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ye sahip. Bu amaçla lojistik 
merkezlerin kurulabilmesi ve 
daha verimli faaliyet göstere-
bilmesi için gümrük idarele-
rine önemli görevler düşüyor. 
Ülkelerin küresel lojistik sek-
töründen daha çok pay alabil-

LOJISTIK sektörü ulusal ve 
uluslararası mevzuatta var ola-
nın ötesinde ihtiyaçlara cevap 
veren, özgün düzenlemelere 
ihtiyaç duyuyor. Maliyetler-
de ve rekabetçilikte gümrük 
uygulamaları belirleyici etki-

ISSN 1302-0021

mesi ise ticaretin kolaylaştırıl-
masına bağlı.

Günümüzde lojistik per-
formansı iyileştirme adına 
yapılabilecekler sadece altyapı 
yatırımları ve ticaretin kolay-
laştırılması ile sınırlı kalmanın 
ötesine geçmiş durumdadır. 
Sürdürülebilirlik, esneklik ve 
teknolojik gelişmeler gibi olgu-
lar da hem kamu hem de özel 
sektör paydaşları tarafından ü-
zerinde durulması gereken ko-
nular olarak karşımıza çıkıyor.

Fiziki lojistik altyapının 
elverişliliği, lojistik mevzuatı, 
gümrükleme, vb. gibi bileşen-
lerin tümü ticaretin kolaylaş-
tırılması için yapılacak dü-
zenlemelerin de merkezinde.

ULUSLARARASI ticaret 
düzeninde iklim değişikliği 
ile mücadele politikalarına 
adaptasyonunu sağlamayı 
hedefleyen ve ihracatta re-
kabetçiliğimizi güçlendire-
cek olan “Yeşil Mutabakat 
Eylem Planı” yayımlandı.

DÜNYADA yaşanan afet-
ler, insan hayatını beklen-
medik biçimde etkileyen, 
acı, korku ve kayıplara neden 
olabilen zor deneyimler. Bu 
nedenle afet lojistiği konu-
sunda bilgi ve deneyim sahi-
bi olmak, bu gibi olağanüstü 
durumlarda zararın olduğu 
bölgelerde bulunan insanla-
rın ihtiyaçlarının giderilmesi 
önem taşıyor.
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TÜRKIYE Liman İşlet-
mecileri Derneği (TÜRK-
LİM), ’Türkiye’de Limancı-
lık Sektörünün Etki Analizi 
ve İhtiyaç Değerlendirmesi’ 
raporunu yayınladı. Li-
mancılık sektörünün eko-
nomiye katkısını çarpıcı 
rakamlarla ortaya koyan 
122 sayfalık rapor, sektöre 
yönelik değerlendirmeler-
den Kovid-19 salgınının 
etkisine, sürdürülebilir çev-
re konusundan yeni ticaret 
rotalarına kadar birçok ko-
nuyu da detaylı bir şekilde 
ele alıyor.

TÜRKMENISTAN’IN sı-
nır kapılarının kapalı olması, 
Türkiye’nin Orta Asya’ya ih-
racatını olumsuz etkiliyor.

Orta Asya’nın önemli 
transit geçiş koridorlarından 
olan Türkmenistan’ın sınır 
kapılarının kapalı olması, 
Türkiye’nin Orta Asya’ya ih-
racatını olumsuz etkiliyor.
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Elektrikli Dağıtım Araçları 
logitrans’da Ele Alınacak
S Ü R D Ü R Ü L E B I L I R 
lojistik çözüm arayışları, 
elektrikli dağıtım araçlarıy-
la hız kazandı. Türkiye’de 
üretilen Tragger ve Pilot-
car gibi markalar filolarda-
ki yerlerini almaya başla-
dılar. Musoshi markası da 
kullanıma girmiş durum-
da. EKO Fuarcılık Fuarlar 
Müdürü Altınay Bekar; 

“Yakın zamana kadar kent 
lojistiğinin çöp toplama 
vb çeşitli gereksinimlerine 
hizmet eden, golf gibi spor 
ve eğlence amaçlı olup gi-
derek gelişen ve kullanım 
alanı yaygınlaşan elektrikli 
dağıtım araçları, fuarımı-
zın gözdesi olacak” şeklin-
de konuştu. 
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bir dönüşüm gerçekleştiğini 
belirten Muş, “Rusya ile Tür-
kiye, Avrasya coğrafyasında 
Kafkasya, Orta Doğu ve Ka-
radeniz havzasında en etkin 
bölgesel aktörlerdir. Türkiye 
ve Rusya olarak ortak yapa-
cağımız projelerle bu büyük 
dönüşümün öncü ülkelerden 
olmak ve bu dönüşümden 
birlikte istifade etmek istiyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.

2020 yılında Rusya ile ikili 
ticaretin Kovid-19 salgını et-
kisiyle bir önceki seneye göre 
yüzde 17 azaldığını belirten 
Muş, “2020 yılında Rusya’ya 
ihracatımız 4,4 milyar dolar, 
ithalatımız ise 17,8 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. Öte 
yandan, 2021 yılının ilk yarı-
sında ticaret hacmimiz hızlı 
bir toparlanma kaydetmiştir. 
Bu dönemde ihracatımız bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 35, ithalatımız ise 
Rusya’dan yüzde 44 artmıştır. 
İlk 6 aydaki rakamlar, bu yıl 
sonunda 30 milyar doları aşan 
bir ticaret hacmine ulaşacağı-
mızı bizlere gösteriyor.” dedi.

Bakan Muş, Türkiye’nin 
Rusya’ya yönelik ihracatının 
artması gerektiğini vurgulaya-
rak, “Ülkelerimiz arasındaki 
yakın ilişkiler, Türk ve Rus 
ekonomilerinin yüksek potan-
siyelleri dikkate alındığında, 
Rusya’ya ihracatımız olması 
gerekenin çok altındadır. Ti-
caretimiz maalesef hem denge-
li ilerlemiyor hem maalesef be-
lirli ürünlerde sınırlı kalıyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Karar alıcılar olarak güm-
rük prosedürlerinin basit-
leştirilmesi, iki ülke arasında 
düzenli bir yol hattı kurul-
ması ve Rusya’ya seyahatlerde 
vizelerin kaldırılması gibi iş 
insanlarının işlerini kolay-
laştıracak adımlar atmaya 
devam edeceklerinin altını 
çizen Muş, şöyle konuştu: 
“Türkiye ile Rusya arasındaki 
ekonomik ilişkilerin bir diğer 
önemli boyutunu yatırımlar 
oluşturmakta. Bugün ülkele-

TICARET Bakanı Meh-
met Muş, Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK) 
tarafından Rusya’nın baş-
kenti Moskova’da organize 
edilen Türkiye - Rusya İş 
Forumu’nda konuştu. Bakan 
Muş, lojistik sorunların çözü-
mü için tüm Rus Kurumla-
rının da katılımıyla iş birliği 
yapılması gerektiğini ve iki 
ülke arasında acilen Türki-
ye-Rusya RO-RO hattı ku-
rulmasının gerekli olduğunu 
ifade etti.

Küresel ticaretin yapısında 
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Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO’nun 
yeni regülasyonu, sektörde panik yarattı. 
Tarafların getirip götürecekleri hakkında 
çok da bilgi sahibi olmadığı yeni IMO re-
gülasyonları, standartları oldukça yukarı 
çekiyor. Bu da beraberinde büyük yatırım 
ve maliyet artışları yaratıyor. Konuşulan 
rakamlar, denizcilerin dediğine göre tüyle-
ri diken diken ediyor...

Yeni düzenlemelere göre 2008’e oranla 
2030 yılında karbondioksit salınımının yüzde 
40 azaltılması öngörülüyor. Bu oran 2050’ye 
varıldığında yüzde 70 olacak. Deniz Kirlili-
ğini Önlemeye İlişkin Uluslararası Denizcilik 
Sözleşmesi olan MARPOL (Marine Pollution 
Prevention) da buna bağlı olarak mevcut ge-
milerin enerji verimliliği endeksi diye bir de-
ğişiklik onaylandı. Bir tonluk malın bir deniz 
mili taşınmasında, taşıyan geminin yarattığı 
karbondioksit salınımını ölçen endeks işliyor. 
2022’nin son çeyreği veya 1 Ocak 2023 iti-
bariyle mevcut gemiler bu yeni düzenlemeye 
göre karbondioksit salınımını azaltacak. Bu 
çok ciddi bir konu çünkü beraberinde maki-
ne teknolojisini, tersanelerin teknolojilerini, 
gemi dizayn ve inşa alanını ilgilendiriyor. Ge-
miler oralardan bu yeni düzenlemelere göre 
çıkacak ve bunu mevcut hatlar kullanacak. 
Bunlar nedeniyle denizciler maliyetlerin aşı-
rı artacağından korkuyor. Sadece 2030 ile 
2050 yılları arasında denizcilik sektöründe 
tahmini 1 ile 1.4 trilyon dolar arasında bir 
yatırım gerekiyor. Düzenleme değişmediği 
takdirde sektör bu yatırımı yapmak zorunda 
kalacak. Söz konusu yatırımlar gerçekleşti-
ğinde ise bunun navlunlara yansıtılacağı sır 
değil. Yeni regülasyonla inşa edilen gemile-
rin üretim maliyeti ve değeri çok artacak ve 
bu da satış veya kiralama bedellerini aynı 
oranda yukarı çekecek. 

Ayrıca daha az oranda karbondioksit 
salınımı elde etmek için buna uygun kalite 
ve fiyatta yakıt/enerji seçenekleri kullanıla-
cak. Her ne kadar bugünden tam olarak ne 
kullanılacak, kaç paradan olacak belli olma-
sa da LNG’ler filolara girmeye başlamışken 
hidrojen, metanol, amonyak gibi alternatif-
ler de konuşuluyor. Bunların yaygınlaşması 
zaman alacak ve pahalı yakıtlar olacak. Bu 
demektir ki gemi sahibi olmaktaki gibi ope-
rasyonda da maliyetler artacak. Zaten 2020 
başında devreye giren düşük sülfürlü yakıt 
tüketimi navlunları artırmıştı. 2023’te de 
yeni düzenlemelerin yaratacağı etkiyi şim-
diden hesaba katmakta yarar bulunuyor. 

2023’de başlayacak tüm bunların navlu-
na yansımasından kaçış yolu görünmüyor. 
Bu durumda gemiyi çalıştıran şirketlerin 
mevcut gemileriyle bu regülasyona uyum 
gösterebilmesi için üç tane seçenek var. Bi-
rincisi; gaz kollarını klas denetiminde mü-
hürleyip, belirli bir seyir süratinin üstüne 
çıkmamak. İkincisi; gemide değişiklik yapa-
rak karbondioksit salınımını azaltıcı teknik 
önlemler almaya çalışmak. Üçüncü seçenek 
olarak da gemiyi hurdaya yollamak. Başka 
bir seçenek üretmek için zaman çok kısa. 

Sorunu hafifletecek olan şey gemi arzı-
nı artırmak olup şu anda da yoğun bir yeni 
gemi üretimi var. Bunlar da 2023-2024’te 
filolara katılacak. Buna karşılık eldeki yeni 
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regülasyona uymayan, işletme maliyeti 
müşterilere yansıtılamayacak kadar pahalı 
olacak gemiler de hurdaya çıkartılacak. Bu-
nun beklenenin üstünde olması durumun-
da, yeni gemi arzındaki artış da talebi kar-
şılamayabilir. Daha fazla gemi siparişi de 
verilebilir ama dünyada yüzde 3,5’in üstün-
de bir büyüme olması durumunda, çok ciddi 
bir arz ve talep dengesizliği olacak ki bu 
da navlunları hep yukarıya doğru itecektir. 

Bunlar gelmesi beklenen düzenlemeler-
di. Fakat salgın bu gelişmeleri biraz daha 
öne çekti. Neresinden bakılırsa bakılsın. 
Bütün mesele dengenin doğru yerde oluş-
masına bağlı. Dünya ticaretinin gerçekleş-
mesinde denizciliğin payı yüzde 90’lara 
çıkmışsa, bu maliyetlerin aşağıya doğru 
inerek sokaktaki vatandaşa kadar uzanan 
bir yansıması olacak. 

Bu noktada acaba vahşi kapitalizmin 
tüketime dayalı büyüme politikasının et-
kisini sorgulamak gerekmiyor mu? Çevreyi 
kirletmeyelim, yakıt daha az karbondioksit 
bıraksın, gemiler daha güvenli olsun, haydi 
hep beraber bütün gemileri ya yenileyelim 
ya da yeni gemiler yapalım... Peki ya bu dö-
nüşümün yarattığı çevre kirliliğini, sadece 
‘kabahat’ tanımına girecek ‘kirlilik’ kelime-
siyle geçiştirmek kolay mı? Yoksa onun ye-
rine ‘çevre felaketi’ demek mi daha yerinde 
olurdu? ‘Yeşil ekonomi’ diyerek yaratılan 
yeni ekonomi deryasında neredeyse her 
şeyi yeniden üretirken harcanan doğal kay-
naklar, sömürülen insan emeği ve çoğun-
lukla konfor alanını temiz tutmakta ma-
hir batının dışında kalan yerlerde yapılan 
üretim nedeniyle neredeyse bir kez daha 
katledilen çevreye ne demeli? Lojistik söz 
konusu olduğunda çekici ve kamyon satış 
politikalarını belirleyen markaların arkası-
na sığındığı Euro normları, onbinlerce ara-
cın çöp olmasına neden oldu. ABD’nin ‘be-
nim limanlarıma güvenlik nedeniyle ancak 
çift cidarlı gemiler yanaşabilir’ keyfiyeti, 
bir anda dünya çelik hatta hurda çelik fi-
yatlarına tavan yaptırdı. Bu zorlama bera-
berinde bazı gemilerin çift cidarlı gemilerin 
üretimi için gerekli çeliğe dönüşmek üzere 
hurdaya gitmesine bile neden oldu. 

Acaba sektörel düzenlemeleri gerçek-
leştiren uluslararası kuruluşların attığı bu 
adımların ‘çevre’ gerekçesi kutsal kabul 
edilip sorgulanmamalı mı? Sorgulanmalı, 
üstelik bu değişimlerin bedellerini ödeyen 
sokaktaki vatandaşsa bunu bir kez daha 
sorgulamalı. Çünkü hem parasını ödeyecek 
hem de çevresel sonuçlarına katlanacak...

Denizcilikteki Yeni Düzenlemeler 
Navlunları Artıracak 
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rimiz arasındaki karşılıklı ya-
tırım tutarı 20 milyar dolara 
ulaşmıştır. Bu yatırımların en 
önemlileri arasında yer alan 
Akkuyu Nükleer Güç Sant-
rali iki ülke arasındaki iş bir-
liğinin boyutunu yansıtması 
açısından önemli örnekler-
den bir tanesidir. Bu güçlü iş 
birliğinin, madencilik, enerji 
verimliliği, petrokimya sana-
yi, ilaç ve nükleer tıpla birleş-
tirilmesinin mümkün oldu-
ğuna inanıyoruz.”

Türkiye-Rusya İş Forumu’na 
UND temsilen, UND Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Fatih Şe-
ner ve Cihan Sünel katıldı.

Gerçekleştirilen yuvarlak 
masa toplantısında UND 
temsilcileri, Gürcistan-Rus-
ya sınırındaki beklemeler ve 
Türkiye ile Rusya arasında 
kurulması gereken RO-RO 
hattından bahsetti. Toplan-
tıda aynı zamandan geçiş 
belgesi kotalarına da vurgu 
yapılarak, ikili geçiş belgesi ve 
transit geçiş belgesi kotası ar-
tışı konuları masaya yatırıldı.

UND Yönetim Kurulu 
Üyesi Cihan Sünel, yuvarlak 
masa toplantısında Kazakis-
tan transit geçiş belgelerine 
Kazakistan tarafından getiri-
len güzergâh zorunluluğunun, 
Orta Asya ticaretine ve taşı-
macılığa yarattığı olumsuz etki 
konularını gündeme getirdi.

Sonrasında UND Yönetim 
Kurulu Üyesi Fatih Şener, 
Türk ve Rus işadamlarının ka-
tılımıyla gerçekleşen İş Kon-
seyi toplantısında bir sunum 
gerçekleştirerek, Türk ulusla-
rarası karayolu taşımacılarının 
yaşadıkları zorluklar, iki ülke 
arasında ihracatın gelişmesi 
için taşımacılığa verilmesi ge-
rekli destekler konusunda bir 
sunum gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş
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TÜRKMENISTAN’IN sı-
nır kapılarının kapalı olması, 
Türkiye’nin Orta Asya’ya ihra-
catını olumsuz etkiliyor.

Türkmenistan sınır kapıları, 
Şubat 2019’dan bu yana ulusla-
rarası eşya taşımacılığına kapalı 
durumda. Söz konusu tarihten 
itibaren Orta Asya’nın önemli 
transit geçiş koridorlarından 
olan Türkmenistan’ın sınır 
kapılarının kapalı olması, 
Türkiye’nin Orta Asya’ya ihra-
catını olumsuz etkiliyor.

Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği (UND), ihracatın ve 
tedarik zincirinin kesintisiz 
devamı ve güçlendirilmesi için; 
Aşkabat Büyükelçisi Togan 
Oral başkanlığında, Türkme-
nistan uluslararası karayolu 
taşımacılığını istişare etmek 
üzere ilk olarak 14 Nisan 
2021 tarihinde, ikinci olarak 
ise 30 Temmuz 2021 tarihin-
de Türkmenistan Karayolu 
Hizmetleri, Hudut Güvenliği, 

Sağlık, Dışişleri ve Gümrük 
temsilcileri ile bir araya geldi.

Türkmenistan Kurumları 
ile yapılan ilk toplantıda; sürü-
cülerin ülkeye girişlerinden en 
az 42 gün önce Kovid-19 aşısı-
nı yaptırmış olduklarını belge-
lemeleri gerektiğini, Kovid-19 
antikoruna sahip olduklarını 
gösteren test sonuç belgesi ve 
en çok 72 saat öncesinde yap-
tırılmış olan Kovid-19 negatif 
testinin bulunmasının zorunlu 
olduğu ve Türkmenistan’a giriş 
yapmadan önce Türkmenistan 
girişinde bir kez daha teste ta-
bi tutulacağını talep etmişti. 
Ancak o günlerde Türkiye’de 
vatandaşların bu ölçüde aşılan-
ması gerçekleştirilemediği için 
bu konuda herhangi bir geliş-
me kaydedilemedi.

UND’den verilen bilgide şu 
ifadelere yer verildi: “Geldiği-
miz gün itibariyle, Türkiye’de 
aşılanmanın hızlı ve tüm Türk 
sürücülerinin aşılanmış olması 

Kovid-19 salgınının da pe-
kiştirdiği sürdürülebilirlik algı-
sı ile birlikte AB’nin yeşil dönü-
şüm hedeflerini açıklamasının 
ardından, uluslararası ticaretin 
önde gelen aktörleri de benzer 
hedefler açıklamaya başladı.

9 ana başlık altında toplam
32 hedef ve 81 eylem

“Yeşil Mutabakat Eylem 
Planı”, uluslararası ticaret ve 
ekonomide meydana gelen bu 
değişim ve dönüşüm karşısında 
ülkemizin kalkınma hedefleri 
doğrultusunda sürdürülebilir 
ve kaynak-etkin bir ekonomiye 
geçiş ini 
d e s t e k -
l e m e y i 
amaçlamaktadır.  

sebebiyle, 30 Tem-
muz 2021 tarihin-
de, Türkiye’nin bu 
şartı sağladığı ve 
Türkmenistan Ma-
kamlarının ülkeyi transit geçi-
şine izin verecek ortamın oluş-
tuğu Derneğimizce Türkmen 
yetkililerine ifade edilmiştir. 
Ayrıca Sağlık Bakanlığımızın 
Avrupa Birliği, Sırbistan, Gür-
cistan, Kazakistan gibi ülkelerle 
karşılıklı aşı sertifikalarının ta-
nınması ile ilgili yapılan çalış-
maları hususunda bilgi verilmiş, 
Türkmenistan ile de benzer bir 
anlaşmanın yapılmasının öne-
mi üzerinde durulmuştur.

Diğer taraftan, 5-6 Ağustos 
2021 tarihinde, Orta Asya Li-
derler Zirvesi için 4 Orta Asya 
ülkesi liderleri bir araya gelecek 
olup, konular arasında ulaştır-
ma ana gündemlerin içerisinde 
olacaktır. Nitekim 10 Ağustos 
2021 tarihinde Sayın Cumhur-
başkanımız Türkmenistan’a bir 

Bu doğrultuda, ekonomi-
mizin lokomotifi olan ihra-
catımızda rekabetçiliğimizin 
korunması ve geliştirilmesi, 
ülkemizin Gümrük Birliği sa-
yesinde AB ile sağlamış olduğu 
bütünleşmenin derinleştirilme-
sine katkı sağlanması hedeflen-
mektedir.

En önemli ticaret ortağımız 
olan AB tarafından açıklanan 
Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 
öngörülen kapsamlı değişiklik-
ler başta olmak üzere bu alanda-
ki dönüşüme zamanlıca uyum 
sağlanması ve karşı karşıya ka-
lacağımız risklerin fırsata çev-
rilmesi amacıyla Bakanlığımız 
liderliğinde kamu kurum ve 
kuruluşları ve özel sektör işbir-
liği içerisinde hazırlanan Eylem 

Planı 9 ana 

ziyaret gerçek-
leştirecek olup, 
bu ziyaret vesilesi 
ile Türkmenistan ve Türkiye 
Cumhurbaşkanları bir araya ge-
lecek ve Ticaret, Ulaştırma ala-
nında önemli anlaşmalara imza 
atılacağından, bu zirve büyük 
bir fırsatı beraberinde getirdiği 
değerlendirilmektedir.

Yapılan toplantıda, 
Türkmenistan’a yapılan ikili 
taşımalar ve Türkmenistan ü-
zerinden yapılacak transit taşı-
maların başlatılmasını teminen 
görüş ve öneriler paylaşılmıştır.

Türkiye ile Türkmenistan 
arasında özellikle Cumhur-
başkanlarımız düzeyinde sür-
dürülen çok yakın diyalog ve 
işbirliği ortamın da etkisiyle, 
Türkmenistan’da yapılacak 

başlık altında toplam 32 hedef 
ve 81 eylemi içermektedir.

Eylem Planı, ülkemizin küre-
sel tedarik zincirlerine sağladığı 
entegrasyonun güçlendirilmesi 
ve yeşil yatırımların ülkemize 
çekilmesi bakımından da büyük 
önem arz etmektedir.

İhracatımızda rekabetçili-
ğimizin geliştirilmesinin yanı 
sıra, ülkemizin küresel tedarik 
zincirlerindeki yerinin korun-
ması ve güçlendirilmesi ile yeşil 
yatırımların ülkemize çekilmesi 
bakımından da önem arz eden 
ve ilgili tüm politika alanlarında 
yeşil dönüşümün desteklenme-
sini hedefleyen bir yol haritası 
niteliğindeki Eylem Planına 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı Ge-
nelgesi 16 Temmuz 2021 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu çerçevede, Eylem Pla-
nı kapsamında yer alan hedef 
ve faaliyetlerin Avrupa Yeşil 
Mutabakatı Çalışma Grubu 
kapsamında kamu, özel sektör 
ve ilgili tüm paydaşlar ile etkin 
bir şekilde yürütülmesi hedef-
lenmektedir.

UND, TÜVTÜRK ile 
yaptığı “Filolar için Yal-
nızca Plaka ile Araç Mu-
ayenesi” uygulamasının 
yaygınlaştırılması için 
girişimlerini tamamladı. 
Böylelikle, filolar için ön 
ödemeli sistem ile ve yal-
nızca plaka ile araç muaye-
ne işlemleri yapılabilecek.

UND’nin açıklama-
sı şu şekilde: “UND 
ile TÜVTÜRK arasın-
da “Filolar için Yalnızca 
Plaka İle Araç Muaye-
nesi” uygulamasının 
yaygınlaştırılması husu-
sunda yapılan girişimler 

tamamlanmıştır. Böyle-
likle, filolar için ön öde-
meli sistem ile ve yalnız-
ca plaka ile araç muayene 
işlemlerinin yapılabilme-
sine imkan sağlandı.

Bu uygulama ile; ran-
devu alınan araç sadece 
plaka ile işlem yapabi-
lecek, muayene istasyo-
nunda ödeme işlemleri 
ile ilgili zaman kayıpları 
ortadan kalkacak, fatura-
landırmanın direkt şirke-
te yapılması ile operasyo-
nel süreç kolaylıkla takip 
edilebilecek ve ödeme sü-
reçleri dijitalleştirilecek.

görüşmelerinin 
Türkiye’nin Orta 

Asya ihracatının 
tekrar yükselişe 

geçmesi adına ö-
nemli bir fırsat olduğu karşılık-
lı olarak değerlendirilmiş olup 
kamu kurumları ile görüş ve 
öneriler paylaşılmıştır.”

Çevrimiçi ortamda gerçek-
leştirilen toplantıya; Türkme-
nistan tarafını temsilen Türk-
menistan Karayolu Ulaştırma 
Ajansı, Türkmenistan Devlet 
Gümrük Servisi, Türkmenis-
tan Devlet Sınır Birlikleri, 
Türkmenistan Devlet Göç-
menler Dairesi ve Türkme-
nistan Sağlığı Koruma ve İlaç 
Sanayii Bakanlığı temsilcileri 
katıldı. Türk tarafını temsilen; 
Aşkabat Büyükelçisi Togan 

Oral, Aşkabat Büyükelçili-
ği yetkilisi Fadime Okumuş, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı Ufukcan Akın, katılım 
sağlamış olup, UND Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nu-
hoğlu başkanlığındaki UND 
heyetinde ise UND Yönetim 
Kurulu Üyesi Coşkun Aytaş, 
UND Yönetim Kurulu Üyesi 
Mutluhan Akan, UND İcra 
Kurulu Başkanı Alper Özel, 
UND Iğdır/Doğubeyazıt Ça-
lışma Grubu Başkanı Sinan 
Rehber, UND Mersin Çalışma 
Grubu Başkanı Yaşar Özka-
ya, UND Koordinatörü Nejla 
Albayrak, UND İcra Kurulu 
Üyesi Alpdoğan Kahraman ve 
UND Operasyon ve İstatistik/
Veri Analiz Uzmanı Berkalp 
Kaya yer aldı.

UND Türkmenistan 
Transit Geçişleri İçin 
Girişimde Bulundu

Yeşil Mutabakat Eylem Planı Yayımlandı Filolar Ön Ödemeli 
Sistemle Araç
Muayenesi
Yaptırabilecek

Yeşil yatırımların ülkemize çekilmesi ve ilgili tüm politika alanlarında yeşil dönüşümün des-
teklenmesini hedefleyen bir yol haritası niteliğindeki Eylem Planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 

ÜLKEMIZIN, uluslararası ti-
caret düzeninde son yıllarda iv-
me kazanan iklim değişikliği ile 
mücadele politikalarına adap-
tasyonunu sağlamayı hedefleyen 
ve ihracatta rekabetçiliğimizi 
güçlendirecek bir yol haritası ni-
teliğinde olan “Yeşil Mutabakat 
Eylem Planı” yayımlandı.

Son yıllarda dünyada hız ka-
zanan yeşil dönüşüm politikala-
rı, iklim değişikliğiyle bağlantılı 
politikaları uluslararası ekono-
mi ve ticaret gündeminin mer-
kezine yerleştirdi.AB’nin 11 A-
ralık 2019’da açıkladığı Avrupa 
Yeşil Mutabakatı kapsamında 
2050 yılında karbon-nötr ilk 
kıta olma hedefini ortaya koy-
ması bu politikalara ivme 
kazandırdı.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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derdi. Çok sayıda lojistikçi 
TEMA’nın ağaç kapman-
yasına da destek verdi.

UND’den TEMA’ya 
35 bin ağaç bağışı

Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği (UND) Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerinde çıkan 
orman yangınlarına yöne-
lik TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan “Yeniden Yeşerte-
ceğiz” kampanyasına 35 bin 
fidan ile destek verdi. UND 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu, “Bu güzel 
vatanın, akciğerleri olan or-
manları yeniden yeşertmek 
ve hayata döndürmek he-
pimizin görevidir. Şu anda 
büyük bir mücadele verili-
yor, bu mücadeleye destek 
vererek ormanımıza, gelece-
ğimize ve vatanımıza sahip 
çıkmak zorundayız. El birliği 
ile kaybettiğimiz ormanları 

DOĞAL afetler, insan ha-
yatını beklenmedik biçimde 
etkileyen, acı, korku ve ka-
yıplara neden olabilen zor 
deneyimler. Ülkemiz jeolo-
jik yapısı nedeniyle maalesef 
bu tür felaketlerin sıklıkla or-
taya çıkabileceği bir konum-
da bulunuyor. Bu nedenle 
afet lojistiği konusunda bilgi 
ve deneyim sahibi olmak, bu 
gibi olağanüstü durumlarda 
zararın olduğu bölgelerde 
bulunan insanların ihtiyaç-
larının giderilmesi, gerekli 
yardımların yapılması ve 
oluşan kriz durumunun en 
az ek hasara neden olacak şe-
kilde yönetilebilmesi büyük 
önem taşıyor.

Afet yönetiminin lojistik 
fonksiyonu en az operasyon 
kadar önemli. Afet lojistiği, 
günümüzde üzerinde sü-
rekli çalışılan bir alan olup, 
yeni yaklaşımlar oluşturulu-
yor. Özelliklere afetlere olay 
bazlı bakılmalıdır. Çünkü 
her afet, türü, şiddeti, mey-
dana geldiği zaman ve coğ-
rafya ile o yerin hassasiye-
tine bağlı olarak çok farklı 
özelliklere sahip olabilir. Bu 
nedenler söz konusu ölçüt-
ler dikkate alınarak riskin 
sürekli ölçümü ve afet yöne-
tim planlarının revizyonu 
gerekiyor. Afet yönetiminin 
olay bazlı ve dinamik olması 
gerekmektedir. 

Afet lojistiği standart 
lojistik uygulamalarına gö-
re birçok ek zorluğun da 
yönetilmesi gerektiren bir 
operasyon türüdür. Yardım 
kuruluşlarının yapıları ve 
farklı paydaşların uymaları 
gereken kurallar kadar fela-
ket anında sekteye uğrayan 
hem fiziki hem de teknolojik 
altyapılar bu süreçleri zorlaş-
tıran unsunlar arasında bu-
lunmaktadır. Tedarik zinciri 

lojistiğinde olağanüstü du-
rumların yönetiminde uy-
gulanan mantık, afet lojistiği 
için de kullanılabilir. Her 
afet bir diğerinden çok daha 
farklı çözümlere ihtiyaç duy-
duğu için bu konuda sürek-
li çalışmaya devam etmek, 
düzenli biçimde risk ölçü-
mü yapmak, yenilikleri ve 
teknolojileri yakından takip 
etmek ve esneklikle planları 
adapte etmeye devam etmek 
çok büyük önem taşır.

Lojistikçilerden yangına 
karşı destek

Lojistik sektörünün ön-
de gelen temsilcileri yan-
gınla mücadeleye destek 
vermek için seferber oldu 
ve bu kez yardım taşıdılar. 
Bazı firmalar bölgeye gi-
den yardım malzemelerini 
ücretsiz taşırken, bazıları 
da araçlarını yangın sön-
dürme çalışmaları için gön-

Ekol hayvanlar için
harekete geçti

Doğanın ve hayvanla-
rın korunmasına yönelik 
önemli sosyal sorumluluk 
projelerine imza atan Ekol, 
Türkiye genelinde meydana 
gelen Orman yangınlarıyla 
mücadeleye de destek oldu. 
Yangın bölgesiyle ilgili en 
doğru bilgilere ulaştıkları 
sahada görev yapan uzman 
kaynaklardan, en önemli ih-
tiyaçlardan bazılarının hay-
van gıdası ve ilacı olduğunu 
öğrendiklerini aktaran Ekol 
yetkilileri, bu konuda hare-
kete geçti. Şirket yetkilileri 
yapılan yardımlara yönelik 
şu açıklamayı yaptı: “Ekol 
olarak bu ihtiyacı giderme-
ye odaklanarak ilk yardım 
paketlerimizi yangının ilk 
başladığı yer olan ve ciddi 
zarar gören Antalya’ya ulaş-
tırdık. Yangın bölgelerinde-

ki ihtiyaçları sürekli takip 
ederek gereken tüm desteği 
vermeye devam edeceğiz. 
Ayrıca gönüllü veteriner he-
kimlerimizin yönlendirme-
siyle hayvanlar için temin 
edilen ilaçlar, İstanbul’dan 
Antalya Afet Koordinasyon 
Merkezi’ne gönderildi. Bu-
rada toplanan ilaçlar diğer 
ihtiyacı olan bölgelere de 
ulaştırılacak.”

