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su olduğu kritik süreçlerden 
birisi olan ilaç lojistiği kul-
lanıcılarının ihtiyaçlarının 
devamlılığından dolayı ke-
sintiye uğramadan sürekli 
olmak zorundadır.

İLAÇ lojistiği, ilaç tedarik 
zincirinin aksamaması ve 
hizmetlerin doğru ve zama-
nında yerine getirilmesi için 
oldukça önemlidir. Özellik-
le insan hayatının söz konu-
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Dünyada Kovid-19 sal-
gının başladığı 2020 yılının 
ilk yarısı göz önüne alın-
dığında oluşan belirsizlik 
ortamı ve ortaya çıkan yeni 
riskler, tedarik zincirlerinin 
etkin bir şekilde yönetilme-
sini zorlaştırdı.

Yine aynı dönemde ilaç 
sektöründe faaliyet göste-
ren firmalar gibi birçok iş-
letme tedarik zincirindeki 
kesintiler, gümrükte yaşa-
nan bekleme sorunları, ilaç 
ve gıda takviyesine artan 
talepler nedeniyle zor bir 
süreçten geçti.

IATA, Ocak 2021 ve-
rilerine göre kargo ton-
kilometre (CTK) cinsin-
den ölçülen küresel talep, 
Ocak 2019’a göre yüzde 
1,1, Aralık 2020’ye göre ise 
yüzde 3 arttı. 

IRU’NUN yıllık olarak dü-
zenlediği ‘Sürücü Eksikliği 
Anketi’, Kovid-19 nedeniyle 
azalan şoför talebine rağmen, 
sürücü bulma sıkıntısının ha-
len endişe verici oranda oldu-
ğunu ortaya koydu.

Taşımacılık şirketleri, eko-
nomilerin iyileşmesi ile birlikte 
ulaştırma hizmetlerine olan ta-
lebin artacağını ve 2021’de sü-
rücü sıkıntısının yeniden tırma-
nışa geçeceğini tahmin ediyor.
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ARAÇ lojistiği ve proje taşı-
maları alanında Türkiye’nin 
önde gelen kuruluşlarından 
biri olan Matriks Denizci-
lik, özellikle ağır vasıta ve iş 
makineleri taşımalarına yo-
ğunlaşıyor. Matriks Deniz-
cilik Yönetim Kurulu Üyesi 
Onur Kirazpınar, 2009 yı-
lında Matriks Lojistik bün-
yesinde bir bölüm olarak 
çalışmaya başlayan Matriks 
Denizcilik şirketinin iki yıl 
gibi kısa bir sürede hızla bü-
yüyerek şirket haline geldi-
ğini ifade etti.

UND’NİN Türkiye’nin 2020 
yılı karayolu taşımacılığı veri-
lerine göre ithalat ve ihracat a-
macıyla gerçekleşen toplam ta-
şımanın 2 milyon 182 bin 170 
adet olduğu ve yüzde 74’ünü 
Türk yüzde 26’sını ise yabancı 
araçların karşıladı. 2020 yılın-
da Türkiye üzerinden toplam 
3 milyon 432 bin 193 araçlık 
bir trafik gerçekleşti. 
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AVRUPA Birliği, Avru-
pa’ya ve tüm dünyaya karşı 
bir tehdit olarak tanım-
ladığı iklim değişikliği ve 
çevre tahribatının yarattı-
ğı tehditlere karşı yeni bir 
büyüme stratejisi uygulama 
kararı aldı. 

Avrupa Yeşil Mutabaka-
tı, temiz ve döngüsel ekono-

miye geçerek kaynakların 
etkin kullanımını arttır-
mayı ve biyoçeşitliliği yeni-
den temin ederek kirliliğin 
önüne geçmeyi hedefleyen 
bir eylem planı açıkladı. Bu 
plan, gereken yatırımları ve 
mevcut finansman gereçle-
rinin çerçevesini çizdi. 
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kan Yardımcısı Cihan Yusufi, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Ayşem Ulusoy, 
Barış Dillioğlu, Cihan Özkal, Ekin 
Tırman, Mehmet Özal, Serkan E-
ren, UTİKAD İcra Kurulu Üyeleri, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizci-
lik Fakültesi Dekanı, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 
Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı ve 
basın mensupları katılım sağladı.

ULUSLARARASI Taşımacılık ve 
Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği 
(UTİKAD), lojistik sektörünün 2020 
yılı değerlendirmesini ve dernek faa-
liyetlerini, 2021 yılı öngörülerini ve 
Lojistik Eğilimler ve Beklentiler Araş-
tırma sonuçlarını çevrimiçi olarak dü-
zenlediği basın toplantısında paylaştı.

Toplantıya; UTİKAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Emre Eldener, Baş-

Basın toplantısı kapsamında Türk 
lojistik sektörüne dair gündem mad-
deleri UTİKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Emre Eldener tarafından de-
ğerlendirilirken, sektöre yön verecek 
önemli bir rapor da basına sunuldu.
UTİKAD ve Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Denizcilik Fakültesi Lojistik 
Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Okan Tuna ve ekibinin iş birliği 

UTİKAD Lojistik Sektöründe 
2020 Yılını Değerlendirdi

Eldener: “Pandemide 
Türk lojistik sektörü olarak 

gücümüzü gösterdik”
Pandemi koşulları çerçevesinde 

çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ba-
sın toplantısı; UTİKAD’ın 2020 yılı 
faaliyetlerini içeren bir tanıtım vide-
osu ile başladı. Lojistik sektörünün 
2020 yılında zorlu bir savaştan ba-
şarıyla çıktığını söyleyen UTİKAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Emre El-
dener, “Küresel bir salgını hiç kimse 
öngöremezdi. ‘En kötü senaryoyu 
çizelim’ dense dahi tüm sınırların ka-
patılacağını öngöremezdik. Böyle bir 
durumda bile Türk lojistik sektörü 
olarak çok kısa süre içerisinde topar-
landık ve gücümüzü gösterdik. Yol-
lar kapandı, alternatif yollar bulduk. 
Şoförlerimiz karantinada kaldı, solu-
ğu hemen Ankara’da aldık, konuyu 
çözmek için uğraştık ve başardık. 
Üyelerimize ve sektördeki oyuncu-
lara destek vermek için UTİKAD’ın 
internet sayfasında bir Kovid-19 bö-
lümü açtık. Tüm dünyadaki salgın 
ve lojistik gelişmeleri Kovid-19 say-
famızdan aktardık ki dünyadaki ilk 
örnekti. Sektörümüz tarafından da 
bu sayfa çok övgü aldı” dedi.

UTİKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Emre Eldener’in yıl de-
ğerlendirmesini tamamlamasının 
ardından Dokuz Eylül Üniversitesi 
Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Durmuş Ali Deveci, UTİKAD 
ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz-
cilik Fakültesi iş birliği ile hazırla-
nan “Lojistik Sektöründe Eğilimler 
ve Beklentiler Araştırması 2020” ile 
ilgili bir konuşma yaptı ve sektörle 
üniversitelerin iş birliğinin geliştiril-
mesinin önemini vurguladı. Dekan 
Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci’den 
sonra sözü alan Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Denizcilik Fakültesi Lojistik 
Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Okan Tuna‘’Lojistik Sektöründe 
Eğilimler ve Beklentiler Araştırması 
2020”nin sunumunu gerçekleştirdi.

Tuna: “2020 lojistikçi için
iyi geçti, 2021’den umutlular”
Prof. Dr. Okan Tuna, yaptıkları 

araştırmada lojistik sektörü açısın-
dan 2020’nin iyi geçtiğini, sektö-
rün 2021’den de umutlu olduğu 
sonucuna ulaştıklarını söyledi. Fiyat 
rekabetinin öne çıktığı araştırma-
da; e-ticaretin yeni iş fırsatları sun-
duğunu ifade eden Prof. Dr. Okan 
Tuna, “Lojistik sektöründe yatırım 
yapmak isteyen firmalar teknoloji, 
insan kaynağı ve altyapıya yatırım 
yapmak istiyorlar. Lojistik sektörü 
yatırım konusunda önünü açık gö-
rüyor ve bu konuda umutlu” dedi.

ile hazırlanan “Lojistik Sektöründe 
Eğilimler ve Beklentiler Araştırması 
2020” basın mensuplarıyla paylaşıldı.
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ZİRVEDE
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UZUN YOLDA KONFORLU SÜRÜŞ 
Kabinde karbon rengi kumanda paneli, siyah deri döşemeler, gri tavan 
kaplama, özelleştirilebilir radyatör ızgarası ve iç-dış dikiz aynalar, sadece 
geliştirilmiş ayrıntılar... T High çekiciler, her türlü uzun yol koşulunda 
yüksek performans ve maksimum sürüş konforu sunuyor.
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Yeni AB İthalat Kontrol Sistemi’nin 
İlk Aşaması Devreye Giriyor 
AVRUPA Komisyonu 15 Mart 
2021 AB’nin dış sınırları boyunca 
yasa dışı mal trafiğinin neden oldu-
ğu emniyet ve güvenlik tehditlerine 
karşı Gümrük Birliği’nin “ilk savun-
ma hattının” önemli bir takviyesi 
niteliğinde yeni bir ithalat kontrol 
sistemini (ICS2) devreye sokuyor. 
Tüm kargo taşımacılığı şekillerin-
de tatbik edilmeden önce ICS2 ilk 
aşamada AB’ye gelen veya AB üze-
rinden hava yoluyla geçen posta ve 
ekspres gönderilere odaklanacak. 

ICS2, AB Gümrük Öncesi Emni-
yet ve Güvenlik Programı Reformu-
nun kalbinde yer alan yeni bir kar-
go risk yönetimi platformudur. 15 
Mart 2021 ile 1 Mart 2024 tarihleri 
arasında uygulamaya konacak olan 
üç sürüm şeklinde mevcut ithalat 
kontrol sisteminin yerini alacak. 

Ekonomi Komiseri Paolo Genti-
loni şunları söyledi: “Bugün uygula-
maya konan sürüm vatandaşlarımızı 
ve AB İç Pazarını tehlikeli ve yasa dı-
şı malların trafiğinden kaynaklanan 
kapsamlı tehditlerden korumaya 
yardımcı olmak adına gümrük kap-
samında uygulanacak değişikliklerde 
bir adım mahiyetindedir. Bu durum, 
hızla gelişen tedarik zincirlerimizde 
gümrük kontrollerine daha verimli 
ve etkili bir risk yaklaşımı sağlamaya 
yardımcı olurken, aynı zamanda eşit 
şartlarda bir faaliyet alanını destek-
leyecek ve dış sınırlarımız boyunca 
meşru ticareti kolaylaştıracaktır.”

Ayrıntılarıyla ICS2 
Bu yıl Sürüm 1 ile başlayacak 

olan program, mallar tedarik zin-
cirleri boyunca AB’ye doğru veya 
AB üzerinden hareket ederken, ilk 
defa gerçek zamanlı işbirlikçi risk 
analizini sağlamak amacıyla gümrük 
tarafından toplanan gelişmiş teda-
rik zinciri verilerini ve yeni araçları 
ve süreçleri aşamalı olarak tanıta-
cak. Mevcut rejimin Bilişim Tek-
nolojileri, Gümrük Risk Yönetimi 
ve Ticaret Faaliyetleri açısından 
tam bir revizyonunu kapsamakta 
olup Komisyon’un, Üye Devletlerin 
Gümrük Makamları’nın ve iş dün-
yasının yakın işbirliği ile hazırlandı. 

ICS2 tarafından toplanan ve-
riler, AB’nin güncel Gümrük Ey-
lem Planı’nda belirtildiği gibi, AB 
düzeyindeki analitik yeterlilikler 
üzerinde devam eden çalışmalara da 
katkıda bulunacak. Güvenlik Risk-
leri konusundaki işbirliğini daha da 
güçlendirmek amacıyla Şengen Bilgi 
Sistemi ve Europol ile Kilit Veriler a-
rasındaki bağlantılar da araştırılıyor. 

Sürüm 1 kapsamında, AB’de ku-
rulmuş Ekspres Kuryeler ve Belir-
lenmiş Posta Operatörleri, mallar 
AB’ye bağlı uçaklara yüklenmeden 
önce, mallara ilişkin Giriş Özet Be-
yan verilerinin bir alt kümesini te-
min etmeye başlayacak. PLACI ”Ve-
risi “olarak da bilinen Ön-Yükleme 

Ön Kargo Bilgileri AB Sivil Havacı-
lık Rejimi bağlamında gönderi düze-
yindeki risk analizinin tamamlayıcı 
nitelikteki istihbarat-tahrikli bir ka-
demesini iletmek suretiyle, havacılık 
emniyeti için anlık tehditleri tespit 
etmek açısından gümrük makamları 
tarafından analiz edilecek. 

ICS2’nin ilk sürümü, ilk defaya 

mahsus olmak üzere posta gönderi-
lerine yönelik ön kargo bilgisini bil-
hassa uygulamaya koyacak. Bu du-
rum gümrük makamlarının büyük 
ve büyümekte olan e-ticaret akışları 
çerçevesinde güvenli olmayan muh-
telif trafiği tespit edebilir kılınması 
suretiyle büyük öneme sahip olu-
şacak. İster silah veya uyuşturucu, 
isterse de sahte ilaçlar veya tehlikeli 
oyuncaklar olsun, yasa dışı tedarik 
zincirleri dünya yüzeyindeki küçük 
toprak parçalarının büyük akışları-
nın sunduğu olasılıklardan yararlan-
maya çalışmaya devam edecek. 



ULUSLARARASI Nakliye-
ciler Derneği; eğitim, gençlik 
ve spor alanlarında Avrupa 
Birliği programlarını yürü-
ten Avrupa Birliği Başkanlığı 
Türkiye Ulusal Ajansı’ndan 
akreditasyon belgesi aldı. 
UND, akredite kuruluş sta-
tüsü ile, 2021-2027 döne-
minde lojistik alanında öğ-
renci, öğretmen ve personelin 
uluslararası hareketliliğini 
içeren eğitim projeleri için ön 
elemesiz, doğrudan AB hibe-
lerinden faydalanabilecek.

UND’nin geçen yıl Av-

cılar Mehmet Emin Horoz 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nden bir proje ekibi ile 
birlikte hazırlayarak, Avrupa 
Birliği Başkanlığı Türkiye 
Ulusal Ajansı’na sunduğu 
Erasmus+ akreditasyonu baş-
vurusu onaylandı. 264 kurum 
arasından seçilerek Türkiye 
Ulusal Ajansı’nın “Akredite 
Kurumlar” listesine girmeye 
hak kazanan UND, 2021-
2027 döneminde Avrupa 
Birliği’nin Türkiye Ulusal 
Ajansı’na Erasmus + mesle-
ki eğitim projeleri için tahsis 
ettiği fonlara, yurtdışı ayağı o-
lan mesleki eğitim projeleriy-
le doğrudan başvurabilecek.

Uzun yıllardır sivil toplum 

örgütleri ile eğitim kurumla-
rı arasındaki işbirliklerinin 
en güzel örneklerini ortaya 
koyan UND, Türkiye Ulu-
sal Ajansı desteğiyle, lojistik 
sektöründe insan kaynağı-
nın geliştirilmesi amaçlı yeni 
eğitim projelerini bu yıldan 
itibaren hayata geçirmek için 
gün sayıyor.

Kabul listesinde çok sa-
yıda kamu kurumu ve mes-
lek örgütünün yanında özel 
sektörden mesleki eğitime 
önem veren büyük şirketler 

yer alırken, Lojistik sektö-
ründen sadece UND bu sta-
tüye hak kazandı.

Türkiye Ulusal Ajansı ta-
rafından sağlanan akredite 
kurum statüsü çerçevesinde 
UND,  2021-2027 döne-
minde, aşağıdaki gruplar baş-
ta olmak üzere, farklı kesim-
lere yönelik yenilikçi eğitim 
projelerine doğrudan destek 
alabilecek:

• Lojistik alanında öğre-
nim gören lise, meslek yükse-
kokulu öğrencileri,

• Lojistik alanında eğitim 
veren öğretmenler ve akade-
misyenler,

• Lojistik şirketlerinde 
çalışan beyaz yaka, mavi ya-

ka personel ve profesyonel 
sürücüler.

Erasmus+ Akreditasyo-
nu programı kapsamında, 
Türkiye Ulusal Ajansı’nın 
destekleri ve UND networ-
kündeki şirket ve kurumların 
katılımıyla UND gözetimin-
de yurtdışında gerçekleştiri-
lecek teknik geziler, saha zi-
yaretleri, özel eğitimler ve staj 
imkanlarını içeren farklı ve 
yenilikçi mesleki eğitim pro-
jeleri yüzlerce kişinin mesleki 
gelişimine katkı sağlayacak.

UND, 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü’nü vesilesiyle tüm 
kadınlara; dün, bugün ve gele-
cek için teşekkür ederek, özel 
günlerini kutladı. UND Yö-
netim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu, bugüne kadar aileyi 
ve toplumu bir arada tutarak 
toplamsal hayatın işleyişini 
sağlayan kadınların artık iş 
hayatına yön verdiğini söyledi.

Kadınların sektörde daha 
fazla yer almasıyla birlikte yö-
netimde de söz sahibi olmaya 
başladığını, birçok önemli lo-
jistik şirketinin yönetici kol-
tuğunda kadınların bulundu-
ğunu söyleyen Nuhoğlu “Bu 
sektörün; kadınların, disip-
linli ve özverili çalışmalarına, 
esnek ve çözüm odaklı yak-
laşımlarına, cesur ve kararlı 

oluşlarına bugün her zaman-
kinden çok daha fazla ihtiyacı 
var. Kadınların sayısı, sektö-
rümüzde ne kadar çok olursa, 
sektörümüz de o kadar güçlü 
ve sağlam olacaktır” dedi.

Çetin Nuhoğlu, erkek ege-
men bir sektörde kadın sayı-
sının hızla artması nedeniyle 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi ve “Eskiden sektörü-
müzde belirli kademelerde 
görmeye alıştığımız ve sayıları 
bir hayli az olan kadınlar ar-
tık her alanda görev alıyorlar. 
Muhasebeden, depolama-
ya, satıştan filo yönetimine, 
yönetici koltuğundan araç 
direksiyona kadar her yerde 
kadın eli var. Bu sektör büyü-
yecek, gelişecekse bunun mi-
marı kadınlar olacaktır” dedi.
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Gelişmiş ülkelerde uzunyol şoförü bul-
makta sorun yaşanıyor. Başta güven-
lik riskleri olmak üzere düşük ücret, 
çalışma koşullarının ağırlığı, nüfusun 
yaşlanması gibi nedenlerle AB ülke-
lerinde yaşanan şoför açığı giderek 
büyüyor.  Almanya, İngiltere, Belçika, 
Hollanda gibi ülkeler şoför açığını, 
eski Doğu Bloku ülkelerinden gelenler-
le bir ölçüde çözüyor. Türkiye’de he-
nüz kriz boyutunda bir sorun olmasa 
da ABD gibi uzun durak aralıklarına 
sahip karayolu taşımacılığı yapılan 
ülkelerde bu sorun, iç taşımalarda 
da yaşanıyor. Çekicilerin çoğunlukla 
şoförlere ait olduğu bu ülkede çözüm 
olarak araçlar mesai süresi içinde 
eve dönüş yapabileceği durağa kadar 
götürülüp, o noktada römorku diğer 
taraftan getirilen römork ile değişti-
rilerek dönüş yapılıyor.  

IRU tarafından özellikle gündem-
de tutulan şoför açığının giderilmesi 
ve bu amaçla çalışma koşullarının dü-
zeltilmesine yönelik çeşitli önermeler 
bulunuyor. Ancak kaynak havuzunu 
sadece erkek şoförlerden oluşturmak 
yerine kadın erkek birlikte düşünmek, 
çözüm yolundaki en etkili ve kestirme 
adım olabilir gibi duruyor. Bu konuda 
İskandinav ülkelerinde başarılı örnek-
ler bulunuyor. Polonya başta olmak 
üzere bazı ülkelerin karayollarında 
ise eşli yolculuklar yapılıyor. Fakat bu 
örneklerin ortak özelliği, araç sahiple-
rinin aynı zamanda sürücü olmasıdır. 

Uzunyol şoförleri nasıl çalışıyor, 
gündelik yaşam koşulları nedir, ulus-
lararası yollarda ne sıkıntıları var gibi 
konuları bu aşamada göz ardı etmekte 
sakınca görmüyorum. Ayrıca taşımacı-
ların, şoförleri ile yaşadıkları sorunları 
da şimdilik bir yana bırakıyorum. Ön-
celiğimi, kadınları uzunyol özellikle de 
uluslararası sürücülük yapmaya teşvik 
etmek ve böylece şoför açığına çözüm 
üretirken aynı zamanda fırsat eşitliği-
ne de katkıda bulunmaktan yana kul-
lanıyorum. Ne de olsa pozitif ayrımcılık 
gerektiren konuların listesi uzadıkça 
anlamları da azalmaya başlıyor. Bu 
nedenle öncelikleri doğru saptamak 
gerekiyor. Konumuz lojistik, eksiğimiz 
ise sürücü... Sorunu, kadınlara yönelik 
fırsat eşitsizliğine de çözüm üretecek 
bir şekilde gidermeye çalışmak, birden 
çok fayda sağlayacaktır.  

8 Mart kadınlar gününü de kapsa-
yan dergimizin bu sayısında, hayata 
geçmesi mümkün bir çözüm önerisi 
olarak kadın şoför seçeneğinin değer-
lendirilmesini öneriyorum. Özellikle 
sektörel sivil toplum kuruluşlarının 
bu konuya odaklanmasını yerinde ve 
gerekli bir faaliyet alanı olarak görü-

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

yorum. Bu çalışmanın olumlu sonuçla-
rı, sektörün ‘erkekler kulübü’ imajına 
da son verecektir. Ancak sivil toplum 
örgütleri kadar şirketlerin de bu ko-
nuya önem vermesi ve siyasal partiler 
gibi göstermelik değil gerçekçi bir ka-
dın şoför kontenjanına sahip olması 
gerekir. Böylece Türkiye, bu alanda, 
gelişmiş batılı ülkelerin önüne geçme 
fırsatı yakalar. Öte yandan; Atatürk 
önderliğinde kurulan ve pek çok ülke-
de kadının adı anılmazken seçme ve 
seçilme hakkı verilen bir ülkenin şir-
ket yöneticileri, aday havuzunu geniş-
leten, üstelik ayrımcı değil kapsayıcı 
bir tavırla çok başarılı işletmeler ya-
ratacaklardır. 

Ofis genelinde, depolarda oransal 
olarak daha fazla sayıda kadın çalışan 
olsa da söz konusu şey kamyon ve çeki-
ci kullanmak olunca kadınlar neredey-
se yok denilebilir. Salgın koşullarında 
iyice artan personel talebi nedeniyle 
kadınların kentiçi teslimat alanların-
da hızlı şekilde yer aldığını görüyoruz. 
Bunun uzun yollarda araç kullanmak 
şeklinde ve artarak sürmesi şaşırtıcı 
olmayacaktır. 

Uzun yol molalarındaki sürücüler, 
park durumundaki çekicilerinin mut-
fak dolaplarını açar; kimi böreğini, 
kimi kavurmasını, kimi de sarmasını 
hazır edip küçük taburelerin üzerinde 
birlikte yemek yemeye hazırlanırken 
ince bir konfor yaratır. Bu tablonun 
kadın sürücülerin özenli katkıları ile 
çok daha harika düzeylere çıkacağını 
düşünüyorum. Eminim kabinler çok 
daha temiz, düzenli ve ev sıcaklığını 
yansıtan birer yaşam alanı olacaktır. 
Elbette çok kısa bir zaman içinde çe-
kici üreticileri bu yaşam alanlarını, 
kadınları da gözetecek şekilde tasar-
layacaktır. Ve kadınlar muhteşem yol 
hikayeleri yazacaktır… 

Haydi kadınlar, yalnızca şirketlerin 
ve derneklerin sizin için yapacaklarına 
bel bağlamayın, harekete geçin, yol-
lar sizi bekliyor. Dünyanız büyüyecek, 
herkesin hayran olduğu bir hayat sü-
receksiniz. Yapabilirsiniz!..
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oranının düştüğünü belirtti. 
Bununla birlikte, Avrupa’da 
2020 yılında kadın otobüs 
şoförlerinin payının yüzde 
10’dan yüzde 16’ya çıkması 
ümit verici bir sonuç olarak 
değerlendiriliyor.

25 yaşın altındaki kam-
yon şoförlerinin zaten dü-
şük olan yüzdesi 2020’de 
daha da geriledi. Bu oran, 
Avrupa ve Rusya’da yüzde 
5’e, Meksika’da yüzde 6’ya 
ve Türkiye’de yüzde 7’ye 
düştü. Tüm dünyada pro-
fesyonel kamyon sürücü-
lerinin ortalama yaşı 50’ye 
yakın ve rapora göre, her yıl 
giderek daha da yaşlanan bu 
demografik ‘saatli bomba’, 
minimum sürücü yaşını 
azaltmak için herhangi bir 
işlem yapılmazsa daha da 
kötüleşecek.

IRU’NUN yıllık olarak dü-
zenlediği ‘Sürücü Eksikliği 
Anketi’, Kovid-19 nedeniyle 
azalan şoför talebine rağmen, 
sürücü bulma sıkıntısının 
halen endişe verici oranda ol-
duğunu ortaya koydu. Bu so-
run tüm bölgelerde karayolu 
taşımacılığı operatörlerinin 
üzerindeki baskıyı arttırırken 
Uluslararası Karayolu Taşı-
macılığı Birliği IRU,  hükü-
metlere özellikle işsiz genç-
lerin ve kadınların mesleğe 
yönlendirmesini teşvik etmek 
için çağrıda bulundu. 

Araştırmayı 20’den fazla 
ülkeden 800 karayolu taşıma-
cılığı şirketi üzerinde yürüten 
IRU, sürücü sıkıntısının en 
yoğun olarak şoför kadrola-
rının yüzde 20’sinin doldu-
rulamadığı Avrasya’da yaşan-
dığını; Çin’in ise 2020’de bu 
pozisyonda yüzde 4 oranın-
daki açık ile en az etkilenen 
ülke olduğunu açıkladı.

Diğer bölgelerde saptanan 
sürücü sıkıntısı salgın nede-
niyle 2020’de 2019’a göre 
daha düşüktü. Avrupa’da, 
doldurulamayan sürücü po-
zisyonları yaklaşık dörtte 
üç oranında azaldı. Otobüs 
sürücülerindeki oran yüzde 
20’den yüzde 5’e gerilerken 
kamyon sürücülerinde yüzde 
24’ten yüzde 7’ye düştü.

Türkiye’de 
yüzde 20 şoför açığı olacağı 

tahmin ediliyor
Taşımacılık şirketleri, 

ekonomilerin iyileşmesi ile 
birlikte ulaştırma hizmetleri-
ne olan talebin artacağını ve 

2021’de sürücü sıkıntısının 
yeniden tırmanışa geçeceğini 
tahmin ediyor. Avrupalı şir-
ketler bu yıl sürücü sayısında 
yüzde 17’lik bir açık bekli-
yorlar. Bu açığın Meksika’da 
yüzde 18, Türkiye’de yüzde 
20, Rusya’da yüzde 24 ve 
Özbekistan’da neredeyse üç-
te bir oranında olacağı tah-
min ediliyor.

IRU Genel Sekreteri Um-
berto de Pretto, anket so-
nuçlarını “Sürücü sıkıntısı, 
karayolu taşımacılığının, te-
darik zincirlerinin, ticaretin 
ve ekonominin işleyişini ve 
nihayetinde de istihdamın ve 
vatandaşların refahını tehdit 
ediyor. Bu bekleyebilecek bir 
konu değil, hemen harekete 
geçilmesi gerekiyor,” şeklinde 
yorumladı. 

IRU anketi ayrıca sürücü 
sıkıntısının nedenlerini araş-
tırdı ve ankete katılanların 
yüzde 38’i ana nedenin eği-
timli sürücü olmaması oldu-
ğunu belirtti. 

Kadınlar ve gençler
mesleğe teşvik edilmeli
Pandeminin daha da kötü-

leştirdiği zorlu çalışma koşul-
ları ile kadınların ve gençlerin 
mesleğe teşvik edilmesindeki 
zorluklar da ifade edilen so-
runlar arasında gösterildi. 
Anket, sektörün tüm bölüm-
lerinde daha fazla kadını işe 
çekme çabalarında karışık so-
nuçlara işaret ediyor. Dünya 
çapındaki kamyon sürücüle-
rinin sadece yüzde 2’si kadın 
ve ankete katılan tüm ülkeler, 
kadın kamyon sürücülerinin 

düşünülürken pek çok ülkede 
profesyonel sürücülük mes-
leği için asgari yaşın 21 veya 
üzeri olması bir handikap 
olarak görülüyor. Okuldan 
ayrılma ile direksiyon başına 
geçme arasındaki bu süre cay-
dırıcı bir etken olarak değer-

lendirilirken hükümetlere, 
küresel bir iş motoru olarak 
mesleğin tüm potansiyelini 
ortaya çıkarmak adına asgari 
eğitimli sürücü yaşını 17’den 
başlatıp eğitimle 18’e çıkar-
maları çağırısı yapılıyor.

Öte yandan, dünya çapında 
tehlike çanları çaldıran bu en-
dişe verici açığı gidermek için 
güvenli ve emniyetli kamyon 
park alanlarına daha fazla ya-
tırım yapılması gerektiği belir-
tiliyor. Bu yatırımların uzun 
yol şoförlerinin koşullarını 
daha güvenli hale getireceğine 
ve kadınlar başta olmak üzere 
daha çok insanı direksiyon ba-
şına geçmeye teşvik edebilece-
ğine dikkat çekiliyor.

Özellikle yeni teknolo-
ji, güvenlik beklentileri ve 
uyumluluk standartları ile 
yetenekli sürücüleri çekmek 
ve geliştirmek için eğitim ve 
sertifikalandırma hayati önem 
taşıyor. Yeni IRU RoadMas-
ters Programı, endüstrinin sü-
rücü sıkıntısını gidermek için 
insanlara yatırım yapmasına 
yardımcı oluyor. Geçtiğimiz 
yıl Kovid-19 kısıtlamaları, ö-
zellikle de medyanın teslimat 
yerleri ve geçici sınır kontrol-
lerindeki kötü muamelelere 
odaklanması ile birlikte mes-
leğin cazibesini azalttı. IRU’ya 
göre çalışma koşullarının iyi-
leşmesi için sürücülere daha 
saygılı davranılması gerekiyor. 
Birlik bunu desteklemek için 
sürücülere karşı takınılacak 
tutumlara dikkat çeken bir 
belge yayınladı. Başkan Um-
berto de Pretto, “Çözümler 
var, ancak hükümetler mesle-
ğe erişimi kolaylaştırmak, ça-
lışma koşullarını iyileştirmek 
ve işgücünü geliştirmek için 
derhal harekete geçmezlerse, 
sürücü sıkıntısı hayati mobi-
lite ağlarını ve tedarik zincir-
lerini bozmaya ve sonunda da 
onarılamaz bir şekilde zarar 
vermeye devam edecek” şek-
linde konuştu.

