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rin hatta mesleklerin gelece-
ği daha derinden sorgulanır 
oldu. Öne çıkan ve göreceli 
olarak salgından yarar sağ-
ladığı düşünülen lojistik en-
düstrisi de kendi içinde yeni 
bazı sorunlarla karşılaştı. 
Dünya ticaretine yön veren 

KORONA salgını tüm 
dünyayı çeşitli şekillerde et-
kiledi. İnsanlık adına ölüm-
cül sonuçlar doğuran bu 
salgın, sağlık dışında sosyal 
yaşam ve iş hayatını da kö-
künden sarstı. Bazı sektörler 
öne çıkarken bazı sektörle-

ISSN 1302-0021

taşımacılık ve lojistiğin en 
önemli bölümünü oluşturan 
denizcilik de korona rüzga-
rından etkilendi. Bu etkileri, 
olumlu ve olumsuz olarak 
yaşananları değerlendirmek 
üzere Kınay Lojistik Genel 
Müdürü, İMEAK Deniz Ti-
caret Odası Yön. Kur. Üye-
si ve aynı zamanda DEİK 
Lojistik İş Konseyi Başkan 
Yardımcısı Barış Dillioğlu 
ve Arkas Line CEO’su ve 
aynı zamanda DEİK Lojis-
tik İş Konseyi Üyesi Can 
Atalay, KargoHaber Dergisi 
adını Genel Yönetmenimiz 
İlker Altun ve Editörümüz 
Altınay Bekar’ın sorularını 
yanıtladı. 

TİCARET Bakanlığının 
destekleri, Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK) ve 
UND işbirliği ile gerçekle-
şen webinar da “İran Taşıma-
ları ve İran Üzeri Transit Ta-
şımalar” konusu ele alındı. 

TURKISH Cargo, salgın ne-
deniyle sekteye uğrayan ulus-
lararası gıda ve medikal ürün 
zincirinin sürekliliği için kar-
go sefer sayılarını artırma ka-
rarı alarak toplam 1,5 milyon 
tonun üzerinde kargo taşıdı. 
THY Genel Müdür (Kargo) 
Yardımcısı Turhan Özen, 
pandemi sürecinin hava kar-
go sektörüne olan etkilerini 
dergimiz adına değerlendirdi.
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BİLİŞİM Sanayicileri Derne-
ği ve Deloitte Digital işbirli-
ğiyle hazırlanan “TÜBİSAD 
Ekonominin Dönüştürücü 
Gücü: E-Ticaret Etki Anali-
zi 2020 Raporu, Türkiye E-
Ticaret Ekosistemine Bakış” 
başlıklı ropar yayınlandı. Ra-
porda,  Kovid-19 salgınının 
etkisiyle 2020’de dünyada 
internet kullanan her beş ki-
şiden dördünün e-ticareti de-
neyimlediği vurgulanıyor. 

Türkiye’de e-ticaret har-
camalari 2020 yılında 226 
milyar TL olurken, yurtiçi 
satıcıların e-ticaret hacmi 
216 milyara yükseldi.

SALGIN sürecinde bir çok 
sektör üretime ara verirken 
limancılık faaliyetlerinin 
durmaması, limancılık ve 
deniz taşımacılığını ön plana 
çıkardı. Pandemi sürecinin 
limancılık sektörüne olan et-
kileri hakkında Borusan Li-
manı Genel Müdürü Hamdi 
Erçelik, pandemi sürecinin 
limancılık sektörüne olan 
etkilerini KargoHaber adına 
değerlendirdi.
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Büyümeye
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alternatif taşıma rotaları ve 
modelleri ile profesyonel 

çözümler sunuyoruz.
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Lojistikçilerin
Korona Günlerindeki
Başarıları logitrans Fuarı 
İle Taçlanacak
TAŞIMACILIK ve lo-
jistik sektörü, salgın dö-
neminde çok başarılı bir 
sınav verdi. ‘Uluslararası 
Transport Lojistik Fuarı 
logitrans’ın organizatörü 
EKO MMI Fuarcılık İdari 
Direktörü İlker Altun, tüm 

iş kollarında yaşanan teda-
rik sıkıntıları şoföründen 
kaptanına, ofis elemanın-
dan patronuna kadar lojis-
tik sektörü çalışanlarının 
özverisi ile bir ölçüde hafif-
lediğini kaydetti.
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Ba-
kanı Adil Karaismailoğlu, U-
BAK Sistemi’nin temel hedefi 
olan karayolu eşya taşımacılı-
ğının eşit rekabet şartlarında 
kademeli olarak serbestleş-
tirilmesine yönelik olarak, 
profesyonel sürücülerin karşı-
laştığı vize sorunlarının çözül-
mesinin ve geçiş ücretlerinin 
kaldırılmasının büyük önem 
arz ettiğini belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, ka-
ra yolu taşımacılığının vize 
ve geçiş ücretleri sorunlarının 
ele alındığı Uluslararası Ulaş-
tırma Forumu (ITF) Bakan-
lar Zirvesi’ne video konferans 
yöntemiyle katıldı.

Karaismailoğlu, buradaki 
konuşmasında dijitalleşme-
nin önemine dikkati çekerek 
hizmetin elektronik ortama 
taşındığını ayrıca kara yolu 
taşımacılığında e-TIR, e-
CMR gibi elektronik geçiş 
belgesi projelerini destekle-
diklerini söyledi.

UBAK belgelerinin elekt-
ronik ortama aktarılması 
konusundaki çalışmalara da 
destek verdiklerini bildiren 
Karaismailoğlu, 2015’te kabul 
edilen “Kalite Şartı” ile “Çok 
Taraflı Kota Sistemi”nin ge-
lişimine yönelik önemli bir 
adım atıldığını kaydetti.

Karaismailoğlu, 2015’ten 
bugüne kadar Kalite Şartı’na 
uygunluğun sağlanması adına 
üye ülkelerce ciddi çabalar 

sarf edildiğine işaret ederek, 
“Kota Sistemi” kapsamında 
faaliyet gösteren tüm taşı-
macıların eşit şartlarda reka-
bet etmeleri yolunda önemli 
adımlar atıldığını anlattı.

Kalite Şartı’nın tüm üye 
ülkelerin taşımacıları için 
pazar koşullarını eşitlemesi 
yönündeki beklentinin ger-
çekleşmediğini dile getiren 
Karaismailoğlu, şöyle konuş-
tu: “Sistemde bulunan kısıt-
lama ve rezervlerin kaldırıl-
ması konusunda ciddi gelişme 
kaydedilemediğini üzülerek 
gözlemliyorum. Bu kapsam-
da, UBAK Kota Sistemi’nin 
gelişimini sağlayabilmek adına 
kısıtlama ve rezervlerin kaldı-
rılmasına yönelik bakanlar dü-
zeyinde karar almamız ve Ka-
rayolu Çalışma Grubu’na yön 
vermemizin çok önemli ol-
duğu kanaatindeyim. UBAK 
Sistemi’nin temel hedefi olan 
kara yolu eşya taşımacılığının 
eşit rekabet şartlarında kade-
meli olarak serbestleştirilmesi-
ne yönelik olarak profesyonel 
sürücülerin karşılaştığı vize 
sorunlarının çözülmesi ve ge-
çiş ücretlerinin kaldırılması da 
büyük önem arz etmektedir.”

Karaismailoğlu, iklim deği-
şikliğine yönelik hedefler kap-
samında elektrikli ve otonom 
taşıtlara yönelik çalışmaların 
diğer bir önemli süreç olduğu-
nu anlatarak, şunları kaydetti: 
“Türkiye olarak elektrikli 

taşıtları teşvik etmek üzere 
yolcu ve eşya taşımacılığında 
elektrikli taşıt kullanan taşı-
macılara kolaylıklar sağlan-
masına yönelik düzenleme-
leri hayata geçirdik. UBAK 
Sistemi’nde de elektrikli ta-
şıtların kullanılmasını teşvik 
edecek yapı geliştirmemiz ge-
rektiği kanaatindeyim. Örne-
ğin, ilk aşamada elektrikli ta-

şıtlarla gerçekleştirilen transit 
taşımaların izin belgesinden 
muaf kılınmasının hedefleri-
mize yönelik fayda sağlayaca-
ğını düşünüyorum.”

ITF Bakanlar Zirvesi’ne; 
Türkiye, Almanya, Arjantin, 
Belarus, Belçika, Kanada, Şili, 
Çin, Kore, Hırvatistan, Da-
nimarka, İspanya, Amerika 
Birleşik Devletleri, Rusya Fe-

derasyonu, Finlandiya, Fran-
sa, Macaristan, İrlanda, İzlan-
da, İtalya, Japonya, Letonya, 
Litvanya, Lüksemburg, Mal-
ta, Fas, Meksika, Norveç, 
Hollanda, Polonya, Portekiz, 
Slovak Cumhuriyeti, Çekya, 
Romanya, İngiltere, Sloven-
ya, İsveç, İsviçre, Tunus ve 
Ukrayna olmak üzere 40 ülke 
katılım sağladı.
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Dünya ticareti denizcilerin yüzü suyu 
hürmetine dönüyor desek yeridir. Taşı-
macılık ve lojistiğin en önemli bölümünü 
oluşturan denizcilik de diğer sektörler gibi 
koronadan büyük ölçüde etkilendi. Yine de 
tarihi alışkanlıkları sayesinde denizciler 
krizi biraz daha çabuk aştı. Bu sayede teda-
rik zincirinin kopmaması da sağlandı. Taşı-
macılığın yüzde 90’ı deniz yoluyla yapılıyor. 
Krizin zirve yaptığı 2020 yılının ilk yarısın-
da bir önceki yılın aynı dönemine göre dün-
yadaki liman uğrağı sayısı 575 binden 480 
bine düşmüş bulunuyor. 2021’de de sefer 
sayılarının 2019’a göre daha düşük kalma 
riski ile birlikte konteyner endüstrisinde de 
sıkışıklıklar devam ediyor. 

Bu durum,  olumsuz şeylerin yanı sıra 
örneğin konteyner hatları açısından, olum-
lu sonuçlar da doğurdu. Tanker taşımala-
rında da petrol kullanımı azaldığı için pek 
çok tankerin boşta kaldığı ve demire alındı-
ğı biliniyor. Daha sonrasında bu tankerler 
depolama maksadıyla kullanıldı. Bu da tan-
kerciler için hiç beklenmedik bir gelir oldu.  
Fakat asıl olan gemilerin çalışması, para 
kazanması ve borcunu ödemesidir. Ayrıca 
uzun zaman yatan gemide teknik sorunlar 
da baş gösterebiliyor. 

Ufak tefek iyi şeyler bir yana asıl olarak 
olağanüstü aksilikler yaşandı. Örneğin, ABD 
çok fazla tüketim yapan bir ülke ve özellik-
le limanların ve sevkiyatların yavaşlaması, 
şoförlerin hastalanması gibi nedenlerle 
Amerika’da konteyner yığılması oldu. Öte 
yandan tüketimden en büyük payı alan 
ve ithalatı ihracatından fazla olan ABD’ye 
özellikle Çin’den giden yükler de navlunları 
büyük ölçüde etkiledi. 

Olağan şartlarda Amerika sınırına 12 
günde gelen konteyner için bu süre 56 güne 
kadar çıktı. Bugün bir konteyner ABD’ye in-
dikten 54 gün sonra tekrar ihracata dönü-
yor. Gelen gemiler, ABD’de ortalama 17-18 
gün beklemeye başladı. Salgınla oluşan kri-
ze karşı deniz hat işletmeleri, kiralık gemi-
leri hemen elden çıkartmak şeklinde tepki 
verdi. İş çoğaldıktan sonra günlük 10 bin 
dolar ile kiralanan gemiler, minimum 3 yıl 
kiralanmak üzere 30 bin dolara çıktı. Bun-
lar da maliyetleri artırdı ve hepsi navlunla-
ra yansımaya başladı.  

Giden konteynerler ABD’de yığılırken 
Çin de uzun bir süre konteyner ürete-
medi. Şu an ilk çeyrekte dünyada yüzde 
52 oranında bir artışla en yüksek sayıda 
konteyner üretilse de talebi karşılayama-
yacağı dile getiriliyor. Bir günde boşalıp 
geri dönecek konteyner 3-5 günde dönü-
yorsa o da bu zinciri ayrıca etkiliyor. Bu 

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

sıkışma, arzın talebi karşılayamaması 
sonucunu doğurdu. 

İhracatçıların lojistikçilerle bitmeyen 
çatışma konusu olan navlun, bu yaşanan-
larla birlikte daha bir öne çıktı.  Lojistik-
çiler; ‘İhracatçıya göre Çin navlunu 100 
dolar, taşıyıcıya göre bin 500 doların üze-
rindeki rakam doğru. Bazı ihracatçılar hem 
navlundan hem maldan para kazanmaya 
çalışıyor. Şu andaki navlunlar gerçek ihra-
catçıyı zorlayan bir navlun değil.’ derken, 
dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı 
Çin’den Avrupa’ya 10 bin dolara mal yükle-
niyor. Aynı yük için Türkiye’nin Avrupa nav-
lunu ise bin 500 dolar seviyesinde. Bu da 
Türk ihracatçısına ciddi bir rekabet avan-
tajı sunuyor. Ayrıca Türkiye’den Avrupa’ya 
ister denizyoluyla ister karayoluyla gitme 
seçenekleri var.  

Genel olarak dökme yük gemileri ile 
hammadde gelir, mamule dönüşür, mamul 
de konteyner ile taşınır. Ticaretin sağlıklı 
dönebilmesi için bu hatların ayakta kalma-
sı lazım. Ancak 10-12 yıldır düşük seyreden 
navlunların yarattığı alışkanlık, salgın ko-
şullarında bozuldu. Şartların normale dön-
mesiyle birlikte yüzde 20-25 kadar daha 
düşmesi olağan görülen navlunların eski 
seviyelerine gelmesi ise beklenmiyor. Eski 
seviyelerin sağlıklı olmadığı ve bunun da 
dönüp dolaşıp yükleyiciyi vurduğu savunu-
luyor. 

Editörümüz Altınay Bekar ile birlikte; 
Kınay Lojistik Genel Müdürü, İMEAK Deniz 
Ticaret Odası Yön. Kur. Üyesi ve aynı zaman-
da DEİK Lojistik İş Konseyi Başkan Yardım-
cısı Barış Dillioğlu ve Arkas Line CEO’su ve 
aynı zamanda DEİK Lojistik İş Konseyi Üyesi 
Can Atalay ile salgın döneminde denizcilik 
piyasalarında yaşananları ele aldığımız 
söyleşimize, dergimizin ilerleyen sayfala-
rında geniş bir şekilde yer verdik.  Satır sa-
tır okunması gereken, bilgilendirici ve yol 
gösterici bir söyleşi oldu.  Okuyanlar; ‘İyi ki 
denizciler var da işler yürüdü,’ diyecektir.

İyi ki Denizciler Var 
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Kampanya 31 Temmuz 2021’e kadar geçerlidir.
Servis kuponu ile ilgili detaylı bilgiye Yetkili Renault Trucks bayilerinden ulaşabilirsiniz.
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5 Lojistik Merkezinde
Proje Çalışmaları Tamamlandı
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlı-
ğı ile TCDD Genel Müdürlüğünün 
yürüttüğü çalışmalarla bölgesinde 
ulaşım koridorlarının merkezinde 
bulunan Türkiye’nin lojistik üs hali-
ne dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu 
kapsamda, Türk sanayicilerin yükü-
nü demir yoluyla taşıyarak rekabet 
gücünü artırmak amacıyla lojistik 
merkez yapımlarına devam ediliyor.

Planlanan 25 lojistik merkez ta-
mamlandığında sektöre 75,2 mil-
yon ton ve 4,1 milyon TEU ilave 
taşıma imkanıyla 19,9 milyon met-
rekare konteyner stok ve elleçleme 
sahası kazandırılacak.

Bu kapsamda, 2020 yılında 2 yeni 
lojistik merkez daha sektörün hiz-
metine sunuldu. Konya kent merke-
zine yaklaşık 25 kilometre mesafede 
toplam 1 milyon metrekare alan 
üzerine kurulan ve yıllık 1,7 milyon 
ton kapasitesi olan Konya Kayacık 
Lojistik Merkezi ve Mersin (Yenice) 
Lojistik Merkezi ile bugüne kadar 
11 lojistik merkezi işletmeye alındı.

Öte yandan, Kars Lojistik Merke-
zinin yapımı tamamlanırken, hizme-
te alma çalışmalarında sona gelindi.

İzmir Kemalpaşa ve Sivas’ta kuru-
lacak lojistik merkezlerin yapım çalış-
maları devam ederken, Bilecik (Bozü-
yük), Kayseri (Boğazköprü), Karaman, 
Bitlis (Tatvan) ve Çerkezköy’de (Te-
kirdağ) kurulacak 5 lojistik merkezin 
proje çalışmaları tamamlandı.

Mardin, Habur, İstanbul (Av-
rupa Yakası), Çandarlı, Filyos, 
İyidere/Altyapı Yatırımları Genel 
Müdürlüğü (AYGM) lojistik mer-
kezleri için ise etüt proje ve planla-
ma çalışmaları devam ediyor.

Bu çalışmalarla Türkiye’nin lojistik 
merkez sayısı 25’e yükselmiş olacak.

Merkezlerin işletim modeli
geliştiriliyor

Lojistik merkezlerin işletim mo-
deline ilişkin olarak TÜBİTAK 
Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Ens-
titüsü (TÜSSİDE) tarafından yü-
rütülen araştırma projesi de tamam-
landı ve lojistik merkezlerin yük 
potansiyelleri tespit edildi.

Projenin ikinci aşamasında ise 
önceliklendirme ve işletim model-
lerinin belirlenmesine yönelik çalış-
malar sürdürülüyor.

Proje sonunda önerilen modeller 
dahilinde lojistik merkezlerin ge-
liştirilmesi ve maksimum faydanın 
sağlanması hedefleniyor.

Kars Lojistik Merkezi’nde 
gümrükleme hizmeti işlemlerine 

başlanacak
Asya ile Avrupa’yı birbirine bağ-

layan Bakü-Tiflis Kars Demir Yolu 
(BTK) hattının önemli merkezle-
rinden olan Kars Lojistik Merkezi, 
önümüzdeki hafta içinde gümrük-
leme işlemlerine başlayacak. 19 hat 
üzerinde, 400 bin metrekare alan 
üzerine kurulu ve 412 bin ton taşı-
ma kapasitesine sahip Kars Lojistik 

Merkezi’nin birinci etap ve demir 
yolu bağlantısı, tamamlanıp faali-
yete geçti. Yapımına 2017 yılında 
başlanan ve merkez geçici kabu-
lünün ardından, 21 Mayıs 2021 
tarihinden itibaren taşıma ve tra-
fik işlemlerine açılan Kars Lojistik 
Merkezi’nde gümrükleme işlemle-
rine başlıyor.

Bakü Tiflis-Kars Demir Yo-

lu başlarken, Azerbaycan ve 
Gürcistan’la projeyi yürütürken ö-
zellikle Kazakistan’ın, Çin’in de bu 
projenin paydaşı olacak. Açıldığı 3 
Kasım 2017’den bugüne kadar yak-
laşık 900 trene ve yaklaşık 1 milyon 
ton yüke hizmet etti. İlk 5 ayda, Ha-
ziran ayı başı itibarıyla yaklaşık 230 
tren ve 260 bin ton yüke hizmet et-
miş durumda.
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hediye ederken, Dünya’nın 
etrafında 350 tur atılmasına 
da eşdeğer yakıt tasarrufu 
sağlıyoruz” diye konuştu.

Uluslararası Taşımacılık ve 
Lojistik Hizmet Üretenleri 
Derneği (UTİKAD) ve ulus-
lararası bağımsız belgelendir-
me ve denetleme kuruluşu 
Bureau Veritas iş birliği ile 
dünyada öncü olacak şekilde 
ilk kez Türkiye’de geliştirilen 
Sürdürülebilir Lojistik Tes-
cili kapsamında; yönetişim, 

rünlerini e-ticaret platform-
larından satışa sunan yerli 
üreticilere yeni hizmetimiz 
sayesinde gümrük müşaviri-
ne ihtiyaç duymadan, daha az 
bürokrasiyle en hızlı şekilde 
yurt dışındaki nihai müşte-
rilerine ulaştırmalarını sağlı-
yoruz. Bu özelliğiyle e-ihracat 
hizmetimizin KOBİ’lerimiz 
için büyük avantaj yaratarak 
onların büyümelerine katkı 

lojistik maliyetleri nedeniyle 
artık ucuza ithal edilemedi-
ğini ve Türkiye’de üretilmiş 
tamamen yerli ürünlerin avan-
taj sağlayacağını aktardı. Bu-
na karşın “yarı ürün” olarak 
Çin’den gelen ve Türkiye’de 
montajı yapılarak Batı’ya ihraç 
edilen ürünlerde ise maliyetle-
rin daha da artacağını belirten 
Şener, bu ürünlerin Batı paza-
rındaki rekabet şansının azala-
cağını vurguladı.

FIATA (Uluslararası Ta-
şıma İşleri Organizatörleri 
Dernekleri Federasyonu) 
2014 Dünya Kongresi’nde 
dünyada “Sürdürülebilir 
Lojistik Tescili”ni alan ilk 
şirket olan Ekol, 2021’in ilk 
çeyreğinde gerçekleşen dene-
timle sürdürülebilir hizmet 
anlayışı ile yürüttüğü faali-
yetlerinin başarısını tekrar 
tescil ettirdi. Böylece Ekol 8 
yıldır üst üste artırdığı, en üst 
kategori olan Altın seviyesin-
deki puanını bu sene daha da 
yükseltmiş oldu.

Ekol’ün bu teşvikle sürdü-
rülebilir büyümesine ivme 

E-TİCARETİ büyüme stra-
tejilerinin merkezine alan 
Ekol Lojistik, karayolu ta-
şımacılığında mikro gönde-
rileri kapsayan hızlı servisi 
e-ihracat hizmetine başladı. 
Ağırlığı 300 kilogramdan az 
ve 15 bin Euro limitine kadar 
Elektronik Ticaret Gümrük 
Beyanı (ETGB) ile sevk edi-
len gönderilerin taşınacağı bu 
hizmeti ile Ekol, dış ticarette 

GLOBAL konteyner kri-
zinin Türk ürünleri için 
rekabet avantajı yaratma-
sı bekleniyor. Uluslararası 
Nakliyeciler Derneği (UND) 
Strateji ve İş Geliştirme Baş-
kanı Fatih Şener, Çin’e yöne-
lik lojistik maliyetlerindeki 
artışın Türkiye açısından a-
vantaj oluşturacağını söyledi.

Türkiye’de üretilen bir 
ürünün, artık Çin’den 
Avrupa’ya gelen bir ürünle 

katarak performans seviye-
sini daha da üste taşıyaca-
ğını söyleyen Ekol Türkiye 
Ülke Müdürü Arzu Akyol 
Ekiz, “Büyük resme baktı-
ğımızda son 10 yılda top-
lam 438 bin m3 yakıt azaltı-
mı sağladık ve 658 bin ton 
CO2’nin atmosfere salımına 
engel olduk. Bir başka deyişle 
74.753 hektar yani İstanbul 
Belgrad Ormanı’nın 14 katı 
büyüklüğüne eşdeğer ormanı 
kurtaracak ve Ay ile Dünya 
arasında 1700 kez gidiş- dö-
nüşte kullanılabilecek fosil 
yakıt tüketimini önlemiş 
olduk. Ekol olarak her ay 

yaklaşık 700 
futbol sahası 
büyüklüğün-
de ormanı 
gezegenimize 

havayolu taşımacılığına alter-
natif getiriyor. 

Havayolu taşımacılığına 
göre daha az maliyetli, klasik 
karayolu taşımacılığından ise 
çok daha hızlı bu hizmet ile E-
kol, müşterilerinin ürünlerini 
Avrupa’nın her noktasındaki 
son kullanıcılara çok daha az 
prosedür ile teslim ediyor. 

Ekol Türkiye Ülke Mü-
dürü Arzu Akyol Ekiz, “Ü-

rekabet edebileceğini belirten 
Şener, “Lojistik maliyetlerin-
deki artış nedeniyle Çin’den 
gelen ürün artık ucuz olma-
yacak. Çin’den Avrupa’ya ge-
len bir ürünün Türkiye’den 
de rakipleri varsa artık Türk 
ürününü almak daha avantaj-
lı hale gelecek.” dedi.

Türk ürünlerinin iç pazarda 
da Çin mallarına karşı rekabet 
şansının artacağına dikkat çe-
ken Şener, Çin ürünlerinin 

Konu hakkında açıklama-
larda bulunan CW Enerji 
Genel Müdürü Volkan Yıl-
maz, her sektörde yatırım-
cıların enerji ihtiyaçlarına 
kalıcı çözümler üretmeye de-
vam ettiklerini söyledi. Yıl-
maz, bu doğrultuda lojistik 
sektörünün lider kuruluşla-
rından olan ve Avrupa’nın 
önde gelen lojistik sağlayı-
cıları arasında yer alan Ekol 
Lojistik ile güçlü bir iş bir-
liğine imza attıklarını ifade 
ederek, “Ekol Lojistik GES 
projesinin anahtar teslim 
ihalesini kazandık ve proje 

ambar ücreti oluşuyor) 
Noter tasdikli vekalet-
name gerekmediğinden 
noter masrafı oluşmuyor. 
İhracatçılar Birliği kaydı 
aranmıyor. Basılı beyan-
name arşivlenmesi gerek-
miyor. İhracat hızlı bir 
şekilde alıcısına ulaşıyor.  
Gönderiler için KDV iadesi 
talebinde bulunma imkanı 
sunuyor. Mikro ihracat iş-

mamul alıp üretim yapacak 
ülkeler siparişlerini Türkiye’ye 
kaydırıyor. Global krizler sebe-
biyle mal tedarikinde zorlanan 
Batı dünyası emniyet supabı 
olarak taleplerinin bir kısmını 
Türkiye’ye kaydırıyor, bir mik-
tar ürünü Türkiye’den almaya 
başladılar” diye konuştu.

Konteyner krizinin daha 
çok deniz yoluyla yapılan taşı-
macılıkta etkili olduğunu be-
lirten Şener, şunları kaydetti: 
“Deniz yolunda taşımacılık 
sıkıntısı yaşanıyor. Bu konu-

uygulamasına başladık. Bu 
iş birliği ile Türkiye’de lo-
jistik sektörünün en büyük 
çatı uygulamasına imza at-
mış olacağız. Yaptığımız iş 
birliği çerçevesinde firmanın 
çatısına 5628 kWp gücünde 
güneş elektrik santrali ku-
rulacak. Santralde 395Wp 
gücünde 14.250 adet güneş 
paneli kullanılacak. Santral, 
ortalama 6.148.000 kWh/
yıl değerinde elektrik ürete-
cek. Firma enerjisinin önem-
li bir kısmını güneşten karşı-
layarak yıllık ortalama 557 
ağacı kurtaracak” dedi. 

lemlerinde, ihracat bedelle-
rinin Türkiye’ye getirilmesi 
genel rejime tabii değil.

da denge sağlanıncaya kadar 
maliyetler bir miktar yüksek 
kalacak. Buradaki sıkıntı kara 
yoluyla aşılıyor. Konteyner 
krizi daha çok denizcilikte 
yaşandığı için Türkiye kara 
yolundan tırlarla taşımacılık 
yapma avantajını kullanacak. 
Türkiye, batıda ve Asya’da 57 
ülkeye kara yoluyla ulaşabili-
yor. Türkiye, kara yolu taşı-
macılığıyla konteyner krizin-
den daha az etkilenerek hızlı 
lojistikle Çin ürünlerine karşı 
avantaj elde edecek.”

risk ve fırsat yönetimi, çevre, 
enerji, iş sağlığı güvenliği, ça-
lışan hakları, yol güvenliği 
yönetimi, varlık yönetimi, 
müşteri geri bildirimi yö-
netimi ve uyum yönetimi 
kriterleri değerlendiriliyor. 
Sürdürülebilir Lojistik Tes-
cil süreci; tüm paydaşlar 
ile ilişkileri düzenlemeyi, 
kurumsal düzeyde sürdü-
rülebilir kalkınmaya hiz-
met katkısını tanımlamayı 
ve bu hizmetin ölçüldüğü 
metriklerdeki ilerlemeyi 
ortaya koyuyor.

CW Enerji ve 
Ekol Lojistik’ten 

Temiz Enerji Atağı
Çevre dostu güneş enerji-

si ile kendi elektriğini üret-
mek isteyenlerin bir numa-
ralı tercihi olan CW Enerji, 
Avrupa’nın önde gelen lojis-
tik sağlayıcıları arasında yer 
alan Ekol Lojistik ile de el 
sıkıştı. Firma, Ekol Lojistik 
güneş enerjisi santrali (GES) 
projesinin anahtar teslim iha-
lesini kazandı ve proje uygu-
lamasına başladı. 

sağlamasını  bekliyoruz” dedi.
Ekol’ün e-ihracat hizme-

ti;  tekstil, aksesuar ve yedek 
parça gibi sektörlere ticarette 
kolaylık imkanı sağlıyor. 

E-ihracatın sağladığı avan-
tajlar ise; Gümrük Müşavir-
liği (Gümrük Beyannamesi) 
hizmet bedeli yok.  Çıkış 
ambar ücreti yok. (Sadece 
KKTC gönderileri, fark-
lı ambardan çıktıkları için 

Çin’den tedarik edilecek ü-
rünlerin geç gelmesinin yanın-
da hiç gelmemesi gibi sorunla-
rın da yaşandığını söyleyen 
Şener, Avrupa pazarındaki 
üreticiler için Çin’den gelecek 
bir yarı mamulün geç tedarik 
edilmesinin de üretim mali-
yetlerini arttıdığını aktardı.

Gecikmelerin üretimi ak-
sattığını ve burada Türkiye le-
hine bir durumun oluştuğunu 
anlatan Şener, “Çin’den yarı 
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ONA YÜKLENİN. 40 tona kadar olan yükü kolaylıkla taşıyabilir. 
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ONA GÜVENİN. Yüksek performans ve güvenilirlik.

Ekol’e FIATA’dan 
Sürdürülebilir
Lojistik Belgesi

Ekol Lojistik E-İhracat Hizmetine Başladı

Konteyner Krizinin Türk Ürünleri İçin 
Rekabet Avantajı Yaratması Bekleniyor

Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz

Konteyner sıkıntısı dolayısıyla Çin’den mal tedarikinde maliyetlerin artmasının, birçok ülkenin 
rotasını lojistik avantajı nedeniyle Türk ürünlerine çevirmesi bekleniyor. Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği (UND) Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener’e göre, mal tedarik etmekte zorlanan 
Batı dünyası emniyet supabı olarak taleplerinin bir kısmını Türkiye’ye kaydırıyor. 
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7 gün 24 saat hizmet veriyor
Yurtiçi Kargo’nun YK 

Plus projesi kapsamında sun-
duğu hizmetlerden biri olan 

Group Litvanya ve Port One 
Polonya şirketlerine DKV 
Mobility Grubu’na hoş gel-
diniz demekten büyük onur 
duyuyoruz. Son derece pro-
fesyonel, yetkin ve köklü olan 
bu şirketler iddialı hedefleri-
mize ulaşmakta bize yardımcı 
olacaklar.”

Port One Estonya, Lit-
vanya State Port Group ve 

sağlıyor. Dinçer Lojistik 
olarak lojistik sektöründe 
dijital entegrasyonların 
kritik değerde olduğunun 
bilinciyle 81 il ve 973 ilçeye 
yayılmış komple ve parsiyel 
dağıtım ağımızın etkin yö-
netiminde Optiyol’un rota 
optimizasyon çözümlerin-
den faydalanıyoruz” açıkla-
masında bulunuyor. 

Dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de giderek 
canlanan start-up’lara 
nitelikli yatırımcılardan 
gelen desteklerin ekosis-
temin büyümesindeki 

etkin faktörlerin başında 
geldiğini belirten Mustafa 
Dinçer, “2021 yılı start-
up yatırım planlarımız 
dahilinde, sektörü ileriye 
taşıyacağına inandığımız 
akıllı rota optimizasyonu 
çözümleri sunan Optiyol’a 
yatırım yapmış bulunuyo-
ruz. 2021 yılında bir start-
up yatırımı daha yapaca-
ğız” sözlerini kaydediyor.

YURTİÇİ Kargo’nun hiz-
mete sunduğu YK Plus 7/24 
kargo dolapları uygulama-
sı tüketiciden tam not aldı. 
Kargo teslimatı konusunda 
tüketicilere yeni seçenekler 
sunan Yurtiçi Kargo’nun bu 
kapsamdaki yeni modeli olan 
kargo dolabı uygulaması kısa 
sürede büyük beğeni topladı.

Yurtiçi Kargo, e-ticaret 
siteleri ile yaptığı işbirliği 
sayesinde kullanıcılara yeni 
teslimat seçenekleri sunarak 
hizmet kalitesini artırmaya 
devam ediyor. Şirketin anlaş-
ma sağladığı e-ticaret siteleri 
tarafından kullanılmaya baş-
layan uygulama ile tüketici-

DKV, Estonya, Litvanya ve 
Polonya’da yaptığı satın al-
malarla bu ülkelerdeki ko-
numunu ve müşteri tabanını 
güçlendirdi.

DKV Mobility, yakıt kart-
larındaki uzmanlıklarıyla 
tanınan ve kapsamlı yakıt çö-
zümleri sunan üç lider şirketi 
satın aldı. Port One Estonya, 
Port One Polonya ve Litvan-

TÜRKİYE lojistik sektörü-
nü geleceğe taşıma vizyonuyla 
faaliyetlerini sürdüren Din-
çer Lojistik, girişimci ekosis-
teminin gelişimini destekle-
yen yatırım ve iş birliklerine 
Optiyol ile bir yenisini ekledi. 
Türkiye’de 81 il ve 973 ilçeye 
yayılmış dağıtım ağı ile dikkat 
çeken Dinçer Lojistik, yaptığı 
yeni yatırımın katkısı ve özel-
likle son dönemde hız kanan 
e-ticarette yaşanan değişi-
min etkisiyle lojistik ope-
rasyonlarında rota ve yük 
optimizasyonu ile verim-
liliğini arttırmayı hedefli-
yor. Optiyol; Dinçer Lojistik, 
Ford Otosan’ın kurumsal 
girişim sermaye şirketi Dri-
venture, Fark Holding, Coş-
kunöz Holding ve Arya Ka-
dın Yatırım Platformu’nun 
da yatırım turuna katılımıyla 
toplamda 810 bin dolarlık ya-
tırım hacmine ulaştı.

Dinçer Lojistik, 1000’in 
üzerinde çalışanıyla sektöre 
deneyimi yansıtırken, 50 kişi-

ler, kargolarını klasik teslimat 
seçeneklerine alternatif ola-
rak isterlerse YK Plus 7/24 
kargo dolaplarından veya YK 
Plus Teslim Noktalarından 
alabiliyorlar.  