İlk etapta TEMA 
Vakfı’na, şirket ve çalışan-
lar adına yaptığı 5 bin fidan 
bağışını duyuran Alışan 
Lojistik, son olarak Bod-
rum Belediye’sinin ihtiyacı 
doğrultusunda filosundaki 
3 adet tankeri ve önüne ek-
lediği en yeni model çekici-
sini su desteği için Bodrum’a 
ulaştırdı. 

Yaşanan orman yangınları 
sebebi ile Beykoz Üniversi-
tesi olarak Arama Kurtarma 
Kulübümüz (BÜDAK) ile 
birlikte Marmaris bölgesine 
yardım kampanyası başlatan 
Mars Lojistik yardım kam-
panyasına lojistik destek 
vererek toplanan yardımları 
bölgeye ulaştırdı.      

Yurtiçi Kargo, orman 
yangınlarından etkilenen 
bölgelerin acil ihtiyaçlarını 
ücretsiz olarak taşıdı. Yurtiçi 
Kargo, sosyal medya hesap-
ları üzerinden yaptığı açık-
lamaya göre; yangın bölgele-
rinde bulunan belediyelerle 
yapılan görüşmeler sonucun-
da belirlenen acil ihtiyaç lis-
tesinde yer alan malzemeleri 
ücretsiz taşımak amacıyla 
yardım kampanyası başlattı. 
Şirket, yardım kampanyası 
kapsamında bölgelerdeki 
acil ihtiyaçtan dolayı ilk ola-
rak; yanmaz eldiven, maske 
ve kafa lambalarının yer aldı-
ğı kitleri bölgeye ulaştırmak 
için de yola çıktı.

tekrar ülkemize kazandıra-
cağımıza inanıyoruz” dedi.

UTIKAD acil ihtiyaçları 
gönderdi

Uluslararası Taşımacılık 
ve Lojistik Hizmet Üreten-
leri Derneği (UTİKAD), 
Türkiye’nin çeşitli noktala-
rında meydana gelen orman 
yangınlarından büyük bir 
endişe ve üzüntü duyduğunu 
dile getirerek, destek kam-
panyası yaptığını duyurdu: 
“UTİKAD Yönetim Kurulu 
Üyeleri tarafından el birliği 
ile hazırlanan ve acil ihtiyaç 
malzemelerinin bulunduğu 
yardım aracı Marmaris Be-
lediyesi ile görüşülerek yet-
kililere teslim edilmek üzere 
yola çıkardı. Yangın sonrası 
ortaya çıkacak hasar tespiti 
ve oluşacak yeni ihtiyaçların 
tespitinden sonra yardım 
çalışmalarımızı sürdürmeyi 
planlıyoruz.”

Afet Bölgelerinde En Önemli İhtiyaç Lojistik
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DAHA FAZLA KONFOR, HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA TEKNOLOJİ.
IVECO S-WAY İLE KİMSE SİZİ DURDURAMAZ
Yolda vereceğiniz bir çay, yemek molası, ya da dinlenme molası dışında kimse sizi durduramaz.  
Şimdiye kadarki en konforlu, en teknolojik kamyon olan IVECO S-WAY’i gururla sunuyoruz, o sizi her 
görevde en iyi şekilde destekleyecek olan seyahat arkadaşınız.

DRIVE THE NEW WAY

Türkiye’de ve dünyada çeşitli bölgelerde meydana gelen orman yangınları herkesi derinden 
yaraladı. Meydana gelen yangınlar afet lojistiğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. 
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sını veya acil barınma yerle-
rine gıda, su, kıyafet, hijyen, 
çadır vb. ihtiyaçların taşın-
masını sağlayacak kaç adet 
araç ve şoför olacağı ve bun-
ların temini, şoförlere nasıl 
yapılacağının anlatılması ve 
bu araçların izlenerek takip 
edilebilmesi; İstanbul’da ya-
şayanların günlük gıda vb. 
ihtiyaçlarının temini; ihti-
yaç duyan kişilere her öğün 
yemek pişirmek için gerekli 
şeylerin ve kullanma & içme 
suyunun temini; atıkların 
(evsel, tıbbi, dışkı) toplanma-
sı; gelen yardım malzemelerin 
dağıtımı için depo, depo çalı-
şanı, elleçleme, tasnif ve son-
rasında dağıtım için araçların 
ve şoförlerin temini ve tabii ki 
bu arada hem İstanbul içinde 
hem de İstanbul’a gelen çok 
sayıda kapanan veya bozulan 
yol ve yollarda kalan yüzlerce 
araç kaynaklı engeller; yollar 
kapanırsa ve hatta köprüler 
yıkılırsa (hasarlanırsa) alter-
natif taşıma; yollarda kalan 
araçların kaldırılması; yardım 
ekipleri ile iletişimin sağlan-
ması ve kesilmemesi, tıbbi 
ve barınma malzemelerin 
İstanbul’a getirilmesi, kim-
yasal madde sızıntıları gibi 
çözüm bekleyen 100’lerce so-
runlar olacak. Bu sorunların, 
hepsinin çözümü ve uygulan-
ması direkt doğru “lojistik” 
yönetimi ile ilgilidir. Bunla-
rın panik ve kargaşa ortamın-
da yapılması da ancak lojistik 
altyapının niceliğine ve kişile-
rin niteliğine (bilgi, beceri) ile 

AFET; insanlar için fiziksel, 
ekonomik ve sosyal kayıplar 
doğuran ve onların normal 
yaşantısını durduran veya 
kesintiye uğratandeprem, şid-
detli soğuk, kuraklık, kıtlık, 
sel, su taşkını, fırtına, volkan 
patlaması, yangın vb. gibi olu-
şumunun engellenmesi müm-
kün olmayan doğa kaynaklıve 
nükleer, biyolojik, kimyasal 
gibi endüstriyel kazalar vb. gi-
bi oluşumu engellenebilecek 
insan kaynaklı olaylara veri-
len genel bir isimdir.

Türkiye, bir afetler ülkesi-
dir ve doğa kaynaklı afetlerin 
birçoğunu yaşadık, yaşıyoruz 
ve yaşayacağız. 

Depremler, insanoğlu-
na verdiği büyük maddi ve 
manevi kayıplar nedeniyle 
birinci sırada olup maalesef 
ülkemizi de oldukça fazla 
etkilemektedir.TMMOB Je-
oloji Mühendisleri ve Kimya 
Mühendisleri Odasının ver-
diği bilgiye göre ülkemizin 
topraklarının yüzde 92’si 
deprem bölgeleri içerisinde 
olup nüfusumuzun yüzde 
95`i, büyük sanayi merkezle-
rimizin yüzde 8`i ve barajla-
rımızın yüzde 92`si deprem 
bölgelerindedir.

17 Ağustos ve 12 Kasım 
Depremlerinin üzerinden 
22 yıl geçmiş olmasına rağ-
men uzmanların da sürek-
li vurguladığı gibi özellikle 
İstanbul’da olması yüksek ih-
timal olan büyük deprem için 
hâlâ “depreme hazır mıyız?” 
diye sorulması, aslında bence 

afetlere ve özellikle depreme 
hazır olmadığımızın dışa vu-
rumdur.

Afetler ve özellikle dep-
remler, ülkemize maddi bü-
yük yük getirmiştir ve geti-
recektir. Ayrıca sosyolojik ve 
psikolojik sonuçları ile mane-
vi zorluklar da oluşturmak-
tadır.Özetle insanlar, afetler-
den olumsuz etkileniyor ve 
özellikle afet sonrası insanla-
rın yarasının en hızlı şekilde 
doğru sarılması ve acılarının 
hafifletilmesi şarttır. 

Doğa kaynaklı afetlerin ol-
ması engellenemezken doğru 
risk yönetimi ile insan kay-
naklı afetlerin olması önlene-
bilir. Öte yandan gerek insan 
kaynaklı gerek doğa kaynaklı 
olsun her ikisinin de etkileri 
ve sonuçları yine doğru risk 
yönetimi ile hafifletilebilir.

İstanbul’daki yapı durumu 
düzeltilmedikçe (ki bence 
mümkün değil) binlerce bina, 
depremde yıkılabilir. Bu du-
rumda olası depremin etkile-
rini ve sonuçlarını azaltmak 
için deprem sonrası yapılacak 
şeyler, çok daha önemli ola-
caktır. Bu yapılacak “şeyler”, 
“lojistik” ile direkt ilgilidir.

25 Milyon ton enkazın ta-
şınması için en az 1 Milyon 
seferlik kamyon hareketini 
veya can kayıplarının morg 
vb. yerlere ve sonra mezarlık-
lara taşınmasını veya ağır ve 
hafif yaralıların hastanelere 
taşınmasını veya insanların 
toplanma alanlarından acil 
barınma alanlarına taşınma-

dahil depreme gerçek hazır 
olma durumu görülebilir.

Afet sonrası insanlarımız, 
yardım etmek istiyor ve ken-
di çabasıyla afet bölgelerine 
yardım gönderenler oluyor. 
Oysa bu yardımlar, afet böl-
gesindeki kargaşanın daha 
fazla olmasına neden olabilir 
(ki oluyor) ve bu kargaşadan 
dolayı yardımlar boşa gidebi-
lir (ki israf oluyor).Türkiye 
Afet Müdahale Planına göre 
zaten görevlerinden birisi 
“yardım dağıtım çalışmalarını 
yürütmek” olan AFAD, tek 
yetkili olarak bütün yardım-
ları toplamalı (yardımlar, afet 
bölgesine direkt gönderilme-
si yerine AFAD’ın organize 
edeceği yerlere gönderilmeli 
ve yine AFAD, afet bölgele-
rine gönderilmesini ve orada 
dağıtımını yönetmelidir.

Lojistik profesyonelleri 
veya lojistik sektörünü tem-
sil eden STK’ler, “depreme 
hazırlık” amacıyla Devlet 
ve Belediyeler tarafından 
kurulan resmi oluşumların 
üyesi olmalıdır.

TÜRKIYE’NIN güneyinde 
orman yangınları ile müca-
dele ederken, Karadeniz’de 
sel felaketi halkı mağdur etti 
ve büyük hasara yol açtı. Çok 
sayıda ev ve iş yeri de sel nede-
niyle kullanılamaz hale geldi. 
Binaların bodrum katlarında 

mak için bugün hareket etti. 
AFAD’dan gelen destek ta-
lebinin ardından, AKOM’da 
toplanan İtfaiye Daire Baş-
kanlığı ve Destek Hizmetleri 
Daire Başkanlığı, toplam 101 
personel ve 14 araçla hazırlık-
larını hızlıca tamamladı.

28 Temmuz 2021 tarihinde 
Antalya’nın Manavgat ilçe-
sinde öğle saatlerinde, farklı 
noktalarda çıkan ve rüzgârın 
etkisiyle yayılan orman yangın-
larını söndürme çalışmaların 
İstanbul Büyükşehir Belediye-
si (İBB) birimleri de katılıyor.

Orman yangınları habe-
ri sonrası ivedilikle AKOM 
koordinasyonunda bölgede 
yangın söndürme çalışma-

Başkanlığından 2 personel bir 
araçtan oluşan yardım ekibi 
afet bölgesine gönderildi.
Izmir Büyükşehir Belediyesi 

sel ve yangın bölgeleri için 
seferber oldu

Son iki haftada yangın ve 
sel bölgelerindeki yurttaşlara 
dağıtılmak üzere 19’u kamyon 
olmak üzere 48 araçla buzdo-
labından yangın tüpüne kadar 
yardım malzemesi gönderildi.  

14 personel ile Adana’nın 
Kozan ve Aladağ ilçelerinde 
çıkan yangından zarar gören 
yurttaşlar için beyaz eşyadan 
deterjana kadar pek çok ihti-
yaç malzemesinin bulunduğu 
7 aracı Adana’ya ulaştırdı. 
Adana’ya giden yardım mal-

zemeleri arasında halı, yastık, 
battaniye, portatif yatak, çay, 
şeker, havlu kağıt-tuvalet 
kağıdı, tek kullanımlık yüz 
havlusu, karton bardak, ıs-
lak mendil, el feneri, pil, sıvı 
sabun, şampuan, bulaşık ve 
çamaşır deterjanı yer aldı. 
Ayrıca Artvin’in Arhavi il-
çesinde yoğun yağışın neden 
olduğu sel felaketi sonrasında 
harekete geçen Büyükşehir 
Belediyesi’nin yardım kam-
yonları bölgeye ihtiyaç malze-
melerini ulaştırdı.

mahsur kalan 40 kişi, belediye 
ekiplerince kurtarıldı. Elektrik 
direklerinin devrildiği ilçede 
tarım arazileri de zarar gördü.

İBB İtfaiyesi Antalya’nın 
Manavgat ilçesinde dün baş-
layan yangının söndürme 
çalışmalarına katkı sağla-

larına katılmak üzere “İBB 
Acil Durum ve Afet Müda-
hale Planı”nda görevli birim-
lerden kurulan ekip, hazırda 
bekletildi. Yangının başlangı-
cından itibaren İBB, Antalya 
Valiliği, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi, İstanbul AFAD, 
İstanbul Orman Bölge Mü-
dürlüğü ve ilgili diğer kurum-
lar ile yangının seyri ve duru-
mu konusunda sürekli irtibat 
halinde kaldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve A-
cil Durum Yönetimi Başkan-
lığı (AFAD) tarafından gelen 
çağrı üzerine hazırda bekle-
tilen; İtfaiye Daire Başkanlı-
ğından 99 personel, 13 araç 
ve Destek Hizmetleri Daire 

Afet ve Acil Müdahale ile il-
gili bütün bölümlerde okuyan 
öğrencilerin hepsine istisnasız 
“lojistik” eğitimi verilmeli (in-
celediğim kadarıyla bazıların-
da var bazılarında yok) ve hat-
ta lojistik ile ilgili bölümlerde 
okuyanlara da “afet yönetimi” 
dersi verilmelidir.

Tedarik zinciri ve lojistik 
için heyecan verici olan 3 bo-
yutlu yazılar (3D Print), afet 
lojistiği için kullanılabilir.

Son olarak ve tekrar söyle-
mek isterim ki afetler ve özel-
likle deprem için “doğru” lo-
jistik yapılanma ve lojistiğin 
“doğru” yönetilmesi, şarttır. 
Bunun için afet lojistiğine 
tedarik zinciri yönetimi ve 
lojistik yönetimi yaklaşımı 
önemlidir. Bunu da en iyi esas 
işi tedarik zinciri ve lojistik 
olan tedarik zinciri ve lojistik 
uzmanları yapabilir.

İnşallah afetler veya deprem 
olmaz ama biz sanki olacakmış 
gibi hazırlıklı olmalıyız. Özel-
likle güçlü bir lojistik, afetle-
rin açtığı yaraların sarılmasına 
çok yardımcı olacaktır.

direkt bağlıdır.
Peki bunlara yönelik bir 

çalışma var mı? Takip ede-
bildiğim ve bildiğim kadarıy-
la doğru lojistik için bir şey 
yok. Eğer varsa incelemek ve 
üzerinde fikir tartışması yap-
mak isterim.

Deprem sonrası için ge-
rekli “lojistik altyapının” 
durumu (nitelik, nicelik) ve 
lojistik için çalışacak “kişile-
rin” yetkinliği (bilgi, beceri), 
deprem sonrasının çok daha 
kolay yönetilmesini sağlaya-
caktır. Bu amaçla yetkililer, 
“lojistik” işini “gerçekten” 
bilen uzmanlardan fikir ve 
bilgi almalı ve hatta o lojistik 
uzmanlarına görev verilme-
lidir. Örneğin bir kamyonu, 
lojistikçiden daha iyi kimse 
yükleyemez ve boşaltamaz 
veya bir depoyu lojistikçiden 
daha iyi kimse yönetemez. Bu 
amaçla afet durumunda lo-
jistik şirketleri ve lojistik ça-
lışanları, bir çeşit seferberlik 
emri gibi görev altına alınabi-
lir. Lojistik ile ilgili STK’ler, 
afet durumunda hemen lojis-
tik şirketlerini ve uzmanları-
nı organize edebilir ve onları 
gerekli yerlere yönlendirebilir 
ve onların çalışmasını takip 
edebilir. Öbür türlü bütün iyi 
niyetli çalışmalar, lojistik fir-
malarının bireysel gayretleri 
bile, sonucunda bir kargaşaya 
yol açabilir.

Her yıl 01-07 Mart Dep-
rem Haftasında Türkiye ge-
nelinde en az 1 Milyon kişinin 
katılacağı tatbikat ile lojistik 

“Afetler İçin Doğru Lojistik Yapılanma 
ve Lojistiğin Doğru Yönetilmesi Şarttır”
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LOJİSTİK

AĞUSTOS 2021

rimiz aynı zamanda ihracat 
pazarlarına erişmek için de 
fırsat bulmuş olacak” şeklin-
de konuştu. 

Bekar; “Kişisel kullanımın 
yanı sıra kargo, kurye, hızlı 
yemek gibi tüketim ürünü 
dağıtımında yoğun olarak 
kullanılmaya başlanan ve ül-
kemizde Mondial, Kuba, Fal-
con, Arora, Husqvarna gibi 
markalar tarafından üretilen 
taşıtlar büyük rağbet görüyor. 
Treeporter, scooter, cub ve 
özellikle de bunların elekt-
rikli versiyonları artık gerçek 
anlamda bir kent lojistiği 
ihtiyacı gideriyor. logitrans, 
değişen lojistik taleplerin na-
sıl karşılandığını gösteren en 
geniş platform olarak sektörü 
buluşturuyor” dedi.

“Intralojistik sektörü son 
derece geniş bir ürün ve 
hizmet gamını içeriyor”
Lojistikte hız, tercih sebep-

lerinde en üst sıralarda yer 
alıyor. Özellikle e-ticaretle 
birlikte müşterilerin ürün si-
parişinin ardından teslim al-

SÜRDÜRÜLEBILIR lojis-
tik çözüm arayışları, elektrikli 
dağıtım araçlarıyla hız kazan-
dı. Türkiye’de üretilen Trag-
ger ve Pilotcar gibi markalar 
filolardaki yerlerini almaya 
başladılar. Musoshi markası 
da kullanıma girmiş durum-
da. “Yakın zamana kadar 
kent lojistiğinin çöp toplama 
vb çeşitli gereksinimlerine 
hizmet eden, golf gibi spor 
ve eğlence amaçlı olup gide-
rek gelişen ve kullanım alanı 
yaygınlaşan elektrikli dağıtım 
araçları, fuarımızın gözdesi 
olacak” diyen EKO Fuarcı-
lık Fuarlar Müdürü Altınay 
Bekar; “Elektrikli araç paza-
rı hızla büyüyor. En büyük 
müşterisi ise lojistik sektö-
ründe toplama ve dağıtım 
hizmeti veren şirketlerdir. 
Bunlar fuarımızda bir araya 
gelecekler” şeklinde konuştu. 

Altınay Bekar şunları söy-
ledi: “Türkiye’de üretilen 
minik elektrikli kargo dağı-
tım araçları, kentlerimizde 
daha sık görülmeye başlandı. 
Kent lojistiğinde belediyele-
rin ya da belediyelere çevre 
hizmetleri veren şirketlerin 
filolarında yer alan çeşitli 
elektrikli araçlar, kargo saha-
sına doğru yayılmaya başladı. 
Bu gelişimin önünde durmak 
hem yanlış hem de olanaksız. 
Pazarda rekabet eden yerli 
markalara ek olarak fuarımız-
la ilgilenen ve bu yolla pazara 

girmeyi hedefleyenler arasın-
da özellikle Çinli markalar 
da bulunuyor. Önümüzdeki 
günlerde lojistikçilerin bu 
alandaki seçenekleri oldukça 
artacak.”

Bu tür araçlarda uygunluk 
belgesi, trafik kaydı, sürücü 
belgesi gereklilikleri açısın-
dan farklar bulunuyor. Ulus-
lararası normların yanı sıra 
üç ya da dört tekerlekli olup 
da motosiklet ehliyeti ya da 
sürücü belgesi ile kullanılma-
sı gerekenler gibi farklılıklar 
var. Altınay Bekar bu konu-
da; “Özellikle e-ticarete da-
yalı olarak hızla gelişen ken-
tiçi kargo dağıtım sektörü, 
bu tür araçlara büyük bir ge-
reksinim duyuyor. logitrans 
fuarımızda sadece araçların 
tanıtılması değil aynı zaman-
da yasal ve teknik gereklilik-
lerin tartışılacağı platformlar 
da yer alacak. Yerli üreticile-

paletlerden barkod okuyucu-
lara, trans paletten forkliftlere 
kadar pek çok ürün, malların 
en kısa sürede en az maliyetle 
en doğru şekilde hedefe ulaş-
tırılması için kullanılıyor. Bu 
sistemlere ilişkin olarak ko-
nuşan Altınay Bekar, “İntra-
lojistikte ürün gamı giderek 
çeşitleniyor. Yakın bir geçmi-
şe kadar barkod okuyucu sis-
temler lojistikte çığır açıcı bir 
gelişme olarak görülüyordu. 
Bugün robot teknolojileri ve 
yapay zeka kullanımı ile birlik-
te intralojistikte de inanılmaz 
bir yenilenme var. Türkiye’de 
özellikle raf sistemleri ve depo 
otomasyonu konusunda çok 
yol almış olan üreticilerimiz 
var. Şimdi yapay zeka konu-
sundaki üstün çalışmaları ile 
yurtdışına açılmaya da hazır 
olan üreticilerin kendilerini 
göstermeleri için logitrans U-
luslararası Transport Lojistik 
Fuarı çok doğru bir platform. 
Çünkü logitrans Fuarı, sade-
ce Türkiye’nin değil Avrasya 
bölgesinin en büyük lojistik 
etkinliği konumunda. 14 yıl-
dır pek çok yerli markamız 
logitrans Fuarı ile birlikte 
uluslararası pazara açıldı. Ö-
zellikle otomasyon yazılımları 
ve yapay zeka alanında takdire 
şayan işler yapıldığını biliyo-
ruz. Bunları lojistik sektörü-
nün dikkatine sunmak üretici 
firmalar için önemli bir açılım 
olacaktır” dedi. 

İntralojistik sistemler çok 
geniş bir yelpazeyi kapsıyor. 
Yükleme-boşaltma, depolama, 

tesis içi taşıma, tasnif ve amba-
laj gibi süreç ve operasyonlara 
yönelik tüm ürün ve hizmetler 
intralojistik sektörünün bi-
rer öğesi. Liman içi elleçleme 
sistemleri, tesis ve depo ekip-
manları, paketleme, paletleme 
sistemleri gibi ürünlerin yanı 
sıra bu sistemlerde kullanılan 
teknoloji ve yazılımların üre-
ticileri de intralojistik sektö-
rünün önemli oyuncuları ara-
sında yer alıyor. Bu yıl 10-12 
Kasım 2021 tarihleri arasında 
İstanbul Fuar Merkezi’nde 
14’üncü kez düzenlenecek 
olan logitrans Transport Lo-
jistik Fuarı, Türkiye’nin tek ve 
bölgenin en kapsamlı lojistik 
fuarı olarak tedarik zinciri-
nin tüm halkalarını bir araya 
topluyor. Etkinlik, gerek ka-
tılımcısı gerekse ziyaretçisi ile 
intralojistik sistem ve hizmet 
üreticilerinin hedefinde olan 
üst düzey karar vericileri bir 
araya getirecek. Fuar katılımı 
için halen fırsat bulunduğunu 
söyleyen Altınay Bekar, “lo-
gitrans Fuarı, lojistiğe ilişkin 
tüm yeniliklerin vitrini olma 
hedefiyle güçlü şekilde hazır-
lıklarını tamamlıyor. Fuarımı-
zın katılımcılarının yanı sıra, 
perakende, kimya, otomotiv, 
tekstil, farmasötik gibi endüst-
rilerin karar vericilerinden 
oluşan ziyaretçi kitlesi, intra-
lojistik alanındaki gelişmeleri 
de görmek için dört gözle fu-
arı bekliyor. Tüm intralojistik 
üreticilerini fuarımızda ağırla-
maktan memnuniyet duyaca-
ğız” dedi.

malarına kadar geçen süre ne 
kadar kısa olursa verimliliğin 
yanı sıra memnuniyet de o 
derecede artıyor. Malın üre-
timinden tüketim noktasına 
kadarki tedarik zinciri içinde 
hareketli lojistik operasyon-
ların yanı sıra tesis ve depo 
alanları içindeki elleçleme 
süreçleri de kritik önem ta-
şıyor. “Üretim aşamasından 
itibaren malların üretici, gön-
derici ve alıcı noktalarındaki 
tesislerdeki elleçlenme, yani 
işlenme süreçlerinde günü-
müz teknolojileri ile birlikte 
her geçen gün gelişen muaz-
zam sistemler kullanılıyor,” 
diyen Eko Fuarcılık Fuarlar 
Müdürü Altınay Bekar, “İnt-
ralojistik sistemler sayesinde, 
tedarik zinciri içinde sadece 

ürünlerin hareketinin değil 
bilgi akışının da kusursuz ol-
ması sağlanıyor. Süreçte opti-
mizasyon sağlandıkça da mal 
hareketindeki hız ve doğruluk 
artıyor” şeklinde konuştu. 

Depolarda kullanılan raf 
sistemlerinden konveyörlere, 

duğu tüm olanakları daha iyi 
üretmek için kullanmaya ça-
lışıyoruz. Tesislerimizin çatı-
larındaki güneş panelleriyle 
enerji üretiyor, taşımacılıkta 
çok ciddi bir hacmi intermoda-
la çevirerek dünyanın etrafında 
yüzlerce kez dönmeye yetecek 
ölçüde kilometreyi tasarruf 
ettiren çözümler sunuyoruz. 
Böylelikle müşterilerimizi 
memnun ederken aynı zaman-
da dünyanın kaynaklarını da 
sürdürülebilir bir şekilde kulla-
nabilen iş metotları yaratmaya 
çalışıyoruz. Amacımız; tüm ça-

lışmalarımızla dünyanın en iyi-
si değil, dünya için en iyisi olan 
şirketlerden birisi olup örnek 
olmak” diye konuştu. 

Lojistik sektöründe inovas-
yon liderliğini yapan Ekol’ün 
Ar-Ge çalışmaları hakkında 
bilgi veren Ekol Türkiye Ülke 
Müdürü Arzu Akyol Ekiz ise, 
“2012 yılında Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı onayı ile 
kurulan Ekol Ar-Ge merkezi-
miz ile lojistik sektöründe bir 
ilki başlattık. Gelirimizin yüz-
de 2’sini Ar-Ge’ye ayırıyoruz. 
Bu oranla Avrupa’da Ar-Ge’ye 

en yüksek pay ayıran lojistik 
şirketlerinden birisiyiz.” dedi.

TBD Medya Grubu ve Blo-
omberg ortaklığıyla çekimleri 
yapılan 50 Global Leaders bel-
gesel film dizisi; uluslararası 
ticaretin yönü, toplumların 
öncelikleri, iş modellerinin 
doğası ve küreselleşen bir 
dünyanın yönetimi gibi konu-
lara odaklanarak, şirketlerin 
vizyonlarını anlatmalarına 
yardımcı olacak bir ortam su-
nuyor. Liderler, yarının dün-
yasının nasıl şekilleneceğine 
dair görüşlerini paylaşıyor.

Elektrikli Dağıtım Araçları
logitrans Fuarı’nda
Ele Alınacak

EKO Fuarcılık Fuarlar
Müdürü Altınay Bekar

Ekol Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Musul

8

E-ticaret ile birlikte kentiçi kargo dağıtımında elektrikli minik araçlar kullanılmaya başlandı. 
Türkiye’de de üretilen elektrikli dağıtım araçları filolarda yerini almaya başladı. Belgelendirme 
işlemlerini tamamlayan bazı markaların bir hedefi de Türkiye kargo pazarı. logitrans Fuarı, 
elektrikli kargo dağıtım araçları için ihracat fırsatı sunuyor.  

Ekol Lojistik ‘50 Küresel Lider’ Belgeseline Konuk Oldu
EKOL Lojistik, Bloomberg 
International’ın özel projesi 
‘50 Küresel Lider’ belgesel se-
risinin çekimleri kapsamında 
birçok öncü şirket arasından 
Türkiye’den seçilen şirket ol-
du. Bu özel seri  dünya çapında 
değişime öncülük eden ulusla-
rarası yöneticiler, girişimciler 
ve önde gelen liderlerin katılı-
mıyla hayat buluyor. 

Hazırlanan belgesel filmde; 
Ekol’ün müşteri odaklı kuruluş 
misyonu, çevreye saygılı sürdü-
rülebilir iş yapış şekilleri, yakın 
bir gelecekte uygulamaya geçil-

mesi planlanan yeni yönetim 
modeli, Ar-Ge ve inovasyon 
faaliyetleri, sokak hayvanlarına 
yönelik yürütülen programlar 
gibi birçok başlıkta sürdürülen 
çalışmalar geniş bir bakış açı-
sıyla anlatılıyor.

Belgeselde amaçlarını “Bul-
duğumuz dünyadan daha 
iyisini bırakmak konusunda 
üzerimize düşenleri yapmak” 
şeklinde özetleyen Ekol Lojis-
tik Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Musul, “Verimliliği 
artırırken doğayı korumak, 
teknolojinin bize vermiş ol-

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Dinçer Lojistik’ten Aynı Gün Teslimat Hizmeti

DINÇER Lojistik, lojistik sektö-
ründe oyunun kurallarını yeniden 
yazıyor. Tüketicilerin 7/24 satın al-
ma ve hızlı teslimat taleplerine, yay-
gın depo ve dağıtım ağı ve gelişmiş 
teknolojik altyapısı ile karşılık veren 
Dinçer Lojistik, geleneksel teslimat-
ta yaşanan uzun bekleme sürelerini 
sona erdiriyor. 

Kimya, inşaat, otomotiv, made-
ni yağ, plastik kauçuk, endüstriyel 
ürünler sektörlerinde edindiği tec-
rübe, geniş depo ve hizmet ağıyla, 
2017 itibarıyla gıda ve FMCG sek-
törlerinde de hizmet vermeye başla-
yan Dinçer Lojistik, stratejik olarak 
konumlandırılmış depo alt yapısı ve 
müşteri ihtiyaçlarına özel dağıtım 
kurgusu ile hizmet verdiği tüm sek-
törlerde aynı gün teslimat hizmeti ve 
sektör talep ve ihtiyaçlarına bağlı o-
larak saatli teslimat imkânı sunuyor.

Müşterilerine en uygun çözümü 
sunmak üzere farklı hizmet modelle-
ri geliştirdiklerini dile getiren Dinçer 
Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Dinçer, “Müşterilerimizin 
bölgesel ihtiyaçlarına uygun olarak 
stratejik noktalara kurduğumuz böl-
gesel ve dedike depolar ve rota opti-
mizasyonu çözümleri ile desteklenen 
dağıtım ağımız sayesinde müşterile-
rimize aynı gün içinde teslimat hiz-
meti sunuyoruz” olarak açıklıyor. 

Dinçer, daha küçük tonajdaki 
yükler için uyguladıkları bir başka 
hizmet modellerini ise “Hem il ba-
zında dedike depolar hem de ilçe 
bazındaki stratejik olarak konum-
landırılmış cep depolar beslenerek 
müşterilerimize hem depolama hem 
de saatli teslimat hizmeti sunmakta-
yız.” olarak anlatıyor.

Müşterilerine daha iyi hizmet 
verebilmek için sürekli gelişim ilke-
siyle hareket ettiklerini ifade eden 
Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Dinçer, teknoloji 
alanındaki yatırımlarını artırarak, 
süreçlerini iyileştirmeye yönelik bir 
dizi aksiyon aldıklarını ifade etti. 