Yaş, park alanları, eğitim ve 
çalışma koşulları konusunda 

harekete geçmek şart
Genç işsizlik oranının yüz-

de 30’un çok üzerinde olduğu 
ülkeler bulunduğu ve bu ül-
kelerde gençleri sektöre çek-
menin basit olması gerektiği 

Gençler ve Kadınlar Teşvik Edilmezse 
2021’de Şoför Sıkıntısı Daha da Artacak

Kaynak: www.iru.org

Birinci sayfadaki haberin devamı
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nüşmesini içeriyor. AB’nin 
‘Avrupa Birliği ekonomisini 
sürdürülebilir kılmak’ olarak 
tanımladığı planı, iklim ve 
çevresel tehditleri fırsatlara 
çevirerek bu geçişi adil ve 
herkes için kapsayıcı olma 
iddiasına sahip. 

Avrupa Yeşil Mutabakatı, 
temiz ve döngüsel ekonomi-
ye geçerek kaynakların etkin 
kullanımını arttırmayı ve bi-
yoçeşitliliği yeniden temin e-
derek kirliliğin önüne geçme-
yi hedefleyen bir eylem planı 
açıkladı. Bu plan, gereken 
yatırımları ve mevcut finans-
man gereçlerinin çerçevesini 
çizerken nasıl adil ve kapsa-
yıcı bir geçiş sağlanacağını 
da açıklıyor. Avrupa Birliği 
2050 yılında nötr iklim he-
define sahip. Bu doğrultuda, 
söz konusu siyasi taahhüdü 
yasal bir zorunluluğa çevir-
mek üzere bir Avrupa İklim 
Kanunu teklifi de sunulmuş 
bulunuyor. Hedeflenen so-
nuçlara ulaşmak için eko-
nominin tüm sektörlerinin 
harekete geçmesi gerektiğini 
belirten AB Yeşil Mutabaka-
tı, yapılması gereken girişim-
leri şöyle özetliyor:

- Çevre dostu teknolojile-
re yatırım yapmak

- Sanayinin yenilenmesini 
desteklemek

- Özel ve toplu taşımacı-
lıkta daha temiz, daha ucuz 
ve daha sağlıklı yöntemler 
sunmak

- Enerji sektörünü kar-
bonsuzlaştırmak

- Yapıların daha enerji ve-
rimli olmalarını sağlamak

AVRUPA Birliği, Avrupa’ya 
ve tüm dünyaya karşı bir teh-
dit olarak tanımladığı iklim 
değişikliği ve çevre tahribatı-
nın yarattığı tehditlere karşı 
yeni bir büyüme stratejisi uy-
gulama kararı aldı. Bu strate-
ji; 2050 yılına kadar sera gazı 

emisyonlarını sıfırlamak, 
ekonomik büyümeyi kay-
nak kullanımından çözmek, 
bunu yaparken de hiç kim-
seyi ve hiçbir yeri dışarıda 
bırakmamak yoluyla birliğin 
modern, kaynak-verimli ve 
rekabetçi bir ekonomiye dö-

de paylaştı: “Karbon sızıntı-
sı, karbon düzenlemesi olan 
ve olmayan bölge/ülke ara-
sında ortaya çıkmaktadır. Bu 
nedenle karbon sızıntısını 
azaltma hedefiyle ilgili olarak 
AYD’nin gündeme getirdiği 
en önemli konulardan biri 
de sınırda karbon uyarlama 
mekanizmasıdır. Mekaniz-
manın amacı, ticareti yapılan 
malların üretiminde içerilen 
karbon maliyetleri arasında-
ki farkların sınırda uyarlama 
yöntemiyle giderilmesidir. 
Mekanizmanın nasıl işleye-
ceği ve hangi sektörlere yö-
nelik uygulanacağı henüz 
belirgin değildir. Ama AB 
sınırından girecek malların 
karbon içeriği –eğer gel-
dikleri ülkede vergilendiril-
memiş veya fiyatlanmamış-
sa- fiyatlanacak, geldikleri 
ülkede fiyatlanmışsa o fiyat 
AB’de geçerli olan karbon 
fiyatından düşülerek uyarla-
ma yapılacaktır.”

TÜSİAD tarafından 2020 
yılında yayınlanan ‘Eko-
nomi Göstergeleri Merce-
ğinden Yeni İklim Rejimi 
Raporu’nda yer alan verileri 
kaynak alan sunumda, Av-
rupa Yeşil Mutabakatı’nın 
Türkiye için bir risk olduğu 
kadar, sürdürülebilir kalkın-
mayı hedefleyen bir dönüşü-
mün aracı olarak yepyeni bir 
fırsat olarak değerlendirile-
bileceği de belirtildi. Rapor 
özetinde şu saptamalara da 
yer verildi: ‘Unsurları karar-
lılıkla saptanmış bir strate-
jik dönüşüm çerçevesinde, 
emisyon azaltımını, elde edi-
len fonların şirketlerin yeşil 
dönüşümü amacıyla kulla-
nılmasını ve yenilenebilir 
enerji ile enerji verimliliğini 
merkeze alan alternatif bir 
Yeşil Ekonomik Dönüşüm 
senaryosu sayesinde gerek 
milli gelirde, gerekse sera 
gazı emisyonlarında anlamlı 

iyileştirmelerin sağlanabile-
ceği öngörülmektedir. Yeşil 
ekonomik dönüşüm strateji-
si emisyon azaltım hedefleri-
nin ulusal ekonomide üretim 
ve istihdamın artırılarak sağ-
lanabileceğini göstermekte, 
Türkiye’nin sürdürülebilir 
kalkınma stratejisi arayışları-
na önemli bir alternatif sun-
maktadır.’

DEİK’ten karbonsuz 
ekonomiye geçiş desteği
Avrupa Yeşil Mutabakatı 

kapsamında iklim değişikli-
ği ile mücadele ve sürdürü-
lebilir kalkınma alanlarında 
somut ve kararlı adımlar 
atılması konusunda sorum-
luluğun yalnızca devletlerde 
değil; özel sektör kuruluşla-
rında da olacağını belirten 
DEİK, Sanayi Sektörünün 
Karbonsuz Ekonomiye Ge-
çiş Sürecinin Desteklenmesi 
Projesini başlattığını du-
yurdu. Söz konusu raporun 
oluşturulmasında sanayi 
kuruluşlarının katkılarının 
önem arz ettiğinin ifade edil-
diği duyuruda hazırlanan 
ankete katılım çağrısı yapıl-
dı ve şöyle denildi: ‘Toplam 
ihracatımızın yüzde 42’sini 
gerçekleştirdiğimiz AB ile 
ticaret ilişkilerimizin, Yeşil 
Mutabakat düzenlemeleriyle 
birlikte sürdürülebilir üre-
tim modelleri çerçevesinde 
ve sıfır karbon hedefiyle güç-
lenerek devam etmesi, ülke-
miz sanayisi için tehditleri 
olduğu kadar fırsatları da be-
raberinde getirmektedir. Bu 
minvalde mutabakatın dış ti-
caretimize getireceği değişik-
lik ve düzenlemelerin sanayi 
kuruluşlarımızın iş yapış şe-
killeri üzerinde yaratabilece-
ği etkileri öngörebilmelerini 
sağlamak ve alınabilecek ted-
birleri değerlendirmeleri için 
projemiz kapsamında önce-
likle bir rapor ve kontrol lis-
tesi de oluşturulacaktır.’ 

- Evrensel çevre standartla-
rını geliştirmek için uluslara-
rası ortaklarla birlikte çalışmak

AB, yeşil ekonomiye geçiş 
sürecinden en çok etkilene-
cek olan taraflara da maddi 
destek ve teknik yardım ver-
meyi taahhüt ediyor ve bunu 
Adil Geçiş Mekanizması ola-
rak adlandırıyor. Bu destek, 
en çok etkilenen bölgeler 
için 2021-2027 yılları arasın-
da en az 100 milyar Euro’luk 
bir kaynağın seferber edilme-
sini kapsıyor.

Sevil Acar: 
‘Avrupa için 

fırsat olabilir’
24 Şubat tarihinde düzen-

lenen DEİK EU Talks etkin-
liğinde konuşmacı olarak yer 
alan Boğaziçi Üniversitesi 
İklim Değişikliği ve Politika-
ları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi öğretim görevlisi 
Doç. Dr. Sevil Acar, Avrupa 
Yeşil Mutabakatı’nın yarat-
tığı fırsatları ve riskleri de-
ğerlendirdi. ‘Avrupa Yeşil 
Düzeni Türkiye Ekonomi-
sini Nasıl Etkiler?’ başlıklı 
sunumunu paylaşan Doç. 
Dr. Acar, Sınırda Karbon 
Düzenlemesi’ne (SKD) bağ-
lı olarak Türkiye’nin AB’ye 
ihracatının, içerdiği karbon 
düzeyine göre vergilendiril-
meye başlayacağını belirtti 
ve Döngüsel Ekonomi regü-
lasyonları ile özellikle beyaz 
eşya, otomotiv, makine sana-
yiinde ürün standartlarının 
güncellenmesinin gerekece-
ğinin altını çizdi. Doç. Dr. 
Acar, Sınırda Karbon Meka-
nizmasına ilişkin şu bilgileri 

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve
Sınırda Karbon Uygulaması 
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AVRUPA Yeşil Muta-
bakatı’na ilişkin ilgili sektör-
leri bilgilendirmek amacıyla 
bir dizi etkinlikler düzenle-
yen Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK), konuya iliş-
kin bir bilgilendirme notu 
yayınladı. Bilgilendirme no-
tunda şu bilgilere yer verildi:

Avrupa Yeşil Mutabaka-
tı hedefleri doğrultusunda 
sanayiden tarıma, ulaştır-
madan enerjiye kapsamlı bir 
dönüşüm gerçekleştirilecek-
tir. Bu dönüşüm sadece üye 
ülkeleri değil AB’nin ticari 

ilişkilerde bulunduğu diğer 
ülkeleri de etkileyecektir. 
Yeşil Mutabakat ile ülkemiz-
de de birçok sektörün iş sü-
reçlerinde önemli değişimler 
yaşanması beklenmektedir. 
Bu değişim özellikle sınır-
da karbon düzenlemesi ile 
önemli etkilerini hissettire-
cek, bunun yanında idari 
süreçlere ve üretim süreç-
lerine yönelik ek maliyetler 
doğurabilecektir. Bahsedi-
len değişimlerin yanı sıra, bu 
süreç Türkiye için gerek AB 
mevzuatına uyum süreci ge-

rekse mevcutta yürütülen il-
gili girişimler ile avantajlı bir 
duruma dönüşebilecektir. 
Avrupa Birliği, sürecin haya-
ta geçirilmesi için kamu ve 
özel sektör yatırımlarını teş-
vik eden bir trilyon Euro’yu 
askın bir çerçeve sunmuştur. 
Bu kapsamda Avrupa Yatı-
rım Bankası (EIB) ile birlikte 
sürdürülebilir yatırımların 
finansmanı sağlanacak, ka-
muda ve özel sektörde ya-
tırımların geliştirilmesi ve 
yeniden yönlendirilmesi için 
teşvikler sağlanacaktır.

DEİK YEŞİL MUTABAKAT 
BİLGİLENDİRME NOTU YAYINLADI

AVRUPA YEŞİL 
MUTABAKATI KAPSAMINDA 
TANIMLANAN 
7 POLİTİKA ALANI

NELER GETİREBİLİR?

 Temiz Enerji
 Sürdürülebilir Sanayi
 İnşaat ve Renovasyon
 Tarladan Sofraya
 Kirliliğin Önlenmesi
 Sürdürülebilir Hareketlilik
 Biyoçesitlilik

 Karbon Vergisi
 Karbon azaltım çalışmaları

 Dış ticarette ek idari yükler
 Finansman süreçlerinde yeşil kriterler

 Ek raporlama ve doğrulama ihtiyaçları
 Üretim süreçlerinde revizyon ihtiyacı

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Sınırda karbon 
düzenlemesi 

desteğe dönüşebilir
Avrupa Parlamentosu Çevre Ko-

mitesi, Sınırda Karbon Düzenleme 
Mekanizması hakkında görüşünü 
bildirdi. Avrupa Birliği’nin küresel 
ticaretinde karbon yoğunluğunu he-
saba katmayı amaçlayan Sınırda Kar-
bon Düzenleme Mekanizması’nın, 
Emisyon Ticaret Sistemi’ndeki üc-
retsiz karbon salım haklarının yerine 
geçmesi gerektiğini öne sürdü. Yeni 
düzenlemenin, düşük karbonlu eko-
nomiye geçmeye karar verecek bir 
Türkiye için iklim finansmanı fırsa-
tına dönüşebileceği ifade edildi. 

Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN 
Europe) Endüstriyel Dönüşüm Po-
litikası Koordinatörü Doreen Fedri-
go, “Sınırda Karbon Düzenleme Me-
kanizması, AB endüstrilerinin net 
sıfır emisyona geçişleri için eşit şart-
lar sağlamayı ve küresel çapta tüm 
ekonomilerin de benzer şekilde kar-
bonsuzlaşmasını amaçlıyor. 5 Şubat 
Cuma günü gerçekleşen oylamada, 
Avrupa Parlamentosu, endüstrinin 
‘hem pastam dursun, hem karnım 
doysun’ diyemeyeceğini vurguladı. 
Parlamenterler, Sınırda Karbon Dü-
zenleme Mekanizması’nın uygula-
maya konması halinde, AB Emisyon 
Ticaret Sistemi kapsamında kirlilik 
izinlerinin ücretsiz tahsis edilme-
sinin tamamen durdurulması gere-
keceğini açıkça belirtti. Bu, karbon 
yoğun endüstrilerin büyük çoğunlu-
ğunu, neden oldukları iklim hasarını 
karşılamaktan koruyan boşluğu ka-
patmak için açık bir çağrı” dedi. 

Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN 
Europe) Türkiye İklim ve Enerji Po-
litikaları Koordinatörü Özlem Katı-
söz ise, “Sınırda Karbon Düzenleme 
Mekanizması, endüstriyi karbon-
suzlaştırma sürecinde AB sanayileri 
için eşit bir oyun alanı sağlamayı ve 
Türkiye gibi AB ile etkileşim içinde 
olan ekonomileri de teşvik etmeyi 
amaçlıyor. Avrupa Birliği, ihracatı-
nın neredeyse yarısını AB ülkeleri-
ne yapan Türkiye için büyük önem 
taşıyan bir ticaret ortağı. Türkiye 
henüz Paris Anlaşması’nı onaylama-

dığı için mekanizmaların tartışıldığı 
küresel iklim gündeminin bir par-
çası olma fırsatını kaçırıyor. Anlaş-
mayı hemen onaylayarak harekete 
geçmeli. Bu, Türkiye’de düşük kar-
bon ekonomisine geçişi mümkün 
kılacak bir Sınırda Karbon Düzen-
leme Mekanizması’nın tasarımı için 
AB’yi etkileyebilmenin ilk ve temel 
adımı. Türkiye, mekanizmadan ka-
çınmak yerine bunu kendi endüst-
rilerinin karbon ayak izini azaltma 
ve bir iklim finansmanı desteğine 
dönüştürme fırsatı olarak görmeli” 
şeklinde konuştu.

Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN 
Europe) Türkiye İklim ve Enerji 
Politikaları Koordinatörlüğünden 
paylaşılan bilgiye göre Emisyon 
Ticareti Sistemi, geçtiğimiz Aralık 
ayında kabul edilen AB’nin yeni 
2030 iklim hedefiyle uyumlu olacak 
şekilde bu yıl revize edilecek. Re-
vizyonun, sanayiye verilen ücretsiz 
tahsisleri aşamalı olarak kaldırması 
ve yüksek derecede kirletici endüst-
riyel sektörlerinin sera gazı emis-
yonlarının hızlı şekilde azaltımı için 
daha yüksek bir karbon fiyatı getir-
mesi gerekiyor.

NASIL HAZIRLANABİLİR?

 Yeşil Mutabakat’ta hedefle-
nen üretim ve ticaret süreçleri-
nin ve değişimin yakından takibi

 Üretim süreçlerinde kaynak 
verimliliği ve döngüsel ekonomi 
temelli dönüşümler

 Karbon ayakizi ölçümleri
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TÜM dünyayı saran, insanla-
rı evlerine kapatan, gemileri 
uçakları trenleri kamyonları 
yolundan eden salgında insan-
lık büyük bir sınama ile karşı 
karşıya. Bu sürecin vazgeçil-
mezi olan tedarik zincirinin en 
önemli halkası durumundaki 
karayolu taşımacıları, insanlı-
ğın salgına karşı verdiği büyük 
mücadeleye, hayatın her ala-
nında etkili bir şekilde destek 
verdi. Bütün olumsuzluklara 
karşın bin milyon 600 bin do-
layındaki ihracat olmak üzere 
2 milyonu aşkın karayolu ta-
şıması gerçekleştiren uluslara-
rası nakliyeciler, Avrupa’dan 
Orta Asya’ya, Ortadoğu’dan 
BDT’ye uzanan coğrafyalarda 
birer nefer gibi çalışan şoförleri 
ile birlikte büyük bir başarı el-
de ettiler. Bazı hatlarda küçük 
gerilemeler olsa da bu başarı 
doğal olarak sayılara da yansıdı.  

Uluslararası Nakliye-
ciler Derneği UND’nin 
Türkiye’nin 2020 yılı karayo-
lu taşımacılığı verilerine gö-
re ithalat ve ihracat amacıyla 
gerçekleşen toplam taşımanın 
2 milyon 182 bin 170 adet ol-
duğu ve yüzde 74’ünü Türk 
yüzde 26’sını ise yabancı araç-
ların karşıladığı görülmektedir. 
Transit taşımalar ve boş girişle-
ri de eklediğimizde 2020 yılın-
da Türkiye üzerinden toplam 3 
milyon 432 bin 193 araçlık bir 
trafik gerçekleştiğini görürüz. 
Buna göre aylık 300 bin araç 
Türkiye’nin sınır kapılarından 
geçiş yapmaktadır. 

İhraç taşımalarında
Avrupa farkı

Türkiye’nin 2020 yılına 
ilişkin uluslararası taşımacı-
lık verilerine göre toplamda 
bir milyon 592 bin 678 adet 
ihraç taşıması gerçekleşti. Bir 
yıl öncesine göre yüzde 5 dü-
şüşle gerçekleşen bu taşımala-

rın yüzde 77’sini Türk plakalı 
araçlar gerçekleştirdi. 2020 
yılında küresel çapta yaşanan 
olumsuzluklar, kısıtlamalar ve 
salgın etkisi ile Türk plakalı 
araçlar yüzde 6 düşüş yaşar-
ken, yabancı araçların payı ise 
yüzde bir artış göstermiştir. 
Yabancı araçlar arasında en 
yüksek pay Bulgaristan, Ro-
manya, Gürcistan, İran gibi 
komşu ülke araçlarına aittir.

Aynı dönem için batı kapıla-
rından 2020 yılında bir önceki 

yıla göre Karayolu ve Ro-Ro 
ile yapılan taşımalar incelendi-
ğinde; Türk araçlarının kara-
yolunda yüzde 3 artış, Ro-Ro 
tercihlerinde ise yüzde 11 dü-
şüş olduğu gözlendi. Yabancı 
plakalı araçlarda ise bu düşüş 
yüzde 7 olarak gerçekleşti. Ro-
Ro taşımalarında gözlenen 15 

bin 822 adetlik düşüşe karşın 
11 bin 382 adeti bulan karayo-
lu taşımaları artışı ile toplamda 
662 bin 655 adet aracın batıdan 
çıkış yaptığı hesaplanmıştır. 

Özellikle ikinci çeyrekte 
gözlenen hızlı düşüş, alınan 
önlemler sayesinde toparlanma 
eğilimine girmiş ve yıl topla-
mında göreceli olarak daha az 
bir düşüş yaşanmıştır.

Türk araçlarının ihracat taşı-
ması yaptığı ilk 20 ülke, toplam 
taşımaların yüzde 80’ini kap-

samaktadır. Son iki yıl içinde 
Türk araçları ile Avrupa ülke-
lerine yapılan taşımalar aynı 
düzeyde kalsa da BDT ve Orta 
Asya ülkelerine yönelik taşıma-
lar yüzde 10 oranında düşmüş-
tür. Ortadoğu’ya yönelik taşı-
malarda görülen düşüş oranı ise 
yüzde 9 olarak gerçekleşmiştir. 

Toplam taşımaları 373 bin 
20 adet ile yüzde bir oranında 
artış gösteren yabancı plakalı 
araçların Avrupa ülkelerine 
yönelik taşımaları 205 bin 726 
adet ile yüzde 3 artarken, BDT 
ve Orta Asya ülkelerine yöne-
lik sefer sayıları ise 89 bin 574 
düzeyinde olsa da yüzde 18 gi-
bi yüksek bir oranda artmıştır. 
Aynı dönemde Ortadoğu’ya 
yönelik yabancı plakalı araç-
ların taşımaları yüzde 22 ora-
nında düşüş ile 61 bin 153 adet 
olarak gerçekleşmiştir. 

İthalatta Almanya farkı
2019 yılında 611 bin 623 

adet olarak gerçekleşen ithalat 
taşımaları, 2020 yılında küresel 
çapta yaşanan tüm olumsuzluk-
lar, kısıtlamalar ve salgın etki-
sine rağmen toplamda yüzde 4 
düşüş ile 589 bin 501 adet ola-
rak gerçekleşmiştir. Türk araçla-
rı yüzde 3, yabancı plakalı araç-
ların sayısındaki düşüş ise yüzde 
4 oranında gerçekleşmiştir. 

Türk araçlarının ithalat taşı-
ması yaptığı ilk 20 ülke toplam 
taşımaların yüzde 88’ini karşı-
lamaktadır. Son iki yıl içinde 
Türk araçlarının yapmış oldu-
ğu ithalat taşımaları 2020 yı-
lında yüzde 3 düşüş göstererek 
400 bin 788 adet olarak gerçek-
leşmiştir. En büyük düşüş yüz-
de 12 ile Avrupa ülkelerinden 
yapılan ithalat taşımalarında 
görülmüştür. Bu taşımalar 257 
bin 747 olarak gerçekleşmiştir. 
BDT ve Orta Asya ülkelerine 
yönelik taşımalar yüzde 2 düşüş 
ile 47 bin 518 olarak gerçekle-
şirken Ortadoğu ülkelerine ya-
pılan taşımalar da yüzde 3 dü-
şüşle 54 bin 185 adet olmuştur. 

Türkiye’ye yönelik 188 bin 
713 adet ithalat taşıması yapan 
yabancı plakalı araçlar, 2020 
yılında yüzde 4 gerileme gös-
termiştir. Bu sürede Avrupa 
ülkelerinden yüzde 17 artışla 
112 bin 752 sefer gerçekleşti-
rilmiştir. BDT ve Orta Asya 
ülkelerinden yapılan taşımalar 
ise yüzde 26 oranında artış ile 
25 bin 257 olarak gerçekleş-
miştir. Yabancı plakalı araç-
ların Ortadoğu ülkelerinden 
yaptığı ithalat taşımaları da 49 
bin 855 adeti bulmasına karşın 
yüzde 32 gibi yüksek bir oran-
da düşüş göstermiştir.

İthalat taşımalarında Türk 
plakalı araçlar yüzde 68, ya-
bancı plakalı araçlar ise yüz-
de 32 paya sahiptir. Yabancı 

araçlar arasında en yüksek pay 
başta İran olmak üzere Bulga-
ristan, Romanya, Polonya gibi 
ülke araçlarına aittir. İran’dan 
Türkiye’ye yapılan taşımaları 
yüksek oranlarda İran plakalı 
araçlarla yapmaktadır. 

Transit taşımalarda düşüş
Türkiye üzerinden yıllık 

yaklaşık 100 bin araçlık transit 
taşıma yapılmaktadır. Transit 
olarak Çoğunlukla Irak, İran ve 
Türki Cumhuriyetlere taşıma 
yapılmaktadır. Transit taşıma-
ların yüzde 66’sını Türk plakalı 
araçlar, yüzde 34’ünü ise yaban-
cı plakalı araçlar yapmaktadır. 
Boş girişler milyonu geçiyor

2020 yılında Türkiye’ye bir 
milyon 88 bin 626 adet araç 
boş giriş yapıldı. Son bir yıl 
içinde yüzde 6 gerilese de bu 
araçların 885 bin 17’si Türk 
plakası taşıyor ve bu da toplam 
boş girişlerin yüzde 80’inden 
fazlası demek. Türk araçları 
için bu sayıda boş giriş yapmak 
elbette çok önemli bir kayıp-
tır. Ancak 37 bin 344 adet 
boş giriş ile Türk araçlarından 
sonra yüzde 16 artışla ikinci 
sıraya yerleşen Gürcistan ve 
onu izleyen Bulgaristan plaka-
lı araçların boş girişleri elbette 
Türkiye’den yük almak ama-
cıyla yapılmaktadır. Bu amaçla 
Türkiye’ye boş giriş yapan top-
lam yabancı plakalı araç sayısı 
2020 yılında 203 bin 609 ola-
rak gerçekleşmiştir. 

Uluslararası Nakliyeciler 
Salgın Günlerinde 
Görevini Yaptı

TÜRKİYE’YE YAPILAN İTHALAT TAŞIMALARI

Toplam

Türk 414.458 400.788 -3

Yabancı 197.165 188.713 -4
-4611.623 589.501

Taşıt Ülkesi Değişim %2019 2020

TÜRKİYE’DEN YAPILAN İHRACAT TAŞIMALARI

Toplam

Türk 1.300.372 1.219.658 -6

Yabancı 369.355 373.020 1
-51.669.727 1.592.678

Taşıt Ülkesi Değişim %2019 2020

BATI KAPILARINDAN (KARAYOLU+RO-RO) TOPLAM ÇIKIŞ SAYILARI 

Taşıt Ülkesi ToplamToplam

Toplam

Yabancı
Türk

237.158234.504
294.285285.557

9.76110.545 245.049 131.212
422.046 415.736121.451136.489

KaraKara Ro-RoRo-Ro
20202019

531.443520.061 131.212147.034 667.095 662.655

TÜRKİYE’DEN DOLU TRANSİT ÇIKIŞ YAPANLAR

108.976 91.317 -16

Taşıt Ülkesi

Genel Toplam

Türkiye

İran

Almanya

Gürcistan

Bulgaristan

Azerbaycan

Diğer Ülkeler

62.804

29.551

2.457

2.696

2.777

1.554

7.137

60.450

15.338

2.512

2.299

2.590

1.175

6.953

-4

-48

2

-15

-7

-24

-3

2019 2020 Değişim

SALGIN nedeniyle e-
ticarette yaşanan artışın, depo 
talebindeki yükselişi 2021’de 
de sürdüreceği öngörülüyor.

JLL Türkiye tarafından 
yayınlanan ‘Türkiye Ticari 
Gayrimenkul Pazarı Görü-
nümü Araştırma Raporu’na 
göre, e-ticaretin ivme kazan-
dırdığı lojistik sektöründeki 
kiralama işlem hacmi 2020 

sonu itibarıyla 300 bin metre-
kare seviyesini aşarak önceki 
yılı üçe katladı. Salgında hızla 
büyüyen e-ticaret sektörünün 
etkisiyle, lojistik depoların 
dayanıklı varlık sınıfı olarak 
öne çıktığı ve uzun vadeli ya-
tırımlar için yatırımcı ilgisini 
çektiği gözleniyor. Bu yıl e-
ticarette büyümenin sürmesi 
beklenirken, bu durumun 

depolama ve lojistik merkezi 
ihtiyacına olan talebi artıra-
cağı ve geliştiricilerin bu alana 
yoğunlaşacağı öngörülüyor. 
İnşaat halindeki arzın sınırlı 
olması nedeniyle kira fiyatla-
rı üzerinde yukarı yönlü bir 
baskı söz konusu olabileceği 
belirtilirken, e-ticaretin hitap 
ettiği müşteri tabanının ge-
nişlemesi ile kent lojistiğine 

yönelik dönüşümlerin ivme 
kazanabileceği öngörülüyor.

Rapora göre, Türkiye’de-
ki toplam AVM sayısı 447 
olarak görünürken, toplam 
kiralanabilir alan 13.6 mil-
yon metrekareye yaklaştı. 
AVM’lerde harcama ve ziyaret 
tutumlarında ciddi bir değişim 
yaşandı. Tüketicilerin sadece 
doğrudan ihtiyacı karşılamak 

üzere alışveriş merkezlerine 
gittiği görülürken, 2020’nin 
ikinci yarısında kişi başına dü-
şen harcama önceki yılın aynı 
dönemine göre neredeyse iki 

katına çıktı. Perakendeciler, 
salgın nedeniyle ciddi oranda 
gerileyen ciro düzeylerini 2021 
sonuna kadar, salgın öncesi 
döneme çıkarmaya odaklandı.

Yatırımda Yeni Trend Lojistik Depolar
Kaynak: UND

Kaynak: UND

Kaynak: UND
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hayvan sağlığı, medikal ci-
hazlar, göz sağlığı, hammadde 
ürün grupları için uluslararası 
taşımacılık, dağıtım, gümrük-
lü-gümrüksüz depo çözüm-
leri, katma değerli hizmetler 
ve gümrükleme hizmetlerini 
entegre bir şekilde ve özgün  
modellemelerle müşterileri-
mize sunuyoruz.

Bu süreçte, ürünleri ilk 
noktadan son noktaya kadar 
GMP(İyi üretim uygulama-
ları), GDP (İyi dağıtım uygu-
lamaları) koşullarında taşıya-
rak, depoluyoruz.

İmha süreç yönetimi, de-

KOVİD-19 süreci boyunca 
ilaç lojistiği süreçlerinin ke-
sintiye uğramadan devam et-
tiğini söyleyen Ekol Türkiye 
Ülke Müdürü Arzu Akyol E-
kiz, “Ameliyatlara gönderilen 
ilaçlar ve medikal malzeme-
ler, hayat kurtaran ürünler ve 
diğer tüm ilaç sevkiyatlarını 
aksatmadan sürdürdük” dedi. 
Ekol Türkiye Ülke Müdürü 
Arzu Akyol Ekiz dergimizin 
sorularını yanıtladı.

Kısaca ilaç lojistiği ve Ekol 
lojistik hakkında bilgi verir 
misiniz?

Ekol Lojistik olarak bir 
milyon metrekarenin üze-
rindeki dağıtım merkezleri-
mizin yanı sıra intermodal 
taşımacılığa fırsat veren blok 
trenlerimiz, 6 bin araçlık filo-
muz ve yüksek teknolojimizle 
entegre, esnek ve etkin lojistik 
çözümler sunuyoruz.

Kendi tesislerimizle 
Türkiye’nin yanı sıra Alman-
ya, İtalya, Yunanistan, Fransa, 
Ukrayna, Romanya, Macaris-

tan, İspanya, Polonya, Çek-
ya, Slovenya ve İsveç’te 85 
lokasyondayız. Aynı zaman-
da 150’nin üzerinde ülkede, 
900’den fazla lokasyonda 
acente ağımızla sunduğumuz 
çözümlerle müşterilerimizin 
yanında oluyoruz. 

Sağlık sektöründe ise üre-
tici ve ithalatçı ilaç firmaları, 
medikal firmaları, ecza depo-
ları ve hastaneler gibi farklı 
halkalara etkin ve yaratıcı çö-
zümler geliştiriyoruz.

Türkiye, Macaristan ve 
Ukrayna’daki sağlık tesisle-
rimizle; beşeri ilaçlar, OTC, 

deki konumu ve sektöre kat-
kılarından bahseder misiniz?

İnsan ve hayvan sağlığına 
dokunması sebebi ile olduk-
ça ciddiyet ve hassasiyetle 
gerçekleştirilen operasyonla-
rımız kapsamında sağlık sek-
törü portföyümüz içerisinde 
önemli bir yer tutuyor. 

