-
za özel olarak teşekkür ede-
rim. 2020 yılında Mersin’de 
25 firma filosu için ilk defa 
Scania araç yatırımı yaptı. 
2021 yılında bölge müşteri-
lerimiz ile iş birliğine devam 
edeceğiz, bölgeye özel kam-
panyalar ve özel tasarlanmış 
araçlar ile müşterilerimizin 
maliyetlerini düşürmelerine 
katkıda bulunacağız”

Zelal Taşımacılık firma sa-
hibi Necmettin Özdemir ise 
Mersin Bölgesinde faaliyet 
gösteren lojistik firmalarının 
uluslararası standartlarda a-
raç parkları ile global seviyede 
sözleşmeli müşterilere sahip 
olduğunu belirterek “Böl-
gemizde rekabetin yüksek 

2000’li yıllarda profesyonel 
anlamda şirketleşme yoluna 
giderek Ramtaş Lojistik’i 
kurduk. Kuruluştan bu yana 
emin adımlarla inovasyona 
ayak uydurarak büyümek-
teyiz. Teknolojiyi en üst 

seviyede tutan ve her za-
man inovatif bakış açısıyla 
teknolojik altyapıya önemli 
yatırımlar yapıyoruz, çoğu 
İngiltere olmak üzere tüm 
Avrupa, Rusya, Ukrayna, 
İran, Irak, Suudi Arabistan, 
Kuzey Afrika Ülkeleri ve 
CIS ülkeleri arasında parsi-
yel ve komple yük taşımacı-
lığı hizmeti vermekteyiz. En 
efektif taşımacılık modelle-
rini kullanarak, otomotiv, 
FMCG, sağlık, e-ticaret, pe-
rakende ve tekstil, imalat ve 
elektronik başta olmak üze-
re birçok farklı sektöre lojis-
tik çözümler sunmaktayız.” 

mış olduğu uluslararası ta-
şımacılığı 1990’lı yıllarda 
şirketleşme yoluna giderek 
daha düzenli ve kurumsal 
hale getirdik. Artan iş hacmi 
ve taleplere yeterince etkili 
cevap verememe nedeniyle 

suz, hızlı servis imkanı ile en 
çok tercih edilen markaların 
başında gelmektedir. Biz 
de filomuzu güçlendirirken 
Scania’yı tercih ettik” şeklin-
de konuştu.

Gün: “Scania, Mersin’de 
yüzde 40 büyüdü”

Scania Bölge Satış Yöneti-
cisi Safa Gün ise “Scania’nın 
düşük yakıt tüketimi ve 
yüksek 2. El değeri konu-
sunda iddialı olduklarını 
anlattı. Mersin bölgesindeki 
ziyaretlerimizde müşterile-
rimizin ihtiyaçlarını tek tek 
dinledik, öncelikle onların 
ihtiyaçlarına cevap vere-
cek Mersin Bölgesine özel 
araçlar hazırladık. Mersin 
bölgesi müşterilerimize özel 
ve uygun kredi seçenekleri 
oluşturduk.  Müşterilerimi-
ze özel bakım paketleri ha-
zırladık. İşe özel doğru araç, 
finans ve satış sonrası konu-
sunda müşterilerimizin tüm 
beklentilere karşılık vermek 

Iveco’dan Ramtaş’a 10 Adet S-Way Çekici

Scania’dan 
Mersin Bölgesine 
Özel Çekici

Krone’den Güler Nakliyat’a 50 Adet Frigorifik Treyler

Düztaş Lojistik Filosuna 
Kattığı İlk Scania 
Araçlarını Teslim Aldı
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DÜZTAŞ Lojistik filosuna 
kattığı özel üretim 5 adet 
R450 A4x2LA araçlarını Do-
ğuş Otomotiv Yetkili Satıcısı 
Tırsan’ın Sancaktepe tesis-
lerinde teslim aldı. Firmaya 
yeni araçları Scania Bölge 
Satış Yöneticisi Volkan Kah-
ya, Tırsan Otomotiv yetki-
lisi Recep Öndal Demirci 
tarafından Düztaş Lojistik 

Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Civelek ve Düztaş 
Lojistik Genel Müdürü Sefa 
Civelek’e teslim edildi. 