Büyük e-ticaret sitelerinde 
kullanılmaya başlayan uygula-
ma, bu alanda hizmet veren tüm 
e-ticaret sitelerinde talep edil-
mesi halinde, sistemlerine en-
tegre edilerek tüketicinin kul-
lanımına sunulabiliyor. Evde 
bulunamayacağı için ya da fark-
lı sebeplerle adrese teslim seçe-
neğini kullanmak istemeyen 
kullanıcılar, Yurtiçi Kargo’nun 
sağladığı yeni teslimat seçenek-
lerinden yararlanabiliyorlar. 

ya State Port Group şirket-
lerini bünyesine katan DKV 
Mobility böylece Baltık ülke-
leri ve Polonya’daki pazar pa-
yını ve müşteri tabanını daha 
da güçlendirdi.

Satın almalara ilişkin bir 
açıklama yapan DKV Mobi-
lity CEO’su Marco van Kal-
leveen şunları söyledi: “Port 
One Estonya, State Port 

lik uzman bir ekipten oluşan 
Ar-Ge merkezinde de yeni 
yöntem, uygulama, hizmetler-
le farklı iş modelleri sunuyor 
ve ürün yelpazesini teknolojik 
imkânlarla geliştiriyor. Bugün, 
lojistik sektöründe dijitalleş-
menin rekabette öne geçme-
nin temel koşulu olduğunu 
söyleyen Dinçer Lojistik Yö-
netim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Dinçer, “Hızlı tüketim 

ürünlerinden perakendeye, 
e-ticaretten taşımacılığa, lojis-
tik operasyonları yürüten pek 
çok sektöre rota ve yük opti-
mizasyon çözümleri sağlayan 
Optiyol, işletmelerin tedarik 
zinciri ihtiyaçlarına yönelik ö-
zel tasarlanmış algoritmalar ile 
müşterileri için hem mikro da-
ğıtım hem de makro dağıtım 
operasyonlarını dijitalleşme 
ile optimize ederek verimlilik 

arasında kendisine en yakın 
olanı seçerek kargolarını bu-
radan alabiliyor. 7 gün 24 saat 
güvenlik kameraları ile izle-
nen noktalara kargolar geldi-
ğinde tüketiciye bilgi mesajı 
ulaşıyor. Gelen bilgilendirme 
sonrasında kullanıcı 3 gün 
içerisinde mesajla iletilen ko-
du dolaplarda yer alan ekra-
na yazarak kargosunu açılan 
dolaptan alabiliyor. Özel bir 
kilit sistemine sahip olan do-
laplar, kullanıcıya gelen kod 
yazılmadığı sürece hiçbir şe-
kilde açılamadığı için kargo-
lar güvenle saklanıyor.

Kargo dolapları ile birlik-
te tüketiciye teslim noktala-

mümkün kılacak. Bu anlaş-
ma aynı zamanda çalıştığımız 
ülkelerdeki ekiplerimizin 

rından da kargolarını alma 
fırsatı veren Yurtiçi Kargo, 
81 ilde kendi birimlerinin 
yanı sıra mahalle esnafları-
nın da yer aldığı 3 bine yakın 
noktada müşterilerine hiz-
met veriyor.  Kargo dolap-
ları uygulamasında olduğu 
gibi e-ticaret kullanıcıları-
na sunulan bu hizmette de 
kullanıcı isterse kendisine 
en yakın teslim noktasını 
seçerek kargosunu buradan 
alabiliyor. Kargo teslimat 
noktasına geldiğinde bilgi-
lendirme mesajı alan kul-
lanıcı, kimliği ile mahalle 
esnafına giderek kargosunu 
buradan alabiliyor.

uzun vadeli olarak yaptıkları 
işin takdir edildiğini de gös-
termektedir” dedi.

YK Plus 7/24 kargo dolapları 
uygulamasında tüketici, Tür-
kiye genelinde 50 farklı nok-
tada yer alan kargo dolapları 

Port One Polonya şirketle-
rinin kurucularından Teet 
Järvekülg ise, “Önümüzdeki 
adımları atmayı ve birlikte 
büyüme sürecini başlatma-
yı sabırsızlıkla bekliyoruz. 
DKV Mobility Grubu’nun 
üyesi olmak mevcut ve gele-
cekteki müşterilerimizin pi-
yasadaki en iyi ürünlere, hiz-
metlere ve bilgiye erişimlerini 

Kargo Dolaplarına Kullanıcıdan Tam Not

DKV Büyüme Stratejisini 
Hayata Geçirmeye Devam Ediyor

Dinçer Lojistik’ten Yeni Nesil 
Rota Optimizasyonu Çözümü 
Optiyol’a Yatırım

CAG Logistics Hizmet
Kapsamını Genişletti
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İTHALAT ve ihracat ola-
rak çift yönlü hizmet veren 
CAG Logistics, havayolu ve 
denizyolu operasyon ekip-
lerini büyüterek rotasına 
Uzak Doğu ülkelerini de 
dahil etti.

CAG Logistics, temelde 
hizmet verdiği uluslararası 
karayolu ve demiryolu ta-
şımacılığı hizmetlerine ek 
olarak havayolu ve denizyolu 
alanındaki faaliyet kapsamı-
nı genişletti. Dünyanın en 
etkin küresel ağlarından biri 
olan WCA (World Cargo 
Alliance) üyesi CAG Logis-
tics, hava ve deniz yolu ope-
rasyon ekiplerini büyüterek 

rotasına Avrupa, Amerika 
ve Orta Doğu’ya ek olarak 
Uzak Doğu ülkelerini ekledi. 

Faaliyet kapsamının ge-
nişlemesine paralel olarak 
havayolu ve denizyolu yük-
lemelerinde door to door, 
port to port, tehlikeli madde 
ve genel yük taşımacılığı hiz-
metleri sunacak olan CAG 
Logistics, firmalara yer ve 
yüksek hız garantisi sağlama-
yı hedefliyor. Büyük hacimli 
yüklerde ideal navlun teklifi 
sunmaya hazırlanan şirket, 
küçük boyutlu kargolardan 
başlayarak büyük bazda 
charter uçak yüklemeleri de 
dahil olmak üzere tüm hava-

yolu taşımacılığı ihtiyaçları-
na da hızlı bir şekilde yanıt 
vermeyi amaçlıyor.

Hava ve deniz yolu yük-
lemelerinde hacmi yüksek 
olan armatör ve hatlarla ça-
lışacaklarını belirten Soycan 
Şirketler Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Yılmaz Soy-
can, “En avantajlı noktamız 
navlunlar olacak. Ayrıca 
firmalara, her zaman oldu-
ğu gibi doğru ve hızlı bilgi 
akışı sağlayarak, 7 dilde 7/24 
hizmet sunmaya devam ede-
ceğiz. Bu hizmet kalitemiz, 
süreklilik konusunda bizi 
avantajlı konuma getirecek-
tir” dedi.
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Türkiye’nin Almanya’ya 
İhracatı Rekorla Devam Ediyor

Depolama 
Hizmetleri 
Tek 
Platformda

TÜRKİYE, en büyük ihracat pa-
zarı konumundaki Almanya’ya ger-
çekleştirdiği ihracatta rekor kırma-
ya devam ediyor. Yılın ilk çeyreği 
ve mart ayı rekorlarının ardından 
ocak-nisan dönemi de rekor seviye-
ye ulaştı. TÜİK verilerine göre ilk 
dört aylık dönemde Almanya’ya 6,3 
milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. 
İhracatın pandemiye rağmen artış 
göstermesinde ve bu rekorlarda lo-
jistik sektörünün önemli bir payı 
olduğuna vurgu yapan Yekaş Fides 
Global Lojistik CEO’su Murat Gü-
ler, “Uluslararası ticaretin en önemli 
gücü olan lojistiği doğru yönetmek 
ve kolaylaştırmak önemli.” dedi.

Yekaş Fides Global Lojistik ola-
rak Türkiye ile Almanya arasındaki 
50 milyar dolarlık ticaret hacmi he-
defi doğrultusunda Almanya’daki 
lojistik yatırımlarına yoğunlaşacak-
larını anlatan Güler, “Bu ülkedeki 
şirketimiz aracılığıyla ihracatçıları-
mızı ve ithalatçılarımızı Almanya’da 
kendi evlerinde hissettirecek lojistik 
çözümler sunmaya devam edece-
ğiz.” diye konuştu.

Güler, Almanya’nın en güçlü ol-
dukları pazarların başında geldiği-

LOJİSTİK sektöründeki verimsiz 
ve masraflı uygulamalara dijital çö-
züm getiren Asnak, depolama hiz-
metine başladı. Platform sayesinde 
Türkiye’nin dört bir tarafındaki de-
polara kısa sürede ulaşılıp en uygun 
fiyatla hizmet alınabiliyor.

Taşımacılık ve depolama ihti-
yacı bulunan şirketler için “online 
asistanlık” görevi üstlenen Asnak, 
dijital opsiyonlarına yenisini ekle-
di. Türkiye genelinde toplam 50 
depolama şirketiyle iş birliğine baş-
layan Asnak sayesinde kapasitenin 
aşıldığı durumlara karşı dijital, dü-
şük maliyetli ve güvenli bir çözüm 
getirildi. İnternet sitesi üzerinden 
platforma ücretsiz giriş yapan fir-
malar, ihtiyaçlarına göre en uygun 
depolara anında ulaşabiliyor. Op-
siyon dahilinde acil gereksinimlere 
özel günlük veya uzun vadeli kont-
rat imkânı sunulurken bütçe tekli-
fi almak için herhangi bir ek ücret 
ödenmiyor.

Asnak Satıştan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Fırat Çivi, de-
polama çözümüyle lojistik sektö-
ründeki önemli bir ihtiyaca yanıt 
verdiklerini, Asnak ile Türkiye’nin 
her noktasından depolara tek plat-
formdan ulaşılabileceğini kaydetti.

nin altını çizerek, rekorların kırıldığı 
2021 yılının ilk dört ayında Alman-
ya ihracat taşımalarında geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine göre yüzde 25 
artış yakaladıklarını dile getirdi.

Pandemi döneminde karşılaştık-
ları sorunları alternatif taşıma mod-
larıyla aşmaya çalıştıklarını ifade 
eden Güler, “Belirlenen ihracat he-
deflerine ulaşılabilmesi için lojistik 

sektörü olarak her yolu deniyoruz. 
Önceliğimiz kara yolu ancak sınır 
kapıları yoğunsa ya da yükün acili-
yeti varsa hava yolunu kullanıyoruz. 
Demiryolu ya da RO-RO bağlantılı 
intermodal taşımalar da seçenekleri-
miz arasında.” dedi.

Türkiye’den Almanya’ya hafta-
nın 6 günü çıkış gerçekleştirdik-
lerini söyleyen Güler, komple ve 

parsiyel taşımalar ile kapıdan kapıya 
teslimat seçeneği sunduklarını da 
sözlerine ekledi.

2021 yılının rekorlar 
ile devam edebileceğini 
belirten Yekaş Fides Global 
Lojistik CEO’su Murat 
Güler, bu doğrultuda 
ihracatçıları desteklemeyi 
sürdüreceklerini ve 
Almanya’daki yatırımlarına 
yoğunlaşacaklarını söyledi. 

Yekaş Fides Global Lojistik CEO’su 
Murat Güler
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sergiledi.  E-ticaret harcama-
larının yerli hane halkı nihai 
tüketim harcamaları içerisin-
deki payı yüzde 8 olurken, e-
ticaret alışverişlerinin yüzde 
63’ünün mobil uygulamalar 

üzerinden yapıldığı 
görülüyor.  

 Araştırma 
ra-

p o r u 
hakkında değer-

lendirmelerde bu-
lunan TÜBİSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Levent Kızıl-
tan şunları söyledi: “E-ticaret 
Kovid-19 salgını ile birlikte 
küresel ticarette çok önemi 
bir konuma oturdu. Pande-
mi ile birlikte bu doğrulta 
yepyeni bir döneme girdiği-
mize inanıyoruz. Bu bilinç 
doğrultusunda bu yıl seki-
zincisi yayınlamayı planladı-
ğımız Türkiye’de e-Ticaret 
Pazar Büyüklüğü raporunu 
yeni dönemde, sektörün bir 

BİLİŞİM Sanayicileri Der-
neği (TÜBİSAD), Deloitte 
Digital işbirliğiyle hazırla-
nan “TÜBİSAD Ekonomi-
nin Dönüştürücü Gücü: E-
Ticaret Etki Analizi 2020 
Raporu, Türkiye E-Ticaret 
Ekosistemine Bakış” başlıklı 
araştırmanın bulgularını ka-
muoyuna açıkladı. E-ticaret 
ekosistemi ile e-ticaretin 
ekonomik ve sosyal etkilerini 
ölçme amacıyla hazırlanan ra-
por, sektör bileşenleriyle ya-
pılan görüşmeler ile 220’den 
fazla işletme ve 1.500 tü-
ketici ile yürütülen saha 
çalışması sonuçlarına 
dayanıyor. 

Küresel e-ticaret 
trendlerinin incelen-
diği raporda, Kovid-19 
salgınının etkisiyle 2020 
yılında dünyada internet kul-
lanan her beş kişiden dördü-
nün e-ticareti deneyimlediği 
vurgulanıyor. Salgın sürecin-
de farklı yaş gruplarından ve 
ekonomik düzeyden tüke-
ticilerin yanı sıra KOBİ ve 
girişimler de ilk kez e-ticaret 
deneyimini yaşarken, tüketi-
ci beklentilerindeki değişim 
ile farklı kategori ve ürün 
segmentlerine doğru hızlı bir 
yönelim göze çarpıyor.  

2019’da 3,4 trilyon do-
lar tutarında olan küresel 
e-ticaret hacmi 2020 yılında 
yüzde 26 büyümeyle 4,3 tril-

U L U S L A R A R A S I 
yük taşımacılığında 
pandemi nedeniyle bir-
çok zorluk yaşanıyor. 
Lojistik şirketleri, başta 
sürücülere uygulanan 
karantinalar, sınır ka-
pılarındaki kuyruklar 
ve konteyner krizi gibi 
sorunları intermodal 
taşımacılığa ağırlık ve-
rerek aşmaya çalışıyor. 
ISD Logistics CEO’su 
Korkut Koray Yalça, in-
san faktörünü ve teması 
en aza indiren, maliyet 
avantajı da sağlayan 
intermodale ithalat ve 
ihracatçıların ilgisinin 
korona virüs sürecinde 
daha da arttığını belirtti. 

Pandemi sürecinde 
uluslararası ticaretteki 
yavaşlama, lojistik sek-
töründe iş yapış şekille-

rini değiştirdi. ISD Logistics 
CEO’su Korkut Koray Yalça, 
kara yolunun hız avantajı a-
zaldığı için farklı taşıma yön-
temlerinin bir arada kulla-
nıldığı intermodal tercihinin 
arttığını söyledi.

Özellikle sürücülerin sağ-
lık kontrolleri, karantina uy-
gulamaları, sürücü vizelerinin 

yenilenmesi gibi işlemlerin 
kara yolunda teslimat sürele-
rini uzattığını hatırlatan Yal-
ça, sürücü odaklı taşımalar-
daki yavaşlamanın pandemi 
sonrasında da sürebileceğini 
ifade etti.

Yalça, şunları kaydetti: 
“İnsan faktörünü, teması en 
aza indirerek olası sağlık ve 
operasyon sorunlarının da 
önüne geçiyoruz. İş akışlarını 
aksatmadan müşterilerimize 
maliyet avantajı sunuyoruz. 
İntermodal taşımacılıkta 
yükler elleçlenmeden bir ta-
şıma aracından diğerine hızlı 
bir şekilde naklediliyor. Bu 
modelin en önemli artısı, 
yüklerin neredeyse her zaman 
belirlenen sürede varış nokta-
sına ulaşmasıdır. Ayrıca kara 
yolunu minimum düzeyde 
kullanmayı hedeflediğinden 
çevreci bir modeldir” dedi.

yon dolara ulaşırken, 2021 yı-
lında küresel e-ticaret hacmi-
nin yüzde 14 artışla 4,9 trilyon 
dolara yükseleceği tahmin 
ediliyor. Türkiye Kovid-19 
etkisiyle hızla büyüyen bu 
küresel pazar 
içerisin-
de e-

t i c a r e t i n 
GSYH’ye oranı-
nın yüzde 4,5’e ulaşması ile 
birlikte 2020 yılında olgun 
pazarlar arasına girmiş görü-
nüyor. Türkiye’de e-ticaret 
harcamaları 2020 yılında 226 
milyar TL olurken, yurtiçi sa-
tıcıların e-ticaret hacmi 216 
milyara yükselmiş bulunuyor. 
Türkiye ekonomisi 2020’de 
reel olarak yüzde 1,8 büyür-
ken, e-ticaret harcamaları Ko-
vid-19 pandemisinin etkisiyle 
yüzde 45 oranında büyüme 

belirtiyor. Tüketicilerin e-
ticarette en yaygın alışveriş 
yaptığı kategori yüzde 85 
oranla giyim ürünleri olur-
ken, tüketicilerin yaklaşık 
yarısı pandemi döneminde 
dijital içerik kullanımlarını 
artırdığını belirtiyor. Tüke-
ticilerin en çok tercih ettiği 
e-ticaret kanalı ise yüzde 91 
oranla e-ticaret pazaryerleri.  

E-ticaret ekosisteminin 
büyüme trendlerine de yer ve-
rilen raporda, e-ticarete katı-
lan işletme sayısının 2015’ten 
bu yana toplam yüzde 42 
oranında arttığı vurgulanı-
yor. Geçtiğimiz yıl toplam 
satışları içerisindeki internet 
satış payının arttığını belirten 
işletmelerin oranı yüzde 65 
olurken, işletmelerin yüzde 
22’si internet satış kanalı için 
ek istihdam oluşturdukları-
nın altını çiziyor.  Kovid-19 
salgını sona erdikten sonra da 
internet satışlarının artaca-
ğını düşünen firma oranı ise 
yüzde 39.

Raporda e-ticaretin, lojis-

tik ve ödeme sistemleri gibi 
bileşenleri arasında dijital 
dönüşüm süreçlerine olan 
katkısı da gözler önüne se-
riliyor. İşletmelerin yüzde 
81’i internet satışlarıyla di-
jital yetkinliklerinin arttı-
ğını belirtiyor. Geleneksel 
lojistik sektöründe mikro 
dağıtım gibi çeviklik ve 
teknoloji odaklı yeni değer 
önerileri gelişirken, lojistik 
sektöründe 2020 yılında ya-
pılan tüm gönderiler içeri-
sinde e-ticaretin payı yüzde 
60 olarak ölçülüyor.  Kargo 
sektöründe 2020 yılında 
yüzde 65 istihdam artışı ya-
şandığı da görülüyor.

Türkiye’de e-ticaret ile 
birlikte elektronik ödeme-
lerin hızla yaygınlaştığı ve 
benimsendiği gözlemleniyor. 
2020 yılında kartlı ödemele-
rin toplam e-ticaret işlemleri 
içerisindeki payı yüzde 61 
olurken, 2019’dan bugüne 
e-cüzdanın toplam e-ticaret 
işlemlerindeki pay artışının 
yüzde 50 olduğu görülüyor. 

ekosistem olarak ekonomik 
ve sosyal açılardan yarattığı 
etkiye odaklandırdık. Çalış-
mamız, ülkemizin e-ticarette 
olgun pazarlar arasına gir-
diğini gösteriyor. Bu trend 
memnuniyet verici olmakla 
birlikte, bölgeler arası dijital 
uçurum, e-ticaretin faydala-
rının tabana yayılımı açısın-
dan tehdit oluşturuyor. Di-
jital olgunluk seviyemizi tüm 
bölgelerimizde yükseltebilir-
sek, küresel çapta ciddi bir 
sıçrama yakalayan e-ticaret 
alanında ülkemizi daha da 
ileri seviyelere taşıyabiliriz.” 

Kovid-19 etkisiyle
tüketicilerin e-ticaret
alışveriş sıklığı arttı 

Kovid-19 salgını ile e-
ticaret yapan tüketicilerin 
e-ticaret alışveriş sıklığının 
arttığı görülüyor. E-ticaret 
tüketicilerinin tercihlerinin 
de incelendiği araştırma-
ya göre tüketicilerin yüzde 
51’i, e-ticaret kanallarının 
tercihinde en etkili faktö-
rün uygun fiyat olduğunu 

Kargoda İstihdam 
Yüzde 65 Arttı

WiLAT Turkey’den 
‘’Yeşil Sohbetler’’ Etkinliği

Pandemide Lojistiğin Yıldızı 
“İntermodal” Oldu

8

E-ticaret harcamaları Kovid-19 pandemisinin 
etkisiyle yüzde 45 oranında artarken, e-ticarete 
katılan işletme sayısının 2015’ten bu yana 
yüzde 42 oranında arttığı görülüyor. 

ISD Logistics CEO’su
Korkut Koray Yalça

LOJİSTİK ve Taşımacılık 
Kadın Platformu WiLAT 
Turkey, İlk ‘‘Yeşil Sohbetler’’ 
Etkinliğini Gerçekleştirdi.

‘‘Yeşil Sohbetler’’ serisi ile 
lojistik ve taşımacılık sektörü-
nü yakından ilgilendiren Yeşil 
Dönüşüm konusunda farkın-
dalığı artırmayı hedefleyen 
WiLAT Turkey, serinin ilk 
etkinliğini gerçekleştirdi.

‘‘Lojistikte Yeşil Dö-
nüşüm’’ başlıklı panele, 
OECD Daimî Temsilcisi 
ve YENADER Yönetim 
Kurulu Başkanı Profesör 
Doktor Kerem Alkin ko-
nuk panelist olarak katıldı.

Moderatörlüğünü Wi-
LAT Kurucu Üyelerinden 
Özlem Dalga’nın gerçekleş-
tirdiği panele, TGL Transtaş 
Global Lojistik A.Ş. Başkan 
Yardımcısı ve WiLAT Tur-

key Kurucu Başkanı Berna 
Akyıldız, WiLAT Turkey 
Kurucu Üyeleri Esra Kıvrak 
ve Eser Erginoğlu da ev sahi-
bi konuşmacı olarak katıldı.

WiLAT Kurucu Başkanı 
Berna Akyıldız, konuşmasın-
da yeşil çevre ve sürdürülebi-
lirlik konularında WiLAT 
Turkey olarak neler planla-
dıklarına da değindi. Çevre 

bilincinin farkında olan yö-
neticiler, çalışanlar ve giri-
şimciler yetiştirebilmek için 
eğitim ve sertifika programla-
rına kısa süre içerisinde başla-
yacaklarını belirten Akyıldız, 
aynı zamanda sektördeki tüm 
kadınlara bilgi ve kaynaklara 
ulaşım konusunda global Wi-
LAT ağından da yararlanarak 
destek vereceklerini belirtti.

Birinci sayfadaki haberin devamı



LOJİSTİK

9
HAZİRAN 2021

Mars Logistics Yeni İntermodal Hattını Duyurdu
MARS Logistics, 2012 yılından 
beri faaliyetini sürdürdüğü Bettem-
bourg ve Duisburg intermodal hat-
larına bir yenisini daha ekledi. 
Halkalı-Kolin arası haftada 3 
kez gidiş dönüş seferlerinin 
düzenleneceği hat ile güvenli, 
ekonomik ve çevreye duyarlı 
teslimatlar gerçekleştirilecek.

Intermodal taşımacılığının avan-
tajlarından bahseden Mars Logis-
tics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin 
Günhan, “Optimum süre, maksi-
mum çevrecilik sloganıyla hayata 
geçirdiğimiz ve başarıyla yürüt-
tüğümüz Intermodal taşımacılık, 
karbondioksit salınımını azaltması, 
güvenli oluşu ve tek seferde taşınan 
yük miktarının fazla olması sebeple-
riyle tercih ediliyor” dedi.

Halihazırda sürdürülen Halkalı-
Duisburg ve Trieste-Bettembourg 
Intermodal hatlarından sonra yeni 
faaliyete geçen Halkalı-Kolin hat-
tından bahseden Günhan, Türkiye-
Çekya arası hizmet verecek hattın  
haftada 3 gün gidiş dönüş seferleri 
yapacağını belirtti ve termin süresi-
nin terminalden terminale 96 saat ol-
duğunun altını çizerek şunları ekledi: 
“Mars Logistics olarak sunduğumuz 
hizmetleri her zaman bir üst seviye-
ye çıkarmak için çalışıyoruz ve top-
lumsal sorumluluklarımızı göz ardı 
etmeden, doğa dostu taşımacılık sis-
temlerine yönelerek yeni hizmetler 
geliştiriyoruz. Kullanımına başladı-
ğımız Halkalı-Kolin hattımız ile haf-
tada 3 kez, 96 saatlik termin süresiyle 
karşılıklı sefer düzenleyeceğiz. Hal-
kalı-Kolin hattımızla, Mars Logistics 
güvencesiyle uzun yıllardır verdiği-
miz Intermodal hizmetimize yeni bir 
rota daha ekleyerek müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına cevap veriyoruz.”

Günhan, “Mars Logistics olarak 
2012 yılından beri intermodal taşı-
macılık hizmeti veriyoruz. Intermo-
dal taşımacılık ile karayolu taşımacı-
lığına kıyasla büyük bir oranda daha 
az karbon salınımı gerçekleştiriliyor. 
Halkalı-Duisburg ve Trieste-Bettem-
bourg hatlarımız ile yılda ortalama 
1,5 milyon ağacın kesilmesini önlüyo-
ruz” diyerek Intermodal taşımacılığın 
çevreye olan katkısının da altını çizdi.

15 milyon Euro değerinde özmal 
vagon ve swapbody yatırımı yapılan, 
tüm organizasyonu Mars Logistics 
tarafından yönetilen Türkiye-Çekya 
Intermodal taşımacılık sisteminde 

Türkiye’deki çeşitli noktalardan alı-
nan malların yüklendiği konteynerler, 
Halkalı-Kolin arasında tren seferleri 

ile taşınacak. 45’lik swapbody ve kon-
teynerlerle gerçekleştirilecek taşımada 
Çekya dışında Polonya, Doğu ve Gü-
ney Almanya, Avusturya ve Slovakya 

gibi ülkelere de hizmet verilecek.
Günhan, Mars Logistics’te en çok 

önem verilen noktalardan birinin 
müşterilerin talep-
lerine cevap vermek 
olduğunu söyleyerek, 
Türkiye’nin önde 
gelen otomotiv ve 

yedek parça üreticileri başta olmak ü-
zere beyaz eşya, sağlık, tekstil sektör-
lerinin önemli firmalarının bu güzer-
gahta intermodal taşımacılığa yoğun 

ilgi gösterdiklerini ve gelen taleplere 
istinaden bu hattı açtıklarını belirtti. 

Günhan, “Başta çevre olmak 
üzere birçok alanda avantajlarıyla 
öne çıkan Intermodal taşımacılığı, 
önümüzdeki dönemde odağımızı 

artıracağımız bir taşımacılık modeli 
olacak. Üzerine çalıştığımız ve iler-
leyen zamanlarda açıklayacağımız 
yeni demiryolu yatırımlarımızın ol-
duğunu mutlulukla söyleyebilirim” 
şeklinde konuştu.

Mars Logistics, intermodal taşımacılığında, mevcut 
hatlarına yeni bir hat daha ekledi. Türkiye- Çekya arası 
hizmet verecek hat ile, haftada 3 kez gidiş dönüş seferi 
gerçekleştirecek ve toplam 216 ekipman taşınacak.  

Mars Logistics Yönetim Kurulu 
Üyesi Gökşin Günhan
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tun; “e ticaret beraberinde 
müthiş bir e ticaret lojistiği 
pazarı yarattı” diyerek şöyle 
devam etti:

“Türkiye’nin e ticaret hac-
mi 2020 yılında yüzde 66 
artış göstererek 226 milyar 
200 milyon liraya yükseldi. 
Bu gelişmeyle birlikte e tica-
retin genel ticaret içindeki 
payı yüzde 15,7’ye çıkmıştır. 
Bu ticaret yüzde 90’ı aşan 
oranda yurtiçi alımları kap-
sasa da yurtdışından da yüzde 
4’ü aşan oranda alım yapıldığı 
açıklandı. Dünya genelinde 
de yüzde 18 büyüyen e ticaret 
hacmi 2020 yılında 4,3 tril-
yon dolara erişti. 

E ticaretin yarattığı eve tes-
lim, iade lojistiği gibi alanlar-
da yeni iş modelleri geliştiril-
meye başlandı. Türkiye’den 
de e ticaret lojistiğinde çok 
başarılı şirketler çıktı. Hat-
ta bazıları e ticaret ve paket 
teslimatları konusunda lo-
jistiğin kâbesi konumundaki 
ülkelerdeki başarılı çalışma-
larıyla göz doldurdu. Lojistik 
sektöründeki kargocusundan 
paketleme elemanına, des-
tek personelinden kapı kapı 
dolaşan kuryesine kadar e 
ticaretin tüm gereklerini ye-
rine getiren neferler sayesin-
de insanlar evlerinde kalarak 
hastalıktan belki ölümden 
kurtulabildiler.”

TAŞIMACILIK ve lojistik 
sektörü, salgın döneminde çok 
başarılı bir sınav verdi. Tüm 
dünyayı eve kapatan Kovid-19 
salgını, tedarik zincirinde dö-
nüşüm yarattı. “İlk aşamada 
gıda ve hijyen ürünlerinin te-
darikinde yaşanan tıkanmalar, 
taşımacılık ve lojistik sektörü-
nün başarılı çalışmalarıyla aşıl-
dı” diyen  ‘Uluslararası Trans-
port Lojistik Fuarı logitrans’ın 
organizatörü EKO MMI Fu-
arcılık İdari Direktörü İlker 
Altun; şunları söyledi:

“Tüm iş kollarında yaşanan 
tedarik sıkıntıları şoföründen 
kaptanına, ofis elemanından 
patronuna kadar lojistik sek-
törü çalışanlarının özverisi ile 
bir ölçüde hafifledi. 

Hava, deniz, demir ve
karayolunda 

büyük mücadele
Yolculukların askıya alın-

dığı ve uçakların kalkmadığı 
bir ortamda hava kargo taşı-
maları durma noktasına gel-
di. Fiyatlar alabildiğine arttı. 

Yolcu uçaklarıyla yük taşın-
maya başlandı. 

Dünya ticaretinin yüzde 
90’ının gerçekleştiği deniz 
taşımalarında aksayan liman 
hizmetleri ve boşaltma yerle-
rinde bekleyen konteynerler 
nedeniyle talep karşılanamaz 
oldu. Sefer süreleri uzadı, ge-
mi kiraları ve navlunlar olağa-
nüstü düzeyde arttı. 

Demiryolları bu süreçte 
toplam talebi karşılayamasa 
da temassız taşımadaki avan-
tajı sayesinde sınır ötesi taşı-
malarda daha çok talep edilir 
duruma geldi. 

Kapıdan kapıya hizmet 
veren karayolu taşımalarında 
sınırlar ve gümrük kapıların-
daki beklemeler, şoförlerin 
karantina süreleri ve dezen-
fektan uygulamaları büyük 
bir açık doğurdu. Tüm bun-
lara rağmen şoförler ve bu a-
landa ağırlıklı olarak evinden 
çalışan idari personel, destan-
sı bir mücadele verdi. 

Yoğun temas ve hastalan-
ma riski en üst düzeydeki ke-
simlerden olan taşımacılık ve 
lojistik endüstrisinin neferleri 
durumundaki şoförler, kap-
tanlar, pilotlar ve tüm yük ha-
reketini adeta sırtlamış bulu-
nan ve bu nedenle hınca hınç 
dolup taşan depoların çalışan-
larının hakkını ödemek zor.”

e-ticaret ile birlikte
lojistiği de büyüdü

Salgın döneminde evlerine 
kapanan kitleler, gündelik ge-
reksinimlerini e ticaret sitele-
ri üzerinden gerçekleştirmeye 
başladı. Bu süreçte e ticaretin 
patladığını belirten İlker Al-

d u -
ğu kanıtlandı. Bunda 
Türkiye’nin lojistik hizmet 
sunma kapasitesi ve alt yapısı-
nın da çok büyük katkısı oldu.”

Dijital hayat ve mobilite
Salgın sürecinde e ticaret 

ve mobilite alanlarında büyük 
gelişim gözlendi. “Bu alan-
lardaki teknolojik sıçrama-
ların dönüştürücü sonuçları 
olacaktır” diyen İlker Altun; 
“Eve kapanan, uzaktan eği-
tim yapan, e ticarete ağırlık 
veren kitlelerin cep telefonu 
ve tablet talebi, ithalatın de-
ğişen profilinden anlaşılıyor. 
Teması en aza indirmenin yo-
lunu arayan kitlelerin mobili-
zasyonunda yeni yaklaşım-
lar benimsenmeye başlandı. 
Kent yollarında, depolarda, 
sokak aralarında minimize 
edilmiş elektrikli taşıtların 
nasıl arttığı gözle görülüyor. 
Sanayide tarımsal üretimde 
ve lojistik başta olmak üzere 
bazı hizmet alanlarında akıllı 
makinelerin kullanımı gide-
rek yaygınlaşıyor. Bu dönü-
şümü kaçıran, sınıfta kalır.” 
şeklinde konuştu. 

“Haydi Fuara, 
Haydi logitrans’a”

Yaptığı açıklamada; “Çok 
bekledik, artık zamanı geldi, 
‘Haydi Fuara’ diyoruz. Tüm 
taşımacılık ve lojistik paydaş-
larını 10-12 Kasım 2021 gün-

l e r i n d e , 
lojistikçi-

lerin adeta 
kutsanacağı bir 

şenlik olarak kur-
guladığımız 14’üncü 

‘Uluslararası Transport 
Lojistik Fuarı logitrans’a ka-
tılmaya davet ediyoruz.” diyen 
İlker Altun fuara ilişkin olarak 
şunları söyledi:

“logitrans’ın lokomotifi 
durumunda olan Turkish 
Cargo, Ekol Lojistik, Arkas 
Lojistik, DFDS, Omsan, Sarp 
Intermodal, Yeşilyurt Lima-
nı, Ulusoy Denizyolları gibi 
pek çok katılımcı yerlerini 
koruyor. Bazı yabancı katı-
lımcı ve pavilyon da yerini 
almış durumda. Geçen yıldan 
biriken taleple birlikte logit-
rans 2021’de büyük bir patla-
ma bekliyoruz.