Dinçer, “Tüketicilerin yüksek ka-
lite ve hız beklentileri, perakende fir-
maları ve online market servislerini 
altyapılarını geliştirmeye yönelik çö-
züm arayışına itiyor. Buna bağlı ola-
rak pazar yeri sistemlerinin gelişmesi 
ise lojistik sektörü özelinde ciddi bir 
iş hacmi yaratıyor. Dinçer Lojistik bu 
dönüşümün gerekliliği olarak sebze-
meyve ve soğuk zincir taşıma operas-
yonlarının gerektirdiği hız ve hassasi-
yetle, teknoloji destekli bölgesel depo 
yapılanmasını kurdu. Değişen ihtiyaç-
lara ve müşteri taleplerine optimum 
düzeyde cevap vermek üzere depola-
ma ve dağıtım ağımızı müşteri beklen-
tilerine göre genişletiyoruz. Hem B2B 
hem de B2C hizmet sunan şirketlere 

önemli avantajlar sağlayan Dinçer 
Lojistik, geleneksel lojistik modeldeki 
süreleri kısaltarak aynı gün, hatta saat-
ler içinde teslimat avantajı yaratıyor. 
Bu alandaki uzmanlığımız günbegün 
gelişiyor. Elbette global dijital trend-

leri de takip ediyor, bölgesel ve mini 
depo sistemlerimizde yeni trendler-
den yararlanıyoruz. Ar-Ge merkezi-
mizde mobilizasyonu destekleyecek 
uygulamalar üzerinde kesintisiz çalı-
şıyoruz” dedi.

Dinçer Lojistik, geleneksel teslimatta yaşanan uzun bekleme sürelerine son veriyor. 
Tüketicilerin 7/24 satın alma ve hızlı teslimat taleplerine, yaygın depo ve dağıtım ağı 
ve gelişmiş teknolojik altyapısı ile karşılık veren Dinçer Lojistik, hizmet verdiği sek-
törlerde aynı gün teslimat imkanı sunuyor.  
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her yıl ihtiyaçlar ve talepler 
doğrultusunda yurtiçinde ve 
yurtdışında yatırımlar yapı-
yor, müşterilerimize sundu-
ğumuz hizmeti geliştirmek 
ve genişletmek için çalışıyo-
ruz. Gerek Fransa’da yerle-
şik müşterilerimizin gerekse 
Fransa’ya önemli ölçüde ihra-
cat yapan Türk firmalarının 
taşıma ve depolama organi-
zasyonlarından doğan ihti-
yacı Fransa’da kurduğumuz 
şirket ile karşılamayı ve 32 
yıllık tecrübemizi Fransa’da 
da müşterilerimize sunmayı 

uygulamalardan anbean takip 
edilebilirliği, gerçek-zaman-
lı, konum-tabanlı teslimat 
raporlaması vb. konular ön 
plana çıktı. Markets Insider’ın 
Ağustos başında yayınladığı 
verilere göre, 2020 sonunda 
10,1 milyar dolara ulaşan di-
jital yük yönetim platform-
ların ürettiği işin büyüklüğü 
katlanarak artıyor.  Benzer bü-
yümeye Gartner’da 2020 yılı 
Ekim ayında yayınladığı Ka-
rayolu Taşımacılığında Dijital 
Yük Taşıma Modelleri (Mar-
ket Guide for Digital Freight 
Models for Road Transporta-
tion) raporunda yer vermiş-
tir ve bu alandaki büyümeye 
işaret ederek, ABD, Çin ve 
Avrupa’daki önde gelen dijital 
aktörleri kategorize etmiştir.  
Söz konusu raporda; ABD’de 
Uber Fireight, Convoy, Co-
yote, Fourkites, Flock Freight 
gibi lojistik startupları öne 
çıkarken, Çin’den Full Truck 
Alliance (FTA), Hindistan’da 
Rivigo, Blackbuck, Delhivery, 
Avrupa’da  Sennder, Ontruck, 
Shippeo, Saloodo, Instrafeight 
ve Türkiye’den Tırport öne çı-
kıyor. Ülkemizden Tırport’un 
yanında, yeni nesil depoculuk 
ve e-ticaret lojistiğinde farkı 
yaratan OpLog raporda yer 
alıyor” diye konuştu. 

Türkiye’nin, bulunduğu 
coğrafyanın uçtan uca lojistik 
ve üretim üssü olabileceğini 
ifade eden Burcu Kale, ko-
nuşmasına şöyle devam etti: 
“Dünyada iş yapma ve yönet-
me tarzları, pandemi nedeniy-

MARS Logistics Avrupa’daki 
yatırımlarına devam ederek 
Fransa şirketinin açılışını ger-
çekleştirdi. Geçtiğimiz sene 
İspanya’da kendi adıyla şirket 
kuran Mars Logistics, bu sene 
de pandemiye rağmen yurtiçi 
ve yurtdışındaki yatırımlarına 
devam etti ve gücünü ulusla-
rarası boyutta genişletti.

Avrupa’nın lojistik açıdan 
en önemli konumlarında ge-
nişlemeye devam eden Mars 
Logistics, kendi adıyla kur-
duğu Fransa şirketi ile yatı-
rımlarını yurtdışına taşımaya 

DÜNYA lojistik pazarı, 2020 
sonu itibariyle 5 trilyon dolar 
büyüklüğün üzerine çıktı. 
Önde gelen global pazar araş-
tırma şirketlerinden IMARC 
Group’un lojistik sektörüne 
ilişkin 2021-2026 büyüme 
tahminleri ve eğilimlerini 
paylaştığı raporunda, 2020 
sonu itibariyle sektörün bü-
yüklüğü 5,2 trilyon doları 
geçti. 2021 yılının sonunda, 
5,5 trilyon dolar civarında 
gerçekleşmesi bekleniyor. 
2026 yılında ise, 6,9 trilyon 
dolara ulaşması öngörülüyor. 
Lojistik sektörü bir yandan 
büyürken, diğer yandan hızla 
dijitalleşiyor. 

Lojistik sektöründeki bü-
yümenin ve dijital dönüşü-
mün hızlanmasının iki önem-
li nedenine değinen Tırport 
Pazarlamadan Sorumlu Yö-
netim Kurulu Üyesi Burcu 
Kale, şunları söyledi: “Bun-
lardan birincisi pandemi ile 
globaldeki e-ticaret kullanımı 
hızla artmaya başladı. Ülke-
ler, e-ticarette 5 yılda gelme-
yi hedefledikleri yere, sadece 
1,5 yıl içinde ulaştılar. Çin’de 

devam ediyor. Her yıl hem 
yurtiçi hem yurtdışındaki ya-
tırımlarıyla sürdürülebilir bir 
büyüme gerçekleştiren Mars 
Logistics, Fransa ile Türkiye 
arasındaki trafiği geliştirme-
yi, Fransa ve Türkiye dışı ül-
keler arasında ise yeni hatlar 
açmayı planlıyor. Mars Logis-
tics, 2020’yi yaklaşık 2,3 mil-
yar TL ciro ile kapattı. 

Mars Logistics Yöne-
tim Kurulu Başkanı Garip 
Sahillioğlu, konuyla ilgili 
olarak şu ifadeleri kullan-
dı: “Mars Logistics olarak 

yüzde 45’lere koşan e-ticaret 
oranı, Avrupa ve ABD’de yüz-
de 25’lere ulaştı ve Türkiye’de 
yüzde 15’i geçti. İç pazarın 
yanı sıra, ülkeler arası ticaret-
te de e-ticaret hacmi hızla art-
maya devam ediyor. İkincisi 
ise pandemi sürecinde, ülke, 
kurum, aile, kişi bazında gıda 
odaklı stoklu bulunma kav-
ramı ön plana çıktı. İnsanlar, 
ihtiyaçlarından daha fazlasını 
ellerinde stok olarak bulun-
durma eğilimine girdiler. Bu 
durumda, gıda ve hızlı tüke-
tim grubunda ciddi bir talep 
patlaması yarattı. Diğer taraf-
tan, dondurulmuş ve bozula-
bilir gıdaların depolanması, 
taşınması ve muhafazası gibi 
çözülmesi gereken konular da 
karşımıza çıktı” dedi. 

Dünyada, 
dijital yük yönetimi 

10,1 milyar dolara ulaştı 
Global lojistik sektöründe 

“dijital dönüşümün” yüksek 
ivme ile yoluna devam ettiğini 
kaydeden Burcu Kale, şunları 
anlattı: “Taşınan ürünlerin 
izlenebilirliği, lojistik operas-
yonun cep telefonlarındaki 

ve İspanya’da müşterilerimi-
ze sunduğumuz güveni, hızı, 
tecrübeyi, lojistik süreçlerde 
müşterilerimizin talep ettiği 

bütün unsurları sunmaya ve 
Mars kalitesi ile güvenli taşı-
macılık hizmetleri gerçekleş-
tirmeye devam edeceğiz.”

planlıyoruz. Paris’te kurdu-
ğumuz, 1 Ağustos itibariyle 
faaliyete başlayan Mars Lo-
gistics France ile Türkiye’de 

le, kalıcı olarak değiştirmeye 
devam ediyor. Eğitim, lojistik, 
sağlık gibi birçok sektör uçtan 
uca dijitalleşmesini hızla sür-
dürüyor. Artık, günlük hayat-
ta ihtiyaç duyduğumuz birçok 
hizmet, akıllı algoritmalarla 
desteklenen yeni nesil dijital 
platformlar sayesinde, konum 
tabanlı ve gerçek zamanlı ola-
rak yönetilmeye başladı. Bu 
değişim ve dönüşümde Tır-
port, lojistiğin cepten yöne-
tilerek, yükün de cepten bu-
lunmasını sağlayan uçtan uca 
dijitalleşmeye imkan sağlıyor. 
Türkiye’nin 100 milyar do-
larlık lojistik sektörü Tırport 
ile dijitalleşecektir. Nitekim, 
ülkemizin önünü açacak çıkış 
noktalarından birisi “lojistik 
sektörü”dür. Lojistik sektörü, 
doğru yatırımla desteklenirse, 
Türk lojistik pazarı 2030 yı-
lında 1 trilyon dolara koşabi-
lir. Gelecek 10 yıl içinde sek-
tör, 2.5 milyon doğrudan yeni 
istihdam yaratma potansiyeli-
ne sahiptir” şeklinde konuştu. 

Mars Logistics Fransa’da Yeni Şirket Kurdu

Pandemi Sonrası 
Global Lojistik Sektörü
Hızla Dijitalleşiyor LOJISTIK sektörü ge-

çen yıl gerçekleştirdiği 
7,6 milyar dolarlık hiz-
met ihracatının ardından 
bu yılın ilk yarısında 4,9 
milyar dolarlık ihracata 
imza attı. Ares Logistics 
Kurucu Ortağı Engin 
Kırcı, yük taşımacılığı 
ve lojistik hizmetlerinin 
Türkiye’ye en çok döviz 
kazandıran sektörlerden 
biri haline geldiğini be-
lirtti. Bu yılın ilk yarısın-
da otomobil ihracatının 
5 milyar dolara düştüğü-
ne dikkati çeken Kırcı, 
“Navlun hizmet ihracatı, 
otomobil ihracatıyla ya-
rışır hale geldi” dedi. 

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Öde-

meler Dengesi geçici 
verilerine göre, geçen yıl 
“navlun hizmet ihracatı” 
7 milyar 609 milyon do-
lar, ithalatı ise 5 milyar 
922 milyon dolar oldu. 
Bu yıl Ocak-Haziran ay-
larında ise navlun ihraca-
tı 4 milyar 931 milyon, 
ithalatı 3 milyar 433 
milyon doları buldu.

Sektördeki ihracat-
çı firmalar arasında yer 
alan Ares Logistics’in 
Kurucu Ortağı Engin 

Kırcı, yük taşımacılığı ve 
lojistik hizmet ihracatı 
istatistiklerini değerlen-
dirdi. Kırcı, yük taşıma-
cılığı ve lojistik sektörü-
nün 2020 yılında ve bu 
yılın ilk 6 ayında ülke 
ekonomisine, ihracatına, 
istihdamına ciddi katkı 
sağladığını anlattı.

TÜİK verilerine göre 
geçen yıl otomobil ih-
racatının 9 milyar 636 
milyon dolara, bu yılın 
ilk yarısında ise 4 milyar 
966 milyon dolara düş-
tüğünü hatırlatan Kırcı, 
“Navlun hizmet ihracatı, 
otomobil ihracatıyla yarı-
şır hale geldi.” dedi. Kır-
cı, Ares Logistics olarak 
Türkiye’ye daha çok dö-

viz kazandırabilmek için 
yatırımlarına hız verdik-
lerini, yurt dışı faaliyetle-
rini artırdıklarını belirtti. 

Türkiye’nin ihracatına 
bu kadar çok destek olup 
cari açığını azaltan sektö-
rün, maliyetlerini artıran 
bazı sorunları olduğuna 
dikkati çeken Kırcı, bu 
sorunlar çözüldüğü tak-
dirde yük taşımacılığı ve 
lojistik ihracatının daha 
da artacağını, ithalatının 
ise azalacağını vurguladı. 

Yük Taşımacılığı 
ve Lojistik İhracatı 
Yüzde 42 Arttı

Mars Logistics, geçtiğimiz sene İspanya’da kurduğu şirketin başarıya 
ulaşmasının ardından bu sene de Fransa’da şirket kurdu.   

Pandemi ile birlikte 
dünya yeniden 
şekilleniyor ve 6 
trilyon dolara ulaşan 
global lojistik sektörü 
hızla dijitalleşiyor.  

Tırport Pazarlamadan 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 

Burcu Kale
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8 9 10Uluslararası Yük 
Taşımacılığında Yeni 
Düzenlemeler Hayata Geçirildi 

Haberin
tamamı için:

Haberin
tamamı için:

Haberin
tamamı için:

DEİK Lojistik İş Konseyi, uluslararası yük 
taşımacılığı konusunda hayata geçirilen yeni 

düzenlemeler hakkında bir bilgilendirme 
yazısı yayınlandı. DEİK üyelerine yönelik yapılan 

bilgilendirmede şu hususlar yer alıyor:

DHL Global Forwarding, Dijital 
Lojistik İçin Tek Bir Noktadan Her 

Şeyi Sunan myDHLi’yi Duyurdu 

Fevzi Gandur Logistics
2019 Yılında Büyümeye Devam Etti

DHL Global Forwarding, müşterileri için 
tamamen entegre tek online platform olan 

myDHLi’ın kullanıma açıldığını duyurdu.

Fevzi Gandur Logistics, 2019 yılını belirlediği 
hedeflere ulaşarak kapattı. Şirket, 2020 yılı için yeni 

pazar stratejileri ve yatırım hedefleri belirledi.

4 5 6 7Yeni Nesil Volvo Trucks 
Kamyon ve Çekiciler

Tanıtıldı 

UTİKAD Sektörle İlgili 
Son Gelişmeleri 

Değerlendirdi

Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı’nda

Yeni Atamalar

Intermax Logistics 
Kimyasal Madde Taşıma

Sertifikasını Yeniledi

Haberin
tamamı için:

Haberin
tamamı için:

Haberin
tamamı için:

Haberin
tamamı için:

Yayın tarihi:
06.03.2020

Yayın tarihi:
10.01.2020

Yayın tarihi:
24.06.2020

Yayın tarihi:
12.02.2020

Volvo Trucks; Volvo FH, FH16, FM 
ve FMX modellerini yenileyerek 
tanıttı. Sürücü konforuna, güvenliğe 

ve verimliliğe odaklanan dört yeni 
model için Volvo Trucks Genel 
Müdürü Roger Alm, “Bu ileriye dönük 

büyük yatırımla gerçekten gurur 
duyuyoruz. 

Uluslararası Taşımacılık ve 
Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği 
UTİKAD, düzenlediği toplantı ile 

2019 yılına değerlendirerek 2020 yıl 
beklentilerini anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda 
açık bulunan pozisyonlara yeni 
atamalar yapıldı.

Intermax Logistics, Avrupa Kimya 
Endüstrisi Konseyi tarafından 
belirlenen kriterleri başarıyla 

tamamlayarak, SQAS sertifikasını 3 
yıl süreyle yeniledi.

1 2 365 Yaş Üzeri Ağır Ticari Araç 
Sürücüleri İçin Geçici

Çalışma İzni

Haberin
tamamı için:Yayın tarihi: 22.06.2020

Türkiye ve dünyadaki etkileri ağır bir şekilde 
devam eden salgında dönemsel önlemler de 

hayata geçiriliyor. Deneyimli ağır ticari araç 
sürücülerine daha fazla ihtiyaç duyulduğu 

bugünlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan 
önemli bir açıklama yapıldı.

Koronavirüs 
Küresel Lojistiğe 
Etki Eder mi?

Koronavirüsün Etkisi 
Beklentileri Aştı: 
Küresel Zincir Virüsle Kırıldı 

Çin’i etkisi altına alarak şu ana kadar 
yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep 
olan Korona virüsünün küresel tedarik zincirini 
de etkilemesi bekleniyor.

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan etkisi altına alarak 
hızla yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) etkileri 

beklentilerin üzerine çıkıyor.

Haberin
tamamı için:Yayın tarihi: 06.02.2020

Haberin
tamamı için:Yayın tarihi: 04.03.2020

SALGININ etkisinde girilen 
2020’den bu yana, dünyadaki 
pek çok iş ve işletme aralıklı 

da olsa sekteye uğradı. 
Belki de hiç durmayan 
sektör ise lojistik oldu. 

Lojistik operasyonlar hız 
kesmeden devam ederken ha-
yatın sürekliliği için gereken 
malların taşınmasında lojis-
tikçilerin harcadığı büyük ça-
ba da ayrıca dikkatleri çekti. 

Bu süreçte Türkiye’de ve 
dünyada lojistik hizmetlerin 
sürekliliğini sağlamada pek 
çok tedbirler ve uygulama-
lar hayata geçirildi. Devlet 
otoriteleri yeni yönetmelikler 
çıkardı, sınır geçişlerinde dü-
zenlemeler yapıldı, yeşil hat-
lar kuruldu.

Taşımacılık ve lojistiğin sivil 
toplum örgütleri, çatı kuruluş-
ları mesailerini arttırdı. Ha-
reketliliğin devamı için Tür-
kiye’deki ve dünyadaki tüm 
gelişmeleri aralıksız takip ede-
rek verileri sektör için topladı. 

Her bir operatör üstüne 
düşeni yaptı. Bir yandan ofis 
çalışanlarını çağın yeni gerek-

liliklerine göre evlerine yerleş-
tirip altyapılarını hazırlarken 
öte yandan saha çalışanlarının 
sağlık ve güvenliklerini göze-
tecek tedbirleri aldı.

Tüm bunlar baş döndü-
rücü bir hızla gelişir ve bilgi 
anlamında büyük bir karga-
şa ve kirlilik yaşanırken biz 
habercilerin de yeni düzenin 
ihtiyaç ve gerekliliklerini gö-
zeterek olup biteni paydaş-
larına aktarmada önemli bir 
görevi vardı. Lojistik sektörü-
ne yönelik 27 yıldır kesintisiz 
hizmet veren Aysberg Basın 
Yayın bu dönemde de üzeri-
ne düşeni yaptı. 2006 yılında 
açılan ve o tarihten bu yana 
dijital sektörel yayıncılıkta bir 
haber platformu olarak önem-
li başarılara imza atan kargo-
haber.com web sitesi,  başarılı 
bir dijital yayın örneği olarak 
pandemi döneminde de lojis-

tik, taşımacılık, ticari araçlar, 
üretim ve dış ticaret sektörleri 
için önemli bir bilgi edinme, 
paylaşım ve tanıtım aracı oldu. 

kargohaber.com’da 1 Ocak 
2020 - 31 Aralık 2020 döne-
minde bir çok haber  yayınlan-
dı. Bunlar içinde en çok oku-
nan ilk 10 haberi ve en fazla 
ilgi gören 5 makaleyi sizin için 
derledik. Pandeminin damga 
vurduğu 2020 yılında ağır-
lıklı olarak salgının ekonomi, 
ticaret ve lojistik üzerindeki 
etkilerini gösteren, bununla 
birlikte sektörün salgına karşı 
aldığı tedbirleri de içeren ha-
berlerin daha çok ilgi gördü-
ğünü söyleyebiliriz. Yayınlan-
dıkları günkü spotları ile yer 
alan derlemede her bir haberin 
sonunda yer alan karekodu 
okutarak dijital ortamda habe-
rin tamamına ulaşabilirsiniz. 

kargohaber.com’da anlık 
sektörel haberlere ulaşabilir, 
dünyada olup biteni anlık 
olarak orijinal dilinde oku-
yabilir, basılı KargoHaber 
dergisinin dijital versiyonunu 
görüntüleyebilirsiniz. 

Birinci sayfadaki haberin devamı

www.kargohaber.com
DİJİTALLEŞEN  DÜNYADA

HIZ  KESMİYOR

Pandeminin Damga 
Vurduğu 2020 Yılında 
kargohaber.com ve 
En Çok Okunanları   

2020  YILINDA  EN  ÇOK  OKUNAN  İLK  10  HABER
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3 4
Medlog Lojistik Genel Müdürü 
İsmail Görgün: 2020 
Demiryolu Taşımacılığında 
İlklerin Yılı Oldu

UTİKAD KDV 
Tevkifatı 
Uygulamasına 
İtiraz Etti

Türkiye’de lojistik sektöründe 
yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren 

bir kurum olarak taşımacılık ve 
lojistik endüstrisinin ulusal ölçekteki 
en prestijli ödülü olan Atlas’ın ‘’Yılın 

Demiryolu Taşıma Firması’’ ödülünü 
almaya layık görüldük.

UTİKAD, 16 Şubat 2021 
tarihinde 31397 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan KDV 
Tevkifatı Uygulama Tebliği’ne 
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Emre Eldener imzalı yazısıyla itiraz 
etti.

Haberin
tamamı için:

Haberin
tamamı için:

Yayın tarihi:
12.02.2021

Yayın tarihi:
24.02.2021

2020  YILINDA   EN  ÇOK  OKUNAN 
İLK  5  MAKALE

2021  YILINDA 
EN  ÇOK  OKUNAN 

İLK  5  MAKALE
-01  OCAK-30 HAZİRAN   DÖNEMİ-

Dünyada taşlar yerinden oynuyor. Türkiye bir yandan 
savrulan parçalardan kendini sakınmaya çalışırken diğer 
yandan kendi zemini de sürekli hareket halinde. 2020 yılı 
global sarsıntılarla başladı. Yayın tarihi: 03.03.2020

Türkiye Krizlerden Fırsat Yaratır mı?1

Sanal ortamlarda iş yap-
ma deneyiminin yanında 
bu alana yatırım da yapa-
rak hazırlanan Aysberg, 228 
kişinin çevrimiçi olduğu bir 
ödül töreni gerçekleştirdi.

Yayın tarihi: 07.01.2021

Lojistiğin Hakkını
Lojistiğe Vermek

1

Gelişmiş ülkelerde uzun-
yol şoförü bulmakta sorun 
yaşanıyor. Başta güvenlik 
riskleri olmak üzere düşük 
ücret, çalışma koşullarının 
ağırlığı, nüfusun yaşlanma-
sı gibi nedenlerle AB ülke-
lerinde yaşanan şoför açığı 
giderek büyüyor.

Yayın tarihi: 30.03.2021

Şoför Açığına
Kadın Şoför Çözümü

4

Bir yıldan uzun süre oldu, 
dijital ve sanal kavramlar 
artık hayatımızın tam orta-
sına yerleşti.

Yayın tarihi: 28.04.2021 

Dijitalleşmede Yeni 
Boyutlar, Yeni Sorular

5

Tüm dünyanın kötü ola-
rak anacağı 2020 yılının so-
nunda sektörde nelerin al-
tını çizelim dersek, en kalın 
uçlu kalemi dijitalleşmeye 
ayırmak gerekiyor.

Yayın tarihi: 04.02.2021

Önümüzde Umut Var

2

Lojistikçiler pek sıcak 
bakmasa da dış ticaret şir-
ketlerinin görüşü; Yurt Dışı 
Lojistik Merkezi (YDLM) ya-
tırımlarının yararlı olacağı 
yönünde. 

Yayın tarihi: 04.03.2021

Yeni Tartışma YDLM

3

Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘pandemik’ açıklamasıyla 
sınırları genişleyen ve tüm dünyayı etkisi altına alan Korona 
Virüsü, herkesi korkuttu. Yayın tarihi: 23.03.2020

‘Korona Günlerinde’ Lojistik2

Salgınlar temel olarak bir kent hastalığıdır ve insanların 
yoğun olduğu yerlerde gerçekleşir. Bu, tarihte de böyleydi. 
Kentleşmeye başlamış, nüfusunu belli noktalarda yoğun-
laştırmış ve yerleşik bir düzene geçmiş bulunan Avrupa 
salgınlardan kırılıyordu. Yayın tarihi: 21.04.2020 

Salgın İle Gelen Değişim Dalgası3

Türkiye, 2019 yılını diken üstünde geçirdi. Bölgesel 
etkilerin yanı sıra iç siyasi hareketlilikten de canı yanan 
ekonomideki olumsuz tabloya, sanayi üretiminin düşmesi 
ve iç tüketimde azalmanın da eklenmesiyle zorlu bir 
döneme girmiş olduk. Yayın tarihi: 03.02.2020

2020’ye Kalanlar5

Trump ve Boris başta olmak üzere gücünü gösterme 
yöntemi olarak ‘delilik’ yapan bazı devlet adamları, bir ölçüde 
kuyruğu kıstı. Aynılarından başka ülkelerde yok mu? Elbette 
var. ‘Ben daha uzağa giderim’ diyen bazı liderler, saçmalıkta 
yeni yeni icatlar çıkartıyorlar. Yayın tarihi: 14.05.2020

Yapılar Parçalanıyor4

2021  YILININ  İLK  6  AYINDA
WWW.KARGOHABER.COM 
VE  EN  ÇOK  OKUNANLARI
AŞI çalışmalarının sonuç 
vermesi ve hızla yapılan aşı-
lamalarla birlikte 2021 yılına 
daha ümitli giren dünyada 
bahar aylarından itibaren 
normalleşme adımları atılma-
ya başlandı. Bununla birlikte 
canlanmaya başlayan ekono-
mik faaliyetler ise olumlu bir 
hava estirmeye başladı. Bu 

dönemde hızlanan dijitalleş-
me adımlarıyla birlikte inter-
net yayıncılığı da daha fazla 
önem kazanmaya devam etti. 
Bu doğrultuda yayınlarına hız 
kesmeden devam eden kar-
gohaber.com‘un 2021 yılının 
ilk 6 ayında en çok ilgi gören 
haber ve makalelerini de sizler 
için ayrıca sıraladık.

Haber ve makalelerin sıralamaları 
kargohaber.com sunucu verilerine göre 
düzenlenmiştir. Yayın süresi uzayan 
haberler ve makaleler daha çok okunma 
sayısına erişmektedir.

www.kargohaber.com tarafından ücretsiz 
olarak gönderilecek anlık sıcak haberlere ve 
derlemelere erişmek ve dergimiz yayınlandığı 
anda dijital versiyonu görüntülemek çok 
kolay. Sadece karekoda tıklayın ve onay verin!

1 2Konteyner
Taşımacılığında Salgın 
Etkisi Devam Ediyor

UTİKAD “Lojistik 
Sektörü Raporu 
2020”yi Yayınladı

Salgın etkisiyle üretimin 
yavaşladığı tüketim alışkanlıklarının 
değiştiği 2020 yılının son aylarına 

yaşanan konteyner krizi damgasını 
vuruyor.

UTİKAD, çalışmalarında ve ra-
porlarında sürdürülebilirlik esası 

ile “UTİKAD Lojistik Sektörü Rapo-
ru 2019”u yayınladıktan sonra bu 
sene de “UTİKAD Lojistik Sektörü 

Raporu 2020”yi yayınlayarak sektö-
rün hizmetine sundu.

Haberin
tamamı için:

Haberin
tamamı için:

Yayın tarihi:
11.01.2021

Yayın tarihi:
05.02.2021

5 6
Satko Teknoloji Satış ve
Oper. Dir. Dorukata Vural: 
Sürücü Davranışları ve 
Verimliliğe Odaklandık

Medikal Mobilyada 
Zamanında Teslimat 
Hayat Kurtarıyor

Öncelikle emeği geçen 
herkese çok teşekkürler mutluyuz 

gururluyuz. Çok değerli olan Atlas 
Lojistik Ödülü’ne layık olan ekibimiz 

adına Satko adına çok teşekkür 
ederim.

Salgın tıbbi mobilya ihtiyacını 
da artırdı. Verilere göre geçen 

yıl Türkiye’nin masa, karyola gibi 
medikal mobilya ile bunların 
aksam ve parçaları ihracatı, yüzde 

92 yükselerek 106 milyon dolara 
ulaşarak rekor kırdı.

Haberin
tamamı için:

Haberin
tamamı için:

Yayın tarihi:
18.02.2021

Yayın tarihi:
22.02.2021

7 8
İmsan Y.K. Başkanı 
Kerem İmrak: Lojistik
Salgına Göre  Hareket 
Eden İlk Sektör Oldu

Mars Logistics’in
Otomotiv Yedek Parça  
Taşımacılığıdaki 
Hacmi Büyüyor 

İnsanlık, 2019’un sonlarından bu 
yana uzun zamandır yaşamadığı 
bir deneyimin içinde var olmaya 

çalışıyor.

Otomotiv yedek parça 
taşımacılığı, pandemiden dolayı 

dış ticaretin yavaşlamasından 
olumsuz etkilense de, Mars 

Logistics için mayıs ayının 
ortasından itibaren eski hacmine 

kavuştu.

Haberin
tamamı için:

Haberin
tamamı için:

Yayın tarihi:
18.02.2021

Yayın tarihi:
19.02.2021

9 10
Hareket Genel Müdürü 
Abdullah Altunkum: 2021 
Proje Taşımacılığı Açısından 
Yoğun Bir Yıl Olacak 

Hafif Ticari Araçlar 
İhracata 
Damga Vurdu

Jüri özel ödülüne layık görüldüğümüz 
6200 tonluk gemilerin taşınması 

projesinde her projemizde olduğu gibi 
uzman ve deneyimli kadromuz, yaratıcı 

mühendislik çözümlerimiz, son teknoloji 
altyapımız ve yüksek kapasitedeki 

ekipmanlarımızla hizmet verdik.

Bütün dünyayı etkileyen 
salgın önlemleri kapsamında 

sınır geçişlerinde uygulanan 
kısıtlamalar ve TIR kuyrukları 
2020 yılında dış ticaret şirketlerini 

taşımacılıkta hafif ticari araçlara 
yöneltti.

Haberin
tamamı için:

Haberin
tamamı için:

Yayın tarihi:
16.02.2021

Yayın tarihi:
17.02.2021
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Lojistik sektörü ulusal ve uluslararası mevzuatta var olanın ötesinde ihti-
yaçlara cevap veren, özgün düzenlemelere ihtiyaç duyuyor. Maliyetlerde 
ve rekabetçilikte gümrük uygulamaları belirleyici etkiye sahip. Bu amaçla 
lojistik merkezlerin kurulabilmesi ve daha verimli faaliyet gösterebilmesi 
için gümrük idarelerine önemli görevler düşüyor. Ülkelerin küresel lojistik 
sektöründen daha çok pay alabilmesi ise ticaretin kolaylaştırılmasına bağlı.  

LOJISTIK hizmetlerin ge-
liştirilmesi, ülke ekonomisi-
ne etkilerinin doğru şekilde 
değerlendirilebilmesi ve aza-
mi faydanın sağlanabilmesi, 
kamu otoritesi tarafından 
yürütülecek bütüncül bir 
planlama faaliyeti ile müm-
kün olabilecektir. Lojistik 
hizmetler ile ilgili mevzuat 
düzenlemeleri Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, Kalkınma Bakan-
lığı, Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı, Ekonomi Bakanlığı, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına ve yerel yönetim-
lere yetki ve görevler vermek-
tedir. Lojistik hizmetleri ile 
ilgili düzenlemelerde kamu 
kurumlarının yanı sıra özel 
sektör ve akademisyenler de 
sorumluluk sahibidir. 