Sektörün yerli yabancı pek 
çok önemli firmasına oldukça 
uzun yıllardır gerek depolama 
gerekse dağıtım noktalarında 
hizmet veriyoruz. Gebze’de 
yer alan özel donanımlı Sağ-
lık depomuzda iklimlendir-
me koşullarına uygun depo-
lama imkanları sunmaktayız.

Salgın nedeniyle evlerimi-
ze kapandığımız dönemde bi-
zim çok büyük bir sorumlulu-
ğumuz vardı. Sağlık Bakanlığı 
tarafından koronavirüs teda-
visinde kullanılmasına karar 
verilen en önemli ilaçlardan 
bazılarının ilaç lojistiği bizim 
sorumluluğumuzdaydı. Bu 
ilaçların hiçbir aksaklığa yer 
vermeyecek şekilde korun-
ması ve Sağlık Bakanlığı ta-
rafından belirlenen hastane-
lere ulaştırılması konusunda 
arkadaşlarımız çok büyük bir 
özveriyle çalıştı. Her zaman, 
her istenilen noktaya ilaçların 
ulaştırılmasını başardık.

başlayarak, Sağlık Bakanlığı 
onaylı depolama tesislerine 
transferi, GMP belgeli alan-
larda depolanması, gerekiyor-
sa kare kodlama, etiketleme, 
kutulama gibi sekonder üre-
tim işlemlerinin ürünlere uy-
gulanması ve bu depolardan 
Türkiye’de farklı lokasyonlar-
da bulunan ecza depolarına 

Kovid-19 salgını ilaç lojistik 
süreçlerini nasıl etkiledi? 

İlaç lojistiği süreçlerimiz 
hiçbir kesintiye uğramadan 
devam etti, ediyor. Ameli-
yatlara gönderilen ilaçlar ve 
medikal malzemeler, hayat 
kurtaran ürünler ve diğer tüm 
ilaç sevkiyatlarını aksatma-
dan sürdürdük.

Salgın süresince beşeri gru-
bunda yer alan ilaç dışı tak-
viyeler oldukça yoğun talep 
aldı. Gerek gıda takviyeleri, 
gerek bağışıklık güçlendirici-
ler bu dönemde her zamanki 
satış rakamlarının çok üzerin-
de talep edildi.

İlaç lojistiğinde yaşanan te-
mel sorunlar neler? 

İlaç lojistiğinde en önemli 
kriterlerden biri etik konusu. 
Gerçekleştirdiğiniz operas-
yon insan/hayvan sağlığına 
etki ediyor. Bu nedenle hem 
depolama hem de dağıtım 
süreçlerinin son derece titiz 
ve kurallara, yönetmeliklere, 
regülasyonlara uygun yürü-
tülmesi gerekiyor.  Sektörün 
bütün paydaşları ile kaliteden 
ödün vermeden çalışması ge-
rekiyor. Bu şekilde bakıldı-
ğında dağıtım süreçlerinde 
mutlaka iyileştirme yapılması 

ürünlerin transfer operasyon-
larının tamamıdır.

Net Healthcare Logistics 
(NHL), tamamen sağlık sek-
törüne lojistik hizmet sağla-
mak amacıyla kurulmuştur. 
İstanbul’da 2 farklı lokasyonda 
toplamda 80 bin paletlik de-
polama alanlarımızda müşte-
rilerimize hizmet vermekteyiz. 

taylı raporlama, gerçek za-
manlı online operasyon taki-
bi, müşteri şikayet yönetimi, 
fatura ve gerekli tüm gümrük 
dokümanlarının hazırlanma-
sı, antrepoda ürün makbuzu 
hazırlanması, sipariş yöneti-
mi, topla ve paketle operas-
yonu, ücret tahsilatı, katma 
değerli hizmetler, iade yöneti-
mi gibi süreçleri de tek elden 
yönetebiliyoruz. Böylelikle 
müşterilerimizle tek nokta-
dan iletişim kurarak zaman 
ve maliyet tasarrufu avantajı 
sağlıyoruz.

Ekol olarak depolama, da-
ğıtım ve katma değerli hiz-
metler alanında mümessil ec-
za deposu ruhsatına sahibiz. 
Etkin kalite yönetim sistem-
leri uygulamalarıyla örnek 
projeler ortaya koyuyoruz. 
Yüksek tesis standartlarımız 
ve saklama koşullarımızın ya-
nı sıra; ileri teknoloji uygula-
malarımızla da iyi depolama 
ve dağıtım standartlarını des-
tekliyoruz.

Şirketinizin ilaç sektörün-

TAMAMEN sağlık sek-
törüne lojistik hizmet sağ-
lamak amacıyla kurulan 
Net Healthcare Logistics 
(NHL), 2020 yılı itibariyle 
Türkiye ilaç pazarının kutu 
bazında yüzde 50’sini el-
leçleyerek Türkiye’nin her 
noktasında bulunan ecza 
depolarına sevk ediyor. 
Net Healthcare Logistics 
Genel Müdür Yardımcısı, 
İş Geliştirme İdil Ünverdi; 
ekiplerinin ve operasyonel 
altyapılarının sağlık lo-
jistiği sektöründe ihtiyaç 
duyulan her türlü hizmeti 
gerek teknolojik gerekse 
operasyonel olarak karşı-
layacak donanıma sahip 
olduklarını söyledi.

Kısaca ilaç lojistiği ve 
NHL lojistik hakkında 
bilgi verir misiniz?

İlaç Lojistiği; bitmiş 
ürün(kullanıma hazır 
ilaç) ya da ilacı oluştu-
ran yardımcı malzemeler 
ve hammaddelerin, yerli 
üretim ise üretiminden, 
ithal ürün ise ithalatından 

Küresel Salgın 
İlaç Lojistiğini 
Durdurmadı
İNSANLARIN yaşamsal 
faaliyetlerini sürdürebilme-
leri gıda, beslenme ve sağlık 
sorunları ile karşılaşma-
mak için aşı, ilaç gibi temel 
ihtiyaçları mevcuttur. Bu 
ihtiyaçları salt yaşadıkları 
bölgelerden karşılamaları 
mümkün olmadığı gibi te-
dariği kapsamında başka 
bölgelerden ihtiyaçlarını 
gidermek zorundadırlar. 
Bu ihtiyaçların giderilmesi 
ancak lojistik ile mümkün 
olabilmektedir. Bir anlam-
da lojistik insanların ihtiyaç 
iletişimidir.  Gıda ve 
ilaç temini ise lojistiğin bir 
kolu olan soğuk zincir lo-

jistiği ile sağlanmaktadır. 
Soğuk zincir lojistiği in-
san sağlığı unsurunu temel 
alan faaliyetler bütünü olup 
dünya genelinde üretilen ü-
rünlerin sağlıklı bir şekilde 
tüketimi için son noktaya 
ulaştırılması adına yüksek 
önem taşıyan bir taşımacı-
lık alanıdır. 

İlaç lojistiği, ilaç tedarik 
zincirinin aksamaması ve 
hizmetlerin doğru ve za-
manında yerine getirilme-
si için oldukça önemlidir. 
Özellikle insan hayatının 
söz konusu olduğu kritik 
süreçlerden birisi olan ilaç 
lojistiği kullanıcılarının ihti-

yaçlarının devamlılığından 
dolayı kesintiye uğramadan 
sürekli olmak zorundadır. 
Talep edilen tıbbi ürünlerin 
bulunamaması durumunda 
önüne geçilemez sonuçlara 
sebep olabilir. Bu nedenle 
ilaçların sürekli ve sistema-
tik bir biçimde kullanıcılara 
aktarılması gereklidir.

Kovid-19 salgının başladı-
ğı 2020 yılının ilk yarısı göz 
önüne alındığında oluşan 
belirsizlik ortamı ve ortaya 
çıkan yeni riskler, tedarik 
zincirlerinin etkin bir şekil-
de yönetilmesini zorlaştırdı. 
Yine aynı dönemde ilaç sek-
töründe faaliyet gösteren fir-
malar gibi birçok işletme te-
darik zincirindeki kesintiler, 
gümrükte yaşanan bekleme 
sorunları, ilaç ve gıda takvi-
yesine artan talepler nede-
niyle zor bir süreçten geçti. 

Pandemi sürecinde lojis-
tik sektöründe ilaç ve gıda 
takviyesi talepleri arttı. Bu 
dönemde yolcu uçuşlarının 
durdurulması sebebiyle sade-
ce kargo uçaklarının hizmet 
verdiği bir dönem yaşandı.

“HER ZAMAN, HER ISTENILEN NOKTAYA 
ILAÇLARIN ULAŞTIRILMASINI BAŞARDIK”

“HER 100 KUTU ILACIN YAKLAŞIK 
50’SINI NHL LOJISTIK OLARAK
TÜKETICILERE ULAŞTIRIYORUZ”

Net Healthcare Logistics İş Geliştirme Biriminden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı İdil Ünverdi:

Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz:
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500 çalışanımız ve sağlık sek-
törüne dedike araç filomuzla 
sektörümüzde her ay 850 bin 
kolinin dağıtımını yapıyoruz.
Şirketinizin ilaç sektöründe-
ki konumu ve sektöre katkı-
larından bahseder misiniz?

NHL, 2013 yılında ku-
ruldu ve 2016 yılından bu 
yana da Türkiye’nin en bü-
yük ve lider sağlık lojistiği 
şirketi olarak çok sayıda yerli 
ve yabancı müşterisine hiz-
met sağlamaktadır. NHL, 
2020 yılı itibariyle Türkiye 
ilaç pazarının kutu bazında 
yüzde 50’sini elleçlemekte ve 
Türkiye’nin her noktasında 
bulunan eczadepolarına sevk 
etmektedir. Daha anlaşılır bir 
dille, Türkiye’de herhangi bir 
eczanede bulunan her 100 
kutu ilacın 50 adedi NHL’nin 
lojistik hizmet altyapısının da 
içinde olduğu süreçler ile tü-
keticilere ulaşmaktadır.  

NHL, Gebze ve Esenyurt’ta 
bulunan toplamda 80 bin pa-
let kapasiteli son teknoloji 
ile donatılmış tesislerinde, 
500 çalışanı ile sektöre kali-
teli hizmet üreten ve sektör 
standartlarını belirleyen bir 
firmadır. İnsana en çok doku-
nan bir sektörde hizmet veri-
yor olmanın bilinciyle, işinde 
uzman Operasyon ve Kalite 
& Güvence ekiplerimizle her 
zaman taşıdığımız ürünleri 
tüketicilerine daha kaliteli 

gerekiyor. Özellikle İstan-
bul dışı dağıtım koşullarının 
mutlaka olması gereken sevi-
yeye çekilmesi şart. 

Ekol Lojistik olarak tedarik 
zinciri süreçlerinizi nasıl yö-
netiyorsunuz? 

Kaçırılan bir son teslimat 
tarihinin süreçte hangi kayıp-
lara sebep olabileceğinin bi-
linciyle çalışmalarımızı büyük 
bir titizlikle sürdürüyoruz. 
Müşterilerimizin ihtiyaçlarına 
uygun şekilde yenilikçi ve al-
ternatif çözümler üretiyoruz.

Tedarik zinciri süreçlerinin 
geliştirilmesi için müşterileri-
ne yaratıcı çözümler sunmak 
hedefimizle öncelikle mevcut 
süreçleri analiz ediyoruz. Bu 
kapsamda mevcut durumun 
haritalanmasıyla birlikte, 
verimlilik ve maliyet analizi 
çalışmaları yapıyoruz. Bütün 
tedarik zinciri boyunca fark-
lı rollerle süreç içerisinde yer 
alan iş ortaklarına, yaşanan 
aksaklıklar veya karşılaşıla-
bilecek sorunları iletiyoruz. 
Süreçlerde iyileştirmeye açık 
yanları tespit ederek, ihtiyaç-
lara uygun, yenilikçi ve alter-
natif çözümler üretiyoruz.

Tedarik zincirini analiz 
etmek ve geliştirmek için, ko-

ve daha hızlı ulaştırmanın 
yollarını aramaktayız. Özel-
likle, soğuk zincir (+2/+8C) 
segmentinde bulunan ilaçları 
Türkiye’de son teslim nok-
tasına kadar valide edilmiş 
frigofrik özellikteki araçla-
rımız ile (yazın soğutabilen, 
kışın ısıtabilen araçlar) sevk 
etmekteyiz. Yine, 2020 yılı ile 
devreye alınan Devlet Malze-
me Ofisi (DMO) üzerinden 
Türkiye’deki tüm hastanelerin 
ihtiyaçlarının toplu alınarak, 
sonrasında ürünlerin ilgili 
hastanelere ihtiyaçları doğrul-
tusunda dağıtım operasyonla-
rı, işinde uzman ekiplerimiz 
ve ilaca uygun araç filomuz ile 
yapılmaktadır. Mühendislik 
temelli iş ve süreç geliştirme 
ekiplerimizin yürüttükleri 
projeler ile operasyonlarımızı 
sürekli iyileştirme ve verim-
lilik konularında geliştiriyor, 
bu sayede müşterilerimize en 
kaliteli hizmeti avantajlı fiyat-
larla sunuyoruz. Ekiplerimiz 
ve operasyonel altyapımız 
sağlık lojistiği sektöründe ih-
tiyaç duyulan her türlü hiz-
meti gerek teknolojik gerekse 
operasyonel olarak karşılaya-
cak donanımda dizayn edil-
miştir. Yeni regülasyonlar ile 
uygulamaya alınan her hizmet 
için en kısa ve en hızlı şekilde 
sistemsel ve operasyonel alt-
yapımız ile sektörde öncü ko-
numda hizmet sağlamaktayız. 

nusunda deneyimli endüstri 
mühendisleri ve sistem ana-
listleriyle çalışıyoruz. Süreç-
ler; lojistik operasyonlarda 
en üst düzeyde verimlilik elde 
etmek amacıyla tasarlanarak, 
süreç yönetimi anlayışıyla 
performans göstergeleri ve öl-
çüm yöntemleri belirliyoruz.

Tüm tedarik zinciri per-
formansının izlenebilmesi, 
oluşabilecek problemlerin veya 
fırsatların önceden öngörüle-
bilmesini sağlıyor. Proje yöne-
timinin bu aşamasında süreç 
tasarımı, donanım ve kaynak 
planlaması, yerleşim planı ta-
sarımı, yazılım uyarlamaları ve 
geliştirmeleri, fizibilite çalış-
malarıyla çıktılar elde ediyoruz. 

Farklı sektörlerde yer alan 
müşterilerin sorun, ihtiyaç 
ve beklentilerinin farklılık 
gösterdiği bilinciyle hareket 
ediyoruz. Bu sebeple müşte-
rilerimizin işlerini kolaylaştır-
mak için, sorunlarına yönelik 
sektörel çözümler sunup, 
farklılıkları gelişim için bir 
fırsat olarak değerlendiriyo-
ruz. Teknolojiye yaptığımız 
yatırımlar ve tedarik zinciri 
yönetimi konusundaki bilgi 
birikimi ve deneyimimizle 
sektörümüze örnek olan pro-
jelere imza atıyoruz. 

Kovid-19 salgını ilaç lojistik 
süreçleri nasıl etkiledi? 

Kovid-19 pandemi süre-
ci her sektörü olduğu gibi 
ilaç sektörünü ve dolayısıyla 
sağlık lojistiği sektörünü de 
ciddi anlamda olumsuz etki-
lemiştir. Pandemi ile birlikte 
hastanelerin hasta kabul et-
memesi, doktorların reçete 
yazamıyor olması, özellikle 
akut pazar olarak tanımla-
dığımız ilaç kategorisinde 
ilaç tüketiminin ciddi oranda 
azalmasına sebep olmuştur. 
Bu sebeple, sektördeki lojis-
tik faaliyetlerde diğer yıllara 
kıyasla önemli oranda düşüş 
göstermiştir. Bu anlamda, 
sabit maliyetleri devam eden 
ancak buna rağmen aktivite-
nin yüzde 50’ye varan oran-
larda düştüğü bir dinamikte 
sektörümüz oldukça zorlu bir 
süreçten geçmektedir.  

İlaç lojistiğinde yaşanan te-
mel sorunlar neler? 

Türkiye’de ilaç lojistiğinde 
yaşanan en temel sorun; ürün-
lerin hali hazırda Avrupa’da 
çok uzun yıllardır uygulanan 
ancak ülkemizde henüz uy-
gulamaya alınmamış “İyi Da-
ğıtım Uygulamaları”(GDP) 
standartları olmadan son tü-
keticiye dağıtılıyor olmasıdır. 
Özetle; GDP standartlarına 
göre her ilacın spektlerinde 
tanımlı depolama sıcaklık 

2021 yılı için hem sektör hem 
de firma olarak beklentiniz 
nedir? Planlanan yeni yatı-
rımlar ve projeleriniz var mı?

2021’in genel anlamda sek-
törümüz için bir toparlanma 
yılı olacağını düşünüyoruz.

Ancak sektörümüz 2021 
yılına pandeminin getirdiği 
maliyet artışına ek değişen 
ekonomik koşullar sebebi 
ile ithalat ve ihracat denge-
sizliği ile girdi. Dünya ticaret 
hacmindeki düşüş ve genel 
ekonomik göstergelerdeki o-
lumsuz tablo göz önüne alın-
dığında sektörü aynı zaman-
da oldukça belirsiz bir yılın 
beklediğini de söyleyebiliriz. 
Belirsizliklerin beraberinde 
getirdiği risk yönetiminin 
sektör için aşılması gereken 
en önemli zorluklardan biri 

koşulu ve standartları ile de-
polanıp, aynı sıcaklık koşulu 
ve standartlarda zincir kırıl-
madan son kullanıcıya kadar 
sevk edilmesi gerekmekte-
dir. Ancak ülkemizde, Sağ-
lık Bakanlığı’nca uygulanan 
yönetmelikler ilacın yalnızca 
depolandığı sıcaklık ve kalite 
koşullarını kapsamakta, ü-
rünlerin nakliyesi sırasında da 
uygulanması gereken koşullar 
ile ilgili bir yönetmelik, dene-
tim ve yaptırım bulunmamak-
tadır. Sektörde uygulamada 
olan dağıtım modelinde, 
ürünler İstanbul dışında bu-
lunan ecza depolarına, ambar 
olarak nitelendirdiğimiz her 
şehre özgü küçük nakliye fir-
maları ile sevk edilmektedir.  
Tesislerimizde hassasiyetle 
depolanan ürünler yine ila-
ca dedike, ilacın gerektirdiği 
standartlardaki kapalı kasa 
araçlarımız ile bu ambarların 
İstanbul içindeki, ilaca uygun 
olmayan koşullardaki aktar-
ma noktalarına teslim edilip, 
İstanbul dışındaki şehirler-
de bulunan eczadepolarına, 
bu noktalarda ilaç dışındaki 
farklı ürünlerle konsolide e-
dilerek transfer edilmektedir. 
Bu konuda Sağlık Bakanlığı 
önemli çalışmalar yürütmek-
tedir. En kısa sürede ülkemiz-
de de ilaç dağıtımında GDP 
standartlarının uygulanması-
nı ümit ediyoruz.

olacağını öngörüyoruz.
Tüm bu belirsizliklere karşı 

yenilenen filomuz, teknolo-
jik altyapımız ve her şeyden 
önemlisi risk yönetim plan ve 
senaryolarımız ile yeni seneye 
en hazır şekilde girmek için 
çalışmalarımızı yaptık. Bazı 
zorluklara rağmen genel ola-
rak 2021 yılından umutluyuz.

2021 yılı planlarımıza ge-
lince; sağlık sektöründe çok 
ciddi bir depo otomasyon 
yatırımı yapmak üzereyiz. 
Neredeyse el değmeden ürün 
toplar hale geleceğiz. Bir yıl 
içerisinde bu yatırımımızı 
devreye almayı hedefliyoruz. 
Kısaca toplama& paketleme 
otomasyonu olarak adlan-
dırabileceğimiz ASRS, etik 
değerlerin oldukça önemli ol-
duğu sağlık lojistiğinde ope-

2021 yılı için hem sektör hem 
de firma olarak beklentiniz 
nedir? Planlanan yeni yatı-
rımlar ve projeleriniz var mı?

2021 yılının, 2020’ye göre 
daha iyi ancak yine de zorlu 
bir yıl olacağını düşünüyoruz. 
Pandemi, hala tüm dünyada 
mücadelenin devam ettiği bir 
süreçtir. Ülkemizde de, tüm 
dünyada olduğu gibi alınan 
önlemler ve yapılan uygu-
lamalarla bu sürecin en kısa 
sürede sonlanmasını ümit 
ediyoruz ancak sonuçlarının 
işimize ve sektöre yansıması 
yine vakit alacaktır. Buna rağ-
men, ilaç sektörünün en bü-
yük tedarikçisi olarak, değişen 
dinamiklere uyum sağlayarak, 
ihtiyaçlar doğrultusunda yeni 
yatırımlar ve ürünlerle, 2020 
yılındaki zorlu koşullara rağ-

rasyonların hiçbir koşulda ke-
sintiye uğramadığı bir sistemi 
hayata geçirmemize imkan 
verecek. Bu yapı ile toplama 
ve paketlemede verimliliğinin 
artması , operasyon hasarla-
rının azaltılması, süreçlerin 
yalınlaştırılması ve yükleme 
optimizasyonun arttırılması 
gibi süreç iyileştirmeleri  he-
defliyoruz.  

Ekol olarak ülkemizin ve 
ekonomimizin ihtiyaçları 
doğrultusunda istikrarlı bü-
yümemizi sürdürürken bir ta-
raftan da yepyeni bir yönetim 
modeli üzerinde kapsamlı 
bir çalışma yürütüyoruz. Bu 
projenin 2021 yılında hayata 
geçirilmesi ile tüm şirketlere 
rol model olacak bir Ekol’ü de 
hayata geçirmiş olacağız.

Sürekli gelişim ve yaratı-
cılığı merkezine koymuş bir 
şirket olarak yeni projeler ge-
liştirmeye devam ediyor, bu 
projelerimizde dünyanın en 
gelişmiş ve son teknolojilerin-
den ilham alıyoruz.

E-ticaret, büyüme strateji-
mizin merkezinde yer alıyor. 
Dijitalleşme çağında Lojistik 
4.0’ı temel mottomuz olarak 
içselleştirmiş bir kurumuz. 
Gerek e-ihracat, gerekse B2C 
market yeri ve son teslimat 

men geri adım atmadan 
daha iyi hedeflerle 2021 
yılına hazırlanıyoruz. 2021 
yılında hem depolama 
hem dağıtım kapasiteleri-
mizde önemli ölçüde artış 
sağlayacak yatırımlarımız 
olacaktır. Bu kapsamda da 
İstanbul’un hem Avrupa 
hem de Anadolu yakala-
rında birer büyük depo 
daha açma planımızı 2021 
sonunda hayata geçirmek 
üzere çalışmalarımız de-
vam etmektedir. Ayrıca 
şirketimizin faaliyetlerini 
uluslararası alanda da yü-
rütmesi adına gerek orga-
nik büyüme ve gerekse de 
satın almalarla büyüme yö-
nünde Avrupa pazarında 
fırsat arayışlarımıza devam 
ediyoruz.

çözümleri ile büyüme stra-
tejimizin en kritik yapı taş-
larını e-ticaret oluşturuyor. 
E-ticaret sektörünün artan 
ihtiyaçlarını karşılayacak ya-
tırımlarımıza 2021’de de de-
vam edeceğiz.

E- ticarette şu an ön pla-
na çıkardığımız iki projemiz 
bulunuyor. Bunlardan ilki 
Elektronik Ticaret Gümrük 
Beyannamesi (ETGB) Mikro 
İhracat Projesi. 

Ulusal dağıtım projeleri-
mizde daha hızlı ve güvenilir 
servis sağlayabilmek üzere 
Manisa’daki yeni aktarma de-
pomuzu faaliyete geçirdik.  

2017’de faaliyetlerine baş-
layan Yalova Ro-Ro Termi-
nalimizde ikinci etap yatırımı 
gündemimizdeki en önemli 
projelerden. Ülkemizin dış 
ticaretinin sürekli arttığını bi-
liyoruz. Bu sebeple yatırımı-
mızın ikinci evresini daha ilk 
günden planlamıştık.  İkinci 
etap için ÇED sürecini yüz-
de 80 oranında tamamlamış 
bulunmaktayız. İkinci etap ile 
birlikte terminalimize yakla-
şık 50 bin metrekare park ala-
nı ve bir adet daha 300 metre 
boyunda iskele ekleyerek aynı 
anda üç gemiye hizmet vere-
cek kapasiteye ulaşacağız.
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PACE’in Bağlantılı Yakıt Al-
ma platformuna dayalı ola-
rak çalışıyor. 

App&Go şu anda 500’den 
fazla istasyonda kullanılabi-
liyor. Orta vade içinde DKV 
arz zincirinde yer alan 63 bin  
istasyonun tamamının siste-
me katılması sağlanacak. 

DKV Box Europe 
Macaristan’da hizmette
DKV Euro Service, Avru-

MOBİLİTE hizmetleri su-
nan DKV Mobilite, DKV 
APP&Go uygulamasını ta-
nıttı. Bu uygulama sayesinde 
sürücüler benzin istasyonun-
dan aldıkları yakıtın parasını 
cep telefonlarıyla temassız 
olarak ödeyebiliyor ve kasa 
kuyruğunda beklemek zorun-
da kalmıyorlar. Uygulama ile 
zamandan tasarruf sağlandığı 
gibi istasyonda fiziksel temas 
asgari düzeye indiriliyor. 

DKV Mobilite CEO’su 
Marco van Kalleveen, “İş 
ortağımız PACE ile birlikte 
çok kısa bir süre içinde böy-
le bir mobil çözüm geliştir-
mekten gurur duyuyoruz. Bu 
uygulama zamandan tasarruf 
sağladığı gibi virüsün yayıl-
ması riskini de azaltıyor” şek-
linde konuştu.

PACE Telematik Genel 

İTİBAR ve Marka Değer 
Performans Ölçümü araştır-
ması sonuçları temel alınarak 
53 kategoride gerçekleştiri-
len ve bu sene yedincisi dü-
zenlenen The ONE Awards 
ödülleri, 17 Mart’ta çevrim 
içi platformda düzenlenen tö-
renle sahiplerini buldu. 

İkinci kez en itibarlı şirket 
seçilmenin gururunu yaşadık-
larını ifade eden Ekol Türkiye 
Ülke Müdürü Arzu Akyol 
Ekiz, “Her şeyden önce sonu-
cun halkın seçimi neticesinde 
belirlenmiş olması bu ödülü 

Müdürü Dr. Martin Kern ise, 
“Bu platform bütün akarya-
kıt şirketlerine, POS sistemi 
tedarikçilerine, orijinal mal-
zeme üreticilerine açıktır ve 
Avrupa’da akaryakıt endüst-
risinin dijitalleşme sürecinin 
merkezindeki teknoloji olma 
yolunda ilerlemektedir” dedi.

Eylül 2020’den bu yana 
DKV’nin PACE’de azınlık 
hissesi bulunuyor. Uygulama 

bizim için daha da anlamlı kı-
lıyor” dedi.

Ekol’ün kurulduğu ilk gün-
den bu yana topluma, çevreye 
ve çalışanlarına karşı görevle-
rini eksiksiz yerine getirmeye 
çalıştığını söyleyen Ekiz, “Ba-
şarımızın temelinde; sürekli 
yeni fikirler bulma becerisi ve 
yaratıcı fikirlere yatırım var. 
İnanarak çalışırsak aşamaya-
cağımız hiçbir engelin olma-

DKV İle Mobil Uygulamadan
Temassız Yakıt Alım Dönemi Başladı

Ekol İkinci Kez En İtibarlı Şirket Oldu

Netlog LEAD Network Türkiye’nin 
Üyeleri Arasına Katıldı

DSV Türkiye
E-ticaretini
Avrupa’ya Açıyor

DKV Euro Service, DKV APP & GO mobil 
uygulaması ile temassız yakıt alım dönemini 
başlattı. Sürücülerin istasyonda aldıkları 
yakıtı mobil uygulama üzerinden temassız 
ödemelerini sağlayan teknoloji, zamandan 
kazandırdığı kadar virüsün yayılması riskini de azaltıyor.

Ekol Lojistik, 
Marketing Türkiye 
ve Akademetre iş 
birliğiyle düzenlenen  
“The ONE Awards 
Bütünleşik Pazarlama 
Ödülleri”nde lojistik 
sektörü kategorisinde 
ikinci kez en itibarlı 
şirket seçildi. 

pa’daki bütün önemli paralı 
yolların ücretlerinin tek kutu 
ile kolayca ve hızla ödenebil-
mesi için tasarlanan DKV 
Box Europe kutusunun artık 
Macaristan’da da geçerli oldu-
ğunu duyurdu. 

DKV Box Europe 
hâlihazırda Bulgaristan, 
Almanya, Belçika, Fran-
sa, Avusturya, İspanya, 
Portekiz’de ve ayrıca War-
now Geçişi, Herren Tüneli 
ve Liefkenshoektunnel’de ge-
çerli. İtalya’da ise devam eden 
test sürecinin ardından çok 

yakında aktif olacak.
DKV Mobilite Geçiş 

Ücretleri Genel Müdürü 
JérômeLejeune; bu yeni ge-
lişmeye ilişkin yaptığı açık-
lamada, “Yıllardır Macaris-
tan’daki müşteriler için tek 
seçenek geçiş ücretini önce-
den ödemekti. DKV müşte-
rileri Macaristan’da paralı yol 
geçişlerini ödemek için DKV 
Card kullanabiliyorlardı. 
Macaristan’da ilk kez müş-
terilerimizin kendileri için 
değer yaratan, kolay ve nakit 
durumlarına katkıda bulu-

dığını biliyoruz. Dünyanın 
en iyisi değil, dünya için en 
iyisi olmaya çalışırken takdir 
görmek, böylesine saygın bir 
ödülle onurlandırılmak bizi 
çalışmalarımızda cesaretlen-
diriyor” diye konuştu.

Toplumun geleceğine kat-
kı sağlamak ilkesiyle hareket 
eden Ekol’ün, çalışmalarının 
karşılık bulmasından duyduk-
ları memnuniyeti dile getiren 
Ekol Kurumsal İletişim Di-
rektörü Arzu Çetin ise “Yaptı-
ğımız her işte marka değerleri-
mize sahip çıkıyor ve onların 

DÜNYA e-ticaretinin sa-
dece iki buçuk, üç kilogram 
bandına odaklandığını ve bu 
ağırlıkların üzerine çıkıldığı 
noktada mevcuttaki taşıma 
şeklinden dolayı fiyatların 
çok yukarı çıktığını fark eden 
DSV, ağır kargoda Türkiye 
ihracatının operasyon süre-
cini fazlasıyla kolaylaştırıyor. 
Doğrudan alıcı ve satıcıyı bir 
araya getiren yeni hizmet sa-
yesinde, Türkiye’deki firmalar 
ürünlerini e-ticaret belgesiyle 
herhangi bir gümrük komis-
yonu ödemeden sıfır maliyet-
le Avrupa’ya gönderebiliyor.

DSV Genel Müdürü O-
zan Önder; ‘’DSV olarak, 
Avrupa’da yüz bine yakın 

nan bir geçiş ödeme sistemine 
kavuştuklarını duyurmaktan 
mutluluk duyuyorum” dedi. 