Hayatın Devamı İçin Lo-
jistik” olan sloganımızı, salgın 
günlerine özel olarak “Önce 
Sağlık Sonra Lojistik” olarak 
güncelledik. Güvenilir teda-
rik zinciri, dijital dönüşüm, 
mobilite,  e-ticaret ve çevre, 
fuarımızın odaklandığı tema-
lar olacaktır. Yeşil mutabakat 
bu anlamda özel olarak irdele-
necek ve lojistik paydaşlarının 
vizyoner çözümleri, uygu-
lamaları ve seçenekleri fuar 
süresince gözler önüne seri-
lecek. Tedarik zincirinin gü-
venilirliğini sorgulayan batılı 
satın almacıların fuara yoğun 
bir ilgi göstereceğini şimdiden 
görüyoruz. Fuarın dışında ka-
lanlar, gerçek bir iletişim orta-
mı ve bilgi değişimi olanağını 
da kaybetmiş olacaktır.”

Refahın devamı için
güvenilir tedarik zinciri
Tedarik zincirindeki dö-

nüşüme de değinen İlker Al-
tun; “bu süreçte yaşananlar, 
batının refah toplumlarının, 
bu refahının sürdürülebilir-
liğini sorgulamasına yol açtı” 
diyerek şunları söyledi:

“Büyük salgın, dünyanın 
fabrikası durumundaki Çin 
ile tüketimin merkezi duru-
mundaki batılı zengin ülkeler 
arasındaki tedarik zincirinin 
ele alınmasına neden oldu. 
Gelişmiş çevreci yaklaşım-
larla kütlelerin en yakın me-
safeden çevreye en az zarar 
verecek şekilde taşınması yak-
laşımı benimseniyor. Özellik-
le zengin AB ülkeleri, başta 
Türkiye olmak üzere tedarik-
lerini daha yakın ülkelerden 
sağlama konusunu masaya 
yatırdı. Doğal kaynak zengi-
ni olmasa da hatırı sayılır bir 
üretim üssü olan Türkiye’nin 
öne çıkmasını sağlayan bu sü-
reçte gıda, sağlık, kimya, teks-
til, makine ekipman, demir 
çelik gibi alanlarda üretim ve 
ihracat artışları yaşandı. 2020 
yılını 169,5 milyar dolarlık 
ihracata karşılık 194,2 milyar 
dolarlık ithalat ile kapatan 
Türkiye’nin dış ticarette risk-
lere karşı daha dayanıklı olup 
üretim ve tedarikte sürekliliği 
sağlayabilecek en yakın ülke ol-

EKO MMI Fuarcılık İdari 
Direktörü İlker Altun

“Lojistikçilerin Korona
Günlerindeki Başarıları
logitrans Fuarı İle
Taçlanacak”

• Artık 

zamanı geldi, ‘Haydi 

Fuara’ diyoruz. Geçen yıldan biriken 

taleple birlikte logitrans 2021’de büyük bir 

patlama bekliyoruz. 

• Tüm taşımacılık ve lojistik sektörü paydaşlarını, lojistikçilerin 

adeta kutsanacağı bir şenlik olarak kurguladığımız ‘Uluslararası 

Transport Lojistik Fuarı logitrans’a katılmaya davet ediyoruz.

• Güvenilir tedarik zinciri, dijital dönüşüm, mobilite,  e-ticaret, çevre 

ve Yeşil Mutabakat masaya yatırılacak. 

• Tedarik zincirinin karar alıcıları ve batılı büyük satın almacılar, 

lojistik olanakları görmek için logitrans’a gelecek.

• Lojistikçilerin salgınla mücadeledeki destansı başarısını 

taçlandıracak olan fuarın dışında kalanlar, gerçek bir iletişim 

ortamı ve bilgi değişimi olanağını da kaybetmiş olacaktır. 

• Lojistik başta olmak üzere bazı hizmet alanlarında 

akıllı makinelerin kullanımı giderek yaygınlaşıyor. 

Bu dönüşümü kaçıran, sınıfta 

kalır.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Cumhurbaşkanlığı seçim-
lerinden sonra ekonomide 
toparlanma beklentilerinin 
varlığı söz konusu. Bu bek-
lentilerinde gerçekleşmesine 
bağlı olarak ikili ticarette ye-

niden güçlü bir toparlanma 
beklentisi mümkün olabi-
lecek. Ülkemizin jeopolitik 
konumu gereği güçlü lojistik 
bir alt yapımız var ve yine bu 
konum taşımacılık için çok 
kritik bir öneme sahip. İhra-
catımızda da taşımacılığımız 
olmazsa olmaz unsurumuz. 
Özellikle karayolu taşıma-
cılığımız ihracatımızda bü-
yük önem arz ediyor.  2020 
yılında ihracatımızda yüzde 
30’larda karayolunun payı 
var. Taşımacılık ödemeler 
dengemizde de önemli kat-
kı sağlayan sektörlerimiz-
den biridir. İran’la karayolu 
taşımacılığımızda çeşitli 
hususlar, çeşitli sorunlar ba-
kanlığımızın ve ikili ilişkile-
rimizin gündeminde kalma-
ya devam etmektedir.

Bu vesileyle bakanlığımı-
zın ve İran’daki temsilcile-
rimiz olan, Tahran Ticaret 
Müşavirleri Abdullah Oskay, 
Güner Günçer, Urumiye ti-
caret ataşesi Ersin Özdemir 
ve Tebriz Ticaret ataşesi Ta-
hir Dingil’in sadece Lojistik 
değil İran’la ticaretimiz ve 
bağlantılı her konuda bilgi-
lendirme, yönlendirme ko-

TICARET Bakanlığının 
destekleri, Dış Ekonomik İliş-
kiler Kurulu (DEİK) ve Ulus-
lararası Nakliyeciler Derneği 
(UND) işbirliği ile gerçekle-
şen webinar da “İran Taşıma-
ları ve İran Üzeri Transit Taşı-
malar” konusu ele alındı. 

Webinar’a T.C. Ticaret 
Bakanlığı Dış Temsilcilik-
ler ve Uluslararası Etkinlik-
ler Genel Müdürü Mehmet 
TAN, UND Yönetim Kuru-
lu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
DEİK Yönetim Kurulu Üye-
si ve Türkiye- İran İş Konseyi 
Başkanı Osman AKSOY ve 
İran bölgesinin Başkonsolos-
ları katıldı.

UND İcra Kurulu Başkanı 
Alper Özel moderatörlüğün-
de gerçekleşen toplantıda açı-
lış konuşmasını yapan Özel, 
“Çok önemli bir toplantıda 
bir araya geliyoruz. Amacımız 
bir yandan buradan sorunları 
ve ortaya çıkan konuları da-
ha sonrası için tasniflemek. 
Ulaştırma altyapısı, ticaret 
ve gümrük açısından konu-
larımız nelerdir? Dış İşleri 
boyutuyla sorunlarımız ne-
lerdir? Sorularını tasnifleyip 
daha sonra bu ekiple birlikte 
Gümrük, Ticaret, Dış İşleri 
Ve Ulaştırma Bakanlığı yet-
kilileri ile bir araya gelerek bu 
paylaşımlarımızı bir aksiyon, 
bir eylem planını ile İran üze-
rinden çıkarımlamaya çalışa-
cağız” dedi.

T.C. Ticaret Bakanlığı Dış 
Temsilcilikler ve Uluslararası 
Etkinlikler Genel Müdürü 
Mehmet Tan ise yaptığı ko-
nuşmada, “İran bizim için 
tarihsel, ticari ve ekonomik 
bağlamda son derece önemli 
bir ortakdır. Özellikle taşı-
macılık ilişkileri boyutuyla 
düzenlediğimiz bu webina-

rın bir yandan sektörümüzün 
faaliyetlerine, diğer yandan 
da ikili ticaretimizin akışına 
önemli katkı sağlayacağını 
umuyorum. Kovid-19 sebe-
biyle 2019 yılı oldukça zorlu 
geçti. Salgın nedeniyle 2020 
yılında dünya ekonomisi 
küresel ekonomi yüzde 3,3 
küçüldü, ticaret daraldı pek 
çok boyutlarıyla ticarete ve 
ekonomiye ciddi zararlar ge-
tirdi. 2021 yılında küresel e-
konominin yüzde 6 civarında 
büyümesi, ticaretin ise yüzde 
8 oranında artması öngörülü-
yor. Elbette ki bu olumlu pro-
jeksiyona rağmen, salgının 
olumsuz etkilerinin devam 
ettiği sektörlerde mevcut. 
Özellikle küresel değer zin-
cirlerinde salgının yol açtığı 
hasarlar dünya çapında kon-
teyner taşımacılığında sıkın-
tılara yol açtı, navlun fiyatları 
da yüksek artışlara neden ol-
du. Birtakım göstergelerdeki 
olumlu tabloya rağmen belirli 
sektörlerde salgının etkisinin 
bir süre daha devam etmesini 
bekliyoruz” dedi.

 Salgının olumsuz etkileri, 
uygulanan ABD yaptırımla-
rı sonucunda İran’la dış tica-
ret önceki yıllara oranla, son 
dönemde düşüş göstermiş 
olsa da 2020 yılında 2.2- 2.3 
milyar dolar ihracat ve 1.2 
milyar dolarlık ithalat ile 
İran’ın Türkiye için önemli 
bir ticaret ortağı olduğunu 
söyleyen Tan sözlerine şöyle 
devam etti; “2021 yılında da 
ilk 4 ayda 800 milyon dolar 
ihracat ve 775 milyon do-
larlık ithalatımız söz konu-
su. ABD’nin İran’a yönelik 
yaptırımlarının kalkacağına 
ilişkin beklentiler bir yanda, 
diğer yanda da İran’da ya-
kın dönemde gerçekleşecek 

sebep oluyor. Bizim açıkta 
üzerinde durduğumuz tek 
nokta var. Biz yaklaşık senelik 
1,5 milyon bütün Avrupa’ya 
bütün dünyaya taşıma yapan 
bir sektörüz. İran’a yaptığı-
mız taşımalarda bizim için 
önemli ama Avrupa Birliği’ne 
yaptığımız taşımalarda edin-
diğimiz yetkinlik oradaki ku-
rallar, oradaki sahip olduğu-
muz disiplini diğer ülkelerde 
de özelde İran’da uygulamak 
istememize rağmen onların 
daha bireysel hareketleri veya 
sivil toplum örgütlerinin bu 
konularda yaklaşımları bizi 
çok üzmektedir. Biz çok net 
olarak bu işi sorunların tespit 
edilmesi ve bunların da sizle-
re aktararak hem Ulaştırma 
Bakanlığımız hem de Tica-
ret Bakanlığımızla bu konu-
ların üzerine gidilmesini ve 
mevcut sorunların çözülmesi 
konusunda ki datayı size arz 
etmek isteriz. Bu vesileyle ben 
bütün katılımcılara bir kez 
daha saygılarımı sunuyorum, 
özellikle bu konularda bilgi-
lere ihtiyacımız var. Sahadan 

bilgileri alabilirsek onlarla 
ilgili çözüm odaklı yaklaşım-
lar sizlere arz edeceğiz ve siz-
lerde hangi kurumda, hangi 
aksiyonların beklentileri arz 
edeceğiz. Ben bu vesileyle de 
bütün arkadaşlara bütün ka-
tılımcılara başta sizler olmak 
üzere bütün mensuplarımıza 
bir kez daha sektör ve şahsım 
adına şükranlarımı sunuyor 
ve teşekkür ediyorum.”

Uluslararası ticarette lojis-
tiğin çok önemli bir yer tuttu-
ğunu belirten DEİK Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Türkiye- İran 
İş Konseyi Başkanı Osman 
Aksoy, “Bütün ülkeler teda-
rik zincirinde yaşanan prob-
lemler nedeniyle zorluklarla 
karşı karşıya kaldılar ve ha-
len de bu zorlukları yaşıyor. 
Bildiğiniz gibi İran’a yapılan 
nakliyeler ve İran üzeri Tran-
sit nakliyeler karayolu ve tren 
yolu ile yapılabiliyor. Kısıtlı 
olarak da uygun mevsimlerde 
Karadeniz’den Volga Nehri 
kullanılarak Hazar Denizi ü-
zerinden nakliyede mümkün 
olabiliyor. Tren yolu taşıma-
cılığının kapasitesi limitli ve 
belli” diye konuştu.

Kovid-19 salgınının yeni 

başladığı dönemde 23 Şubat 
2020’de İran ile karayolu sınır 
kapılarının kapatıldığını ve u-
zun uğraşlar sonucunda 4 Ha-
ziran 2020’de tekrar açıldığını 
söyleyen Aksoy sözlerine şöyle 
devam etti; “Salgın dönemin-
de bütün yük tren yolu ile ta-
şınmak zorunda kaldı, burada 
da vahim bir kafeste problemi 
ile karşı karşıya kaldık. Benim 
yaptığım hesaplara göre tren 
yolu tam kapasite ile çalıştığı 
takdirde ancak maksimum 
600 bin ton civarında yük ta-
şınabilmesi mümkün. Pratikte 
ise bu mümkün olamıyor. Van 
gölü geçişini baypas etmek 
için nakliyeciler tren-kamyon-
tren kombinasyonları yaparak 
bu engeli açmaya çalışıyorlar 
ve yük miktarı tren yolu ile ta-
şınan yük miktarını artırmaya 
çalışıyorlar. Kaldı ki İran’a ta-
şınan ve İran üzerinden trans 
taşınan transit yük miktarı 
bugünün şartlarında geçti-
ğimiz yıllarda 3 milyon tona 
kadar yükseldi. İran’a uygula-
nan yaptırımların önümüzde-
ki dönemde kademeli olarak 
kalkacağını düşünüyoruz. Bu-
nun sonucunda taşınacak yük 
miktarında da ciddi şekilde 
bir artış olacak. Dolayısıyla bu 
işin çözümü karayolu taşıma-
cılığındadır ve karayoluyla ta-
şımacılıkta yaşadığımız prob-
lemler mutlaka bir çözüme 
kavuşturulmalıdır.” 
Aksoy: “Gümrük kapılarında 

işlemler kolaylaştırmalı ve 
hızlandırılmalıdır”

Aksoy, “Karayolu taşımacı-
lığı mutlaka geliştirilmelidir, 
İran ve Türkiye bunun için 
elinden gelen gayreti göster-
melidir. Gümrük kapılarında 
Türkiye ve İran tarafındaki iş-
lemler kolaylaştırmalı ve hız-
landırılmalıdır. Ben İran’dan 
dönüşte mecburen karayoluy-
la dönmek zorunda kaldım ve 
gördüğüm oradaki karayolu 
kapılarımızın mevcut duru-
munun geliştirilmesi gerek-
tiğini kendi gözlerimle gör-
düm. Her iki tarafta gümrük 
kapılarına yatırım yapmalı ve 
gümrük kapıları daha hızlı 
işlem yapabilecek şekilde mo-
dern bir hale getirilmelidir, 
bunun için bir an önce giri-
şime başlanmalıdır. İran tara-
fında Türk TIRlarına uygula-
nan yaptırımlar, ayrıcalıklar, 
ayrımcılık mutlaka kaldırıl-
malıdır. İran ile ticaretleri-
mizin önümüzdeki dönemde 
yüksek miktarda artış göste-
receğini inanıyorum. İran ile 
iş yapan ve yapmak isteyen 
firmalarımızın da DEİK Tür-
kiye-İran İş Konseyimize üye 
olmaya davet ediyorum, kon-
sey olarak sizlere her zaman 
yardımcı olmak için hazırız ve 
emrinizdeyiz” diye konuştu.

laylaştırma ve sorun çözme 
boyutlarıyla iş dünyamıza 
katkı vermeye devam ettikle-
rini vurgulamak istiyorum.”

Nuhoğlu: “Türkiye Iran
işbirliğini geliştirmek ve 
daha da ileriye taşımak 

isteyen iki ülke”
UND Yönetim Kurulu 

Başkanı Çetin Nuhoğlu yap-
tığı konuşmada, “Türkiye 
İran ile işbirliğini geliştirmek 
isteyen, daha da ileriye taşı-

mak isteyen, bera-
ber bu coğraf-

yada ticaret 
işbirliklerimizi 
her açıdan 
daha ileriye 
taşımak iste-

yen iki ülkeyiz. 
Taşımalarımız ko-

nusunda Türkiye İran 
ile çok yakın işbirliği içinde. 
İran ve Türk taşımacılarının 
eşit şartlar altında mücadele 
etmelerini istiyoruz ve hep-
sinden ötesi de o konulardaki 
çalışmalarda birbirimize açık 
ve şeffaf davranıyoruz. Kabul 
etmemiz lazım ki, taşımalar-

da ki olumsuzluklar maliyet 
artışları iki ülke arasındaki 
Dünya Bankası raporuna gö-
re yüzde 10’a kadar etkiliyor.

Biz de bu sorunlar oluşsun 
istemiyoruz ve sorunları çöz-
mek konusunda da Türkiye 
tarafı olarak hem Odalar Bor-
salar Birliği hem DEİK hem 
UND olarak var gücümüzle 
mücadele ediyoruz” dedi. 

Nuhoğlu sözlerine şöy-
le devam etti; “Son üç, beş 
senedeki İran taşımacıların 
tamamen etraflarına kapalı 
olması kendi ülkelerinden ya-
pılan taşımalarda Avrupa’ya 
taşımadaki etkinliklerinin ol-
maması sonucunda daha çok 
işlerine kapandılar. Zaman za-
man 2015 yılında imzalanmış 
olan KEK protokolün dışına 
çıkıyorlar. Özellikle de son 3 
aydır Türkmenistan’ın kapan-
masından sonra mevcut olan 
tüm kuralları her şeyi ikinci 
plana ittiler.  Hiç anlamadı-
ğımız şekilde yeni yorumlar 
getiriyorlar. Bu da tabii ki is-
ter istemez Türk taşımacıların 
etkinliğini azaltıyor, maliyeti-
ni yükseltiyor ve Türkiye’nin 
ihraç malını taşımasında 
ciddi problemler yaşamasına 

İran Taşımaları ve
İran Üzeri Transit
Taşımalar Webinarı
Gerçekleşti

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Günümüzde ekonomik 
ve teknolojik gelişmeler pa-
zarın yapısı gibi değişkenler 
hava kargo taşımacılığını 
nasıl etkiliyor?

İş yapış biçimlerinin değiş-
mesi, dönüşmesi, bozulması 
veya yeniden şekillenmesi 
yeni bir olgu değil, bugün en 
önemli fark, ihtiyaç duyulan 
becerilerin değişme hızının 
gelmiş geçmiş en yüksek se-
viyede olması ve değişimin 
baş döndüren bir hızla ger-
çekleşmesidir. Özellikle hava 
kargo taşımacılığı anlamında 
inovasyon teknolojisi, daha 
önce hiç olmadığı kadar ge-
niş ve anlamlı uygulamaları 
bünyesinde barındırıyor çün-
kü sektörel anlamda artan bir 
aciliyet söz konusu. Turkish 
Cargo olarak, gelişen tekno-
lojiyi öğrenme isteği ve yetisi-
ne sahip olan çalışanlarımızı, 
güncel teknolojiye adapte 
edecek tüm altyapıyı sağla-
maya devam ediyoruz.

Yenilikçi bir hava kargo 
markası olarak, dijitalleşmeye 
her zaman büyük önem verdik 
ve bunun küresel pandemideki 
önemini daha da iyi anladık. 
Dijitalleşme yolunda güzel 
adımlar attık ve bunlardan biri 
de müşterilerimize WhatsApp 
üzerinden AWB durumu ve 
O&D bazlı tarife sorgularını 
öğrenme fırsatı sunan Cargy 
adlı Whatsapp Chatbot’u-
muz. Müşterilerimiz, Turkish 
Cargo’dan gelen tüm gönde-
rilerde kargolarının güncel 
durumunu Chatbot üzerinden 
kontrol etmek için AWB nu-
maralarını kullanabilmekte ve 
Cargy üzerinden Turkish Car-
go tarifeli uçuşları zamana ve 
O&D’ye göre bulabilmektedir. 
Bu hizmet sayesinde müşterile-
rimiz, tarifeler sık sık değişir-
ken özellikle pandemi sırasın-
da telefonlarından 7/24 erişim 
ile ilgili bilgileri kolayca ala-
bilmekte ve bu süreç müşteri 
memnuniyetini arttırmaktadır.

Ayrıca beyaz yakanın en 
büyük destekçisi olmaya aday 
yeni çalışanları da “metal ya-
kalı” olarak bünyemize alma-
ya devam ediyoruz. Bu süreç-
te çalışanlarımız çoğunlukla 
uzaktan çalışmakta ve metal 
yakalı meslektaşlarımızın 
yardımıyla operasyonlarımız 
kesintisiz devam etmekte, bir 
başka deyişle çalışanlarımı-
zın sağlığına özen göstererek 
onları ve operasyonlarımızı 
metal yaka ile desteklemekte-

KORONAVIRÜSÜN en çok 
etkilediği sektörlerin başında 
havacılık geliyor. Turkish Car-
go, salgın nedeniyle sekteye 
uğrayan uluslararası gıda ve 
medikal ürün zincirinin sürek-
liliği için kargo sefer sayılarını 
artırma kararı alarak ve 2020 
yılında, filosunda yer alan kar-
go uçakları ile 8 bin 563 sefer, 
yolcu uçaklarını kargoya çevi-
rerek 2 bin 900 sefer düzenledi 
ve toplam 1,5 milyon tonun 
üzerinde kargo taşıdı.

THY Genel Müdür (Kar-
go) Yardımcısı Turhan Özen, 
pandemi sürecinin hava kar-
go sektörüne olan etkilerini 
dergimiz adına değerlendirdi

2020 yılını değerlendirir 
misiniz? Pazar global ölçek-
te nasıldı, firma olarak nasıl 
rakamlara ulaştınız?

Kovid-19’un ortaya çıkma-
sından itibaren 6-9 ay içeri-
sinde pazarda ciddi derecede 
küçülmeler meydana geldi. 
Otomotiv, makine, dijital 
ekipmanlar, tekstil ürünleri 
gibi sektörde de üretim düşüşü 
yaşandı. Bu yaşanan krizden 
dolayı endüstriyel alanlar da 
azalmadan dolayı aslında hava 
kargo büyümedi ancak bir an-
da hava kargoda geçmesi gere-
ken aciliyeti yüksek ürünlerin 
talebi inanılmaz derecede arttı.

Turkish Cargo, salgın ne-
deniyle sekteye uğrayan ulus-
lararası gıda ve medikal ürün 
zincirinin sürekliliği için 
kargo sefer sayılarını artırma 
kararı aldı ve 2020 yılında, 
filosunda yer alan kar-
go uçakları ile 8 bin 
563 sefer, yolcu 
uçaklarını kargo-
ya çevirerek 2 bin 
900 sefer düzen-
ledi ve toplam 
1,5 milyon tonun 
üzerinde kargo taşı-

dı. Bayrak taşıyıcı markamız, 
pandemi döneminde küresel 
pazar payını yüzde 5’e çıkardı 
ve dünya çapında taşınan her 
20 hava kargosundan 1’ini ta-
şıma başarısı gösterdi. 

Başarılı markamız, pande-
mi dolayısıyla 7’ncisi dijital 
olarak düzenlenen Payload 
Asia Awards’da, Turkish Car-
go ‘’Overall Carrier of the 
Year’’ ödülüne layık görülür-
ken; Air Cargo News Awards 
2020’de, ‘’Best Cargo Brand 
of Europe’’ ödülünü alarak 
Avrupa’nın En İyi Hava Kar-
go Markası seçildi. 

Kovid-19 hava kargo sek-
törünü nasıl etkiledi? Salgın 
döneminde operasyonlarını-
zın devamlılığını sağlamak 
adına hangi adımları attınız?

Global etkileri devam e-
den pandemi süreci boyunca 
operasyonel süreçlerin aksa-
maması için tüm önlemleri 
alarak iş süreçlerini titizlikle 
yürüttük ve hava kargo te-
darik zincirini sürdürme ka-
rarlılığımızı koruduk. Ope-
rasyonlarımızı 7/24 devam 
ettirdiğimiz pandemi süresi 
boyunca, uzaktan çalışma 
modeline geçiş yaparak ofis 
personelimizin büyük bölü-
münü bu şekilde iş süreçleri-
ne dahil ettik. Pandeminin en 
çok etkilediği alanlardan biri 
olan havacılık sektörünün 
ciddi bir daralma ve zorluk 
yaşadığı bu dönemde; birinci 
önceliğimiz istihdamı ve ça-
lışan sağlığını korumak oldu. 

Bundan sonraki süreci daha 
etkin yönetebilmek 

ve hedeflerimize 
ulaşabilmek adı-
na, koruyucu ve 
önleyici tüm ted-
birleri alarak iler-
liyor olacağız.

najının yaklaşık yüzde 60’ını 
taşıyor. Önde gelen ekonomik 
göstergeler, sanayi ürünlerinin 
ticareti ve ihracatı ile ticari gü-
venin artmasıyla birlikte hava 
taşımacılığı için elverişli koşul-
lara da işaret ediyor. Yenilenen 
tıbbi malzeme ihtiyacı, daha 
fazla hava sevkiyatına yol aça-
bilir. Pandemiye karşı geliştiri-
len aşılara ve dünya genelinde 
artarak devam eden aşılamala-
ra paralel olarak havacılık sek-
törü de normale dönüp topar-
lanma sürecine girecektir.

2021 yılı için firma ola-
rak beklentiniz nedir? Hava 
Kargo alanında yeni yatırım-
lar ve projeleriniz var mı?

Dünya’nın en iyi 3 hava 
kargo taşıyıcısı arasına gir-
meyi ve dünyanın ilk üç ha-
va köprüsünden biri olmayı 
hedeflerken, uçuş ağımızı ve 
filomuzu büyütmeye devam 
edeceğiz. 2021 yılında güncel 
kapasiteyi korumayı planlıyor 
ve müşterilerimize sunmuş 
olduğumuz hizmet kalitemizi 
de arttırıyoruz.

Bu hedefe ulaşma nokta-
sında Turkish Cargo’ya her 
anlamda yararının olacağı-
nı öngördüğümüz; İstanbul 
Havalimanı’nda yapımı de-
vam eden mega kargo tesisimiz 
SmartIST’e bu yıl itibariyle 
geçiş yapmayı planlamaktayız. 

İlk fazda yıllık 2 Milyon ton-
luk bir kapasite imkânı sağla-
yacak olan SmartIST tesisimiz 
ikinci fazı da tamamlandı-
ğında 340.000 metrekarelik 
alanda yıllık 4 Milyon tonluk 
bir kapasiteye ulaşmış olacak-
tır. Aynı zamanda Arttırılmış 
Gerçeklik, Otomatik Depola-
ma Sistemleri, Robotik Süreç 
Otomasyonu ve İnsansız Ka-
ra Araçları gibi birçok akıllı 
teknolojilerin de kullanılması 
ve süreçlere entegre edilmesi 
sonrasında operasyonel hız 
ve kalite noktasında önemli 
gelişmeler kaydetmeyi plan-
lamaktayız. Tüm bunlara ek 
olarak SmartIST bünyesinde 
dedike özel kargo alanları ve 
terminal-apron direkt bağlan-
tısı gibi avantajlar neticesinde, 
müşterilerimize hızlı transfer 
avantajı sağlamanın yanı sıra 
hem kapasite hem de servis 
kalitesi noktasında da dünya-
da lider havayolları arasında 
yer almayı amaçlamaktayız.

Turkish Cargo olarak, sek-
törde en doğru pozisyonu alı-
yor, yeni pazar dinamiklerine 
hızlı şekilde adapte olmayı 
hedefliyor ve iş süreçlerimizi 
buna göre oluşturuyoruz. O-
luşan yeni koşullara karşın bu 
hedefimiz için çalışmalarımı-
zı tüm hızıyla sürdürüyoruz, 
bütün rekabet şartlarına ve 
senaryolara hazırız.

yiz. 2019 yılından beri RPA 
olarak bilinen dahili iş süreç-
lerimiz için bir robotik süreç 
otomasyonu (RPA) yürütü-
yoruz. Halihazırda Alpha, 
Bravo, Charlie, Delta, Foxtrot 
adında toplam 10+ farklı sü-
reçten sorumlu 5 farklı robo-
tumuz var. Çalışanlarımızdan 
metal yakalı meslektaşları 
ile çalışmaktan çok mutlu ol-
duklarına dair sürekli olumlu 
geri dönüşler alıyoruz. Yüksek 
hacimli standart ve rutin işler-
den kurtulduklarından, artık 
katma değeri yüksek görevlere 
daha fazla odaklanabiliyorlar.

Yenilikçi çözümlerimizle 
hem çalışanlarımızı hem de 
müşterilerimizi destekliyor ve 
cesaretlendiriyor, bu dönem-
deki pandeminin yan etkile-
rini bu tür örneklerle en aza 
indiriyoruz. Bugün müşterile-
rimize daha hızlı ulaşabilmek 
adına e-platformlar, robotik 
otomasyon süreçleri ya da 
dijital iletişim kanallarından 
yararlanıyoruz. Hava kargo 
taşımacılığının geleceği tek-
nolojik gelişmelere dayanıyor.

Global hava kargo sektö-
rünün geleceğini nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Hava taşımacılığı küresel 
pandemi durumdan oldukça 
etkilendi. Yolcu uçakları tipik 
olarak küresel hava kargo to-

Turkish Cargo 
Pandemi Döneminde de
Büyümeye Devam Etti

Turkish Cargo
Acente Ödülleri
Sahiplerini Buldu
TURKISH Cargo, bu yıl 10’uncusunu 
internet ortamında düzenlediği ‘Acente Ö-
dül Töreni’ kapsamında hava kargo sektö-
ründeki iş ortaklarını ve Türkiye’de faaliyet 
gösteren birçok acenteyi bir araya getirdi. 

Türk Hava Yolları Genel Müdürlük 
Binası VIP toplantı salonunda, İstan-
bul’daki acentelerin fiziki olarak katılım 
sağlamasıyla gerçekleştirilen tören, aynı 
zamanda Turkish Cargo web sitesi üzerin-
den canlı olarak yayınlandı. Törende; ye-
nilikçilik, istikrarlılık ve iş birliği gibi kri-
terler dikkate alınarak belirlenen ödüller, 
İstanbul’dan 12, Anadolu’dan 23 acenteye 
takdim edildi. 

Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) 
Yardımcısı Turhan Özen ödül töreni ile ilgi-
li açıklamasında “Bizler 2023’te ilk 3 ve en 

iyi 3 hava kargo şirketinden biri olma, uçuş 
ağımızı daha da geliştirerek, İstanbul’un 
coğrafi konum avantajını da kullanarak 
network lideri bir konuma erişme, sektöre 
teknolojik anlamda yol gösterme ve liderlik 
etme, nitelikli iş gücü kapasitesini artırma 
ve sektörde en çok tercih edilen şirket ol-
ma, sektör uzmanları yetiştirme ve müşteri 
memnuniyetini maksimum seviyede tut-
mak gibi hedeflerimize siz kıymetli acen-
telerimizin de desteğiyle çok daha kolay 
ulaşacağımıza inanıyorum. Ödül alan acen-
telerimizi tebrik ediyor, iş birliklerimizi ge-
liştirmek temennisiyle her bir acentemize 
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Türk Hava Yolları
Genel Müdür (Kargo) 
Yardımcısı Turhan Özen

Birinci sayfadaki haberin devamı
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DEUTSCHE Lufthansa AG 
Avrupa’nın en büyük 2’nci, Dünya-
nın ise en büyük 9’uncu Havayolu 
şirketi. Lufthansa, uluslararası küçük 
paket taşımacılığında, sahip olduğu 
uçak filosu ve networkunun avanta-
jını kullanarak Lufthansa heyworld 
markası ile Amerika ve Avrupa’da 
teslimatlar yapıyor. Firmanın 2021 
yılı için hedef pazar olarak belirtti-
ği Türkiye’de ise, faaliyetlerini art-
tırmak için yeni bir işbirliğine gitti. 
DRN Lojistik A.Ş. ile Lufthansa 
heyworld arasında imzalanan söz-
leşme ile markanın Türkiye’deki tek 
temsilcisi KargomKolay oldu.

KargomKolay, Türkiye’nin en bü-
yük online lojistik platformu. 2014 
yılından itibaren faaliyet göstermeye 
başlayan firma, hergün binlerce müşte-
riye hizmet veriyor. 2020 yıında 160’ın 
üzerinde ülkede kapıya teslimat yapan 
firma, aynı zamanda Türkiye’nin en iyi 
müşteri hizmetlerinden birine sahip. 
Hergün 5 bin civarında çağrı ile müş-
terilerine hizmet verirken, teknolojik 
altyapısı ile de benzersiz bir müşteri 
deneyimi sunuyor.

DRN Lojistik A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Başkanı Dr. Önder Türker, 
imzalanan bu anlaşma ile ilgili ola-
rak “Lufthansa, havayolu taşımacı-
lığında tartışmasız dünyanın en 
iyi markalarından biri. Ellerindeki 
uçak filosu ve dağıtım networkle-
ri ile Lufthansa heyworld özellikle 
Almanya ve Amerika’da e-ticaret da-
ğıtımlarında çok ciddi işler yapıyor. 
KargomKolay markamız ile de biz, 
partnerlerimizin bu avantajlarını 
yerli e-ticaret firmalarına aktarıyor, 
hem taşıma maliyetlerini düşürüyor, 
hem de e-ihracata ciddi katkılar sağ-
lıyoruz” şeklinde belirtti.

Yapılan açıklamada işbirliği içe-
riğinin şimdilik sadece Almanya ve 
Amerika teslimatları için geçerli ol-
duğu belirtilirken, her iki şirketin de 
güçlerini birleştirerek sektörde dina-
mik, memnuniyet odaklı ve daha re-
kabetçi bir yapı oluşturmayı hedefle-
diği ifade edildi. Heyworld GmbH 
Genel Müdürü Timo Schamber ise, 
konu ile ilgili olarak şunları belirtti. 
“Türkiye pazarına hizmet vermek 
için KargomKolay ile yakın işbirliği-
mizi başlatmaktan mutluluk duyu-
yoruz. KargomKolay ile Lufthansa 
heyworld, hızlı ve kaliteli hizmet 
sağlamak üzerine Türkiye’de ol-
dukça deneyimli ve köklü bir ortak 
kazandı. KargomKolay’ın yerelleş-
tirilmiş müşteri hizmetinin gücünü, 
Lufthansa heyworld’ün hava taşıma-
cılığı ve kapı teslim hizmetindeki 
mükemmellik ile birleştireceğiz.” 

İşbirliği anlaşması kapsamında, 
özellikle Almanya ve Amerika’ya e-
ihracat satışları yapan e-ticaret şir-

ketleri için daha verimli ve rekabetçi 
bir tedarik süreç yönetimi sağlamaya 
yönelik faaliyetler söz konusu olacak.

Lufthansa Heyworld 
Türk E-Ticaret Firmalarını 
Kargomkolay İle Taşıyacak
KargomKolay, Dünyanın lider havayolu şirketlerinden Lufthansa’nın express kurye 
şirketi Lufthansa heyworld ile uzun soluklu bir işbirliği anlaşmasını imzaladı. 
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yet alanında yüzde 85,5 pazar 
payı, araç faaliyet alanında ise 
yüzde 57,8 pazar payı ile lider 
konumdayız. Konteyner faa-
liyet alanında ise yüzde 21,3 
pazar payına sahibiz.