Günümüzde lojistik per-
formansı iyileştirme adına 
yapılabilecekler sadece alt-
yapı yatırımları ve ticaretin 
kolaylaştırılması ile sınırlı 
kalmanın ötesine geçmiş du-
rumdadır. Sürdürülebilirlik, 
esneklik ve teknolojik geliş-
meler gibi olgular da hem 
kamu hem de özel sektör pay-
daşları tarafından üzerinde 
durulması gereken konular 
olarak karşımıza çıkıyor.

Fiziki lojistik altyapının 
elverişliliği, lojistik mevzuatı, 
gümrükleme, vb. gibi bile-
şenlerin tümü ticaretin ko-
laylaştırılması için yapılacak 
düzenlemelerin de merkezin-
dedir. Uluslararası ticarette 
şeffaflığı ve verimliliği artı-
rarak zaman kaybını ve ma-
liyetleri azaltmayı amaçlayan 
iyileştirmeler, doğrudan küre-
sel tedarik zincirini de kapsar. 

Burada farkına varılması ge-
reken bir olgu, eşya hareket-
lerine ilişkin düzenlemelerin 
kamu düzenine ilişkin ol-
ması, lojistik faaliyetlerin ise 
özel sektöre ilişkin olması se-
bebiyle Ticaretin Kolaylaştı-
rılması Anlaşması’nın büyük 
ölçüde devlet eliyle yapılacak 
düzenlemelerden oluştuğuna 
yönelik genel kabuldür. An-
cak Ticaretin Kolaylaştırıl-
ması Anlaşması kapsamında 
eşyaların hareketine yönelik 
devlet eliyle yapılan iyileştir-
melerden, söz konusu eşyala-
ra verilen bir “hizmet” olan 
lojistik faaliyetlerin muafiyeti 
eşyanın doğası gereği müm-
kün değil. Devletler gümrük 
kapılarını kontrol ederek, eş-
yaların hareketlerini kontrol 
edebildikleri ve lojistik sek-
törüne getirecekleri teşvikler, 
regülasyonlar, rekabet koşul-
ları düzenlemeleri gibi araç-
lar ile lojistik sektörünü de 
yönetmektedir. Bu bağlamda 
Ticaretin Kolaylaştırılması 
Anlaşması’nın küresel başa-
rısı çoğunlukla özel sektörün 
aktif olduğu lojistik sektörü-
nün çerçevesini çizen kural-
ların da doğru kurgulanması 
ve uygulanmasına, yani lojis-
tiğin de eşyaların serbest ve 
hızlı hareketlerini destekle-
yen ve mümkün kılan bir rol 
üstlenmesine büyük ölçüde 

dayanmaktadır.
TCDD tarafından açıkla-

nan en son verilere göre faa-
liyete açılmış olan 9 lojistik 
merkezde 2018 yılında top-
lam 1 milyon 302 bin 173 
ton yük elleçlenmiştir. Faa-
liyetteki lojistik merkezlerin 
toplam kapasitesi 10 milyon 
639 bin tondur. Yeni Ekono-
mi Programı’nın 2020- 2022 
dönemini kapsayacak Orta 
Vadeli Program’da lojistik 
merkezlerin kurulumu ve 
işletilmesine ilişkin usul ve 
esaslar ile lojistik merkez-
lere dair politika ve strateji 
için mevzuat düzenlenme-
si konusunda Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı sorumlu 
tutulmakta olup mevzuatın 
planlanan tamamlanma ta-
rihi 2020 yılının Mart ayı 
olarak belirtilmektedir. Tür-
kiye Lojistik Master Planı 
(TLMP) yönetici özetinde 
lojistik merkezlerin TLMP 
kapsamında oldukça önem-
senmekte olduğu görülmek-

tedir. Lojistik merkezlere iliş-
kin TLMP projesinin amaç 
ve hedefleri arasında,

• Lojistik merkezlerin yer, 
kapasite ve benzeri nitelikle-
rinin belirlenmesi,

• Lojistik merkezlerin ku-
rulmalarına ilişkin yapım usul 
ve esaslarının belirlenmesi, 

• Lojistik merkezler için alt-
yapıların kurulması hususunda 
gerekli teknik ve emniyet stan-
dartlarının oluşturulması,

• Lojistik merkezler için 
ihtiyaç duyulacak arazi tahsisi 
ve elde edilme şekilleri ile ilgi-
li usullerin belirlenmesi,

• Lojistik merkezlerin yer 
seçimi, sınıflandırılması, kuru-
lumu, yönetim modellerinin ve 
teşvik şekillerinin belirlenmesi,

• Türkiye’de kurulacak lojis-
tik merkez planlama çalışmala-
rına mevzuat niteliğinde temel 
oluşturulması yer almaktadır.

Lojistik köyler kara, de-
niz, hava ve demiryolu ağı ile 
desteklenirse yerel ve bölge-
sel dağıtım pazarlarına hitap 
etmekten çıkıp uluslararası 
ve küresel dağıtım pazarında 
kendine yer bulurlar. Küresel 
lojistik köyler, dünya pazarın-
daki canlılığın devamlılığında 
önemli rol oynar, uluslararası 
nakliye yolları üzerinde bulu-
nan küresel lojistik köylere sa-
hip ülkeler dünya ekonomisin-
de söz sahibi olup, ekonomiye 
yön verebilir. Lojistik faaliyet-
ler küresel ticaretin her geçen 
gün hızla büyümesi ile çok 
önemli bir hal almıştır. Tek bir 
merkezden tüm lojistik faali-
yetlerinin yürütüldüğü lojistik 
köyler ulusal ve uluslararası 
lojistik faaliyetler yürüten iş-
letmeler için büyük bir avantaj 
sağlamaktadır. Lojistik köyler 
işletmelerin artan lojistik ma-
liyetlerinde ciddi bir oranda 
azalma sağlamakta ve reka-
bet ortamında kar sağlayarak 
avantajı elinde bulundurmala-
rına katkı sağlamaktadır. 

Türkiye’nin konumu ve 
kaynakları göz önünde bulun-
durulduğunda, ulusal ve ulus-

lararası ticaretin en önemli 
ayağı olan lojistik sektöründe 
Türkiye’nin küresel bir mar-
kaya dönüşmesi ve küresel 
alanda lojistik sektörünün 
öncülerinden olması gerek-
mektedir. Ulusal ve ulusla-
rarası lojistik faaliyetlerinde 
gelişme ve karlılık avantajı 
sağlanmasına imkân veren lo-
jistik köyler Türkiye’de eko-
nomik kalkınmada ön plana 
alınması gereken önemli ko-
nulardandır. Lojistik köyler-
de en önemli unsurlardan biri 
intermodal taşımacılıktır.

Dört tarafı denizlerle çev-
rili ülkede daha çok liman ve 
denizcilik faaliyetlerine önem 
verilerek bu alanda gelişme 
gösterilmelidir. Uluslarara-
sı ticarete uygun limanlar ve 
bu ticarete uygun gemilerle 
uluslararası ticarete katkı sağ-
layacak adımlar atılmalıdır. 
Planlaması ve yönetimi etkin 
gerçekleştirilen lojistik köyler 
uluslararası ticarette ülkelere 
büyük avantaj sağlamaktadır. 
Lojistik köylerin bünyesinde 
lojistik faaliyetler kapsamın-
da yer alan temel hizmetler 
ve destekleyici hizmetlere yö-
nelik işletmelerin bulunması 
zorunludur. Lojistik köylerin 
yönetiminde serbest rekabet 
ilkeleri çerçevesinde tüm işlet-
melere söz konusu hizmetleri 
sunmak kapsamında imkân 
tanınması gerekmektedir.

Birinci sayfadaki haberin devamı

Lojistik Sektörü Kendi
Dimaniklerine Uygun
Mevzuat Bekliyor
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TOPLUM hayatını ilgilen-
diren her türlü hizmetin bir 
mevzuata uygun olarak veril-
mesi gerekmektedir. Lojistik 
emek yoğun bir hizmet sek-
törüdür. Çalışanların sağlığı 
ve güvenliği belli kurallara 
dayandırılmalı ve kayıt altına 
alınmalı, tanımlanmalıdır. Ve-
rilen hizmetler son noktada 
tüketicilere kadar gittiği için; 
müşterilerin memnuniyetini 
sağlamak amacıyla belli kural-
lara dayandırılmalıdır. 

Lojistik Türkiye’de son 20-
25 yıldır bir sektör haline gel-
miştir. Küçük ölçeklerle yürü-
tülen işler düşük sayıda eleman 
çalıştırılarak, küçük depolarda 
ve küçük sayıda araç filoları ile 
yürütülmüştür. Son 15 yıl için-
de ölçekler büyümüş, depolar 
genişlemiş, araç sayıları artmış 
ve çalışanların riskleri önem 
kazanmıştır. Müşteri memnu-
niyeti de önemli bir faktör ha-
line gelmiştir. 

Mevzuatlar devlet denetimi-
nin temelidir. Yapılan işlerin 
hangi sınırlar içinde yapılacağı, 

MEVZUAT, resmi kurumlar 
tarafından hazırlanan ve yürür-
lükteki hukuk kurallarının bü-
tünüdür. Türk mevzuat sistemi 
“normlar hiyerarşisi” veya “hu-
kuk düzeni piramidi”ne göre 
yukarıdan aşağıya doğru; Ana-
yasa, Uluslararası Anlaşmalar, 
Kanun, Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesi, Cumhurbaşkanlığı 
ve Bakanlar Kurulu Yönetme-
liği, Cumhurbaşkanlığı Kararı, 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 
Kanun Hükmünde Kararname, 
Tüzük, Kurum-Kuruluş Yö-
netmeliği ve Yönerge/Tebliğ/
Genelge/Talimatlardan oluşur. 
Lojistik ile ilgili hukuki düzen-
lemeler Lojistik Mevzuatını 
oluşturur. Bu çerçevede lojistik 
konusunu kapsayan mevzuat 
incelendiğinde birçok konunun 
birden çok yasal düzenleme 
kapsamına girdiği görülmekte-
dir. Bu da lojistik kapsamında 
bütünleşik karar almayı zor-
laştırmaktadır. Çünkü farklı 
düzenlemeler farklı şekilde 
yorumlanabilmektedir. Bu tip 
kesişmeler de ilgili kurumların 
bakış açıları arasında farklılıklar 

limitler, hatalı işler ve bu ha-
taların nasıl cezalandırılacağı 
kanun ve yönetmeliklerle belir-
lenir. Devlet memurları tarafın-
dan yapılan denetimlerde çalı-
şanların uyumu kontrol edilir 
ve raporlanır. Her şeye rağmen 
lojistik bir mevzuat sınırları 
içinde denetlenemeyecek kadar 
karmaşık bir operasyondur. Tek 
mevzuatla denetlenmek yerine 
verilen her türlü hizmetin ayrı 
ayrı mevzuatlara bağlanması ve 
denetlenmesi daha doğrudur. 
Böylece lojistik hizmetlerin ta-
mamını veremeyen kuruluşlar 
da verdikleri hizmetin çerçevesi 
içinde mevzuatlara uymak  

getirmektedir. Ayrıca her ken-
tin kendine özgün özellikleri 
bulunmaktadır. Lojistiğin ye-
relleştirilmesi ve bazı yetkilerin 
yerel yönetimlere bırakılması 
gerekir. Bu durumda da yerel 
yönetimler arasındaki uygula-
ma farklılıkları sorun yaratabil-
mektedir. Dolayısıyla merkezi 
ve yerel düzenlemeler arasında 
bu konuları dikkate alan yeni 
düzenlemelere gerek vardır. Lo-
jistik Mevzuatı basitleştirilerek 
az sayıda yasada toplanmalı, bu 
yasalar için sektörde genel ka-
bul görecek bir biçimde hazırlık 
çalışmaları yapılmalı ve yürürlü-
ğe alınmalıdır.

Lojistik kara, demir, deniz 
ve havayolu şeklinde tüm taşı-
macılık modlarını kapsamak-
tadır. Her mod için ayrı yasa 
çıkarılması, bu yasalarda aynı 
konuların bazen farklı şekilde 
düzenlenmesi, lojistik şirketleri 
tüm taşımacılık faaliyetleri için 
farklı yasalara tabi olması sek-
törü olumsuz yönde etkilemek-
tedir. Ayrıca depolama, lojistik 
merkez ve çok modlu taşıma-
cılık ile ilgili mevzuat eksikliği 

durumunda kalırlar. 
Türkiye her türlü uygulama-

da olduğu gibi önce hizmetle-
rin bir mevzuata bağlanmadan 
verilmesine müsaade eden ar-
dından problemler ve sorunlar 
ortaya çıkınca kamu baskısı ile 
kanun ve yönetmelikler hazır-
layan bir ülkedir. Hazırlanan 
yönetmelikler de önce uygu-
lanmakta daha sonra yetersiz 
olduğu noktalarda revizyonlar 
yapılarak güne uydurulmaya 
çalışılmaktadır. Lojistikte geç-
mişte uygulanan temel kanun 
ticaret kanunu ve çalışma ile il-
gili yönetmeliklerdi. Ardından 
önemli bir operasyon olan taşı-

ve yetersizliği, diğer bir sorun-
dur. Bununla birlikte lojistik 
mevzuatı, lojistik işletmeler ve 
lojistik faaliyetler olarak düşü-
nülmeli ve ayrı ayrı ele alınma-
lıdır. Dolayısıyla tüm lojistik 
faaliyetleri içeren bir Lojistik 
Yasası çıkarılması ve yerel ida-
relere bırakılacak uygulamala-
rın gereken hassasiyetle düzen-
lenmesi gerekmektedir.

Lojistik ihtisas mahkeme-
lerinin kurulması ya da belirli 
bir değerin altı konularda ara 
buluculuk kurumunun getiril-
mesi ve bu aşama için lojistik 
uzmanların bilirkişi olarak ta-
yin edilmesi hukuki işlemleri 

manın denetim altına alınması 
için kara taşıma kanunu ve yö-
netmeliği çıkartılmıştır. Başarı 
ile uygulanmaktadır. Deniz 
taşıması ve hava taşıması için 
uluslararası yönetmelikler Tür-
kiye için de geçerlidir. Kanunu 
ve yönetmeliği olmayan tek 
operasyon depolama hizmet-
leridir. Antrepolarda verilen 
hizmetler için gümrük kanunu 
kısmen geçerlidir. 

2023 yılı hedeflerimiz 8 yıl 
önce belirlenmiş ancak hedef-
lere çok uzak bir gerçekleşme 
ile karşı karşıyayız. Tübitak 
“Vizyon 2023 projesi “, Tasam 
Eko. Siyasal ve Stra. Araşt. vak-
fı  ‘Türkiye’nin 2023 Vizyonu, 
‘Ulaştırma Şurası ‘Hedef 2023’, 
TCDD ‘2023 Vizyonu’, DPT 
‘Uzun Vadeli Gelişmenin  
Stratejileri’ çalışmaları ile şu 
hedefler belirlenmiştir. 

• Dünyanın 10. En Büyük 
Ekonomisi olacağız, 

• Türkiye’nin Milli Geliri 2 
Trilyon Dolar olacak

• 11 Bin km olan Demiryolu 
ağı 22 Bin km’ye çıkacak

kolaylaştırabilecektir. 
Uluslararası lojistik enteg-

rasyon için uluslararası anlaşma 
ve kurallara uyum çalışmaları 
tamamlanmalı ve denetlen-
meli, Uluslararası Taşımacılık 
Konvansiyonlarına özellikle 
yurtiçi taşımalarda tam uyum 
sağlanmalı ve denetlenmelidir. 

Lojistik küme ve merkezle-
rin kuruluş ve işletme esaslarına 
yönelik yönetmelik ve kılavuz 
oluşturulmalıdır.  Bu mevzuat 
ve düzenlemeler çok yönlü ola-
rak düşünülüp ilgili Bakanlıklar 
tarafından koordinasyon içinde 
ele alınmalı ve düzenlenmelidir. 
Lojistik Merkezler ile ilgili mev-
cut mevzuat aşağıdaki şekildedir.

1. Nolu Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin;

a) 444.Maddesi g şıkkına göre 
Lojistik Merkezlerin açılması ve 
işletilmesine izin vermek, işlet-
mek, işlettirmek ve denetlemek 
yetkisi Ticaret Bakanlığına,

b) 450.Maddesi c şıkkına 
göre lojistik merkezlerinde ya-
pılabilecek üretim, alım-satım, 
depolama, kiralama, montaj-
demontaj, bakım-onarım, kıyı 

• 16 bin km olan bölünmüş 
yol 31 bin km’ye ulaşacak

• İhracatımız 550 Milyar 
Dolar

• İthalatımız 650 Milyar 
Dolar

• Dış Ticaret Hacmi 1.1 
Trilyon Dolara çıkacak

• Ulaştırma Sektörüne 350 
Milyar Dolar Yatırım yapılacak

• Dünyanın en Büyük 10 Li-
manından Birisi Aliağa’da inşa 
edilecek

• İstanbul Kanalı Projesi 
gerçekleşecek 

Bu hedeflere ulaşılması için 
demiryolu taşımacılığımızın 
gelişmesi, yeni, limanlar inşa 
edilmesi, lojistik köy ve mer-
kezlerin inşaatı gerekmektedir.  
Samsun, Diyarbakır gibi illerde 
kamu tarafından yapılmakta 
olan lojistik köyler projeleri 
yürümekte, Ankara lojistik üs-
sü gibi özel sektör yatırımları 

bankacılığı, bankacılık, sigorta-
cılık, finansal kiralama ve diğer 
faaliyet konularını belirlemek; 
ç şıkkına göre lojistik merkezle-
rinde faaliyet gösteren gerçek ve 
tüzel kişilere faaliyet ruhsatı ver-
mek veya verilmiş belgeleri iptal 
etmek yetkisi Ticaret Bakanlığı 
Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatı-
rım ve Hizmetler Genel Müdür-
lüğüne verilmiştir. Ayrıca taslak 
halindeki “Lojistik Merkezlerin 
Yer Seçimi, Kurulması, Yetki-
lendirilmesi ve İşletilmesi Hak-
kında Yönetmelik”in 15. Mad-
desi l şıkkı; Lojistik Merkezlerde 
Ticaret Bakanlığı tarafından 
onaylanan hizmet, kira ve/veya 
satış tarifelerini kullanılmasını 
öngörmektedir. Bu çerçevede 
Ticaret Bakanlığı görüşü alın-
madan mali analiz yapmak çok 
gerçekçi olmayacaktır.

1. Nolu Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin;

a) 447.Maddesi p şıkkına 
göre; lojistik köy, merkez veya 
üslerin yer, kapasite ve benzeri 
niteliklerini belirleyerek plan-
lamak, kurulmalarına ilişkin 
usul ve esasları belirlemek ve i-

çalışmakta, TCDD tarafından 
yapılmakta olan intermodal 
yük aktarma merkezleri sıra ile 
açılmaktadır. Türkiye’nin en az 
10 adet büyük ölçekli lojistik 
köye ve 15 adet orta ölçekli 
lojistik merkeze ihtiyacı vardır. 
BU merkezlerin inşa edilmesi 
ile; şehrin büyümesi ile lojistik 
odaklar şehir dışına çıkacak, 
çevreye olumlu etkisi olacak, 
Demiryolu Karayolu intermo-
dal bağlantısı sağlanacak, ortak 
tesisler kullanılabilecek, yük 
konsolidasyonları sağlanacak, 
bölge aktiviteleri ölçülebilir 
hale gelecek, üreticilere giriş 
lojistiğinde destek sağlanacak, 
biten ürünler fabrikalar yerine 
depolarda stoklanacak sipa-
riş anında hızla sevk edilecek, 
maliyetler düşecek, yeni iş ola-
nakları yaratılacak ve Türkiye 
yabancı yatırım için cazibe 
merkezi olacaktır.

zin vermek, gerekli arazi tahsisi 
ile altyapıların kurulması husu-
sunda ilgili kuruluşları koordi-
ne etmek, uygulamasını takip 
etmek ve denetlemek, yetkisi 
Ulaştırma Hizmetleri Düzen-
leme Genel Müdürlüğü’ne,

b) 485.maddesi a şıkkına 
göre; Devletçe yaptırılacak de-
miryolları, lojistik köy, merkez 
veya üsler, limanlar, barınaklar, 
kıyı yapıları, hava meydanla-
rının plan ve projelerini ha-
zırlamak veya hazırlatmak ve 
onaylamak yetkisi Altyapı Ya-
tırımları Genel Müdürlüğü’ne 
verilmiştir. Bu çerçevede ilgili 
usul ve esaslar belirlenmeden 
lojistik merkez fizibilitelerini 
değerlendirmek de çok doğru 
olmayacaktır.

Yerel yönetimlerin Kentsel 
Lojistik Master Plan hazırla-
malarına yönelik bir kılavuz 
oluşturulmalı ve bu yönde bir 
yasal düzenleme yapılmalıdır. 

Diğer taraftan sektörün 
mevzuattan habersizliği, ilgi-
sizliği, ertelenir beklentisi uy-
gulamaları geciktirmekte, risk-
leri artırmaktadır. 

“Türkiye’nin En Az 15 Adet Orta Ölçekli 
Lojistik Merkeze İhtiyacı Vardır”

“Tüm Lojistik Faaliyetleri İçeren Bir Yasa Çıkarılmalı”

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla Yıldıztekin:

Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı, 
Lojistik Derneği (LODER) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş:
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sayılmazsınız. Bu sektördeki 
gelişmelerin daha iyi olması 
için projeler üretmeli ve eli-
mizden geleni yapmalıyız.”

Konuşmasında, pandemi 
ile birlikte yaşanan konteyner 
krizine değinen UTİKAD 
Başkanı Emre Eldener,  kon-
teyner fiyatlarının sektörü 
derinden etkilediğini belirtti. 
Eldener, “Navlunlar çok yük-
seldi. Şimdiye kadar hiç böyle 
bir şey görmedik. Fiyat artış-
larında tedarik zincirindeki 
maliyet artışlarının çok ciddi 
etkisi oluyor. Tedarik zinci-
rindeki maliyetler olağanüstü 
arttı. Bu lojistik sektörü için 
çok ciddi finansman yük geti-
riyor” dedi.

Avrupa Yeşil Mutabakat ve 

ULUSLARARASI yük ta-
şımacılığında pandemi kay-
naklı sorunlar, kombine yük 
taşımacılığını ve RO-RO 
kullanımını önemli oranda 
artırdı. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Denizcilik İstatis-
tiklerine göre RO-RO taşı-
maları yılın ilk yarısında yüz-
de 47,3 arttı. 

Taşımalarının yaklaşık yüz-
de 90’ını RO-RO odaklı ger-
çekleştiren Sarp Intermodal 
CEO’su Onur Talay, pandemi 
döneminde önemi daha da ar-
tan intermodal taşımacılığın 

payının RO-RO hatları sayesin-
de daha da artacağını belirtti.

Lojistik sektörü, pandemi 
döneminde de alternatifler 
yollar ile uluslararası ticaretin 
ve tedarik zincirinin sorun-
suz akışını sağlamaya devam 
ediyor. Bu süreçte uluslararası 
yük taşımacılığında kombine 
yük taşımacılığı (intermodal 
taşımacılık) ve RO-RO kulla-
nımı öne çıktı. 

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı (UAB) Denizcilik 
İstatistiklerine göre düzenli 
RO-RO hatlarında taşınan 

TIR, TIR tankeri, treyler, çe-
kici, yük vagonu sayısı Ocak-
Haziran 2021 döneminde 
geçen yılın aynı dönemine kı-
yasla yüzde 47,3 arttı ve 314 
bin 343 oldu. 

Türkiye’de intermodal taşı-
macılık odaklı kurulan ilk şir-
ket olan Sarp Intermodal’in 
CEO’su Onur Talay, üç tarafı 
denizlerle çevrili Türkiye’nin 
uluslararası yük taşımacılı-
ğında RO-RO ve intermo-
dal çözümlerin daha çok 
önem kazanacağını ifade 
etti. Avrupa’ya açılan kara 
yolu gümrük kapılarında za-
man zaman uzun kuyruklar 
oluştuğunu anımsatan Talay, 
teslimat sürelerinde de kara 
yoluyla rekabet eder hale ge-
lindiğini vurguladı.

Talay, “Sadece pandemi 
kaynaklı engeller değil, bazı 
ülkelerde yaşanan ‘transit geçiş 
belgesi’ gibi sorunlara karşı da 

intermodal taşımacılık ve RO-
RO taşımacılığı önemli avan-
tajlar sağlıyor. Sarp Intermodal 
olarak toplam taşımalarımızın 
yaklaşık yüzde 90’ını kara ve 
demir yoluna entegre RO-RO 
taşımacılığı odaklı gerçekleşti-
riyoruz” diye konuştu.

Uluslararası taşımacılık 
yapan lojistik şirketlerinin 
pandemi engellerini aşmak 
için RO-RO seferlerine her 
zamankinden daha çok ih-
tiyaç duyduğunu belirten 
Talay, “Biz de Sarp Intermo-
dal olarak müşterilerimizin 
talepleri doğrultusunda özel-
likle Avrupa ülkelerine yöne-
lik taşımalarımızda RO-RO 
hatlarını daha çok kullandık. 
Kara yoluyla birden çok sınır 
kapısının geçildiği hatlarda 
RO-RO seferleri ithalat ve 
ihracatçılarımıza büyük ko-
laylık sağladı” değerlendirme-
sinde bulundu.

BU yıl 6’ncı kez düzenlenen 
Ekonomi ve Lojistik Zirvesi, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-
ğı, sektörel birlik ve dernekle-
rin katılımıyla 25-26 Ağustos 
2021 tarihinde gerçekleştiril-
di. Etkinlikte, dünyada ve ül-
kemizdeki gelişmelere paralel 
olarak ekonomi ve lojistikte 
değişimin rotası, yapısal re-
formlar ve gelecek tasarımları 
konuları ele alındı. 

Organizasyonu gerçek-
leştiren UTA Lojistik Der-
gisi Genel Yayın Yönetmeni 
Cem Kaçmaz açılışta yaptığı 
konuşmada pandemi süre-
cine rağmen yapılan zirve-
nin önemine dikkat çekti. 
Pandemi sürecinin sektörün 
dinamizmini, büyüklüğünü 
ve değerinin net bir şekilde 
ortaya çıkarttığını vurgula-
yan Kaçmaz, “Zirvede, 2 gün 
boyunca sürecek 15 oturum 
gerçekleşecek ve yaklaşık 48 
konuşmacı çok değerli bilgi-
lerini bizlerle paylaşacaklar. 
Bu zorlu süreçte özveri gös-
tererek buraya gelen herkese 
çok teşekkür ediyor, başarılı 
bir zirve diliyorum” dedi.

İMEAK Deniz Ticaret 
Odası Meclis Başkanı Salih 
Zeki Çakır açılışta yaptığı ko-

nuşmada, denizyolu taşımacı-
lığı lojistik sektörü açısından 
önemine vurgu yaptı.

Çakır; “Navlun gelirlerin-
de çok ciddi bir yükselme 
ortaya çıktı. Pandemi dolayı-
sıyla kötü bir süreç geçirmiş 
olsak da bu süreci toparlama 
aşamasına gelmeye başladığı-
mızı düşünüyorum. Navlun 
krizine nasıl çözümler ge-
tiririz diye düşündük. Üze-
rinde çalıştık. Ancak küresel 
çözüm gerektirdiği için çare 
olmadı. Pandemi sürecinde; 
deniz taşımacılığı ve lojistiğin 
önemi açık bir şekilde ortaya 
çıktı. Deniz taşımacılığında 
ne kadar iyi olsanız da bir 
ürünü uygun bir maliyetle 
ulaştıramıyorsanız, başarılı 

Türk Lojistik Sektörüne Et-
kileri, Türkiye’nin Ekonomi 
ve Lojistikte Yeni Rotasının 
Parametreleri Neler Olacak?” 
“Geleceğin Lojistik Tasa-
rımlarında Neler Ön Plana 
Çıkıyor?” “Kovid-19’un Ha-
va Kargo Sektörüne Etkileri 
Neler Oldu?” “Hava Kargo-
da Dijital Dönüşümün Ge-
tirdiği Fırsatlar, Türkiye’nin 
Hava Kargodaki Konumu ve 
Hedefler” “Türkiye Ulusla-
rarası Hub Olmak İçin Han-
gi Adımları Atmalı?” “Kara 
Deniz ve Demiryolu Enteg-
rasyonu Neden Önemli?” 
“Kuşak-Yol ve Benzeri Proje-
lerin Türk Lojistik Sektörüne 
Etkileri Neler Olacak?” “Ko-
vid-19 Sonrası Ulusal ve U-
luslararası Ekonomilerin Yeni 

Türk Lojistik Sektörüne Etki-
leri başlıklı birinci oturumda; 
UTİKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Emre Eldener, İstan-
bul Gümrük ve Dış Ticaret 
Bölge Müdürü Yalçın Özden, 
SHGM Genel Müdür Yar-
dımcısı Özcan Başoğlu ko-
nuşma yaptı.

2020 yılında
dünya ticaretinde

12 milyar ton yük taşındı
Zirvesi’nin 2’nci gününde 

“Türkiye’de Uluslararası Lo-
jistik ve Taşımacılıkta Hangi 
Adımlar Atıldı? Yeni Ekono-
mi Oluşurken Lojistik Sek-
törü Nasıl Konumlanmalı, 
Atılması Gereken Adımlar 
Neler Olmalı” paneli düzen-
lendi. Moderatörlüğünü SGS 
Transitnet Genel Müdürü 
Mine Kaya’nın yaptığı otu-
rumda Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Ulaştırma Hizmet-
leri Düzenleme Genel Müdü-
rü Murat Baştor, UND İcra 
Kurulu Başkanı Alper Özel 
ve Horoz Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Taner Horoz 
konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı Ulaştırma Hizmetleri 
Düzenleme Genel Müdürü 
Murat Baştor, “Dünya ticare-
tinde 2020 yılında 12 milyar 
ton yük taşındı. 2050 yılında 
bu rakamın 95 milyar tona 
ulaşacağı tahmin ediliyor. 
2021 yılının ilk 7 ayında ulus-
lararası karayolu taşımacılı-
ğında yüzde 21’lik artış kay-
dedildi” dedi.

Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki 
geçişler hakkında da bilgi veren 
Eldener e-ticaret lojistiği ile il-
gili ise, “Elektronik ticaret bu 
dönemde çok hızlandı. Önü-
müzdeki süreçte e-ticaret lojis-
tiği sınır ötesi operasyonlarda 
çok ciddi rol oynayacak” dedi.

Ekonomi ve Lojistik 
Zirvesi’nin birinci günün-
de; “Kovid-19 Pandemisinin 

Rotasını Neler Belirleyecek?” 
başlıkları ele alındı.

Kovid-19 Pandemisinin 

Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nde 
“Kovid-19 Pandemisinin Türk Lojistik 
Sektörüne Etkileri” Konuşuldu 

ALIŞAN Lojistik Yöne-
tim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Damla Alışan, 
dijitalleşmeye yaptıkları 
yatırımlara pandeminin 
başlangıcı ile birlikte hız 
verdiklerini vurgulayarak, 
“Dijitalleşmeye giden yo-
lun ilk adımı olan Tekno-
loji dönüşümü için Mic-

rosoft Global ile yapılan 
işbirliği antlaşması kapsa-
mında şirketimizde bulut 
teknolojilerine geçiş başla-
mıştır. Bu kapsamda uygu-
lamalar, veri tabanları, su-
nucu sistemleri, kurum içi 
haberleşme sistemleri ile 
raporlama sistemleri bulut 
teknolojilerine uygun şe-
kilde tasarlanıp, kurumu-

muzun iş sürekliliği göz 
önünde bulundurularak 
Microsoft Azure sistemine 
taşınmaktadır.  Tüm geçiş, 
2022’de tamamlanacak şe-
kilde iş süreçlerimiz yürü-
tülmektedir” dedi. 

Alışan, online rapor-
ların ve yük takip siste-
minin, müşteri erişimine 

açık olması, bu iç 
görülerin müşteri 
tarafında global ola-
rak paylaşılabilmesi 
gibi çevik iş süreçle-

ri ile üretkenliği artırdık-
larına da dikkat çekti. 

Lojistik sektöründe 
yüzde 100 yerli sermayey-
le operasyonlarını sürdü-
ren Alışan Lojistik, söz 
konusu Microsoft işbirli-
ği ile iş süreçlerinin ulus-
lararası normlara uygun-
luğunu garantiye alarak 
kesintisiz akışlar sunacak. 