Avusturya’nın AB üyesi 
olmayan ülkelerin taşıma-
cılık şirketlerine dizel yakıt 
için artık KDV iadesi yapıl-
mayacağı yönünde karar al-
ması ardından faaliyetlerini 
Türkiye, Sırbistan ve Birleşik 
Krallık gibi AB üyesi olma-
yan ülkelerden yürüten bir-
çok şirket Macaristan’ı tercih 
etmeye başladı. Bu durum 
Macaristan’ın geçiş ülkesi ko-
numunu daha da pekiştirdi.

ışığı altında müşterilerimize 
en yüksek kalitede hizmet 
veriyor, motivasyonu yüksek, 
tutkulu ve yapıcı bir ekip ola-
rak mutlaka en iyi çözümü su-
nuyor ve hayata geçiriyoruz” 
değerlendirmesinde bulundu.

kamyonetimizle beraber B2B 
ve B2C taşımacılık yapıyoruz. 
Yeni hizmetimizle, Türkiye e- 
ticaretini için çok önemli bir 
adım attık. Avrupa içindeki 
dağıtım organizasyonumuzla, 
Türk ihracatçıları e- ticaret ka-
nalında üç kilogram üzerinde, 
üç yüz kilograma kadar sattık-
ları ürünleri çok daha uygun 
maliyetlerle sanki Avrupa’day-
mış gibi satmalarına olanak su-
nuyoruz. Türkiye’nin çıkardığı 
yetki belgesi olan yeni ETGB 
(Elektronik Ticaret Gümrük 
Beyannamesi)’yi aldık. Yetki 
belgemizle beraber, üç yüz ki-
logram ve 15 bin Avro’ya kadar 
olan tüm gümrük süreçlerini 
ortadan kaldırdık” dedi.

YÜZDE 46’ya ulaşan kadın 
çalışan oranıyla Netlog Lo-
jistik, perakende ve tüketici 
ürünleri sektörlerinde çalı-
şan kadın liderleri destekle-

yen, üst düzey kadın yöneti-
cilerin sayılarını artırmayı ve 
gelişimlerine katkıda bulun-
mayı misyon edinen LEAD 
Network Türkiye’nin üyeleri 

arasına katıldı.
Netlog, kadınların iş ha-

yatındaki konumlarının güç-
lendirilmesi amacıyla farkın-
dalık çalışmalarına devam 
ediyor. Türkiye’de ve dün-
yada, perakende ve tüketici 
ürünlerinde faaliyet gösteren 
çok sayıda şirketin iş ortağı 
konumunda bulunan Net-
log, bu sektörlerde çalışan 
kadın liderleri destekleyen, 
üst düzey kadın yönetici-
lerin sayılarını artırmayı ve 
gelişimlerine katkıda bulun-
mayı misyon edinen LEAD 
Network Türkiye’nin lojistik 
sektöründeki ilk üyesi olarak 
yerini aldı. 

Merkezi Amsterdam’da 
bulunan dernek, söz konusu 

sektörlerde çalışan üst dü-
zey kadın oranının arttırıl-
masına odaklanan ilk ve tek 
dernek olma özelliğini taşı-
yor. Bugün dünyada 9 farklı 
ülkede 100’e yakın deposu 
bulunan Netlog, toplam 
istihdamını da 14 bin 500 
kişiye çıkarmayı başardı. Şir-
kette kadın çalışan sayısı ise 
6 bin 700 seviyesinde. Diğer 
bir ifadeyle, Netlog’un kadın 
çalışan oranı yüzde 46’nın 
üzerinde. Bu da dünyadaki 
sektör ortalamasının çok 
üzerinde bir oran. Şirketin 
hedefi ise yakın gelecekte bu 
rakamı yüzde 50 seviyesinin 
üzerine taşımak.
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tırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu ve DFDS 
Akdeniz İş Birimi Başkanı 
Lars Hoffmann böylelikle kız 
öğrencilere fırsat eşitliği sağ-
layacak bir dönemi de başlat-
mış oldular. DFDS Akdeniz 
İş Birimi bu yıl gemilerinde 
stajyer olarak işe aldığı kız 
öğrenci sayısında yüzde 17’lik 
bir orana ulaşarak protoko-
lün beklentilerini karşılıyor. 

DFDS Akdeniz İş Birimi, U-
laştırma ve Altyapı Bakanlığı 
ile denizcilik firmaları arasın-
da imzalanması planlanan ve 
“sektörde her yıl stajyer ola-
rak işe alınan toplam öğrenci 
sayısının minimum yüzde 10 
oranında kız öğrenci olma-

sını” garanti altına alacak iş 
birliği protokolünü, Dünya 
Kadınlar Günü’nün kutlandı-
ğı 8 Mart 2021 tarihinde im-
zaladı. İmza töreni Kıyı Em-
niyet Genel Müdürlüğü’ne ait 
çok amaçlı kurtarma gemisi 
olan Nene Hatun Gemisi’nde 
gerçekleşti.

Kız öğrencilere yönelik fır-
sat eşitliği sağlayacak iş birliği 
protokolüne, imza atan Ulaş-

fazla yer almasına imkan sağ-
lamış olacağız.”

DFDS Akdeniz İş Birimi 
Başkanı Lars Hoffmann, ka-
dın çalışan sayısını artırmaya 
destek olacak iyi niyet pro-
tokolü ile ilgili şu bilgileri 
verdi: “DFDS Akdeniz İş Bi-
rimi olarak denizcilik firma-
ları ile Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı arasında imzala-
nan iyi niyet protokolünün 

bir parçası olduğumuz için 
mutluluk duyuyoruz. Öte 
yandan globalde de çeşitlilik 
ve kapsayıcılık değerlerimiz 
doğrultusunda halihazırda 
yüzde 23 olan kadın çalışan 
oranını 2023 yılına kadar 
yüzde 30 düzeyine çıkarmayı 
hedefliyoruz. DFDS Akde-
niz İş Birimi olarak biz de 
global plan doğrultusunda 
hareket ediyoruz.”

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Adil Karaismailoğlu 
protokolün kadınların ko-
numunun iş ve toplum ya-
şamında güçlendirilmesine 
katkı verdiklerini belirterek 
şöyle konuştu: “İmzaladığı-
mız protokolümüzle kadınla-
rın konumunun iş ve toplum 
yaşamında güçlendirilmesine 
katkı verirken, denizcilik sek-
töründe kadınlarımızın daha 

Denizcilikte Kadın İstihdam Artışı İçin İmza Atıldı

ARAÇ lojistiği ve proje taşıma-
ları alanında Türkiye’nin önde 
gelen kuruluşlarından biri olan 
Matriks Denizcilik, özellikle 
ağır vasıta ve iş makineleri taşı-
malarına yoğunlaşıyor. Matriks 
Denizcilik Yönetim Kurulu 
Üyesi Onur Kirazpınar, 2009 
yılında Matriks Lojistik bünye-
sinde bir bölüm olarak çalışma-
ya başlayan Matriks Denizcilik 
şirketinin iki yıl gibi kısa bir sü-
rede hızla büyüyerek şirket ha-
line geldiğini ifade etti. Matriks 
Denizcilik’in geçen yıl Bahri 
Ro-Ro hattının Türkiye acen-
tesi olarak atandığını belirten 
Kirazpınar, şirketin kuruluş ve 
büyüme serüvenini KargoHa-
ber okurları ile paylaştı.

Sayın Kirazpınar, Matriks 
Denizcilik’in taşımacılık ve 
lojistik sektöründe başlayan 
serüvenini özetler misiniz?

Matriks Denizcilik; proje 
kargo, gemi kiralama ve Ro-Ro 
taşımacılığına yoğunlaşmak 
amacı ile 2009 yılında Matriks 
Lojistik bünyesinde bir bölüm 
olarak faaliyete başlamıştır. 
Dört kişi ile kurulan bölüm hız-
la büyümüş, bu sayede sadece 
iki yıl içerisinde, 2011 yılında 
şirketleşme gerçekleşmiştir. Şir-
ketimiz faaliyetlerine 10 yıldır 
Matriks Denizcilik A.Ş. olarak 
ve büyüyerek devam etmektedir.

Bugün gelinen noktada, ana 
firma Matriks Lojistik A.Ş.’nin 
de katkıları ile Türkiye’de Ro-
Ro taşımacılığı denilince akla 
bir firma özelliğini kazanmış o-

lup, bu konuda kendini kanıt-
lamıştır. Yüksek müşteri mem-
nuniyeti, kuruluşumuzdan 
itibaren en güçlü şekilde bağlı 
kaldığımız prensibimizdir. Öy-
le ki; son zamanlarda sadece 
tavsiyeler sayesinde dahi bir-
çok yeni firma ile çalışma fır-
satı yakalayabilmekteyiz. Uy-
guladığımız taşıma konsepti, 
zor destinasyonlara yaratıcı ve 
sürekli olarak yenilikçi çözüm-
ler üretme odaklı olmuştur. Bu 
sayede, nakliye maliyetlerini 

azaltarak müşterilerimizin ih-
racat hacimlerinin artmasına 
ve ülkemizin gelişimine katkı-
da bulunuyor olmaktan büyük 
gurur duyuyoruz.

Matriks Denizcilik şirketinin 
treyler / iş makinası lojistiği ve 
Ro-Ro taşımalarında verdiği-
niz hizmetleri anlatır mısınız?

Matriks Denizcilik olarak 
treyler, iş makinesi, kamyon 
ve otobüs gibi tüm kendi yü-
rür kargoların taşınmasında 
oldukça uzmanlaştık ve bu 
konuda bilinirliğimiz de arttı. 
Ro-Ro taşımacılığı, taşıması 
yapılan yüklerin muhteviya-
tı bakımından oldukça önem 
arz etmektedir. İş makinaları, 
treylerler, kamyonlar, otobüs-
ler gibi çok değerli ürünlerin 

yüklemelerini yaptığımız için, 
gerek Türkiye limanlarındaki 
operasyonlara, gerekse diğer 
ülkelerdeki liman operasyonla-
rına kendi liman kaptanlarımız 
eşlik etmektedir.

Tecrübe ve uzmanlığımız 
sayesinde, operasyonlar esna-
sında oluşabilecek aksilikleri 
önceden öngörebilme ve her-
hangi bir sorun olduğunda a-
nında müdahale ve çözüm şan-
sımız olmaktadır. Son yıllarda, 
özellikle Afrika’daki zor desti-
nasyonlara uygun maliyetli çö-
zümler ürettik ve bu çözümler 
müşterilerimiz tarafından da 
benimsendi. Bunun sonucun-
da da bu destinasyonlara yapı-
lan ihracatlar arttı.

Ayrıca, Avrupa’daki part-
ner ofislerimiz ile kapıdan 
kapıya makine ve treyler tes-
limi yapmaktayız. Özellikle iş 
makinelerinde adrese teslim 
hassas bir konudur. Avrupa’da 
bu konuda oldukça yoğun ça-
lışmaktayız. Avrupa’da servis 
verdiğimiz limanlardan, son 
kullanıcıların kapısına kadar 
yapılan teslimatlar, müşteri-
lerimize büyük kolaylık sağla-
makta ve firmamıza duyulan 
güveni de artırmaktadır.

Yoğunlukla hizmet verdi-
ğimiz bölgeler; tüm Avrupa, 
Afrika, Kızıldeniz ve Ortadoğu 
limanları. Ayrıca aktarmalı çö-
zümler ile dünyanın birçok fark-
lı limanlarında hizmet veriyoruz.

Ro-Ro taşımalarının yanı sıra ne 
gibi yüklemeler yapıyorsunuz?

Ro-Ro taşımalarının yanı 
sıra, proje kargo taşımaları ve 
komple gemi kiralamaları yap-
maktayız. Ayrıca Ro-Ro gemi-
lerimize mafi üzerine gabari 
dışı statik parçaları yükleyerek, 
bu yüklemelerde müşterile-
rimizin nakliye maliyetlerini 
oldukça düşürebiliyoruz. Hiz-
metlerimiz; Ro-Ro sevkiyatla-
rı, proje yük taşımacılığı, askeri 
lojistik, multimodal taşıma 
ve gemi kiralama şeklindedir. 
Hizmetlerimize 2020 yılından 
itibaren, Bahri Ro-Ro Line’ın 
Türkiye Ticari Temsilcisi ola-
rak acentelik hizmetini de ek-
lemiş bulunuyoruz. 

Türkiye’nin treyler ve ma-
kina ihracat ve ithalatındaki 
dengesini nasıl değerlendi-
riyorsunuz? Mevcut durum 
sizin operasyonlarınız açısın-
dan uygun mu yoksa beklen-
tiniz hangi doğrultudadır?

Kovid-19 nedeni ile bir 
nebze sekteye uğramış olsa da, 
Türkiye’de üretilmekte olan 

treyler ve üst yapılı araçların ih-
racatları düzenli olarak devam 
etmektedir. Treyler ve otobüs 
ihracatında dünyada söz sahibi 
olan ülkelerden biri olduğumuz 
aşikardır. Son dönemde, gemi-
lerimizdeki treyler yüklerinin, 
diğer yük çeşitlerine göre artış 
gösterdiğini rahatlıkla ifade 
edebiliriz. Üreticilerimizin ka-
liteli ve uygun maliyetli ürün-
leri, dünyanın birçok yerinde 
kabul görmektedir. Ürünleri-
mizin kalitesindeki artış devam 
ettikçe, bu durumun daha da 
gelişeceğine ihracatımızın ar-
tacağına yürekten inanıyoruz. 
Bu durum Türkiye’de üretilen 
yeni iş makineleri ihracatında 
da benzerlik göstermektedir. 
Öte yandan, son yıllarda, in-
şaat sektöründeki daralmanın 
etkisiyle, Türkiye kullanılmış iş 
makinesi parkının da yurtdışına 
satışlar ile ihracat yönüne kay-
dığını gözlemlemekteyiz. Bu 
ürün gruplarında ithalatlarımız 
önceki senelere nazaran kayda 
değer bir azalma eğilimindedir.

Matriks Denizcilik, intermo-
dal taşımacılığı uygulayan 
firmalardan biri. Bunu yapar-
ken hangi zorluklarla karşıla-
şıyorsunuz?

Intermodal taşımacılık 
hizmetindeki başarımız bi-
zim en gurur duyduğumuz 
konuların başında gelir. Mat-
riks Lojistik’in treyler filosu 
ile Türkiye’deki ön taşımala-
rı müşterimizin adresinden 
yükleme limanına yapabil-
mekteyiz. Ayrıca Avrupa’da-

ki partner ofislerimiz ile de 
tüm Avrupa’da her türlü yük 
için kapı teslim hizmet ve-
rebiliyoruz. Kapıdan kapıya 
teslimlerde tüm kontrol bizde 
olduğundan dolayı, her adımı 
önceden planlama ve takip et-
me şansımız mevcut olup, bu 
durum hem teslimat sürelerini 
optimize etmekte hem de tüm 
operasyonun tek elden çok 
daha düzenli ve tertipli yürü-
tülmesini sağlayarak, müşteri 
memnuniyetini artırmaktadır.

2020 yılında Bahri Ro-Ro Li-
ne Türkiye’ye uğrak yapmaya 
başladı ve acentesi olarak sizi 
atadı. Bahri ile Türkiye çıkış-
lı servis verilen limanları be-
lirtir misiniz?

Matriks Denizcilik, geçen 
yıl Bahri Ro-Ro hattının Tür-
kiye Ticari acentesi olarak 
atanmıştır. Bahri Shipping, 
Suudi Arabistan Ulusal De-
nizcilik şirketidir. Bahri Ro-Ro 
hattı, düzenli olarak İskende-
run Limak Port’a uğrak yap-
maktadır. İskenderun çıkışlı 
olarak servis verdiğimiz desti-
nasyonlar; Alexandria, Jeddah, 
Djibouti, Sohar, Jebel Ali, Abu 
Dhabi, Dammam, Shanghai ve 
Amerika limanlarıdır. Bahri, 
bünyesinde bulunan 6 Ro-Con 
gemi ile Ro-Ro, Proje Kargo, 
Break Bulk (Heavy Lift) ve 
konteyner yüklerini yükleye-
bilmekteyiz. Gemilerin vinçli 
olması avantajı ile trafo gibi a-
ğır tonajlı yükleri de gemi vinci 
ile ambar içerisine yükleyerek, 
farklılık yaratabilmekteyiz.

Matriks Denizcilik 
Bahri Ro-Ro Hattı İle 
Daha da Güçlü

Matriks Denizcilik ekibi.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan-
lığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 
2021 yılı Şubat ayı konteyner istatis-
tiklerini açıkladı. Buna göre Şubat 
2021’de limanlarda elleçlenen kon-
teyner miktarı bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 5 artarak 967 bin 
149 TEU olarak gerçekleşti. 2021 
yılı Ocak-Şubat döneminde ise li-
manlarda elleçlenen konteyner mik-
tarı bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 1,9 artarak 1 milyon 953 
bin 174 TEU oldu.

Şubat ayında limanlarda elleç-
lenen dış ticarete konu konteyner 
miktarı bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 2,4 artarak 738 bin 931 
TEU oldu. İhracat amaçlı kontey-
ner yüklemeleri bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 4,9 artarak 374 bin 
616 TEU, ithalat amaçlı konteyner 
boşaltmaları ise bir önceki yılın ay-
nı ayına göre değişmeyerek 364 bin 
315 TEU olarak gerçekleşti.

Limanlarda elleçlenen transit kon-
teyner miktarı bir önceki yılın aynı a-
yına göre yüzde 24,2 artarak 167 bin 
392 TEU oldu. Kabotajda elleçlenen 
konteyner miktarı da bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 6,7 azalarak 60 
bin 826 TEU olarak gerçekleşti.

Şubat 2021’de Ambarlı Liman 
Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet 
gösteren liman tesislerinde toplam 
230 bin 112 TEU konteyner elleç-
lemesi gerçekleşti. Bu liman tesisle-
rinde elleçlenen konteynerlerin 150 
bin 739 TEU’sunu (yüzde 65,5’ini) 
dış ticarete konu konteynerler, 67 
bin 724 TEU’sunu (yüzde 29,4’ünü) 
transit konteynerler ve 11 bin 649 
TEU’sunu da (yüzde 5,1’ini) kabo-
tajda taşınan konteynerler oluşturdu. 

Şubat ayında 14 liman başkanlı-
ğının idari sınırlarında faaliyet gös-
teren liman tesislerinde konteyner 
elleçlemesi gerçekleşti. En fazla kon-
teyner elleçlemesi gerçekleşen ilk 5 
liman başkanlığında toplam 773 bin 
230 TEU konteyner elleçlenmiş olup 
limanlarda elleçlenen toplam kontey-
nerlerin yüzde 79,9’unu oluşturdu.

İsrail, 2021 yılı Şubat ayında 103 
bin 8 TEU ile en fazla konteyner el-
leçlemesi yapılan ülke oldu. İsrail’i 
sırasıyla 96 bin 918 TEU ile Yuna-
nistan ile yapılan taşımalar ve 88 bin 
965 TEU ile Mısır ile yapılan taşı-
malar takip etti.

Şubat 2021’de limanlarda de-
nizyolu ile yapılan en fazla ihracat 
amaçlı konteyner yüklemesini 41 
bin 469 TEU ile İspanya’ya giden 
konteynerler oluşturdu. 

Denizyolu ile yapılan en fazla it-
halat amaçlı konteyner boşaltmasını 
57 bin 927 TEU ile İsrail’den gelen 
konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin 
yüzde 96,5’i (55 bin 898 TEU’su) 
yabancı bayraklı gemilerle taşındı. 
İsrail’i sırasıyla, 52 bin 806 TEU ile 
Yunanistan’dan ve 44 bin 54 TEU 

ile Mısır’dan gelen konteyner taşı-
maları takip etti.

Şubat 2021’de limanlarda elleç-
lenen dış ticarete konu 738 bin 931 
TEU konteynerin yüzde 8,7’si Türk 
bayraklı gemilerle taşındı. Şubat 
ayında Türk bayraklı gemilerde el-
leçlenen dış ticarete konu konteyner 
miktarı bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 9,2 azalışla 64 bin 356 
TEU, yabancı bayraklı gemilerde 
elleçlenen dış ticarete konu kontey-
ner miktarı ise bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 3,7 artışla 674 bin 
575 TEU oldu.

Dolu konteyner elleçlemeleri 
yüzde 6,1 arttı

Konteyner cinslerine göre kon-

teyner elleçleme rakamlarına bakıl-
dığında, 2021 yılı Şubat ayında li-
manlarda elleçlenen dolu konteyner 
miktarı bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 6,1 artarak 751 bin 692 
TEU oldu. Elleçlenen boş kontey-
ner miktarı ise bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 1,3 artarak 215 bin 
458 TEU olarak gerçekleşti. 

Limanlarda Elleçlenen 
Konteyner Miktarı Yüzde 5 Arttı
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öncesi seviyelere geri döndü 
ve bu, küresel ekonomi için 
çok ihtiyaç duyulan iyi haber. 
Hava yoluyla malları sevk et-
mek için güçlü bir talep var. 
Ancak hava kargoda kapasi-
te sorunu yaşanıyor, çünkü 
normalde yolcu uçakları ta-
rafından sağlanan kapasiteler 
büyük oranda kullanılamıyor.

Bu durum hükümetler 
için havayoluyla seyahatleri 
yeniden başlatma konusun-
daki planlarını paylaşmala-
rı  için bir işareti olmalıdır: 
Böylece havacılık sektörü 
de  daha fazla kapasitenin ne 

Geçtiğimiz aylarda Çin’in 
Sinovac aşılarını dünyanın 
farklı destinasyonlarına ulaş-
tıran başarılı marka, birçok 
farklı aşı tipini taşımaya ve 
dünyanın dört bir yanına 
sağlık ulaştırmaya devam edi-
yor. Özel kargo taşımalarında 
azami hassasiyet gösteren ve 
global standartlarda tasarla-
dığı ‘TK Pharma’ ürünü ile 
en ideal şartlarda soğuk zinci-
ri koruyan başarılı marka, IA-
TA CEIV (Bağımsız Denet-
leyiciler için Mükemmellik 
Merkezi) pharma sertifikası-
na sahip olarak gerçekleştir-
diği operasyonlarıyla birlikte, 
dünyanın dört bir yanına ilaç 
ve aşı taşıyor.

Dünyada 400’den fazla 
destinasyon arasında küresel 
ilaç koridoru oluşturan Tur-
kish Cargo, 96’sı direkt kargo 
olan 300’den fazla destinas-
yona ulaşıyor ve 365 uçaktan 
oluşan filosuyla birlikte, glo-
bal hizmet ağında yer alan 
müşterilerine 7/24 hizmet 
sağlamaya devam ediyor.

KÜRESEL ölçekte bu yılın  
Ocak ayı talebi de hem Ocak 
2019’a kıyasla hem de Aralık 
2020 seviyelerine göre iyi-
leşme kaydetti. IATA , hem 
küresel imalat sanayi endek-
si, hem de ihracat gösterge-

lerinin hava kargo talebinin 
izleyen aylarda daha hızlı bir 
toparlanmaya geçeceğine işa-
ret ettiğini bildirdi.

IATA  Ocak 2021 verileri-
ne göre kargo ton-kilometre 
(CTK) cinsinden ölçülen kü-
resel talep, Ocak 2019’a göre 
yüzde 1,1, Aralık 2020’ye göre 
ise yüzde 3 arttı. Tüm bölgeler-
de hava kargo talebinde hem 
Ocak 2019’a hem de Aralık 
2020 rakamlarına kıyasla kısmi 
iyileşmeler kaydedilirken, Ku-
zey Amerika ve  Afrika en güç-
lü artışı sağlayan bölgeler oldu.

Öte yandan yolcu uçak fi-
losunun özellikle uluslararası 
rotalarda kargo taşıma amaçlı 
yeterince kullanılamaması ne-
deniyle kargo kapasitelerinde-
ki sorun da devam ediyor.

Mevcut kargo ton-
kilometre (ACTK) cinsinden 

TURKISH Cargo, 
UNICEF’in (Birleşmiş Mil-
letler Çocuklara Yardım Fo-
nu) Kovid-19 aşılarını ve sağ-
lık ekipmanlarını dünyanın 
dört bir yanına taşıyarak, pan-
demiyle mücadele kapsamında 
önemli bir misyon üstleniyor.

Başarılı marka, küresel nak-
liye şirketi Kuehne+Nagel 
iş birliğiyle UNICEF’in 
Hindistan’dan tedarik ettiği 
1.7 milyon doz Kovid-19 aşı-
sını Mumbai’den Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti’nin baş-
kenti olan Kinşasa’ya başarılı 
şekilde ulaştırarak yetkililere 

ölçülen küresel kapasitedeki  i-
yileşme, yolcu tarafındaki yeni 
kapasite kesintileri nedeniyle 
tersine döndü. Kapasite, Ni-
san 2020’den bu yana ilk aylık 
düşüş olan Ocak 2019’a göre 
yüzde 19,5 küçüldü ve Aralık 
2020’ye göre de yüzde 5 düştü.

IATA Başkanı: “Değer 
olarak küresel ticaretin 

üçte biri hava kargo 
üzerinden yapılıyor”

IATA Başkanı Alexandre 
de Juniac, Ocak 2021 rakam-
larını değerlendirirken şunla-
rı söyledi:

“Hava kargo trafiği kriz 

teslim etti. Özel kargo taşıma-
larında 30 yıllık deneyime sa-
hip olan Turkish Cargo, geç-
tiğimiz günlerde de Unicef ’e 
ait olan yüz binlerce Kovid-19 
şırıngasını Barcelona’dan 
Tunus’a ve Kovid-19 aşılarını 
Amsterdam’dan Kiev, Tiflis 
ve Amman’a başarılı şekilde 
ulaştırdı.

Turkish Cargo, Kovid-19 
aşılarının tüm dünyaya ulaştı-
rılması noktasında önemli bir 
sorumluluk alıyor, küresel pan-
demiyle mücadele kapsamında 
ulusal ve uluslararası otorite-
lerle iş birliğini sürdürüyor.

dığı kritik rolü de unutma-
mak gerekir”.

Bölgesel bazda en iyi 
performans Afrika’da

IATA verilerine göre böl-
gesel bazda bakıldığında 
2021’ye hava kargoda en iyi 
performansla giren bölgeler 
Kuzey Amerika ve Afrika 
oldu. Afrika bölgesi havayol-
larının kargo talebi, 2019’un 
aynı ayına göre yüzde 22,4 ar-
tarak Aralık 2020’deki yıllık 
yüzde 6,3’lük artışı da gölge-
de bıraktı. Asya-Afrika ticaret 
hatlarındaki güçlü genişleme, 
hava kargodaki güçlü büyü-
meye katkıda bulundu.

IATA verilerine göre Kuzey 
Amerikalı taşıyıcılar, Ocak 
2019’a kıyasla Ocak ayında u-
luslararası talepte yüzde 8,5’lik 
bir artış bildirdi. Bu rakam 
Aralık 2020’de sağlanan yüzde 
4.4’lik iyileşmenin de çok üze-
rinde bir artışa işaret ediyor

Asya-Pasifik bölgesi hava-
yollarında, uluslararası hava 
kargo talebi Ocak 2021’de 
2019’un aynı ayına göre yüz-
de 3,2 düştü. Bu rakam, Ara-
lık 2020’deki yüzde 4,0 düşü-
şe göre  ise olumlu bir gelişme 
oldu.Bölgede uluslararası ka-
pasite Ocak ayına göre yüzde 
27,0 azaldı.

THY’nin de içinde yer 
aldığı Avrupa bölgesinde ise 
havayolu şirketlerinin ulus-
lararası kargo talebi, Ocak a-
yında 2019’un aynı ayına göre 
yüzde 0,6 düşüş kaydetti.  Bu 
rakam Aralık 2020’deki yüz-
de 5,6 düşüşe karşı olumlu bir 
gelişmeye işaret ediyor.

Orta Doğulu bölgesin-
de bu yılın ilk ayında  Ocak 
2019’a kıyasla uluslararası 
kargo hacimlerinde yüzde 
6,0’lık bir artış kaydedildi. 
Özellikle Ortadoğu-Asya ve 
Ortadoğu-Kuzey Amerika 
rotalarındaki kargo talebinin 
bu iyileşmede destekleyici bir 
unsur olduğu bildirildi.

Güney Amerika merkezli ta-
şıyıcılar Ocak ayında 2019 dö-
nemine kıyasla uluslararası kar-
go hacimlerinde yüzde 16,1’lik 
bir düşüş bildirdi. Bu rakam  
Aralık 2020’deki yüzde 19,0’lık 
yıllık düşüş oranına  göre bir 
iyileşmeye işaret ediyor.Güney 
Amerika’daki hava kargo tale-
binin etkenleri, diğer bölgelere 
göre nispeten daha az destekle-
yici olmaya devam ediyor.

kadar kısa sürede çevrimiçi 
hale getirilebileceği konu-
sunda netlik kazanmış olur. 
Normal zamanlarda, dünya 
ticaretinin üçte biri değer 
bazında hava yolu aracılı-
ğıyla gerçekleşiyor. Bu kadar  
yüksek değerdeki bir ticaret 
hacmi Kovid’den zarar gö-
ren ekonomilerin  yeniden 
toparlanma sürecine geçisine 
yardımcı olma konusunda da 
hayati önem taşıyor. Hava 
kargonun öngörülebilir bir 
gelecekte devam etmesi gere-
ken ve hayat kurtaran Kovid 
aşılarının dağıtımında oyna-

Küresel Ölçekte Hava Kargo
Kovid Öncesi Performansı Yakalıyor

Turkish Cargo UNICEF’in 
Kovid-19 Aşılarını Taşıyor

MNG Havayolları Champ Traxon 
CargoHUB Anlaşmasını Yeniledi 

Uluslararası Hava 
Taşımacılığı Birliği 
(IATA), hava kargo 
talebinin krizin 
başlangıcından bu 
yana ilk kez Kovid 
öncesi seviyeleri 
(Ocak 2019) yeniden 
yakaladığını duyurdu. 

12 yıl gibi uzun bir süredir 
Traxon CargoHUB kulla-
nıcısı olan MNG Airlines 
Cargo, Champ Cargosy-
stems ile olan anlaşmasını 
bir kez daha yeniledi. Yine-
lenen bu işbirliği ile Champ 
havayolunun dijitalleşme 
adımlarına bir yenisini ek-
ledi ve, eAWB penetrasyo-
nunu genişleterek havayolu 
için yeni fırsatlara bir kapı 
açmış oldu. 

Traxon cargoHUB dünya 
çapında en yaygın kullanılan 
elektronik veri iletim plat-
formlarından biri  olarak 
100’den fazla havayolu ve 
yaklaşık 9 bin ofis ile hiz-
met veren 3 bin hava kargo 
acentesine hizmet vermek-
tedir. Champ, Türkiye’de de 
büyüyen hava kargo tedarik 
zincirinin uçtan uca dijital-
leşmesini destekleyerek, ha-
va kargo sürecinin dijitalleş-
mesine büyük katkı sağladı. 

MNG Havayolları Yer 
Operasyonları Direktö-
rü Serkan Eren, bu ye-

ni adımı “MNG, Traxon 
cargoHUB’un hizmet ağın-
dan çok memnun kaldı. 
Champ’ın teknolojileri yal-
nızca veri alışverişlerimizin 
hayati bir parçası değil, aynı 
zamanda süreçlerimize is-
tikrar ve tutarlılık getiriyor. 
İşbirliğimizi yenilemekten 
memnuniyet duyuyoruz” 
şeklinde yorumladı.