2021 yılına ilişkin öngörüle-
riniz neler? 

Aşının geliştirilmesi ve aşı 
sürecinin yaygınlaşmasının 
umut verici olmasına rağmen 
topyekün normalleşmenin 
zamanlamasını tahmin etmek 
kolay görünmüyor.  Ancak 
global kaynaklar deniz ticare-
tinin 2021’de yüzde 5’e yakın 
büyüme ile toparlanma gös-
tereceğini ifade etmekte. Her 
durumda hazırlıklı olma se-
naryolarını deneyimlediğimiz 
bu süreçte temel öğrenimle-
rimiz; 2021 ve sonrasındaki 
dönemde; çevik iş yapış mo-
delleri, daha fazla teknoloji ve 
dijitalleşme ile tedarik zincir-
lerinin yeniden yapılanması, 
sürdürülebilirlik ve iklim de-
ğişikliğine uyum konularının 
öncelikli alanlarımız olacağı-
nı bize işaret ediyor. 

Borusan Limanı olarak 
süreç yönetimimizde be-
nimsemiş olduğumuz sü-
rekli gelişim anlayışımız, 
güçlü IT altyapımız ve müş-
teri odaklı yaklaşımız ile 
limancılıkta geleceğin glo-
bal trendlerini takip ederek 
biz de dünyaya olan bakış 
açımızı sürekli değiştiriyo-
ruz. Türkiye’nin ilk yeşil 
limanlarından biri olarak 
sürdürülebilirlik konusu her 
zaman gündemimizde ol-
du. Şimdi ise gerek Borusan 
Holding gerek grup şirket-
leri olarak sürdürülebilirliği 
merkezimize alıyor, daha 
yüksek sesle konuşuyoruz.  
Gelecekten ilham alıyor 
ve iklim, insan, inovasyon 

TÜM dünyayı etkisi alan ve 
Dünya Sağlık Örgütü tara-
fından pandemi ilan edilen 
koronavirüs ekonomik ve sos-
yolojik açıdan ülkeleri derin-
den etkiledi. Toplam ticaret 
hacminin çok büyük kısmının 
limanlar üzerinden elleçlen-
mesi, salgın sürecinde birçok 
sektör üretime ara verirken 
limancılık faaliyetlerinin 
durmaması, küresel yük taşı-
macılığının en enerji verimli 
modunun deniz taşımacılığı 
olduğu göz önüne alındığında 
diğer taşıma modlarına göre 
limancılık ve deniz taşımacılı-
ğı daha da ön plana çıktı.

Borusan Limanı Genel 
Müdürü Hamdi Erçelik, pan-
demi sürecinin limancılık 
sektörüne olan etkilerini Kar-
goHaber adına değerlendirdi.

Limancılık sektörünün geli-
şiminde özel sektör nasıl bir 
rol oynadı? 

Liman yatırımları uzun 
süreli ve maliyetli olmakla 
birlikte yatırımların geri dö-
nüşleri de uzun süreli oluyor. 
Ülkemizde özellikle 1990’lı 
yıllardan itibaren özelleş-
tirme uygulamaları ve yeni 
yatırımlar ile limancılık sek-
töründe özel sektörün payı 
giderek artıyor. Bugün gel-
diğimiz noktada ise yük türü 
ayırt etmeksizin Türkiye’de 
öne çıkan limanların, özel li-
manlar olduğunu söylemek 
mümkün. Özelleştirme ve 
yeni yatırımların yanı sıra 
uluslararası operatörlerin 
Türkiye’de konteyner liman-
cılığına olan ilgisinin artma-
sı; konteyner limanlarında 
yeni ekipman, yeni elleçleme 
sistemleri, modernizasyon ve 
kapasite artışı yatırımlarını 
beraberinde getiriyor. 

Diğer tüm sektörlerde 
olduğu gibi limancılık sek-
töründe de çok sayıda oyun-
cunun beraberinde güçlü 
rekabet ortamını getirmesi 
sektörün gelişmesine pozi-
tif ivme sağlıyor. Rekabetin 
bir sonucu olarak limanların 
farklı konseptlerde hizmet 
sunmaya başlaması beraberin-
de daha kaliteli hizmet anlayı-
şı ve müşteri odaklı yaklaşımı 
ön plana çıkarıyor diyebiliriz. 

2020 yılında limanınızda ne 
kadar yük elleçlendi? Elleç-
lenen yükün rejimlere göre 
dağılımı nedir?

2020 yılında genel kargo-
da 2,9 milyon ton, kontey-
nerde 176 bin TEU, araç faa-
liyet alanında ise 218 bin araç 
elleçledik.

İhracat-ithalat dengesi açı-
sından limanımızdan elleç-
lenen genel kargo hacminin 
ağırlığı ithalat, bitmiş araç 
elleçlenmesinde hacmimizin 
ağırlığını ihracat, konteyner-
de ise yaklaşık eşit oranda bir 
iş hacmi dengemiz olduğunu 
söyleyebiliriz.

Hem bulunduğumuz hin-
terlant hem de bu alanda 
uzun yıllara dayanan operas-
yonel yetkinliğimiz, tecrübe 
ve özel ekipmanlarımız saye-
sinde genel kargo pazarındaki 
lider konumumuzu sürdürü-
yoruz. Son yıllarda tüm dün-
yada olduğu gibi ülkemizde 
de artan rüzgâr enerjisi yatı-
rım ve teşviklerinin olumlu 
etkisiyle proje kargo faaliyet 
alanında 25 bin ton yük el-
leçledik. Her birinin kendi-
ne has dinamikleri olan üç 
farklı faaliyet alanında aynı 
anda hizmet verebilen Türki-
ye’deki tek limanız. Gemlik 
Bölgesi’nde genel kargo faali-

olduğu göz önüne alındığında 
diğer taşıma modlarına göre 
limancılık ve deniz taşımacılı-
ğı daha da ön plana çıktı. 

Pandeminin ortaya çıktığı 
ilk dönemlerde tüm dünya-
da üretimde verilen aralar 
nedeni ile Avrupa’daki tüke-
tim ve Çin ihracatlarındaki 
azalmaya bağlı olarak iş ha-
cimlerinin düşmesi, azalan 
iş hacimlerine karşın artan 
navlun fiyatları, pandemi ön-
lemleri sebebiyle limanlarda 
artan bekleme sürelerinin 

etkisiyle çevrim sürelerinin 
uzaması ve artan stoklama 
talepleri ile kısa vadeli stok 
alanı ve depolama kapasite 
problemleri oluştu.  Salgınla 
ortaya çıkan bu sorunların 
yanı sıra, son bir buçuk yıldır 
tedarik zincirinde süregelen 
konteyner ekipman eksikli-
ğinin önümüzdeki dönemde 
de süreceği ve eski dengesine 
gelmesinin zaman alacağını 
düşünüyoruz. Limancılık 
sektöründe global bir sorun 
haline gelen bu durum, kon-
teyner ile taşınan bazı ürün 
gruplarının genel kargo ge-
mileri ile taşınması alterna-
tiflerini önümüze çıkardı. 
Borusan Limanı olarak, bu 
alanda müşterilerimize alter-
natif çözümler sunabilmek 
ve lojistik ihtiyaçlarına cevap 
verebilmek adına çalışmala-
rımızı hızlandırdık. Genel 

güvenli mesafelerde çalışma-
larını hedefledik. Çalışanlar 
arası sosyal mesafenin kont-
rolünü de sağlayan uygula-
ma sayesinde pandemi dö-
neminde daha güvenli bir iş 
ortamı yaratabildik. 

Kovid-19’un da etkisiyle de-
niz ticaretinde bu yıl bir ge-
rileme bekleniyor mu? 

Kovid-19 etkisiyle teda-
rik zincirindeki bozulmala-
ra paralel olarak denizcilik 
sektörü ve limanlardaki 
ticaret hacminde bir düşüş 
gözlemlenmişti. 2020 yılının 
ikinci yarısı itibarıyla, sektör 
başladığı yukarı yönlü iyi-
leşme eğilimini sürdürmekle 
birlikte 2021 yılı beklentileri 
de pozitif. Dolayısı ile deniz 
ticaretinde de Kovid-19 ne-
deniyle bu yıl için bir gerile-
me beklemiyoruz.

kargo yükü elleçlemedeki 
tecrübe ve yetkinliğimizin de 
avantajını kullanarak ilave iş 
fırsatları oluşturduk.

Ticaret eksenindeki geliş-
melerden öte, pandemi pek 
çok sektörün iş yapış şekil-
lerini değiştirdi. Kesintisiz 
operasyonel devamlılığın 
sağlanabilmesi ihtiyacı ile ar-
tan risk yönetim maliyetleri, 
sürdürülebilirlik odaklı yö-
netiminin öneminin artması, 
dijitalizasyon ve entegre lojis-
tik anlayışının daha da önem 
kazanması tüm sektörlerde 
olduğu gibi limancılık sektö-
rünün de potansiyel gelişim 
alanları olarak karşımıza çıktı. 

Limancılık, sanayi, üretim 
gibi alanlarda ise dijitalleş-
menin yardımıyla pek çok 
süreç daha pratik ve güvenli 
hale gelirken iş sağlığı ko-
nusunda da önemli adımlar 
atıldı. Biz de Borusan Li-
manı olarak daha güvenli 
bir çalışma ortamı oluştur-
mak ve iş sağlığı ve güven-
liği kültürel dönüşümünde 
fark yaratmak amacıyla IoT 
Teknolojisi olan “Borusan 
Port SafeCard” uygulama-
sını hayata geçirdik.  İş sağ-
lığı ve güvenliği uygulaması 
olmasının yanı sıra Borusan 
Limanı’nın dijitalleşme yol-
culuğunda da önemli yere 
sahip olan “Borusan Port Sa-
feCard” ile çalışanlarımızın 
ve ekipmanların birbirleriyle 

odak alanlarında çalışmala-
rımızı yürütüyoruz.  

Benimsemiş olduğumuz 
sürdürülebilirlik anlayışı ve 
Avrupa Yeşil Mutabakatı 
gerekliliklerine uyum sağ-
layan çevre odaklı iş yapış 
modellerimiz ile dizel yakıt 
yerine elektrik dönüşümleri 
gerçekleştiriyor, bu yıl pilot 
uygulamasını devreye aldığı-
mız güneş enerji panelleri ile 
yenilebilir enerji kaynakları 
kullanıyoruz, enerji tüketimi-
ni azaltmak için bünyemiz-
deki eski teknoloji makineler 
yerine daha az enerji tüketen 
çevreci makineleri operasyona 
dahil ediyor, yüzde 80 oranın-
da enerji tasarrufu sağlayarak 
karbon salınımını azaltıyoruz. 
Borusan Limanı’ndaki geri 
dönüşüm projeleri ile yılda 
10 binin üzerinde ağacı ke-
silmekten kurtarıyoruz. Ayrı-
ca Türkiye’de atık alım tesisi 
kurarak lisans alan ve hizmet 
vermeye başlayan ilk liman-
lardan biri olarak konumla-
nıyoruz. Bu doğrultuda yaptı-
ğımız çalışmalarla atıklardan 
geri kazanım sağlayarak deniz 
kirliliğini önlemek adına üze-
rimize düşen sorumluluğu ye-
rine getiriyoruz.

Kovid-19 salgını limancılık 
sektörünü nasıl etkiledi? 

Tüm dünyayı etkisi alan ve 
Dünya Sağlık Örgütü tara-
fından pandemi ilan edilen 
koronavirüs ekonomik ve sos-
yolojik açıdan ülkeleri derin-
den etkiledi. Toplam ticaret 
hacminin çok büyük kısmının 
limanlar üzerinden elleçlen-
mesi, salgın sürecinde birçok 
sektör üretime ara verirken 
limancılık faaliyetlerinin 
durmaması, küresel yük taşı-
macılığının en enerji verimli 
modunun deniz taşımacılığı 

Borusan Limanı: 
Limancılıkta
Bütünsel Lojistik 
Anlayışı İle
Fark Yaratıyor

Borusan Limanı Genel Müdürü Hamdi Erçelik

Birinci sayfadaki haberin devamı



DEMİRYOLU

17
HAZİRAN 2021

Milli Elektrikli Tren Bu Yıl Hizmete Sunulacak
TÜRASAŞ’a yaptığı ziyaret sırasın-
da açıklamalarda bulunan Ulaştır-
ma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu, “Ülkemizin yük ve yolcu 
taşımacılığında raylı sistemlerin ge-
lişimine hız katacak Cumhuriyet ta-
rihinin en önemli projeleri arasında 
yer alan milli projelerimiz hakkında 
arkadaşlarımızdan bilgiler aldık. Ba-
kanlığımız olarak ulaştırmanın her 
alanında yaptığımız yatırımlar ara-
sında demiryolu önemli bir anlam 
taşıyor. Bu nedenle projelerimizin 
bir bir tamamlanmasından, çalışma-
ların önemli aşamalar kaydetmesin-
den büyük bir mutluluk duyuyoruz. 
Çok kısa süre önce Ankara-Sivas 
Yüksek Hızlı Tren Hattı Balışeyh 
bölgesinde devam eden inşaat ça-
lışmalarını yerinde inceledik. Yine 
aynı şekilde Konya-Karaman arasın-
daki çalışmalarımızı geçtiğimiz gün-
lerde incelemiştik. Ve bu iki hattı da 
önümüzde ki günlerde faaliyete ala-
cağız. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
Projesinde geçen hafta itibariyle bu 
hat aracılığıyla taşınan toplam yük 
miktarı 1 milyon tonu aştı.” ifadele-
rini kullandı.

“Raylı sistemlerin
gelişimine hız katacak”

TÜRASAŞ’ın milli ekonomi ve 
bağımsızlık yolunda çok önemli pro-
jelere öncülük yaptığını belirten Ba-
kan Karaismailoğlu, “Bugün Çin’den 
kalkan bir yük treni Marmaray aracı-
lığıyla kıta değiştirerek Avrupa’daki 
adresine başka bir ulaşım modunu 
kullanmaksızın ulaşabiliyor. Demir-
yolunda atığımız büyük adımları 
geçen yıl açıkladığımız demiryolu 
reformu sayesinde daha da ileriye 
götürmek için çalışmalarımıza he-
yecanla devam ediyoruz. Demiryolu 
yatırımlarımızla Sakarya’nın bugün 
yeniden bölgesinde ve ülkemizde 
önemli bir merkez haline geldiğini 
görmek bizler için gurur meselesi. 
Sakarya’nın dün olduğu gibi bu-
günde ülkemiz ve bölge için sahip 
olduğu önemin değerlendirilmesi 
için ilk adım 4 Mart 2020 tarihli 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 
ülkemizde ki raylı sistem araçları-
nın farklı bölümlerinin yapıldığı 3 
önemli şirketin tek çatı altında top-
lanmasıyla atıldı. Böylece ülkemizde 
ki raylı sistem üretim süreçlerinde 
yeni bir ivme yakalayıp yerli ve mil-
li üretimde yeni bir hamle başlattık. 
Sakarya, Eskişehir ve Sivas’ta ki mü-
dürlüklerin yeniden düzenlenmesi i-
le TÜRASAŞ; sektörde 100 yılı aşan 
tecrübesi ve 4 bine yakın nitelikli in-
san gücüyle ülkemizi raylı sistemler 
sektöründe tüm dünya da güçlü bir 
aktör haline dönüştürdü. TÜRA-
SAŞ milli ekonomi ve bağımsızlık 
yolunda çok önemli projelere öncü-
lük yapıyor” dedi.

Milli elektrikli trenin bu yıl hiz-
mete sunulacağını belirten Bakan 
Adil Karaismailoğlu, “Bu yılın son 
çeyreğinde seri üretimine başlamayı 
hedeflediğimiz milli elektrikli tren 

seti, elektrikli ana hat lokomotifi, 
hibrit lokomotif, doğal lokomotif ve 
özgür modern projeleri ile bu yıl pro-
totip imalatına başlanılan milli ban-
liyö tren seti projeleri ile TÜRASAŞ 
Demiryolu Reformumuza liderlik 
ediyor. Aralık 2020’de yerli ve milli 
projeler kapsamında milli elektrikli 
tren seti projesi ilk prototip setinin 
tasarım ve imalat çalışmaları TÜRA-
SAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü bün-
yesinde gerçekleştirilmesini arz eden 

2003 yılında beri süregelen ic-
ratlarımızla 2023-2053-2071 yılı 
hedef planlama ve projelerimizle 
Türkiye’nin bütünsel kalkınması 
için ilk günkü motivasyon ve şevkle 
çalışıyoruz diyen Bakan Karaismai-
loğlu, “Tüm bu çabalarımız milli ba-
ğımsızlık ve ekonomi düsturundan 
hareket eden yeni Türkiye’yi küresel 
bir güç ve dünyanın sayılı lojistik 
merkezlerinden birisi haline getir-
mek için” dedi.

raylara inmişti. Saatte 160 km hıza 
ulaşan milli elektrikli tren setinin 
prototip üretimini ve fabrika testle-
rinin gerçekleştirilmesini takiben yol 
testlerine başlandı. Bundan sonra da 
akredite kuruluş kontrolünde ki seyir 
emniyet ve konfor testlerine geçile-
cek. Trenimiz bu yıl içerisinde mille-
timizin hizmetine sunulacak. Saatte 
225 km hıza ulaşacak milli elektrikli 
hızlı tren projesinde ise tasarım süre-
ci devam ediyor” dedi.
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rücüler iyileştirilmiş görüş 
elde ediyor. Kamyonun yan 
kısmındaki kör nokta için 
tamamlayıcı nitelikte görüş 
imkanı sunan yan görüş ka-
merasının eklenmesiyle görüş 
daha da iyileştiriliyor.

İç mekân, daha fazla sakla-
ma alanı, yeni döşeme renk-
leri ve modern bir gösterge 
tablosuna sahip yeni ön kon-
sol ile ön plana çıkıyor. Aynı 
zamanda, sürücünün sürüş 
durumuna bağlı olarak ilgili 
bilgileri hemen görebilmesini 
ve dört farklı ekran görünü-
mü arasında seçim yapmasını 
sağlayan kullanıcı dostu bir 
ara yüze ve 12 inç yüksek çö-
zünürlüklü dinamik bir gös-
terge ekranına sahip. 

Yeni Volvo FMX isteğe 

GAZ Türkiye, Sakarya’daki 
montaj hattında Euro 6 Cum-
mins 2.8L (170 hp) motorlu 
yeni GAZelle NN’nin seri 
üretimine başladı. Şirket, ilk 
olarak tek kabin (1+2) 3.5 
ton taşıma kapasiteli uzun 
şase kamyonet versiyonunu 
piyasaya sürüyor. Yeni ticari 
araç, Türkiye’deki GAZ ba-
yilerinde çok cazip fiyatlarla 
satışa sunuldu.

GAZelle NN, yeni bir 
hafif ticari araç modelinden 
daha fazlası olacak ve yeni 
nesil GAZ araçlarının teme-
lini teşkil edecek. Çok yönlü, 
güvenilir ve düşük maliyetli 
GAZ ticari araçlarının yeni 
modelleri ve versiyonları ar-
tık bu platform üzerinde ge-
liştirilecek.

Türkiye’de satışa sunulacak 
ilk versiyonlar, 3.5 ton kapa-
siteli, 3745 mm aks mesafeli 

uzun gövde, 3 koltuklu kam-
yonetler ve yerel tedarikçi 
desteğiyle farklı üstyapı seçe-
neklerine sahip olacak.

GAZelle, GAZ’ın kendi 
bünyesinde geliştirilen 6 vi-
tesli joystick şanzımanıyla 
sunuluyor. Yeni şanzımanla 
GAZelle NN daha iyi bir 
çekişe ve sürüş konforuna 
sahip. Ayrıca yakıt tüketi-
mi ve ses seviyesi de düşüş-
te. GAZelle NN, 500.000 

km’nin üzerinde hizmet 
ömrüne sahip modern di-
zel Cummins Euro-6 2.8L 
(170 hp ve 360 Nm’ye kadar 
tork) motora sahip.

GAZ Grubu İhracat Di-
rektörü Leonid Dolgov ko-
nu ile ilgili şunları söyledi: 
“GAZelle NN, Türkiye’deki 
müşterilerimizin çok bek-
lediği bir ürün. Her şeyden 
önce, yeni Euro-6 motora, 
Temmuz’da standart olarak 

gelecek sürücü hava yastığına 
ve rekabetçi bir fiyata sahip 
bir araç. Ayrıca yeni GAZelle, 
çok yönlülüğü ve efsanevi Rus 
dayanıklılığına sahip olduğu 
için sahiplerine çok daha faz-
lasını veriyor. GAZelle NN 
veya Yeni NEXT, yeni nesil 
aracımızdır ve GAZ’ın ana 
ihracat pazarı olan Türkiye’de 
geniş fırsatlar sunmaktadır. 
Yakında Türkiye’de GAZelle 
NN Panel Van satışlarına da 
başlayacağız.”

GAZ Türkiye Genel Mü-
dürü Cengiz Yüksel ise: 
“GAZ Türkiye olarak GA-
Zelle NN’yi satmaya başla-
yan GAZ Grubu’nun Rusya 
dışındaki ilk yan kuruluşu ol-
maktan mutluluk duyuyoruz. 
Müşterilerimizden Türkiye’de 
üretilen GAZelle ticari araç-
lar hakkında sürekli olumlu 
geri bildirimler alıyoruz.”

VOLVO Trucks Başkanı Ro-
ger Alm, “İnşaat sektörü müş-
terilerimiz sürdürülebilirlik, 
maliyet verimliliği ve güven-
lik gibi alanlarda giderek ar-
tan iyileştirme ihtiyaçlarıyla 
karşı karşıya kalıyor. Ope-
rasyonlarını daha kolay, da-
ha güvenli ve daha kârlı hale 
getirmelerine yardımcı olacak 
yenilikçi hizmetler ve sağlam 
kamyonlar üreterek müşteri-
lerimizi destekleme taahhü-
dümüzü, yeni Volvo FMX ile 
kanıtlamış oluyoruz.” dedi.

Yeni Volvo FMX, 
Volvo’nun sağlam ve işlevsel 
inşaat kamyonları üretme 
konusundaki uzun süreli ve 
başarılı deneyimine dayanan, 
tamamen yeni bir kabin plat-
formunu temel alıyor. Volvo 

Trucks Tasarım Şefi İsmail 
Ovacık, Yeni Volvo FMX ta-
sarımıyla ilgili olarak şunları 
söyledi: “Yeni Volvo FMX, 
çeviklik ve dayanıklılığın 
üstün bir kombinasyonunu 
sunmak üzere tasarlandı. 
Yeni kabin, kolayca değiş-
tirilebilir sağlam parçaları 
bulunan bir ön bölmeye, far 
koruyucularına ve yeni “V” 
şeklinde LED farlara sahip. 
Bununla birlikte sürücülerin 
araca binip inmesini kolay-
laştırmak için yeni kaymaz 
basamaklar bulunuyor.”

Yeni Volvo FMX’in daha 
fazla iç hacme sahip kabinin-
de 800 litreye kadar saklama 
alanı bulunuyor. Ayrıca al-
çaltılmış kapı çizgisi ve yeni 
dikiz aynaları sayesinde sü-

olarak, güncellenen havalı 
ön süspansiyon 10 tona ka-
dar ön aks yüküne veya çift 
ön akslar için 20 tona kadar 
izin veriyor. Dümenlenebilir 
avara veya itici aksı bulunan 
kamyonlar için dönüş açıları 
iyileştirilerek daha iyi manev-
ra kabiliyeti ve daha az lastik 
aşınması elde ediliyor. Yeni 
Volvo FMX’teki tüm bu iyi-
leştirmeler inşaat taşımacılığı 
işleri için daha fazla verimlilik 
ve maliyet avantajı sağlıyor.

Yeni Volvo FMX, 0 km/
saate kadar tüm hızlarda ça-
lışan Adaptif Hız Sabitleyici 
(ACC) ile sunuluyor. Volvo 
FMX’in güvenliği arttıran di-
ğer özellikleri arasında, yokuş 
aşağı inerken istenmeyen hız-

lanmayı önlemek için maksi-
mum hızı ayarlayan yokuş iniş 
hız sabitleyicisi bulunuyor. A-
cil Durum Fren Destekli Çar-
pışma Uyarısı ve Elektronik 
Stabilite Kontrolü gibi gü-
venlik özellikleri için bir ön 

koşul olan Elektronik Kont-
rollü Fren Sistemi (EBS) ise 
yeni kamyonda artık standart 
olarak yer alıyor. Şerit Takip 
Desteği ve Stabilite Yardımı 
güvenlik sistemleriyle birlikte 
Volvo Dinamik Direksiyon 
da seçenek olarak sunuluyor.

Yeni Volvo FMX’de yol 
işaretlerini tanıma sistemi 
sayesinde şerit değiştirme 
kısıtlamaları, yol türü ve hız 
sınırlarının tespiti ile sürüş 
güvenliği daha da geliştirildi. 

Madencilik gibi özellikle 
zorlu uygulamalar için Vol-
vo FMX, kapağın tamamını 
açan acil çıkış koluna sahip, 
çelik tavan kapağı ile isteğe 
bağlı olarak donatılıyor.

Sürücü güvenliğini ve 

rahatlığını merkezine alan 
marka vizyonu ile daha fazla 
yük taşıma ve kolay manevra 
kabiliyetine sahip yeni Volvo 
FMX, inşaat sektöründe hem 
verimliliği hem de kârlılığı ar-
tırmaya yardımcı oluyor.

bağlı 9 inçlik bir yan mul-
timedya ekranıyla bilgi-eğ-
lence, navigasyon desteği, 
sürüş bilgileri ve kamerayla 
izleme özelliği sunuyor. Eri-
şimi kolay olan yan ekran, 
direksiyon üzerindeki düğ-
meler, sesli komut veya doğ-
rudan dokunmatik ekran 
kontrol paneli ile sürücü-
nün birçok yoldan etkileşi-
me girmesine olanak tanı-
yor. Bununla birlikte hem 
gösterge tablosunda hem de 
yan ekranda çok sayıda dil 
seçeneği bulunuyor.

Yeni Volvo FMX’te ayrıca, 
sürücünün hem yolda hem 
de arazide potansiyel olarak 
tehlikeli durumlar ile karşı-
laştığında kolaylıkla başa çık-
masına yardımcı olan yeni çe-
kiş kontrol paneli bulunuyor. 
Sürücü kontrol panelindeki 
düğmeler sayesinde diferan-
siyel kilitlerini etkinleştirerek 
gösterge ekranında çekiş du-
rumunu görebiliyor. Yatırıla-
bilir kolon seçeneğine sahip 
yeni direksiyon ise sürücüye 
daha ergonomik bir sürüş po-
zisyonu sağlıyor.

Volvo kamyon serisindeki 
en ağır yüklemeyi sunuyor 

Yeni Volvo FMX, 150 tona 
kadar Toplam Katar Ağırlı-
ğına (GCW) izin veren 38 
ton arka aks kapasitesi ile 
Volvo kamyon serisindeki en 
ağır yüklemeyi sunuyor. Ek 

Tamamen yenilenen kabinli yeni Volvo FMX’in tanıtımını 
gerçekleştirdi. 20 tona kadar artan ön aks ve 38 ton arka aks kapasitesi 
ile yeni Volvo FMX, en ağır şartlar ve en zorlu görevler için tasarlandı. 

Yeni Volvo FMX’in
Kabini Yenilendi
Yeni Volvo FMX’in
Kabini Yenilendi

OTOKAR, İstanbul Sa-
nayi Odası (İSO) tara-
fından 53 yıldır düzen-
lenen İSO 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu araş-
tırmasında tırmanışını 
sürdürüyor. Türkiye’nin 
dev şirketlerinin liste-
lendiği 2020 sonuçları-
na göre Otokar 9 basa-
mak yükselerek 83’üncü 
sırada yer aldı.

Fikri mülkiyet hakları 
kendine ait ürünleriy-
le 5 kıtada 60’tan fazla 
ülkede faaliyet gösteren 
Türkiye’nin öncü oto-
motiv ve savunma sana-
yii şirketi Otokar, İstan-
bul Sanayi Odası’nın 
hazırladığı “Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuru-
luşu” listesindeki başarılı 
yükselişini sürdürüyor. 

Otokar, 2020 yılında 
gerçekleştirdiği üretim 
ve satış doğrultusunda 
ISO’nun 500 Büyük Sa-
nayi Kuruluşu araştırma-
sında 9 basamak birden 
yükseldi. Geçtiğimiz yıl-
ki cirosunu yüzde 20’lik 
artışla 2,9 milyar TL ola-
rak açıklayan şirket, net 
karını ise yüzde 76’lık 
artışla 618 milyon TL’ye 
çıkardı. Dünya markası 
olma hedefiyle ihracat ve 
tanıtım çalışmalarına a-
ğırlık veren Otokar, 2020 
yılında 307 milyon ABD 
doları tutarındaki ihracat 
ile ihracatın ciro içindeki 
payını yüzde 75’e taşıdı. 
Otokar, Türkiye’nin dev 
şirketlerinin listelendiği 
ISO 500 2020 listesinde 
83’üncü sırada yer aldı.

Otokar İSO 500’de 
83’üncü Sıraya 
Yükseldi

GAZ Grubu Türkiye’de Yeni
GAZelle NN Üretimine Başladı
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MAN Truck & Bus SE’nin 
her yıl dünya çapında en iyi 
performansa verdiği ‘Market 
of the Year’ ödülü, 2020 yılın-
da MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş.’ye verildi. Yeni 
MAN Kamyon Nesli, Red 
Dot Tasarım Ödülleri’nde bir 
Red Dot ve Alman Tasarım 
Ödülleri’nde bir Altın ödülden 
sonra, iki iF Design ödülü ile 
prestijli ödülleri topladı.

MAN Truck & Bus SE’nin 
her yıl düzenlediği Internati-
onal Sales Conference - Ulus-
lararası Satış Konferansı, bu 
yıl pandemi nedeniyle online 
olarak gerçekleştirildi. MAN 
Truck & Bus SE yetkililerinin 
yanı sıra dünya genelindeki ül-
ke yöneticilerinin de katıldığı 
toplantıda; MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş., 2020 yı-
lında ortaya koyduğu başarılı 
performansla alkışları topla-
dı. 2019’da yılında İspanya’da 
gerçekleştirilen yeni nesil TG 
kamyon ve çekicilerinin dün-
ya prömiyerinde düzenlenen 
törende; küresel müşteri mem-
nuniyeti ölçümünde en yüksek 
puanı alarak, ‘CustomerFirst 
Award 2019’ ödülünü alan 
MAN Kamyon ve Otobüs Ti-
caret A.Ş., bu kez yeni ve bir 
başarıya daha imza attı.

‘Market of the Year’ ödülü-
nün, her koşulda istikrarlı ba-
şarılarının somut bir göstergesi 

olarak önemli olduğunu belir-
ten MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Genel Müdürü 
Tuncay Bekiroğlu, şunları 
söyledi: “MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş. olarak, bu 
ödül bizim için ayrı ve özel bir 
anlam da taşıyor. Zira, hem ön-
görülemez pandemi koşulları 
ve başta ekonomi olmak üzere 
yol açtığı zorlukların hüküm 
sürdüğü 2020 yılında almış 
olmamız, hem de ülkemizin 
potansiyelini ortaya koyması 
açısından çok önemli bir ödül. 
2019’da MAN Truck & Bus 
SE’nin küresel çapta müşteri 
memnuniyeti dalında ‘Custo-
merFirst Award 2019’ ödülünü 
almıştık. Bu kez de MAN’ın 
dünya genelinde en iyi perfor-
mansı ortay koyan ülke olarak, 
‘Market of the Year’ ödülüne 
layık görüldük. Bu başarının 
temelinde; tamamen müşteri-
lerimize, yani ‘yaşam boyu iş 
ortaklarımıza’ odaklı bir ekip 
olarak çalışmamız, kaliteli hiz-
met, iyi, samimi iletişim ile 
onlara en ideal çözümleri 
sunmamız yatıyor. 

2020 yılını, 
yaşanan tüm 
z or lu kl a r a , 
b e l ir s i z l i k-
lere rağmen 
her alanda ön görülen 
rakamların üstünde kapattık. 
Türkiye ithal kamyon çekici 

pazarındaki geleneksel birinci-
liğimizi devam ettirdik. Hafif 
ticari araç (HTA) segmentinde-
ki markamız TGE ile, her iş ko-
luna sunduğumuz ideal çözüm 
önerileri ile sektörde yerimizi 
aldık. Bizi ilerisi için motive 
eden bu ödüllere önümüzde-
ki süreçte yenilerini eklemeye 

ve Türkiye’nin MAN Truck & 
Bus SE çatısı altında da potan-
siyeli ile, başarılarıyla öne çıkan, 
konuşulan ülke olmasını sür-
düreceğiz. Bu başarıda büyük 
emekleri olan tüm ekip arkadaş-
larıma teşekkür ediyorum.”

Yeni MAN Kamyon Neslinin 
Renk ve Trim konsepti iF 

Design Award 2021’i kazandı 
iF Design Award 2021 için 

52 ülkenden 10 bin’in başvu-
runun arasından seçilen yeni 
MAN Kamyon Nesli, kullanı-
lan malzemelerin ve renklerin 
uyumu ile 98 kişiden oluşan 
güçlü, bağımsız, uluslararası 
jüriyi ikna etmeyi başarırken 
MAN TGX de ek bir yarışma-
da özellikle işlevsel tasarımıyla 
jüriyi etkiledi.     

MAN Kamyon Tasarım 
Bölümü Başkanı Rudolf Ku-
pitza, yeni MAN Kamyon 
Neslinin hemen ayırt edilen 
genel görünüşünü yaratmak 
için faydalandıkları ifade gücü 
ve kullanışlılık etkileşimini an-
latırken, “Araç dışındaki dina-
mik tasarım, gelişme, gelenek 
ve sürdürülebilirliği birleştir-
mekte ve aslan logosu ile güçlü 

ve coşkulu bir kamyon kişiliği 
yaratmaktadır. İçeride, araç, 
uzun seferler için bile sürücü-
nün sezgisel, güvenli ve rahat iş 
ve yaşam alanı ihtiyacına göre 
tutarlı bir şekilde düzenlenmiş-
tir” şeklinde konuştu.   

MAN Truck & Bus Satış ve 
Müşteri Çözümlerinden sorum-
lu Yönetim Kurulu Üyesi Gö-
ran Nyberg, özellikle kullanışlı 
sürücü alanı tasarımıyla Red 
Dot Tasarım Ödülleri’nden bir 
Red Dot’un ve Alman Tasarım 
Ödülleri’nden bir Altın ödü-
lün peşinden gelen iF Design 
ödülü’nün getirdiği sevinçle 
“bu yeni ödülden çok gurur 
duyduk. Bu, tüm tasarım ekibi-
mizin yaratıcılık ve tutkusunun 
muazzam şekilde onaylanma-
sıdır. Yeni kamyonlar gerçek 
MAN’lardır ve her sürücü için 
aslan gücünde yol arkadaşları-
dır” dedi.