Alışan Lojistik, 
Dijital Dönüşüm İçin 
Microsoft İle Anlaştı
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Demiryoluna Talep Artıyor

Demiryolu Yükleri 
Orta Avrupa’ya
İlerledi

TÜRKIYE özelinde, lojistik sek-
törü karayolu taşımacılığı ağırlıklı 
bir pazar yapısına sahip. Geçmiş dö-
nemdeki kamu yatırımlarının ulaş-
tırma türleri arasındaki dağılımına 
bakıldığında, karayolu yatımlarının 
aldığı payın azaldığı ve demiryolu 
altyapı yatırımlarının aldığı payın 
arttığı görülüyor.

Karayolu sektöründe yaşanan da-
ralma ve gelir kayıpları sektördeki 
firmaları olumsuz yönde etkiledi. 
Özellikle sektörün büyük çoğunlu-
ğunu oluşturan küçük ve orta ölçekli 
firmalarda salgın etkisiyle yaşanan 
darboğaz finansal sürdürülebilirlik 
problemlerini ortaya çıkardı. Sal-
gında ülkelerin sınırlarını kapatması 
veya sınır geçişlerinde katı önlemler 
alması sonucu mevcut pek çok kara-
yolu güzergahı kapandı. Sektördeki 
firmalar, alternatif yeni güzergahlar 
belirleme ve planlarını yeni güzergah-
lara göre gerçekleştirme hususunda 
çeşitli risklerle karşılaştı. Bu çerçeve-
de, karayolu ulaştırması sektöründeki 
problemler ve ekonomik sıkıntılar 
nedeniyle denizyolu ve demiryolu 
sektörlerine olan yönelim arttı.

Demiryolu ve denizyolu ulaştır-
ması sektörleri, diğer ulaştırma tür-
lerine kıyasla birim ölçekte daha faz-
la yük taşınması ve daha az fiziksel 
temasa dayalı taşımacılık yapılması 
nedeniyle salgın sürecinde öne çıkan 
sektörlerden olmuş ve kayıplar daha 

MEDLOG Lojistik, demir-
yolu taşımalarını Orta Avrupa 
içlerine kadar ilerletti. Kasım 
2020’de Medlog Tekirdağ Tren 
İstasyonu’ndan Bulgaristan’a gi-
den ilk ihracat yükünün ardından 
şimdi de Anadolu’dan gelen yükler 
Tekirdağ’da birleştirilip, ihracat 
işlemleri tamamlandıktan sonra 
kesintisiz olarak olarak Macaristan 
Szolnok’a demiryolu ile taşınacak.

Medlog Lojistik; tren yükleri-
nin teslimini Avrupa içlerine doğ-
ru genişletti. MSC Gemi Acen-
teliği, Medlog Lojistik ve Everest 
Denizcilik’in organizasyonuyla 20 
adet 40’ High Cube konteyner yükü 
Tekirdağ’a yola çıktı. 

Tekirdağ Tren İstasyonu’nun 
Medlog Lojistik tarafından yapılan 
yatırım sonrasında aktif olarak kul-
lanılmasıyla birlikte buradan çıkan 
yükler Macaristan’ın Szolnok şehri-
ne aktarmasız olarak varacak. 

makul seviyede kaldı. Bu çerçevede 
demiryolu ulaştırmasının özellikle 
sınır kapılarının kapatıldığı veya ge-
çişlerin sınırlandırıldığı dönemlerde 
karayolu taşımacılığına önemli bir 
alternatif oldu.

Demiryolu ulaştırması sektörün-
de küresel eğilimlere paralel olarak 
Türkiye’de de benzer gelişmeler ya-
şandı. TCDD İşletmesi Genel Mü-
dürlüğü tarafından derlenen veriler 
incelendiğinde Ocak-Kasım 2020 

döneminde demiryolu yolcu taşı-
macılığı Ocak-Kasım 2019 döne-
mine kıyasla yüzde 41,1 azalırken, 
söz konusu dönemde demiryolu 
yük taşımacılığı geçtiğimiz yıla göre 
yüzde 4,3 oranında artış gösterdi. 
(TCDD, 2021). Bu çerçevede, sal-
gın döneminde havayolu ve karayolu 
taşımacılığında yaşanan sorunların 
etkisiyle demiryolu yük taşımacılığı-
nın daha fazla tercih edildiği sonucu 
ortaya çıktı.
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kaynaklardan temin edeceğiz. 
Ağaçlandırma faaliyetleri-
mizin de önemli miktarlarda 
karbon emisyon yutağı hali-
ne geleceği düşüncesindeyiz. 
Gelişen teknolojiler takip 
edilerek Ağır Taşıtlarda Bio 
Dizel Kullanımı, Hidrojen 
Yakıtının Isınma ve Ulaşım 
Amaçlı Kullanımı, Baca Ga-
zından Karbon Yakalama 
Teknolojilerini de takip ede-
rek emisyon azaltım fırsatları-
nı da değerlendireceğiz. İGA 
olarak amaçlarımız doğrul-
tusunda çıtayı daha da yük-
seltmek en büyük hedefimiz.” 
diye konuştu.

ACI EUROPE Genel Di-
rektörü Olivier Jankovec; 
“2050 yılına kadar ‘Net Sıfır 
CO2’ salınımı değerine ulaşa-
bilmek için Avrupa ve dünya 
çapında havalimanlarıyla bir-
likte oluşturduğumuz kolek-
tif mutabakata katılımından 
ötürü İstanbul Havalimanı’nı 
içtenlikle tebrik ediyorum. 
Kovid-19 krizi nedeniyle sek-
törümüzün karşı karşıya kal-
dığı ciddi zorluklara rağmen, 
havalimanları iklim faaliyet-
lerine öncelik vermeye devam 
etmektedir ve bu açıklama da 
bu hususun kanıtıdır. Kar-
bonsuzlaştırma çalışmalarını 
küresel hedeflerle aynı doğ-
rultuya getirerek iklim günde-
mini ileri noktalara taşımak, 
toparlanma süreci yıllar alacak 
bu krizden zarar gören sektör-
lerin yanı sıra hiçbir sektör i-
çin kolay bir süreç olmayacak. 
Önümüzde gerçekleştirilmeyi 
bekleyen kayda değer işler var, 
bunun yanında iddialı net sı-
fır hedefine odaklanarak her 
zaman elinden gelenin faz-
lasını yapmaya gönüllü olan 
İstanbul Havalimanı ekibine 
de teşekkür etmek istiyorum.” 
ifadelerini kullandı.

ISTANBUL Havalimanı, 
çevre ve sürdürülebilirlik 
programı kapsamında yürüt-
tüğü karbon ayak izlerini yö-
netme ve azaltma çalışmaları 
neticesinde “Net Sıfır CO2 e-
misyonu” taahhütü veren 238 
havalimanı arasına dahil oldu.

İGA, sürdürülebilir kal-
kınma ilkeleri doğrultusunda 
çalışmalarını sürdürüyor. İ-
GA, İstanbul Havalimanı’nın 
en geç 2050 yılına kadar sı-
fır emisyon taahhüt ettiğini 
açıkladı. Uluslararası Hava-
limanları Konseyi (ACI) ta-
rafından ilk olarak Haziran 
2019’da başlatılan “ACI Net 
Zero 2050”, iklim sorununa 
karşı havalimanlarını eyleme 
geçirme ve karbondan arın-
dırma hedefi doğrultusunda 
oluşturuldu.

İstanbul Havalimanı, çevre 
ve sürdürülebilirlik programı 
kapsamında yürüttüğü kar-
bon ayak izlerini yönetme ve 
azaltma çalışmaları neticesin-
de “Net Sıfır CO2 emisyonu” 
taahhütü veren 238 havalima-
nı arasına dahil oldu. İstan-
bul Havalimanı’nda karbon 
emisyonlarının azaltılması 
çalışmaları kapsamında; ISO 
50001 Enerji Yönetim Siste-
mi Kurulumu, Enerji Verimli-
lik Faaliyetleri, Enerji Etütleri 
ile Sistem İyileştirmeleri, ISO 
14064 Sera Gazı Yönetim Sis-
temi kurulumu ile Sera Gazı 
Hesaplamaları, Ağaçlandır-
ma Çalışmaları, Elektrikli 
Araç Kullanımları ve Araç 
Şarj İstasyonu Kurulumları 
gerçekleştirildi.

2050 yılına kadar sıfır 
emisyon hedefine ilişkin ça-
lışmalarını sürdürecek olan 
İstanbul Havalimanı, Güneş 
Santrali Kurulumları, Elekt-
rik Şebekesinden Yenilenebi-
lir Enerji Satın Alınması, E-

lektrikli Araç Dönüşümleri ve 
Araç Şarj İstasyonu Kurulum-
ları, Ağır Taşıtlarda Bio Dizel 
Kullanımı, Enerji Verimlilik 
Faaliyetleri, Ağaçlandırma 
Çalışmaları ve teknolojik ge-
lişmeler doğrultusunda Hid-
rojen Yakıtının Isınma ve Ula-
şım Amaçlı Kullanımı, Baca 
Gazından Karbon Yakalama 
Teknolojilerinin yapılmasını 
taahhüt edeceğini bildirdi.

İGA Havalimanı İşlet-
mesi İcra Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Samsun-
lu; ”İGA olarak gelecek 
nesillere karşı önemli bir 
sorumluluğumuz olduğu bi-
lincindeyiz. Bu sorumluluk 
bilinciyle hareket ederek, 
daha temiz bir dünya için 
harekete geçtik. Türkiye’nin 
dünyaya açılan kapısı İstanbul 
Havalimanı’nda 2050 yılına 
kadar “Net Sıfır CO2 Emis-
yonu” yol haritamızı hazırla-
dık ve bu doğrultuda agresif 
bir planlama yaparak karbon 
salım azaltım stratejimizi 
oluşturduk. Böylelikle, hem 
teknolojik hem operasyonel 
gerekliliklerin sürekli olarak 
takip edildiği ve değerlendi-
rildiği bir sürece dahil olduk. 
Birçok projemizi halihazırda 
hayata geçirerek 2050 yılın-
dan çok daha önce sıfır emis-
yon hedeflerimizi gerçekleş-
tirmiş olacağız. Kısa vadede, 
Enerji Verimlilik Faaliyetleri, 
Enerji Etütleri ile Sistem İyi-
leştirmeleri, Elektrikli Araç 
Kullanımları ve Araç Şarj 
İstasyonu Kurulumlarını ger-
çekleştirdik ve önümüzdeki 
iki üç sene içerisinde gerçek-
leştirmeye devam edeceğiz. 
Uzun vadede, Güneş Enerji 
Santralleri kurulumu ve Yeşil 
Enerji satınalımları ile elekt-
rik enerjisi ihtiyaçlarımızın 
büyük kısmını yenilenebilir 

yarım asırlık tecrübesi ile 
hava yapısalları alanında 
rüştünü ispatlamış üretici-
ler arasında yer almaya de-
vam ediyor. Bir yandan ül-
kemizin havacılık alanında 
beka projelerini üretirken, 
diğer taraftan dünyanın 
önde gelen hava platformu 
üreticileri için de yüksek 
kaliteli kritik üretimler 
gerçekleştiriyoruz. Anlaş-
ma kapsamında Boeing 
için üretimini gerçekleş-
tireceğimiz motor kapağı 
üretimi için heyecanlıyız. 
Yeni bir yetkinliği daha 
şirketimize kazandırıyo-
ruz. Bu iş birliğinde emeği 
geçen tüm çalışma arka-
daşlarımı ve Boeing yet-
kilerini tebrik ediyorum.” 
açıklamasında bulundu.

Boeing Türkiye Genel 
Müdürü ve Ülke Tem-
silcisi Ayşem Sargın, 
“Boeing’in stratejik büyü-
me ülkeleri arasında yer 
alan ve önemli bir sanayi 
ve teknoloji ortağı olan 
Türkiye’nin, küresel ha-

vacılık sektörüne büyük 
katkılar sağlama potansi-
yeli olduğuna inanıyoruz. 
Boeing, Türkiye ile birlik-
te birkaç yıl önce hayata 
geçirdiği Milli Havacılık 
Planı ile ülkedeki varlı-
ğını, yatırımlarını ve te-
darik zincirini genişletti. 
737 motor kapağı üretimi 
için TUSAŞ’ın seçilmesi, 
Boeing’in Türkiye ile olan 
stratejik ortaklığını ve 
Türk havacılık sanayiinin 
dünya standartlarındaki 
kabiliyetini yansıtmakta-
dır.” dedi.

737 motor kapakları-
nın üretimi, TUSAŞ’ın 
halihazırda Boeing için 
787 Dreamliner irtifa dü-
meni, kargo paneli, kuy-
ruk yatay hücum kenarı ile 
737 irtifa dümenini üret-
mekte olduğu ve yıllardır 
uçan Boeing uçakları için 
binlerce parça ve kompo-
nent teslimatını gerçek-
leştirdiği Ankara’daki son 
teknoloji TUSAŞ tesisle-
rinde gerçekleşecek.

TUSAŞ’IN bu sözleşme 
ile 2025 yılından itibaren 
üretilen tüm Boeing 737 
uçakları için aylık motor 
kapağı üretiminin yarısını 
karşılaması öngörülmekte. 

Boeing ile TUSAŞ ara-
sında imzalanan bu söz-
leşme, TUSAŞ’ın Boeing 
Ticari Uçaklar portföyünü 
de genişletiyor. İki şirketin 
yakın sanayi işbirliği, 737 
programının performan-
sını ve finansman gücünü 
artırırken, Boeing ve Türk 
havacılık sanayii arasında-
ki uzun yıllara dayanan iliş-
kiyi daha da ileriye taşıyor.   

Motor kapaklarının 
uçaklardaki işlevi, hava 
girişi ve ters itme sistemi 
arasında motor fan kasası 
üzerinde aerodinamik bir 
yüzey oluşturarak moto-
ra monte komponent ve 
donanımları korumaktır. 
Her bir motorun çevre-
sinde, motor fan kasası 
üzerindeki motor parça ve 
donanımlarının servis ve 
bakımını sağlamak üzere 
açılabilen iki motor kapa-
ğı bulunmaktadır.

Anlaşma ile ilgili gö-
rüşlerini paylaşan TUSAŞ 
Genel Müdürü Prof. Dr. 
Temel Kotil, “Şirketimiz 

İstanbul Havalimanı’ndan
“Sıfır Emisyon” Taahhütü

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin (ACI) 
başlatmış olduğu ve 238 havalimanının yer aldığı “2050 yılına kadar 
“Net Sıfır CO2 Emisyonu” taahhüdüne katıldı.   

SunExpress uçuş 
ağındaki yangından 
etkilenen 
destinasyonlarda 
ücretsiz bilet 
değişikliği 
gerçekleştirdi.   

Boeing ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 
A.Ş. (TUSAŞ), Boeing’in tek koridorlu 
uçak ailesi Boeing 737’lerin motor kapağı 
üretim ve tedariki için sözleşme imzaladı.   

ÜLKEMIZIN birçok 
farklı noktasında meydana 
gelen orman yangınların-
dan etkilenen bölgelerde 
mağdur olan vatandaşlara 
ve çalışma yürüten ekiple-
re destek olmak amacıyla 
SunExpress, Antalya Bü-
yükşehir Belediyesi’nin 
başlattığı yardım kampan-
yasına katıldı.

Havayolu ayrıca 
Antalya’nın Manavgat il-
çesinde yangından etkile-
nen bölgeye gönderilecek 
kargoları ve bölgede ça-
lışma yürüten ekip ve afet 
uzmanlarını ücretsiz taşı-
dığını açıkladı.

Antalya merkezli hava-
yolu SunExpress, başlattığı 

kurum içi yardım kam-
panyası ile battaniye, yas-
tık, gıda, hijyen kiti, giysi, 
çocuk bezi, dezenfektan, 
mutfak malzemeleri ve 
mama gibi ihtiyaç duyulan 
pek çok malzemeyi tedarik 
ederek Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’nin yardım kam-
panyasına destek verdi.

Yaşanan yangın facia-
larının ardından ihtiyaç 

sahiplerine yardım gön-
dermek isteyen dernek ve 
kuruluşların yardım mal-
zemelerini hiçbir ücret 
talep etmeden ulaştıran 
havayolu, yangın bölge-
lerinde çalışma yürüten 
AFAD, AKUT ve İtfai-
ye uzman ekip ve perso-
nelini ücretsiz taşıyarak 
Türkiye’nin yangınla mü-
cadele çabasına destekledi.

Havayolu ayrıca yangın-
dan etkilenen bölgelere u-
çuşu olan yolcuların bilet-
leri için ücretsiz değişiklik 
ve açığa alma hakkı sundu.

SunExpress’in gönüllü 
çalışanlarından oluşan ve 
yardım taleplerini değer-
lendirip ihtiyaç sahipleri-
ne gerekli yardımları ulaş-
tırmak amacıyla kurulan 
Guardian Angels (Koru-
yucu Melekler) komitesi, 
2015 yılından bu yana 
yardım faaliyetlerinde ak-
tif rol alarak kurum içinde 
toplanan yardımların ihti-
yaç sahiplerine ulaştırıyor.

Sunexpress’ten 
Yangın Bölgelerine Yardım

TUSAŞ Boeing 737 İçin 
Motor Kapağı Üretecek
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toplam dış ticaretindeki payı 
yüzde 61. Limancılık sektö-
rünün 2018 yılında GSYH’ye 
doğrudan katkısının yaklaşık 
10,96 milyar TL, doğrudan, 
dolaylı ve indirgenmiş ekono-
mik kanallar göz önüne alın-
dığında ise ciro olarak toplam 
96,3 milyar TL’lik ekonomik 
etki yaratmıştır. Sektör ayrıca 
aynı yıl doğrudan 71 bin kişi-
lik, dolaylı olarak 228 bin 223 
kişilik bir istihdamın oluştur-
du” dedi.

Rapora göre; Türkiye’de-
ki Limancılık faaliyetlerin-
de dış ticaret, Türkiye yük 
elleçleme pazarının önemli 
bir parçasını oluşturuyor 
ve liman elleçleme hizmet-
lerinin yüzde 70’inden faz-
lasına tekabül ediyor. 2020 
yılı itibarıyla Türkiye’deki 
genel ve kuru yükün yüzde 
68’inin; sıvı kimyasal yükün 
yüzde 100’ünün; elleçlenen 
konteynerlerin yüzde 96’nın 
ve bitmiş araç lojistiğinin 
yüzde 89’unun TÜRKLİM 
üyesi limanlardan gerçekleş-
tiği belirtiliyor.

Türkiye, yük elleçleme 

TÜRKIYE Liman İşletme-
cileri Derneği (TÜRKLİM), 
’Türkiye’de Limancılık Sek-
törünün Etki Analizi ve İh-
tiyaç Değerlendirmesi’ rapo-
runu yayınladı. Limancılık 
sektörünün ekonomiye katkı-
sını çarpıcı rakamlarla ortaya 
koyan 122 sayfalık rapor, sek-
töre yönelik değerlendirme-
lerden Kovid-19 salgınının 
etkisine, sürdürülebilir çevre 
konusundan yeni ticaret rota-
larına kadar birçok konuyu da 
detaylı bir şekilde ele alıyor.

Küresel ticarette ve sosyo-
ekonomik gelişimde önemli 
bir role sahip olan Limancılık 
sektörünü çatısı altında bir a-
raya getiren Türkiye Liman İş-
letmecileri Derneği (TÜRK-
LİM), ‘Türkiye’de Limancılık 
Sektörünün Etki Analizi ve 
İhtiyaç Değerlendirmesi’ ra-
porunu yayınlandı. 4 ana baş-
lıkta sektörü derinlemesine ele 
alan rapor, yaptığı çıkarımlar 
ve ortaya çıkardığı çarpıcı ra-
kamlar ile dikkat çekiyor.

Sektörün geleceğine
ışık tutuyor

Türkiye’de limancılığın 

gelişmesi için pek çok çalışma 
yaptıklarını belirten TÜRK-
LİM Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hakan Genç, hazırlanan 
Etki Raporuna ilişkin yaptığı 
açıklamada; “Coğrafi konu-
mu sayesinde Türkiye, kilit 
bir transit ticaret merkezi 
olup Avrupa ile Asya arasında 
bir köprü ve Akdeniz’e açılan 
ana çıkış noktası konumunda 
yer alıyor. Dolayısıyla liman-
larımız ülkemizin gelişimi 
adına büyük önem taşıyor. 
Bu amaçla ihtiyaçların, fırsat-
ların, tehditlerin detaylı bir 
şekilde ele alındığı bu rapor, 
dış ticaretimiz için olduğu 
kadar sektörümüzün de gele-
ceğine ışık tutuyor. Limancı-
lık o kadar önemli bir sektör 
ki rapora bakınca bu duru-
mun rakamlara da yansıdığı-
nı açıkça görebiliyorsunuz. 
Örneğin, deniz yoluyla yapı-
lan dış ticaretin Türkiye’nin 

MERSIN Uluslararası Li-
manı (MIP), hem gelecekteki 
ticaret hacmi artışına fayda 
sağlaması hem de kapılarda-
ki trafiğin düzenlenmesi için 
230 milyon lira bütçeli Kapı-
lar Projesi hazırladı.

Konuya ilişkin liman işlet-
meciliğinden yapılan açıkla-
mada, Kapılar Projesi’nin D-
400 kara yolundaki kavşakta 
iki bağlantı, TOKİ sahası içe-
risinde üç dere geçişi, Turgut 
Özal Bulvarı’nda bir üst geçit 
ve Müftü Deresi üzerinde 6 
şeritli bir köprü, 10 giriş kapı-
sı, ilgili otomasyon çalışmala-
rı ve yardımcı tesisleri içerdiği 

gesi” vermeyi uygun buldu.
Artvin Valiliği, Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü ta-
rafından Hopaport’a verilen 
belgede şu ifadelere yer verildi: 
“Artvin Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü tarafından Sıfır 
Atık Belgesi (Temel Seviye) 
12.07.2019 tarihli ve 30829 
sayılı Resmi Gazete ’de yayın-
lanarak yürürlüğe giren Sıfır 
Atık Yönetmeliğinin Sıfır 
Atık Yönetim Sistemini ku-
rarak 2026 yılına kadar geçerli 
olmak üzere Sıfır Atık Belgesi-
ni hak kazanmıştır” denildi.

Hopaport Genel Müdürü 
Meriç Burçin Özer, belgenin 
kendileri için çok önemli oldu-

bilgisine yer verildi.
Söz konusu yapılara ait pro-

jelerin hazır olduğunun, ilgili 
kurumların görüşlerinin alın-
makta olduğunu kaydedildiği 
açıklamada, “6 şeritli köprü 
için veterinerlik arazisinde 
ihtiyaç duyulan 1680 metre-
kare arsanın, gerekli olan onay 
prosedürleri devam ediyor. 
İlaveten proje kapsamında 2 
köprü ve bir demir yolu dep-
lasmanı tamamlandı. Mevzu-
at hükümlerinin yerine geti-
rilmesini takiben, söz konusu 
projenin 1 yıldan daha az süre 
içinde hayata geçirilmesi için 
çalışmalar yapıldı.” ifadelerine 

ğunu ifade ederek “Hopaport 
olarak önceliğimiz her zaman 
tüm çalışanlarımızın güvenli-
ği ve sağlığıdır. Bununla ilgili 
zaten düzenli olarak eğitimle-
rimiz devam etmektedir. Buna 
paralel ikinci önceliğimiz Çev-
re ve Denizlerimizde temizlik 
için gerekli önlemlerin alınma-
sıdır ve bunun içinde ciddi bir 
maliyetle Sıfır Atık tesisimizi 
kurduk ve çalışmaya devam et-
mektedir. Devletimizin ve Ba-
kanlığımızın tarafımıza uygu-
lamamız için verdiği kuralları 
azami derecede yerine getirme-
ye çalışıyoruz ve denetimlerde 
de aldığımız olumlu raporlar 
bizlere büyük çalışma moti-
vasyonu sağlamaktadır. Artvin 
Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lüğünün kurumumuzda yap-
tığı denetimler sonucu Sıfır 
Atık Belgesi uygun bulunmuş 
ve belge tarafımıza ulaşmıştır. 
Kendilerine tüm çalışanları-
mız adına teşekkür ediyoruz. 
Azami ölçüde bu kurallara uy-
maya devam edeceğiz” dedi.

yer verildi.
Proje için çalışma-

ların devam ettiğinin 
belirtildiği açıklamada, 
“Kapılar Projesi’nin 
başlayabilmesi için 
Mersin Büyükşehir Be-
lediyesi ile ilgili kamu 
kurumlarının, yüküm-
lülüklerini ve sorumlu-
luklarını tamamlamış 
olmaları zorunluluktur. 
Bu etkenlerin gerçek-
leşmesi ile eş zamanlı 
olarak inşa aşamasına 
geçilmemesi için her-
hangi bir neden bulun-
mamaktadır” denildi.

HOPAPORT’A kur-
duğu sıfır atık yönetim 
sisteminden dolayı “Sı-
fır Atık Belgesi” verildi.

Kendi bünyesinde 
personeline yönelik 
olarak sürekli verdi-
ği eğitimlerin önemli 
bir bölümünü İSG ve 
çevreye verilen eğitim 
oluşturuyor. Hopaport 
danışman firmalarından 
YEŞİL-ÇEV tarafından 
verilen eğitimleri yerin-
de değerlendiren Art-
vin Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü, yaptığı 
denetimler sonucunda 
firmaya “Sıfır Atık Bel-

riyle ele alındığını belirtti.
Genç sözlerini şöyle ta-

mamladı: “Salgın sonrası ge-
milere yönelik kısıtlamalar 
özellikle Nisan ayında artış 
göstermişti, bu durum liman 
operasyon süreçlerinin uza-
masına neden oldu. Özellikle 
ABD’nin pasifik sahilinde-
ki limanlar, Çin limanları, 
Kuzey Avrupa limanlarında 
gemi beklemeleri arttı, ope-
rasyon süreçleri uzadı. Hem 
bu nedenlerden hem de has-
talık nedeniyle konteynerlar 
limanlarda birikti. Boş kon-
teyner temininde dar boğaz 

oluştu. Türkiye’de durum bu 
seviyede olmasa da salgının 
etkilerini göreceli olarak bu-
rada da hissettik. TÜRKLİM 
olarak 2020 yılının Mart – 
Aralık döneminde her ay bir 
rapor yayımlayarak limanla-
rımızdaki gelişmelerin nab-
zını tuttuk. Aynı zamanda 
bu süreçte salgın dönemin-
de ulusal sağlık için büyük 
önem arz eden tıbbi ve medi-
kal ürünler ile gıda ürünleri 
için depo/antrepo kullanım 
oranlarındaki artış ise liman-
ları önemli bir lojistik merke-
zi haline getirdi.”

açısından ortalama yüzde 3,7 
yıllık bileşik büyüme oranı 
ile dünya yük elleçleme bü-
yüme oranının (2010-2018 
yılları için yüzde 3,4) üstün-
de bir artış göstermiş durum-
da. Limancılık sektörünün 
katma değeri, Türkiye’nin 
denizcilik sektörünün top-
lam doğrudan GSYH katkı-
sının yaklaşık yüzde 70’ini 
oluşturmaktadır. Ayrıca, 
konteyner yükünün payı da 
2011’den 2019’a kadar yüz-
de 19’dan yüzde 25’e yüksel-
miş bulunuyor.

Koronavirüs döneminde 
önemli lojistik merkezi oldu

Türkiye’nin de içinde yer 
aldığı gelişmekte olan ekono-
milerde uluslararası ticaretin, 
ağırlıklı olarak deniz yolu ta-
şımacılığı üzerinden gerçek-
leştirildiğini ifade eden Türk-
lim Başkanı Mehmet Hakan 
Genç, raporun, dijitalleşme-
nin sektör üzerindeki fayda-
larını açıkça ortaya koydu-
ğunu, deniz salyası nedeniyle 
gündemde olan denizcilik 
sektöründe çevresel sürdürü-
lebilirliğin raporda örnekle-

Türkiye İhraç Yüklerinin
Yüzde 88’i Limanlardan Geçti
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Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜKLİM) ‘Türkiye’de Limancılık Sektörünün Etki Analizi 
ve İhtiyaç Değerlendirmesi’ raporunu yayınladı. Limancılık sektörü 228 bin kişilik istihdam 
sağlıyor. Ekonomiye etkisi ise, 96,3 milyar TL.

Mersin Uluslararası Limanı’ndan
230 Milyon TL’lik ‘Kapılar Projesi’

Hopaport’a Sıfır Atık Belgesi 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Ticari Araç Üretimi Yüzde 30 Artış Gösterdi

OTOMOTIV Sanayii Derneği 
(OSD), Ocak-Temmuz dönemine 
ait üretim ve ihracat adetleri ile pa-
zar verilerini açıkladı. Buna göre, 
yılın yedi ayında toplam otomotiv ü-
retimi bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 11 artarak 705 bin 79 
adet, otomobil üretimi  de  yüzde 2 
artarak 449 bin 550 adet olarak ger-
çekleşti. Traktör üretimiyle birlikte 
toplam üretim ise 738 bin 329 adet 
oldu. Bu dönemde, otomotiv sanayi-
sinin kapasite kullanım oranı yüzde 
62 olarak gerçekleşti. Araç grubu 
bazında kapasite kullanım oranları 
ise hafif ticari araçlarda (otomobil + 
hafif ticari araç) yüzde 61, ağır ticari 
araçlarda yüzde 58, traktörde yüzde 
76 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde ticari 
araç üretimi bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 30 artış gösterdi. 
Bu dönemde, ağır ticari araç grubun-
da üretim yüzde 56 artarken, hafif 
ticari araç grubunda üretim yüzde 
28 arttı. Yılın ilk yedi ayında, toplam 
ticari araç üretimi 255 bin 529 adet 
olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığın-
da ise, Ocak-Temmuz döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine kıyas-
la ticari araç pazarı yüzde 95, hafif ti-
cari araç pazarı yüzde 40 ve ağır ticari 
araç pazarı yüzde 112 arttı. Özellikle 
ağır ticari araç grubunda bir önceki 
yıla göre artış gerçekleşmesine rağ-
men baz etkisi dikkate alındığında 
2015 yılına göre kamyon pazarı yüz-
de 31, otobüs ve midibüs pazarı yüz-
de 31 oranında daraldı.

Yılın ilk yedi ayını kapsayan dö-
nemde toplam pazar geçen yıla göre 
yüzde 31 artarak 461 bin 730 adet 
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, 
otomobil pazarı da yüzde 27 oranın-
da arttı ve 346 bin 636 adet oldu. 
Son 10 yıllık ortalamalar dikkate 
alındığında 2021 Ocak-Temmuz 
döneminde toplam pazar yüzde 6,4, 
otomobil pazarı yüzde 10 oranında 
arttı. Ağır ticari araç pazarı yüzde 4 
oranında azalırken, hafif ticari araç 
pazarı ise son on yıllık ortalamanın 
paralelinde gerçekleşti. Bu dönem-
de, otomobil satışlarındaki yerli araç 
payı yüzde 40 olurken, hafif ticari 
araç pazarında yerli araç payı yüzde 
53 olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde oto-
motiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre adet bazında yüzde 
27 artarak 512 bin 320 adet olarak 
gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise 
yüzde 3 oranında azalarak 322 bin 
874 adet oldu. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) verilerine göre, oto-
motiv sanayi ihracatı Ocak-Tem-
muz döneminde toplam ihracattan 
aldığı yüzde 13,5 pay ile ilk sıradaki 
yerini korudu.