Düztaş Lojistik Yöne-
tim Kurulu Başkanı İsmail 
Civelek “Yurt dışında yer-
leşik kendi ofislerimiz ve 
güçlü acente ağımız ile tüm 
Türkiye ve Avrupa’dan Ka-

zakistan, Rusya ve B.D.T 
ülkelerine taşıma çözümleri 
sunuyoruz. Düztaş Lojistik, 
Kazakistan hattında çalışan 
en büyük tır filosunun sahi-
bi olarak sadece bu filonun 
işletmecisi değil aynı za-
manda en büyük sözleşmeli 
tır filosu yönetim şirketidir. 
Bugün filomuza ilk kez Sca-
nia araçlar ıile takviye ya-

pıyoruz. Doğuş Otomotiv 
güvencesinde, dünya ağır 
ticari araç sektöründe yakıt 
tasarrufu, dayanıklılığı, sü-
rüş konforu ve düşük işlet-
me maliyetleri ile kendini 
kanıtlamış Scania markası 
ile gücümüze güç katacağı-
mıza inanıyoruz” açıklama-
sında bulundu.   

için bir alt yapı hazırladık. 
2020 yılı sonuna kadar böl-
gedeki diğer tamamlanması 
beklenen satışlar ile Türkiye 

genelinde Scania satışlarının 
yüzde 10’luk kısmını bu böl-
gede gerçekleştirmeyi planlı-
yoruz” dedi.
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teknolojilerimizle uluslararası 
arenalarda yarışmalara katı-
lıyoruz, peş peşe birincilikler 
kazanıyoruz. Amacımız, si-
ze uluslararası standartlarda 
alabileceğiniz en iyi treyleri ve 
hizmetleri sunmak. Senelerdir 
olduğu gibi bugün de Tırsan 
araçları aldığınızda dünyada 
üretilmiş en iyi aracı alıyor-
sunuz. Bizim müşterilerimiz 

tış Direktörü Onur Atabek, 
Proje Kargo Direktörü Ser-
dar Atabek, Tırsan Treyler 
Satış Koordinatörü Ertuğrul 
Erkoç ve Satış Yöneticisi Or-
kun Demir katılım gösterdi. 

Teslimat töreninde açıkla-
malarda bulunan Tur Transit 
Lojistik İcra Kurulu Başkanı 
Şebnem Zeybek, Tırsan ile 
40 yıldır devam eden güçlü 
iş birliklerine dikkat çekerek, 
“Tırsan’ın kalitesinden çok 
memnun olduğumuz için 
1980 yılından bu yana filo-
muzda, Tırsan araçlarını ter-
cih ediyoruz. Özellikle diğer 
bir önemli tercih nedenimiz 

LOJISTIK sektörünün ön-
de gelen firmalarından VİP 
Uluslararası Taşımacılık, trey-
ler yatırımında tercihini yine 
Tırsan’dan yana kullandı. Fir-
ma, son yapmış olduğu yatırım 
ile 30 adet Tırsan T.SCD M 
Mega Çift Katlı Tenteli Per-
deli treyler ve 20 adet Talson 
TTG Tekstil Taşıyıcı aracını 
filosuna ekledi. Böylece VİP 
Uluslararası Taşımacılık’ın fi-
losundaki toplam Tırsan araç 
sayısı 170’e yükseldi. 

Tırsan’ın Adapazarı fabrika-
sında gerçekleştirilen teslimat 
törenine; Tırsan Treyler Yö-
netim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu ve VİP Uluslararası 
Taşımacılık İşletme Müdürü 
Vedat Tutu katılım gösterdi. 