MAN Ödüle Doymuyor

AĞIR ticari sektöründe gerek 
mühendislik tecrübesi gerek-
se de 60 yıllık mirası ile öne 
çıkan Ford Trucks, dünya ça-
pında büyümesine Portekiz, 
İspanya, İtalya ve Belçika’da 
arka arkaya gerçekleştirdiği 
açılışların ardından Lüksem-
burg ile devam ediyor.  2019 
Uluslararası Yılın Kamyonu 
(ITOY) ödülünün sahibi 
olan çekicisi F-MAX başta 
olmak üzere, Ford Otosan 
mühendislerinin Eskişehir’de 
sıfırdan geliştirdiği ürün 
portfolyosu ve yenilikçi tek-
nolojiler ile uluslararası are-
nada yoğun talep gören Ford 
Trucks, Batı Avrupa yayılım 
planlarında stratejik öneme 
sahip Lüksemburg pazarına 
yeni distribütörü GTTS iş 
birliği ile giriş yapacak.

yük memnuniyet duyuyoruz. 
Lüksemburg’un markamız 
için önemli fırsatlar barındır-
dığına inanıyoruz. Burada, 
en verimli taşıma çözümleri 
sunan modellerimizle yeni 
müşterilerimize değer yarat-
mayı hedefliyoruz.”

Avrupa’nın Ford Trucks’ın 
ana ihracat pazarı olduğunu 
ve Lüksemburg’un büyüme 
planlarında önemli bir role 
sahip olduğunu vurgulayan 
Turfan, “Ford Trucks olarak, 
Batı Avrupa’da kalıcı ve güçlü 
büyüme için gerekli hazırlık-
larımızı tamamlıyoruz, sırada 
Almanya, Fransa ve Hollanda 
var” dedi.

F o r d 
Trucks’ın 
u l u s l a -
r a r a s ı 
b ü y ü m e 
p l a n l a r ı n a 
pandemiye rağ-
men, kilit önem taşıyan pa-
zarlarda ardı ardına açılışlar 
ile önemli adımlar attıklarını 
belirten Ford Trucks Genel 
Müdür Yardımcısı Serhan 
Turfan, şunları söyledi: “Pan-
demiyle birlikte yükselen e-
ticaret trendi, tüm dünyada 
lojistik ve nakliye ihtiyacını 
artırdı. Pandeminin bu et-
kisine paralel olarak, global 
çapta özellikle kamyon, çe-
kici talebinde artış devam 
ediyor. Ağır ticari endüstrisi, 
2021’e büyüme ivmesiyle baş-
ladı, önümüzdeki dönem bu 

büyümenin devam 
edeceğini öngörmek-

teyiz. Bu rüzgarı da arka-
mıza alarak, Batı Avrupa’nın 
tamamına yayılma hedefi-
mize hız kesmeden devam 
ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda 
Belçika’daki ilk distribütörü-
müzü atayarak büyümemi-
zi sürdürdük, şimdi de hız 
kesmeden Lüksemburg’daki 
bayi yapılanmamızı tamamlı-
yoruz. Ağır ticari sektöründe 
kalite ve hizmet beklentisinin 
en yüksek olduğu pazarlar-
dan biri olan Lüksemburg’da 
sektörün önde gelen, tecrü-
beli kuruluşlarından GTTS 
ile iş birliği yapmaktan bü-

SABANCI Grubu 
bünyesindeki Temsa 
Motorlu Araçlar Genel 
Müdürlüğü görevine, 
Ilgaz Korkmaz atandı. 
Korkmaz, Şubat 2019 
tarihinden bu yana 
Brisa Perakende ve 
Özel Müşteriler Satış 
Direktörü olarak görev 
yapıyordu.

Şubat 2019 tarihin-
den bu yana Sabancı 
Grubu bünyesindeki 
Brisa Bridgestone Sa-
bancı Lastik Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’de Pera-
kende ve Özel Müşteri-

ler Satış Direktörü ola-
rak görev yapan Ilgaz 
Korkmaz, 1 Haziran 
2021 itibarıyla Temsa 
Motorlu Araçlar Pazar-
lama ve Dağıtım A.Ş. 
Genel Müdürlüğü gö-
revine atandı. 

Korkmaz, iş hayatın-
da Tübitak Uzay, Mikes 
Mikrodalga Elektronik 
Sistemler (ABD) ve 
RMK Maine’de çeşitli 
görevlerde bulundu. Sa-
bancı Topluluğu’na Ara-
lık 2013 yılında katılan 
Korkmaz, 2013-2019 
yılları arasında Sabancı 
Holding bünyesinde, 
Komatsu, Volvo Trucks 
ve Crown markalarının 
distribütörlüğünü yü-
rütmekte olan Temsa 
İş Makinaları A.Ş.’de İş 
geliştirme ve Endüstri-
yel Ürünler Satış Grup 
Müdürü ve Satış Sonra-
sı Hizmetler Direktörü 
olarak görev aldı.

Ilgaz Korkmaz Temsa 
Genel Müdürü Oldu Ford Trucks

Batı Avrupa’daki
Büyümesini
Sürdürüyor

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü
Tuncay Bekiroğlu
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AG İcra Ku-
rulu Üyesi 
M a r t i n 
D a u m , 
y a p m ı ş 
o l d u ğ u 
değerlen-
d i r m e d e ; 
“Kamyonları-
mızın elektrikliye 
geçiş sürecine ilişkin 
teknoloji stratejimizi tutar-
lılıkla sürdürüyoruz. Müşte-
rilerimize kullanım amacına 
uygun olarak batarya veya hid-
rojen bazlı yakıt hücrelerine 
dayanan en iyi CO2 nötr kam-
yonları sunmayı amaçlıyoruz. 
Programa tam olarak uyuyo-
ruz. GenH2 Kamyon için kap-

ELEKTRIĞE geçiş süre-
cinde Daimler Trucks, esnek 
ve zorlu uzun yol kullanım-
ları için hidrojen bazlı yakıt 
hücrelerine güveniyor. Bu 
sayede yakıt ikmali olmadan 
bin kilometre ve üzerinde bir 
menzil hedefleniyor. Mar-
ka, 2020 yılında tanıtılan 
GenH2 Kamyon’un yeni ve 
daha da geliştirilmiş proto-
tipinin kapsamlı testlerine 
Nisan ayı sonunda başladı 
ve böylece seri üretime giden 
yolda önemli bir adım atıldı. 
Daimler Trucks mühendis-
leri, yakıt hücreli GenH2 
Kamyon’u en ince ayrıntısına 
kadar adım adım test ediyor. 
Araç ve bileşenler için uygula-

nan son derece zorlu ve geniş 
kapsamlı testler kapsamında 
standart test prosedürlerinin 
yanı sıra; kesintisiz kullanım, 
farklı hava ve yol koşulları ve 
çeşitli sürüş koşullarına odak-
lanılıyor.

Daimler Trucks, bu yıl sona 
ermeden GenH2 Kamyon’un 
trafiğe açık yollarda testleri-
nin yapılmasını öngörürken, 
müşteri testlerinin de 2023 
yılında başlaması planlanıyor. 
Gerçekleşen testlerin ardın-
dan, ilk seri üretim GenH2 
Kamyon’un 2027 yılından 
itibaren müşterilere teslim 
edilmesi hedefleniyor.

Daimler Truck AG İcra 
Kurulu Başkanı ve Daimler 

taahhütleri de bu teknolojiye 
ivme kazandıracaktır. Siyasi 
destek, hidrojen altyapısının 
geliştirilmesini teşvik etmede 
ve yakıt hücreli kamyonların 
müşterilerimiz için uygun 
maliyetli olmasını sağlamada 
önemli bir rol oynuyor.” 

1,2 milyon kilometrelik 
zorlu test

Daimler Trucks geliştir-
me mühendisleri GenH2 
Kamyon’u, benzer bir 
Mercedes-Benz Actros ile 
aynı dayanıklılığı sağlayacak 
şekilde tasarlıyor. Bu, 1,2 
milyon kilometre yol, 10 
yıllık kullanım ömrü ve top-
lam 25 bin çalışma saati an-
lamına geliyor. Bu nedenle 
GenH2 Kamyon, tıpkı her 
yeni nesil Actros gibi son de-
rece zorlu testlerden geçmek 
zorunda. Araç, sadece testin 
ilk birkaç haftasında zorlu 
kullanım koşullarında dina-
mometre üzerinde yüzlerce 
kilometre kat etti ve ayrıca 
pist ortamında acil frenleme 
veya bozuk zeminde sürüş 
gibi çok farklı koşullarda 
test edildi. 

Daimler Trucks, fiziksel 

koşullara bağlı olarak aynı de-
polama hacminde, gaz halin-
deki hidrojene kıyasla, daha 
yüksek enerji yoğunluğuna 
sahip olduğundan sıvı hidro-
jeni tercih ediyor. Buna bağlı 
olarak, sıvı hidrojenle doldu-
rulan bir yakıt hücreli kam-
yon, çok daha küçük ve daha 
düşük basınç sayesinde daha 
hafif depolarla yetinebiliyor. 
Bu, daha büyük bir kargo ala-
nı ve daha yüksek bir taşıma 
kapasitesi anlamına gelirken 
daha fazla hidrojen de de-
polanabiliyor. Tüm bunlar 
günün sonunda menzili art-
tırıyor. Bu nedenle, seri üre-
tim GenH2 Kamyon, eşdeğer 
gelen dizel kamyonlar gibi, 
planlanması zor uzun mesafe-
li sürüşler ve birden fazla gün 
süren seferler için uygun bir 
yapı sergiliyor.

Daimler Trucks uzman-
ları, sıvı hidrojen depolama 
teknolojilerinin gelişimini 
de sürdürüyor. Mühendisler, 
GenH2 Kamyon’un zorlu 
testlerine devam ederken, 
yılsonuna kadar yeni depo 
sistemini prototiplerde kul-
lanıma hazır hale getirmeyi 
planlıyor. Araçlar, seri üretim 
sürecine kadar, sadece sıvı 
hidrojen depo sistemleriyle 
test edilecek. O zamana kadar 
GenH2 Kamyon’un testle-
rinde bir ara çözüm olarak 
gaz halindeki hidrojen depo 
sistemi kullanılacak. Daim-
ler Trucks, böylece gaz ve sıvı 
olmak üzere her iki hidrojen 
türünün de teknik olarak uy-
gulanabileceğini gözler önü-
ne serecek.

samlı testlerin başlamasından 
çok memnunum” dedi.

Daum sözlerine şöyle de-
vam etti: “Hidrojen bazlı 
yakıt hücresi güç-aktarma 
sistemi, geleceğin CO2 nötr 
uzun mesafeli kamyonları-
nın vazgeçilmezi olacak. Bu, 
teknolojiyi seri üretime geçir-
mek için birlikte çalıştığımız 
ortaklarımız tarafından da 
onaylandı. Buna ek olarak, 

Avrupa genelinde yö-
netimlerin ka-

rayolu yük 
taşımacı-

l ı ğ ı n d a 
h i d -
r o j e n 
k u l l a -
nımına 

yönelik 

Daimler’in Hidrojen
Yakıtlı Kamyonu 
Testlere Başladı

Mercedes Vito Tourer’a 237 HP’lik Yeni Motor Seçeneği
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Mercedes-Benz 
GenH2 Kamyon’un 
daha da geliştirilmiş 
ilk prototipi, Nisan 
ayının sonundan bu 
yana test ediliyor, 
kamyon’un müşteri 
testleri ise 2023’te 
başlayacak.

Mercedes-Benz’in 9 kişilik araç dünyasına 
yön veren modeli Vito Tourer, 237 HP güç 
üreten yeni motoruna kavuştu.

YENI dört silindirli tur-
bo dizel motor ailesinden 
OM 654, yüksek verimlilik 
seviyesiyle performansı ve 
yakıt ekonomisini bir arada 
sunan Mercedes-Benz Vito 
Tourer’da hem Select hem de 
Select Plus donanımlı araç-
larda yeni motor güç ünite-
leri sunulmaya başlandı. Yeni 
motor için ayrıca Uzun ve 
Ekstra Uzun seçenekleri de 
sunuluyor. Haziran 2021 iti-
barıyla; 116 CDI (163 HP) 
olarak sunulan Pro donanım-
lı araçlar 119 CDI (190 HP) 
olarak, 119 CDI (190 HP) 
olarak sunulan Select dona-
nımlı araçlar ise 124 CDI 
(237 HP) olarak satışa sunul-
maya başlandı.

Tümü arkadan itişli 
Mercedes-Benz Vito Tourer 
versiyonları, verimlilik ve 
emisyon açısından optimize 
edilmiş, tamamen Mercedes-

Benz teknolojisi ile üretilen, 
OM 654 kodlu dört silindirli 
2.0 litrelik turbo dizel motor-
la sunuluyor. 237 HP (174 
kW) güç ve 500 Nm tork 
(Yakıt tüketimi karma 7,6 
lt/100 km, CO2 emisyonu 
karma 199 gr/km) değerine 
sahip Vito 124 CDI mode-
linin eklenmesiyle birlikte 

Vito’daki motor güç seçeneği 
dörde çıktı. 

Giriş seviyesinde 136 HP 
(100 kW) güç ve 330 Nm 
tork (yakıt tüketimi karma 
6,6-5,8 lt/100 km, CO2 e-
misyonu karma 173-154 gr/
km) değerine sahip model 
Vito 114 CDI olarak adlan-
dırılıyor. Bir üst seviyede 163 

HP (120 kW) güç ve 380 
Nm tork (Yakıt tüketimi kar-
ma 6,4-5,8 lt/100 km, CO2 
emisyonu karma 169-156 gr/
km) değerine sahip Vito 116 
CDI var. Bir üst seviyede ise 
190 HP (140 kW) güç ve 440 
Nm tork (Yakıt tüketimi kar-
ma 6,4-5,8 lt/100 km, CO2 
emisyonu karma 169-154 gr/
km) değerine sahip Vito 119 
CDI bulunuyor. Yeni gelen 
motor, Vito Tourer ailesinin 
en üstüne konumlanıyor. 
Airmatic ile daha konforlu 

yolculuklar
Select donanımına sahip 

Vito Tourer’da Airmatic 
havalı süspansiyon sistemi 
opsiyon olarak sunulmaya 
başlandı. Süspansiyonu yol 
yüzeyine uyacak şekilde ayar-
layabilen Airmatic, süspan-
siyonun sönümlemesini her 
bir tekerlek için otomatik 
olarak mevcut sürüş duru-

muna veya yolun durumuna 
göre düzenleyebiliyor. Bu sa-
yede her durum için sarsıntı-
sız sürüş konforu sağlanıyor. 
Airmatic havalı süspansiyon, 
kullanıcılarına Konfor, Spor, 
Manuel, Lift olmak üzere 
dört farklı sürüş modu seçe-
neğiyle birinci sınıf yolculuk 
konforu sunuyor.

Hız arttığında aracı alçal-
tan Airmatic, sürüş stabilite-
sini artırmanın yanı sıra yakıt 
tüketiminin azaltılmasına da 
katkıda bulunuyor. Entegre 
otomatik seviye kontrolü sa-
yesinde, araç seviyesi, ağır bir 
şekilde yüklendiğinde veya 
bir römork kullanıldığında 
bile sabit kalabiliyor. 

Vito Tourer’ı 35 mm yük-
selten “L-Lift” modunda 
90 km/s hızın üzerine çı-
kıldığında sistem otomatik 
olarak aracı “C-Comfort” 
moduna geri alarak aracı 

normal yüksekliğine dön-
dürüyor. Bu sayede sürüş 
stabilitesi artarken optimize 
edilmiş bir yakıt tüketimine 
katkı sağlanıyor.

Konfor ve verimliliği
arttıran 9G-Tronic
otomatik şanzıman

Tümü arkadan itişli Vi-
to Tourer versiyonlarında 
9G-TRONIC otomatik 
şanzıman standart olarak 
sunuluyor. Yüksek verimlilik 
seviyesine sahip tork kon-
vertörlü otomatik şanzıman, 
7G-TRONIC’in yerini alı-
yor. Sürücü, Dynamic Select 
seçim düğmesi üzerinden 
“Konfor” ve “Spor” sürüş 
modlarından birini seçe-
rek vites değişim zamanını 
ayarlayabiliyor. Sürücü ayrı-
ca “Manuel” modu seçerek 
direksiyon üzerindeki kulak-
çıklarla manuel olarak da vi-
tes değiştirebiliyor.



TİCARİ ARAÇLAR

RENAULT Trucks ve Ko-
çaslanlar Otomotiv, İstanbul, 
Çorlu, Bursa, Bolu, Düzce ve 
Sakarya’da tamamlanan ilk 
bölge rotasında büyük bir ilgi 
ile karşılandı. 

TIRSAN, her sene olduğu gibi 
Türkiye’nin en büyük ilk 500 
Sanayi şirket sıralamasında 
yerini aldı. Treyler sektörünü 
temsilen listede yer alan Tırsan, 
2020 yılı üretim performansına 
göre 154’üncü sırada, ihracat 
performansı genel sıralamada 

ARVAL Mobility Obser-
vatory’nin TEB Arval’ın deste-
ğiyle hazırladığı 2021 Mobilite 
ve Filo Barometresi’nin sonuç-
ları açıklandı. Mobilite trend-
lerinin geleceği hakkında ipucu 
veren ve ülkeler bazında veriler 
sunan araştırmaya göre, Türki-
ye’deki şirket filolarında mey-
dana gelen büyüme dikkat çekti.

Araç filolarında yaşanan de-
ğişimi belirleyen Mobilite ve 
Filo Barometresi araştırması 
için 20 farklı ülkeden yaklaşık 
5 bin 200 filo yöneticisiyle gö-
rüşüldüğünü belirten TEB Ar-

Koçaslanlar Otomotiv Yö-
netim Kurulu Başkanı Mah-
mut Koçaslanlar, etkinlikler 
sonrasında açıklamada bulu-
narak; “Özellikle pandemi sü-
recinde değişen tüketim alış-

ise 76’ncı sırada konumlandı. 
Sakarya Ticaret Odasına ka-

yıtlı ilk 500’de yer alan ikinci 
büyük otomotiv sanayi şirketi 
olan Tırsan, aynı zamanda oto-
motiv üreticileri arasında ih-
racat performansına göre ISO 
500 sıralamasında ki ilk 15 şir-

val Genel Müdürü Kağan Yaşa, 
Türk yöneticilerinin geleceğe 
dair beklentilerin olumlu yön-
de ilerlediğini söyledi.

Araştırmada öne çıkan veriler 
ise şöyle; Türkiye’de ortalama 
kurumsal filo büyüklüğü 44’den 
69’a yükseldi. Araştırmaya katı-
lanların yüzde 71’i önümüzdeki 
üç yıl içerisinde artışın devam 
etmesini bekliyor. Bu oran geç-
tiğimiz yıl yüzde 48 seviyelerin-
deydi. Küçük ölçekli işletmeler-
de beklenti yüzde 42’lerdeyken, 
büyük ölçekli şirketlerin tama-
mı büyüme bekliyor.

kanlıkları doğrultusunda şehir 
içi dağıtım araçlarının önemi 
daha da arttı. Renault Trucks 
D-MED serimiz, gerek tonaj, 
gerek kasa uzunlukları, gerek-
se sağladığı avantajlı hacimler 
sebebiyle segmentinde öne çı-
kıyor. Bu geniş yelpaze, gıda ve 
soğuk zincir sektöründe farklı 
araç ihtiyaçlarını karşılarken, 
dayanıklı tüketim mallarında 
tenteli veya açık kasa araç ihti-
yacıyla da örtüşüyor. Bu neden-
le Türkiye genelinde düzen-
lenen etkinliklerle taşımacılık 
sektörünün profesyonellerine 
ve kendi işini yapan kobilere 
yeni D- MED serisini yakın-
dan inceleme fırsatını sunmayı 
planladık” diye belirtti. 

ketten biri oldu. 
Tırsan,  uzman çalışanları, 

güçlü Ar-Ge ve yalın üretim 
altyapısı ile Avrupa başarılarına 
yenilerini eklemeye, müşterile-
rinin rekabet gücünü arttırmaya 
ve kendi teknolojisi ile sektöre 
yön vermeye devam edecektir.

Araştırma sonuçlarına göre 
büyüme beklentisinin temel 
unsurları; Kovid-19 nedeniyle 
çalışanlara güvenli bir ulaşım 
aracı sunmaları (yüzde 66) ve 
şirket araç kullanımına ihtiyaç 
duyulan yeni bir proje veya 
büyüme gerçekleşmesi.  (yüzde 
66) Ayrıca insan kaynaklarıyla 
ilgili gereklilikler de (yüzde 38) 
büyümede ön plana çıkıyor.

Şirketler çevreci araçlarla 
ilgilendi

Şirketlerin hibrit ve elekt-
rikli araçlar gibi çevreci al-
ternatiflere yönelmesi araş-

250 bg ve 280 bg alternatif-
leri ile sunulan Renault Trucks 
D-MED kamyonlar, tam oto-
matik şanzıman, havalı süspan-
siyon ve klima donanımı ile seg-
mentinde opsiyonel olan birçok 
özelliği standart hale getiriyor. 
Renault Trucks D-MED kam-
yonlar, 4x2 ve 6x2 seçenekleri i-
le sunuluyor. Tüm üstyapı yük-
sekliklerine ve kabinlere uygun 
D-MED serisi, bütün dağıtım 
hizmetlerinin gerekliliklerini 
en üst noktada karşılıyor.

Etkinliklerde araçların bü-
yük ilgi gördüğüne değinen 
Mahmut Koçaslanlar; “Pan-
demi nedeniyle özel tedbirler 
alarak buluşmalarımızı gerçek-
leştirdik. Taşımacılık sektö-

tırmada tespit edilen önemli 
hususlardan. 2020 yılında her 
10 şirketten 7’si hibrit, plug-in 

rünün bu etkinliğe gösterdiği 
ilgiden ve yeni ürünleri tanıma 
hevesinden çok mutlu olduk. 
Renault Trucks D- MED araç-
ların uygulamalara göre özel-
leştirilebilen farklı dingil ve 
kasa ölçüleri olması ve her işin 
ihtiyacını karşılayabilen dona-

hibrit araçları filosuna kattığı-
nı veya önümüzdeki 3 yıl içeri-
sinde dahil etmeyi planladığını 
belirtirken, geçen yıl yalnızca 
her 10 şirketin 3’ü bu seçenek-
leri değerlendirdi.

Yüzde 100 elektrikli araçla-
rın ise önümüzdeki 3 yıl içeri-
sinde filolardaki oranında ö-
nemli bir artış bekleniyor. 2019 
yılı sonuçlarına göre, yüzde 100 
elektrikli araç kullanan veya 
önümüzdeki 3 yıl içerisinde 
şirket filolarına eklemeyi plan-
layan şirketlerin oranı yüzde 30 
iken, 2020 yılında bu oran yüz-
de 62’yi gördü. Özellikle binek 
araçlarda bu alternatif tekno-

nımları takdir edildi. Sınıfının 
en ekonomik yakıt tüketimine 
sahip olması nedeniyle beğeni 
topladı. Aracın dizayn ergo-
nomisi sebebiyle manevra ka-
biliyetinin yüksek olması ise 
beğenilen diğer bir özelliğiydi” 
şeklinde açıkladı.

lojilerin ön plana çıkmasında 
yakıt maliyetlerini düşürmenin 
(yüzde 82), çevresel etkileri 
azaltmanın (yüzde 76) ve şirket 
imajını güçlendirmenin (yüzde 
73) etkisi düşünülüyor.

Türkiye, telematik
kullanımında zirvede

Kovid-19 hayatın her alanın-
da dijitalleşmeyi hızlandırırken, 
Türkiye telematik kullanımın-
da zirvede yer edindi. Araştır-
mada; Türkiye’deki şirketlerin 
yüzde 81’inin filolarında te-
lematik kullandığı; bu oranın 
binek araçlarda yüzde 79 iken, 
hafif ticari araçlarda yüzde 45 
seviyelerinde gezdiği aktarıldı.

Renault Trucks D-MED İlk Rotasını Tamamladı 

Tırsan Üretim ve İhracattaki 
Başarısını Sürdürdü

Vivaro-E Hydrogen
3 Dakikada Şarj Oluyor

Türkiye’de Araç Filoları Büyüyor 
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TEB Arval Genel Müdürü 
Kağan Yaşa

ŞARJ edilebilir yakıt hüc-
resi teknolojisine sahip o-
lan Opel Vivaro-e Hydro-
gen sıfır emisyonlu ulaşım 
sağlarken, aynı zamanda 
oldukça kısa bir sürede 
şarj olmasıyla da dikkatleri 
üzerine çekiyor. 

“Hidrojen, fosil yakıt-
lardan arındırılmış bir ge-
lecekte entegre ve verimli 
enerji sisteminin temel 
unsuru olabilir” diyerek 
konuyla ilgili görüşlerini 
paylaşan Opel CEO’su 
Michael Lohscheller, “Hid-
rojen yakıt hücreli araç 
teknolojilerinde 20 yıldan 
daha uzun süredir deneyi-
me sahibiz. Dünyada sıfır 
emisyon, uzun sürüş men-
zili ve sadece üç dakikada 
şarj ayrıcalığını bir arada 
sunan neredeyse başka güç-
aktarma sistemi yok” açık-
lamasında bulundu.  

Yeni yakıt hücreli e-

lektrikli aracın konsepti 
(FCEV), iki adet sürgülü 
yan kapıya sahip batarya 
elektrikli Opel Vivaro-
e’ye dayanıyor. Vivaro-e 
Hydrogen’deki şarj edile-
bilir yakıt hücresi sistemi, 
aracın kaputunun altın-
daki mevcut güç-aktarma 
sistemiyle yakıt hücresi sis-
teminin entegrasyonunu 
sağlıyor. Vivaro-e BEV’nin 
bataryası üç adet 700 bar 
hidrojen tankı ile değişti-
rilerek; karbon fiber silin-
dirlerin sadece üç dakika-

da dolması ve 400 km’nin 
üzerinde (WLTP) menzile 
ulaşması sağlanıyor. Zekice 
uygulanan bu sistem saye-
sinde yakıt hücreli elekt-
rikli hafif ticari araç versi-
yonu da, batarya elektrikli 
versiyon ile aynı kullanım 
özelliklerini sunuyor. Her 
iki versiyonda gövde üze-
rinde herhangi bir değişik-
lik yapmadan 5,3 ila 6,1 
metreküplük kargo hac-
mini ve bin 100 kilograma 
kadar yükleme kapasitesini 
aynen koruyor.



YAN SANAYİ

ton Consulting Group ile 
birlikte büyük bir adım attık 
ve İşin Geleceği planı kapsa-
mında vizyonumuzu ve 2023 
hedeflerimizi belirleyerek 
dönüşüm için yol haritamızı 
detaylandırdık. En büyük a-
macımız iş yapış biçimlerimi-
zin, çalışma ortamlarımızın 
ve iş gücümüzün geleceğini 
bütüncül ve insana odaklı bir 
bakış açısıyla ele alarak ta-
sarlamak. Bu, Brisa’nın hem 
kendi sektöründe hem de 
yakın sektörlerde ulusal ve 
uluslararası alanda en iyi ör-
neklerden biri olmasını daha 
güçlendirecek kapsamlı, çok 
boyutlu ve heyecanlı bir dö-
nüşüm yolculuğu olacak. Ça-
lışanlarımız ve tüm paydaş-
larımızla birlikte çıktığımız 
bu yolculuğun bir parçası 
olmaktan büyük heyecan ve 
gurur duyuyorum” dedi.

Brisa İnsan Kaynakları Ge-
nel Müdür Yardımcısı Nil-
gün Özkan ise; “İşin Geleceği 
kurumsal bir dönüşüm ve bu 
yüzden tüm çalışanlarımız ve 
yöneticilerimiz dahil olmak 
üzere herkesin bağlılığını ve 
çabasını gerektirecek. Plan 
kapsamında belirlediğimiz 
7 boyutun her birini farklı 
fonksiyonlardan liderlerimi-
zin sahipliği ile ele alıyoruz. 
“İşin Geleceği Senin İçin” di-
yerek çalışanlarımızı da süre-
ce dahil ediyoruz” dedi.

BRISA, son dönemde 
Kovid-19’la birlikte daha 
da hızlanan çalışma haya-
tındaki değişimde öncü ol-
mak ve çalışanlarını gelece-
ğe hazırlamak için Boston 
Consulting Group (BCG) 
Türkiye iş birliğiyle hazırla-
nan “İşin Geleceğine Uyum” 
planını hayata geçirdi. Plan 
Akıllı&Uzaktan Çalışma, 
Fiziksel ve Zihinsel Sağlık, 
Esnek İş Gücü ve Yüksek 
Performans, Yetenek ve Be-
ceri yönetimi, Geleceğin Li-
derliği, Amaç Odaklı Orga-
nizasyon ve Kültür, Dijital, 
Veri odaklı ve Çevik Orga-

nizasyon olmak üzere 7 ana 
boyut altında uygulanacak. 
Her boyut Brisa liderleri ta-
rafından sahiplenilerek proje 
takımları oluşturuldu. 

Mevcut durumun anlaşıl-
ması için iyi uygulama araş-
tırmaları  ve değerlendirme 
araçları kullanıldı. şirketin 
tüm fonksiyonlarını tem-
silen 38 bölüm katılımı ile 
akıllı ve uzaktan çalışma & 
esnek işgücü anketleri yapıl-
dı. Çevik çalışmaya uygun 75 
kişilik odak grubuna çevik 
organizasyon anketi uygu-
landı. Bu anketler ile elde e-
dilen içgörülerle de  Brisa’da 

“İşin Geleceği”ne yönelik 7 
boyut ve bunlara ilişkin he-
defler belirlendi.

Plan dahilinde geçmiş-
te olduğu gibi gelecekte de 
insan odaklılık ön planda 
tutuldu; bu çerçevede çalı-
şan bağlılığının artırılması 
ve daha rahat bir çalışma 
ortamı sağlanması için pan-
demi sürecinde ülkemizde 
ve tüm dünyada yaygınlaşan 
uzaktan ve hibrit çalışma 
modelleri kalıcı hale getirile-
cek. Beyaz yakalı çalışanların 
büyük bölümü bu kapsamda 
olacak. Brisa, akıllı teknolo-
jilerin etkin bir biçimde kul-
lanıldığı dijital ortak çalışma 
merkezine dönüştürülecek. 
Tüm çalışanları kapsayan 
çalışan destek programları, 
bedensel, ruhsal, zihinsel ila-
ve sağlık destek paketleri ile 
zenginleştirilmiş programlar 
oluşturulacak. Esnek istih-
dam ve çalışma modelleri 
farklı alternatiflerle çalışan-
ların tamamına sunulacak. 
Büyük bir çalışan grubunun 
farklı projelerde çalışabile-
ceği ve proje tamamlama sü-
relerini kısaltacak çevik yön-
temler kullanıma alınacak.

Brisa CEO’su Haluk 
Kürkçü; “Brisa olarak Bos-

A K A D E M I S Y E N -
LERIN tespit ve çö-
züm yaklaşımlarını 
içeren 11 eserden olu-
şan ve konuya bilimsel 
pencere açan proje; tra-
fik düzenleyicileri, uy-
gulayıcıları başta olmak 
üzere kamu ve ilgili ku-
rumlarla paylaşılacak. 
Kitaplaştırılan proje, 
bilimsel yazılı bir refe-
rans kaynak olması açı-
sından önem taşıyor.

LASİD Yönetim 

Kurulu Başkanı Haluk 
Kürkçü ‘’Projemizin 
trafik güvenliğiyle ilgili 
atılacak adımlara ilham 
olacağına inanıyoruz’’ 
derken, Proje Danış-
manı Doç. Dr. Ilgın 
Gökaşar ‘’Trafik gü-
venliği çok hızla deği-
şen dinamik bir konu. 
Toplumun alışkanlık-
larından, nüfus artışı ve 
yerel özelliklere, tekno-
lojik gelişmelere kadar 
çok fazla değişkeni var. 
Çözümler üretiliyor 

ancak bu hızlı değişimden 
dolayı yetersiz kalabiliyor. Bu 
durumda sığınılan bir kavram 
var; ‘Trafik canavarı’. Oysa ko-
nuya bütüncül bakan, sistemli 
bir ulusal yol emniyeti prog-
ramına ihtiyaç var. Hatayı sü-
rücüye yüklemek yerine soru-
nun temelde çözümü için yol 
kusurlarının giderilmesi, mü-
hendislik tedbirlerine öncelik 
verilmesi, teknoloji gelişme-
lerden faydalanılması, kanun-
ların günün sorun ve şartlarına 
göre güncellenmesi, suç ve ce-

za ekseninden çıkarılıp doğru 
bilinçlendirmenin sağlanması 
gerekiyor. Bilimsel yaklaşımla-
rıyla bu kitap, bu meselede bir 
rehber olacaktır’’ dedi.

Kurulduğu günden bu ya-
na “güvenli trafik” ve “doğru 
lastik” bilincinin kamuoyun-
da yaygınlaşması için çalış-
malar yürüten Lastik Sanayi-
cileri ve İthalatçıları Derneği 
LASİD, bu hayati konuya ye-
ni bir bakış açısı kazandırmak 
hedefiyle adım attı. Türkiye 
lastik sektörünün önde gelen 
üretici ve ithalatçı markaları-

nı temsil eden sektör derneği, 
1 yılı aşkın süredir üzerinde 
çalışılan Güvenli Trafik Aka-
demik Eser Projesi’ni hayata 
geçirdi. LASİD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Haluk Kürkçü, 
projeyi online düzenlenen 
lansman toplantısında du-
yurdu: ‘’Trafik güvenliği 
konusunda ilk kez bu kadar 
kapsamlı ve geniş katılımlı 
akademik bakış açısı bir araya 
geldi, yazılı ve kalıcı bir refe-
rans kaynak yaratılmış oldu. 
Projemiz sorunları teşhisle 
birlikte akademisyenlerimi-
zin çözüm yaklaşımlarını da 
içeriyor’’ şeklinde konuştu.

LASİD Genel Sekreteri 
Erdal Kurt proje kapsamın-
da Bilim Seçici Kurulu tara-
fından seçilen 11 akademik 
eserin kitaplaştırıldığını, bu 
kitapların referans kaynak 
olarak ilgili tüm kurumlarla 
paylaşılacağını kaydederken; 
derneğin önceki dönem yö-
netimini üstlenen Cevdet A-
lemdar ise ‘’Bu hayati konuda 
elimizi nasıl taşın altına ko-
yarız, diye araştırırken yazılı 
çok fazla kaynak olmadığını 
gördük, proje bu fikirle doğ-
du. İstedik ki yayadan sürü-
cüye, trafik düzenleyicilerden 
uygulayıcılara, yasa koyucu-
lardan denetleyicilere kadar 
her kesimin başvurup yarar-
lanacağı güvenli bir kaynak 
olsun’’ dedi. 