Ocak-Temmuz döneminde bir 

önceki yılın aynı dönemine göre 
toplam otomotiv ihracatı Dolar 
bazında yüzde 27, Avro bazında ise 
yüzde 17 arttı. Bu dönemde, toplam 
otomotiv ihracatı 16,7 milyar do-
lar olarak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı yüzde 7 artarak 5,4 milyar 

Dolar seviyesinde gerçekleşti. Avro 
bazında otomobil ihracatı ise yüz-
de 1 azalarak 4,5 milyar Avro oldu. 
Yılın ilk yedi ayında dolar bazında 
ana sanayi ihracatı yüzde 18 oranın-
da artarken, tedarik sanayi ihracatı 
yüzde 42 oranında arttı.
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Ocak-Temmuz döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 30 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde  
56 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 28 arttı.
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erişimini sağlayacak şekilde 
donatıldı. Kabin girişi, stan-
dart bir dağıtım kamyonuna 
göre 200 mm daha alçak ta-
sarlanırken, tek bir kaymaz 
basamağa ve 90° açılan kapı-
lara sahip. Bu durum, çalışan 
ekibin bir tam güzergah başı-
na 100 defadan fazla kabine 

Kullanıcıları için sektörün 
en iyisi güvenlik standart-
larına katkıda bulunuyor. 
Yeni XF’te kabin yüksekliği 
1900 ile 2075 mm arasında.

Yeni Nesil XG ve XG+ 
DAF, XF ile birlikte XG 

ve XG+’ı da piyasaya sunarak 
yeni kütleler ve boyutlar dü-

TAM elektrikli araç, atık 
toplama görevlerini kolay-
laştırmak, operatörlerin ve 
diğer yol kullanıcılarının gü-
venliğini arttırmak için özel 
olarak tasarlanan yeni bir al-
çak kabin ile donatılıyor. 3,5 
tondan 26 tona kadar sektör-
deki en kapsamlı elektrikli 
kamyon yelpazesini sunan 
Renault Trucks, D Wide 
Z.E. LEC (Alçak Girişli Ka-
bin) ile ürün yelpazesini daha 
da genişletiyor. Bu alçak ka-
binli kamyon, operatörlerin 
işini kolaylaştırıp, onların 

AVRUPA Komisyonu, hem 
emisyon (CO2) azaltımı 
hem de yol güvenliği ve sürü-
cü konforu açısından sınır-
ları zorlamak amacıyla yeni 
kütleler ve boyutlar düzen-
lemesini yürürlüğe koydu. 
DAF, yeni düzenlemelerle 
gelen fırsatlardan faydala-
narak son derece çekici ve 
bir o kadar da aerodinamik 
tasarıma sahip yeni nesil 
kamyonları piyasaya sunan 
Avrupa’daki ilk kamyon üre-
ticisi oldu. Sınıfının en iyisi 
verimlilik, güvenlik ve sürü-
cü konforu, standartları de-
ğiştiren Yeni Nesil DAF’ta 
bir araya geliyor.

DAF XF, 1997’de piyasaya 
sürülen ilk neslinden bu ya-
na her zaman bir imaj lideri, 

güvenliğini, konforlarını ve 
nihayetinde verimliliği opti-
mize ederek evsel atık topla-
ma sektörünün gereksinim-
lerini karşılamak üzere özel 
olarak tasarlandı.

Renault Trucks D Wide 
Z.E. LEC, operatörlerin ara-
ca kolay ve güvenli bir şekilde 

müşterilerin gözdesi ve sürü-
cülerin hayali olmuştur. Top-
lamda 650 binden fazla XF 
kamyon satıldı. Model, tüm 
dünyada 50’den fazla ülkede 
sahiplerine mükemmel dere-
cede kalite ve kârlılık sunu-
yor. XF’in birçok nesli “Yılın 
Uluslararası Kamyonu” ödü-
lüne layık görüldü.

Yeni Nesil XF Araç; en-
düstri lideri aerodinamik 
tasarımı, mümkün olan en 
yüksek enerji verimliliğini 
ve en düşük CO2 emisyon-
larını elde etmek için 160 
mm uzatılan ön tarafıyla 
tamamen yeni bir kabin ta-
sarımına sahip. Yeni Nesil 
XF’in kabin başlangıç nok-
tası, önceki modele göre 75 
mm daha alçak. Büyük ön 
cam ve ultra düşük bel çiz-
gisiyle bu tasarım, benzersiz 
bir doğrudan görüş sağlaya-
rak özellikle Savunmasız Yol 

alan sunuyor. Opsiyonel düz 
zemin, araç içinde hareket 
özgürlüğü sağlarken hem sol 
hem de sağ taraftan biniş ve 
inişi mümkün kılıyor. 

Üstyapı üreticisi Estepe ile 
yakın işbirliği içinde geliştiri-
len Renault Trucks D Wide 

tüm kamyonları geride bı-
rakıyor. Tavanın yüksekliği, 
2220 mm gibi etkileyici bir 
ayakta durma yüksekliği sağ-
lamak üzere daha da artırıldı. 
Sektörde görülmemiş göz ka-
maştırıcı bir yaşam konforu 
ve genişlik sunan XG+, her 
yönüyle DAF’ın bu seride-
ki en üstün modelidir. Tüm 
bunların yanı sıra model, sek-
tördeki en iyi aerodinamik 
tasarımı ve doğrudan görüşü 
sunmayı vadediyor.

Çekici ve modern tasarım
Yeni Nesil XF, XG ve 

XG+, mükemmel aerodina-
mik verimlilik için kusursuz 
oturan gövde panelleri ve şık 
bir şekilde monte edilmiş ön 
cam ve kapılar ile konik yapı-
ya sahip çekici bir kabin saye-
sinde göz alıcı ve ayırt edici 
bir dış tasarıma sahip. Aracın 
ön tarafı, güzel bir tasarımı 
tasarımcının ürünü çizerken 
ölçülerde sahip olduğu mak-

Z.E. LEC, dümenli arka akslı 
6x2 versiyonuyla sunuluyor 
ve tüm Avrupa’da sipariş edi-
lebiliyor. Tam elektrikli olan 
araç, egzoz gazı yaymıyor ve 
trafik kısıtlamalarının söz ko-
nusu olduğu kentsel alanlar-
da kullanımı için onaylandı.

simum özgürlükle birleştiri-
yor. Bu durum, aerodinamik 
bir şekil ve Savunmasız Yol 
Kullanıcıları için ileri düzey-
de güvenlik sağlıyor.

Kamyonların her biri 
krom vurgulu şık bir ızgarayla 
donatıldı. Izgaranın üstünde 
aracın sınıfını vurgulayan, 
parlak kaplamalı, göze çarpan 
bir logo çubuğu bulunuyor. 
Ön kısma akıllıca entegre e-
dilen hava girişi, uzatılmış ön 
kısmı vurgulayarak öne çıkan 
ızgara ile daha da geliştirilen 
zarif ve güçlü tasarıma katkı-
da bulunuyor.

Titizlikle entegre edilen 
şık tasarımlı çelik tampon, 
kompozit yüzeye sahiptir ve 
üç bileşenden oluşur; bu tasa-
rım, hasar durumunda zararı 
en aza indirirken onarım ma-
liyetlerini düşürür.

Temel tasarım unsurla-
rından bir diğeri olan şık, 
tam LED farlar, karakteris-
tik Gündüz Sürüş Lamba-
ları ve entegre viraj lamba-
larıyla taçlandırılmıştır ve 
cesur bir görünümün yanı 
sıra geceleri benzersiz bir 
görüş sağlar. Kamyonun 
mükemmel görünümü, XG 
ve XG+’ta standart olan ve 
her model için özel bir tasa-
rıma sahip zarif LED Tavan 
Işıklarıyla destekliyor.

Kabinin yan kısımları da 
zarafetiyle ön kısımdan geri 
kalmıyor. Gösterişli ve şık 
tasarımın yanı sıra yükselen 
çizgiler, dinamik görünüme 
katkıda bulunuyor.

girip çıkmasından kaynak-
lanan yorgunluğunu önemli 
ölçüde azaltıyor.

Kabinin alçak konumu, 
sürücüler için mükemmel bir 
doğrudan görüş sağlayarak 
diğer yol kullanıcıları için 
optimum koruma sağlıyor. 
Görüşü daha da artırmak 
için Renault Trucks, opsi-
yonel olarak kabinin arka 
tarafına yerleştirilen ek yan 
camları öneriyor.

Bu tam elektrikli kamyo-
nun geniş kabini, sürücüye 
ve ek olarak üç çalışana daha 

zenlemesinden en iyi şekilde 
yararlanan yeni bir üst sınıf 
pazar segmenti oluşturuyor. 
160 mm uzatılmış ön kısma 
ek olarak, bu amiral gemisi 
modellerin her ikisi de kabi-
nin arka tarafında en az 330 
mm ekstra uzunluğa sahiptir 
ve çalışmak, vakit geçirmek 
ve uyumak için benzersiz bir 
alan sunuyor. XG ve XG+’ın 
kabin başlangıç noktası, Yeni 
Nesil XF’ten 125 mm daha 
yüksek. Yarı düz zemin saye-
sinde yalnızca 3 basamak ile 
kolay erişimin ve mükemmel 
doğrudan görüş için ideal o-
turma konumunun optimum 
kombinasyonu elde ediliyor.

DAF XG kabin içi, en az 
1980 ile 2105 mm arasında 
ayakta durma yüksekliğine 
sahip ve arka kısımdaki ek 
uzunluk sayesinde muazzam 
bir iç alan sunuyor.

Yeni XG+, iç alan söz ko-
nusu olduğunda piyasadaki 

Renault Trucks Yeni Elektrikli
Şehir İçi Kamyonunu Tanıttı

DAF Yeni Nesil Kamyonları İle Boyut Değiştiriyor 
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Renault Trucks‘ın elektrikli kamyon filosu, 
alçak girişli kabine sahip D Wide Z.E. Low 
modelinin Avrupa lansmanı ile daha da 
genişliyor. 

DAF, yeni nesil uzun mesafe kamyonlarını çevrimiçi bir toplantı ile tanıttı. Yeni XF, XG ve XG ile yeni bir araç 
platformunu oluşturan DAF, aerodinamik tasarımı en üst düzeye çıkarıyor. Kabin içindeki yaşam alanını da iyileştiren 
DAF, yeni seriyle birlikte birçok teknolojiyi bir arada standart olarak sunuyor. 
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Temsa Bayi Ağını
Güçlendiriyor
SON olarak, uzun yıllar Fuso Can-
ter bayisi olan Şeref Oto, yeni ya-
pılanma ile Temsa’nın otobüs ba-
yisi de oldu. Başarılı satış grafiği ile 
bölgenin önemli bayilerinden olan 
Antalya Oto ise, mevcut ürün port-
föyüne Fuso Canter’ı da ekledi. 

Temsa’nın Ankara merkezli Fuso 
Canter bayisi Şeref Oto otobüs bayi 
ailesine de katıldı. Bayilik anlaşma-
sına yönelik imza töreni Temsa Yur-
tiçi Satış Direktörü Baybars Dağ, 
Şeref Oto Yönetim Kurulu Başkan 
Şerafettin Aktaş, Satış Müdürü Al-
pay Eriz’in katılımıyla yapıldı.

İmza töreni sonrasında açıklama-
larda bulunan Şeref Oto Yönetim 
Kurulu Başkanı Şerafettin Aktaş, 
1995 yılında Temsa ailesine Mit-
subishi marka araçların yedek parça 
satışı ve servisi olarak katıldıklarını 
belirterek, “2018 yılında ise yetkili 
satıcısı haline geldik. 26 yıldır Tem-
sa ailesinin bir parçası olmaktan bü-
yük mutluluk ve gurur duyuyoruz. 
Şimdi de ülkemizin otobüs paza-
rında lider markası olan Temsa’nın 
otobüs bayi ailesi içinde yer aldık. 
Bundan dolayı da ayrı bir gurur ya-
şıyoruz. Otobüs tarafında Temsa ai-
lesine katkılar sağlayacağımıza ina-
nıyoruz. Ayrıca bize böyle bir imkan 
verdikleri için de Temsa yönetimine 
teşekkür ediyoruz” dedi.   

Temsa Yurtiçi Satış Direktörü 
Baybars Dağ, şöyle devam etti: “Ye-
ni yapıyla, Temsa ürünlerini satan 
bayilerimizin ürün grupları daha da 
çeşitlenerek müşteri portföylerini 
büyütmeleri sağlanacak. Bu süreç 
2020 yılında başladı ve 2021 yılında 
da devam edecek. Şeref Oto, Fuso 
Canter bayiliğini başarıyla sürdü-
rüyor. Otobüs tarafında da bize çok 
önemli katkılar sağlayacağına ve 
pazar payımızı büyüteceğine inanı-
yoruz. Otobüs bayiliğinin hayırlı, 
uğurlu olmasını diliyoruz.”

Antalya Oto portföyüne
Fuso Canter’ı ekledi

Temsa’nın bölgedeki güçlü bayi-
lerinden Antalya Oto da Fuso Can-
ter bayi ailesine katıldı. Başarılı satış 
grafiğiyle dikkat çeken bayi, dahil 
olduğu yeni yapılanma ile bölgedeki 
gücünü artırmayı hedefliyor. 

Bayilik sözleşmesi Temsa Satıştan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Hakan Koralp, Yurtiçi Satış Direktö-
rü Baybars Dağ, Fuso Canter Türkiye 
Satış Müdürü Serdar Baş ve Antalya 
Oto Yönetim Kurulu Başkanı Ah-
met Sabır’ın katılımıyla imzalandı. 

İmzaların töreni sonrasında açık-
lamalarda bulunan Antalya Oto Yö-
netim Kurulu Başkanı Ahmet Sabır, 
“Pandemiye rağmen otobüs tarafın-
da Antalya’da iyi bir süreç yaşıyoruz. 
1 Temmuz sonrasında turizmde 
ciddi bir hareketlilik oluştu. Attığı-
mız imza ile Temsa ailesindeki bağı-
mız çok daha güçlendi. Fuso Canter 

bayisi de olduk. Otobüste olduğu 
gibi Fuso Canter satışları ile ailemi-
ze katkı sağlamayı ve bu alanda da 
başarılı olmayı hedefliyoruz” dedi.

Fuso Canter Türkiye Satış Mü-
dürü Serdar Baş, Antalya Oto’nun 
da Fuso Canter ailesine katılması ile 
satış hedeflerinin daha da büyüyece-
ğine dikkat çekerek, “Antalya Oto o-

tobüs müşteri grubunda çok başarılı 
bir süreç yaşıyor. Aynı başarıyı Fuso 
Canter tarafında da elde edeceğine 
inancımız tam. Antalya Oto ile müş-
teri ağımızı daha da büyüteceğiz. Bu 
imza ile Fuso Canter bayi sayısı 27 
oldu. Önümüzdeki süreçte ailemiz 
büyümeye devam edecek” dedi.

Temsa Yurtiçi Satış Direktörü 
Baybars Dağ, Antalya Oto’nun son 
1 yılda çok başarılı bir otobüs satış 
bayilik performansı gösterdiğini be-
lirterek, “Antalya Oto’nun Temsa 
ailesi içinde gösterdiği gelişimden 
çok mutluyuz. Bu gelişimi Fuso 
Canter bayilik süreci ile güçlendir-

dik. Dolayısıyla bu bayilikle birlikte 
Fuso Canter satışlarında bize güç 
katacağına inanıyoruz. Antalya’nın 
Türkiye’nin özellikle bu ürün gru-
bunda da önemli bir yeri var. Bu iş 
birliği Fuso Canter ürün grubunda 
Temsa olarak çizdiğimiz hedeflere 
çok önemli katkılar sağlayacak” dedi. 

Temsa Genel Müdür Yardımcısı 
Hakan Koralp ise, “Otobüs bayimiz 
olarak çok başarılı bir süreç yaşayan 
Antalyo Oto’nun Fuso Canter bayi 
ailesini katılmış olmasından büyük 
mutluluk duyuyoruz” açıklamasın-
da bulundu.
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farklı dingil mesafeleri ve ne-
redeyse 7 metre uzunluğunda 
2,5 metre genişliğinde şasisi ile 
eşsiz. Ek olarak sıradışı dar dö-
nüş açısıyla otomobil gibi olan 
sürüş konforunu da koruyor.

Çekiş gücü, 160, 180 ve 
210 beygirlik maksimum 470 
Nm torka sahip 3 litrelik güç-
lü ve verimli F1C turbodizel 
motordan geliyor. 7 tonluk 
Daily aynı zamanda 136 bey-

rumlusu Gorden Wagener: 
“Yeni Citan’ın Mercedes-
Benz’in bir üyesi olduğu ilk 
bakışta bile açıkça görülebi-
liyor. Daha az sayıdaki hatlar 
ve güçlü yüzeylere sahip olan 
net şekiller, duyusal saflık fel-
sefemizi yansıtıyor.”
Çok sayıda farklı kullanım 
olanağı ve rahat yükleme
Citan’da kompakt dış bo-

yutlar (Uzunluk: 4498 mm) 
geniş hacimle bir araya getiril-
di. Farklı versiyonları ve pratik 
donanım detayları sayesinde 
çok sayıda farklı kullanım ola-
nağı ve kolay yükleme imkânı 
sunuluyor. Citan, Panelvan ve 
Tourer olarak iki farklı tipte 
piyasaya sürülüyor. Daha son-
ra uzun dingil mesafesine sa-
hip başka varyantlarının yanı 
sıra Mixto versiyonun da müş-
terilere sunulması planlanıyor. 
Citan, kısa dingil mesafeli var-

BIRLEŞIK Krallıktaki 2. 
ödülünü alan 7 tonluk Iveco 
Daily, çok daha geniş katılım-
lı bu mücadelede Fleet News 
Awards 2021 Yılının Kamyo-
nu (6-16 ton) Ödülünü ala-
rak gücünü ortaya koydu. 

Her yıl gerçekleşen Fleet 
News Awards töreni bu yıl 
Ascot Pistinde gerçekleşti ve 
aynı zamanda filo sektörün-
deki çeşitliliği belirtmek için 
ilk defa Ticarî Filo Ödülleri-
ne de yer verildi.

Fleet News editörleri ve 
sektördeki önemli kişilerden 
meydana gelen jüri üyeleri 
Daily hakkında şu yorumu 
yaptı: “Bu 7 tonluk araç, dizel 
ve CNG dahil olmak üzere 
farklı güç aktarma organları 
ve farklı  konfigürasyonlarla 

YENI Mercedes-Benz 
Citan’da geniş iç hacim ve 
yüksek yük kapasitesi ile 
bir araya gelen kompakt dış 
boyutlar, özellikle şehir içi 
teslimat ve hizmet sunma 
operasyonlarında çok çeşitli 
uygulamaları mümkün kı-
lıyor. Ürün hem Panelvan 
hem de Tourer yani “kombi” 
tiplerinde sunuluyor. Aracın 
sağında ve solunda geniş ara-
lıkta açılan sürgülü kapılar ile 
alçak yükleme eşiği birleşti-
ğinde Citan ve eCitan’ın içi-
ne erişim rahatlıkla gerçekle-
şirken yüklerin araca kolayca 
yüklenebilmesi de sağlanıyor. 
Aracın içinde ise yolcular, 
Citan Tourer’in konforlu 
koltuklarının keyfini çıka-
rabiliyor. Araç, yüksek işlev-
selliğinin ve değişkenliğinin 
yanı sıra kapsamlı güvenlik 
donanımları ve yüksek sürüş 
konforu da sunuyor. 

Mercedes-Benz Hafif Ticari 
Araçlar Başkanı Marcus Bre-
itschwerdt: “Sprinter ve Vito 
ile büyük ve orta boyutlu hafif 

sunuluyor, bu özellikleri onu 
farklı ve başarılı kılıyor. Es-
nek, manevra kabiliyeti yük-
sek, etkileyici yükleme kapa-
sitesiyle 7 tonluk Daily’nin 
filo operatörleri arasında ne-
den bu kadar popüler oldu-
ğunu anlamak mümkün.”

Yüksek istiab haddi ile pazar-
da önemli bir yer alan 7 tonluk 
Daily, sağlam C şekilli şasisiyle 
4 bin 900 kiloya (Şasi Kabin) 
kadar yükleme kapasitesi sunu-
yor. Sınıfında eşsiz 19.6 metre-
küpe kadar hacim sunan Daily 
panelvan 7 ton ise yük taşıma 
ve üst yapı dönüşümleri için 
ideal zemin sağlıyor.

Midibüs üst yapı çalışması 
için uygun olan 7 tonluk Da-
ily şasi(chassis cowl),  3450 
mm’den 5100 mm’ye kadar 

ticari araç segmentinde varlı-
ğımızı başarıyla sürdürüyoruz. 
Küçük boyutlu hafif ticari araç 
segmentindeki Yeni Citan, 
portföyümüzü tamamlayan 
parça olacak. Araç, profesyo-
neller tarafından, profesyo-
neller için tamamen yeniden 
geliştirildi. Citan, benzersiz 
tasarımından sürüş özellikle-
rine, güvenliğine ve bağlantı 
sistemlerine kadar her yönüy-
le Mercedes-Benz DNA’sını 
taşıyor. Citan aynı zamanda, 
Mercedes-Benz Hafif Ticari 
Araçlar’ın ticari müşterileri 
için, içten yanmalı motorlar 
ile geliştirilen son yeni araç 
projesi. Gelecekteki tüm yeni 
gelişmeler, yalnızca elektrikli 
motorlar ile sunulacak. Bu ne-
denle, Yeni eCitan, bu tutarlı 
elektriğe geçiş yolculuğunda 
mantıklı bir adım olacaktır.”

Daimler Baş Tasarım So-

cut. CNG’li motorda ise bu 
iki seçenek arasında seçim ya-
pılabiliyor. 200 Milisaniyelik 
vites değiştirme oranı ile her 
türlü koşulda güç ve ekono-
mi sağlarken yorucu şehir içi 
trafiğinde sürücünün daha az 
yorulmasını sağlıyor.

40 Yılı aşkın deneyim, fonk-
siyonelliğin ve sağlamlığın sı-
nırlarını zorlamaya yönelik ça-
ba ile Daily her türlü görev için 
tam bir taşımacılık çözümü su-
nuyor. Iveco’nun kamyon kül-
türü sayesinde aynı hızlı 7/24 
Yol Yardım ağı ile ağır kamyon-
ların kullandığı aynı ticarî ser-
vis ağından yararlanıyor. Daily 
sahiplerinin yararlanacağı şey-
ler yalnız bunlarla sınırlı değil; 
Daily operatörleri, aralarında 
aracın Toplam Sahiplik Mali-

yor. Citan’ın bu tamamen 
elektrikli modeli, eVito ve 
eSprinter’den oluşan elekt-
rikli ticari araç portföyünü 
genişletiyor. Aracın menzili-
nin WLTP’ye göre yaklaşık 
285 kilometre olması planla-
nıyor. Böylece, aracı genellik-
le şehir içi kurye ve teslimat 
hizmetlerinde kullanan ticari 
kullanıcıların ihtiyaçları kar-
şılanabiliyor. Bataryanın hızlı 
şarj istasyonlarında yaklaşık 
40 dakikada yüzde 10’dan 
yüzde 80’e ulaşması hedef-
leniyor. Müşterilerin, bagaj 
bölmesinin boyutları, yük 
kapasitesi ve donanımların 

bulunabilirliği konularında 
geleneksel motorlara sahip 
araçlara kıyasla herhangi bir 
ödün vermesinin gerekme-
mesi de önemli bir avantaj su-
nuyor. eCitan’da bir römork 
bağlantısı da bulunuyor.

Hem boşken hem de yük 
taşırken güvenli ve konforlu 

sürüş deneyimi
Mercedes-Benz Geliştirme 

Ekibi; sürüş konforu, dina-
mikleri ve güvenliğinin den-
geli bir kombinasyonu olarak 
tanımlanan markaya özgü sü-
rüş özelliklerini elde etmeye 
büyük önem verdi. Ön teker-
leklerde MacPherson tipi alt 

yetini optimize eden Iveco ON 
Bakım & Onarım paketlerinin 
olduğu etkileyici akıllı ve bağlı 
hizmetler koleksiyonundan 
yararlanabilirler. Aracın kulla-
nımına, sürüş tarzı iyileştirme 
önerilerine ve performansı ta-
kip eden Iveco Kontrol Odası 
bağlantısıyla uyarlamalı servis 
aralıkları ayarlanarak aracın 
çalıştığı süre maksimize edilir. 
Ek olarak sürücü net ve duyarlı 
7 inçlik ekranıyla Hi-Connect 
Bilgi - Eğlence Sisteminden 
servise uğramaksızın güncelle-
meleri alabiliyor.

salıncaklı bir aks kullanılıyor. 
Arkada ise yerden tasarruf 
sağlayan burulma kirişli aks 
bulunuyor. Aks taşıyıcı bağ-
lantı kolları burada tekerlek-
ler için ek yönlendirme sağ-
larken yaylar ile amortisörler 
birbirlerinden ayrı tasarlandı. 

Yeni Citan, hem boşken 
hem de yük taşırken güven-
li ve konforlu bir sürüş de-
neyimi sunuyor. Araç, ağır 
yüklere karşı da kuvvetli bir 
karakter sergiliyor. Panelvan, 
ağır yükler için ideal hale geti-
rildi. Bu sayede araç, ağır yük 
taşınırken dahi kusursuz bir 
dengeyle sürülebiliyor. Ci-

tan Tourer ise hafif yükler ve 
yolcu taşımak için ideal hale 
getirilerek konfor özelliğine 
daha fazla odaklanıldı.

Güvenlik, Mercedes-Benz 
temel değerlerinden biri. 
Enerjiyi emen dağıtım yol-
larına sahip sağlam gövde 
yapısı, sayısı yediye kadar 
çıkabilen hava yastıkları ve 
çeşitli modern sürüş destek 
sistemleri, yüksek bir güven-
lik düzeyinin sağlanmasına 
katkıda bulunuyor. 

Yeni Citan modelleri, yasal 
olarak zorunlu tutulan ABS 
ve ESP sistemlerinin yanı sı-
ra, standart olarak sunuluyor.

gir gücünde 350 Nm torka 
sahip biyometan ile kullanıl-
dığında yüzde 95 daha az kar-
bondioksit salınımı sunan Sı-
kıştırılmış Doğal Gaz (CNG) 
motoru ile de sunuluyor.

160 ve 180 beygir motor-
larında 6 ileri manuel vites 
mevcutken 180 ve 210 beygir 
motorlarında Iveco’nun ünlü 
8 ileri otomatik vitesli HI-
MATIC vites kutusu mev-

yantında (2716 mm) dahi ön-
ceki modele kıyasla çok daha 
geniş bir hacim sunuyor. Ör-
neğin, Panelvan versiyonunun 
bagaj bölümünün uzunluğu 
esnek bölme duvarıyla birlikte 
3,05 metreye ulaştı.

Sürgülü kapılar, özellikle 
dar park yerlerinde pratik bir 
özellik olarak dikkat çekiyor. 
Yeni Citan’da sürgülü kapı 
sayısı ikiye kadar çıkartılabili-
yor. Bu kapılar, aracın her iki 
tarafında 615 milimetre gibi 
geniş bir açıklık sunuyor. Ba-
gaj açıklığının yüksekliği, 1059 
milimetre. Bagaj bölümüne ar-
kadan da kolayca erişilebiliyor: 
Panelvan versiyonunun yükle-
me eşiği, 59 cm yüksekliğinde. 

Modern ve ekonomik 
motorlar 

Yeni Citan’ın motor yel-
pazesi, üç dizel ve iki benzinli 
modelden oluşuyor. Düşük 
devir aralığında bile ulaşılan 
sürülebilirlik ve ekonomik 
tüketim değerleri, bu mo-
torların ortak güçlü yönleri. 
Panelvan modellerde yer alan 
dizel motorun 85 kW’lık ver-
siyonu, aşırı güç/aşırı tork 
fonksiyonu ile örneğin solla-
ma sırasında daha da yüksek 
bir ivme sunuyor. Kısa bir sü-
re için 89 kW’lık güç ve 295 
Nm’lik tork elde edilebiliyor.

eCitan, 285 km
menzil sunuyor

eCitan, 2022’nin ikinci 
yarısında piyasaya sürülü-

Yılın Kamyonu Ödülü Iveco Daily’nin

Yenilenen Mercedes-Benz Citan ve eCitan Tanıtıldı
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7 Tonluk Iveco Daily, 
Birleşik Krallık’taki 
Ascot Pistinde 
düzenlenen Fleet 
News Awards’da Yılın 
Kamyonu Ödülünü 
(6-16 ton) aldı. 

Mercedes-Benz’in küçük boyutlu hafif ticari araç segmentindeki 
modeli Citan, tamamen yenilenmesiyle beraber bir de eCitan isminde, 
tamamen elektrikli bir versiyona kavuşuyor. 
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ANADOLU Isuzu’nun yeni-
likçi tasarım anlayışının tem-
silcileri olan modelleri Grand 
Toro ve Interliner bir uluslara-
rası organizasyonda daha tak-
dir gördü. Interliner 13 CNG 
ve Grand Toro, Avrupa’da 
yaratıcılığı ve iş potansiyelini 
sistematik olarak keşfetmek ve 
teşvik etmek amacıyla her yıl 
düzenlenen uluslararası tasa-
rım yarışması BIG SEE Awards 
2021’den ödülle döndü. Mar-
kaların 6 kategoride ödüllendi-
rildiği yarışmada Grand Toro 
ve Interliner, Product Design 
(Ürün Tasarımı) kategorisinde 
“Mobility” (Mobilite) başlığı 
altında ödüle layık görüldü. 

Grand Toro ve Interliner 
geçtiğimiz yıl, daha yollara çık-
madan İtalya merkezli tasarım 
yarışması A’ Design Award 
tarafından ödüle layık görül-
müştü. Anadolu Isuzu’nun 
Ar-Ge tasarımcıları ve mühen-
disleri tarafından tasarlanan 
Grand Toro, Silver A’ Design 
Award’ün sahibi olurken, In-
terliner yarışmada, Gold A’ 
Design Award almıştı. CNG 
motorlu çevreci Interliner bu 
yıl ayrıca uluslararası ticari araç 
sektörünün en prestijli ödülle-

TAYSAD, 5’inci verimlilik 
projesi olarak yürüttüğü ve 
T.C. Ticaret Bakanlığı’nın da 
Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesi Tebliği (UR-
GE) kapsamında destekledi-
ği İş Mükemmelliği Grup 3 
Projesi’nin gelişim değerlen-
dirme toplantısını düzenledi.
Toplantı katılımcı firmalarla 
birlikte online ortamda ger-
çekleştirdi. Yapılan açıkla-
mada Ocak 2020’de başlatı-
lan projenin birinci ve ikinci 
etabında, katılımcı firmaların 
toplamda 16,5 milyon TL 
tutarında iyileşme sağladığı 
aktarıldı. Katılımcı firmaların 
projeden sağladığı faydanın 
önemine dikkat çeken TAY-
SAD Yönetim Kurulu Başka-
nı Albert Saydam, “Katılımcı 
firmalar projeden gün geçtik-
çe daha fazla fayda sağlıyor. 
Bunun çok önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Elde edilen so-
nucun diğer üyelerimize de 
örnek teşkil edeceğini umut 
ediyorum” diye konuştu.

Toplantıya katılan T.C. 
Ticaret Bakanlığı İhracat Uz-
manı Zeynep Sezen de proje-

rinden Sustainable Bus Award 
(Sürdürülebilir Otobüs Ödülü) 
organizasyonunda “Bus Of The 
Year” kategorisinde finale kaldı. 

Anadolu Isuzu’nun yeni 
tasarım dilinin temsilcileri

Servis ve okul otobüsü taşı-
macılığı için ekonomik ve yeşil 
bir çözüm olarak tasarlanan 
13 m boyutundaki Interliner,  
Anadolu Isuzu’nun dijital, kes-
kin ve güven veren yeni tasarım 
çizgisiyle tasarlanan araçların-
dan biri olarak öne çıkıyor. 
Dinamik gövde, aerodinamik 

nin kümelenme projeleri açı-
sından emsal teşkil ettiğinin 
altını çizdi. “UR-GE projeleri 
uluslararası rekabetçiliğin ge-
liştirilmesi ve desteklen-
mesi tebliği çerçevesinde 
yürütülen projelerdir” 
açıklamasını yapan Sezen, 
“Firmalarımızın küçüklü 
büyüklü bir araya gelerek 
kümelenme mantığı çer-
çevesinde rekabetçilik gü-
cünü artırarak kendilerini 
geliştirmelerini hedefliyo-
ruz” dedi. Söz konusu pro-
je kapsamında TAYSAD 
çatısı altında otomotiv 
sektörü kümesi oluştu-
rulduğunu ve kümelenme 
mantığının bu projede şe-
kil bulduğunu vurgulayan 
Sezen, çalışmada yer alan 
firmaların birbirleriyle o-
lan etkileşimini görmekten 
dolayı mutluluk duydukla-
rını ifade etti.