Champ Cargosystems 
Satış - Dağıtım Hizmet-
leri Başkanı Laurent Jossa 
ise “MNG Havayolları’nın 
dijitalleşme stratejisini des-

teklemeye devam etmek-
ten mutluluk duyuyoruz. 
Champ, kargo operasyo-
nunda MNG ile yakın bağ-
larını koruyor ve mümkün 
olan her yerde taşıyıcının 
hizmet ağını genişletmeye 
devam ediyor” diyor. 

MNG ayrıca, global mev-
zuat çerçevesinde gerçekleş-
tirilen gümrük ve güvenlik 
işlemleri için Champ’in 
Traxon Global Customs 
(TGC) and Traxon Global 
Security (TGS) platformla-
rını da kullanıyor.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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FORD’UN bugüne dek ürettiği 
taşıma kapasitesi en yüksek Transit 
olarak öne çıkan yeni 5 tonluk Tran-
sit araçlar, daha gelişmiş süspansi-
yon, aktarma organları ve frenler 
gibi çeşitli özellikler içeren varyant-
larla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ticari hayatın zorlu, pratiklik ge-
rektiren şartlarına göre tasarlanan, 
Transit’in yeni van ve kamyonet ver-
siyonları, ağır ticari emisyon(HDT) 
normlarına uygun Ford’un 170 PS 
2.0 litre EcoBlue dizel motoruyla,  
dayanıklılık, performans ve yakıt ve-
rimliliği en üst seviyeye taşıyor. Ay-
rıca, filo çözümleri için, isteğe bağlı 
olarak sınıfının lideri 10 ileri vitesli 
otomatik şanzıman seçeneğiyle de 
tercih edilebiliyor. 

300 kg ek taşıma kapasitesi, özel-
likle belediye hizmetleri ve inşaat gi-
bi alanlarda çalışan ağır ticari araç o-
peratörlerin hayatını kolaylaştırıyor.

Ford, Transit’in yeni versiyonları 
ile daha yüksek taşıma kapasitesine 
sahip ticari araç arayan müşterilerin 
ihtiyaçlarına yanıt veriyor. 

5 tonluk Transit’in van versiyo-
nu Ford’un ikonik yüksek tavanlı 
“Jumbo” van versiyonu olarak mak-
simum 2.422 kg’a kadar net yük ta-
şıma kapasitesi, 15,1 m3 yük hacmi 
ve beş Euro palet kargo taşıyacak 
kadar yük alanı ile sunuluyor. Tak-
viyeli yan gövde, daha ağır yükler 
taşınırken dayanıklılığı destekliyor; 
mevcut modelden yeni versiyona 
aktarılan düz yükleme alanı, bağla-
ma noktaları, arka tampona enteg-
re basamak ile 4.217 mm yükleme 
uzunluğu sağlıyor. Böylece boru 
veya panel gibi standart uzunlukta-
ki ürünleri de yüklemeyi ve taşımayı 
kolaylaştırıyor. 

Ford’un 5 tonluk Transit Kamyo-
neti ise müşterilere üç dingil mesa-
fesi, dört şasi uzunluğu, veya sürücü 
dahil yedi kişiye kadar koltuk içeren 
çift kabin gibi özellikler arasından 
gereksinimlerine en uygun olanları 
seçebilme imkânı sunuyor. 5 ton-
luk Transit kamyonetin ‘çift kabin’ 
versiyonu, kasasız olarak, 2.690 kg’a 
kadar maksimum yük taşıma kapa-
sitesine sahip. ‘Tek kabin’ versiyonu 
ise, filo çözümleri dahilinde isteğe 
bağlı sunuluyor. Transit kamyonet 
ayrıca, damperli, yandan yüklemeli, 
üstten erişimli veya araç taşıyıcı gibi 
açık gövde dönüşümleri için ideal 
bir seçenek oluyor.

Ağır işler için daha güçlü 
mekanik sistemler 

Ford’un bugüne kadarki en ye-
tenekli Transit versiyonları, önem-
li mekanik yenilikleri de içeriyor. 
Tüm 5 tonluk Transit versiyon-
lar, arka tekerden çekiş özelliğiyle 
tam yüklü haldeyken optimum 
yol tutuşa sahip olmanın yanı sı-
ra Ford’un Euro 6 güç aktarma 
organlarıyla donatılmış oldukları 

için optimum dayanıklılık, per-
formans ve yakıt verimliliği sunu-
yor. 170 PS 2.0 litre EcoBlue dizel 
motor, 390 Nm’ye kadar tork üre-

terek en ağır yüklerin taşınmasını 
kolaylaştırıyor. ‘Elektrik Destekli 
Direksiyon’ tüm 5 tonluk Tran-
sit’lerde standart donanım olarak 

sunuluyor. Yeni 5 tonluk Transit a-
raçlar, altı vitesli manuel şanzıman 
ya da filo çözümleri için isteğe bağ-

lı olarak, Ford’un sınıfının lideri 
10 vitesli otomatik şanzımanı ile 
de tercih edilebiliyor. 

Ford, ticari araç ailesinin sevilen üyesi Transit’in daha 
fazla yükleme kapasitesi sunan, yeni 5 tonluk ‘van’ ve 
‘kamyonet’ versiyonlarını müşterilerine sundu. 

Yeni 5 Tonluk Ford Transit 
Van ve Kamyonet Türkiye’de
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leyen Blin,  “Avrupa’da 6 ton 
üzeri araç pazarında Renault 
Trucks, 2020 yılında yüzde 
8,5’lik pazar payını korudu. 
16 ton üzeri segmentte pazar 
payı aynı kalarak yüzde 8,8, 
orta segmentte (6-16 ton) ise 
0,3 puan artarak yüzde 6,6 o-
larak gerçekleşti. En fazla bü-
yüyen pazar ise Türkiye oldu. 
Fransa’da yurt içi pazarda tar-
tışmasız liderliğini koruyarak 
>6t pazar payını yüzde 0,6 
artırarak yüzde 28,3’e çıkardı.

2020 son çeyrek için po-
zitif bir gelişme de, Renault 
Trucks’ın önceki yıla kıyasla 
(2020, 4’üncü çeyrek - 2019, 
4’üncü çeyrek) siparişlerde 
yüzde 40 artış kaydetmesi ol-
du” dedi.

2020’de özellikle Renault 
Trucks için önemli bir pazar 
olan Cezayir’de güçlü bir to-
parlanma gözlendi ve 2019 
yılına kıyasla yüzde 80 artış 
kaydedilerek bin 100 araç sa-
tışı gerçekleştirildiği bilgisini 
veren Bruno Blin, Meftah’da-
ki montaj tesisi sayesinde Re-
nault Trucks, Cezayir’deki 
lider konumunu pekiştirerek 
Avrupalı üreticiler arasında 
16 ton üzeri pazarda yüzde 
47,8 pazar payına sahip oldu-
ğunu kaydetti.

Bruno Blin, hareketli 

Ford Otosan, otomotiv sa-
nayinin elektrikli dönüşümü-
ne liderlik etme misyonuyla 
belirlenen, Kocaeli’de elekt-
rikli ve bağlantılı yeni nesil 
ticari araç projelerinin hayata 
geçirileceği, 2026’ya kadar sü-
recek olan 20,5 milyar TL’lik 
yeni yatırımının en önemli 
fazını duyurdu. 

Ford Otosan’ın elektrikli 
ve bağlantılı yeni nesil ticari 
araç projelerini hayata geçir-
mek amacıyla duyurduğu o-
tomotiv sanayisinin en büyük 

RENAULT Trucks Dünya 
Başkanı Bruno Blin, 2020 yı-
lını değerlendirdiği basın top-
lantısında pazar paylarını ko-
ruyarak 41 bin 117 araç satışı 
gerçekleştirdiklerini söyledi. 
En fazla büyümeyi Türkiye 
pazarında elde ettiklerinin 
altını çizen Bilin, markanın 
2025 itibariyle elektrikli araç-
ların toplam satışlarının yüz-
de 10’una, 2030 itibariyle ise 
yüzde 35’ine karşılık geleceği-
ni duyurdu.

Renault Trucks satış ve 
servis merkezlerinin yüzde 
90’ından fazlası, pandemi 
boyunca müşteri ve kam-
yonlarının ihtiyaçlarını 
karşılamayı sürdürdü. Bu 
olağanüstü kriz ortamında, 
hacimlerde yaşanan düşüşe 
rağmen 2020 yılında satı-
şı gerçekleştirilen toplam 
41 bin 117 araç ile Renault 
Trucks pazar payını koru-
muş oldu. Olumlu bir gös-
terge olarak Renault Trucks, 
önceki yıla kıyasla siparişler-
de yüzde 12 artış kaydetti. 

Renault Trucks Dünya 
Başkanı Bruno Blin’in dijital 
basın toplantısında şu bilgile-
ri aktardı: “Pandemi dönemi 
ve sonucunda ortaya çıkan 
ekonomik kriz, 2020 yılında 
ağır ticari araç pazarını önem-
li ölçüde etkiledi. Renault 
Trucks’un 2020 fatura hac-
mi, pazar trendini takip ede-
rek yüzde 24 düşüşle 41 bin 
117 adet olarak gerçekleşti.

Bölgelere göre gerçekleş-
tirilen araç satışları, Avrupa 

FORD’UN ‘Yeni Nesil Tran-
sit Custom’ ailesinin dizel ve 
şarj edilebilir, hibrit elektrik-
li PHEV (Plug-InHybrid) 
versiyonları ile tam elektrik-
li versiyonu 2023 yılı ortası 
itibarıyla kademeli olarak seri 
üretime hazır hale gelecek ve 
müşterilere sunulacak.

Ford Otosan, Kocaeli Fab-
rikalarında gerçekleştirmeyi 
öngördüğü 2 milyar Avroluk 
(20,5 milyar TL) yeni yatırı-
mının en önemli fazını du-
yurdu. Ford Otosan’ın elekt-
rikli ve bağlantılı yeni nesil 
ticari araç projelerini hayata 
geçireceği, önümüzdeki 10 
yılı kapsayan yatırımın viz-
yonu Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Cumhur-
başkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Mustafa Varank, Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, Hazine ve Maliye 
Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret 

(Fransa Hariç) 19 bin 019, 
Fransa 17 bin 937, diğer ulus-
lararası pazarlar da ise 4 bin 
161 adet oldu.

Tonajlara göre, ağır ve or-
ta segment sınıflarda 26 bin 
246 araç, hafif ticari araçlar-
da ise 14 bin 871 adet satış 
gerçekleşti.

2020 yılı için kayda değer 
bir pozitif gösterge de Re-
nault Trucks’ın 2019 yılına 
kıyasla siparişlerde yüzde 12 
artış kaydetmesiydi.”

Bakanı Ruhsar Pekcan, Koç 
Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve Ford Oto-
san Yönetim Kurulu Başka-
nı Ali Y. Koç, Ford Avrupa 
Başkanı Stuart Rowley, Koç 
Holding CEO’su Levent Ça-
kıroğlu, Koç Holding Oto-
motiv Grubu Başkanı Cenk 
Çimen,  Ford Otosan Genel 
Müdürü Haydar Yenigün ve 
Ford Otosan Genel Müdür 
Baş Yardımcısı DaveJohn-
ston katılımları ile gerçekleş-
tirilen toplantıda açıklandı.

Avrupa’da pazar payını 
korudu

Avrupa’da markaya özel 
operasyonel organizasyonlar 
ve kriz döneminde müşteri 
ihtiyaçlarına göre düzenlen-
miş esnek teklifler sayesinde 
Renault Trucks’ın, bu çal-
kantılı pazardaki pozisyonu-
nu korumayı başardığını söy-

pandemi sırasında finansal 
esneklik, sözleşme kesintile-
rinde kolaylık vb. konusunda 
alınan inisiyatifler, 2020’de 
iyi bir performans ortaya 
konmasını sağladı. Renault 
Trucks, satışı gerçekleştirilen 
10 bin 308 adet ikinci el araç 
ile, 2019’a kıyasla yüzde 9’luk 
artış sayesinde rekor bir satış 
hacmi kaydetmiş oldu.

Renault Trucks, ayrıca 
ikinci el kamyon hizmetlerin-
de de performansını önemli 
ölçüde artırarak, 2019 yılına 
kıyasla servis girişlerini 4 pu-
an artırdı ve yüzde 28’e yük-
seltti. Ayrıca 2020’de Selecti-
on Garanti Sözleşmeli ikinci 
el kamyon satış sayısı da yüz-
de 25 artış gösterdi.

Renault Trucks, ikinci el a-
raç pazarına yönelik tamamen 
inovatif bir yaklaşım geliştiri-
yor. Pazarda benzeri olmayan 
bu strateji, ileri dönüşüme 
ve geri dönüşüme dayanıyor. 
2020’de ikinci El Kamyon 
fabrikasında 500 ek araç üre-
tildi ve bu yıl, Afrika ve Orta 
Doğu pazarlarına özel bir araç 
olan Renault Trucks T X-64 

yönelik seri üretimini ger-
çekleştirecek ve batarya-
larını da Kocaeli’de temin 
edecek. Böylece, Kocaeli’de 
Türkiye’nin ilk ve tek elekt-
rikli araç entegre üretim tesisi 
kurulmuş olacak. 

Ford Otosan, 2023 ilk yarı 
itibarıyla ise ‘Yeni Nesil Tran-
sit Custom’ ailesinin dizel ve 
şarj edilebilir, hibrit elektrik-
li PHEV (Plug-InHybrid) 
versiyonları ile tam elektrikli 
ilk versiyonunu da üretmeye 
başlayacak. Ayrıca; Ford ve 
Volkswagen’in stratejik or-
taklığı kapsamında yeni nesil 
Volkswagen 1 tonluk ticari a-
raç modeli de Ford Otosan ta-
rafından Kocaeli’de üretilecek. 

1,4 milyar Avro tuta-
rındaki proje fazı ile Ford 
Otosan’ın 1 tonluk orta ticari 
araç kapasitesinin 405 bin a-
dede yükselmesi planlanıyor.   

Ford Otosan’ın ‘ilk’leri 
başarmaya ve değer üretme-

gibi yeni modellerin lansmanı 
gerçekleştirildi.”

Renault Trucks’ın, elekt-
rikli mobilite satış hacimleri 
için iddialı hedefler belirle-
diklerini belirten Bruno Blin,   
“2025 itibariyle elektrikli 
araçların toplam satışlarının 
yüzde 10’una, 2030 itibariyle 
ise yüzde 35’ine karşılık gele-
ceğini duyurdu. Nihai hedef 
ise 2050 itibariyle araçlarının 
yüzde 100’ünü fosil yakıtsız 
hale getirmek. Mart 2020 
itibariyle Blainville-sur-Orne 
tesisinde ikinci nesil elektrik-
li araçların üretimine başladı 
ve şu anda pazardaki en geniş 
elektrikli araç ürün gamı-
na sahip. Renault Trucks D 
Z.E., D Wide Z.E. ve Master 
Z.E. modeller, şehir içi tesli-
mat, dağıtım ve atık toplama 
gereksinimlerini karşılayan 
ve 3.1 tondan 26 tona uzanan 
geniş bir ürün gamı oluşturu-
yor” dedi. 

Müşterilerine enerji dö-
nüşümlerini hızlandırma 
konusunda yardımcı olmak 
amacıyla Renault Trucks, 
elektrikli mobiliteye özel 
yeni bir satış organizasyonu 
oluşturduklarını söyleyen 
Blin, “Bunlara paralel olarak 
her tür kullanıma uygun araç 
ürün gamının elektrifikasyo-
nunu genişletmeye yönelik 
yatırımlarına devam ediyor. 
2023 itibariyle, dağıtım, şan-
tiye ve uzun yol gibi her pazar 
segmenti için bir elektrikli 
ürün gamı sunuluyor olacak” 
şeklinde konuştu.

ye devam etmekte olduğunu 
vurgulayan Koç Holding Yö-
netim Kurulu Başkan Vekili 
ve Ford Otosan Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ali Y. Koç ise, 
“Özellikle belirtmek isterim 
ki; pandeminin yarattığı belir-
sizlik ortamında ve herkesin 
yatırımdan uzak durduğu bir 
dönemde, tarihimizin en bü-
yük otomotiv yatırımını yapı-
yor olmak Topluluğumuzun 
ve ortağımızın ülkemize olan 
inancının en büyük ispatıdır. 
Bu yatırımla, Kocaeli Fabrika-
larımız Türkiye’nin - bataryası 
dahil - ilk ve tek elektrikli araç 
entegre üretim tesisi haline 
gelecek. 10 yıl sürecek bu ya-
tırımı ileriye dönük stratejik 
bir hamle olarak görüyoruz. 
Ortaya çıkacak büyük katma 
değerin yanı sıra, oluşturula-
cak ekosistemle de Memleke-
timizin otomotivdeki rekabet 
gücünün önemli ölçüde art-
masına hizmet edeceğiz” dedi.

Türkiye pazarında Renault 
Trucks’ın, son derece güçlü 
bir büyümeye imza atarak 
2019’da 640 araç olarak ger-
çekleşen satışlarını, 2020’de 
bin 61 adet araca çıkarttıkları 
bilgisini verdi.

Renault Trucks’ın özel 
bir ikinci el araç ürün gamı 
(Renault Trucks T X-Port 
ve T X-64 İkinci El Kamyon 
Fabrikasında dönüştürüldü) 
sunduğu Sahra altı Afrika’da 
dikkate değer ölçüde yüksek 
bir performans ortaya kondu. 
Renault Trucks, bu pazar-
larda aynı zamanda K ürün 
gamının özel bir ekstra gü-
venli versiyonu olan Renault 
Trucks K Safety modelini de 
satışa sundu.
İkinci el kamyonlarda satış 

hacmi, yüzde 9 arttı
İkinci El Kamyonlar, Re-

nault Trucks için stratejik 
bir sektör diyen Bruno Blin 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Ü-
reticinin yeni kamyon özel-
likleriyle ilgili attığı adımlar 
(gelecekte ikinci el kamyon 
pazarına giriş yapacağını göz 
önünde bulundurarak) ve 

yatırımı kapsamında; Kocaeli 
Fabrikaları’ndaki çoğunluğu 
ihracata yönelik olan ticari 
araç üretim kapasitesi 650 
bin adede çıkacak; yanı sıra 
130 bin adetlik batarya mon-
taj kapasitesine ulaşılacak. 
Ford Otosan tarafından ger-
çekleştirilen doğrudan 12 bin 
kişiyi aşkın istihdam ilave 3 
bin kişi ile 15 bin kişiye yük-
selecek. Bununla birlikte, yan 
sanayide oluşacak ilave 15 bin 
kişilik istihdam öngörüsü ile 
toplam 18 bin kişilik yeni iş 
imkanı yaratılmış olacak. 

Yatırım tamamlandığında 
Türkiye’nin elektrikli ticari 
araç üretimindeki öneminin 
artması, aynı zamanda Ford’un 
elektrikli ticari araç üretim üs-
süne dönüşmesi hedefleniyor.

Ford Otosan Kocae-
li Fabrikaları, ilk etapta 
2022 yılı itibarıyla Ford’un 
tam elektrikli ilk ticari ara-
cı E-Transit’in Avrupa’ya 

Renault Trucks 2020’de Pazar Payını Korudu

Ford ve Volkswagen’den Ortak Üretim Anlaşması

Renault Trucks Dünya Başkanı 
Bruno Blin
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Renault Trucks, 2020 yılında satışı 
gerçekleştirilen toplam 41 bin 117 araç 
ile pazar payını korumuş oldu. Olumlu bir 
gösterge olarak Renault Trucks, önceki yıla 
kıyasla siparişlerde yüzde 12 artış kaydetti.   
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TÜRKİYE’DE, Ağır Ticari Araç-
lar Derneği (TAİD) verilerine göre, 
2020 sonunda 16 ton üzeri ağır tica-
ri araç pazarındaki satışlar 7 bin 300 
adetten, 16 bin 270’e yükselerek, bir 
önceki yıla göre yüzde 122,9 oranın-
da arttı. Semi-Treyler araç pazarı 
ise, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 197 artışla 7 bin 231 ade-
te ulaştı. Kısaca, 2020’de Avrupa’da 
yeni kamyon ve çekici satışları yüz-
de 27,3 azalırken, Türkiye’de yeni 
kamyon ve çekici satışları yüzde 
122,9 arttı.

Pandemiye rağmen Türk kamyon 
pazarındaki olumlu gelişmelerin lo-
jistik sektörüne umut verdiğini kay-
deden TTT Global Group Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, 
şunları söyledi: “Ülkemizde her gün 
ortalama 450 bin kamyon FTL taşı-
ma gerçekleşiyor. 1.2 milyonu aşkın 
SRC belgeli kamyon şoförü, ekme-
ğini buradan yiyor. Türk kamyon 
pazarının kendine has dinamikleri, 
pandemide de kendisini gösterdi. 
Küresel kamyon üreticileri de, Tür-
kiye pazarının ne kadar dinamik ve 
vazgeçilmez bir pazar olduğunu bir 
kez daha görmüş oldular. 100 milyar 
dolarlık Türk lojistik sektörü 2021 
yılına umutla girdi. Türk lojistik 
sektörü, Tırport ile uçtan uça dijital 
dönüşümünü sağlarsa ve doğru yatı-
rımlarla desteklenirse, 2030 yılında 
1 trilyon dolara ulaşabilir” dedi.

Günde 450 bin FTL taşımanın
yapıldığı Türkiye’de, kamyonların 

yüzde 95’i şahıslara ait
Türkiye’nin, Avrupa’nın en bü-

yük kamyon pazarına sahip olduğu-
nun altını çizen TTT Global Group 
Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları 
anlattı: “Ülkemiz, yollardaki 850 bi-
ni aşkın kamyonu, 1.2 Milyon SRC 
belgeli kamyoncusu, 8 bine yakın 
irili ufaklı nakliye firması ve günlük 
450 bin kamyon taşıma trafiği ile 
Avrupa’nın en büyük kamyon paza-
rı konumundadır. Türkiye’de kam-
yonların yüzde 95’i şahıslara aittir. 
Nitekim, 10 yıl önce lojistik firma-
larındaki özmal oranı yüzde 40’lar-
dayken, bugün bu oran yüzde 10’la-
rın altına düşmüştür. Birçok büyük 
lojistik firmasının özmal kamyonu 
hiç yoktur. Türkiye’nin en büyük 
iş hacmine sahip 10 lojistik firması-
nın ortalama özmal oranı ise, yüzde 
20’nin altındadır. Gittikçe ağırlaşan 
ekonomik şartlar, kontrat lojistiği 
yapan lojistik firmalarını son 10 yıl 
içinde hızla özmaldan kaçırmıştır. 
Çünkü, sıfır bir kamyona yaklaşık 
100-120 bin Avro yatırım yapılıyor. 
Navlun fiyatlarının bıçak sırtında 
olduğu, dönüş yükünün her za-
man sorun olarak pusuda beklediği 
Türkiye’de, kamyon yatırımı yapan 
birisinin, yatırım geri dönüş süresi 

10 yılı geçiyor. Artacak amortisman 
ve bakım maliyetleri nedeniyle, bu 
sabredilemeyecek kadar uzun bir sü-
re oluyor. Bu nedenle de, ülkemizde-
ki kamyonların yüzde 95’i şahıslara 
ait ve 1 milyonu aşkın aile ekmeğini 
buradan kazanıyor” diye konuştu.

Dr. Akın Arslan, konuşmasına 
şöyle devam etti: “2021 Ocak ayı 
verilerine göre, Türkiye’de trafiğe 
kayıtlı 3 milyon 938 bin 732 kam-
yonet, 859 bin 670 kamyon bulu-
nuyor. Bunların sadece yüzde 14,8’i 
0-5 yaş aralığındadır. 2021 başı iti-
bariyle Türkiye’de yollardaki kam-
yonların yüzde 65’i, kamyonetlerin 
ise yüzde 51’i, 11 yaş ve üzerinde-
dir. Oysa, Avrupa Birliği ve İngil-
tere’deki kamyonların yüzde 61’i, 
0-5 yaş aralığındadır. Almanya’daki 
kamyonların ise yüzde 82’si, 5 ya-
şından gençtir.”

21
MART 2021

Kamyon Satışları 
Avrupa’da Azaldı 
Türkiye’de Arttı

Pandemide, Avrupa’da yeni kamyon satışları yüzde 27,3 
azalırken, Türkiye’de satışlar yüzde 122,9 arttı.   
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mobil modellerinin iç tasarım 
felsefesini yeni V-Serisi’ne 
uyarlamak için özel bir çaba 
sarf etti. Yeni V-Serisi’nin 
iç mekânı, markanın güncel 
tasarım anlayışını sürdürü-
yor. Yeni Mercedes-Benz V-
Serisi’nin arka bölümünde 
sunulan yüz yüze bakabilen 
ısıtmalı ve soğutmalı deri kol-
tuklar, panoramik cam tavan 
seçeneği, katlanabilir masa ve 
bardaklıklar ile konfor ve er-
gonomi seviyesi bir üst nokta-
ya taşınıyor. V-Serisi, sunmuş 
olduğu Tartufo Nappa Deri, 
Siyah Nappa Deri ve Bej Nap-
pa Deri ile iç mekana modern 
ve zarif bir görünüm kazan-
dırıyor. Arka bölümde, kapı 
döşemelerinde ve ön konsol-
da uygulanan süslemeler de 
kabin içerisindeki modern 
ve zarif görünümü destek-
liyor. Yeni V-Serisi’nde su-
nulan ambiyans aydınlatma, 
polar, solar ve beyaz olarak 
3 farklı renk seçeneği ile her 
durumda kendinizi iyi hisset-
tiren bir ortam yaratabiliyor. 
Sportif bir görünüme sahip 
türbin şeklindeki havalandır-
ma ızgaraları ile 5 inç ekrana 
sahip gösterge paneli kullanı-
ma sunuluyor. Yalınlaştırılan 
tasarım yaklaşımı sayesinde 
sürücüler, fonksiyonlara ko-
layca erişim sağlayabiliyor.

9G-Tronic otomatik şan-
zıman da Yeni V-Serisi’nde 
yerini alıyor. Kullanıcılar, 
Dynamic Select sürüş ka-

PREMİUM segmentte yer 
alan, müşterilerine üst seviye 
konfor sunan Yeni Mercedes-
Benz V-Serisi, “Eşsiz V Ötesi” 
sloganıyla Türkiye’de satışa 
sunulmaya başlandı. Yeni V-
Serisi, 2.0 litrelik turbo besle-
meli 4 silindirli dizel motor, 
237 BG güç seçeneği, 9G-
Tronic otomatik şanzıman ve 
4Matic ile müşterilerin talep-
lerini karşılamaya hazırlanıyor.

Mercedes-Benz Hafif Ti-
cari Araçlar Ürün Grubu İcra 
Kurulu Üyesi Tufan Akde-
niz, “Yeni V-Serisi, özellikle 
bireysel kullanımda standart-
ların bir üst seviyeye nasıl ta-
şınabileceğini işaret ediyor. 
Hem ailelere hem de iş kulla-
nımına uygun arka bölümü, 
katlanabilir masası, yüz yüze 
bakabilen Nappa deri koltuk-
ları, panoramik açılabilir cam 
tavanı ve daha birçok özelli-
ğiyle V-Serisi’nin, premium 
segmentin simgesi olacağını 
öngörüyoruz” dedi.

Tufan Akdeniz sözlerini 
şöyle sürdürdü: “5.175 adet-
lik satış ile tamamladığımız 
2020 yılında, Sprinter ve Vi-
to araçlarımızla bir kez daha 
minibüs ve 8+1 kategorile-
rinde en çok tercih edilen 
marka olduk. Şimdi ise mev-

cut modellerimizin yanına 
Yeni V-Serisi’ni de ekleye-
rek premium kategorisinde, 
müşterilerimizin taleplerini 
karşılamaya hazırlanıyoruz. 
Yeni V-Serisi, özellikle birey-
sel kullanımda standartların 
bir üst seviyeye nasıl taşınabi-
leceğini işaret ediyor. Pano-
ramik cam tavan, katlanabilir 
masa, yüksek kalitedeki deri 
koltuk opsiyonları ve daha 
birçok özelliğiyle V-Serisi’nin 
premium segmentin simgesi 
olacağını öngörüyoruz. Tüm 
bu özellikler ile müşterile-
rimiz günün yorgunluğunu 
V-Serisi ile atabilecekler. V-
Serisi, arka bölümde rahat ve 
konforlu bir alan sunarken, 
sürücülere ise otomatik şan-
zımanı ve sürekli dört teker-
lekten çekiş sistemi 4Matic 
ile benzersiz bir sürüş deneyi-
mi yaşatacak.” 

İç mekanda özel deri 
koltuklar ve süslemelerle 
premium etki artırılıyor
Tasarımcılar, güncel 

Mercedes-Benz binek oto-

rım sayesinde V-Serisi, çok 
daha dikkat çekici bir görü-
nüm sergiliyor. Söz konusu 
dikkat çekici görünümde 
en büyük payı, çarpıcı hava 
girişleri ve elmas kesim yeni 
radyatör ızgarasına sahip yeni 
ön tampon üstleniyor. Rad-
yatör ızgarasının ortasında 
konumlandırılan ‘’Mercedes 
Yıldız”ı gümüş renkli iki çıta 
ile çerçeveleniyor.

Güçlü ve verimli aktarma
Yeni Mercedes-Benz V-

Serisi’nde yer alan sıralı dört 
silindirli OM 654 dizel mo-
tor, 237 BG (176 kW) güç ve 
500 Nm tork (karma yakıt tü-
ketimi 6.5-8,5 lt/100 km, kar-
ma CO2 emisyonu 171-224 
gr/km) üretiyor. Anlık olarak 
kullanıma sunulan 30 Nm ila-
ve tork değerinin de katkısıyla 
bu versiyon 0-100 km/s hız-
lanmasını sadece 9,4 saniyede 
tamamlayabiliyor ve 208 km/s 
maksimum hıza ulaşabiliyor.

Standart olarak sunulan 

Yan Rüzgar Asistanı ile sürü-
cü, şiddetli yan rüzgarlarda 
bile V-Serisi’ni yolda stabil 
bir şekilde sürmeye devam 
edebiliyor. Bunun dışında 
sahip olduğu Attention As-
sist, V-Serisi’nin güvenlik 
standartlarıyla kendi seg-
mentinde en üst noktaya 
çıkmasını sağlıyor. Yeni V-
Serisi, güvenlik özellikleriyle 
standartları belirlemeye de-
vam ediyor.

Aktif Fren Asistanı ön-
de giden bir araçla 

olası çarpışma 
riskini algı-
l a y a b i l i y o r 
ve ilk etapta 
görsel ve işit-

sel olarak sü-
rücüyü uyarıyor. 

Sürücünün tepki ver-
mesiyle Aktif Fren Asistanı, 
sürüş koşullarına uygun ola-
rak fren basıncını artırıyor. 
Sürücünün tepki vermemesi 
halinde ise otonom olarak 
fren yapılıyor. 

Aktif Mesafe Asistanı 
DISTronic sürüş yardımcı sis-
temi öndeki araçla güvenli ta-
kip mesafesinin korunmasına 
yardımcı oluyor. Radar des-
tekli sistem gerektiğinde aracı 
frenliyor ve mümkünse ayarlı 
olan istenen hıza tekrar hız-
landırıyor. Bu sayede arkadan 
çarpma riski azaltılmış oluyor 
ve sürüş konforu artırılıyor. 

rakter seçim fonksiyonu 
ile “Konfor” ve “Sport” sürüş 
modlarından birini seçebili-
yor ve şanzımanın vites değiş-
tirme karakteristiğini de kişi-
selleştirebiliyor. İlave olarak 
“M” sürüş modunda, Direct 
Select direksiyon kulakçıkları 
kullanılarak vitesler manuel 
olarak da değiştirilebiliyor.