Teslimat töreninde açıkla-
mada bulunan Tırsan Trey-

TUR Transit Lojistik, treyler 
yatırımlarında yine Tırsan’ı 
tercih etti. Firma, yapmış ol-
duğu son yatırım ile birlikte 
filosuna 50 Tırsan Tenteli 
Perdeli Multi Ride treyler 
katarak, Tırsan araç sayısını 
300’e yükseltti. 

Tırsan, büyük adetli tes-

ler Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu, “Tırsan tar-
tışmasız müşteri memnuniye-
tini ilk günden beri ilk önce-
liği olarak belirlemiştir. Ar-Ge 
merkezimizde sizin için ve 
sizlerle birlikte ihtiyaçları-
nızı tam karşılayacak en son 
teknoloji ürünleri geliştiriyor 
ve üretiyoruz. En geniş ürün 
gamımız ve geliştirdiğimiz 

limatlarına devam ediyor. 
Tur Transit Lojistik’in 
İstanbul’da bulunan garajın-
da gerçekleştirilen teslimat 
törenine; Tur Transit Lojis-
tik İcra Kurulu Başkanı Şeb-
nem Zeybek, Finans Direktö-
rü Melis Yüksel, Operasyon 
Direktörü Melih Atabek, Sa-

“Tırsan kalitesinden asla 
vazgeçmeyiz” 

VİP Uluslararası Taşıma-
cılık İşletme Müdürü Vedat 
Tutu konuşmasında, “Önce-
likle şunu belirtmek isterim 
ki, filomuzdaki araçların ka-
litesi ve verimliliği bizim için 
çok önemli. Bundan dolayı 
treyler yatırımlarımızda ilk 
tercihimiz her zaman Tırsan 
olmuştur” dedi. Tutu, “Tır-
san, ihtiyaç duyduğumuz her 
konu ve koşulda firmamıza 
çözüm sundu. Tırsan’ın sahip 
olduğu geniş satış sonrası ser-
vis ağı ve kaliteli hizmetlerin-
den çok memnunuz” ifadele-
rini kullandı.  

Firma faaliyetleri hakkın-
da da bilgi veren Vedat Tutu, 
“VİP Uluslararası Taşımacı-
lık olarak, Hadımköy‘de 20 
bin metrekare açık alanımız-
da bulunan 5 bin metrekare 
kapalı ihracat depomuz ve 

6 bin metrekare genel ant-
repomuzla müşterilerimize,  
tekstil, kuru yük, otomo-
tiv yedek parça ve tehlikeli 
madde taşımacılığı hizmeti 
vermekteyiz. Tırsan araçları, 
bu noktada firmamıza hem 
maliyet hem de zaman olarak 
büyük avantaj sağlıyor. Filo-
muza son olarak katmış ol-
duğumuz,  Tırsan Mega Çift 
Katlı Tenteli Perdeli treyler 
çift kat sistemi sayesinde 
yüksek hacimli yüklerimizin 
taşınmasında kolaylık sağlı-
yor ve ürünlerimizi güvenli 
şekilde taşıyabiliyoruz. Öte 
yandan tekstil taşımacılığı 
için kullandığımız Talson 
Tekstil Taşıyıcı araçlarımız, 
sahip olduğu Talfix® panelle-
ri sayesinde hem tekstil hem 
de çift kat yükleme özelliği 
ile operasyonlarımızda kolay 
kulanım imkanı sunuyor.” 
açıklamasında bulundu.

en iyisini hak ediyor ve Tırsan 
olarak bunun için çalışıyoruz’’ 
dedi. Müşterileri ile uzun so-
luklu işbirliklerine muazzam 
değer verdiklerinin altını 
çizen Nuhoğlu, “VİP Ulus-
lararası Taşımacılık ile uzun 
yıllardır çalışıyoruz.  Treyler 
yatırımında yine Tırsan’ı ter-
cih etmesinden büyük mem-
nuniyet duyuyoruz. 

ise Tırsan’ın yurt dışında ino-
vasyon alanında elde etmiş 
olduğu büyük başarılarıdır” 
dedi. 