Üçüncü faz sonunda 
hedef; 25 milyon TL
İdeal koç Genel Mü-

dürü Ömer Faruk Tezcan 
ise “2020 Ocak ayında 
başlayan Grup 3 projemiz-

CNG kapağı, yeni gösterge pa-
neli bu yeni çizgiyi destekliyor. 
Interliner, sürücüye ve yolcula-
ra maksimum konfor ve ergo-
nomik bir alan sağlıyor.

Kısa ve orta mesafeli servis, 
turizm ve havaalanı taşımacılı-
ğı için tasarlanan 8,5 m uzun-
luktaki Grand Toro, Anadolu 
Isuzu’nun yeni tasarım dilini 
sergiliyor. Araç, bagaj yükleme 
ve boşaltma işlemini üç yan ka-
pak sayesinde daha rahat ve ko-
lay erişilebilir hale getirirken, 
Anadolu Isuzu’nun midibüs 

de TAYSAD üyesi 10 firma, 
pandemiye karşın projenin bi-
rinci ve ikinci fazında yaptık-
ları çalışmalarıyla 16,5 milyon 

segmentinde en büyük bagaj 
kapasitesine sahip, düşük ya-
kıt tüketimi sunan aracı olma 
özelliği gösteriyor.

BIG SEE Awards; dünya 
çapında mimari, iç mekan, ah-
şap, turizm, ürün ve moda ta-
sarımında benzersiz ve özgün 
yaratıcı başarıların tanıtımına 
katkıda bulunuyor. Organizas-
yonda markalar Product De-
sign (Ürün Tasarımı), Fashion 
Design (Moda Tasarımı), Arc-
hitecture (Mimarlık), Interior 
Design (İç Tasarım), Wood 
Design (Ahşap Tasarım), To-
urism Design (Turizm Tasarı-
mı) olmak üzere 6 temel kate-
goride değerlendiriliyor.

TL’lik kazanç elde etti. Üçün-
cü faz sonunda bu kazancın 
25 milyon TL’ye ulaşacağına 
inanıyorum” diye konuştu. 

Anadolu Isuzu’ya Grand Toro
ve Interliner İle Bir Ödül Daha
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TAYSAD’dan Örnek Proje

Anadolu Isuzu’nun Grand Toro ve Interliner modelleri, Avrupa’da 
yaratıcılığı ve iş potansiyelini teşvik etmek amacıyla düzenlenen 
uluslararası tasarım yarışması BIG SEE Awards 2021’de Product 
Design kategorisinde ödüle layık görüldü.  

OTOKAR, iş ve sürdü-
rülebilirlik çalışmalarıyla 
bir ödüle daha layık gö-
rüldü. Fikri hakları yüzde 
100 kendine ait, verimli, 
çevreci ve yenilikçi ürün-
lerle gelecek nesillerin 
yaşam standartlarının 
geliştirilmesi için tekno-
loji ve dijitalleşmenin itici 
gücünden yararlanarak 
öncü işleri hayata geçi-
ren şirket, Kocaeli Sanayi 
Odası tarafından düzen-
lenen Çevre Ödülleri’nde 
Büyük Ölçekli İşletme 
Kategorisi’nde Otomo-
tiv Sektöründe Çevre 
Ödülü’ne layık görüldü.

BM Sürdürülebilir Kal-
kınma Amaçları doğrul-
tusunda gerçekleştirdiği 
çalışmalarla, iş ve üretim 
stratejilerinde çevre dostu 
uygulamalarla sektörün-
de öncü olmayı başaran 
Otokar, Borsa İstanbul’da 
işlem gören ve kurumsal 
sürdürülebilirlik per-
formansları üst seviyede 
olan şirketlerin yer aldığı 
BİST Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde 6’ncı kez lis-

telenmeye hak kazandı. 
2020 yılında sürdürü-

lebilirlik performansını 
artırmaya yönelik istik-
rarlı çalışmaları ve hayata 
geçirdiği uygulamalarla 
Otokar, 150 bin 500 m3 
atık suyu geri dönüştüre-
rek üretime geri kazandır-
dı. Şirket, enerji verimlili-
ği çalışmalarıyla 1.526 GJ 
enerji tasarrufu, sera gazı 
emisyonlarında ise 300 
ton CO2 azaltım elde etti.

Bu yıl “Temiz Çevre, 
Güçlü Sanayi” teması ile 
27’ncisi düzenlenen tören, 
TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, Kocaeli Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Büyükakın, Kocaeli 
Sanayi Odası Başkanı Ay-
han Zeytinoğlu, Vali Yar-
dımcısı Dursun Balaban, 
Kocaeli Ticaret Odası 
Başkanı Necmi Bulut ve iş 
dünyasının yoğun katılımı 
ile gerçekleşti. Otokar’ın 
ödülünü Otokar Üre-
tim ve Tedarik Grup Di-
rektörü Mesut Akdağ, 
TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’ndan aldı.

Otokar KSO
Çevre Ödülü’nün
Sahibi Oldu



OTOMOTİV

tip fiş, Japonya’da geliştiri-
len ve uygun kamusal şarj is-
tasyonlarında 50 kw’a kadar 
şarj kapasitelerine izin veren 
CHAdeMO tipi fiş ve sade-
ce Tesla süper şarjdan (150-
250 kW) oluşmaktadır.

Lityum iyon bataryaları, 
elektrikli araçların menzil 
kaygısına çözüm sunan yeni 
teknolojilerden biri. Batarya 
teknolojisindeki süregelen 

ve önemli gelişme-
ler, 2028 yılına ka-
dar 100 milyonluk 
kurulu EV üssünün 
yolunu açıyor. Sili-
kon ağırlıklı pille-
rin ise 2025 yılına 
kadar 400 Wh / 
kg’a kadar enerji yo-
ğunluklarına olanak 
tanıması bekleni-
yor. Bu teknolojiyi 
kullanan çoğu araç 

TARIHSEL olarak benzin 
ve dizel, araç yakıtı uzun 
süredir kullanılıyor ancak 
petrol arzındaki düşüş ve 
istikrarsız petrol fiyatları in-
sanları bir süredir alternatif 
enerji kaynakları bulmaya 
yönlendirdi. Alternatif ener-
ji çözümleri, daha az karbon 
salımı, daha az kirlilik ve 
daha fazla enerji çeşitliliği 
anlamına geliyor. Biyoyakıt, 

doğalgaz, hidrojen, sıvılaş-
tırılmış petrol gazı, elektrik 
ve sıkıştırılmış hava gibi al-
ternatif enerji kaynakları, 
geleneksel yakıtlarla karşı-
laştırıldığında, çevresel etki-
de pozitif üstünlüğe sahip. 
Ayrıca günümüzde önemi 
artan enerji güvenliği, iklim 
değişikliği gibi nedenlerden 
dolayı yenilenebilir enerji 
dikkatleri üzerine çekiyor.

yaygınken, kamusal şarj is-
tasyonlarında 43 kw’a (400 
V, 63 A, AC) kadar şarj gü-
cü seviyeleri kullanılabilme 
imkanı sağlayan tip 2 fiş, 
hızlı şarj amacıyla iki ek güç 
kontağı ile tip 2 fişin gelişti-
rilmiş bir versiyonu olan ve 
170 kw’a kadar AC ve DC 
şarj güç seviyelerini (alter-
natif ve doğru akım şarj güç 
seviyeleri) destekleyen CCS 

şarj istasyonlarının lokasyon 
ve fiş tiplerinin gelişmesi ise 
doğru orantılı olarak gelişim 
gösteriyor.

Elektrikli araçların etkin 
biçimde kullanılması için, 
şarj istasyonlarını yönetecek 
ve elektrik altyapısını en ve-
rimli biçimde kullanabilecek 
akıllı enerji yönetim sistem-
lerinin de geliştirilmesine 
ihtiyaç duyuluyor. 

Elektrikli araçlarda şarj 
süreçlerini etkileyen önem-
li parametrelerden biri şarj 
istasyonlarında bulunan fiş 
tipleri. Bugün dünyada 5 
farklı tip fiş elektrikli şarj is-
tasyonlarında kullanılmakta. 
Bunlar; 7.4 kw’a (230 V, 32 
A) kadar güç seviyelerinin 
şarj edilmesini sağlayan tip 
1 fiş, özel alanlarda, 22 kw’a 
kadar şarj gücü seviyeleri 

Elektrikli araç çeşidi ve 
üretiminin Türkiye’de 
ki seyri konusunda neler 
düşünüyorsunuz?

Çevreye verilen zara-
rın minimize edilmesi 
ve karbon nötr ekono-
minin yaratılması adına 
pek çok sektörde “yeşil 
dönüşüm” hızlanıyor. 
Bu dönüşümün öncüle-

rinden biri de, özellikle 
şehirlerdeki karbon salı-
mını düşüreceği öngörü-
len elektrikli araç sektö-
rü. Dünyanın önde gelen 
otomotiv üreticileri de 
bu alandaki yatırımla-
rını hızlandırmış bulu-
nuyor. Ülkemizde de 
Türkiye’nin Otomobili 

Projesi’ne ek olarak üre-
ticilerin bazıları elekt-
rikli araç yatırımlarına 
başladı. 

Son 2-3 yıldır araç sa-
yısında hızlı bir artış iz-
liyoruz. Geçtiğimiz yıl 
otomotiv sektöründe pan-
demiyle birlikte bir daral-
ma yaşanmış olmasına 
rağmen elektrikli araçla-
rın payının yüzde yüzden 
fazla arttığını görüyoruz. 
Örneğin; Norveç’te 2021 
yılında yeni satışların yüz-
de 85’i, Almanya’da yüzde 
23, Hollanda’da ise yüzde 
21’i elektrikli araç satışla-
rından geliyor ve her yıl 
bu oranlar artmaya devam 
ediyor.  Ülkemizde de glo-
bal trendlere bağlı olarak 
elektrikli araç kullanıcı 
sayısının hızla artacağı 
öngörülüyor. 

2018 yılı itibariyle faaliye-
te geçen ZES, şehiriçinde 
ve şehirlerarası yollarda 
hayata geçirdiği hızlı şarj 
istasyonları ile birlikte ül-
kemizdeki elektrikli araç 
sahiplerinin yolculukla-
rını kolaylaştırmayı ve 
elektrikli araç devrimini 
hızlandırmayı hedefliyor. 
Halka açık noktalarda 
sunduğu hızlı şarj imka-
nının yanında, kullanıcı-
larının talepleri doğrultu-
sunda ev ve işyerlerine de 
şarj istasyonu kurulumları 
yaptıklarını belirten Zorlu 
Enerji Ticaret Direktoru 
İnanç Salman, “81 ili ZES 
ile buluşturduk. Yavru 
vatanda da şarj istasyonu 
ağımızı genişletiyoruz. A-
macımız 2021 sonuna kal-
madan Avrupa’da kullanı-
cılarla buluşmak” dedi.

Trafikteki 
Elektrikli Otomobil
Sayısı Artıyor 

2030’lu Yıllarda 
Türkiye’de 1.5 Milyon
Elektrikli Araç Olacak
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Türkiye pazarında satışı 
yapılan elektrikli araçların 
batarya kapasitesi ve men-
zilleri hakkında ki düşünce-
leriniz neler?

Gelişen teknolojiye bağlı 
olarak elektrikli araçların 
menzilleri hızla artıyor. Bun-
dan birkaç sene önce 200 
km’ler civarı olan menziller 
500-600 hatta 700 km’lere 
kadar çıktı. Bu menzillerin, 
batarya teknolojilerindeki 
gelişmelere paralel olarak da-
ha da artmasını bekliyoruz. 
Batarya kapasitesi, mevcut 
teknolojilerin birkaç katı ka-
dar enerji yoğunluğu sunan 
teknolojiler geliştiğinde dik-
kate değer şekilde artacak, 
menzil de buna paralel uza-
yacaktır. Peki, bize nasıl et-
kisi olacak? Araçların men-
zilleri arttıkça şehirlerarası 
yollardaki şarj istasyonu ihti-
yacında önümüzdeki yıllar-
da düşüş görülebilir. Fakat 
şu anda 400-500 km menzil 
olan bir yerde belli şarj istas-
yonlarının olması zorunlu. 
Biz de ZES ile şarj ağımızı 
genişletmeyi hedefliyoruz. 
Çünkü bu yatırımlar araç 

parkına paralel hızda yapıla-
bilecek yatırımlar değil. Şim-
diden geleceğe hazır olmalı 
ve insanları elektrikli araç 
konusunda teşvik edecek 
yoğunlukta şarj istasyonu 
bulunmalı diye düşünüyo-
ruz. Bu düşünceyle de ZES 
markamızla kurduğumuz 
elektrikli araç şarj istasyonu 
ağımız, bugün sektörde lider 
olmanın yanı sıra, sektörün 
en aktif oyuncusu konu-
munda. 

Elektrikli ve hibrit araç sa-
tışlarındaki yükseliş, Tür-
kiye şarj altyapısını hangi 
yönde etkiliyor?

Bu aslında iki taraflı bir 
motivasyon. Üreticilerin öğ-
renme eğrisine göre elektrikli 
otomobil üreticileri teknolo-
jinin de desteği ile daha fazla 
araç ürettikçe daha ucuza ve 
kullanıcı ihtiyaçlarına da-
ha fazla cevap veren araçlar 
üretmeyi öğrenecekler. Bu 
da daha fazla potansiyel kul-
lanıcıya aracı deneyimleme 
olanağı sunacak. Bizim işimiz 
de burada başlıyor. Artan ta-
lebe sunduğumuz çözüm bizi 

farklı kılacak nokta olacak.  
Bugün Türkiye’deki elektrik-
li araç şarj istasyonu sayısıyla 
araç oranına baktığımızda, 
sadece ZES’in yatırımlarının 
bile mevcut elektrikli araçla-
rın büyük şehirlerde, alışveriş 
merkezleri, oteller, hastaneler 
gibi kamusal alanlarda seya-
hat için yeterli noktaya sahip 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Şu an Türkiye’de 3 binin 
biraz üzerinde “tamamen 
elektrikli” araç olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu rakamlara 
baktığımızda Türkiye’deki 
şarj ağının  mevcut elektrikli 
araç adedine göre oldukça ön-

de olması diyebiliriz. Bizim 
yaptığımız projeksiyonlar, 
2030’lu yıllarda Türkiye’de 
1.5 milyon civarı elektrik-
li araç olacağını gösteriyor. 
Türkiye’de 2030’lu yıllarda 
satılan iki araçtan birinin 
elektrikli araç olması bekleni-
yor. Bu özellikle 2025-2030 
daha da ivmelenecek. Şu 
anda ki sayıyla kıyasladı-
ğınızda bu büyük bir 
ivme. Şu an ZES’in 
bin 200 civarı soke-
ti mevcut. Kısa-
cası biz hazırız 
demek yanlış 
olmaz.

Lokasyonlara göre şarj tip-
leri değişmekte mi? Elekt-
rikli araçların şarjı olma sü-
releri ne kadar hızlı?

DC şarj ile araçlar daha 
hızlı şarj olurken AC ile şarj 
süresi daha uzun olabiliyor. 
Örneğin ZES’in de sundu-
ğu DC çıkışlar, bir aracın 
30 dakika içerisinde yüzde 
80 şarja ulaşmasını sağlıyor. 
AC şarj çıkışlarında ise süre 
biraz daha uzuyor ve ara-
ca göre değişmekle birlikte 
ortalama 4 saat içerisinde 
araçlar yüzde 80’e kadar şarj 
olabiliyor. Özellikle şehirle-
rarası yolculuklarda hızlı şarj 
çok daha önemli. Bu yüzden 
o tarafta hızlı şarj cihazla-
rına daha fazla odaklanı-
yoruz. Şehir 
i ç i n -

de ise bazen araçlar saatlerce 
otoparkta kalıyor. O yüzden 
burada hem hızlı hem stan-
dart istasyonlara yatırım 
yaparak dengeli bir şekilde 
ilerliyoruz. 

Türkiye genelinde kaç adet 
elektrikli araç şarj istasyo-
nunuz bulunmakta?

ZES markamıza yaptığı-
mız yatırımlarla, 2019 yılın-
da 149 lokasyonda 272 soket 
sayısına, 2020 yılı sonunda 
455 lokasyonda 761 araca, 
2021 yılının ilk 8 ayında ise 
600’den fazla lokasyonda bin 
100’den fazla araç kapasite-
sine ulaşmayı başardık. Ya-
tırımlarımız doğrultusunda 
ZES, sektördeki liderliğini 

korumaya devam 
ediyor. 
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Zorlu Enerji Ticaret Direktoru İnanç Salman

E-MOBILITE ekosiste-
minin tüm katmanlarına 
çözümler üretmeye odakla-
nan Zebra Elektronik kendi 
bünyesinde yürüttüğü Ar-
Ge faaliyetleri ile akıllı şarj 
istasyon donanımlarını ve 
yazılımlarını geliştirip üret-
mekte ve Voltrun markasıyla 
elektrikli araç şarj istasyon 
ağ operatörlüğü hizmetlerini 
de müşterilerine sundukları-
nı söyleyen Voltrun Satış ve 
Pazarlama Direktörü Veysel 
Yurdagel, “Voltrun ağı sa-
yesinde; bir istasyona sahip 
bina yönetiminden, binlerce-
sine sahip enerji devine veya 
bir elektrikli araca sahip bi-
reysel kullanıcıdan, binlerce-
sine sahip kurumsal filolara 
kadar tüm şarj yönetimi ih-
tiyaçlarının karşılanabildiği 
esnek bir platform oluştur-
makta” dedi.

Elektrikli araç çeşidi ve üre-
timinin Türkiye’de ki seyri 
konusunda neler düşünü-
yorsunuz?

Ülkemizde elektrikli araç 
çeşidi oldukça sınırlı. Piyasa-
da bulunan araçların büyük 
bölümü de henüz resmi dist-

ribütörler üzerinden gelme-
diğinden servis vb. konular 
sebebiyle sınırlı sayıda tüke-
ticiye ulaşıyor. Önümüzdeki 
sene itibariyle araç çeşidi ba-
kımında hızlı bir artış olaca-
ğını öngörüyoruz.

Ülkemizde elektrikli araç 
üretimi olacak olması çok 
sevindirici. TOGG fabrika-
sının inşaası devam ediyor 
umarız hedeflenen 2023 se-
nesinde elektrikli yerli oto-
mobilimizi yollarda görürüz.

Türkiye pazarında satışı 
yapılan elektrikli araçların 
batarya kapasitesi ve men-
zilleri hakkında ki düşünce-
leriniz neler?

Batarya kapasiteleri ve 
menzilleri bakımından ülke-
miz pazarında 300-500km 
gibi yeterli olan araçlar var 
fakat bununla birlikte da-
ha sınırlı menzilli araçlarda 
mevcut. Ancak bu sadece 
ülkemiz için geçerli değil. 
Batarya teknolojileri hızla 
gelişiyor ve maliyetleri de 
hızla düşüyor. 1-2 sene içeri-
sinde 500km ve üstü menzilli 
araçlara erişimimiz çok daha 
fazla olacak böylece araç alı-

mındaki maliyet ve menzil 
problemi çözümlenmiş ol-
masını öngörüyoruz. 

Elektrikli ve hibrit araç sa-
tışlarındaki yükseliş, Tür-
kiye şarj altyapısını hangi 
yönde etkiliyor?

Türkiye şarj altyapısı aslın-
da elektrikli araç sayısına göre 
çok daha hızlı ilerliyor. Aslın-
da bu da çok normal bir süreç 
keza şarj altyapısı gelişmeden 
elektrikli araçların yaygınlaş-
ması mümkün değil. 

Lokasyonlara göre şarj 
tipleri değişmekte mi? E-
lektrikli araçların şarjı ol-
ma süreleri ne kadar hızlı?

Kul-
l a n ı m 
yerine göre şarj 
tipleri değişmektedir. Eğer 
kendinize ait müstakil veya 
tahsisli bir alanınız varsa bi-
reysel tipte şarj ünitesi kul-
lanılması yeterli olmaktadır. 
Halka açık (avm-dinlenme 
tesisi-otel-otopark) veya kı-
sıtlı kullanım (konut sitesi-
iş merkezi vb.) alanlarında 
ortak kullanıma uygun, self 
servis olarak hizmet alabile-
ceğiniz, RFID kart ve mobil 
uygulama ile şarj edebildi-
ğiniz ve tabiki bir şarj ağı 
operatörü tarafından yöneti-
lebilen akıllı şarj ünitelerine 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Şarj süreleri arabaların ba-
tarya büyüklüğü, şarj kapasi-
tesine bağlı olmakla birlikte, 
şarj eden ünitenin kapasite-
sine bağlıdır. Şarj süreleri bu 
değişkenlere göre farkılılık 
göstermektedir. Örneğin bir 
aracı hızlı şarj ünitesiyle 1 

saatte doldu-
rabildiğiniz gibi ay-

nı aracı farklı bir üniteyle 10 
saatte de doldurabilirsiniz. 
Burada belirleyici faktörler 
başında da belirttiğim gibi 
bataryanın büyüklüğü, ara-
banın şarj kapasitesi ve şarj 
ünitesinin kapasitesidir. 

Araba kullanım alışkanlı-
ğımız 3 dakikada benzin alıp 
ilerleme şekinde olduğun-
dan şarj süreleri konusunda 
çok hızlı olması gerekliliği 
düşünülmekte. Evet şehir-
ler arası yollarda ne kadar 
hızlı şarj olabilirse o kadar 
avantajlı bir durum oluşuyor 
fakar günlük şehir içi kul-
lanımda arabaların büyük 
zamanı otoparklarda bekle-
yerek geçtiği için eğer otur-
duğunuz veya çalıştığınız 
yerde şarj ünitesi varsa hafta-
da 1-2 şarj ile de ihtiyacınızı 
karşılayabiliyorsanız, şarj 
süresi aslında çok da önemli 
olmaktan çıkıyor. Örneğin 4 

 
 saate 

0- yüzde100’e do-
lum yapabildiğiniz bir şarj 
üniteniz olsa bu bile sizin 
günlük şehiriçi hayatınızı 
etkilemeyecektir. Elektrik-
li araba kullanım alışkan-
lıklarının ve düşüncesinin 
oturması biraz zaman alacak 
burası kesin. Ancak bir kez 
kullanan bir sürücünün tek-
rar içten yanmalı motorlu 
aracı tercih etmesi çok da 
mümkün değil.

Türkiye genelinde kaç adet 
e-şarj istasyonunuz bulun-
makta? 

Hali hazırda Türkiye ge-
nelinde 400’ün üzerinde şarj 
ünitemiz bulunmaktadır. 
Bunlar daha çok şehirlera-
rası yollarda dinlenme tesisi 
ve akaryakıt istasyonlarında, 
şehir içinde de konut siteleri, 
iş merkezleri, AVM’ler, Otel-
ler, Restaurantlar, otoparklar 
gibi ortam kullanım alanla-
rında konumlandırılmıştır.

Voltrun Satış ve 
Pazarlama Direktörü
Veysel Yurdagel

Voltrun Satış ve 
Pazarlama Direktörü
Veysel Yurdagel

Şarj Altyapısı 
Elektrikli Araç Sayısına Göre 
Çok Daha Hızlı İlerliyor
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sunarak, müşterilerimizin asıl 
işlerine odaklanmaları ve las-
tikten maksimum verim elde 
etmelerini sağlıyoruz. Bu doğ-
rultuda; uluslararası taşımacı-
lık sektörünün köklü ve refe-
rans firmalarından Çobantur 
ile imzaladığımız 525 araçlık 
iş birliğimiz sonucunda fir-
manın lastik maliyetlerini mi-
nimuma indireceğiz” dedi.

Çobantur Filo Direktörü/
İcra Kurulu Üyesi Murat Kun-
duracı ise, “Prometeon’un 
lastik maliyetlerimizi azalt-
mamızı sağlayan ‘Pro Services’ 
çözümleri kapsamında lastik 
yönetimi ve raporlanması gibi 
hizmetlerin yanı sıra firma-
mıza özel çözümlerle değişen 

mayı ve gelişimlerine katkı 
sağlamayı amaçlıyor.

Bu sene ilki düzenlenen 
programa, Türkiye genelin-
deki tüm mühendislik fakül-
telerinde öğrenimini sürdü-
ren kadın mühendis adayları 
tasarlamakistersen.com ad-
resinden 25 Ağustos tarihine 
kadar başvurabilir. Başvuru-
ların değerlendirilmesinin ar-
dından seçilecek 30 mühen-
dis adayı, 1 Eylül tarihindeki 

PROMETEON Lastik Gru-
bu, Türkiye’deki filo iş bir-
liklerini genişletmeye devam 
ediyor. Şirket bu doğrultuda; 
karayolu taşımacılığı, inter-
modal, proje lojistiği, ADR 
taşımacılık ve yurt içi dağıtım 
alanlarında önde gelen lojis-
tik hizmet sağlayıcısı Çoban-
tur ile iş birliği yaptı. 

İş birliği kapsamın-
da Prometeon Türkiye, 
Çobantur’un 525 araçlık fi-
losuna yeni lastik ve kaplama 
lastik satışı, “Pro Time” kap-
samında yurt içi-yurt dışı yol 
yardım, “Pro Services” kapsa-
mında filo yönetimi ve mali-
yetleri düşürmeye yönelik da-
nışmanlık hizmeti sunacak. 

İş birliği ile ilgili konuşan 
Prometeon Türkiye, Rusya, 
Orta Asya ve Kafkaslar Tica-
ret Direktörü Gökçe Şenocak, 
“Prometeon Türkiye olarak, 
sunduğumuz lastik yönetimi 
hizmetleri ile müşterilerimi-
zin toplam sahip olma mali-
yetlerini minimuma çekerek; 
kilometre başına maliyetlerini 
azaltmalarına yardımcı olu-
yoruz. Sunduğumuz ürünün 
verimini artırmak, müşterile-
rimizin ana işlerine odaklan-
malarını sağlamak ve tasarruf 
yaratmak Pro Services adını 
verdiğimiz hizmet modelimi-
zin odağını oluşturuyor. Pro 
Services kapsamında işlet-
meye özel ‘terzi işi’ çözümler 

rek bir Ideathon yapacağını 
duyurdu. Dünya Kadın Mü-
hendisler Günü’nde yaptığı 
bu çağrıyla Brisa, hem önemli 
bir konuda farkındalık oluş-
turup sektörel dönüşümlere 
ilham olmayı hem de mühen-
dislik fakültelerinde okuyan 
kadın mühendis adaylarının 
yaratıcılıklarını teşvik etmeyi, 
onları yeni fikirler üretme ko-
nusunda cesaretlendirmeyi, 
farklı bakış açıları kazandır-

nıt alabileceğiz. İş birliğimizin 
operasyonel maliyetlerimizi 
azaltacağı inancıyla teşekkür 
ediyor, hayırlı olmasını diliyo-
rum” diye konuştu.

“ProServices” ile 
terzi işi çözümler

“ProServices” servisleri 
kapsamında Prometeon, ürü-
nün bakım anından yenilenen 
ömrüne, sürüşten hurdaya çık-
masına kadar lastiğin yaşam 
döngüsündeki maliyetlerini 
azaltmaya odaklanıyor. Pro-
meteon, ProServices hizmet-
leri kapsamında öngörülebilir 

ma olarak Brisa, bu konuda 
sorumluluk alarak çözüme 
yönelik faaliyetler yürütüyor. 
Her zaman toplumsal sorum-
luluk bilinciyle çalışan şirket, 
uygun donanımları bireylere 
kazandırmayı bir görev olarak 

ve şeffaf bütçelerle Çobantur’a 
terzi işi çözümler sunacak. Ço-
bantur ayrıca, Prometeon’un 
filoların lastikten maksimum 
verimi alabilmelerine ve genel 
toplamda tasarruf elde etme-
lerine imkan sunan ‘ProSer-
vices’ çözüm ailesi içinde yer 
alan ‘Pro Time’ hizmeti kap-
samında Türkiye ve Avrupa 
çapında yılın her günü 24 saat 
boyunca ağır vasıta lastikleri 
kaynaklı arızalar için yol yardı-
mı hizmeti alacak.

Prometeon Türkiye, iş bir-
liği kapsamında Çobantur’a 
“ProServices” çatısı altında 
yürütülen yeni lastik ve kap-
lama lastik ihtiyaçlarının tes-
piti, düzenli saha çalışmaları 
ve hurdalık analizi ile zama-
nında tespit ve müdahale, 
doğru hava basıncı uygulama-
sı ve stok yönetimi hizmetle-
rini de sunacak. 

görüyor. Araştıran, bulan ve 
yeni çözümler üretebilen mü-
hendislere duyulan ihtiyacı 
gidermek adına üzerine düşeni 
yapmak için yola çıkıyor, kadın 
mühendis adaylarını geleceği 
birlikte tasarlamaya çağırıyor. 

dünyanın değişen lojistik ihti-
yaçlarına anında yanıt vermeyi 
ve işimize daha odaklanmayı 
hedefliyoruz. Dünya çapında 
sürdürdüğümüz taşıma ope-
rasyonlarımızı Prometeon’un 
Pro Services hizmetleriyle 
birlikte daha verimli hale 
getireceğimize inanıyoruz. 
Bununla birlikte Prometeon 
Türkiye’nin ‘Pro Time’ çö-
zümü kapsamında Türkiye 
ve Avrupa çapında 7/24 yol 
yardım lastik hizmeti alarak, 
filomuzdaki araçların her tür-
lü lastik sorununa anında ya-

tek günlük online etkinlikte, 
5 kişilik ekipler halinde Bri-
sa “iş yerinde eşitliği sağla-
mak ve çeşitliliği artırmak” 
için fikirlerini oluşturacak. 
Ideathon kapsamında Design 
Thinking, problem tanımla-
ma, fikir üretme ve prototip-
leme gibi başlıklarda eğitim-
ler gerçekleştirilecek. 

Toplumsal refah için ka-
dınların işgücüne katılımının 
öneminin bilincinde bir fir-

Prometeon Türkiye’de 
Filo İş Birliklerini 
Büyütmeye Devam Ediyor
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BRISA, geleceğin kadın 
mühendislerine cesaret aşı-
lamak ve onları desteklemek 
için geçen yıl hayata geçirdi-
ği Hackathon’dan sonra, bu 
doğrultudaki projelerine de-
vam ediyor.  Bu yıl da Makers 
Türkiye iş birliğiyle, kadın 
mühendis adaylarına, iş yerin-
de eşitliği sağlamak ve çeşitlili-
ği artırmak konusuna birlikte 
cevap aramak üzere “Bizimle 
Tasarlamak İsterSEN” diye-

Continental Pet Şişeden Lastik Üretecek

Brisa Ideathon Programını Başlattı

CONTINENTAL, 2022 
yılından itibaren lastik üre-
timinde geri dönüştürülmüş 
plastik şişelerden elde edilen 
yeniden işlenmiş polyesterin 
kullanılmasına imkân tanıyor. 
Mekanik bir işlemle polietilen 
tereftalat (Pet) şişelerinden 
elde edilecek olan bu yeni 
sürdürülebilir polyester iplik, 
lastik karkasının yapımında 
kullanılacak. Bu malzeme ile-
ride tamamen geleneksel pol-
yesterin yerini alabilir. Conti-
nental, elyaf uzmanı ve tekstil 
üreticisi olan iş ortağı ve te-
darikçisi OTIZ ile birlikte, 
öncesinde gerekli ara kimyasal 
adımlar olmadan Pet şişeleri 
geri dönüştüren ve polyester 
ipliği lastiğin yüksek meka-
nik ihtiyaçlarını karşılayacak 
hale getiren özel bir teknoloji 
geliştirdi. İleri dönüşüm adı 
verilen bu süreçte Pet şişeler, 
yüksek performanslı Pet mal-
zemeye dönüştürülüyor.