Yeni V-Serisi’nde sürekli 
dört tekerlekten çekiş siste-
mi 4Matic standart olarak 
sunuluyor. Böylece araç fark-

lı yol şartlarında da güvenle 
ilerleyebiliyor. Araç yüksek-
liği, dört tekerlekten çekiş ile 
donatıldığında bile iki metre 
sınırının altında kalıyor.

Tasarımda farklı renk ve 
jant seçenekleri sunuluyor

Mercedes-Benz V-Serisi, 
tasarımı, tarzı ve kalitesiy-
le segmentine yön vermeye 
hazırlanıyor. V-Serisi’nin 
tasarımcıları, araca güncel 
Mercedes-Benz binek oto-
mobillerinin tasarım diline 
uygun bir görünüm kazan-
dırdı. Sahip olduğu ön tasa-

Yeni Mercedes-Benz V-Serisi 
Türkiye’de Satışa Sunuldu
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MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Yetkili Satıcısı 
Lokman Koçaslan Otomo-
tiv, düzenlediği ‘2020-2021 
Değerlendirme Toplantısı’ 
ile geride bırakılan yılın de-
ğerlendirmesini yaptı, gele-
cek yıla ilişkin de hedefleri-
ni paylaştı.

2020 yılında yaşanan zor-
lu sürece rağmen başarılı bir 
satış grafiği yakalayan MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. Yetkili Satıcısı Lok-
man Koçaslan Otomotiv, 
“2020-2021 Değerlendir-
me Toplantısı” düzenledi. 
Lokman Koçaslan Otomo-

tiv Genel Müdürü Müjdat 
Aras ve MAN Kamyon Sa-
tış ve Satış Sonrası Hizmet-
ler ekiplerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantıda; 
2020 yılının genel bir değer-
lendirmesi yapılarak, 2021 
yılına ilişkin de hedef ve ön-
görüler paylaşıldı.

Toplantıda yaptığı ko-
nuşmada, zorluklara rağmen 
başarılı bir yıl geçirdiklerini 
vurgulayan Lokman Koças-
lan Otomotiv Genel Mü-
dürü Müjdat Aras, “MAN 
araçları, geçen yıl lojistikten 
inşaata, altyapıdan taşımacı-
lığa kadar birçok sektörün 

tercihi oldu. Geçen yıl ol-
duğu gibi bu yılda da yine 
üstün nitelikli araçları ve 

sunduğu hizmetlerle sek-
törde fark yaratmaya devam 
ediyor” diye konuştu.

“2021 hedefimiz; MAN 
bayileri arasında pazar 

payımız ile birinci olmak”
Müjdat Aras, şöyle devam 

etti: “2020 yılında, MAN 
kalitesini tüm Türkiye’ye 
yaymayı temel öncelik ola-
rak gördük. Bu hedef doğ-
rultusunda da yıla hızlı bir 
giriş yaptık. Ancak yılın 
ikinci çeyreğinde ortaya 
çıkan ve tüm dünyayı etki-
leyen Kovid-19 salgını, her 
sektör gibi bizi de etkiledi. 
Ama pandemiye bağlı talep 
azalmasından kaynaklı mec-
buri düşüşler yaşansa da biz, 
salgına rağmen 2020 yılını 

hedeflerimizin üzerinde ka-
pattık. Özellikle karantina 
dönemi ile birlikte operas-
yon süreçlerimizde değişik-
likler yaşansa da ekibimiz ile 
beraber çok güzel işlere imza 
attık. Özellikle Türkiye’nin 
önemli firmalarına yüksek 
adetlerde teslimatlar ger-
çekleştirdik. Lokman Ko-
çaslan Otomotiv olarak, 
2021 yılında hedefimiz; 
Türkiye’de MAN bayileri 
arasında pazar payımız ile 
birinci olmak. Bu kapsamda 
yeni yılda da müşterileri-
mizin ihtiyaçlarına yönelik 
geniş ürün yelpazemiz ve 
Bursa, Balıkesir, Eskişehir’de 
bulunan üç servisimiz ile her 
zaman yanlarında olmaya de-
vam edeceğiz.”

MAN Yetkili Satıcısı Lokman Koçaslan Otomotiv 
2020 Yılını Hedeflerinin Üzerinde Kapattı

Yeni V-Serisi’nin Türkiye Lansmanı, Mercedes-Benz yöneticilerinin 
sunumuyla dijital olarak gerçekleştirildi. Yeni V-Serisi ön 
tasarımı ile dikkat çekici bir görünüm sergilerken; aracın 
iç mekanı, markanın güncel tasarım anlayışını sürdürüyor.  
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OMV Türkiye, yüksek gü-
venlik standartlarına sahip 80 
araçlık tanker filosunun yüzde 
10’unu LNG yakıt kullanan 
araçlarla değiştirdi. OMV Tür-
kiye böylece Türkiye’nin LNG 
yakıtlı en büyük filosuna sahip 
oldu. Bu yatırımın paralelinde 
de Bolu’da LNG yakıtlı tan-
kerlere hizmet vermek üzere 
kapalı devre bir LNG dolum 
garajını da hizmete aldı. 

Gerçekleşen basın toplan-
tısında OMV Türkiye Genel 
Müdürü Serkan Hotoğlu bu 
iki yatırıma değindi. OMV 
Türkiye’nin doğal gaz kon-
forunu boru hattının ulaşa-
madığı yerlere 15 yıldır LNG 
olarak taşıdığını ve hizmet 
verdiğini vurgulayan Hotoğ-
lu, 80 araçlık filo ile yılda 10 
milyon kilometre yol yaparak 
Türkiye’nin dört bir yanındaki 
yaklaşık 400 müşteriye hizmet 
götürdüklerini söyledi. Hotoğ-
lu “Dünya karbon salınımının 
yüzde 20’si ulaşımdan kaynak-

TÜRKİYE distribütörlüğü-
nü Temsa İş Makinaları’nın 
yürüttüğü ve dünya genelinde 
inovatif kimliğiyle tanınan Vol-
vo Trucks, 2001 yılında I-Shift 
teknolojisini ilk kez piyasaya 
sürdüğünde sektörde büyük 
yankı uyandırdı. Devrim niteli-
ğindeki bu yenilik, otomatik vi-
tes değiştirmede debriyaj temelli 
şanzıman sisteminin en verimli 
tasarımı olduğunu ortaya koy-
du. O günden bu yana, I-Shift 
teknolojisi ile dünya çapında 
1 milyondan fazla kamyon sa-
tıldı. Volvo FH, FH16, FM ve 
FMX kamyonların neredeyse 
tamamında sürücü dostu I-Shift 
şanzıman teknolojisi standart 
olarak bulunuyor. Konforlu ve 
güvenli sürüşün yanı sıra, daha 
düşük yakıt tüketimi sebebiyle 
olumsuz çevresel etkilerin azal-
masına katkıda bulunuyor.

Volvo’nun müşteri ihtiyaç-
larına kulak vererek, yıllar sü-
ren çalışmalar sonucu sektöre 
kazandırdığı I-Shift, “klasik” 
bir manuel şanzıman sistemini 
temel alıyor. I-Shift sisteminin 
debriyaj ve vites geçişlerini yö-
neten elektronik kontrol ünite-
si; hız, ağırlık, yol verisi ve tork 
gereksinimi hakkında tüm ve-
rileri değerlendirerek, her vites 
geçişinin son derece hassas ve 

lanıyor, bunun karayoluna iliş-
kin kısmının yüzde 65’i ise ağır 
vasıtalardan kaynaklanmakta. 
Çevreci ve temiz bir yakıt ola-
rak LNG’nin karayollarında da 
kullanılması için öncü olmak 
ve teşvik etmek istedik. Filo-
muzun yüzde 10’unu LNG 
yakıt kullanan Iveco çekicilerle 
değiştirdik. Bu girişimin sürek-
liliği açısından Bolu’da kendi 
araçlarımıza hizmet edecek 
hem dolum yapabileceğimiz 
hem de araçlarımızın kullanı-
mına ilişkin verimlilik ve yakıt 
kullanımını yakından takip 

doğru zamanda gerçekleşmesini 
sağlıyor.  Sistem ayrıca, motorla 
ve tüm araçla iletişim halinde ol-
ması sayesinde motor devrini en 
uygun performans için ayarlıyor.

Farklı nakliye uygulamala-

rının ihtiyaçlarına yönelik ve-
rimlilik, performans ve konfor 
sağlayan I-Shift teknolojisi, yıl-
lar içinde karınca vites, çift kav-
ramalı şanzıman (Dual Clutch) 
gibi yeni fonksiyonlarla gelişti-
rilmeye ve sektör standartlarını 
yükseltmeye devam ediyor.  

Volvo Trucks’ın yarış araçla-
rından ilham alarak, 2014 yılın-
da geliştirdiği I-Shift çift kavra-
malı şanzıman (Dual Clutch) 
dünyanın ağır vasıtaya yönelik 
ilk çift kavramalı şanzımanı. 
Düzenli güç akışı sağlayarak a-
kıcı ve dinamik hızlanma sunan 
I-Shift çift kavramalı şanzıman 
(Dual Clutch) sayesinde vites 
değişimi oldukça hızlı gerçek-
leşiyor; bu da sürüşü daha kon-
forlu ve keyifli hale getiriyor. 

2016 yılında I-Shift’e; şan-
tiye, ağır nakliye veya orman 
taşımacılığı gibi her türlü zorlu 

edebileceğimiz, aynı zamanda 
arzu edildiğinde paydaşları-
mıza da kapılarını açabileceği-
miz bir tesisimiz olsun istedik. 
LNG’yi yakıt olarak kullanan 
bu tankerlerimizle yılda yak-
laşık 1,25 milyon kilometre 
yol yapmayı ve bu sayede yılda 
yaklaşık 120 ton CO2 tasarru-
fu yapmayı öngörüyoruz” dedi.  

koşulda ve dik rampalarda ilk 
kalkışı kolaylaştıran bir fonk-
siyon olan karınca vites opsiyo-
nu eklendi. 

Yükü kamyondan indirmek, 
çekici çağırmak gibi durumları 
bertaraf eden, zaman kaybının 
ve üretkenliğin düşmesinin 
önüne geçen bu sistem sayesin-
de, taşıdığı yük ile toplam katar 
ağırlığı 325 ton olan kamyon-
ların bile kalkış kabiliyeti ciddi 
oranda güçleniyor. Karınca vites 
ayrıca, kamyonun hassas manev-
ra kabiliyetini de artırarak 0,5 
km/saat’e kadar düşük hızlarda 
çalışmasına olanak sağlıyor.

I-Shift’in, özellikle inşaat, 
ormancılık, madencilik gibi 
düşük hızda ve sürekli manev-
ra yapmayı gerektiren işlere 
çözüm olarak 2020 yılında 
sunduğu ve düşük hızlarda ma-
nevra yapmayı kolaylaştıran 

Hotoğlu toplantıda ayrıca 
gelişmiş ekonomilerin iklim 
değişikliğinin önüne geçmek 
ve karbon salınımlarını azalt-
mak için önemli taahhütlere 
girdiği bu dönemde, enerji 
dönüşüm süreçlerinin gelişi-
mine her zamankinden çok 
daha hızlı şahit olunacağına 
dikkat çekti. Doğal gazın özel-
likle sanayi, elektrik üretimi, 
kara ve deniz yolu ulaşımında 
daha yüksek karbon salınımı 
olan kömür ve petrol ürünle-
rinin yerini alma potansiyeli 
olduğunu söyleyen Hotoğlu, 
“OMV’nin global hedefi 2050 
yılında ‘nette sıfır karbon’.  
Özellikle kara ve deniz yolu ta-
şımacılığında LNG’nin tercih 
edilmesi bizim bu hedefimize 
ulaşmamızda önemli bir rol 

bir fonksiyonu da bulunuyor. 
Bu özellik sayesinde sürücüler 
frene basmaları gerekmeden 
ve yakıt verimliliğinden taviz 
vermeden sürüş yapabiliyorlar.

Volvo kamyonlarda kullanı-
lan I-Save teknolojisi, I-Shift’in 
sağladığı yakıt tasarrufunu artı-
rıyor. Volvo Trucks’ın bugüne 
dek en verimli uzun yol kam-
yonu olan I-Save’li Volvo FH 
kamyonlarda yakıt tasarrufu 
yüzde 10’a kadar ulaşabiliyor.

İnovatif yönüyle tanınan Vol-
vo Trucks’ın sürüş deneyimini 
keyifli, güvenli ve verimli hale 
getiren yenilikleri bunlarla sınır-
lı değil. Volvo Trucks, I-Shift’i 
dizel motorlu kamyonlar için 
geliştirmeye devam ederken, 
sektörün geleceği olarak görülen 
otonom taşıma çözümlerine ve 
elektrikli kamyonlara da uygun 
hale getirmeyi planlıyor. 

oynayacak. Bu nedenle sür-
dürülebilirlik çalışmalarımız 
kapsamında yaptığımız LNG 
yakıtlı filo ve dolum tesisi ya-
tırımımızın; LNG kullanımı-
nın teşviki ve yaygınlaşması 
açısından da öncü olacağına 
inanıyorum. Biz belirlediğimiz 
‘nette sıfır karbon’ hedefine 
ulaşmak için hem global faa-
liyetlerimizde hem Türkiye 
pazarında LNG’nin yaygın 
kullanımı için birçok fırsatı ve 
yeniliği değerlendireceğiz” şek-
linde konuştu.

Basın toplantısına katılan 
Iveco Türkiye Genel Müdürü 
Hakkı Işınak da yaptığı ko-
nuşmada “LNG’yi yakıt olarak 
kullanan ve yüksek teknoloji 
barındıran çekicilerin pazar 
için önem taşıdığına inanıyo-

ruz. OMV Türkiye gibi düşük 
karbon salınımına duyarlı bir 
şirkete gerçekleştirilen bu filo 
satışı bizim için de çok önemli 
bir referans, OMV Türkiye’ye 
ilk S-Way LNG’li çekici filosu 
olarak teslim ettiğimiz araçları 
7 gün 24 saat takip edecek, des-
tek verecek yetkin bir ekibimiz 
var. Türkiye’de ilk doğal gazlı a-
racımızı 2011 yılında satmıştık, 
yine Iveco olarak Türkiye’de 
ilk LNG’li çekiciyi satan mar-
kayız, LNG’li çekicilerimizin 
güç olarak dizel çekicilerden bir 
farkı yok, 460 BG güç sunuyor 
ayrıca 1600 km menzilleri var. 
Geleceğimiz için bu tür çevreci 
araçların duble yollar ile yayıl-
ması önemlidir. OMV ve Iveco 
bu konuda öncülük yapmakta-
dır” dedi.

OMV Türkiye Enerjide LNG’yi 
Çekicide Iveco S-Way’i Seçti

Volvo Trucks’ın 
Akıllı Şanzımanı 
I-Shift 20 Yaşında 

FleetGO Sektördeki
Elektrikli Araç 
Dönüşümüne Uyum
Sürecini Kolaylaştırıyor
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Volvo Trucks’ın, 20 yıl önce geliştirdiği ve devrim niteliğindeki 
otomatikleştirilmiş manuel şanzımanı I-Shift, sektörün öncüsü 
olmaya devam ediyor. 2020 sonu itibarıyla dünya genelinde 
I-Shift teknolojisi ile satılan kamyon sayısı 1 milyona ulaştı.   

OMV Türkiye, LNG olarak bilinen sıvılaştırılmış 
doğal gazın taşımacılıkta kullanımında 
önemli yatırımlar yaparak 8 adet LNG’li 
Iveco S-Way çekiciyi filosuna ekledi.   

BAKIM ve yakıt maliyet-
leri, yakıtla çalışan bir oto-
mobile göre çok daha düşük 
olmasına rağmen, elektrikli 
araçların bulunduğu bir fi-
lonun operasyonel maliyet-
leri ve verimliliği hakkında 
bilgi sahibi olmak filo yöne-
ticileri için karmaşıklaşıyor. 

Elektrikli araçları kullan-
mak demek: farklı çalışmak, 
farklı planlamak, farklı araç 
kullanmak ve farklı şekilde 
yakıt alımı yapmak yani şarj 
etmek anlamına geliyor. Ay-
rıca ‘güvenilir öngörülebilir-
lik’ söz konusu olduğunda, 
bataryanın ‘sağlığı’ önemli 
bir rol oynuyor. 

FleetGO; kilometre saya-
cı, şarj durumu, bataryada 
kalan menzil ve batarya sağ-
lığı başta olmak üzere birçok 
önemli parametreyi takip 

edip raporlayabiliyor. Böyle-
ce filo yöneticileri için yeni 
ve karmaşık olan bu yeni araç 
takip ekosistemine uyum sü-
recini kolaylaştırıyor.

Daha fazla ve yeni veri 
sayesinde daha fazla 

seçenek
Acil bir durumda sirenin 

çalıp çalmadığını bilmek is-
teyen bir itfaiye istasyonun-
dan, teslimat sırasında hangi 
kapıların açık, kapalı ve/ve-
ya kilitli olduğunu görmek 
isteyen büyük bir teslimat 
şirketine ve genel olarak 
elektrikli araç sürücülerinin 
enerji geri kazanımı kapa-
sitesine bakan bir şirketine 
kadar; sektörün elektrikli 
araçlara geçişi ile gerçekle-
şen bu veri artışı ile birlikte, 
bilgi ihtiyacında da bir artış 
söz konusu. 



TİCARİ ARAÇLAR

Araç grubu bazında kapasite 
kullanım oranları, hafif araç-
larda (otomobil + hafif tica-
ri araç) yüzde 68, ağır ticari 
araçlarda yüzde 50, traktörde 
yüzde 75 seviyesinde oldu.

Ocak-Şubat döneminde ti-
cari araç üretimi bir önceki yı-
lın aynı dönemine göre yüzde 
14 artış gösterdi. Bu dönem-
de, ağır ticari araç grubunda 
üretim yüzde 55 artarken, ha-
fif ticari araç grubunda üretim 
yüzde 12 arttı. Aynı dönem-
de, yük ve yolcu taşıyan ticari 
araç üretimi 85 bin 382 adet, 

ların veya üzerinde herhangi 
bir tedbir bulunan araçların, 
yasadışı yollarla change edile-
rek, şasi numaraları değiştiri-
lerek, bu araçlar sahte belge, 
bilgi ve faturalarla yeniden 
piyasaya sürülüyordu. Bu 
süreçte, üretici, finans firma-
ları ve bu araçları iyi niyetle 

OTOMOTİV Sanayii Derne-
ği (OSD) Ocak-Şubat döne-
mine ilişkin verileri açıkladı. 
Bu dönemde, toplam üretim 
bir önceki yılın aynı döne-
mine göre yüzde 6,5 azalarak 
222 bin 264 adet, otomobil 
üretimi yüzde 16 azalarak 136 
bin 882 adet olarak gerçekleş-
ti. Traktör üretimiyle birlikte 
toplam üretim ise 231 bin 578 
adede ulaştı. Aynı dönemde, 
otomotiv ihracatı adet bazın-
da yüzde 14 azalarak 165 bin 
476 adet olurken, otomobil 
ihracatı ise yüzde 27 oranında 
azalarak 98 bin 433 adet oldu.

Türkiye otomotiv sana-
yiine yön veren 14 büyük 
üyesiyle sektörün çatı kuru-
luşu olan Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD), Ocak-Şubat 
dönemine ait üretim ve ihra-
cat adetleri ile pazar verileri-
ni açıkladı. Yılın ilk iki ayını 
kapsayan dönemde toplam 
otomotiv üretimi bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüz-
de 6,5 azalarak 222 bin 264 
adet, otomobil üretimi yüzde 

İSTANBUL Asayiş Şube 
Müdürlüğü tarafından ya-
pılan operasyonla, rehinli 
treylerlerin şasi numaralarını 
değiştirerek piyasaya süren 
‘treyler change çetesi’ çöker-
tildi. 7 ay süren takibin ar-
dından 15 şüpheli gözaltına 
alınırken, vurgunun piyasa 

16 azalarak 136 bin 882 adet 
olarak gerçekleşti. Traktör ü-
retimiyle birlikte toplam üre-
tim ise 231 bin 578 adet oldu.

Aylık bazda verilere ba-
kıldığında, otomotiv sanayi-
sinin Şubat ayı üretimi geç-
tiğimiz yılın aynı ayına göre 
yüzde 9,3 azalarak 116 bin 88 
adet olurken, aynı dönemde 
otomobil üretimi yüzde 22,4 
azalarak 68 bin 105 adede 
geriledi. Ocak-Şubat döne-
minde otomotiv sanayisinin 
kapasite kullanım oranı ise 
yüzde 68 olarak gerçekleşti. 

değerinin 50 milyon TL ol-
duğu belirtiliyor.

Operasyon sonrasında 
açıklama yapan Krone Avu-
katı Serdar Akbulut, “Trey-
ler sektörünün uzun yıllardır 
mücadele ettiği sahtecilik 
konusu ilk defa geniş çaplı ele 
alındı. Rehinli ve hacizli araç-

adet düzeyinde gerçekleşti. 
Bu dönemde otomobil paza-
rı ise yüzde 34 oranında arttı 
ve 80 bin 107 adet oldu. Son 
10 yıllık ortalamalar dikkate 
alındığında Ocak-Şubat dö-
neminde toplam pazar yüzde 
30 artarken, otomobil pazarı 
yüzde 39, hafif ticari araç pa-
zarı yüzde 8 ve ağır ticari araç 
pazarı yüzde 4 oranında arttı. 
Bu dönemde, otomobil satış-
larındaki yerli araç payı yüzde 
38 olurken, hafif ticari araç 
pazarında yerli araç payı yüz-
de 55 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk iki ayını kapsayan 
dönemde otomotiv ihracatı 
geçtiğimiz yılın aynı dönemi-
ne göre adet bazında yüzde 
14 azalarak 165 bin 476 adet 
olarak gerçekleşti. Otomobil 
ihracatı ise yüzde 27 oranın-
da azalarak 98 bin 433 adet 
oldu. Aynı dönemde, traktör 
ihracatı da yüzde 13 azalarak 
2 bin 315 adet olarak kayıtla-
ra geçti. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) verilerine göre, 
otomotiv sanayi ihracatı O-

beri amansız bir şekilde sür-
dürdüğümüz mücadelenin ilk 
safhasını tamamlamış olduk. 
Treyler sanayi Türkiye’nin 
gözbebeği sektörlerinden bi-
ri. Sektörümüz sahtecilikten 
dolayı kan kaybediyordu. 

cak-Şubat döneminde toplam 
ihracattan aldığı yüzde 17 pay 
ile ilk sıradaki yerini korudu.
Toplam ihracat 4,9 milyar 

dolara ulaştı
Ocak-Şubat döneminde bir 

önceki yılın aynı dönemine 
göre toplam otomotiv ihracatı 
dolar bazında yüzde 3, Avro 
bazında ise yüzde 12 azaldı. 
Bu dönemde, toplam otomo-
tiv ihracatı 4,9 milyar dolar 
olarak gerçekleşirken, otomo-
bil ihracatı yüzde 22 azalarak 
1,6 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşti. Avro bazında oto-
mobil ihracatı ise yüzde 29 
azalarak 1,4 milyar Avro oldu. 
Ocak- Şubat döneminde do-
lar bazında ana sanayi ihracatı 
yüzde 9 oranında azalırken, 
tedarik sanayi ihracatı yüzde 8 
oranında arttı.

Bugün umutlandığımız bir 
tabloyu yaşıyoruz. İstanbul 
Asayiş Şube Müdürlüğü eki-
bine çok teşekkür ediyorum. 
Piyasada bugünü kadar 2 bin 
500 adet change olmuş treyler 
olduğunu tahmin ediyoruz.”

traktör üretimi de 9 bin 314 
adet olarak gerçekleşti. Pazara 
bakıldığında ise, Ocak-Şubat 
döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine kıyasla tica-
ri araç pazarı yüzde 53, hafif 
ticari araç pazarı yüzde 51 ve 
ağır ticari araç pazarı yüzde 61 
arttı. Baz etkisi dikkate alın-
dığında Ocak-Şubat dönemi 
ticari araç pazarı 2017 yılının 
yüzde 6 üzerinde gerçekleşti.
İç pazardaki artış devam etti

Ocak-Şubat döneminde 
toplam pazar geçen yıla göre 
yüzde 38 artarak 106 bin 532 

alan üçüncü kişiler çok ciddi 
zararlar görüyordu.  Uma-
rım İstanbul Asayiş Şube 
Müdürlüğü’nün yaptığı başa-
rılı operasyonla kamuoyunun 
bilgilenmesiyle, sahteciliğin ö-
nüne geçilir.” şeklinde konuştu.

TREDER Genel Sekreteri 
Göktan Güçlü de “10 yıldan 

Ticari Araç Üretimi Yüzde 14 Arttı

50 Milyon Liralık Römork Vurgunu
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Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD) 
verilerine göre, Ocak-
Şubat döneminde 
ticari araç üretimi 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 
14 artış gösterdi.   

Çalıntı ve hacizli olan römorkların şase numa-
ralarını değiştirerek satışa sunan ve toplam 
50 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. 

TAŞIT ARAÇLARI İTHALATI (ADET)

Sektör 2019 2020  1/2-2020  1/2-2021 2021/2020 %

GENEL TOPLAM 1.268.430 930.033 195.226 167.791 -14,1

Otomobil
Otomobil Toplam

828.744
828.744

596.616
596.616

134.282
134.282

98.433
98.433

-26,7
-26,7

Traktör
Traktör Toplam

15.844
15.844

13.495
13.495

2.649
2.649

2.315
2.315

-12,6
-12,6

Kamyon
Kamyonet
Otobüs
Minibüs
Midibüs
Ticari Araçlar Toplam
Taşıt Araçları Toplam

14.824
349.490

9.001
49.283

1.244
423.842

1.252.586

10.333
263.767

6.886
38.296

640
319.922
916.538

1.144
49.791

1.247
6.014

99
58.295

192.577

2.342
56.653

379
7.564

105
67.043

165.476

104,7
13,8

-69,6
25,8

6,1
15,0

-14,1



TEKNOLOJİ

ZF, Avrupa ve Orta Doğu’da 
ticari araçlarını Transics mar-
kalı gelişmiş bağlanabilirlik 
çözümleriyle donatmak üzere 
global bir entegre lojistik hiz-
metleri tedarikçisi olan Tür-
kiye merkezli Barsan Global 
Lojistik ile bir anlaşma imzala-
dığını duyurdu.

ZF’nin WABCO’yu satın 
almasıyla oluşturulan Ticari 
Araç Kontrol Sistemleri De-
partmanı, yapılan anlaşma kap-
samında Barsan’ın 800 kam-
yon ve 1.000 treylerini, lider 
Transics markalı TX-SKYTM 

TEKNOLOJİ şirketi Con-
tinental, Alman-Amerikan 
start-up şirketi Recogni’nin 
azınlık hissesini satın aldı. Şir-
ket, yapay zekaya (AI) dayalı 
gerçek zamanlı nesne tanıma 
için yeni bir çip mimarisi üze-
rinde çalışıyor. Otomatik ve 
otonom sürüş için sensör ve-
rilerini hızlı bir şekilde işleye-
cek olan geleceğin işlemcileri-
nin, diğer uygulamaların yanı 
sıra Continental’in yüksek 
performanslı araç bilgisayar-
larında da kullanılması amaç-
lanıyor. Stratejik bir yatırıma 
imza atan Continental, çip 
tasarımının daha da gelişti-
rilmesi için hem mali gücünü 
hem de yapay zeka (AI), araç 
sensörleri ve gelişmiş sürücü 
destek sistemleri alanındaki 
uzmanlığını ortaya koydu. 
Continental uzmanları, ye-
ni çipin seri üretimine 2026 
yılında başlanabileceğini 
öngörüyor. Yeni işlemciler 
ultra ekonomik bir veri güç-
lendirici görevi görecek. Araç 
bilgisayarlarının minimum 
enerji tüketimiyle aracın ya-

yerleşik bilgisayarları ve TX-
TRAILERPULSETM gelişmiş 
treyler takip sistemi ile birlikte 
uzaktan arıza teşhis çözümleriy-
le donatacak. Bulut tabanlı diji-
tal servis platformlarıyla bağlan-
tılı olarak TX-CONNECTTM 
ve TX-TRAILERFITTM; fi-
lolara treyler durumuna erişim 
sağlarken, aynı zamanda treyler 
kapasitesini ve kullanımını op-
timize etmeye yardımcı olan 
operasyonel verilere de gerçek 
zamanlı olarak erişim sağlıyor.

Gerçek zamanlı filo yönetim 
imkanları ve veriye dayalı sun-

kın çevresini daha hızlı bir şe-
kilde algılamasını sağlayarak 
otomatik ve otonom sürüşün 
temelini oluşturacak. 

Continental Gelişmiş Sürü-
cü Destek Sistemleri Müdürü 
Frank Petznick, “Daha hızlı 
çipler olmadan ne ağ bağlantısı 
ne otomasyon ne de otonom 
sürüş olacak. Yeni çip tasarım-
ları alanında yaptığımız araştır-
malar, NVIDIA gibi büyük çip 
üreticileriyle stratejik ortaklı-
ğımız ve Recogni’ye yaptığımız 
yatırım sayesinde güçlü, yüksek 
performanslı araç bilgisayar-
larımızın gelecekte son derece 

duğu bilgiler sayesinde, ZF’nin 
gelişmiş Filo Yönetim Çözüm-
leri (FMS), dijital dönüşüm 
serüvenini destekleyerek ve 
operasyonel verimliliğini artı-
rarak Barsan’ın güçlü müşteri 
hizmetlerinde ve kalite odaklı 
yaklaşımında daha da fark ya-
ratmasını sağlayacak.

Bu anlaşma ZF’nin uzun sü-
reli Türk ortağı olan İntermo-
bil ile yakın bir iş birliği içinde 
gerçekleştirildi.

Barsan Global Lojistik’in 
kurucusu Kamil Barlın yaptı-
ğı açıklamada, “Günümüzün 
oldukça rekabetçi lojistik pa-
zarında dünya çapındaki müş-
terilerimize birinci sınıf lojistik 
desteği sunabilmek bizim için 

özel işlemcilere olan gereksi-
nimini karşılamak yönünde ilk 
adımı atıyoruz” dedi.

Recogni’nin İcra Kurulu 
Başkanı R K Anand ise şunları 
söyledi: “Continental’in deste-
ği, Recogni’nin otonom sürü-
şüdeki en büyük zorluklarını 
çözme yaklaşımının kesinlikle 
kabul gördüğünü gösteriyor. 
Recogni, en gelişmiş çıkarsama 
algoritmaları için en son tekno-
lojili ASIC’leri geliştiriyor. En 
düşük enerji tüketimiyle dün-
yanın en yüksek performanslı 
yapay zeka çıkarsama sistemini 
yaratmaya odaklanarak algıla-

büyük önem taşıyor, bu yüzden 
de ZF gibi ortaklarımızla azmi-
mizi ve değerlerimizi paylaşa-
bilmek oldukça önemli.” diyor. 
“Avrupa çapındaki servis ağı 
ile birlikte, ZF’nin kamyon ve 
treylerlere yönelik gelişmiş Filo 
Yönetim Çözümü imkanları 
verimlilik kazanımları sağla-
manın yanı sıra, dijitalleşme 
serüvenimizi daha da hızlan-
dırmaya destek olacaktır” dedi.