Tur Transit Lojistik’in fa-
aliyetleri hakkında bilgi veren 
Zeybek, “Tırsan araçları, ver-
miş olduğumuz tüm lojistik 
hizmetlerimizde en büyük 
destekçimiz. Yeni alımını 
yapmış olduğumuz tren yük-
leme sistemi özelliğine sahip 
Tırsan Tenteli Perdeli Multi 
Ride araçları ile hem filo-
muzu daha da güçlendirecek 
hem de operasyonlarımızda 
zamandan ve maliyetten ta-
sarruf sağlayacağız” dedi. 

Tırsan’dan Önemli Teslimat

Tur Transit Filosundaki 
Tırsan Treyler Sayısı 300’e Ulaştı

Platform  Taşımacılık 
Filosuna 80 Adet
MAN TGS Çekici Kattı
PLATFORM Turizm filo-
sunu MAN araçları ile güç-
lendirme kararı alarak yurt 
içindeki lojistik projelerin-
de kullanılmak üzere filo-
suna 80 adet MAN TGS 
18.470 4X2 BLS GA kattı.

Platform Turizm Taşı-
macılık Gıda İnşaat Temiz-
lik Hizmetleri Sanayi ve Ti-
caret A.Ş. Yönetim Kurulu 
Üyesi Kazım Albayrak; “Kı-
sa süreye önemli başarılar 
sığdırdık ve güçlü bir şekilde 
büyüyoruz. Platform A.Ş. 
olarak, bugün 1.300 çalışa-
nımızla yurt içinde ve yurt 
dışında önemli projeler ger-
çekleştiriyor, ülkemiz eko-
nomisine, istihdamına katkı 
sağlamaya devam ediyoruz. 
Büyüme hedefleri doğrultu-
sunda, yurt içindeki lojistik 
projelerimizde kullanılmak 
üzere filomuza 80 adet 
MAN çekici aldık. Yeni 
MAN araçlarımızla, hizmet 
kalitemizi daha da ileriye 
taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Platform A.Ş. ile iş birliği 
yapmaktan büyük memnu-
niyet duyduklarını belirten 
MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Kuzey Mar-
mara Bölgesi Kamyon Satış 

Müdürü İbrahim Altun da, 
“MAN olarak, verdiğimiz 
hizmetin her aşamasında 
müşteri odaklı çalışıyoruz. 
Bizim için müşteri memnu-
niyeti en önemli önceliktir. 
Bu anlayışımız satıştan baş-
layıp, satış sonrası hizmetler 
de devam ediyor. Bu da bizi 
tercih sebebi yapıyor” şek-
linde konuştu. 

Platform A.Ş.’ye satılan 
araçların özellikleri hakkın-
da da bilgi veren İbrahim 
Altun, “Satışını yaptığımız 
MAN TGS 18.470 4X2 
BLS GA araçlarımız; per-
formans, güç, dayanıklılık, 
yakıt tasarrufuyla öne çıkan 
ve lojistik sektöründe fazla-
sıyla tercih edilen araçlardır. 
Otomatik şanzıman, klima, 
PTO ve retarder gibi dona-
nımlara sahip araçlarımızda 
MAN’ın en son teknolojiyle 
ürettiği 470 PS güç üreten 
motor bulunmaktadır. 930 
ile 1350 devir aralığında 
2400 Nm Tork sağlayabi-
len EURO6D motor, ileri 
teknolojisi ile yakıt tüketi-
minde de iddialı bir tasarruf 
sağlıyor” diyerek, yeni araç-
ların Platform A.Ş.’ye hayır-
lı uğurlu olmasını diledi.
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VIP Transport, 27 adet Re-
nault Trucks T480 Euro 6 
çekicilerinin 21 adedini teslim 
aldı. Böylece VIP filosundaki 
Renault Trucks çekiciler 110 
araca ulaştı. 