Brisa Çalışanlarını
Geleceğe Hazırlıyor

LASİD Güvenli Trafiğin 
Kitabını Yazdı
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YAN SANAYİ

TAM elektrikli çalışma kapasi-
tesine sahip eGen Flex, yaşam 
kalitesini arttırmak ve çevrenin 
korunmasını desteklemek üze-
re Mayıs ayında New York’ta 
hizmete başladı.

Allison elektrikli hibrit sis-
temi, devrim niteliği taşıyan 
kabiliyetleri ve müşterilerin 
ihtiyaç duyduğu anda tam 
elektrikli sürüş kabiliyetini, 
tam elektrifikasyon için ek 

MAN Lion’s City otobüslerine 
teknoloji şirketi ve premium 
lastik üreticisi Continental’in, 
akünün ve aracın ağırlığını ta-
şıyabilen Conti Urban HA3 
lastikleri takıldı.

Almanya’da toplu taşıma 
şirketi Hamburg-Holstein 
GmbH (VHH) 2020 yılında 
otobüs filosu için yalnızca sı-
fır emisyonlu araçlar tedarik 
etmeye başladı. 32 elektrikli 
otobüsten oluşan VHH filo-
su, 2021 yılının sonunda iki 
katına çıkacak. 2030’lu yıllara 
kadar tüm filonun sıfır emis-
yonlu güç aktarma organlarına 
dönüşmesi planlanıyor. Ticari 
araç üreticisi MAN da, elekt-
rikli Lion’s City otobüsü ile 
VHH filosuna destek verdi. 12 
metrelik bu otobüsün elektrik 
motoru arka aksta bulunuyor. 

CASTROL, otomotiv sek-
törünün dijital dönüşümüne 
“Dijital Koçluk” programıyla 
öncülük ediyor. Otomotiv yet-
kili servislerine özel hazırlanan 
bu vizyoner değer paketi ile 
Castrol, kendisini tercih eden 
iş ortaklarına “yağın ötesinde” 
hizmet vererek işlerini birlikte 
geliştirmeyi hedefliyor.

Geleceğin yeniden şekillen-
dirilmesi ve markaların müş-
terileri ile olan temaslarında 
belirleyici rol oynayan dijital 
iletişim, otomotiv sektöründe 
de dönüşümü kaçınılmaz kılı-
yor. Castrol’ün müşterilerine 
özel hazırladığı Dijital Koçluk 
Projesi’nde, madeni yağ iş or-
tağı olduğu otomotiv yetkili 
servislere dijitalleşme vizyonu 
kazandırmak, ilham vermek ve 
somut sonuçlar elde ederek iş-
lerini büyütmelerine destek ol-

altyapı gereksinimleri olmak-
sızın sunuyor. eGen Flex sis-
temi, görev döngüsü ve çevre 
donanımların ihtiyaçlarına 
bağlı olarak 16 km’ye kadar 
tam elektrikli sürüş kabili-
yetine sahip. Tam elektrikli 
çalışma özelliği, sıfır emisyon 
bölgeleri ve yolcu durakların-
da daha sessiz, temiz bir çevre 
sağlanması için Geofencing 
teknolojisinin kullanımı ve 

Kurulu gücü 480 kWh olan 
akü modülleri motora ener-
ji sağlıyor. MAN Lion’s City 
otobüslerine teknoloji şirke-
ti ve premium lastik üreticisi 
Continental’in, akünün ve ara-
cın ağırlığını taşıyabilen Conti 
Urban HA3 lastikleri takıldı. 

VHH’nın CEO’su Toralf 
Müller, “Birkaç hafta önce 17 
adet MAN elektrikli otobüsü-
nün ilk elektrikli otobüs filo-

mak amaçlanıyor. Bu bağlamda, 
Castrol’ün iş ortakları otomotiv 
yetkili servislere yönelik oluştu-
rulan program, her bayiye özel 
olarak tasarlanıyor. Madeni yağ 
partneri olarak Castrol’ü tercih 
eden farklı markaların otomo-
tiv yetkili servislerinin dijital 
iletişim ihtiyaçlarına uygun bi-
çimde hazırlanan aksiyonlar 
adeta “terzi işi” danışmanlık 
hizmeti ile ilerliyor. 

Castrol “Dijital Koçluk” 
programı kapsamında, “Dijital 
İletişimde Farkındalık” konulu 
bir eğitim veriliyor. Ardından 
dijital koç Uğur Tuncel ile bir-
likte yürütülen ön hazırlık top-
lantılarıyla, yetkili servislerin 
dijital iletişim stratejisi hazırla-
masına destek olunuyor. Belirli 
aralıklarla bir araya gelen diji-
tal koç ve yetkili servis ekipleri 
stratejinin takibini gerçekleşti-

otomatik devreye girmesi ile 
yaşam kalitesinin artırılması-
na ve çevrenin korunmasına 
destek olacak. 

Çevreci elektrik enerjisiyle 
klima ve elektrikli ısıtma gibi 
aksesuarları optimum verim-
lilikte çalıştırma kabiliyetine 
sahip Allison eGen Flex siste-
mi, geleneksel dizel otobüse kı-
yasla yakıt ekonomisini yüzde 
25’e kadar iyileştirebiliyor. Bu 

muza katılmasıyla, artık müş-
terilerimize çevreye uyumlu bir 
şekilde Hamburg ve çevresinde 
ulaşım hizmeti verebiliyoruz” 
diyor. Hibrit ve tam elektrik-
li otobüsler sayesinde VHH, 
CO2 emisyonlarını 2018 yı-
lında 224, 2019 yılında ise 233 
metrik ton azalttı. 2020 yılında 
neredeyse 789 metrik tonla 
CO2 emisyonlarının azalma 
hızı keskin bir şekilde arttı. 

riyor. Böylelikle, programa ka-
tılan Castrol iş ortağının dijital 
skorunu stratejik aksiyonları 
yerine getirerek program so-
nunda daha yukarılara taşıması 
amaçlanıyor. Dijital Koçluk 
Programı sonucunda, yetkili 
servisin belirlenen aksiyonları 
işlerine yansıtması ile “Yıldız 
Bayi” olarak seçilen otomotiv 
perakendecileri, gelenekselden 
dijitale uzanan geniş bir port-
föyde müşteriye ulaşabilmenin 
ve iş hacimlerini artırabilme-
nin memnuniyetini yaşıyor.

Castrol Türkiye, Ukrayna 
ve Orta Asya Direktörü Ayhan 
Köksal: “Castrol’u tercih eden 
iş ortaklarımızın dijital dö-
nüşümünü birlikte gerçekleş-
tirmeyi hedefliyoruz, Castrol 
olarak müşterilerimizin ajan-
dalarında bulunan en öncelikli 
konulardan biri olan dijital dö-

aksesuarların elektrik gücüyle 
çalıştırılması, motor üzerinde-
ki yükü hafifleterek araç ömrü 
boyunca yakıt tüketimini ve 
bakım maliyetlerini azaltıyor. 
Aynı zamanda bir yandan fosil 
yakıtlara olan bağımlılığı azal-
tırken, diğer yandan da hizmet 
süresini artırıyor. 

Allison Transmission Ku-
zey Amerika Satış Başkan 
Yardımcısı Rohan Barua, açık-

Continental Lastik Geliştirme 
Müdürü Hinnerk Kaiser ise 
“Hamburg’da VHH ile yapı-
lan saha testleri gibi günlük 
hayatta karşılabileceğimiz yol 
koşullarında yapılan testler 
de bizim için çok değerli bir 
deneyim çünkü yeni elektrikli 
otobüslerin ve kamyonların 
ihtiyaçlarını karşılayacak lastik 
serilerimizi geliştirmemize yar-
dımcı oluyor” dedi.

nüşüm konusuna özel bir de-
ğer paketi yaratmaktan ve yine 
sektörde ilklerden birine imza 
atmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz. İki senedir adım 
adım ördüğümüz bu progra-
mın başarısı bir anlamda hem 
Türkiye’de madeni yağ iş orta-
ğı olduğumuz 20’nin üzerinde 
müşterimizin işlerine kattıkla-
rı değerden hem de programın 
Castrol’ün diğer ülke pazarla-
rında örnek alınmasıyla tescil-
lendi” dedi.

lamasında; “Elektrikli hibrit 
sistemlerimiz, belediyeler ve fi-
loların işletilmesinde en verim-
li sonuçları sunmaya devam 
ederken, sektörde lider perfor-
mans, güvenilirlik ve dayanık-
lılığı sağlıyor. Şu anda Allison 
şanzıman ve elektrikli hibrit 
tahrik çözümleri donanımına 
sahip 2 bin 500 adet NYCT 

Elektrikli 
şehir içi otobüsler için 

özel gereksinimli 
lastiklere ihtiyaç var

Elektrikli şehir içi oto-
büsler için lastik geliştirmek 
özellikle teknik açıdan zor bir 
iş. Elektrikli otobüs lastikleri, 
içten yanmalı motorlu oto-
büs lastiklerine göre daha ağır 
yüklerle başa çıkmak zorun-
da. Aynı zamanda, aynı kilo-

otobüsü mevcut. Emisyonları 
azaltacak, yakıt tasarrufunu 
arttıracak ve sürüşü genel ola-
rak kolaylaştırarak yolcuların 
yaşam kalitesini artıracak ileri 
teknolojiye geçtiğimiz mevcut 
aşamada toplu taşıma opera-
törü NYCT ile uzun süreli 
ilişkimizin devam etmesini is-
tiyoruz” diye belirtti. 

metreyi kat etmeleri ve aynı 
güvenlik standartlarını karşı-
lamaları gerekiyor. Hinnerk 
Kaiser, elektrikli otobüsler 
için tasarlanan lastiklerin fren 
ve hızlanma sırasında daha 
yüksek torka maruz kaldık-
larını söylüyor. Ayrıca yavaş-
lamak için fren yapıldığında, 
elektrikli motorları aküyü şarj 
etmek için güç üretiyor. Araç 
yeniden hız kazanırken çeker 
aks lastiklerinin iş yükü daha 
da artıyor. Şehir içi hizmet 
veren otobüslerde yuvarlan-
ma gürültüsüne de özellikle 
odaklanıldı. Kaiser, “Şehir 
içi trafikte, elektrikli motorun 
konforu artıran faydalarının 
lastik gürültüsüyle geri planda 
kalmaması için araçların özel-
likle sessiz olması gerekiyor” 
şeklinde konuştu.

Allison’un Elektrikli Hibrit Çözümü 
Şehiriçi Otobüslerinde Kullanılacak

Conti Urban HA3 Lastikleri Hamburg’da İş Başında

Dijitalleşen Yetkili Servisler 
Müşteri Potansiyellerini Artırıyor
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Castrol Türkiye, Ukrayna ve 
Orta Asya Direktörü 

Ayhan Köksal

ALTERNATIF ve yeni-
lenebilir enerji alanında 
gerçekleştirdiği yatırım-
lar ile enerji dönüşümün-
de öncü konumda olan 
Shell, 2050 yılına kadar 
net sıfır emisyon ile faa-
liyet göstermeyi hedefli-
yor. Bu doğrultuda daha 
temiz enerji kaynakları-
nın kullanımını için de 
yatırımlarını ve çalışma-
larını hızla sürdürüyor. 

İlk etapta İstanbul’da 
1 adet, İzmir’de 1 adet 
ve Sapanca’da 2 adet hızlı 
şarj altyapısına sahip olan 
Shell istasyonlarının sayı-
sının Haziran ayı sonuna 
kadar tamamlanacak ya-
tırımlar ile sekize yüksel-
tilmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili görüş-

lerini aktaran Shell & 
Turcas CEO’su Emre Tu-
ranlı “Elektrikli şarj istas-
yonları alanında 35’ten 
fazla ülkede 185 binden 
fazla elektrikli araç şarj 
ünitesi ile elektrikli araç 
sahiplerine hizmet sunu-
yoruz. 2025’e kadar 500 
bine 2030 yılına kadar 
2,5 milyona yükseltmeyi 
planlıyoruz” dedi. 

Enerjisa Enerji CEO’su 
ve E-şarj Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat Pınar ise, 
“Teknolojiyi ve sürdürü-
lebilirliği odak noktası 
olarak belirleyen tüm 
yatırımları önemsiyoruz. 
Tam bu noktada E-şarj ile 
sorumluluk alıyor ve yatı-
rımlar gerçekleştiriyoruz” 
şeklinde konuştu.

Shell ReCharge 
Türkiye’de İlk Adımını 
E-Şarj ile Atıyor



DENİZYOLU

bir etkisi oldu. Bu durum,  
bir yönüyle olumsuz da olsa  
konteyner hatları açısından, 
yaşanan problemlere rağmen 
olumlu sonuçlar doğurdu. 
Hastalığın dünyaya yayılma-
sı ve salgın haline gelmesi ile 
limanlarda, depolarda, kam-
yon şirketlerinde yaşanan 
personel sıkıntıları işin tıkan-
masına neden oldu. Özellik-
le limanlara gelen gemilerin 
ayrılması eksiye kıyasla daha 
uzun sürüyor. Bu da gemi-
lerin uğrak sayılarının azal-
masıyla sonuçlandı. Birleş-
miş Milletler’in yayınladığı 
bir yayında karşılaşmıştım; 
2019’un ilk yarısını 2020 
ile kıyasladığımızda 2019’un 
ilk yarısında dünyada 575 
bin liman uğrağı yapılırken 
2020’nin ilk yarısında bu sayı 
480 bine düşüyor. Bu rakam-
lar sefer sayılarında çok ciddi 
anlamda azalma olduğunu 
gösteriyor.

Konteyner endüstrisinde 
sıkışıklıklar hala devam edi-
yor ve bu da sefer sayılarını 
etkiliyor. Biz de Arkas Line 
olarak benzeri durumlarla 
karşılaşıyoruz. Bu durum bel-
ki yılın ikinci yarısında yavaş 
yavaş çözülür.  Dünyada aşı-
lanmanın artması ve salgının 
biraz daha yavaşlaması bek-
lentisi ile umudumuz var fa-
kat 2021 için genel anlamda 
sefer sayılarının 2019’a göre 

daha düşük kalma riski 
halen devam ediyor. 

Tabii benzeri 
durumlar deniz-

ciliğin diğer 
dallarında 

KORONA salgını tüm dün-
yayı çeşitli şekillerde etkile-
di. İnsanlık adına ölümcül 
sonuçlar doğuran bu salgın, 
sağlık dışında sosyal yaşam ve 
iş hayatını da kökünden sars-
tı. Bazı sektörler öne çıkarken 
bazı sektörlerin hatta meslek-
lerin geleceği daha derinden 
sorgulanır oldu. Öne çıkan ve 
göreceli olarak salgından ya-
rar sağladığı düşünülen lojis-
tik endüstrisi de kendi içinde 
yeni bazı sorunlarla karşılaştı. 
Dünya ticaretine yön veren 
taşımacılık ve lojistiğin en 
önemli bölümünü oluşturan 
denizcilik de korona rüzga-
rından etkilendi. Bu etkileri, 
olumlu ve olumsuz olarak 
yaşananları değerlendirmek 
üzere Kınay Lojistik Genel 
Müdürü, İMEAK Deniz Ti-
caret Odası Yön. Kur. Üyesi 
ve aynı zamanda DEİK 
L o j i s -
tik İş 

Konseyi Başkan Yardımcısı 
Barış Dillioğlu ve Arkas Li-
ne CEO’su ve aynı zamanda 
DEİK Lojistik İş Konseyi 
Üyesi Can Atalay, KargoHa-
ber Dergisi adını Genel Yö-
netmenimiz İlker Altun ve 
Editörümüz Altınay Bekar’ın 
sorularını yanıtladı. 

Teams üzerinden gerçek-
leştirilen söyleşide ilk sözü 
alan İlker Altun; “Sektörün 
gündemindeki konuları si-
zin gibi görüşleri ilgi çekecek 
değerli konuklarımızın ağ-
zından kamuoyu ile buluştur-
mayı istiyoruz.” dedi. Soru ve 
yanıtların bütünlüğünü boz-
mamak adına söyleşiyi kesin-
tisiz olarak veriyoruz:

Sefer sayıları azaldı
Altınay Bekar: Dünya tica-
retinin yüzde 85-90 kadarı 
denizler üstünden gerçek-
leşiyor. Kovid-19 bu mik-
tarlar açısından bu trafiğe 
nasıl bir etki yaptı, ticarette 
bir artış, azalma oldu mu? 
Bu etkiyi konteyner, sıvı, 

dökme yük gibi alt baş-
lıkları birlikte değerlen-

direbilir misiniz? 

Can Atalay: Kovid’in 
deniz taşıma-

c ı l ı ğ ı n a 
c iddi 

ve taşımacılık dengeleri bo-
zuldu. Özellikle dökme yük 
taşıyan gemiler daha çok ham-
madde ticaretinde kullanılır-
lar. 2020 yılının yaz aylarından 
itibaren ticaretin toparlanması 
ile onlar da tekrar eski güçleri-
ne kavuşmaya başladılar.

Navlunlar gerçek
ihracatçıyı zorlamıyor

AB: Konteyner sektöründe 
söz ettiğiniz rekabetin azal-
ması nasıl sonuçlar doğurur?

BD: Ben armatör tarafında 
1994’te bu sektöre başladım. 
Başladığımda gemi üzerinde 
ortalama navlun 24 bin do-
lar seviyesindeydi. Bu rakam 
2008’lerde 7 bin dolarlara 
kadar düştü. Şu anda son 4 
ayı saymazsak 20 bin dolar se-
viyelerine geldi. Aslında han-
gisi doğru; bu çok tartışılacak 
bir konudur. İhracatçıya göre 
100 dolara Çin yüklemek 
doğru rakam, taşıyıcıya gö-
re de bin 500’ün üzerindeki 
rakam doğru. Türkiye’de 
ihracatçıya bakarsanız hep 
şunu söyledi, ‘ben malımı sa-
tamıyorum, navlun şu olacak, 
olmazsa devlet versin’. Bu-
güne geldiğimizde ihracatçı 
ne diyor; ‘konteyner var mı?’ 
Navluna falan bakmıyor şu 
anda. Demek ki navlunu baz 
almamamız lazım. Bazı ihra-
catçılar hem navlundan hem 
maldan para kazanmaya ça-
lışıyor. Şu andaki navlunlar 
gerçek ihracatçıyı zorlayan 
bir navlun değil.

Örnek; Çin dünyanın en 
büyük üreticisi, en büyük ih-
racatçısı, Avrupa’ya 10 bin 
dolara mal yüklüyor. Bugün 
Türkiye’nin Avrupa navlunu 
bin 500 dolar seviyesinde. Bu-
gün Türkiye’deki arz-talep ço-

ğaldıysa rakibinin çok yüksek 
navlun ödemesi ve gemilerde 
yer bulamaması yüzündendir. 
Türkiye’den Avrupa’ya ister 
denizyoluyla ister karayoluy-
la gidebiliyorsunuz.  Transit 
süresi daha kısa, navlun daha 
ucuz. Rekabet konusuna ge-
lince; yanlış alınan kararlar, 
gemilerin çok büyütülmesi, 
rekabetten dolayı navlunların 
çok kırılması armatörleri ya 
iflasa ya da birleşmelere götür-
dü. Bu yüzden de ben rekabeti 
kısıtladığına inanmıyorum, 
çünkü düne kadar kısıtlama 
yoktu herkes navlunları dibine 
kadar kırdı. Ne zaman ki nav-
lunlar yükseldi, rekabet ortaya 
çıkmaya başladı. Baktığınız 
zaman bütün bu allianzların 
kurulmasında Avrupa Rekabet 
Kurulu’nun imzası var. Evet, 
halen şikayetlere karşı uğraşı-
yorlar, açıklamalar yapıyorlar 
ama aslında bana göre asıl ko-
nu rekabet değil. Bugün Ak-
deniz çevresinde Arkas Line; 
Turkon’la, Medkon’la alokas-
yon değişiklikleri yapıyor. Bü-
yük amatörler de bunu yapmak 
zorundalar çünkü gemileri o 
kadar fazla büyüttüler ki eğer 
yerleri birbirlerine satmazlar-
sa ya gemi yetmemeye başladı 
ya da alokasyonlar yetmemeye 
başladı. Ben rekabetin çok et-
kili olduğunu düşünmüyorum 
çünkü şu anda navlunların bu 
şekilde yükselmesi bence reka-
betin veya rekabetsizliğin getir-
diği bir durum değil. 2008’den 
bu yana inanılmaz büyük zarar 
eden armatörler şu anda gördü 
ki zararı kapatmanın tek yolu 
navlunların yükselmesi, doğru 
navlunlara gitmek. Çok net 
söylüyorum; o navlun da doğ-
ru değildi, bu navlun da doğru 
değil. Bana göre kullanılması 
gereken gerçek navlun, şu an-
daki navlunun yüzde 20-25 
altıdır. Rekabeti etkilediğini 
çok fazla düşünüyorum. Eğer 
bu olmasaydı birkaç tane daha 
armatör gittikten sonra tekel-
leşmeye doğru gidecekti, bence 
o daha kötü olacaktı. Şu anda 
özellikle dünya armatörlerinin 
birleşimlerindeki allianzlarla 
kendini kurtaran, karda kalan 
en az 4-5 tane armatör var ba-
na göre. 

CA: 2008 son çeyreği ile 
2020 son çeyreği arasında 12 
yıl gibi uzun bir süre navlun-
lar çok düşük seviyelerde gitti 
ve bu bir alışkanlık yarattı. 
2017-2018’de hafif bir yük-
selme olmuştu yine gazeteler-
de bir sürü şikayetler okuduk. 
Bir dönem çok düşüktü, şu 
anki denizaşırı navlunlar çok 
yüksek. Bunun bir makulü 
bulunması lazım. Sistem düz-
gün çalışmaya başladıktan 
sonra arz-talep dengesi de 

da mutlaka yaşandı. Tanker 
taşımalarında da petrol kul-
lanımı azaldığı için bir sürü 
tankerin boşta kaldığı ve de-
mire alındığı bilinen bir ger-
çek. Fakat sonrasında bu tan-
kerler depolama maksadıyla 
kullanıldı. Bu da hiç beklen-
medik bir gelir oldu.  Bu tabi 
uzun süreli tercih edilen bir 
durum değil. Gemi hareket 
etmeli, duran gemi uzun za-
man sonrasında teknik prob-
lem yaratabilir. Ayrıca gemi 
çalışacak, para kazanacak ki 
borcunu ödeyecek.  

Barış Dillioğlu: 2020 yılın-
daki bu panik havası, başlan-
gıçtan itibaren özellikle ka-
rayolu ve havayolunu durma 
noktasına getirdiği için teda-
rik zincirinin bozulmaması 
adına deniz taşımacılığı çok 
önemliydi. Deniz taşımacılığı 
tarihte bu tür virüslere alı-
şık olduğu ve limanlara giriş 
çıkışlar sağlık kuralları göz 
önüne alınarak yapıldığı için 
bunu biraz daha çabuk aştı. 
Bu da tedarik zinciri için çok 
önemliydi. Taşımacılığın yüz-
de 90’ı deniz taşımacılığı ile 
yapılıyor. Bunun yaklaşık yüz-
de 60’ı konteyner dersek geri 
kalan yüzde 40’ın da petrol 
ve kuru yük taşımacılığı oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Özelikle 
sıvıda, petrol taşımacılığında, 
fiyatların aşırı düşmesinden 
dolayı petrol gemileri çok bü-
yük zorluk çektiler. Bu süreç 
Eylül ayına kadar devam etti. 
Bu dönemden sonra petrol 
dahil hemen hemen her yerde 
bütün gemiler eski gücüne ka-

vuşmaya başladı.
Ama ilk 6-7 ay, 

özellikle Çin bu 
süreçten kurtulana 
kadar bütün ticaret 

Denizcilikte
Piyasalar
Dalgalı
Konteyner başta olmak üzere salgın sonrasında 
denizcilik pazarında taşlar yerine oturmadı. 
Gemi kiraları ve navlunlar arttı. Konteyner 
talebi artarken, konteynerlerin dönüş süreleri 
uzadı. Tüm bunlar ve daha fazlasını denizciliğin 
etkili isimleri yorumladı.  

Arkas Line CEO’su ve 
DEİK Lojistik İş Konseyi 
Üyesi Can Atalay
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oturunca mutlaka navlunlar 
aşağı yönde gevşeyecektir. 
Ama hiçbir zaman eski nav-
lunları dönülmemesi lazım, 
bu pek çok açıdan sağlıklı de-
ğil. Hatlar açısından bakarsak 
Barış Bey’in dediği gibi onları 
birleştiren, mecburiyet oldu. 
Çünkü ölçek ekonomisini 
sağlayamadığınız müddetçe 
batıyorsunuz. Tek başınıza 
da o hacimlere ulaşamıyorsu-
nuz mecburen bir araya geli-
yorsunuz. Biz de çalıştığımız 
bölgelerde diğer armatörler 
ile benzer anlaşmalar yapıyo-
ruz, yapmak zorundayız. Aksi 
takdirde işinizi devam ettir-
mekte zorlanırsınız

Başka bir açıdan da servis 
veren hat sayısının azalması 
sektör için, dünya ticareti için 
çok daha kötü sonuçlar doğu-
rur ki bunun etkilerini şu an 
yaşıyoruz.  İnsanların günlük 
ihtiyaçları için kullandıkları 
mallar konteyner ile taşınıyor.  
Dökme gemilerle hammadde 
gelir, mamule dönüşür, ma-
mul de konteynere girer. Ge-
nel trend bu yöndedir. Kon-
teynerin dünyada payı her 
geçen sene artıyor. 1990’lar-
da yüzde 1 civarındayken 
2018’de yüzde 17 olan ve şu 
anda tahminim yüzde 20’lere 
varan bir payı var.  Dolayısıyla 
ticaretin sağlıklı dönebilmesi 
için bu hatların ayakta kal-
ması lazım. Bakın bir tıkanma 
oldu, dünya ticareti birbirine 
girdi.  Hatların ayakta tutul-
ması gerekiyor. Tabii ki reka-
bette regülasyonlara uyulacak 
ama onun dışında düşük nav-
lunlar esasında dönüp dolaşıp 
yükleyiciyi vuruyor.

BD: Son bir cümle ekleyeyim. 
Nasıl ki süpermarketler bak-
kalları ortadan kaldırdılar, 
büyük armatörler de özellikle 
breakbulk’ta mecburen birle-
şerek küçük armatörleri yut-
tular. Bu beş senedir devam 
eden bir süreç. Halen bizde 
koster konuşuluyor ama ben 
beş sene sonra koster diye bir 
şey olacak mı diye düşünüyo-
rum; bana göre bu süreçlerde 
çok zor. DTO’nun iki senedir 
devam eden bir koster yenile-
me projesi var, bu sürede bir 
yere gelse belki olurdu ama 
şimdi devir değişti. Kosterci-
lere baktığımız zaman ailece 
dönüyordu, şimdi nasıl dö-
necek. Dünyadaki bu birleş-
melere baktığımız zaman sü-
permarketler gibi birleşmeler 
armatörler için de şarttı. 

Yeni düzenlemeler
navlunları yukarı çekecek
CA: Son bir yıldır sektör gün-
deminde çok yer alan fakat  
basına  çok sıklıkla çıkmayan  
bir konu var; IMO’nun yeni 

regülasyonu. Esasında bu çok 
önemli bir konu. Sektör yeni 
regülasyon üzerinde çalışma-
ya başladı ama yükleyiciler 
açısından baktığımızda pek 
bilindiğini sanmıyorum ama 
hepimizin hayatını her yön-
den çok etkileyecek bir konu. 
2008’e oranla 2030 yılında 
karbondioksit salınımının 
yüzde 40 azaltılması öngörü-
lüyor. Bu oran 2050’ye varıl-
dığında yüzde 70 olacak. Bu-
na bağlı olarak da Marpol’de 
mevcut gemilerin enerji ve-
rimliliği endeksi diye bir de-
ğişiklik onaylandı. 2022’nin 
son çeyreği veya 1 Ocak 2023 
itibariyle mevcut gemiler bu 
yeni regülasyona göre karbon-
dioksit salınımını azaltacak. 
Bu endeks de bir tonluk malın 
bir deniz mili taşınmasında o 
geminin yarattığı karbondiok-
sit salınımını ölçen bir sistem. 
Bu ciddi bir konu çünkü bera-
berinde makine teknolojisini, 
tersanelerin teknolojilerini, 
gemi dizayn ve inşa alanını il-
gilendiriyor. Oradan bu yeni 
regülasyona göre gemiler çıka-
cak ve bunu bizim gibi hatlar 
kullanacak. Fakat maliyetler 
o kadar artacak ki söylenen, 
konuşulan rakamlar tüyleri di-
ken diken ediyor. Sadece 2030 
ile 2050 yılları arasında deniz-
cilik sektöründe tahmini 1 ile 
1.4 trilyon dolar arasında bir 
yatırım gerekiyor. Regülasyon 
değişmediği takdirde sektör 
bu yatırımı yapmak zorunda 
kalacak. Yaptığınızda bunu 
bir yere yansıtmanız lazım. 
Tabii ki doğal olarak tek yan-
sıtacağınız yer var, o da nav-
lun. Bu yeni regülasyonla inşa 
edilen gemilerin inşa değeri 
çok artacak. Bu satış bedelini 
veya kiralama bedellerini çok 
yukarı çekecek. Artı olarak o 
tarihlerde kullanılacak yakıt-
ların durumu belli değil. Ne 
yakacak, nasıl yakacak, o yakıt 
kaç paradan alınacak? Ama 
beklenti daha pahalı olması, 
çünkü daha az karbondioksit 
salınımı olması için şu anda 
hidrojen, metanol, amonyak 
gibi alternatifler konuşuluyor. 
LNG’ler zaten filolara katıl-
maya başladı. Bunların yaygın-

laşması zaman alacak ve pahalı 
yakıtlar olacak. Yani operas-
yonda da maliyetler artacak. 
Bunların hepsinin navluna 
yansımasından kaçış şu an gö-
zükmüyor ve 2023 itibariyle 
de başlıyor. Bizim gibi gemiyi 

çalıştıran şirketler ne yapacak? 
Mevcut gemilerinizle bu regü-
lasyona uyum gösterebilmeniz 
için üç tane seçenek var. Bir; 
klas denetiminde gaz kollarını 
mühürleyip, belirli bir süratin 
üstüne çıkamayacaksınız. İki; 

geminin kendi içinde değişik 
şekilde karbondioksit salını-
mını azaltıcı teknik önlemler 
almaya çalışacaksınız. Üçüncü 
seçenek geminizi hurdaya yol-
layacaksınız. Başka bir seçenek 
sunulmuyor. Bu tarih çok kısa. 
Nasıl ki düşük sülfürlü yakıt 
tüketimi 2020 başında baş-
ladı ve bir anda navlunlar yu-
karı çıktı, benzeri bir durum 
2023’te bu regülasyonun dev-
reye girmesiyle başlayabilir. 
Sıkıntıyı hafifletecek ne olabi-
lir? Şu an ciddi gemi talepleri 
var. Yeni inşa için siparişler 
verilmiş durumda. Bunlar da 
2023-2024’te filolara katıla-
cak. Bu, arzı biraz rahatlatabi-
lir ama diğer taraftan da eldeki 
yeni regülasyona uyması paha-
lı olacak gemiler de hurdaya 
çıkartılacak. İşletme maliyeti 

yüksek ve siz rekabet nede-
niyle bu ilave maliyeti müşte-
rilerinize yansıtamayacaksanız 
tek seçeneğiniz o gemilerle 
vedalaşmak olacak. O da bek-
lenenin üstünde bir filodan 
ayrılmayı getirebilir. O zaman 
arzdaki artış beklendiği gibi 
yüksek de olmayabilir, talebi 
karşılamayabilir. 2020 sonları-
na doğru - tabii son çeyrekteki 
durum ortaya çıkmadan ön-
ce - dünya konteyner ticareti 
her sene yüzde 3,5 gibi arttığı 
takdirde verilen ileriye dönük 
siparişlerle 2024 yılında arz ve 
talep arasında yüzde 5 fark o-
luyordu, yani hala talebi karşı-
layamıyordu. Şimdi siparişler 
biraz arttı, mevcut filoya ora-
nı yüzde 17’ye ulaşmış. Fakat 
büyüme yüzde 3,5 ile devam 
ettiğinde yüzde 17 ile bile ya 

Ilker Altun: Salgın orta-
mında bizzat limanlarda 
bir takım kısıtlamalar 
yaşandı. Özellikle Akde-
niz limanlarında çalışma 
süreleri kısaldı, personel 
azaldı, salgına yönelik ted-
birler işleri yavaşlattı, bazı 
ülkelerin tüm süreçleri 
uzatan yerel uygulamaları 
oldu. Bunlar navlunları 
ne yönde etkiledi? Bazı li-
manların pas geçilmesi söz 
konusu oldu mu?  575 bin 
uğraktan 480 bine düşer-
ken bu tür uygulamaların 
da etkisi var mı?

BD: Pandemi başladığında 
herkes panik havasına girdi. 
Armatörler öncelikle kiralık 
gemileri ellerinden çıkart-
maya başladılar. Ondan son-
ra Çin çok çabuk bir şekilde 
oyuna döndükten sonra da ü-
retim merkezi olmaya devam 
etti. Bununla beraber Çin 
Pasifik’te inanılmaz hareket 
olmaya başladı. Bu hareketle 
birlikte gemilerini bırakan 
armatörler, özellikle bu sefer 
sayılarının azlığı, rotasyon-
ların kısalmasından dolayı 
mecburen ‘blank sailing’ler 
koymaya başladılar. Aslında 
‘blank sailing’lerin sebebini 
herkes navlun yükseltmek 
için zannediyor,  halbuki on-
dan değil; ellerindeki gemi-
leri bıraktıkları için şu anda 
kullandıkları rotasyonlara 
gemiler yetmemeye başladı. 
Gemiler yetmeyince de bazı 
lokasyonlardaki gemilerini 
trafik dönsün diye kaydır-
maya başladılar. 

Özellikle Çin’den 
ABD’ye giden yükler nav-
lunları çok etkiledi. ABD 
zaten ihracatı olan bir ülke 

değil, devamlı ithalat yapan bir 
ülke. Normalde Amerika sını-
rına 12 günde gelen konteyner 
için süre 56 güne kadar çıktı, şu 
anda bu süre 54 gün. Bir kon-
teyner ABD’ye indikten sonra 
54 günde tekrar ihracata dönü-
yor. ABD çok fazla tüketim ya-
pan bir ülke ve özellikle liman-
ların yavaşlaması, şoförlerin 
hastalanması ve sevkiyatların 
yavaşlamış olmasından dolayı 
Amerika’da inanılmaz sayıda 
konteyner yığılması oldu.