Barsan, Avrupa ve Asya ile 
Birleşik Devletler ve Çin de da-
hil olmak üzere 38 ülkede yer 
alan 74 merkeziyle hizmetleri-
ni global şirketlere sunuyor.

İntermobil Genel Müdü-
rü Rıfat Perahya ise,  “ZF’nin 
Türkiye’deki uzun süreli tem-

ma sürecinin zorluklarını çöz-
meye yardımcı oluyoruz.”
Araçlarda bilgi işlem gücüne 

giderek daha fazla ihtiyaç 
duyuluyor

Yapay zekanın belirli gerek-
sinimleri için optimize edilen 
işlemcilere ihtiyaç giderek ar-
tıyor. Birkaç yıl önce saniyede 
sadece birkaç megabayt sensör 
verisinin analiz edilmesi gere-
kirken, bu rakam önümüzdeki 
yıllarda saniyede birkaç giga-
bayta çıkacak. Diğer yandan 
şeritten ayrılma uyarı sistemi 
önceden sadece basit bir siyah-
beyaz kamera gerektirirken, 
geleceğin otonom araçları ba-
zı durumlarda radar, kamera 
ve lidar gibi aynı anda 20’den 
fazla yüksek çözünürlüklü araç 
çevresi sensörünü kullanacak.

Girişim sermayesi ile birle-
şen sistem uzmanlığı

Continental ve Recogni iş 
birliği, Continental’in start-
up programı co-pace tarafın-
dan başlatıldı. Recogni’nin 
dünya çapındaki teknoloji 
uzmanlarından oluşan ekibin 
dikkatini çekmesiyle bir araya 
gelen taraflar, mümkün olan 
en yüksek teknik fizibiliteye 
ve her şeyden önce yeni çip 
tasarımının teorik verimliliği-
ne ulaşmak hedefiyle 18 aydır 
yakın işbirliği içerisinde çalı-
şıyorlar. Continental ADAS 
Yapay Zeka Müdürü Annika 
Ratte-Front, “Her şey hala te-
orik olsa da, simülasyonlarımız 
Recogni çiplerini kullanmaya 
başladıktan sonra sensör veri-
lerimizin katbekat hızlı ana-
liz edilebileceğini gösteriyor”  
açıklamasında bulundu.

silcisi ve distribütörü olarak, 
ZF’nin bu önemli bölgedeki 
daimi büyümesini destekleye-
rek ortaklığımızı daha da geliş-
tirmekten mutluluk duyuyo-
ruz” diye ekliyor.

Ticari Araç Kontrol Sistem-
leri ile EMEA Dijital Müşteri 
Hizmetleri Yöneticisi Peter 
Bal, “ZF, Barsan’ın global lider-
lik konumunu değerli bir müş-
teri olarak ağırlamaktan gurur 
duyar. Gelişmiş bağlanabilirlik 
çözümlerimizin Barsan’ın di-
jitalleşme serüvenini destek-
leyeceğine ve gelişmiş müşteri 

hizmetlerini bir üst seviyeye ta-
şıyacağımıza inanıyoruz” diyor.

Bal, “Bu anlaşma, ZF’nin 
pazardaki lider konumunu 
güçlendirerek Türkiye’deki 
stratejik önem taşıyan otomo-
tiv pazarında devam eden bü-
yümemize dikkat çekmektedir 
ve kamyon ve treylerler için en-
tegre çözümlere yönelik kap-
samlı portföyümüzün sunduğu 
katma değerin en güncel kanı-
tıdır. Türkiye’de devam eden 
desteği ve iş birliği için uzun 
süreli ortağımız İntermobil’e 
teşekkürlerimizi sunarız”dedi.

Barsan Bin 800 Aracını ZF İle Dijitalleştirdi 

Continental’den
Otonom Araç İçin
Yapay Zeka Yatırımı

“eCharge4Drivers 
Projesi”ne
Bir Destek Daha
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Barsan, 800 kamyon ve bin treylerden 
oluşan araç filosu, ZF’nin Transics markalı 
bağlanabilirlik çözümleriyle donattı. 
Böylece Barsan, ZF’nin gelişmiş Filo 
Yönetim Sistemi’ne dahil olan büyük 
global lojistik liderlerinden birisi oldu.   

Continental, Alman-Amerikan yapay zeka çipi start-up’ı Recogni’ye 
yatırım yaptı. Ağa bağlı, otomatik ve otonom sürüş için ihtiyaç 
duyulan yüksek performanslı işlemcilere odaklanan Continental,  
yapay zekaya (AI) dayalı daha hızlı nesne tanıma yapan yeni 
çip mimarisinin üretimine 2026 yılında başlamayı planlıyor. 

11 Avrupa ülkesinden Zorlu Enerji’nin de 
aralarında bulunduğu 32 ortakla çalışılan 
“eCharge4Drivers Projesi”, Avrupa Birliği 
Horizon2020 çerçeve programı tarafından 
hibe desteği almaya hak kazandı.  

ZORLU Enerji’nin yeni 
nesil teknolojileri hayata 
geçirmek amacıyla yaptı-
ğı en büyük yatırımlardan 
elektrikli otomobil şarj is-
tasyonları ağı Zorlu Energy 
Solutions (ZES)ve saatlik 
elektrikli araç kiralama 
platformu electrip marka-
larıyla; çevre dostu elekt-
rikli araçların yaygınlaşma-
sına katkıda bulunurken, 
Avrupa’da da bu amaçla 
başlatılan eCharge4Drivers 
projesinin ortakları arasın-
da yer alıyor. 

Elektrikli otomobille-
rin satışı Avrupa genelinde 
hızla artarken, kullanıcılar 
hala uygun şarj seçenekleri-
ni bulmakta zorlanıyor. Bu 
durumun elektrikli otomo-
billerin kullanım kolaylığını 
sınırlamaması adına hayata 
geçirilecek eCharge4Dri-
vers projesi, şehirlerde ve 
şehirlerarası yolculuklarda 
elektrikli otomobil şarj de-
neyimini önemli ölçüde iyi-
leştirmeyi amaçlıyor.

eCharge4Drivers projesi 

ile kullanıcıların; şarj se-
çenekleri, mobilite ve park 
alışkanlıkları konularındaki 
beklentileri doğrultusunda 
şehirlerin ve Trans-Avrupa 
Ulaşım Ağı’nın da dahil ol-
duğu Avrupa’daki 10 alanda 
pilot projeler geliştirilmesi 
hedefleniyor.

Proje hakkında de-
ğerlendirmede bulunan 
eCharge4Drivers Proje 
Koordinatörü ve ICCS 
(Institute of Communicati-
on and Computer Systems) 
Araştırma Direktörü Dr. 
Angelos Amditis: “eChar-
ge4Drivers projesi, elekt-
rikli araçları şarj ederken 
genel kullanıcı deneyimini 
önemli ölçüde iyileştirmek 
ve uygun çözümler geliştir-
mek amacıyla Avrupa’daki 
önemli 32 elektromobilite 
aktörünü bir araya getiriyor. 
Proje elektrikli araçların 
benimsenmesini ve Avru-
pa Yeşil Anlaşması’nın sıfır 
emisyonlu ulaşım sistemine 
geçiş sürecine de katkı sağ-
lamayı hedefliyor’’ dedi.
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Kamyon üreticileri ve filo 
operatörlerinin AB’nin bu 
iddialı emisyon hedeflerine 
ulaşma çabalarında en önemli 
faktörlerden biri ise lastik se-
çimi. Çünkü bir filonun kar-
bondioksit emisyonları, yakıt 
tüketimi ve lastiklerinin yu-
varlanma direnci ile doğrudan 
ilgili. Yuvarlanma direnci, 
yakıt maliyetlerini etkileyen 
temel faktörlerden biri. Yakıt 
maliyeti ise filonun toplam 
işletme maliyetlerinin yüzde 
30’una ulaşabilir. Continen-
tal, oluşturduğu bir mikrosite 

Brisa Satıştan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı 

TAŞIMACILIK ve lojistik 
sektöründe lastikler CO2 e-
misyonlarını azaltan ve filo ve-
rimliliğini artıran bir kaldıraç 
görevi görüyor. Premium las-
tik üreticisi Continental yeni 
Lastik-Bulucu hizmeti ile filo 
yöneticilerinin uzun yol veya 
şehirlerarası dağıtım faaliyet-
lerine uygun lastikleri seçme-
lerine yardımcı oluyor. Conti-
nental ayrıca hizmete sunduğu 
bir mikrosite aracılığı ile de 
lastiklerin yakıt tüketimini ve 
toplam filo işletme maliyetleri-
ni azaltacak bilgiler paylaşıyor.

BRİSA, otomotiv satış son-
rası hizmetler sektörüne yö-
nelik çözümlerini her geçen 
gün geliştirerek sektörün 
güçlü çözüm ortağı olma va-
adini yerine getiriyor. Şubat 
2021 itibarıyla Otopratik 

mağazalarında sunulmaya 
başlanan bu yeni ürünler ile 
Otopratik markalı ürün sa-
yısı 54’e çıktı.  

1 litre, 2,5 litre ve 5 litre 
olmak üzere üç ayrı paket 

ÇEVRE dostu teknolojilerle 
doğadan aldığını geri veren, 
dünyanın en büyük lastik ü-
reticisi Michelin, Türkiye’de 
daha yeşil bir dünya hede-
fiyle başlatmış olduğu ‘Yeşil 
Ofis Programı’nı tamamladı. 
Ofislerde enerji ve doğal kay-
nakların kullanımını azaltan 
Michelin Tür-
kiye, WWF 
T ü r k i y e ’ d e n 
(Doğal Hayatı 
Koruma Vakfı) 
‘Yeşil Ofis Dip-
loması’ almaya 
hak kazandı. 
Michelin Grubu 
içinde WWF’ten 
Yeşil Ofis Diplo-
ması alan ilk ofis 
Michelin Türkiye oldu.

Şirket araçlarının yüzde 
50’sini hibrit olarak değişti-
ren Michelin Türkiye’de, tüm 
atıklar kâğıt, cam, plastik ve 
organik olacak şekilde ayrış-
tırıldı. Kâğıt tüketimi en aza 
indirilerek, kitap, dergi payla-

AB verilerine göre, Avrupa 
genelinde karayolu taşımacılı-
ğından kaynaklanan CO2   e-
misyonlarının yüzde 25’i ağır 
vasıtalardan salınıyor. Ağır 
vasıtalar için CO2 emisyonu 
performans standartlarını be-
lirleyen 2019 Avrupa Yönet-
meliği uyarınca, araç üretici-
lerinin yönetmelik kapsamına 
giren araçlarının CO2 emis-
yonlarını 2025’e kadar (2019 
Temmuz ayına kıyasla) yüzde 
15 ve 2030’a kadar (2020 Ha-
ziran ayına kıyasla) yüzde 30 
azaltmaları gerekiyor.

seçeneği ile Otopratik nok-
talarından temin edilebilen 
Otopratik marka cam suları 
-25c dereceye kadar aracın 
cam suyunun donmasını 
engelliyor, yağışlı havalarda 
görüş alanını en optimal şe-
kilde temizlenmesine destek 
oluyor.  1 litre ve 3 litre seçe-
nekleri bulunan Otopratik 
marka antifrizler ise -40c 
dereceye kadar aracın soğut-
ma sıvısının donmasını en-
gellemesinin yanı sıra sürekli 
kullanımda aracın motor 
ömrünü uzatıyor. 

şımı için yeşil kütüphane ku-
ruldu.  Bunun yanında kulla-
nılmayan eşyaların paylaşımı 
için Yeşil Dolap hareketi baş-
latılarak çalışanların kullan-
madıkları her türden eşyayı 
paylaşmaları sağlandı. Yazıcı-
lar yüzde 50 oranında azaltı-
lırken, server sayısı ise 10’dan 

2’ye düşürüldü. 
Her hafta çalı-
şanlarla atık geri 
dönüşümü, su ta-
sarrufu ve şehirde 
s ü r d ü r ü l e b i l i r 
yaşam konusun-
da bilgilendirme 
mailleri paylaşıl-
dı. Tüm bu ça-
lışmalar netice-

sinde; 270 bin kâğıt 
tasarrufuyla 11 ağaç kurtarıl-
dı. yüzde 45 elektrik, yüzde 
62 oranında su tasarrufu sağ-
landı. Michelin Yeşil Ofis or-
ganizasyonu 2021 yılında da 
Ekolojik Ayak İzini azaltmak 
için yeni projeleriyle çalışma-
ya devam edecek.

adımda, yakıt verimliliği ve las-
tiklerin kilometre performansı 
arasında ayrım yapılıyor. İkin-
ci adım, günlük çalışma profili-
ni dikkate alıyor: Filo ağırlıklı 
olarak otoyollarda mı yoksa 
şehirlerarası yollarda mı görev 
yapıyor? Kamyon genellikle 

gili şunları söyledi; “Otop-
ratik mağaza zincirlerimiz, 
Brisa’nın lastiğin ötesinde 
hizmet sunma vizyonunun 
en güzel örneklerinden biri. 
Araç sahiplerinin tek nok-
tada binek ve hafif ticari 
araçları ile ilgili tüm ihtiyaç-
larına yanıt vermek amacıyla 

uzun yola mı yoksa kısa yola mı 
çıkıyor? Lastik Bulucu, müşte-
riyi lastik portföyü ve farklı 
lastiklerin özellikleri hakkın-
da da bilgilendiriyor. Müşteri 
bundan sonra faaliyetleri için 
en uygun lastiğin hangisi oldu-
ğuna karar veriyor.

faaliyete aldığımız bu hiz-
mete yaptığımız yatırımlar, 
değişen ihtiyaçlar ve müşteri 
beklentileri doğrultusunda 
devam ediyor. Hedefimiz 
sektörün tedarik ihtiyaçla-
rını tek noktadan karşılaya-
cakları güçlü bir çözüm orta-
ğı olmak.”

ile yuvarlanma direncinin ve 
onu etkileyen faktörlerin tam 
olarak ne olduğunu ve hangi 
lastik parametrelerini etkile-
diğini açıklıyor.

Yeni Lastik-Bulucu ile 
Continental müşterilerine çok 
özel bir hizmet sunuyor. Bu 
platform,   filo yöneticilerinin 
uzun yol veya şehirlerarası da-
ğıtım faaliyetlerine uygun las-
tikleri seçmelerine yardımcı o-
luyor. Lastik Bulucu uygun bir 
lastik serisi önermeden önce 
filolarının temel ihtiyaçlarını 
iki adımda analiz ediliyor. İlk 

Cenk Koçdor genişleyen 
Otopratik hizmetleriyle il-

Doğru Lastik Kullanan
Nakliyeciler Verimliliği Artırıyor

Brisa Otopratik Markalı Ürün Gamını Genişletiyor

Petronas’ın Hafif Ticari Araçlara
Özel Yeni Serisi Türkiye’de

Michelin Türkiye
Ekolojik Ayak 
İzini Azaltıyor
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Brisa’nın hızlı bakım servisi markası Otopratik, 
akü, hava, polen, yağ ve yakıt filtreleri gibi 
yedek parça ürünleri de yer alan geniş ürün 
gamına cam suyu ve antifrizden oluşan oto 
bakım kategorisi ürünlerini de dahil etti.   

PETRONAS Madeni 
Yağlar, hafif ticari araçlar 
için daha güçlendirilmiş bir 
formülle tasarladığı Strong 
Tech™ teknolojisine sahip 
Urania LCV serisiyle, zorlu 
koşullarla baş etmek zorun-
da olan hafif ticari araç sü-
rücülerinin ihtiyaç duyduğu 
dayanıklılığı sunuyor.

Fiat Doblo, Peugeot Part-
ner, Renault Kangoo, VW 
Transporter, Mercedes Vi-
to, Ford Transit Connect 
gibi küçük ve orta ölçekli 
hafif ticarilerden, Fiat Du-
cato, VW Crafter, Mercedes 
Sprinter, Ford Transit, Cit-
roen Jumper, Peugeot Boxer 
gibi şehir içi servis veya yük 
taşımacılığında kullanılan 
büyük ölçekli hafif ticari a-
raçlar için özel olarak gelişti-
rilen Petronas Urania LCV 
serisi, araçlara daha uzun sü-
re yağ değişimi ve daha güç-
lü performans sağlıyor.

Petronas Türkiye Genel 
Müdürü Burak Işıldak, pa-
zara sundukları yeni Ura-

nia serisi hakkında şunları 
ifade etti: “Geçtiğimiz ay 
lansmanını gerçekleştirdi-
ğimiz Urania serisi artık 
tüm Türkiye’de ulaşılabilir 
durumda. Bununla birlikte 
Hafif Ticari Araçların ih-
tiyacı olan yüksek perfor-
mans ve verimi ülkemizin 
dört bir yanına ulaştırmak-
tan mutluluk duyuyoruz. 
Şirket olarak her zaman 
tüm araç sahiplerinin/kul-
lanıcılarının yanında olmak 
ve onları desteklemek yak-
laşımıyla hareket ediyoruz. 
Ar-Ge süreçlerimizi de bu 
vizyonla sürdürüyoruz. 
Hafif Ticari Araçlar için 
Strong TechTM teknolo-
jisiyle geliştirdiğimiz yeni 
Petronas Urania serisi, yağ 
değişim aralıklarını uzatı-
yor, aşınmayı en aza indi-
riyor, beklenmedik arıza 
sürelerini azaltıyor ve işlet-
melere operasyonel esneklik 
sağlıyor. Fayda odaklı Ar-
Ge çalışmalarımızla ortaya 
çıkan bu değerler zinciri 

bizi ayrıca mutlu ediyor. 
Çünkü bireysel ve kurum-
sal tüm araç sahiplerini 
odağına alan bir şirket 
olarak ürünümüzün sağ-
ladığı faydalar sayesinde 
pandemi koşullarında 
onların daha fazla yanın-
da olduğumuza inanıyoruz. 
Petronas Türkiye ailesi ola-
rak 28 yıllık deneyimimizle 
müşterilerimize sunduğu-
muz destek hizmetleriyle 
sürücülere ve filolara güven 
ve verimlilik sağlamaya de-
vam edeceğiz.”

Hafif ticari araçların yağ 
değişim ihtiyaçlarına

uygun özel formül
Hafif Ticari Araçların 

karter hacimleri dikkate 
alınarak Strong Tech™ tek-
nolojisiyle formüle edilen 
seri, araçların yüksek motor 
sıcaklıkları, oksidasyon ve 
tortularla baş etmek zorun-
da kaldığı en güç çalışma ko-
şullarında bile değişen hava 
şartlarına direnç göstermek 
ve sorunsuz sürüş deneyimi-

ne yar-
dımcı olmak için geliştirildi.

Sürekli değişen emisyon 
düzenlemelerine rağmen, 
Petronas Urania’nın for-
mülü, global seviyede en 
katı çevre standartlarına 
uyacak şekilde tasarlandı. 
Strong Tech™ teknolojisiy-
le geliştirilen yeni formül, 
yağın benzersiz bir şekilde 
güçlü bir film tabakası oluş-
turmasını ve araçların daha 
uzun süre daha güçlü kal-
masını sağlıyor. İnanılmaz 
ölçüde sağlam molekül zin-
cirleri, optimum viskoziteyi 
korumak için biriken kuru-
mu hapsediyor, aşınma ve 
oksidasyona karşı koruma 
sağlayarak bir sonraki deği-
şime kadar yağın verimlili-
ğini artırıyor.
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TEDARİK zincirine yönelik ino-
vatif çözümler sunan CHEP’in 
paylaşıma ve yeniden kullanıma 
dayalı iş modeli; tüm riskleri, ekstra 
maliyetleri ortadan kaldırarak, daha 
fazla esneklik sağlıyor ve rekabet gü-
cünü artıyor.  

Otomotiv tedarik zinciri, dün-
yanın birçok ülkesinde bulunan 
binlerce farklı tedarikçiden gelen 
milyonlarca parçayı kapsayan, dün-
yanın en karmaşık tedarik zinciri 
arasında yer alıyor. Elektrikli araçla-
ra yönelim, çevre mevzuatının yük-
selişi, siyasi olaylar ve ülkeler arası 
yaşanan gelişmelerin de etkisiyle 
otomotiv tedarik zinciri risklerle 
karşı karşıya geliyor. Tedarik zinci-
rini kendi ekipman havuzuyla yö-
netmeye çalışan üretici ve tedarik-
çiler; bu gelişmelerle doğru orantılı 
olarak aynı riskleri yaşıyor. Paylaşı-
ma ve yeniden kullanıma dayalı iş 
modeliyle CHEP, küresel otomotiv 
endüstrisi için sunduğu hizmet ve 
çözümleriyle riskleri ortadan kal-
dırarak etkili ve verimli bir ambalaj 
yönetim süreci gerçekleştiriyor.

Bu tür siyasi, çevre ve sağlık gibi 
karmaşık dinamikler, gelecekte tü-
ketici ve üretici talebinin rekabetçi 
bir şekilde devam edebilmesi için 
“tam zamanında” modeline “her 
ihtimale karşı” modelinin de eklen-
mesini zorunlu kılıyor. Belirsizlik-
lerle başa çıkma ve süreçte değişiklik 
yapma; atık, maliyet ve verimsizlik 
olmadan tedarik zincirinin yete-
rince esnekleşmesini gerektiriyor. 
Ayrıca talebin tahmin edilemediği 
durumlarda doğru ambalajın her 
zaman zincirde mevcut olması, 
ambalaj kalitesinin sürekli yüksek 
tutularak, ürün hasar ve iadelerinin 
azaltılması diğer aşılması gereken 
sorunlar oluyor. Tüm bunlar sağlan-
dığında ise tedarik verimliliği en üst 
düzeye çıkarılıyor, böylece ürünler 
zamanında teslim edilebiliyor. 

“Belirsiz dönemlerde,
tedarik zinciri üzerindeki baskı 

yoğunlaşabilir”
Otomotiv parçalarını sınırların 

ötesine taşımanın riskleri de bera-
berinde getireceğini belirten CHEP 
Türkiye Otomotiv Avrupa Bölgesi 
Kilit Müşteriler Lideri Engin Gök-
göz, “Belirsiz dönemlerde, tedarik 
zinciri üzerindeki baskı yoğunlaşa-
bilir. Ambalaj yönetimi ise kesinti, 
aksaklık ve risklere karşı korunmak 
için operasyonel direnç oluşturabi-
leceğiniz temel alanlardan birisidir. 
CHEP olarak, sahip olduğumuz ağ 
ve bilgi birikimi ile hem ana sanayi 
otomotiv üreticileri hem de tedarik-
çilerin esnekliklerini ve verimliliğini 
artırıyoruz. Endüstri standartların-
daki plastik kasa ve katlanabilir kon-
teyner çözümlerinin yanı sıra koru-
yucu iç profil ve aksesuarlarla hizmet 
veriyor, ürünlerin korunmasına yar-

dımcı oluyoruz” diye konuştu.
Gökgöz, “CHEP’in paylaşıma ve 

yeniden kullanıma dayalı iş modeli, 
riskleri ortadan kaldırarak tedarik 
zincirini iyileştiriyor; esnekliği ve 
verimliliği artıran tek ortaklı bir 
çözüm sunuyor. İşletmelerin, ürün-
lere özel yeni ambalaj üretimi, de-
polama, bakım, onarım, nakliye ve 

yönetim gibi katma değeri olmayan 
süreçlerini ortadan kaldırıyor ve 
maliyetlerini azaltıyoruz. Onların 
tüm tedarik zincirlerini analiz edi-
yor böylece daha az ekipmanla daha 
fazla yükün etkin bir şekilde taşın-
masını sağlıyoruz. Tedarik zincir-
lerini uçtan uca yöneterek rekabet 
güçlerini artırıyoruz” dedi.
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CHEP’in İş Modeli Riskleri 
Rekabet Gücünü Artıyor



BORSA

yonlarında esneklik gerekti-
ren yükleri, daha kolay ve hız-
lı şekilde yükleyebilecektir. 
Bunun yanı sıra araç, sahip ol-
duğu sürüş amaçlı çatı kaldır-
ma özelliğiyle farklı ülkelerin 
regülasyonlarına uyum sağ-
larken, aynı zamanda yüksek 
kapasitede yük taşımalarına 
da imkan sağlamaktadır. Ay-
rıca araçta bulunan dingil kal-

ARKAS Lojistik, 35 milyon 
lira değerindeki yatırımla 
filosuna 40 Ford Trucks F-
Max daha çekici ekledi.  Ye-
ni yatırımla birlikte Arkas 
Lojistik’in çevre dostu Euro 
6 motora sahip araç oranı da 
yüze 50’ye yükseldi.

Arkas Lojistik Genel Mü-
dürü Serhat Kurtuluş, yaptığı 
açıklamada, “Pandemi koşul-
larında; sunduğumuz “komp-
le lojistik” hizmetinin tanımı 
ve fonksiyonunun önemi çok 
net görüldü. Diğer taraftan 
uzun yıllardır gündemimizde 
olan yeşil lojistiğin gerekliliği-
nin de altı tekrar çizildi. Bizim 
Arkas Lojistik olarak yeni dö-
nemde ana stratejimiz mevcut 

VOLVO Trucks, Güneş 
Hafriyat’a 5 adet Volvo FM460 
ve 10 adet Volvo FM500 çekici 
teslim ederken, Trans 33 Lo-
jistik ise filosunu 5 adet Volvo 
FH500 ile güçlendirdi.

Türkiye distribütörlüğü-
nü Temsa İş Makinaları’nın 
yürüttüğü Volvo Trucks, 
Güneş Hafriyat’a 5 adet Vol-
vo FM460 ve 10 adet Volvo 
FM500 çekici teslimatı ger-
çekleştirdi. Şirketin bu tesli-
matla birlikte, 50 araçlık filo-
sundaki Volvo Trucks sayısı 
40’a ulaştı.

Teslimat, Güneş Hafri-
yat firma sahibi ve İstanbul 
Avrupa Yakası Hafriyatçılar 
Derneği (İSHAF) Başkanı 
Zekeriya Turan, Eyüp Turan 
ve Volvo Trucks Saha Satış 

TIRSAN, Kovid-19’a karşı 
tüm güvenlik önlemlerini ala-
rak, lojistik sektörünün öncü 
firmalarından TTS Lojistik’e 
14 adet Tırsan Tenteli Per-
deli Maxima Plus T.SCS X+ 
treyler siparişinin ilk 7 adedi-
ni teslim etti.

Müşterilerinin ihtiyaçları 
doğrultusunda geliştirdiği en 
geniş ürün gamıyla lojistik 
firmalarının ilk tercihi ol-
maya devam eden Tırsan’ın 
Samandıra loksayonunda 
Emekçi Kadınlar Günü 8 
Mart’ta yapılan teslimat tö-
renine; Tırsan Treyler Yö-
netim Kurulu Üyesi Ayşenur 
Nuhoğlu ve TTS Lojistik Yö-
netim Kurulu Üyesi Şahver 
Demirel katılım gösterdi.

Teslimat töreninde açık-
lamalarda bulunan Tırsan 

Treyler Yönetim Kurulu Ü-
yesi Ayşenur Nuhoğlu, “TTS 
Lojistik ile dört yıldan beri 
devam eden başarılı iş birli-
ğimizi, 14 adet yeni Tırsan 
Tenteli Perdeli Maxima Plus 
aracıyla devam ettirmekten 
mutluluk duyuyoruz. Tüm 
araçlarımız, müşterilerimi-
zin rekabet gücünü artırmak 
için en ince ayrıntısına kadar 
tasarlanmış ve ödüllü Ar- Ge 
merkezimizde test edilerek 
en kaliteli şekilde üretilmiş-
tir. Teslimatını yaptığımız 
Maxima Plus araçlarımız, 
TTS Lojistik’in hem Avru-
pa hem de yurt içi hizmetle-
rinde güvenle kullanacakları 
şekilde Gümrük Mevzuatına 
uygundur. Araçta bulunan 
yükleme amaçlı çatı kaldırma 
sistemi ile müşterimiz operas-

ekibimiz, geniş yetkin acente 
ağımız ve sahip olduğumuz 
geniş araç filomuz ile sonuç 
odaklı, yurt içi ve yurt dışı ih-
tiyaçlarına uygun bir şekilde 
müşterilerimizin beklentile-
rini karşılıyoruz. Firmamız, 
İtalya, Almanya, Hollanda, 
Belçika, Fransa, İngiltere, 
İspanya ve İsviçre gibi Avru-
pa ülkelerine; kimyasal, ilaç 
ve ilaç hammaddesi, tekstil, 
havalandırma sistemleri, ma-
kine ve yedek parça taşımacı-
lığı hizmeti vermektedir. Bu 
doğrultuda müşterilerimize 
kaliteli ve hızlı hizmet ver-
mek adına filomuzu yine en 
kaliteli ve sağlam şekilde üre-
tilen Tırsan araçlarıyla güç-
lendirdik. Filomuzda şu anda 
40 adet Tırsan marka araç 
bulunmaktadır, hedefimiz iki 

rın sayısının yükselmesi bu iş 
birliğimizin güçlenerek büyü-
düğünü gösteriyor. Yurt için-
de ve yurtdışında yoğun talep 
gören F-Max’in 500 PS güce 
sahip, düşük yakıt tüketimiy-
le dikkat çeken yüksek per-

Trans 33 Lojistik, 5 adet 
Turbo Compound motorlu 
Volvo FH500 satın aldı. 

Filolarında bulunan 42 
adet Volvo Trucks araçtan 

yıl içerisinde bu sayıyı 80’in 
üzerinde çıkarmak “ açıkla-
malarında bulundu.

Tırsan araçlarının sağlam-
lığına dikkat çeken Demirel, 
“Filomuzda bulunan her bir 
Tırsan aracının sağlam yapısı 
ile ürünlerin taşınmasında-
ki yüksek güvenliği garanti 
altına alıyor ve araçların çatı 
kaldırma özelliği sayesinde 
operasyonlarımızda zaman 
tasarrufu sağlıyoruz. Ayrıca 
araçların pas yürümezliğe 
karşı 10 yıl garantili şasisi 
ile bakım maliyetlerimizi de 
aşağıya çekiyoruz. Öte yan-
dan, Tırsan’ın sahip olduğu 
geniş servis ağı ile hem yurt 
içinde hem de yurt dışında 
vermiş olduğu hızlı hizmet-
lerden çok memnunuz.” ifa-
delerini kullandı.

formanslı motoru ve ileri tek-
nolojik donanımları ile Arkas 
Lojistik’e büyük verimlilik ve 
katkı sağlayacağına inanıyo-
ruz. Arkas Lojistik’e bize ve 
markamıza duydukları güven 
için çok teşekkür ediyoruz.”

memnuniyetlerini dile getiren 
Trans 33 Lojistik Yönetim 
Kurulu Eş Başkanı Emin Ars-
lan, Volvo Trucks tercih etme-
lerinde araçların performansı, 
markanın yaygın yetkili servis 
ağı ve Volvo Trucks’ın çözüm 
ortağı yaklaşımının etkili ol-
duğunu belirtti ve şöyle devam 
etti: “Volvo Trucks markasını 
sadece bir araç değil bizim için 
doğru seçilmiş bir iş ortağı 
olarak görüyoruz. Bu nedenle 
yolumuza Volvo Trucks ile de-
vam ediyoruz.” dedi.

dırma özelliği ile müşterimiz, 
lastik maliyetlerini de mini-
mum seviyeye indirebilecek-
tir. Önümüzdeki yıllarda da 
TTS Lojistik’in çözüm ortağı 
olmaya devam edeceğiz” dedi.