HadımköyKoçaslanlar Oto-
motiv tesisinde gerçekleştirilen 
törende araçlar, VIP Transport 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Sait Ünlü ve İşletme Müdürü 
Vedat Tutu’ya teslim edildi. 
Renault Trucks Türkiye Baş-
kanı Sebastien Delepine, Satış 
Direktörü Ömer Bursalıoğlu, 
Filo Satış Müdürü Ziya Çolak, 

Koçaslanlar Otomotiv Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mahmut 
Koçaslan, Genel Müdürü Me-
sut Süzer ile Renault Trucks 
Finansal Hizmetler (RTFS) 
Satış ve Pazarlama Direktörü 
Ertan Çolak da törene katıldı. 

VIP Transport Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Sait Ünlü 
ve İşletme Müdürü Vedat Tu-
tu konuyla ilgili olarak; “Rena-
ult Trucks T460 çekicilerden 
hem performans hem de yakıt 
tasarrufu anlamında çok mem-
nunuz ancak sürücülerimizin 
de talebi iledaha yüksek motor 

hacmi ve yakıt tasarrufu için 
yeni alımlarımızda T480 çeki-
cileri tercih ettik” diye belirtti. 

Vedat Tutu, çok değişkenlik 
göstermeyen yol güzergahla-
rında Renault Trucks ile her 
zaman yüksek yakıt tasarrufu 
sağladıklarına değindi. Bu ka-
zanımlarında sürücülerin de 
katkısı olduğunu belirten Tu-
tu; “Araçların yakıt tasarrufuna 
katkısının yanı sıra doğru sürü-
cü eğitimi ve motivasyonuyla 
sürücü katkılı yakıt tasarrufu 
ve koruma prensibi geliştirip 
başarıya ulaşıyoruz” dedi. 

Renault Trucks Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepine; 
“Renault Trucks olarak her 
zaman müşterilerimizin uzun 
soluklu iş ortakları, sürücülerin 
de yol arkadaşları olmayı he-
defliyoruz. VIP Transport gibi 
bunu takdir eden müşterileri-

MERCEDES-BENZ Türk 
Akkoç Lojistik’e 60, Deniz 
Nakliyat’a da 34 araç teslim etti. 

Akkoç Lojistik, satın aldığı 
yeni 60 adet araçla filosundaki 
Mercedes-Benz marka araç sa-
yısını 137’ye, toplam araç sayı-
sını ise 150’ye yükseltti. 

Mercedes-Benz Türk Ak-
saray Kamyon Fabrikası’nda 
gerçekleşen teslimat töreninde 
Mercedes-Benz Türk Kamyon 
Filo Satış Grup Müdürü Yu-
suf Adıgüzel, Koluman An-
kara Kamyon Satış Müdürü 

VOLVO Trucks, havayolu, 
demiryolu ve denizyolu taşı-
macılığının yanı sıra geniş ve 
donanımlı filosuyla 3 kıtada 

mizle uzun yıllar devam eden iş 
birlikteliklerimiz, doğru yolda 
ilerlediğimizin göstergesi olu-
yor. Her zaman toplam sahip 
olma maliyetlerinde sunduğu-
muz avantajların altını çiziyo-
ruz” diye açıkladı. 

Bu denli uzun soluklu çö-
züm ortağı olabilmekte satış 
sonrası hizmetlerin de katkısı-
na değinen Koçaslanlar Oto-
motiv Yönetim Kurulu Baş-

Arcan Erciş tarafından Akkoç 
Lojistik’in firma ortakları Or-
han Akkoç ve Doğan Akkoç’a 
teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk Kam-
yon Filo Satış Grup Müdürü 
Yusuf Adıgüzel törende gerçek-
leştirdiği konuşmada, “Akkoç 
Lojistik ile 2004’te başlayan 
işbirliğimizin sağlam adımlar-
la bugünlere taşınmasından 
ve Akkoç Lojistik filosunun 
büyük bir kısmının markamız 
araçlarından oluşmasından do-
layı çok mutluyuz’’ dedi.  

parsiyel ve komple araç ta-
şımacılığı hizmetleri sunan 
Flay Lojistik’e 15 adet Volvo 
FH500 Turbo Compound tes-

kanı Mahmut Koçaslan, VIP 
Transport ile karşılıklı özverili 
bir çalışma yürütüldüğünün ve 
sonucunda iki tarafı da başarılı 
kılan verimliliğin sağlandığının 
altını çiziyor. 