Günlük ortalama minimum 
100 bin dolardan başlayan kira-
larla gelen gemiler Amerika’da 
ortalama 17-18 gün beklemeye 
ve bunların hepsi de navlunla-
ra yansımaya başladı. İş çoğal-
dıktan sonra 10 bin dolar ile 
aldığınız günlük gemiler, mi-
nimum 3 yıl kiralanmak üzere 
30 bin dolara çıktı. Bunlar da 
maliyetleri çoğalttılar. Petrol 
fiyatları krizle birlikte 30 do-
lara kadar düşmüştü, şu anda 
65-66 dolara geldi. 

Navlunların niye yükseldi-
ğinin cevapları bunlarda gizli. 
Bunların hiçbiri ‘talep oluştu, 
fiyatları yükseltelim’ demek-
ten dolayı değil. Özellikle 
Eylül ayından sonra, kontey-
nerlerin balansı bozuldu. En 
büyük sebeplerden bir tanesi 
odur. Giden konteynerler 
Amerika’da yığıldı, Çin uzun 
bir süre konteyner üretemedi. 
Şu an ilk çeyrekte dünyada 
en yüksek sayıda konteyner 
üretildi ama yine de yüzde 52 
oranında bir artış yapmasına 
rağmen bu krizi karşılayama-
yacağı söyleniyor. 

Bunların hepsine baktığı-
nızda; arz talep, gemilerdeki 
dağılım sorunu, konteyner 
problemleri, konteyner taşı-
maları ile ilgili hastalıklar ve 
yavaşlamalar konteyner fiyat-
larının yukarı seyrinin sebep-
lerinin başta gelenleridir.

CA: Konteyner endüstrisi 
2008 krizi sonrasında çok 
yanlış kararlar almıştı ve bu-
nun acı sonuçlarını yaşadı. 
Normalde yük düştüğü va-
kit siz de arzınızı azaltırsınız 
ama 2008 sonrasında bunun 
tersi yapıldı. Bir de 2008 ön-
cesindeki dönem  -özellikle 
2004-2008 arasında - öyle bir 
dünya yaratıldı ki sanki bu iş 
sonsuza kadar böyle devam 
edecek...  Kiralar uçmuş, nav-
lunlar keza onu takip ediyor 
ve işi denizcilik olmayan -ki-
şiler sektöre girmeye başladı, 
gemi alımları yaptı. Dola-
yısıyla gemi siparişleri arttı. 
2008’e gelindiğinde mevcut 
filonun yüzde 60’ı kadar si-
pariş vardı. 2010’da bu, yüz-
de 30’a düştü ama bu hala 
inanılmaz büyük bir orandı. 
Bunun sonucu olarak da son 
10 yılda ya hatlar battı ya bir-
leşti veya satın alındı. Şimdi 
2008’den alınan bu dersle 
mevcut krize karşı hatlar ilk 
önce hemen elden gemileri 
çıkartarak reaksiyon göster-
di. Arzı taleple dengelemeye 
çalıştılar ve bunda çok başa-
rılı oldular. Çok kısa süre-
de bu kararlar alındı. Tabii 
bunda rekabetin azalmasının 
da bir desteği oldu. Daha az 
hat kalınca doğal olarak risk 
azalıyor. Çok kısa sürede ya 
servisler durduruldu veya 
servisten gemi azaltılarak 
normalde haftalık olan ser-
visler 10 günde 15 günde 1’e 
indirildi. Fakat arkasından 
toparlanma çok hızlı geldi ve 
bildiğimiz süreç yaşandı.

Limanlarda yaşanan prob-
lemlere gelirsek; bu salgının 
yansımaları bizim hayatımızı 
nasıl etkiledi ise diğer ülke-
lerdeki insanlar da benzer şe-
kilde zarar gördüler, maalesef 
kayıplar da oldu. Sonunda 
limanlarda çalışan, depolarda 

çalışan kişilerin sayısında 
azalma oldu. Bizim çalış-
tığımız bölgelerde - ki biz 
Akdeniz, Karadeniz ve Batı 
Afrika’dayız - bunun yan-
sımalarını gördük, hala da 
görüyoruz. Personel birbi-
rine çok yaklaşmasın diye 
sayılarını azaltarak, çalışma 
sürelerine ona göre ayarla-
yarak süreci idare etmeye 
çalıştılar. Vardiyalar azaldı, 
bazı vardiyalar personel ek-
sikliği nedeniyle iptal edil-
di. Dolayısıyla gemi ope-
rasyonu daha uzun sürede 
yapılıyor oldu ve bu liman-
larda sıkışıklığa sebep oldu, 
beklemeler arttı. Bunun 
sonucunda sefer sayıları 
azalıyor; ne kadar çok bek-
lersiniz seyir için geriye o 
kadar az gün kalıyor ve o da 
yaptığınız seferi azaltıyor. 
Sefer azalınca dolu kontey-
nerlerin limanda bekleme 
süreleri uzuyor ve orada bir 
sıkışıklık oluyor. Siz kon-
teyneri doldurup limana 
getiriyorsunuz, bir sonraki 
sefer için boş konteyner ih-
tiyacınız var ama boşu geti-
recek gemi gelmiyor veya o 
ülkede ithal edilmiş olan o 
dolu konteyner gittiği fab-
rikada depoda zamanında 
işlem göremiyor çünkü 
orada da benzer problemler 
yaşanıyor. Bir günde boşa-
lıp geri dönecek konteyner 
3-5 günde dönüyorsa o da 
bu zinciri ayrıca etkiliyor. 
Dolayısıyla bu sıkışma gü-
nün sonunda talep varken 
arzın buna yetişememesine 
sebep oldu. Ben 28 yıldır bu 
sektördeyim, böyle bir şey 
daha önce hiç yaşamadım. 
Bu durum hem gemi kirala-
rını hem de navlunları aynı 
hızla yukarı çekti ve bu so-
run bir müddet daha devam 
edecek gibi gözüküyor.

KONTEYNERLER 
ABD’DE YIĞILDI

Haberin devamı 26’ncı sayfada
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Orada yaşanan bir sıkıntı tüm 
dünyaya nüksediyor. O zaman 
o riski dağıtmak gerekir dendi 
- ki o dağıtım da başladı. Ör-
neğin Çin’den Amerika’ya 
olan ithalatın yüzde 5’i şu 
an itibariyle diğer Güneydo-
ğu Asya ülkelerine kaymış 
durumda. İleriki yıllarda bu 
miktarlar daha da artacaktır. 
Bu Çin’in de arzu ettiği bir 
şey. Sırf konteyner için de-
ğil hem kuru yük hem petrol 
için, çünkü riskini dağıtma ih-
tiyacında. Burada önemli bir 
suyolu olan Malakka Boğazı 
çok kritik bir yer işgal ediyor. 
Burası Endonezya ve Malezya 
arasındaki dar bir boğaz. Dar 
ama 800 km gibi bir uzunluğu 
var ve Amerikan deniz gücü 
malum… Buranın bir gergin-
lik anında kapatılması Çin’i 
çok etkiliyor. Çünkü Çin ti-
caretinin yüzde 90’ı, enerji ha-
reketinin de yüzde 80’i bu bo-
ğazdan geçiyor. Amaç, bu riski 
dağıtmak. Bunu nasıl yaptı? 
Pakistan’ın mesela eskiden hiç 
bilinmeyen Gwadar Limanı 
ve Myanmar’daki limanları bu 
proje kapsamında ‘yeni De-
niz İpekyolu’na dahil edildi. 
Buraya petrol boru devreleri-
ni de çekti. Hem konteyner, 
hem kuru yük hem de petrol 
bu limanlardan sağlanabiliyor. 
Dolayısıyla o boğazı geçti ve 
Hint Okyanusu’na direkt açıl-
ma imkanı buldu Çin. Bu ka-
nalla da gerek Pers Körfezi’ne 
gerek de Süveyş üzerinden 
Akdeniz’e kendince daha 
sağlıklı, daha risksiz ulaşma-
yı sağladı. Benzeri işleri diğer 
coğrafyalarda da yapmaya ça-
lışıyor. Afrika’da çok yaygın 
şekilde projeler var. Dolayı-
sıyla bu konteyner özelinden 
gittiğinde üretilen mal daha 

ancak dengeler ya da yüzde 1 
altında kalır diye bir görüş var. 
Tabii bu ‘beklenti’ denilen şey 
bir sürü kritere bağlı. Dünya 
ticareti ne olacak?  Daha fazla 
gemi siparişi verilebilir bu ara-
da ama dünyada yüzde 3,5’in 
üstünde bir büyüme olsa çok 
ciddi bir arz ve talep denge-
sizliği olacak ki bu da navlun-
ların hep yukarda kalmasına 
sebep verebilir. 

BD: Bu yeni regülasyonlar-
la beraber düşme eğrisi olsa 
bile düşemeyecek. Ben dün-
ya armatörlerinin katıldığı 
patronlar bazında bir webi-
nara katıldım, çok net söy-
lediler ki 3 yıl navlunlarda 
hiçbir düşme beklemiyorlar. 
Ondan sonra da maksimum 
yüzde 20-25 bir oran söz 
konusu çünkü bu regülasyon-
lar maliyetleri çok yükselte-
cek. Pandemi olmasaydı bu 
düzen oturacaktı. Pandemi 
bunu çok ileri attı ama tekrar-
dan sıkıştırmaya başladılar.

Kuşak ve yol ile
çok şey değişecek

IA: Çin bugün dünyanın 
temel üreticisi konumunda. 
Ticaret ise denizlerde yürü-
yor ve ABD’nin deniz haki-
miyeti söz konusu. Çin’in 
ticareti karaya çekme giri-
şimi olarak Kuşak ve Yol 
projesinin deniz ticaretine 
yansıması olacak mı? Kara-
da giden bir trenin taşıya-
bileceği vagon ve konteyner 
sayısı belki yüz dolayında 
olsa da bir gemi binlerce on 
binlerce konteyner taşıya-
biliyor ama yine de 
oyunda bir de-
ğişime neden 
olabilir mi?

CA: Mut-
laka bazı 
değişiklik-
ler olacak. 
Çin’in bu 
projesi tabii 

ki çok ciddi anlamda etkileri 
olabilecek siyasi, ekonomik, 
politik bir proje. Bu projeyi 
bitirebilirler mi, o da konuşu-
luyor şu aralar. Çin’in de eko-
nomik olarak bazı noktalarda 
alarm verdiği söyleniyor ama 
bu vakte kadar yapılanlar bi-
le çok iddialı ve etkileyiciydi. 
Dediğiniz gibi, bir trenin bir 
gemiyle yarışması hacim açı-
sından mümkün değil. Hiçbir 
zaman olmaz. Denizcilik dün-
yadaki önemini hiçbir zaman 
kaybetmez, bu bir gerçek. 
Karaya kayan yük miktarında 
artış mutlaka olacaktır. Yani 
o demiryolu bağlantılarıyla 
günümüze göre çok daha fazla 
konteyner taşınacak ama bu, 
denizdeki hacmi azaltmak de-
ğil zaten amaç orada daha faz-
la ticaretin olması. Belki aynı 

miktarlar kalır belki aza-
lır ama günün sonun-
da bence en yoğun 
etkisi, liman sayıları 
artacak. Bu pandemi 

sonrasında yaşanan 
sıkıntılar bunu 
destekler nitelikte 

çünkü tek bir üretici 
ülkeye güvenmek gü-

nün sonunda prob-
lem yarat-

t ı . 

3. Köprü tarafından İstanbul 
limanlarının diğer taraftan da 
Mersin Limanı’nın bu proje-
de etkin olarak işini arttıra-
cağını ve ülkenin de bundan 
faydalanacağını düşünüyo-
rum. Maalesef şu an çok iyi 
başlamadı. Hem transit süresi 
çok uzun hem de navlunlar 
inanılmaz pahalı, neredeyse 
uçak navlununa denk geliyor. 
Ancak bu iş toparlandıkça 
limanlara da etkisi olacaktır 
diye düşünüyorum.

Kuzey Buz Denizi  
alternatif mi?

IA: Bir yandan IMO stan-
dartlarından bir yandan 
küresel ısınmadan bahsedi-
yoruz. Küresel ısınma de-
nizyollarında bir değişime 
neden olacak mı? Zaman za-
man duyuyoruz; Kuzey Buz 
Denizi’nden geçişler, yeni 
rotalar, yeni hatlar aranıyor. 
Bunlar ne kadar efektif, ne 
kadar sürdürülebilir, ne ka-
dar ciddiye alınılabilir? 

BD: Kuzey Buz Denizi as-
lında hiçbir ülkeye ait değil. 
Buzulların erimesi deniz 
ticaretine açılmış bir yol 
olabilir. Bu noktada en çok 
iştahı kabaran ülke Rusya 
çünkü buradan açacağı yolla 
Polonya’sız bir Avrupa bağ-
lantısı kurabilir kendine. Bu-
radaki gelişmelerle Rusya’nın 
Almanya’ya geçişini petrol ve 
doğalgaz borularıyla birlikte 
düşünmek gerekir. Rusya’nın 
bu noktada inisiyatifleri var. 
Siyasi gelişmeler bu işi çoğal-
tır. Başka ne olabilir, bunu 
ancak ilerledikçe görebilece-
ğiz diye düşünüyorum.

CA: Kuzey Buz Denizi üze-
rinden ilk kez 2014 yılında 
bir deneme seferi yapılmış. 
Önceki sene Maersk oradaki 
gelişimi görmek, zorlukla-

rı test etmek ve ona göre bir 
değerlendirme yapmak üzere 
bir deneme seferi yaptı. Gö-
rünen o ki mevcut haliyle 
rantabl değil çünkü buzkıran-
larla devam etmeniz lazım ve 
seyir halindeyken o buzullar 
ayrı riskler oluşturuyor. Fa-
kat 2050 gibi bu buzulların 
maalesef tamamen eriyeceği 
söyleniyor. O zaman bak-
tığınızda ekonomik olarak 
Japonya’dan, Kore’den çı-
kan geminin şu an Süveyş 
üzerinden Avrupa’ya uzan-
masıyla Kuzey Buz Denizi 
üzerinden gitmesi arasında 
çok ciddi maliyet farkı var. 
Beklenti bunun yaklaşık yüz-
de 40 daha ekonomik olaca-
ğı yönünde. Süre olarak da 
Güney Kore’den çıkan bir 
yük Avrupa’ya 30-32 günde 
gidiyorsa Kuzey Buz Denizi 
rotasıyla 23-24 günde gidebi-
lecek. Yani 1 haftalık veya ö-
tesi zaman tasarrufu sağlıyor. 
Yani hem maddi hem zaman 
olarak Kuzey Buz Denizi ro-
tası çok daha anlamlı. Fakat 
şu an hassasiyet dünyanın 
korunması yönünde. Buna 
bağlı olarak da armatörler, 
büyük konteyner hatları ne 
olursa olsun bu opsiyonu 
kullanmayacaklarını deklare 
etmeye başladılar. Ben şahsen 
bu açıklamalara güvenmek is-
tiyorum. Umarım bu sözleri-
ne sadık kalırlar ve gerçekten 
bir yandan dünyayı korumak 
için karbondioksit salınımını 
azaltalım derken tutup da o 
bölgedeki doğayı, hayvanları 
yok etmezler. Ama hepimiz 
biliyoruz ki para maalesef 
insanın en zayıf yönü. Yüz-
de 40’lık bir tasarrufu bilip 
de zamanla bunu kullanma-
yacaklarını düşünmek çok 
inandırıcı değil.   

Köprüler, kanallar
çoğalacak

AB: Sıklıkla kanallardan ve 
boğazlardan bahsediyoruz; 
Süveyş Kanalı, Panama, 
Cebelitarık hatta Istanbul, 
Çanakkale gibi kanalların, 
boğazların trafiğine, bunla-
rın geleceğine dair öngörü-
leriniz nelerdir? 

CA: Şu an bahsettiğiniz bütün 
su geçişleri çok önemli. Biri di-
ğerinden daha önemli demek 
yanlış olur çünkü hepsinin 
ayrı stratejik bir önemi var. 
Öyle ki Panama Hükümeti fi 
tarihinde Panama Kanalı’nı 
kapatmıştı, Amerika askeri bir 
operasyon yaptı. Bu kanallar-
da herhangi bir tıkanma veya 
kapanma dünya ekonomisine 
çok büyük zarar verir. Çare-
siz mi insanlık? Tabii ki değil. 
Süveyş Kanalı kapanırsa gemi 
Ümit Burnu’ndan dolaşır. Pa-

değişik limanlara dağılacak. 
Bu neyi etkileyecek? Mevcut 
servislerin yapısı etkilenecek. 
O servislerdeki kullanılan 
kapasiteler tekrar gözden ge-
çirilmek zorunda kalacak. Şu 
an belki Uzak Doğu’dan beş 
limandan dolduruyorsa belki 
o liman sayısı altı veya yediye 
çıkacak. Ona göre daha efektif 
servisler dizayn edilecek. Do-
layısıyla denizciliğe o yönüyle 
etkisi olacak.

BD: Bir Kuşak Bir Yol pro-
jesi, yüzden fazla ülkenin 
katılımıyla 1 trilyon dolarlık 
bir yatırım, şu anda tarihin 
en büyük yatırımı. Aslında 
bu projenin kara ayağı ka-
dar bana göre deniz ayağı 
da var. Denizyolu rotasın-
da bizi ilgilendirecek kısım 
ise Süveyş Kanalı’ndan ge-
çerek Yunanistan’ın Pire 
Limanı’na varıyor. Pire Li-
manı, Türkiye’deki Kumport 
Limanı’yla Çinlilerin yüzde 
65’ine sahip olduğu iki liman. 
Bu deniz rotasının Doğu 
Akdeniz’in önemini arttıra-
cağını düşünüyorum. Rota 
Süveyş Kanalı’na da bağlı hal-
de büyüyecek ve buradaki 
özellikle Süveyş Kanalı’nın 
etrafındaki savaşları da ço-
ğaltacak diye düşünüyorum. 
Türkiye bu projeden Demir 
İpekyolu’nun ortaklarından 
biri olarak orta kuşak olarak 
adlandırılan hattın merkezin-
de yer alıyor. Çin’den gelecek 
olan bu trenler İstanbul’un 
3. köprüsünden geçeceği için 
İstanbul limanlarının değeri 
artacak. Bakü-Tiflis Demir-
yolu ile ülkemize gelecek olan 
mallar Kars-Mersin Demir-
yolu üzerinden de Akdeniz’e 
indirileceği ve özellikle Afri-
ka ve Ortadoğu pazarına ula-
şacağı için burada da Mersin 
Limanı’nın öneminin artaca-
ğını düşünüyorum. Özellikle 
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nama Kanalı olmasa Güney 
Amerika’nın güneyinden dola-
şır ama bunlar tabii ki insanoğ-
lunun onlarca yıldır kullanma-
ya alıştığı suyolları ve bunun 
avantajını yaşıyor hem maddi 
olarak hem de transit sürelerde 
kısalma olarak. Tekrar geriye 
dönmek birçok anlamda çok 
zor. Tekrar üretim bandın-
dan başlayarak bütün siste-
min dizayn edilmesi gerekir. 
O yüzden bu kanalların hepsi 
İstanbul ve Çanakkale Boğazı 
da dahil olmak üzere önemini 
hiçbir zaman kaybetmeyecek-
tir diye düşünüyorum.

BD: Gemi sayıları nasıl bü-
yüyorsa, gemi boyutları nasıl 
büyüyorsa limanların da bü-
yümesi lazım. Buna keza geçiş 
yollarının da büyümesi lazım. 
Bundan dolayı Can Bey’in 
söylediği gibi bunlar çok ö-
nemli. Çünkü artık malın bir 
yerden bir yere ulaşması için 
dünyada en önemli şeyler hız. 
Bunlarla ilgili de kanalların 
çoğalacağını düşünüyorum. 
Süveyş Kanalı’nda ya genişlet-
me ya bir alternatif bir kanal 
mutlaka çıkacaktır. Bir de 
Hazar Denizi’ne bağlantılı 
bir kanal bekliyorum açıkçası. 
Orada da önemli bir bağlantı 
olmak zorunda. Tabii bizim 
ülkemizde yapılan köprüler 
içinde Çanakkale Köprüsü 
yapılacak olan kanaldan çok 

daha önemli. İnsanlarımız bu 
köprüleri kaç kişi kullanıyor 
diye düşünüyor. Ama taşı-
macılık açısından özellikle 3. 
Köprü üzerindeki tren hattı 
gibi şeylerin hepsi bizim için 
çok önemli. Şu an demiryolu 
taşımacılığı Türkiye’de sadece 
limanlar içinde kullanılıyor. 
Bu yönden hala çok zayıfız. 
Bu pandemi bize gösterdi ki; 
deniz taşımacılığı bir, demir-
yolu taşımacılığı iki. Kombi-
ne taşımacılıkta hala yokuz. 
Köprüler, kanallar, tren yol-
ları çoğalacak ki taşımacılık 
maliyetleri o zaman gerçek 
anlamda düşmeye başlasın.

Süveyş’te kafaları
karıştıran kaza

AB: Son dönemdeki Ever 
Given gemisinin kanalı ka-
patması da çok gündeme 
geldi ama ne işlemecilerden 
ne de kanal otoritesinden 
yeterince bilgi alabildik. Si-
zin bu konuyla ilgili yorum-
larınız nedir? Bunun deniz 
taşımacılığına ne tür etkile-
ri oldu ya da olacak? 
BD: Dünya ticaretinin yüzde 
10’u Süveyş Kanalı’nın üze-
rinden dönüyor. Ever Given 
gemisinin bu kanalda kaldığı 
süre boyunca yaklaşık yüzde 
50’den fazla gemi yön değiş-
tirdi. Üzerinde olan mallar-
dan bozulanlar var - ki bu her 
zaman olabilecek bir sonuç. 

Lloyd’s List’e baktığınız za-
man kapanması ile yaklaşık 
900 milyar dolar gibi bir za-
rardan bahsediyor. Tabii bu-
radan petrol gemileri geçmedi, 
petrol fiyatları etkilendi. Çok 
pamuk ipliği gibi bir olaydı. 
Bir geminin orada tıkanması 
inanılmaz büyük rakamları 
karşımıza çıkardı. Mısır Hü-
kümeti -daha sonra rakamı 
düşürse de- ortak avaryada 
916 milyon dolarlık bir talep-
te bulundu ama buna o kadar 
farklı bakılıyor ki, bir sürü te-
ori var. Tayvan’ın Çin’le olan 
gerginliği, Amerika’nın etkisi 
miydi bu gibi komplo teori-
leri de var. Kazalar burada bir 
yandan da maalesef korsanla-

rı tekrar ortaya çıkarıyor. Bu 
korsan olayı yüzyıllardır var 
ve kanal buna bir çareydi. Ka-
nal olmazsa tekrar o taraftan 
gittiğiniz zaman bu sorunlar 
yeniden ortaya çıkıyor. Sa-
dece bir haftalık tıkanıklık 
milyonlarca dolar zarara yol 
açtı. Büyük bir zarar var. Şu an 
gemi hala orada. Ortak avarya 
ve tazminat talebi var ama ne 
olursa olsun dünyanın şunu 
çok iyi düşünmesi lazım; bu 
kadar pamuk ipliğine bağlı bir 
ticaret ne kadar sürdürülebi-
lir? Çünkü söylenen, rüzgarın 
etkisi. Bugüne kadar hep rüz-
gar vardı, niye böyle oldu diye 
hepsinin gözden geçirilmesi 
lazım. Zarar büyük ama ben 

şu anki durumu çok etkileye-
ceğini düşünmüyorum açıkça-
sı. Çünkü bir gemi çok büyük 
fark yaratmaz, bir iki haftalık 
gecikme olacaktır. Genel tica-
ret şu anda zaten sıkıntılı.

CA: Gemiler büyüdükçe 
mevcut kazaların yansımala-
rı da o oranda büyük oluyor. 
Bunun gerek doğaya gerek 
Ever Given olayında olduğu 
gibi ticarete yansıması da cid-
di anlamda büyüyor. Böyle 
bir kanalın bu şekilde kapatıl-
ması daha önce hiç başımıza 
gelmeyen bir olay. Kanallarda 
kaza olayları vardı ama bu şe-
kilde sanki kapıyı kapatır gibi 
kanalın kapanması ilk kez ya-

şandı. Mutlaka etkileri oldu, 
hala olmaya devam ediyor. 
Bunun limanlara yansıması 
var, konteyner hareketine 
var. Başta kanal idaresi 916 
milyon dolar gibi bir alacak 
çıkardı sonra bunu 600 mil-
yon dolara düşürmüşler. O 
da çok yüksek bir rakam ama 
öyle ya da böyle bir yerde uz-
laşılacak. Konu zor bir konu 
çünkü binlerce konteyner 
var. Genel avarya ilan edilmiş, 
avarya ilan edilince aracı bir 
kurum tayin ediyorsunuz. O 
kuruluş konşimentoları, tica-
ri faturaları topluyor ama sü-
reç işleyemiyor çünkü rakam 
belli değil. Genel avaryada 
ortaya bir rakam çıkmalı ki o 
paylaştırılacak. Rakamın ne 
olduğu belli değil ve diğer bir 
husus da gemi yüklerle bera-
ber tutuklandı. En azından 
yüklerin indirilmesine izin 
verilseydi zaten çok mağdur 
olan mal sahipleri hiç olmaz-
sa mallarına kavuşurlardı ama 
o da yapılmadı.  Gemiyle be-
raber yükler de tutuldu. İnsa-
ni sebeplerle izin verilen bir 
kaçı hariç mürettebat da ge-
minin üstünde. Genel avarya 
zaten karmaşık bir süreçtir. 
Bir de üstüne gemi Japon bir 
şirkete ait, operatör Tayvanlı, 
bayrağı Panama. Bu durum 
süreci daha da karmaşık bir 
hale getiriyor, vakit alacak gi-
bi gözüküyor. 

‘Navlun Piyasaları ve 
Gelecek Beklentileri’
Webinarı Düzelendi 

IA: Türkiye’de bir ara 
RO-RO rüzgarları esti. 
Karadeniz’de hatlar kurul-
du. Ege’de, Akdeniz’de RO-
RO rekabetleri yaşandı. 
Birkaç firma birlikte çalıştı. 
Günün sonunda nakliyeci-
lerin kurduğu başarılı bir 
RO-RO şirketi şimdi DFDS 
bünyesinde devam ediyor. 
Bu süreçte karayolu lojis-
tikçileri kombine taşıma-
cılığa yöneldiler. Bazıları 
tren bağlantılı taşıma hat-
ları kurdular. Avrupa için-

de çok güzel operasyonlar 
yönetiyorlar. Taşıma ağla-
rını, kendi networklerini de 
geliştiriyorlar. Hatta Kuzey 
Afrika’ya gidişler başlatıldı. 
Türkiye’nin RO-RO ve in-
termodal taşımalarına iliş-
kin yorumlarınız nelerdir? 

BD: Çok geç başlamış bir 
durum. Bunun da sebebi; 
senelerdir tek bir aileye RO-
RO taşımacılığının bırakıl-
ması, Türkiye’de kimsenin 
sokulmaması ve o ailenin 
istediği yönüyle bu işi bugü-
ne kadar götürmesi... DFDS 
olaylarının tamamlanması 

yine o aile ile alakalıdır. Şu 
anda bence Türkiye çok 
daha ilerde olması gereken 
RO-RO ve kombine taşıma-
cılıkta hala hiç istenilen sevi-
yeye yakın bile değildir. Be-
nim söyleyeceğim çok net; 
bu tamamen Türkiye’nin ti-
caretteki yanlış politikaları...

CA: Bu alana çok daha önce 
girmeli ve gerekli yatırımla-
rı yapmalıydık, geride kal-
dık. Dünyada çok başarılı 
örnekler var ve bunun avan-
tajlarını da yaşıyorlar. Geri 
kaldığımız için Avrupa’ya 
girişlerde sıkıntı  yaşanıyor.  

RO-RO’DA
GEÇ KALINDI

NAVLUN fiyatlarında ya-
şanan hareketlilik Dış Eko-
nomik İlişkiler Kurulu’nun 
(DEİK) online olarak dü-
zenlediği “Navlun Piyasaları 
ve Gelecek Beklentileri” we-
binarında tartışıldı. DEİK 
Lojistik İş Konseyi Başkanı 
ve Genel Transport Yöne-
tim Kurulu Başkanı Turgut 
Erkeskin, moderatörlüğünü 

de yaptığı webinarın açılış 
konuşmasında; “Kovid-19 
salgından sonra başlayan sar-
sılma ile tüm sektörler gibi 
lojistik sektörü de çok ciddi 
bir şekilde etkilendi ve dünya 
üzerindeki tedarik zincirin-
de birtakım aksaklıkların ol-
maya başladığını da gördük. 
Bunların bir kısmı üretim bir 
kısmı da lojistikten kaynaklı 
aksaklıklar oldu. Bunlar bir-
birlerini etkilediler. Üretim-
deki aksaklıklar lojistiği, lojis-
tikteki bir takım problemler 
üretimleri ve tedarik zincirin-
deki akışları mutlaka etkiledi. 

Hepimiz merak içindeyiz 
bu kriz ne zaman bitecek, 
bu değişik yapıdan ne zaman 
çıkacağız. Bugünkü webina-
rımıza katılım çok yüksek, 
Amerika’dan Tayland’a ka-
dar tüm coğrafyadan katı-

lım var. Bu da gösteriyor ki 
bir taraftan Türk dış ticaret 
firmaları özellikle dünyanın 
her pazarında her alanında 
faaliyet gösteriyorlar bir ta-
raftan da bu konuya çok ilgi-
liler” dedi.

Toplantıda söz alan Kı-
nay Lojistik Genel Müdü-
rü, İMEAK Deniz Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Ü-
yesi ve aynı zamanda DEİK 
Lojistik İş Konseyi Başkan 
Yardımcısı Barış Dillioğlu, 
Kovid-19 salgının sonuçları 
olarak navlun fiyatlarının 
çıktığını belirterek sadece 
deniz taşımacılığı değil hava 
ve kara taşımacılığının salgın 
kaynaklı olarak olumsuz et-
kilendiğini belirtti.

Barış Dillioğlu, Kovid-19 
sürecinde ticaretin olumsuz 
etkilendiğini söyledi.

Dillioğlu: 
“Navlunlar Yükseldi”
Kısıtlamalarla birlikte nav-

lun fiyatlarının çok yukarı 
çekildiğini belirten Dillioğlu, 
“Karayolu taşımacılığında sı-
nırların kapatılması ve şoförler-
de çıkan hastalıklar sebebiyle, 
en çok bu sektörün etkilendi-
ğini söyleyebiliriz. Çok büyük 
zorluklar yaşandı. Sınırlarda 

inanılmaz büyük kuyruklar 
oluştu. Hava yolunda özellikle 
yolcu taşımacılığının bitmesin-
den dolayı navlunlar yükseldi. 
Onları da birazcık sağlık sektö-
ründeki hareketlilik kurtardı. 
İnsanların evde oturmasından 
dolayı bilgisayar ve yan ürün-
lere talep öne çıkmaya başladı. 

Hava kargo buradan da bir 
hareket aldı. Ancak son rapor-
lara göre havayolu şirketlerinin 
büyük zararlar içerisinde oldu-
ğu ve 2023’ten önce de tekrar 
toparlanma sürecine giremeye-
cekleri konuşuluyor.” dedi.

Işık: “Konteyner 
piyasasında maliyetler 

arttı”
DEİK Lojistik İş Konseyi 

YK Üyesi ve Medkon Grup 
CEO’su Mahmut Işık, ma-
liyetlerdeki artışlara dikkati 
çekerek, “Bugünkü durumda 
maliyetlerin çok arttığını söyle-
yebiliriz. Her yerde arttığı gibi 
konteyner piyasasında da mali-
yetler arttı. Maalesef çok ciddi 
artışlar var.” şeklinde konuştu.

Atalay: “Pandemi ortadan 
kalktıkça yavaş yavaş 
bu sorun çözülecek”

Navlun piyasasındaki ha-
reketliliği yorumlayan Arkas 
Line CEO’su ve aynı zaman-
da DEİK Lojistik İş Konseyi 
Üyesi Can Atalay ise şöyle 
konuştu: “Bizim sektörü-
müzde fiyata yansıyan unsur-
lardan en önemlilerinden biri 
arz-talep dengesidir. Dünya 
ticaretindeki gelişmeye göre 
o ticareti karşılayacak kon-
teyner gemi sayısının yeterli 
olup olmaması çok önemli-
dir. Daha sonra yan etkenler 
öne çıkıyor. Petrol fiyatları ne 
kadar artacak veya azalacak. 
Daha sonra rekabet koşulları 
ön palana çıkıyor.”

DEİK Lojistik İş Konseyi
Başkanı ve Genel Transport

Yönetim Kurulu Başkanı
Turgut Erkeskin

İMEAK Deniz Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK 

Lojistik İş Konseyi Başkan 
Yardımcısı Barış Dillioğlu

Arkas Line CEO’su ve DEİK 
Lojistik İş Konseyi Üyesi 

Can Atalay

DEİK Lojistik İş Konseyi YK 
Üyesi ve Medkon Grup CEO’su 

Mahmut Işık

DENİZYOLU
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yer alan; “Ekipmanlarım ve 
iş makinelerim nerede, mo-
torlu-motorsuz ekipmanımı 
kapalı alanda nasıl takip ede-
rim, demirbaşlarım nerede, 
şu an kaç adet demirbaşım 
var ve kaçı kullanımda, per-
sonelim nerede, bir kaza ya 
da sorun yaşadılar mı, sos-
yal mesafe ihlali yapılıyor 
mu, forkliftler çalışanlarıma 
çarpabilir mi, tesisimdeki 
sıcaklık, nem, gaz değerleri 
ne durumda ve çalışanlarım 
için sorun teşkil edebilir mi, 
işletmemin hangi bölümün-
de kaç adam saatlik iş var, 
forkliftler en çok nerelerde 
dolaşmış, son bir yılda alan 

Ulusay, “Araç üstü dijital 
ağırlık ölçüm cihazı, hava 
süspansiyonlu araçların üze-
rine entegre edilebilen tartım 
sistemidir. Hava süspansiyon 
donanımı üzerine basit ve 
kolaylıkla takılabilen sensör 
sistemi ve sürücü kabini içine 
monte edilen gösterge ile ara-

bir haftalık enerji ihtiyacını 
karşılayabiliyor.