TTS Lojistik Yönetim 
Kurulu Üyesi Şahver De-
mirel de teslimat töreninde 
bir konuşma yaparak, “TTS 
Lojistik olarak, tecrübeli 

koşullara uygun şekilde dijital 
çözümlerle temassız hizmet 
modelini yaygınlaştırarak 
müşterilerimize hızlı çözüm-
ler sunmak. Bu yolda mevcut 
hizmetlerimizi büyütmeye ve 
yeni iş alanlarındaki fırsatları 
değerlendirmeye yönelik yatı-
rımlara devam ediyoruz” dedi. 

Arkas Lojistik’le iş birlikle-
rini büyütmekten dolayı mut-
lu olduklarını belirten Ford 
Trucks Türkiye Direktörü 
Burak Hoşgören ise şunları 
söyledi: “Ford Trucks olarak, 
Arkas Lojistik’le halihazırda 
yıllardır süregelen iş birliği-
miz güçlenerek büyüyor. Ar-
kas Lojistik’in araç parkında 
yer alan Ford Trucks araçla-

Müdürü Ufuk Ulus’un katılı-
mı ile gerçekleşti. 

Teslimat sırasında, Volvo 
Trucks’ın sunduğu ayrıcalıklı 
hizmetten memnun olduğunu 
dile getiren Güneş Hafriyat 
firma sahibi Zekeriya Turan: 
“Volvo Trucks’ın projelerimizi 
en iyi şekilde anlayarak, ihtiyaç-
larımızı tam anlamıyla karşı-
layan hizmeti sunması yatırım 
kararımızda etkili oldu.” dedi. 

TTS Lojistik’in Tercihi Tırsan Maxima Plus Oldu

Filolar Iveco
İle Büyüyor

Arkas Lojistik Filosunu 40 Adet
Ford F-Max İle Güçlendirdi

Volvo Trucks Teslimatlarına Devam Ediyor
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IVECO, Koçtur’a 20 adet, 
Yüksel Uluslararası Taşı-
macılığa da 5 Adet S-Way 
çekici satışı gerçekleştirdi.

Iveco’nun Trabzon yet-
kili satıcısı Armutçuğlu 
satışını gerçekleştirdiği 20 
adet S-Way çekicilerin 5 
adetini Koçtur firmasına 
teslim etti.  

Ordu yetkili servisi 
Ormetay’ın tesisinde yapı-
lan törene Iveco bölge satış 
müdürü Deniz Çetinkya, 
Armutçuoğlu yönetim kuru-
lu başkanı Necati Armutçu, 
Ormetay servis sahibi Tur-
gay Öztürk, Koçtur filo mü-
dürü Sami Çelik katıldılar.

Törende konuşma yapan 
Sami Çelik araç sayılarının 
85 olduğunu ve araç parkın-
da 45 adet Iveco marka araç 
bulunduğunu ifade etti. Ne-
cati Armutçu’da Koçtur’u 

satış sonrasında Karadeniz 
bölgesindeki yaygın Iveco 
servis ağı ile yalnız bırakma-
yacaklarını sözlerine ekledi.

Iveco’nun İstanbul yet-
kili satıcılarından Iveco 
Otomotiv satışını gerçek-
leştirdiği 5 adet S-Way 
AS440S51 T/P Full Plus 
510 BG çekicilerin 3 adetini 
Yüksel Uluslararası Taşıma-
cılık firmasına teslim etti. 

Araçların teslim alınması 
sırasında yetkili satıcı Iveco 
Otomotiv adına ağır vasıta 
satış müdürü Çayan Tubay 
ve satış danışmanı Mete Ge-
çör hazır bulunurken, Yük-
sel adına yönetim kurulu ü-
yesi Kerem Yüksel ve şirket 
çalışanları hazır bulundular. 
Kerem Yüksel özellikle ya-
kıt ekonomisi ve yenilenen 
kabinin yatırım kararların-
da etkili olduğunu belirtti.
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lerin ihtiyaçlarımıza karşılık 
verememesi nedeniyle filo-
muza yeni kattığımız düşük 
kilometredeki farklı araçları-
mızı değiştirmek durumunda 
kaldığımız bile oldu. Renault 
Trucks’tan aldığımız satış 
sonrası hizmetlerden mem-
nuniyetimiz, her zaman terci-
himizde ilk belirleyici oluyor” 
diye açıkladı. 

Aktaş, 20 yıldır Renault 
Trucks çekicileri tercih edi-
yor. Genç bir filoya sahip ol-
sa da 1 milyon km üzerinde 
olan 3 adet Renault Trucks 
Premium çekiciler halen kul-
lanılıyor. Bu araçların sadece 
düzenli bakımlarıyla yüksek 

Mahmut Kaya, “İşkaya İnşaat 
olarak, 28 yıldır iletişim sana-
yinin altyapısını kuruyoruz. 
Telekom sektörünün öncü 
çözüm ortaklarından biri ol-
manın yanında aynı zamanda 
inşaat ve taahhüt alanında da 
çok önemli projeler yürütü-
yoruz. Firma olarak, güven, 
dayanışma ve süreklilik teme-
linde sektörde büyümemizi 
sürdürüyoruz. Bu büyüme he-
deflerimiz doğrultusunda da 

GEMLİK Aktaş-1 Lojistik, 
yeni 40 adet ADR’li ve retar-
derli Renault Trucks T460 
çekicilerini teslim aldı. 

Bursa Gemlik’teki Aktaş 
Lojistik merkezinde düzen-
lenen törende Aktaş-1 Lojis-
tik Yönetim Kurulu Başkanı 
Faik Aktaş ve Genel Müdürü 
Nuray Eryiğit, araçlarını Re-
nault Trucks adına Türkiye 
Satış Direktörü Ömer Bursa-
lıoğlu, Bölge Müdürü Tolga 
Aykaç, Koçaslanlar Otomo-
tiv Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Koçaslan ve Genel 
Müdürü Mesut Süzer’den 
teslim aldılar.  

Aktaş’ın 120 araçlık fi-

İŞKAYA İnşaat, filosuna 
35 adet MAN TGS 41.430 
damper tip kamyon katarken, 
Ekpet İnşaat ise yeni araç ya-
tırımı kapsamında filosunu 
20 adet MAN kamyon ile 
güçlendirdi.

İşkaya İnşaat San. ve Tic. 
A.Ş., 2021 yılı araç yatırım-
larında MAN kamyonlarını 
tercih etti. İşkaya İnşaat, ye-
ni araç yatırımı kapsamında 
MAN’ın sunduğu uygun fi-

losunda 100 adet Renault 
Trucks çekici bulunuyor. 
Verimliliği değerlendirmek 
adına arada farklı araçlar 
alımları yaptıklarını belirten 
Gemlik Aktaş-1 Lojistik Yö-
netim Kurulu Başkanı Faik 
Aktaş; “Tercihimizde en 
önemli etken, satış sonrası 
hizmetler. Lojistik şirketleri-
nin kaybettikleri bir saat bile 
çok fazla ek maliyet getirebili-
yor. Araçlardan kaynaklanan 
kısa süreli dahi olsa zorunlu 
iş araları, işleyen tüm çarkı 
etkiliyor. Bu nedenle araçla-
rın sorunsuz yollarına devam 
etmesi bizler için en önemli 
konu. Satış sonrası hizmet-

nansman çözümleri ile filosu-
na 35 adet MAN TGS 41.430 
damper tip kamyon kattı. 
Firmanın yurtiçi projelerinde 
kullanılacağı belirtilen yeni 
MAN kamyonlar, Ankara 
Akyurt’taki MAN Tesislerin-
den düzenlenen törenle İşka-
ya İnşaat’a uğurlandı.

MAN ile çalışacak olmak-
tan memnuniyet duydukla-
rını ifade eden İşkaya İnşa-
at Makine İkmal Müdürü 

yatırımlarının önemine dik-
kat çeken Renault Trucks 
Türkiye Satış Direktörü 
Ömer Bursalıoğlu; “Araç 
alımları, lojistik şirketlerinin 
asli yatırımları arasında yer 
alıyor. Var olan müşterilerine 
taahhütlerini yerine getirebil-
meleri ve yeni iş geliştirmeleri 
için yaptıkları yatırımlarda 
tabi ki sadece araç değil hiz-
met de satın alıyorlar. Bu 
nedenle her zaman toplam 

da en ideal çözümleri sunu-
yor. MAN olarak, salt üstün 
nitelikli araçlarımızla değil, 
aynı zamanda aracın ilk satış 
ve finansman aşamasından, 
satış sonrası hizmetlere, hatta 
TopUsed ile ikinci ele kadar 
tüm süreçleri bir bütün ola-
rak görüyoruz. Bu süreçlerin 
her anında da daima müş-
terilerimizin yanında olma-
ya, onlara her açıdan destek 
olmaya özen gösteriyoruz. 
Hem araçlarımızın hem de 
verdiğimiz hizmetin kalitesi 
de bizi tercih sebebi yapıyor.

Ekpet İnşaat, yeni araç ya-
tırımında MAN’ı tercih etti. 
Ekpet İnşaat, bu kapsamda 
filosuna 20 adet, TGS 41.430 
serisi MAN kamyon kattı.

Ankara Akyurt’taki MAN 
Tesislerinde düzenlenen tes-
limat törenine Ekpet İnşaat 
Makine İkmal Müdürü Alper 
Atayık ile MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon 
Satış Müdürü Doğucan wSu-
yani, MAN Bölge Satış Koor-
dinatörleri Ersoy Öksüz, Ferit 
Aslan Akman, Engin Karaoğlu 
ve MAN Profidrive Eğitmeni 
Abdullah Kavrak katıldı.

Törende konuşan Ekpet 
İnşaat Makine İkmal Müdü-
rü Alper Atayık, şunları söyle-
di; “Zengin makine parkımız 
ve profesyonel ekibimiz ile 
birlikte Türkiye’nin pek çok 

sahip olma değerine odakla-
nıyoruz. Renault Trucks kul-
lanıcıları, sadece araçlarımıza 
değil Türkiye genelinde sun-
duğumuz güçlü satış sonrası 
hizmetlerimize güvenerek ya-
tırım yapıyorlar. Genel olarak 
müşterilerimizle yaptığımız 
görüşmelerde satış sonrası 
hizmetler ve yakıt tasarrufu 
ile ilgili aldığımız olumlu geri 
bildirimlerden çok memnu-
nuz” şeklinde açıkladı. 

bölgesinde başarılı altyapı ve 
üstyapı projeleri gerçekleşti-
riyoruz. Yaptığımız işte başarı 
ve zamanında teslim nokta-
sında; kullandığımız araçların 
performansı, dayanıklılığı, iş-
letme maliyeti ve satış sonrası 
hizmet desteği büyük önem 
taşıyor. Bu konuda da MAN’a 
güveniyoruz. MAN’ın hem 
araç hem de hizmet kalitesin-
den memnunuz. Dolayısıyla 
filomuzdaki MAN araçlarına 
yenilerini katmaktan da mut-
luluk duyuyoruz.”

MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Kamyon Satış 
Müdürü DoğucanSuyani ise; 
MAN olarak, üstün nitelikli a-
raçlarının yanı sıra her ihtiyaca 
ideal çözümler sunan zengin 
donanım ve model çeşitliliği 
ile yeni yılda da işletmelerin 
güvenilir çözüm ortağı olma-
ya devam ettiklerini vurgula-
yarak; “Her aşamada müşteri 
odaklı çalışıyor; satış anından 
satış sonrası hizmeteler hatta 
finansal çözümlere kadar dai-
ma yanlarında oluyoruz. Bu da 
bizi müşterilerimizin yeni araç 
yatırımlarında tercih sebebi 
yapıyor. Ekpet İnşaat da uzun 
yıllardan beri birlikte çalıştığı-
mız müşterilerimizden biri ve 
inanıyorum ki, bu iş birliğimiz 
önümüzdeki yıllarda daha da 
büyüyerek devam edecektir” 
diye konuştu.

performansta, yakıt tüketimi 
artmadan operasyonlara de-
vam ettiği belirtiliyor. 

Tüm Türkiye geneline 
hizmet sunan Aktaş, daha 
çok yurtiçi taşımacılığında 
faaliyetlerine devam ediyor. 
Güzergahlara ve yüke göre 
yakıt tüketiminin değiştiğini 
belirten Faik Aktaş; “Filo-
muzda Renault Trucks dışın-
da araçları da deneyimledik. 
Genel olarak aynı konfigü-
rasyonlara sahip araçları aynı 
koşullarda kıyasladığımızda 
Renault Trucks çekicilerde 2 
ila 4 puan arası yakıt tasarru-
fu gözlemliyoruz” diyor. 

Lojistik şirketlerinin araç 

filomuza 35 adet yeni MAN 
kamyon kattık. Hedefimiz 
önümüzdeki süreçte MAN 
ile olan iş birliğimizi daha da 
büyüterek, bu sayıyı 100’e 
çıkartmak. Çünkü MAN’ın 
hem araç hem de hizmet kali-
tesine güveniyoruz” dedi.

Yeni araçların İşkaya İnşa-
at firmasına uğurlamasında 
konuşan MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş. Kam-
yon Satış Müdürü Doğucan-
Suyani ise, şunları söyledi; 
“MAN kamyon ve çekicileri, 
yeni yılda da birçok sektörün 
gözdesi olmaya devam ediyor. 
Çünkü, MAN araçları; zen-
gin model çeşitliliği, gelişmiş 
şasi yapıları ve teknolojileri 
ile ihtiyaç duyulan her alan-

Gemlik Aktaş-1 Lojistik 
Renault Trucks’tan Vazgeçmedi

İşkaya İnşaat ve Ekpet İnşaat MAN Dedi
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KADININ iş hayatındaki yeri 
ülkelerin gelişmişlik düzeyine 
göre farklılıklar gösterse de 
genel bir tartışma konusu ol-
muştur. 8 Mart Dünya Kadın-
lar günü bu konunun ele alın-
ması ve düzenleyici görüşlerin 
geliştirilmesi adına bir fırsat 
olarak değerlendirilmektedir. 
Yayınlarımızın Ticari Araçlar 
Editörü Çağla Gül Şenkardeş 
ve meslektaşı Stephen Kellie de 
konuyla ilgili olarak İngiltere 
ve Türkiye açısından özellik-
le lojistik sektöründe kadının 
durumunu irdeleyen ve pek 
çok kaynaktan yararlanılan bir 
makale hazırladı:

“Taşımacılık ve lojistik, bir 
milyon adedin üzerinde çalı-
şanıyla İngiltere’deki en büyük 
ve en hayati sektörlerden bi-
ridir. Ancak sektördeki işgü-
cünde cinsiyet ayrımına bak-
tığımızda,  işgücünün yalnızca 
yüzde 20’sini kadınlar oluştu-
ruyor. Bu, Birleşik Krallık’taki 
işgücünün yüzde 47’sini oluş-
turan ortalamanın yarısından 
az. Daha da üzücü olan, kara-
yolu taşımacılığındaki kadın 
rakamları, ki bu sadece yüzde 
14 iken, kamyon şoförlerinin 
sadece yüzde biri kadındır. 
Sosyo-politik dinamikleri ile 
İngiltere’den çok farklı bir ül-
ke olan Türkiye’de de nakliye 
ve lojistik sektörü işgücü bakı-
mından en büyük sektörlerin 
başında geliyor.  Taşımacılık 
ve lojistiğin en büyük ikinci 
potansiyel sektör olduğu Tür-
kiye’deki rakamlara bakıldı-
ğında, işgücü söz konusu oldu-
ğunda kadın çalışanların oranı 
yüzde 15’in altında. Ulaştırma 
ve lojistik sektörünün erkek e-
gemen anlatısı ülkenin ataerkil 
tarihi ve kültürü ile yakından 
ilişkili. Çok az - hatta yüzde 
birden az - olan kamyon şoförü 
kadınlar, ülkede sadece medya 
tarafından ilginç gerçekler al-
tında yer buluyor. 

Her iki ülkede de bazı sek-
törel platformlar ve dernekler, 
kadınları lojistik ve taşımacı-
lık alanında kariyer yapmaya 
teşvik etmek için özel kam-
panyalar oluşturmakta ve ay-
nı zamanda işletmeleri kadın 
çalışanları cezbetmek ve elde 
tutmak için desteklemekteler. 
Women in Transportation, 
bu alanda, halihazırda taşıma-
cılık sektöründe bulunan veya 
bu sektörde yer almak isteyen 
kadınlar için eğitim ve rehber-

lik sunan, kâr amacı gütmeyen 
lider bir şirkettir.

Sektör İngiltere’de özellikle 
sürücüler söz konusu oldu-
ğunda, en önde gelen yaşlanan 
iş gücünden birine sahiptir. 
Karayolu Taşımacılığı Derne-
ği, karayolu taşımacılığı sürü-
cülerinin ortalama yaşının 57 
olduğunu söylüyor. Dahası, 
işgücünün yüzde 25’inin önü-
müzdeki 10 yıl içinde emekli 
olması bekleniyor. Bu, Birleşik 
Krallık’taki işgücünden ayrı-
lan 80.000’den fazla AB çalı-
şanıyla birleştiğinde, mevcut 
sürücü sıkıntısını daha da kö-
tüleştirecek. Dolayısıyla, yeni 
sürücüleri çekmenin yollarını 
araştırmak şirketler için ge-
reklilik durumunda. Bu kritik 
sürücü sıkıntısını gidermenin 
yanı sıra, nakliye ve nakliye 
sağlayıcılarının cinsiyet eşitliği 
açısından daha başarılı olması 
gerekiyor. Öyleyse bir taşla iki 
kuş vuracak şekilde; daha çok 
kadını sektöre yönelmeye nasıl 
teşvik edilebileceğinin tartışıl-
ması gerekiyor. 

Kapsayıcı bir 
ortam oluşturun

Okul genellikle bir bireyin 
gelecekteki kariyerinin gidişatı-
nı belirler. Genç kızların ve ka-
dınların bilim, teknoloji, ulaşım 
ve lojistik dahil geleneksel ola-
rak “erkek egemen” sektörlerde 
kariyer yapmaktan yana, çoğu 
zaman cesareti kırılıyor. Genç 
kadınlar bu konularda çalışmak 
için kendilerine güvenmiyorlar 
veya ilham bulamıyorlar ve bu 
kariyerlere ve sektörlere girme 
olasılıkları düşük.

Bu sektörler aynı zamanda 

bir “erkekler kulübü” imajına 
da sahiptir. Kadınlar yetersiz 
temsil edilmekle kalmıyor, ay-
nı zamanda hoşlanılmadıkları 
yönünde bir hisse sahipler. 
Bir işgücünün yüzde 80 erkek 
olduğunu bilmek, hevesli genç 
kadınları uzaklaştırmak için 
bile yeterlidir. 

Bir işyeri ya da sektörün kül-
türünü değiştirmek bir gecede 
olmaz. Ancak kapsayıcı bir 
ortam yaratmak, kadınlara ku-
ruluşunuzun onlar için güvenli 
bir yer olacağına dair güvence 
vermek açısından çok önemli-
dir. İçeride daha fazla kadının 
teşvik edilmesi ve kadınların 
yönetim kurulu düzeyinde 
temsil edilmesinin sağlanması 
dahi, işletmenizin erkek çalı-
şanlar kadar kadın çalışanlara 
da değer verdiğine dair bir me-
saj verecektir.

Kadın rol modellerinizi 
tanıtın

Gelecek vaat eden kadınla-
ra, kuruluşunuzun bir kariyere 
başlamak veya devam etmek 
için iyi bir yer olduğunu göster-
menin, işinizde zaten başarılı 
olan kadınları öne çıkarmaktan 
daha iyi bir yolu var mı? İçeriği 
yayınlayabilir ve bu çalışanları 
web sitenizde öne çıkarabi-
lirsiniz. Bu başarılı kadınları 
kuruluşunuzun yüzü haline 
getirerek, nakliye ve taşımacılık 
sektörünün bir erkekler kulübü 
olduğu fikrini ortadan kaldır-
maya yardımcı olacaksınız.

Kadın temsilini artırmak 
istediğiniz rollerde kadınları 
terfi ettirebilirseniz, bu daha 
da güçlü bir mesaj olacaktır. 
Dolayısıyla, sürücü işgücünüz 

çoğunlukta erkek ise ve dene-
yimlerini tartışmak isteyen ka-
dın sürücüleriniz varsa, onların 
başarılarını vurgulayabilirsiniz. 
Ayrıca iş hayatında kadınların 
güçlenmesi odaklı çalışan sivil 
toplum örgütleri ile işbirli-
ği yapabilir ve kurumunuzu 
kapsayıcı olarak tanıtabilir 
ve potansiyel yeni çalışanlara 
ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde, 
mevcut kadın çalışanlarınız 
ağ oluşturma etkinliklerine 
katılabilir, sunumlar yapabilir 
ve kadınları ulaşım ve lojistik 
alanında kariyer yapmaya daha 
fazla teşvik etmek için mentor-
luk verebilirler.

Türkiye’de, Uluslararası 
Taşımacılık ve Lojistik Hiz-
met Sağlayıcıları Derneği 
(UTİKAD), 2017 yılında 
Türkiye’de ‘İşte Eşit Kadın’ 
sertifikasını alan ilk kar amacı 
gütmeyen kuruluştur. Kadınla-
rı lojistikte desteklemek ve da-
ha kapsayıcı bir lojistik sektörü 
için farkındalık yaratmak ve gi-
rişimci kadınları desteklemek 
amacıyla geçtiğimiz yıl KAGİ-
DER ile bir proje başlattılar ve 
2 kadını da UTIKAD Yöne-
tim Kurulu üyeliğine atadılar.

İş başında eğitim sunun
Genç kızların ve kadınların 

daha okulda bazı sektörlerle il-
gili cesaretlerinin kırılmasının 
bir sonucu olarak, çoğu erkek 
egemen sektörlere girmez ve bu 
nedenle sınırlı deneyime sahip 
olabilir. Bu nedenle, sektörün 
işgücündeki kadın yüzdesini 
artırmak için, işe veya sektöre 
yeni olabilecek adayları çekme-
niz gerekiyor.

Çok az deneyime sahip 

olduğunuz bir göreve başvur-
mak göz korkutucu olabilir, 
bu nedenle iş başında eğitimi 
teşvik etmek, kariyer değişik-
liği yapmayı düşünen kişileri 
çekmek için çok önemlidir. 
Kovid -19 kısıtlamaları ne-
deniyle çalışamayan birçok 
kişi, bu roller için artan talep 
nedeniyle teslimat alanına 
yöneldi. Çevrimiçi alışverişin 
benimsenmesini hızlandıran 
pandemiyle, bu talep yüksek 
kalmaya devam edecek.

Aynı şekilde, bu değişim 
depolama ve lojistiği de etkili-
yor. Halihazırda sektörde bu-
lunmayan kişilere rollerinizi 
tanıtmak ve onları iş konusun-
da eğitmek size daha geniş bir 
aday havuzuna erişme fırsatı 
verir. Aynı zamanda şu anda 
sektörde olmayan kadınların 
sektörde daha iyi bir fırsata sa-
hip olduğu anlamına geliyor.

Kadınları karar alma
sürecine dahil edin

Lojistik ve nakliye organi-
zasyonlarındaki kadın yüzdesi 
genel olarak düşük olsa da arka 
ofis işleri, lojistik ve depolama 
rollerinde sürücülere kıyas-
la kesinlikle daha fazla kadın 
var. İşletmenizde üst düzey 
pozisyonlarda kadın varsa, on-
ları eğitim ve işe alma ile ilgili 
kararlara dahil etmeniz çok 
önemlidir. Sektörde tecrübeli 
erkeklerden alamayacağınız bir 
bakış açısı dahi sunabilecekler.

Kadın çalışanlarınız, her kı-
dem düzeyinde, sektörde kadın 
olmanın nasıl bir şey olduğunu 
anlıyor. Bugün her iki ülkede 
de bazı şirketler modası geçmiş, 
cinsiyetçi kültürlerle boğuşu-
yor. Kültürel bir sorunun far-
kında değilseniz, onu değiştir-
mek kolay olmayacaktır. Bunun 
için farkındalığın artması ve iyi 
örneklerin anlatılmasına ihti-
yacımız var. Bununla birlikte, 

işletmeniz zaten kapsayıcıysa, 
neyi doğru yaptığınızı anlatabi-
lir ve bunu hem diğer kurumla-
ra hem de potansiyel yeni kadın 
çalışanlara tanıtabilirsiniz.

İşyerinde cinsiyet eşitsizliği 
son yıllarda daha açık tartışılan 
bir konudur. Kadınların güç-
lenmesi, Birleşmiş Milletler’in 
(BM) ‘Sürdürülebilir Kalkın-
ma Hedefleri’nin (SDGs) 17 
hedefinden biridir. Sürdü-
rülebilirlik çözümlerinden 
biri olarak konumlandırılmış 
ve birçok şirketin kurumsal 
sürdürülebilirlik gündemin-
de yerini almıştır. “Cinsiyet 
eşitliği sadece temel bir insan 
hakkı değil, barışçıl, müreffeh 
ve sürdürülebilir bir dünya 
için gerekli bir temeldir” viz-
yonuyla başlatılan BM’in bu 
hedefi, kız çocukları ve kadın-
ların toplumsal cinsiyet eşitliği 
elde etmeleri için güçlenme-
sine vurgu yapmaktadır. Bazı 
işletmelerin kadın ve erkek 
çalışanlar arasında daha yük-
sek bir eşitsizliğe sahip olma-
sının nedeninin, kadınların 
genç yaşlardan itibaren belirli 
rollerden ve sektörlerden cesa-
retlerinin kırılması olduğunu 
biliyoruz. Ancak bu rollerdeki 
başarılı kadınların bile kültü-
rel sorunları ve işlerinde ilerle-
me eksikliği nedeniyle cesaret-
leri kırılabilir.

Taşımacılık ve nakliye sek-
törü kapsayıcılık bakımından 
en büyük yüzdelik farka sahip 
sektörlerden ve bu sürücü sı-
kıntısı ile birleştiğinde bir iş 
gücü kriziyle karşı karşıya. Ka-
dınları sektörde ödüllendirici 
bir kariyer peşinde koşmaya 
teşvik etmek, sadece sektörü 
kapsayıcı bir oyun alanı haline 
getirmek için hayati öneme sa-
hip değil, aynı zamanda yaşla-
nan işgücünün gençleşmesinin 
de anahtarı olabilir.”

Lojistik Sektörü
Neden Cinsiyet Eşitliğine
İhtiyaç Duyar?
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BU YÜZDEN ÜRETTİĞİNİZ NE VARSA  DÜNYADA 300’DEN FAZLA NOKTAYA TAŞIYORUZ…
TÜRKİYEMIZI, HEP BİRLİKTE YÜKSELTİYORUZ!

TÜRKİYE’NİN EMEĞİNE SAYGI DUYUYORUZ

TÜRKİYE’NİN EMEĞİNİ
GURURLA TAŞIYORUZ.
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ÜRETTİĞİNİZ NE VARSA DÜNYADA 
300’DEN FAZLA NOKTAYA TAŞIYORUZ. 

TÜRKİYE’MİZİ HEP BİRLİKTE YÜKSELTİYORUZ.

LOJİSTİK

elektronik ortamda düzenlenmesi 
ve gümrüklerde işbirliğine ilişkin 
hususlar ele alındı.

Aday ülke ve Gümrük Birliği 
ortağı olarak Türkiye’nin Avrupa 
Birliği ile ilişkilerine büyük önem 
verdiğini vurgulayan Pekcan, her 
fırsatta Türkiye’nin stratejik ve 
nihai hedefinin tam üyelik oldu-
ğunun altını çizdiklerini söyledi.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pek-
can, AB Ekonomi Komiseri Pao-
lo Gentiloni ile video konferans 
yoluyla görüştü. Görüşmede, 
Türkiye-AB ekonomik ve tica-
ri ilişkileri, Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesi, Avrupa Yeşil Mu-
tabakatı, Yetkilendirilmiş Yü-
kümlü Karşılıklı Tanıma Anlaş-
ması, A.TR Dolaşım Belgelerinin 

Dünyanın son yıllarda ticaret 
savaşları, artan korumacılık ve 
buna bağlı ekonomik belirsizlik-
ler gibi önemli sınamalarla karşı 
karşıya olduğunu belirten Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavi-
rüs pandemisinin de dünyayı eko-
nomik ve sosyal zorluklarla karşı 
karşıya bıraktığını kaydetti. Bu 
süreçte Türkiye ile Avrupa Birliği 

“Gümrüklerde Dijitalleşme
ve İş Birliği Artırılmalı”

mesi ve güçlendirilmesi için sun-
duğu fırsatların altını çizdi.

Gümrük Birliği sayesinde Tür-
kiye ile Avrupa Birliği arasında 
derin ekonomik ve ticari bağlar 
sağlandığını hatırlatan Pekcan, 
anlaşmanın bugüne kadar her iki 
tarafın da ekonomik çıkarlarına 
hizmet ettiğini kaydetti. Ancak 
tüm faydalarına rağmen, günü-
müz şartlarında çeyrek asırlık 
Gümrük Birliği’nin her iki tarafın 
beklentilerini karşılamada yetersiz 
kaldığına dikkati çeken Pekcan, 
şöyle devam etti: “Sistemik ve spe-
sifik yapısal sorunların yanı sıra, 
mevcut Gümrük Birliği Anlaşma-
sı, her geçen gün önem kazanan 
hizmetler ve e-ticaret gibi alanları 
kapsamıyor. Bu bakımdan Güm-
rük Birliği, taraflar arasındaki ti-
cari ve ekonomik ilişkilerin gerçek 

potansiyelini ve ortaklık anlaş-
mamızın ortaya koyduğu vizyonu 
yansıtmakta yetersiz kalıyor.”

Gümrük Birliği’nin
güncellenmesi ve 
pozitif gündem 

Pandeminin ve Brexit’in getir-
diği koşulların ardından güncelle-
me sürecinin daha da önemli hale 
geldiğinin altını çizen Pekcan, 
Gümrük Birliği’nin güncellen-
mesi için Avrupa’daki iş çevre-
lerinden de çok güçlü bir destek 
gördüklerini kaydetti. Bakan 
Pekcan, “Türkiye ile Avrupa Bir-
liği arasında daha fazla ekonomik 
iş birliği her iki tarafa da büyük 
fayda sağlayacaktır.” şeklinde ko-
nuştu. Türkiye’nin Avrupa Yeşil 
Mutabakatına ilişkin gelişmeleri 
de yakından takip ettiğine dikkat 
çeken Pekcan, “Gümrük Birliği 
ortakları olarak, Avrupa Yeşil Mu-
tabakatının korumacı politikalara 
yol açmaması ve Türkiye ile Avru-
pa Birliği arasında malların serbest 
dolaşımını engellememesi için 
birlikte çalışmalıyız. Bu süreçte 
Türkiye’nin yeşil dönüşümü için 
AB üye ülkeleri için oluşturulan 
finansman kaynaklarına erişimi 
kritik öneme haizdir.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

arasında daha fazla entegrasyon 
ve işbirliğinin hem ekonomiler 
hem de işletmeler için olumlu et-
kileri olacağını belirten Pekcan, 
Türkiye’nin küresel ve bölgesel 
tedarik zincirlerinin çeşitlendiril-
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