Akarnak filosuna 
4 adet  T 460 çekici

Akarnak Lojistik, 2012 yı-
lında ilk Renault Trucks Pre-
mium araçlarını teslim almıştı. 
Araçlardan memnuniyetleri 
doğrultusunda Renault Trucks 
alımlarına devam eden Akar-
nak, yeni teslim aldığı 4 adet 
çekiciyi Almanya başta olmak 
üzere yurtdışı operasyonları 
için kullanarak uluslararası 
grupaj taşımacılığı yatırımları-
nı arttıracak. 

Akarnak Lojistik Genel Mü-
dürü Cenk Kabaoğlu, perfor-

Akkoç Lojistik firma ortağı 
Orhan Akkoç, bugün 150 adet 
olan araç filolarının 137’sini 
Mercedes-Benz markasından 
oluştuğunu belirtti. 
MB Türk, Deniz Nakliyat’a 

34 yeni araç teslim etti
Deniz Nakliyat, 2020 yılın-

da 34 adet Mercedes-Benz mar-
ka yeni aracı bünyesine kattı.  

Deniz Nakliyat’ın Anka-
ra’daki Genel Merkezi’nde 
düzenlenen teslimat töreninde 
Mercedes-Benz Türk Kamyon 
Filo Satış Grup Müdürü Yusuf 
Adıgüzel, Hasmer Otomotiv 

limatı gerçekleştirdi. 
Flay Lojistik Yönetim Kuru-

lu Başkanı Celal Aktaş 15 adet 
Volvo FH500 Turbo Compo-
und alımını VFS Finansman 
A.Ş. (Volvo Finans) desteğiyle 
gerçekleştirdiklerini belirterek 
şunları söyledi: “Türkiye’den 
AB ülkelerine frigo taşımacılı-
ğına ek olarak ilaç, sebze, çiçek 
ve dondurulmuş gıda taşıma-
cılığı gerçekleştiriyoruz. Uzun 
yolda tedarik zincirinin önemi 
her geçen gün artıyor. Gerek 

mansları ve sorunsuz operas-
yonları dışında Renault Trucks 
araçların yakıt tasarrufundan 
memnuniyetlerinin alım karar-
larında etkili olduğunu belirtti. 
Kabaoğlu; “Renault Trucks 
çekicileri 8 yılı aşkın süredir 
kullanıyoruz ve filomuzda yer 
alan diğer marka araçlarla yakıt 
tasarrufunu kıyaslıyoruz. Her 
koşulda en az 2 puanlık yakıt 
tasarrufu sağladığımızı söyle-
meliyiz.” diye açıkladı. 

Teslimatta açıklamada bu-
lunan Renault Trucks Türkiye 
Satış Direktörü Ömer Bursalı-
oğlu ise bu sene lojistik firmala-
rının ihtiyaçlarını ertelemedik-
leri için memnuniyetlerini de 
belirterek; “Akarnak Lojistik 
operasyonlarını geliştirirken 
yine Renault Trucks çekicileri 
tercih etti. Hali hazırda iş bir-
liğimizin devam ettiği Akarnak 
Lojistik gibi firmalarımızla 
yola devam ederken omuzları-
mızdaki yükün bilinci ile hare-
ket ediyoruz. Bu nedenle hem 
satış hem de satış sonrası ser-
vislerimizde her zaman müş-
terilerimizin operasyonlarının 
optimum verimlilikte devam 
etmesi için çalışıyoruz” şeklin-
de açıkladı. 