Hager Group Türkiye Ge-
nel Müdürü İlker İşgör, Audi 
ile imza attıkları iş birliği hak-
kında şu bilgileri verdi: “Ya-
kın gelecekte yükselen trend 
e-mobilite yani elektrikli 
araçlar konusunda olacak. 
Hager, şarj istasyonları yatı-
rımlarının yanında, yenile-

ENDÜSTRIYEL Nesnele-
rin İnterneti (IIoT- Indust-
rial Internet of Things) ile 
taşımacılık, lojistik, stok ve 
depo yönetimi alanlarında 
büyük değişimler yaşanıyor. 
Endüstriyel IoT alanının 
öncü oyuncusu Wipelot ise 
gerçek zamanlı izleme tek-
nolojileri ile iç ve dış lojistik 
faaliyetlerinin yoğun olduğu 
FMCG, e-ticaret, otomotiv 
ve dayanıklı tüketim ürünleri 
sektörlerinde hizmet veren 
işletmelerin büyük depo yö-
netimlerinde hız, verimlilik 
ve ciro artışına katkıda bulu-
nuyor. Ayrıca Wipelot; ma-
den, inşaat, sanayi, havacılık 

AKTAŞ Holding, yeni ino-
vatif ürün yatırımları kap-
samında ağır ticari vasıtalar 
ve dorselerin (treyler) aktif 
ağırlıklarını dijital olarak öl-
çen ürünü portföyüne dahil 
etti. Aktaş; Amerikan Right 
Weigh firmasıyla sağladığı 
stratejik ortaklık ile Bursa’da-
ki tesislerinde tonaj tartım 
cihazının üretimine başladı. 

Ticari yüklerin taşındığı 
araçlara montajı kolaylık-
la uygulanan ve aracın aktif 
aks ağırlığın ölçülmesine 
imkân tanıyan bu yeni sis-
tem; verimli yüklemenin ve 
aks ağırlıklarının izlenmesini 
sağlarken, araç içinde ve mo-
bil uygulama ile ağırlıkların 
filo merkezlerinden aktif ola-
rak takip edilmesi, kapasite 

gibi alanlar başta olmak üzere 
çimento, denizcilik, enerji, gı-
da, metal, otomotiv, sağlık ve 
tekstil gibi çok sayıda sektö-
rün ihtiyacına uygun endüst-
riyel IoT sistemleri sunuyor.

RTLS (Real Time Locati-
on System-Gerçek Zamanlı 
Konum Belirleme Sistemi) 
ve RFID (Radio Frequency 
Identification-Radyo Fre-
kansı ile Kimliklendirme) 
konusunda 16 yıldan fazla 
tecrübeye sahip olan Wipe-
lot, gerçekleştirdiği yoğun 
Ar-Ge çalışmalarıyla yüzde 
100 yerli ürünler üretiyor. 
Wipelot, pek çok işletmenin 
en büyük sorunları arasında 

aşımının ve fazla kullanım 
kaynaklı cezaların önlenmesi 
gibi pek çok verimlilik artırıcı 
çözüm sunuyor.

Sektöre yeni bir soluk ge-
tirecek bu cihazı devreye al-
dıkları için heyecanlı olduk-
larını belirten Aktaş Holding 
İcra Kurulu Başkanı İskender 

AUDI e-tron modellerinin ta-
nımlanmış lokasyon ile konut-
ların enerji sözleşme gücü sını-
rını aşmadan Hager sistemiyle 
entegre ve uygun zamanda ara-
cın şarj olmasıyla gerektiğinde 
evin enerjisine destek sağla-
yarak enerjinin optimize kul-
lanımıyla enerji verimliliğine 
destek oluyor. Tam şarj olmuş 
bir Audi e-tron, bir hanenin 

lar ve kamyonların üzerine 
yerleştirilen RFID etiketler 
sayesinde araç giriş çıkışları-
nı bilgisayar ortamında kay-
deden Wipelot, elle girilen 
sistemlere oranla bu işlem-
lerin kayıt altına alınmasını 
daha hızlı ve doğru hale ge-
tirirken, güvenlik özellikle-
riyle de tam denetim imkânı 
sunuyor. Bu sayede sisteme 
dâhil olan ve üzerinde RFID 
etiket bulunan kamyon veya 
tırların işletmeye giriş ve çı-
kış saatleri hata payı olmak-

temsilcilerine önemli avan-
tajlar sağlıyor” dedi.

Araç takip sistemleriyle 
entegre çalışma 

“Araç takip sistemleriyle ile 
entegre çalışabilen bu sistem 
sayesinde, tüm veriler filo yö-
netiminde saklanıyor ve takip 
edilebiliyor” diyen Ulusay, “Ü-
retkenliği, kârlılığı ve güvenliği 
destekleyen bu sistem, malın 
yüklenme veya boşaltılma es-
nasında bir tartı aleti kullanma 
ihtiyacını ortadan kaldırdığı 
için başta filo yönetimleri ol-
mak üzere tüm kullanıcılara 
büyük kolaylık sağlıyor. Araç 
takip sistemlerinin sağladığı 
özelliklere ek olarak, ağırlık 
verilerinin sağlanmasıyla sek-
törün eksik kalan ihtiyacı tü-
müyle karşılanmaktadır” dedi.

na teşvik ediyor. Elektrikli 
otomobillerin sistemine göre, 
bu araçların enerji ihtiyacını 
evdeki enerji sistemi ile sağ-
layabiliyoruz. Audi ile ger-
çekleştirdiğimiz iş birliğinde 
ise araç bataryasındaki enerji 
ile de evlerin enerji ihtiyacını 
karşılamayı planladık. Ger-
çekleştirdiğimiz proje kapsa-
mında yapılan araştırmalara 

sızın rapor edebiliyor. Bu 
raporlar; günlük, aylık veya 
yıllık dökümler halinde de 
alınabiliyor. Hangi aracın 
firmadan çıktığını ve taşıma 
işleminin ne kadar sürdüğü-
nü hatasız bir şekilde öğren-
menin yanı sıra mevcut olan 
sistemle entegre edildiğinde 
ne taşıdığını, taşıma işlemi-
nin nereye yapıldığını, araç 
şoförünü, araçların arızalı 
olup olmadığını ve bakım sü-
releri gibi detayları da anında 
almaya olanak sağlıyor.

Ticari araçlarda aktif aks 
ağırlıklarını ölçebilen yeni 
ürünün, fiziksel nesnelerin 
birbirleriyle veya daha büyük 
sistemlerle bağlantılı olduğu 
IOT (Internet of Things) 
konuşabilen cihazlar üzeri-
ne sektöre çok önemli katkı 
sağlayacağına inandığını ak-
taran Ulusay, IOT teknolo-
jisinin GSM hatları üzerin-
den sağladığı veri akışı ile 
otonom araç teknolojisine 
ilk adım olduğunu da sözle-
rine ekledi. Ulusay, ağırlık 
verilerin sürekli olarak sak-
landığı bu sistemde filola-
rın bu verileri kullanarak, 
rotaların düzenlenmesini 
sağlayabildiğini ve yükleme 
verimliliklerini artırabildiği-
ni kaydetti.

göre tam şarj olmuş bir Audi 
e-tron, bir hanenin bir haf-
talık enerji ihtiyacını karşıla-
yabilecek. Bu gerçekten çok 
önemli bir süre.”

İşgör, “Evden arabaya ve a-
rabadan eve olmak üzere iki şe-
kilde çalışan çift yönlü şarjda, 
Audi e-tron’a ek olarak Hager 
Group portföyündeki çeşitli 
bileşenler kullanıldı” dedi.

kullanım oranlarım nedir?’’ 
gibi soruların cevaplarını 
bulmayı kolaylaştırıyor.

Lojistik faaliyetlerde
tam denetim 

Wipelot IoT sistemleri, 
lojistik taşıma faaliyetlerin 
yoğun olduğu işletmelerde 
kamyon ve tır girişlerinin ve-
ya çıkışlarının kayıt altına a-
lınmasının zorunlu olduğu a-
lanlarda bu işlemleri oldukça 
kolay hale getiriyor. İşletme-
nin bütün giriş ve çıkışlarına 
yerleştirilen RFID okuyucu-

cın ağırlığını uzaktan erişimle 
her yerde izlemek mümkün 
hale geliyor. Bu da verim-
li yüklemenin sağlanması, 
aks ağırlıklarının izlenmesi, 
uluslararası alanda yük taşı-
yan araçların kapasite sınırını 
aşmalardan kaynaklanan ce-
zaların önlenmesi, zaman ve 
enerji tasarrufu sağlanması, 
ağırlık kontrolü için kantarda 
zaman kaybını önleyerek, fiş 
maliyetinin azaltılması, filo 
sahipleri için etik dışı dav-
ranış tespitinin sağlanması, 
bildirimsiz yük taşıma ve yük 
çalınmasının önüne geçilme-
si, rota dışı sürücü kaynaklı 
gelir kaybının engellenmesi 
gibi pek çok konuda filo yö-
netimlerine, ticari taşımacılık 
endüstrisine ve diğer sektör 

nebilir enerji kaynaklarından 
elde edilen enerjinin sürek-
liliğini sağlamak adına enerji 
depolama alanında çözümler 
geliştiriyor. Böylece insanları 
sadece şebekeden gelen enerji 
ile yetinmesinin önüne geçip 
yenilenebilir enerjinin depo-
lanmasını, araçların verimli 
şarj olmasını ve yüksek enerji 
masraflarından kurtulması-

Lojistik ve Depo
Operasyonları
Akıllı Hale Dönüşüyor

Römorkların Ağırlıkları Dijital Olarak Ölçülebilecek

Hager ve Audi’den Elektrikli Araçlar İçin İş Birliği
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Türkiye’de endüstriyel IoT alanında üretim yapan teknoloji 
şirketi Wipelot, gerçek zamanlı izleme teknolojileri ile depo ve 
lojistik alanlarındaki iş süreçlerini dijitalleştirerek verimlilik ve 
ciro artışına katkı sağlıyor.
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vereceğiz” ifadesini kullandı. 
Iveco Türkiye genel müdü-

rü Hakkı Işınak ise, ”Hüner 
aynı zamanda önemli bir iş 
ortağımız, daha önce teslim 
ettiğimiz ürünlerden ve sa-
tış sonrası hizmetlerimizden 
memnun olmaları çok sevin-
dirici, bu yatırımın Hüner 
ailesine hayırlı olması diliyo-
rum” dedi.

Mark Multimodal, satın 
aldığı 11 adet Iveco S-Way 
çekici ile filosunu daha da 
güçlendirdi.

Şirketin Genel Müdü-
rü Onur Güvenler, Mark 
Multimodal’in Rusya ve Uk-
rayna gibi sert hava şartları-
nın hakim olduğu bölgelere 
taşıma yaptığını hatırlatarak, 
söz konusu araçların, bu böl-
ge şartlarına uyumlu olduğu-
nu belirtti. 

İstanbul Fiat’taki teslimat 
töreninde konuşan Iveco 
Türkiye Genel Müdürü Hak-
kı Işınak ise S-Way çekiciler 
hakkında bilgi verdi. Yakıt 
verimi ve üstün teknolojisi ile 
Iveco S-Way’in araç sahipleri-
ne karlı bir çözüm sunmak ü-
zere tasarlandığını ifade eden 
Işınak, Mark Multimodal’in 
satın aldığı araçlar sayesinde 

IVECO yetkili satıcısı Istan-
bul Fiat, 40 adet Iveco S-Way 
çekicileri Hüner’e teslim etti. 
Mark Multimodal ise,  filosu-
na 11 adet Iveco çekici dahil 
ederken, Iveco’nun İstanbul 
yetkili satıcılarından Genpar 
Otomotiv satışını gerçekleş-
tirdiği 7 adetlik X-Way 460 
aracını Evona Yapı’ya törenle 
teslim etti.

Iveco’nun İstanbul yet-
kili satıcılarından Istanbul 
Fiat Otomotiv satışını ger-
çekleştirdiği 40 adet S-Way 
AS440S51 T/P çekicileri 
Hüner Uluslararası Taşıma-
cılık firmasına teslim etti. 

Hüner’in Hadımköy mer-
kez ofisinde gerçekleşen tes-
limat törenine Hüner adına 
İbrahim Hüner, Arda Hüner 
katılırken Iveco adına Iveco 
genel müdürü Hakkı Işınak, 
pazarlama genel müdür yar-
dımcısı Tansu Giz, hafif or-
ta vasıta satış müdürü Erkan 

Erşin, ağır vasıta bölge satış 
müdürü Yusuf Pekel, Istan-
bul Fiat yönetim kurulu baş-
kanı Cem Arı, genel müdürü 
Hikmet Yılgör,  İstanbul Fiat 
agir vasita satış müdürü Alper 
Akbay, satış temsilcileri Eray 
Üstün, Ersel Ersöz katılmış-
lardır. Törende Hakkı Işınak 
İbrahim Hüner’e günün anı-
sına bir plaket takdim edildi.

Türkiye’de yüzde 100 yerli 
sermayeli en büyük uluslara-
rası taşımacılık firması olduk-
ları olduklarını ifade eden İb-
rahim Hüner filolarında 50 
adet Iveco çekici bulunduğu-
nu ve bu araçlardan memnun 
oldukları için tekrar tercih-
lerini Iveco S-Way’den yana 
kullandıklarını ifade etti.

İstanbul Fiat yönetim ku-
rulu başkanı Cem Arı ise yap-
tığı konuşmada “Bu teslimat 
Hüner ile ilişkimizde önemli 
bir adım, kendilerine satış 
sonrasında da en iyi hizmeti 

motiv,  filo müşterilerine 
kullanılacak aracın proje-
lendirilme aşamasından, sa-
tış sonrası eğitimlere kadar 
geniş bir yelpazede hizmet 
veriyor. Araç satış - servis 
- yedek parça satışı -  2.el 
ticari vasıta satışı - sigorta 
hizmetleri ve araç kiralama 

hizmetlerinin tümünü sun-
makta olan Genpar Otomo-
tiv müşterilerine finansman 
ve satış sonrası destekle ih-
tiyaçlara cevap vermeye de-
vam ediyor.

Iveco X-Way, aracı özel ge-
reksinimlerinize göre uyarla-

KRONE, Sertel Lojistik’e 
40 adet Cool Liner ve 10 
adet Profi Liner teslimatı 
gerçekleştirilirken, teslimat 
törenine Krone Türkiye Satış 

Müdürü Ömürden Özacar, 
Krone Türkiye Bölge Satış 
Yöneticisi Burak Ergun ve 
Sertel Lojistik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Kemal 

Sertel Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa 
Kemal Sert, “500 adedi aş-
kın filomuzla, dünyadaki en 
önemli içecek markalarının 

Sert katıldılar. Teslimatın ar-
dından Sertel Lojistik Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa 
Kemal Sert’e bir de plaket 
takdim edildi. 

Türkiye’deki taşımacılık 
partneri konumumuzu ko-
ruyoruz. Bu güçlü konuma 
sahip olmayı sürdürebilmek 
için en kaliteli ve en verim-
li hizmeti sunmaya devam 
etmeliyiz. Sertel vizyonuna 
yakışır bir şekilde, kendi 
alanında en kaliteli işi ya-
pan firmalarla ortaklık et-
meye devam ediyoruz. Son 
olarak, bu 50 adetlik trey-
ler yatırımımızda Krone 
markasını tercih ettik. Biz 
müşteri memnuniyetinden 
ödün vermezken, Krone 
de dayanıklılıktan ve sağ-
lamlıktan ödün vermiyor. 
Aynı zamanda da kullanıcı 
olarak düşük işletme mali-

mada en üst düzeyde esneklik 
sunuyor. Görev odaklı yakla-
şımı, HI-TRACTION siste-
mi ve arazi özellikleri ile her 
görev için mükemmel geçiş 
sağlıyor ve şantiyelerde ‘son 
kilometreye’ kadar yüksek 
üretkenliği garanti ediyor.

X-Way, sektördeki en dü-
şük boş ağırlığa sahip Super 
Loader mikser versiyonunun 
en iyi yük kapasitesi ile ha-
fif arazi görevlerinde çıtayı 
yükseltiyor. Uzun mesafeli 
karayolu görevleri için Ive-
co Way serisinin en gelişmiş 
özelliklerini entegre ediyor. 
Yeniden tasarlanan kabin, 

güvenliği, konforu ve yakıt 
verimliliğini tamamen yeni 
bir seviyeye taşırken, gelişmiş 
bağlantı, sürücünün hayatını 
kolaylaştırmak ve aracın ça-
lışma süresini en üst düzeye 
çıkarmak için geliştirilen bir 
dizi hizmet sunuyor.

yetine sahip olabiliyoruz.” 
şeklinde konuştu. 

Sertel Lojistik yetkililerine 
ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Kemal Sert’e ken-
dilerini tercih ettikleri için 
teşekkür ederek söze baş-
layan Krone Türkiye Satış 
Müdürü Ömürden Özacar, 
“Son zamanlarda artış göste-
ren başarı trendimizi bugün 
yapmış olduğumuz teslimat-
larla taçlandırmaya devam 
ediyoruz. Nakliyecilerimize 
en kaliteli ve uzun ömürlü 
ürünleri rekabetçi fiyatlarla 
sunarken, onların yollardaki 
en yakın arkadaşı konumu-
muzu güçlendirerek sürdü-
rüyoruz.” dedi.

çözüm ortaklarına daha çok 
katkı sağlayacağına inandığı-
nı da sözlerine ekledi.

Genpar’dan 7 adet Iveco 
X-Way teslimatı

Iveco’nun İstanbul yetkili 
satıcılarından Genpar Oto-
motiv satışını gerçekleştirdi-
ği 7 adetlik X-Way 460 ara-
cını Evona Yapı’ya törenle 
teslim etti.

Teslimat törenine Genpar 
Yönetim Kurulu Başkanı İl-
han Ayaz, Genpar Satış Kor-
dinatörü Bahri Üçüncü ve 
Evona Yapı yönetim kurulu 
başkanı Akif Şahin katıldılar.

X-Way aracın lansman 
sonrası İstanbul’da ilk toplu 
teslimatının gerçekleştiği tö-
rende, Evona Yapı’ya 7 adet-
lik araç teslim edildi. Firma 
yılsonuna kadar 30 adetlik 
araç alımı planlıyor.

Iveco’nun İstanbul’da ki 
bayilerinden Genpar Oto-

Filolar Iveco İle Güçlenmeye Devam Ediyor

Krone Sertel Lojistik’e 50 Adetlik Teslimat Yaptı
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MUTLULAR Transport, Fi-
losuna bu yıl 30 adet Renault 
Trucks T480 4x2, E6 Yüksek 
Kabin ve retarderli çekici kata-
cak olan Mutlular Transport, 
ilk 5 aracını teslim aldı.  Güneş 
Lojistik ise, filosunu 7 adet Re-
nault Trucks T460 ile genişle-
tirken, Işıklar Ağır Nakliyat, 4 
adet Renault Trucks C520 6x4 
çekici ile filosunu güçlendirdi.

Mutlular Transport, verim-
liliğinden memnun oldukları 
Renault Trucks T serisi çeki-
cilerinin sayısını T480 yüksek 
kabin tercihleri ile arttırıyor. 
Filosuna bu yıl 30 adet Rena-
ult Trucks T480 4x2, E6 Yük-
sek Kabin ve retarderli çekici 
katacak olan Mutlular, ilk 5 
aracını teslim aldı.  Mutlular, 
2016 yılından bu yana sadece 
Renault Trucks çekici alımları 
ile filosunu güçlendiriyor. Ye-
ni alımları ile filosundaki Re-
nault Trucks çekici sayısı, 90 
araca yükseliyor. 

Mutlular Transport Kuru-
cu Ortakları Mutluhan Akan 
ve İsmail Akan’a yeni araçla-
rını Renault Trucks Türkiye 
Başkanı Sebastien Delephine, 
teslim etti. Teslimat töreninde 

Renault Trucks Bölge Müdü-
rü Tolga Aykaç, Koçaslanlar 
Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Koçaslan ve 
Genel Müdürü Mesut Süzer 
ile Renault Trucks Finansal 
Hizmetler (RTFS) Satış ve Pa-
zarlama Direktörü Ertan Ço-
lak da katıldı.

Mutlular Transport Kurucu 
Ortağı Mutluhan Akan, tes-
limat sırasında kullandıkları 
Renault Trucks araçlar ile ilgili 
bilgi vererek; “Renault Trucks 
çekiciler ile diğer araçlarımızı 
kıyasladığımızda 2-3 puan-
lık yakıt tasarrufu sağlıyoruz. 
Toplam yıllık km’lerimiz göz 
önüne alındığında işletme gi-
derlerimiz için oldukça yüksek 
bir yakıt tasarrufu anlamına ge-
liyor. Bu açıdan da her zaman 
Renault Trucks araçlar için 
meslektaşlarımıza referans ve-
riyoruz” dedi. 

Renault Trucks Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepine 
ise; “Renault Trucks ile araç 
özelliklerimiz ve teknolojile-
rimizin yanı sıra müşterileri-
miz ile sürdürdüğümüz uzun 
soluklu, açık iletişimimiz sa-
yesinde markamızı farklı kılı-

yoruz. Bu anlamda Mutlular 
Transport’un araçlarımız ve 
sunduğumuz toplam hizmet-
lerden, meslektaşlarına refe-
rans olarak önerecek kadar 
memnun olmaları bizler için 
oldukça kıymetli” şeklinde 
konuştu.

Renault Trucks Finansal 
Hizmetler Satış ve Pazarla-
ma Direktörü Ertan Çolak 
ise törende; “RTFS olarak 
şimdiye kadar 62 adet Rena-
ult Trucks çekici finansmanı 
gerçekleştirdiğimiz Mutlular 
Transport’un, 2021 ve son-
rası planlamakta olduğu araç 
yatırımları için ortak çalışma-
larımızı sürdürmek, firmanın 
büyüme stratejilerini destekle-
yecek “Finansman” alternatif-
lerini sunmaya devam edebil-
meyi diliyoruz”

Güneş Lojistik, 1996 yılın-
dan bu yana Renault Trucks 
çekiciler ile hizmet sunuyor. 
Yeni 7 adet Renault Trucks 
T460 alımı gerçekleştiren Gü-
neş Lojistik, tek markalı filosu 
sayesinde ekspress operasyon-
larını yüzde yüz müşteri mem-
nuniyeti ile sürdürüyor. 

Filolarında 750 bin km’de 
Renault Trucks çekici oldu-
ğunu belirten Güneş Lojis-
tik Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Güneş; “Araçlarımızın 
sürüş konforu, verimliliği 
ve yakıt tüketimi kadar per-
formansları ve düzenli servis 
hizmetleri sayesinde operas-
yonlara hiç sorunsuz devam 
edebilmelerinden çok mem-

nunuz. Daha önce 1 milyon 
km’ye kadar sorunsuz kullan-
dığımız Renault Trucks Pre-
mium çekicilerimiz oldu. Za-
ten uzun soluklu işbirliğimiz 
de bunun kanıtıdır” dedi.

Teslimatta açıklamada bu-
lunan Koçaslanlar Otomotiv 
Hadımköy Şube Müdürü 
Ahmet Sezer, 25 yıldır sorun-
suz devam eden işbirlikleri-
nin altını çizerek; “Güneş Lo-
jistik ile çeyrek yüzyıllık bir 
iş birliğimiz var ve hem alım-
larında hem de satış sonrası 
hizmetlerinde sorunsuz ope-
rasyonlarımıza devam ediyo-
ruz. Her zaman araç bakım-
larını Renault Trucks yetkili 
bayi olarak bizlerle ve Rena-
ult Trucks Orijinal Parçaları 
kullanarak devam ediyorlar. 
Böylece araçlarını yüksek ki-
lometrelere kadar ilk günkü 
performansında kullanabili-
yorlar” diye belirtti.

Işıklar Ağır Nakliyat, yine a-
ğır nakliyat ve proje taşımacılı-
ğı operasyonları için 4 adet Re-
nault Trucks C520 6x4 çekici 
alımı ile filosunu güçlendirdi. 

Işıklar Ağır Nakliyat’ın ye-

ni araçlarını Yönetim Kurulu 
Başkanı Sedat Işık ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi Sinan Işık’a 
Renault Trucks Türkiye Satış 
Direktörü Ömer Bursalıoğlu 
teslim etti. Teslimatta Renault 
Trucks Bölge Müdürü Tolga 
Aykaç, Ceyhan Otomotiv Ge-
nel Müdürü Emre Kirazcı ve 

Satış Yöneticisi Ali Mert Can 
da bulundular. 

Işıklar Ağır Nakliyat Yö-
netim Kurulu Başkanı Sedat 
Işık, teslimat töreninde yap-
tığı açıklamada; “Aslında her 
taşımacılık faaliyetinin ayrı 
zorlukları var ancak ağır yük 
taşımacılığında durum tabi 
ki biraz daha farklı. Sıra dışı 

Satış Direktörü Ömer Bursa-
lıoğlu; “Renault Trucks ekibi 
olarak hedefimiz, müşterileri-
mizin operasyonlarının verim-
liliğini arttırırken kilometre 
ve ton başına maliyetlerini 
minimize etmek suretiyle top-
lam sahip olma avantajlarını 
optimum noktaya getirmek” 
şeklinde açıkladı.

ARCLOG Lojistik, filosunu 
40 adet ‘2019 Uluslararası Yı-
lın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü 
Ford Trucks F-MAX ile ge-
nişletirken, ARF Lojistik ise 
filosunu 15 adet F-MAX ile 
güçlendirdi.

Erdeğer Ford Trucks Bur-
sa Bayisinde düzenlenen araç 
teslimat törenine, ARCLOG 
Yönetim Kurulu Başkanı Fah-
rettin Arabacı, Ford Trucks 
Satış Müdürü Murat Bakış, 
Ford Trucks Satış Bölge Mü-
dürü Orhan Altınbaş, Erdeğer 
Grup Yönetim Kurulu Başka-
nı Abdülkerim Erdoğan, Er-
değer Grup Yönetim Kurulu 
üyesi Murat Erdoğan, Erdeğer 
Grup Genel Müdürü Tunç Er-
taş, Erdeğer Ford Trucks Satış 
Müdürü Korkut Karakaya, 
Erdeğer Ford Trucks Satış Yö-

netmeni Turgay Deniz ve Er-
değer Ford Trucks Satış Son-
rası Hizmetler Koordinatörü 
Ahmet Orhan katıldı.

Ford Trucks yönetimi ta-
rafından teşekkür plaketi tak-
dim edilen ARCLOG Lojis-
tik Yönetim Kurulu Başkanı 
Fahrettin Arabacı, “ARC-
LOG Lojistik olarak, filomuzu 
Ford Trucks marka araçlarla 
büyütmeye devam ediyoruz. 
Bu kararlarımızda hem Ford 
Otosan’ın 60 seneyi aşkın 
tecrübesiyle kamyon üretim, 
ürün geliştirme ve çözüm üret-
me yetkinliğini hem de Ford 
Trucks’ın sunduğu satış sonra-
sı servis ve hizmetlerin faydası-
nı göz önüne alarak ilerliyoruz. 
Özellikle de filomuzu Türk 
mühendislerin geliştirdiği ve 
Eskişehir’de üretilen ‘2019 

Uluslararası Yılın Kamyonu’ 
ödüllü Ford Trucks F-MAX i-
le genişletmekten memnuniyet 
duyuyoruz. Yeni F-MAX, 500 
PS güce sahip, düşük yakıt tü-
ketimiyle dikkat çeken yüksek 
performanslı motoru ve ileri 
teknolojik donanımları ile şir-
ketimizin ve kaptanlarımızın 
büyük beğenisini kazandı. Lo-

jistik operasyonlarımızda bize 
çok önemli bir katkı sunacağı-
na inanıyoruz” diye konuştu.

ARF Lojistik, filosunu 15 
adet ‘2019 Uluslararası Yılın 
Kamyonu (ITOY)’ ödüllü 
Ford Trucks F-MAX ile ge-
nişletti. Tenteli ve frigorifik 
araçlar ile kuruyük, soğutuculu 
ve ADR’li taşımacılık hizme-

ti sunan, ARF Lojistik, Ford 
Trucks F-MAX araçları başta 
Almanya, Belçika, Hollanda 
olmak üzere tüm Avrupa ope-
rasyonlarında kullanacak. 

Erdeğer Ford Trucks Bur-
sa Bayisinde düzenlenen araç 
teslimat törenine törenine 
ARF Lojistik Yönetim Kuru-
lu Başkanı Arif Doğan, Ford 
Trucks Satış Müdürü Murat 
Bakış, Ford Trucks Satış Böl-
ge Müdürü Orhan Altınbaş, 
Erdeğer Grup yönetim Kurulu 
Başkanı Abdülkerim Erdoğan, 
Erdeğer Grup Yönetim Kurulu 
üyesi Murat Erdoğan, Erdeğer 
Grup Genel Müdürü Tunç Er-
taş, Erdeğer Ford Trucks Satış 
Müdürü Korkut Karakaya, 
Erdeğer Ford Trucks Satış Yö-
netmeni Turgay Deniz ve Er-
değer Ford Trucks Satış Son-

rası Hizmetler Koordinatörü 
Ahmet Orhan hazır bulundu. 

Teslimat töreninde Ford 
Trucks F-MAX’i yerli üretim 
olması, Eskişehir’de üretilmesi 
ve yaygın yedek parça ve ser-
vis ağı gibi sunulan kapsamlı 
hizmetlerden dolayı ile tercih 
ettiklerini vurgulayan ARF Lo-
jistik Yönetim Kurulu Başka-
nı Arif Doğan’a Ford Trucks 
yönetimi tarafından teşekkür 
plaketi takdim edildi. Doğan 
teslimat töreninde yaptığı ko-
nuşmada Ford Trucks’ın yerli 
üretim olması servis ve yedek 
parça ağının yaygınlığı, takas 
kolaylığının bu tercihte etkili 
olduğunu kaydederken, Ford 
Trucks araçların sağladığı yakıt 
tasarrufu ve sunduğu takas ko-
laylığını da göz önünde bulun-
durduklarını belirtti.

yükleri hatta yeri geldiğinde 
yüksek rakım, arazi koşulları 
gibi zorlu yollarda taşıdığı-
nız için operasyonlarınızın 
kesintiye uğramaması adına 
araçlarınızın konfigürasyonu 
ve dayanıklılığı çok önemli. 
Sürücüleriniz ise başarınızda 
ayrı bir faktör. Bu nedenle 
yükün gerekli performansta 
taşınabilmesi için sürücüle-
rinizin konforu ve sürüş gü-
venliği de ön planda. Renault 
Trucks C serisi çekicilerin, 
bu zorlu çalışma koşulları-
mızda hiç sorunsuz ve yüksek 
verimlilikte çalışması yine 
alım kararımızda etkili oldu” 
diye belirtti. 

Renault Trucks Türkiye 

Mutlular Transport ve Güneş Lojistik 
Filo Yatırımlarında Renault Trucks’ı Seçti

31
HAZİRAN 2021

Ford Trucks F-MAX Teslimatlarına Devam Ediyor



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.

turkishcargo.com.tr

ÜRETTİĞİNİZ NE VARSA DÜNYADA 
300’DEN FAZLA NOKTAYA TAŞIYORUZ. 

TÜRKİYE’MİZİ HEP BİRLİKTE YÜKSELTİYORUZ.

LOJİSTİK

TICARET Bakanı Mehmet Muş, 
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi-
ne dönük sürecin Türkiye ile Avrupa 
Birliği’nin ticari ve ekonomik alan-
daki ilişkilerini daha da ileriye taşıya-
cağını, bunun iki taraf için de ekono-
mik yararlar sunacağını söyledi.

Muş, Brüksel temaslarının ar-
dından Türkiye’nin AB Daimi 
Temsilciliği’nde basın toplantısı 
düzenledi. AB Komisyonu Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovs-
kis ve AB Komisyonu Ekonomiden 
Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni ile 

görüşmelerde bulunduğunu bildiren 
Muş, “AB’nin ekonomi ve ticaretten 
sorumlu en önemli iki ismiyle Türkiye 
ve AB arasındaki ticari ve ekonomik 
ilişkileri, Türkiye-AB pozitif günde-
mini ele aldığımız oldukça verimli gö-
rüşmeler gerçekleştirdik.” dedi.

Ticaret Bakanı Muş’tan 
Brüksel’de Gümrük Birliği’ni 
Güncelleme Vurgusu

lülükleri yerine getirmek için hep 
ön saflarda yer aldığını vurgulayan 
Muş, küresel ve bölgesel meselele-
rin çözümünde Türkiye ve AB’nin 
ortak çalışması ve iş birliği yapması-
nın her iki tarafın da çıkarına oldu-
ğunu kaydetti.

Mehmet Muş, Türkiye ile AB 
arasındaki pozitif gündemin önem-
li unsurlarından birisinin Gümrük 
Birliği’nin 21. yüzyılın ticari ve 
ekonomik koşullarına uygun hale 
getirilmesi ve güncellenmesi oldu-
ğuna dikkati çekerek, “Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesine dönük 
süreç, Türkiye ile AB’nin ticari ve 
ekonomik alandaki ilişkilerini daha 
da ileriye taşıyarak iki taraf için de e-
konomik yararlar sunacaktır.” dedi.

Muş, küresel çapta ekonomik ve 
sosyal sıkıntılara yol açan pande-
minin yanı sıra son yıllarda dünya 

ticareti ve ekonomisinde yaşanan 
belirsizlikler karşısında Türkiye-AB 
iş birliğinin her zaman olduğundan 
daha fazla ortak çıkarlar temelinde 
geliştirilmesine ihtiyaç bulunduğu-
nu kaydetti.

Pandemi döneminde özellikle 
dünya ekonomisinde ve ticare-
tinde, üretimde bazı coğrafyalara 
aşırı bağımlılığın sakıncalarının 
çok açık bir şekilde görüldüğünü 
ifade eden Muş, arz kaynaklarının 
çeşitlendirilmesi ve özellikle bazı 
kritik ürünlerde stratejik otono-
minin geliştirilmesinin AB için de 
temel hedeflerden biri haline gel-
diğini vurguladı.

“Türkiye AB ile 
ortaklık ilişkisini 

geliştirmek istemektedir”
Ticaret Bakanı Muş, “Küresel 

tedarik ve değer zincirlerinin çe-
şitlendirilmesi ve güçlendirilmesi 
bakımından Türkiye, üretim ve 
ihracat kapasitesi, dinamik eko-
nomisi ve stratejik konumu ile AB 
için en önemli ortaktır. Daha güç-
lü bir Türkiye-AB bütünleşmesi, 
bölgemizdeki tedarik zincirleri-
nin güçlendirilmesi, rekabetçi-
liklerinin daha da artırılması için 
önemli fırsatlar yaratmaktadır.” 
diye konuştu.

Türkiye’nin, küresel sorunların 
çözümüne yönelik olarak her za-
man uluslararası iş birliğinden yana 
tavır sergilediğini, insanlığın sela-
meti adına üzerine düşen yüküm-

www.panlogistics.com.tr

444 7 726

Uçak, gemi, otomotiv,
medikal ekipman ve
makina yedek parça
taşımacılığı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş
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