Genel Müdürü Serhat Bağcı, 
Hasmer Otomotiv Kamyon 
Satış Müdürü Burak Ödül 
tarafından, Deniz Nakliyat 
Yönetim Kurulu Başkanı De-
niz Yük, Başkan Yardımcıları 
Akın Yük ve Coşkun Yük’e 
teslim edildi. 

Deniz Nakliyat Yönetim 
Kurulu Başkanı Deniz Yük; 
“2013 yılından beri işbirli-
ğimizi sağlam adımlarla güç-
lendirdiğimiz Mercedes-Benz 
Türk ile yeni bir işbirliği için-
de olmaktan dolayı çok mutlu-
yuz” dedi.

satış, gerek finans, gerekse de 
satış sonrası hizmetlerde uyum 
içindeki çalışmalarımızdan ö-
türü Volvo Trucks hep birinci 
tercihimiz olmuştur” dedi.

Sürüş kolaylığının yanı sı-
ra, yüksek güvenliği de bera-
berinde sunan Volvo FH500 
Turbo Compound, 2810 Nm 
tork sayesinde sağladığı yakıt 
tasarrufuyla ön plana çıkıyor. 
Mazottan yaklaşık yüzde 4, 
AdBlue’dan ise yüzde 40 civa-
rında tasarruf sağlyor.

VIP Transport 
Filosuna 27 Adet
T480 Euro 6
Çekici Kattı 

MB Türk Teslimatlara Devam Ediyor

Flay Lojistik’e 15 Adet Volvo FH500 Kamyon
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Ankara Nakliyat
Filosunu MAN TGX
Çekicilerle Güçlendirdi 

ANKARA Nakliyat ve Lojis-
tik Şirketi, sipariş ettiği 15 a-
det çekicinin ilk bölümü olan 
7 adet MAN TGX 18.470 
4X2 BLS UY Retarder çeki-
ciyi törenle teslim aldı. Tes-
limatın devamı ile birlikte 
Ankara Nakliyat’ın 25 araca 
ulaşan filosunda MAN çekici 
sayısı da 24’e yükseldi.

Ankara Showroom’da dü-
zenlenen teslimat törenine 
Ankara Nakliyat ve Lojis-
tik Şirketinin sahibi Nihat 
Yalçın’ın yanı sıra şirket or-
takları Orhan Yalçın, Mithat 
Yalçın ve Hüseyin Yalçın ile, 
MAN Kamyon ve Otobüs 
Tic. A.Ş. Kamyon Satış Uz-
manı Engin Karaoğlu katıldı.

Törende sembolik MAN 
anahtarını teslim alan firma 
sahibi Nihat Yalçın, MAN 
ile çalışmaktan duydukları 
memnuniyeti dile getirdi. 
Yalçın; “Kurulduğumuz 
günden bu yana hizmet ka-
litemizi sürekli yükselterek, 
müşterilerimize en iyiyi sun-
maya ve lojistik sektöründe 
fark yaratan bir firma olma-
ya çalışıyoruz. Bu hedefimiz 
doğrultusunda da filomuzu 

yeni araçlarla güçlendiriyo-
ruz. Filomuzun çoğunluğu-
nu oluşturan MAN çeki-
cileri gerek performans ve 
güvenlik gerekse de düşük 
işletme maliyeti nedeniyle 
tercih sebebimiz. Ayrıca 
hem satış hem de satış son-
rası hizmetlerden de çok 
memnunuz. O yüzden de 
15 adet daha MAN çekici 
ile filomuzu güçlendirme 
kararı aldık. Bugün de bu-
nun ilk partisi olan 7 adet 
MAN çekiciyi teslim al-
dık. MAN’ın kalitesinden 
memnunuz” diye konuştu.

MAN Kamyon ve Oto-
büs Tic. A.Ş. Kamyon Satış 
Uzmanı Engin Karaoğlu 
ise, şunları söyledi; “MAN 
olarak, tüm müşterilerimizi 
‘yaşam boyu iş ortağımız’ 
olarak görüyor ve bu anla-
yışla hareket ediyoruz. Satış 
ve satış sonrası hizmetlerde 
daima müşterilerimizi dü-
şünüyor ve onlara özel çö-
zümler sunuyor, yanlarında 
oluyoruz. Hem araçlarımı-
zın hem de verdiğimiz hiz-
metin kalitesi bizi tercih 
sebebi yapıyor.”



LOJİSTİK

KOVID-19 salgını havaların soğu-
masıyla birlikte daha güçlü bir şekilde 
dünya gündemin merkezine yerleşti. 
Yayılım hızının ve virüsten ölümlerin 
artmasıyla alınan önlemler artarken 
virüse karşı geliştirilen aşılarda da 
önemli bir yol kat edildi. Daha önce 
Rusya ve Çin tarafından aşı geliştiril-
mesine karşı Pfizer-Biontech aşısının 
yüzde 95’e ulaşan etkinliğinin açık-

Aşı Dağıtımında
Lojistiğin Önemi Stratejik

ve SuperFreezer modelleri ile -70 
santigrat dereceye kadar soğutma 
imkânı sağlıyor. Denizyolu taşıma-
cılığı için tasarlanan bu iki model, 
karada da kullanım imkânı sunuyor.  

Thermo King, sıcaklık kontrol-
lü ilaç taşımacılığı için gerekli olan 
kapsamlı bir GDP onaylı ürün yel-
pazesi sunuyor. Kamyon, treyler, 
deniz veya hava taşımacılığından 
son nokta teslimatına kadar, Ther-
mo King’te, dağıtım modellerinin 
her adımı için bir soğutma çözümü 
mevcut olduğu belirtiliyor.

Thermo King, gerçek zamanlı 
izleme ve uzaktan izleme sistemi 
TracKing  ile, yükün güvenliğini 
sağlamak için sıcaklık sapmalarının 
tespit edilmesini ve anında harekete 
geçilmesine imkân sağlıyor.

Şehir içi teslimatlar için
soğutma çözümleri

Thermo King’in profesyonel mo-
bil soğutma için soğuk konteyner 
çözümleri olan ColdCube , zorlu 
çevre koşullarında biyomedikal 
ürünlerin, aşıların, kan tüplerinin 
ve biyolojik örneklerin güvenli bir 
şekilde taşınmasını sağlar ve eczane-
lere ve doğrudan hastalara dağıtım 
için ideal olduğu belirtiliyor.

Hava taşımacılığı için
soğutma çözümleri

Thermo King’in hava kargo 
taşımacılığında kullanılan soğut-
ma ünitesi, hava taşımacılığı için 
aktif konteynerlerde pazar lideri 
olan Envirotainer ile işbirliği için-
de üretiliyor ve esas olarak far-
masötik ürünlerin taşınması için 
kullanılıyor. Ünite, yalıtımlı bir 
kargo konteynerinin içine monte 
edilerek, pasif çözümlere kıyasla 
çok güvenilir bir sıcaklık yönetimi 
sağladığı belirtiliyor. 

lanması olumlu etki yaparken aşıların 
lojistiği de gündeme gelmiş oldu. 

Soğutucu uzmanı Thermo King 
çözüm için hızlı davrandı

Thermo King, Magnum Plus 

HAFTALIK PARSiYEL
DENiZ YOLU SERViSi

www.panlogistics.com.tr

İHRACAT
Latin Amerika / İspanya 

Portekiz  / Kanada

---------------------------------

İTHALAT 
Çin-Shangai / Vietnam / Kore

YÜKSELİYORUZ.
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.

turkishcargo.com.tr

Filmimizi
izlemek için
QR kodunu 
okutun.

Geleneksel dondurucu ve 
soğutucuların inebileceği 
sıcaklıkların çok altında 
olan -70 derecede taşınması 
gereken aşının üretim 
tesisinden insanlara 
uygulanacağı son noktaya 
kadar nakledilmesi kritik 
bir lojistik süreç olarak 
görülüyor. 
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