2022’de üretimine
başlanacak

Yenilikçi geri dönüşüm 
süreçlerinde malzemeyi ön-
ceden bileşenlerine ayırmak 
zorunda kalmadan geri dö-
nüştürülmüş Pet’ten elyaf 
elde edildiğini belirten Con-
tinental Lastikleri Malzeme, 
Süreç Geliştirme ve Endüst-
rileşme Müdürü Dr. Andre-
as Topp, “Bu yıl Münih’te 
düzenlenen IAA Mobility 
Fuarı‘nda geri dönüştürül-
müş Pet şişelerden yapılan 
polyester iplikli son derece 
yenilikçi bir konsept lastiği 
tanıtacağız. Geri dönüştürül-
müş polyester iplikleri kulla-
narak ürün bazında döngüsel 
ekonomiye geçiş için önemli 

bir adım daha atıyoruz. 2022 
gibi yakın bir tarihte lastik 
üretiminde geri dönüştürül-
müş Pet şişelerden elde edi-
len malzemeyi kullanabilece-
ğiz” dedi. 

Geri dönüşüm sürecinde 
önce şişeler ayrılıyor, kapak-
ları çıkarılıyor ve son olarak 
mekanik temizleme yapılı-
yor. Mekanik parçalamadan 
sonra malzemeler eritilerek 
granüle ediliyor ve ardından 
katı hal polimerizasyonu ve 
farklı bir eğirme işlemi ya-
pılıyor. OTIZ Araştırma 
ve Geliştirme Departmanı 
Müdürü Dr. Derren Huang, 
“Değiştirilen üretim süreci-
miz, monomerlerden her-
hangi bir polimerizasyon iş-

lemine gerek kalmadan lastik 
üretiminde kullanmak üzere 
Pet şişelerden polyester iplik 
elde etmemize imkân sağlı-
yor” açıklamasında bulundu.

Continental’in yaptığı la-
boratuvar ve lastik testleri, 
ikincil ham madde elyafların 
performansının şimdiye ka-
dar kullanılan elyaflar kadar 
iyi olduğunu gösteriyor. Saf 
Pet ile aynı kalite ve stabilite-
ye sahip bu elyafların kopma 
mukavemeti, sertliği ve ter-
mal stabilitesi lastikler için 
son derece uygun.

Yüksek yükler ve sıcaklık-
larda bile şeklini koruyarak 
tüm hızlarda güvenliği sağ-
layan konvansiyonel Pet’ler, 
bu özelliklerinden dolayı 
otomobil lastiği üretimin-
de uzun zamandır kullanı-
lıyor. Geri dönüştürülmüş 
pet kullanımı, lastik üretim 
sürecinde değerli kaynakla-
rı da koruyor. Günümüzde 

standart bir binek lastikte 
yaklaşık 400 gram polyester 
iplik bulunuyor. Bu, bir araç 
lastiği setinde gelecekte 60’ın 
üzerinde geri dönüştürülmüş 
Pet şişenin kullanılabileceği 
anlamına geliyor.

Geri dönüşüm, premium 
lastiklerin tasarımı, geliştiril-
mesi ve üretiminde giderek 
daha fazla önem kazanıyor. 
Continental, 2050 yılına ka-
dar lastik ürünlerinde yüzde 
100 sürdürülebilir şekilde ü-
retilen malzemeleri kullanma-
yı hedefliyor. Lastik üreticisi, 
geri dönüştürülen Pet’lerin 
kullanımını sağlayarak  dön-
güsel ekonomiye doğru başa-

rılı bir adım daha atıyor.
Continental’in bu dönü-

şümü aktif olarak şekillen-
dirme ve yönlendirme taah-
hüdünün gelecekteki varlığı 
ve ticari faaliyetleri açısından 
bir avantaj sunduğunu söy-
leyen Continental Lastikleri 
Sürdürülebilirlik Müdürü 
Claus Petschick, “Geleceğin 
döngüsel ekonomisinde atık-
ları birer üretim malzemesi 
olarak görmekteyiz. Hede-
fimiz çok açık: En geç 2050 
yılına kadar iş ortaklarımız 
ve tedarikçilerle birlikte ürün 
ve kaynak döngülerimizi ta-
mamen kapalı hale getirmek 
istiyoruz” şeklinde konuştu.

Teknoloji şirketi ve Premium lastik 
üreticisi Continental, 2022’den itibaren 
lastik üretiminde ham madde olarak geri 
dönüştürülmüş pet şişe kullanacak.  

Brisa, Türkiye’de genç nesillerin özellikle 
de mühendislik fakültelerinde okuyan 
kadınların yaratıcılıklarını teşvik ederek, 
onları yeni fikirler üretme konusunda 
cesaretlendirmek ve desteklemek amacıyla 
Ideathon programını başlattı.  
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MALZEME taşıma endüst-
risi, ürünleri varacakları nok-
taya ulaştırırken yüzbinlerce 
kilometre kayıştan yararlanı-
yor. Ürünlerin izlediği yoldaki 
kavisleri ve eğimleri titizlikle 
hesaplayarak kompleks rota-
yı haritalamada müşterilerine 
destek veren Habasit, bu saye-
de güvenilir bir kayış takip ve 
ölçümü yapılmış bir güç aktarı-
mı sağlıyor.

Market alışverişinden kı-
yafet satın almaya, müzik 
dinlemekten biriyle buluş-
maya kadar birçok şeyin e-
ticaret üzerinden yapılmasıy-
la birlikte müşteri deneyimi 
de hızla değişiyor. Bir tıkla 
sipariş vermekten de öteye 
gidilirken, akıllı buzdolabı 
peynirin azaldığını ya da ça-
maşır makinası deterjanın 
yenisinin sipariş edilme vak-
tinin geldiğini fark ederek 
bunların siparişini veriyor. 

“Her Zaman, Her Yerde”, 
iş yapma modellerini dün-
ya çapında biçimlendiren bir 
konsept olarak öne çıkıyor. Bir 

yandan şirketler çok kanallı 
satış yöntemleri ararken, diğer 
yandan da çoklu kanal strate-
jisi daha fazla yaygınlaşıyor. 
E-posta ya da SMS aracılığıyla 
ya da AVM’lerde fark etmiyor, 
kesintisiz bir şekilde devam e-
den alışveriş deneyimi sağlaya-
bilmek adına her türlü yöntem 
kullanılıyor.

Taleplerdeki küresel bü-
yüme henüz konveyör kayış 
dünyasına uzak, ancak sek-
törler için ürünün önemi çok 
büyük. Örneğin Malzeme Ta-
şıma endüstrisi, ürünleri va-
racakları noktaya ulaştırırken 
yüzbinlerce kilometre kayış-
tan yararlanıyor.

Habasit Malzeme Taşıma 
Sektör Müdürü Craig Ken-
hart, ABD’nin en büyük ta-
şımacılık dağıtım merkezi 
ve dünyanın en büyük paket 

gruplama tesisini örnek göste-
riyor. Habasit, bir milyon met-
rekarelik bir alandan fazla 100 
kilometre boyunda kayış labi-
renti tedarik etti. Sistem içinde 
normal bir paket; yükleme, bo-
şaltma, toplama, gruplama ve 
tanımlama olmak üzere farklı 
komplike aşamalardan geçerek 
15 dakikadan daha az bir süre-
de yol alıyor. 

E-ticaretle gerçekleştirilen 
satışların her ülkede çift haneli 
rakamlarla büyümesi sonucu, 
nakliye ve taşımacılıkta büyük 
bir talep ortaya çıktı.

Hız, güç ve hassasiyet gerek-
tiren uygulamalar

Habasit’in, büyük talep gö-
ren perakende ve dağıtım sek-
töründe veya hızla büyüyen 
Kurye-Ekspres-Paket (CEP) 
sanayisinde, her türlü operas-
yon için gerekli olan şartları 

sağlayacak donanımı bulunu-
yor. Karmaşık ve kitlesel grup-
lama sistemleri, söz konusu 
işleme merkezlerini hızlı, güçlü 
ve son derece hassas olmak zo-
runda bırakıyor. 

Tek bir ürünün yolculu-
ğu bile bazen kilometrelerce 
sürüyor ve bu durumda hafif 
malzemeli kayışlardan zaman 
kayışlarına, plastik modüler 
bantlara ve zincirlere kadar 
uzanan birçok farklı çözümü 
beraberinde getiriyor. 

Ürünlerin izlediği yoldaki 
kavisleri ve eğimleri titizlikle 
hesapladıkları kompleks rota-
yı haritalamada müşterilerine 
destek verdiklerini ifade eden 
Kenhart, bu sayede güvenilir 

bir kayış takip ve ölçümü yapıl-
mış bir güç aktarımı sağladıkla-
rının altını çizdi.

Tek duraklı hizmet politika-
ları ile müşterilerinin, ihtiyaç 
duyulanları lojistik karmaşası-
na sebebiyet vermeden ve son 
derece uygun maliyetlerle tek 
bir tedarikçiden temin edebil-
diklerini kaydeden Kenhart, 
en iyi çözümü bulmak hede-
fiyle tarafsız olarak önerilerde 
bulunabildiklerini dile getirdi.

Kenhart, malzeme taşı-
ma sanayisinde doğru kayışı 
seçerken ürünlerinin uzun 
ömürlü, antistatik, alev almaz 
ve tutucu olması gibi etken-
lerini göz önünde bulundur-
duklarını belirtti.

Enerji tüketimini
yüzde 45’e kadar azaltıyor
Sosyal ve çevresel sorumlu-

luklarının bilincinde hareket e-
den Habasit, müşterilerinin bu 
konularda da önemli tasarruflar 
elde etmelerine olanak tanıyor. 

Örneğin Eff-Line ürünleri-
nin kayışın sürtünmesini azal-
tarak enerji tüketimini yüzde 
45’e varan oranda düşürebil-
diğine dikkat çeken Kenhart, 
“Habasit’in, gece gündüz kilo-
metrelerce yol kat eden kayış 
düzenekleri bulunan büyük 
dağıtım merkezlerine sahip ve 
böylece hızlı ve etkili teslimat-
lar yapan müşterilerinin ne 
büyük tasarruflar sağladığını 
düşünün!” ifadelerini kullandı.

Lojistik Karmaşası
Kayış Sistemi İle
Ortadan Kalkıyor
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Malzeme taşıma endüstrisinde müşterilerine 
destek veren Habasit, bu sayede güvenilir 
bir kayış takip ve ölçümü yapılmış bir güç 
aktarımı sağlıyor.  

şartnamesini karşılayan Mobil 
Delvac LCV F 0W-30; Ford 
markalı hafif ticari araçların 
yanı sıra, ACEA A5/B5 ve 
ACEA C2 gerekliliklerinin 
karşılanmasının istenildiği 
kamyonetlerde de kullanıla-
biliyor. Mobil Delvac LCV 
F 0W-30’unartırılmış yakıt 
ekonomisine katkı sağlanma-
sı hedeflenirken, daha uzun 
dizel partikül filtresi ömrü ve 
geliştirilmiş 

düşük sıcaklık özellikleriyle 
ticari araç kullanıcılarının işini 
kolaylaştırması bekleniyor.

Hafif ticari araçlara özel 
5 farklı çözüm

Mobil Delvac Hafif Ticari 
Araçlar ürün ailesi şehir içinde 
zorlu sürüş koşullarında moto-
ru korumasıyla ön plana çıkar-
ken, servis dışı kalma sürelerini 
kısaltarak hafif ticari araç sürü-
cülerine zaman ve maliyettasar-

rufu imkanı sunuyor. Aileye 
yeni katılan Mobil Delvac 

LCV F 0W-30 i-
le birlikte Mobil, 
hafif ticari araç 
kullanıcıları için 
5 farklı çözüm 
sunuyor. Mobil 
Delvac LCV F 
5 W - 3 0 , F o r d 

WSS-M2C913-D ve 
Ford WSS-M2C913-

C onaylarının tavsiye edildiği 
motorlara sahip Ford hafif 
ticari araçlar ile ACEA A5/
B5 veya A1/B1 standardı ge-
rektiren hafif ticari araçlariçin 
öneriliyor.Mobil Delvac LCV 
M 5W-30, MB 229.31, 229.51 
veya 229.52 onaylı ürünlerin 
tavsiye edildiği Mercedes-Benz 
hafif ticari araçlar, ACEA C3 
standardı gerektiren hafif ti-
cari araçlar, VW 505 00/505 
01 onaylı ürünler gerektiren 
Volkswagen hafif ticari araç-
lar, katalitik konvertörlü ben-
zinli araçlar ve dizel partikül 
filtreli dizel araçlar için tavsiye 
ediliyor. Mobil Delvac LCV T 
5W-30 veMobil Delvac LCV 
10W-40 ürünleri ise şehir içi 
sürüş koşullarında çalışan dizel 
ve benzinli motorlarda yağlama 
ve koruyuculuk sağlayan motor 
yağları olarak sunuluyor.

BP Türkiye, Trendyol 
Express ile Türkiye’de 
akıllı kargo otomat ağını 
kuruyor. Trendyol müş-
terileri, platformdan yap-
tıkları alışverişleri artık 
seçili BP istasyonlarında 
bulunan Trendyol Exp-
ress akıllı kargo otomatla-
rından 7 gün 24 saat bo-
yunca istedikleri zaman 
güvenli ve kolay bir şekil-
de teslim alabilecekler. 

BP, dijitalleşme strateji-
sine güçlü şekilde odakla-
narak yenilikçi çalışmalara 
imzasını atmayı sürdürü-
yor. Pek çok ihtiyaca ya-
nıt veren BP istasyonları 
artık birer e-ticaret ‘gel al’ 
noktasına dönüşüyor. BP 
Türkiye, Trendyol Express 
ile Trendyol’dan yapılan 
alışverişlerin teslimiyle 
ilgili yeni bir iş birliğine 
imza attı. Bu iş birliğiyle 
seçili BP istasyonları, artık 
Türkiye’nin lider e-ticaret 
platformu Trendyol’dan 
yapılan alışverişler için an-

laşmalı ‘gel al’ noktalarına 
dönüşüyor. Trendyol’dan 
alışveriş yapan kullanıcı-
lar, Trendyol Express akıllı 
kargo otomatları seçeneği 
sayesinde ürünlerini evde 
beklemek yerine, zaman 
kısıtlaması olmaksızın ken-
dilerine uygun lokasyon-
lardaki seçili BP istasyonla-
rından teslim alabilecekler.

Yaya trafiğinin yüksek 
olduğu bölgelerde, seçili 
BP istasyonlarından kar-
golarını teslim alabilecek 
olan kullanıcılar, yakıt 
veya market alışverişlerini 
de aynı noktalardan ger-
çekleştirebilecekler. Se-
çili BP istasyonlarındaki 
akıllı kargo otomatlarına 
yerleştirilen paketler, tek 
kullanımlık şifre ile alıcı-
ya teslim edilecek. 

Mobil Delvac Hafif Ticari 
Araçlar Ailesi Genişliyor

Bp ve Trendyol 
Express’ten Akıllı 
Kargo Otomatı Ağı 

Mobil, Türkiye’de hafif ticari araçlar için özel olarak satışa sunulan ilk 
madeni yağ ürün grubu Mobil Delvac Hafif Ticari Araçlar’a yeni bir üye 
daha ekledi. Mobil Delvac LCV F 0W-30, ihtiyaca uygun olarak 10,5 ve 
7 litrelik ambalajlarla satışa sunuldu.  

GENIŞ ürün yelpazesiy-
le otomotivden endüstriyel 
yağlara kadar bir çok farklı 
alanda çözümler üreten Mobil, 
Türkiye’de hafif ticari araçlar 
için özel olarak satışa sunulan 
ilk madeni yağ ürün grubu, 
Mobil Delvac Hafif Ticari 
Araçlar ürün grubuna yeni bir 
üye daha ekledi. Mobil Delvac 
LCVF 0W-30, ihtiyaca uygun 
olarak 10,5 ve 7 litrelik amba-
lajlarla satışa sunuldu. 

Yeni nesil Ford markalı ha-
fif ticari araçlar için özel olarak 
geliştirilen tam sentetik Mobil 
Delvac LCV F 0W-30, şehir 
içi sürüşlerde karşılaşılan ağır 
sürüş koşullarında çalışan di-
zel motorlar için uzun motor 
ömrü sağlamak ve üst seviye-
de korumaya yardımcı olmak 
üzere tasarlandı. Ford’un 
“WSS-M2C950-A” teknik 
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MERYILDIZ Lojistik, Re-
nault Trucks ile iş birliğinin 
onuncu yılında 25 adet yeni 
Renault Trucks T480 çeki-
ciyi filosuna kattı. Gelişim 
Lojistik ise toplam 15 adet 
Renault Trucks T480 çekici 
alımının son 5 adet araçlarını 
teslim alırken, ITT Lojistik 
ise 25 adet Renault Trucks 
T460 4x2 ADR’li çekici satışı 
ile filosunu genişletti.

Meryıldız Lojistik’in 25 a-
raçlık yeni alımları kapsamın-
da ilk 12 adet Renault Trucks 
T480 çekicinin teslimatı 
gerçekleştirildi. Teslimata 

Meryıldız Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Yıldız, 
Koçaslanlar Otomotiv Ha-
dımköy Şube Müdürü Ah-
met Sezer ve Satış Müdürü 
Tayfun Fıçıcı katıldılar. 

Yeni yatırımları ile ilgili 
bilgi veren Meryıldız Lojis-
tik Yönetim Kurulu Başka-
nı Ömer Yıldız; “Büyüme 
hedefimiz doğrultusunda 
Çatalca’da yönetim binamız 
ve depomuzun bulunduğu 
yeni merkezimizde hizmet 
vermeye başlayacağız. Öte 
yandan filo yatırımlarımıza 

çaslanlar Otomotiv Hadım-
köy Şube Müdürü Ahmet Se-
zer ve Satış Müdürü Tayfun 
Fıçıcı tarafından teslim edildi. 

Ağırlıklı olarak otomotiv, 
yedek parça, tekstil taşıma-
cılığı yaptıklarını belirten 
Gelişim Uluslararası Lojis-
tik Yönetim Kurulu Başkanı 
Hamza İneci; “20 yıla yakın 
süredir pek çok aracı filomuz-
da deneyimleme şansımız 
oldu. Son yıllarda Renault 
Trucks ile yatırımlarımıza 
devam ediyoruz. Hem araçla-
rın performansı, hem de satış 
sonrası hizmetlerinden mem-
nuniyetimiz tercihimizde et-
kili oluyor” diye belirtti. 

Koçaslanlar Otomotiv A.Ş 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Koçaslan, teslimat 
ile ilgili yaptığı açıklamada; 
“Araçların performansı, satış 
ve satış sonrası hizmetlerin-
den duyduğu memnuniyet ile 
yine Renault Trucks ve Koças-
lanlar Otomotiv’i tercih eden 
Gelişim Lojistik’e teşekkür 
ederiz. Araç parkına Renault 
Trucks T480 çekicileri ekleye-
rek gücüne güç katan Gelişim 
Lojistik’e İstanbul’da Orhanlı 
ve Hadımköy şubelerimizin 
yanı sıra Kocaeli ve Bursa şu-
belerimizde satış sonrası hiz-
metlerimizi maksimum fayda 
ile sunuyoruz. Hızlı servis hiz-
metlerimiz ile ticari araçları-
nın hareketsiz kalma süreleri-
ni en aza indirerek kendilerine 
daha fazla karlılık sağlıyoruz. 
Sonuçta müşterilerimize as-
lında sadece araçlarımızı değil 
hizmetlerimizi de sunuyoruz” 
diye belirtti.

ITT Lojistik, yeni alımı-
nı yaptığı 25 adet Renault 
Trucks T460 4x2 ADR’li 

çekici ile tek markalı filo-
ya ulaştı. Böylece, 2015 yılı 
itibariyle Renault Trucks’tan 
düzenli araç alımı yapan ITT 
Lojistik’in filosunda bulunan 
85 öz mal aracın tümü, Rena-
ult Trucks marka oluyor. 

Yeni alım kapsamında ilk 
10 araç, ITT Lojistik Kuru-
cu Başkanı Tekin Öztanık 
ve Genel Müdürü Didem 
Öztanık’a teslim edildi. Re-
nault Trucks Türkiye Satış 
Direktörü Ömer Bursalıoğlu, 
Renault Trucks Bölge Müdü-
rü Tolga Aykaç, Koçaslanlar 
Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Koçaslan, 
Genel Müdürü Mesut Sü-
zer, Satış Sonrası Hizmetler 
Direktörü İsmail Alkan ve 
Renault Trucks Finansal 
Hizmetler Bölge Satış Mü-
dürü Çağrı Ayduğan törene 
katıldılar. Kalan 15 aracın ise 
Eylül ayına kadar teslim edi-
leceği bildirildi. 

Düzenli büyüme strateji-
lerine dikkat çeken ITT Lo-
jistik Kurucu Başkanı Tekin 
Öztanık; “Her yıl organik 
bir büyüme ile hedeflerimize 
ulaşıyoruz. 2020’ye göre ilk 
yarı yılda yüzde 25’in üze-
rinde büyüme kaydettik ve 
hedefimiz, yüzde 30 büyüme 
ile yılı kapatmak. Bu doğrul-
tuda araç parkımızı da hem 
yeniliyor hem de güçlendiri-
yoruz. 2015’ten bu yana filo-
muzu Renault Trucks ile tek 
markalı hale getirmeyi plan-
lıyorduk ve başardık. Renault 
Trucks araçlardan ve satış 
sonrası hizmetlerden mem-
nuniyetimiz ile tek markalı 
filoya sahip olmamız, operas-
yonlarımızı daha da kolaylaş-
tıracak” şeklinde açıkladı.

da devam ediyoruz. Renault 
Trucks Premium modeli ile 
Renault Trucks alımlarına 
başlamıştık. T 460 alımla-
rı ile devam ettik ve ilk defa 
Renault Trucks T480 çekici 
modelini tercih ettik. Ka-
rar sürecimizde araçları test 
etme şansımız oldu. Refe-
rans aldığımız T480 çekici 
kullanan meslektaşlarımız, 
araçların performans ve ya-
kıt tasarruflarından oldukça 
memnun” dedi. 

Yıldız şöyle devam et-
ti;  “Bakım paketi sayesinde 
araçlarımız, garanti altında. 

Önceden planlanan bakımlar 
ile arıza riskleri, minimalize 
ediliyor ve operasyonlarımız, 
hız kesmeden devam ediyor.” 

Gelişim Lojistik, geçen bir 
buçuk yılda toplam 15 adet 
Renault Trucks çekici alımı 
gerçekleştirdi. Son 5 adet 
araçlarını teslim alan Gelişim 
Lojistik, yeni alımlarında Re-
nault Trucks T480 çekicileri 
tercih etti. 

Yeni araçlar, Gelişim Ulus-
lararası Lojistik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hamza İneci ile 
Abdurrahman İneci’ye Ko-

Filolar Renault Trucks İle
Genişlemeye Devam Ediyor

ÖZ-ESER İnşaat, ye-
ni araç yatırımı kapsa-
mında filosunu 10 adet 
TGS 41.430 model, 8x4 
MAN kamyon ile güç-
lendirdi. Satışı yapılan 
10 adet TGS 41.430 
model, 8x4 MAN kam-
yonun teslimi vesilesi 
ile Ankara’daki MAN 
Customer Center’da 
tören düzenlendi. Tö-
rene, ‘Kırmızı Burunlu 
MAN’ olarak bilinen 
nostaljik MAN kamyon 
da varlığı ile nostaljik bir 
hava kattı. 

MAN ile çalışmaktan 
duydukları memnuniye-
ti dile getiren Öz-Eser 
İnşaat’ın sahibi Savaş 
Özcan, “Öz-Eser İnşa-
at olarak, bugüne kadar 
hem yurt içinde hem 
de yurt dışında yapmış 
olduğumuz tüm pro-
jeleri, kaliteden ödün 
vermeden zamanında 
teslim etmenin gururu-
nu yaşıyoruz. Bu gururu 
yaşamamızda hiç şüphe-
siz güvenilir yol arkada-
şı olarak, gördüğümüz 
MAN’ın çok önemli 
katkılar var. MAN araç-

ları, sahip olduğu özel-
liklerin yanı sıra sundu-
ğu satış sonrası destekler 
ile bizlere büyük kolaylık 
sağlıyor. İnanıyorum ki, 
bugün teslim aldığımız 
MAN’ın yeni nesil araç-
ları da işlerimizde bize 
güç katacaktır” dedi.

MAN Kamyon ve O-
tobüs Ticaret A.Ş. Kam-
yon Satış Müdürü Do-
ğucan Suyani da, MAN 
araçlarının üstün nite-
likleri ile pazarın gözdesi 
olmaya devam ettiğini 
belirterek, “MAN ola-
rak, yarının teknolojisi-
ne sahip araçlarımız ile 
müşterilerimize en iyiyi 
sunmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Araçlarımız, 
yeni nesil TG3 serisi 
ile daha da öne çıkan 
düşük işletme maliyet-
leri ve yüksek verim, 
performans avantajları 
ile müşterilerimize zor 
işlerinde güçlü ve gü-
venilir iş ortağı oluyor. 
Müşterilerimiz; araç ve 
hizmet kalitemizden, 
biz de kendileri ile ça-
lışmaktan memnunuz” 
diye konuştu.

Öz-Eser İnşaat’ın 
Araç Yatırımında 
Tercihi MAN Oldu
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TRANSAKTAŞ Global Lo-
jistik, Mercedes-Benz Türk 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 
ürettiği 300 bininci kamyo-
nu Actros1851 Plus’ı filosuna 
dahil etti. Taşımacılık faali-
yetlerini1995 yılından bu ya-
na aralıksız olarak sürdüren 
Transaktaş Global Lojistik’in 
70 araçlık filosunun tama-
mı Mercedes-Benz Actros 
1851LS’den oluşuyor.

Mercedes-Benz Finans-
man Türk A.Ş kredi deste-
ğiyle Mercedes-Benz Türk 
Bayii Koluman Tarsus tara-

fından yapılan satışın ardın-
dan Mercedes-Benz Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda ger-
çekleştirilen teslimatta; Tran-
saktaş Global Lojistik Ku-
rucusu Ahmet Aktaşaracını, 
Mercedes-Benz Türk Kamyon 
Filo Satış Grup Müdürü Yusuf 
Adıgüzel ve Koluman Tarsus 
Kamyon Satış Müdürü Onur 
Kahyalar’dan teslim aldı.

Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Filo Satış Grup Mü-
dürü Yusuf Adıgüzel, konu 
hakkında yaptığı açıklama-
da, “Mercedes-Benz Türk 

olarak, önceki yıllarda ol-
duğu gibi bu yıl da Türkiye 
kamyon pazarının en fazla 
tercih edilen markası olmaya 
devam ediyoruz. 2021 yılın-
da bu başarımızı tekrarlamak 
hedefiyle faaliyetlerimizi sür-
dürüyoruz. Transaktaş Glo-
bal Lojistik’e Aksaray Kam-
yon Fabrikası’nda üretilen 
300.000’inci kamyon olan 
Actros1851 Plus’ı teslim et-
mekten dolayı çok mutlu-
yuz. Bu özel kamyonumuzun 
Transaktaş Global Lojistik’e 
hayırlı olmasını diliyor, satış-

ta emeği geçen herkese teşek-
kürlerimi sunuyorum.” dedi.

Transaktaş Global Lojis-
tik Kurucusu Ahmet Aktaş, 
teslimat sırasında yaptığı ko-
nuşmada; “Transaktaş Global 
Lojistik olarak 1995 yılından 
bu yana uluslararası frigo nak-
liyecilik alanında hizmet ve-
riyoruz. Şirket politikamızın 
esasını yüksek kaliteli ve gü-
venli hizmet sağlayarak nakli-
ye sektörünün standartlarını 
yükseltmek oluşturuyor. Bu 
bağlamda yüksek standartla-
rı, kalitesi, güvenliği, perfor-

mansı, yakıt tasarrufu, düşük 
işletme maliyetleri ve satış 
sonrası hizmetleri kapsamında 
sunduğu yaygın servis ağı se-
bebiyle Mercedes-Benz Actors 
modellerini filomuza katmaya 
devam ediyoruz. Bu yıl filo-
muza 50 adet Actros modeli-
ni katmayı planlıyoruz. Şimdi 
ise Mercedes-Benz Türk’ün 
1986’da kurulan Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda üreti-

len 300 bininci kamyon olan 
Actros1851 Plus’ı filomuza da-
hil ettik. Bu özel kamyonun fi-
lomuza dâhil edilmesinde eme-
ği geçen Mercedes-Benz Türk 
yetkililerine, Mercedes-Benz 
Türk Bayii Koluman Tarsus’a 
ve kredilendirilmesindeki des-
tekleri için Mercedes-Benz 
Finansal Hizmetler’e tüm şir-
ketimiz adına çok teşekkür 
ederim.” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz 300 Bininci 
Kamyonunu Transaktaş 
Global Lojistik’e Teslim Etti
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Yalçınsoy Lojistik Filosuna Volvo FH Gücü
VOLVO Trucks, Ortadoğu ül-
kelerine verdiği lojistik hizme-
tini Avrupa hattına genişletme 
kararı alan Yalçınsoy Lojistik’e 
16 adet yeni Volvo FH 460 sa-
tışı gerçekleştirdi. Böylece fir-
manın 35 adede ulaşan araç fi-
losunda, toplam 20 adet Volvo 
Trucks aracı bulunuyor. 

Yeni Volvo FH 460 yakıt 
verimliliği, çevre dostu ve yeni 

emisyon standartlarına uygun 
olması nedeniyle uluslararası 
uzun yol taşımacılığında tercih 
ediliyor. Araçlarda, Yalçınsoy 
Lojistik’in Avrupa hattında 
ihtiyaç duyduğu Tehlikeli 
Malların Karayolu ile Ulusla-
rarası Taşımacılığına İlişkin 
Avrupa Anlaşması’na (ADR) 
uygun opsiyon paketi olması 
da tercihlerinde etkili oldu. 

Teslimat törenine, Yalçın-
soy Lojistik Yönetim Kuru-
lu Başkanı Şeyhmus Yalçın 
ile Volvo Trucks İmam Kayalı 
Yetkili Satıcı ve Servisi’nden 
Satış Koordinasyon ve Ope-
rasyon Müdürü Yunus Emre 
Özenile Saha Satış Müdürleri 
Fatih Çoban ve Sinan Kara-
man katıldı. 

Yalçınsoy Lojistik Yönetim 

Kurulu Başkanı Şeyhmus Yal-
çın, Volvo Trucks markasıyla 
iş birliği yapmaktan duyduğu 
mutluluğu dile getirerek “İşi-
mizi Avrupa’ya genişletiyoruz 
ve araçların emisyon standart-
ları ve ADR uygunluğu bizim 
için çok önemli. Filomuzu 
Volvo Truck markası ile geniş-
letmekten oldukça memnu-
nuz” dedi. 

IVECO‘NUN Gaziantep yet-
kili satıcısı Üstün İş Otomotiv 
toplam 12 adet AS440S48T/P 
çekiciyi Asil Transport firma-
sına Antakya’da teslim etti.

Teslimat törenine Iveco 
Araç ağır vasıta satış koordina-
törü Murat Uçaklı, ağır vasıta 
bölge satış müdürü Murat Ay-
doğan, Üstün İş yönetim ku-
rulu başkanı Eyüp Zengin, Asil 
firması yetkilileri Ahmet Kılıç 
ve Semih Kılıç katıldı.

Iveco Ağır Vasıta Bölge 

Satış Müdürü Murat Aydo-
ğan yaptığı konuşmada, “Asil 
Transport’un 2011 ve 2014 
yıllarında yaptıkları alımların-
daki memnuniyetleri sürmek-
tedir. Bu nedenle tercihlerini 
tekrar Iveco‘dan yana kullan-
mışlardır, hayırlı olmasını dili-
yorum” dedi.

Iveco Ağır Vasıta Satış Ko-
ordinatörü Murat Uçaklı gü-
nün anısına Asil Transport yet-
kililerine bir plaket takdim etti.

Yeni kabinin tasarımı, ideal 

sürüş pozisyonu ile başlamak 
üzere sürücülerin ihtiyaçları 
düşünülerek gerçekleştirildi. 

Ayarlanabilir koltuğun bazası 
alçaltılıp minderin kalınlığı 
ve ileri geri hareket mesafesi 

arttırılarak sürücüye konfor-
lu bir pozisyon ve ideal görüş 
alanı sağlandı. Direksiyonun 
alt kısmı düz tutularak sürücü-
lere daha fazla alan bırakıldı ve 
konfor arttırıldı.

Kontrollerin ergonomik 
yerleşimiyle tüm anahtar özel-
likler sürücünün kolayca erişe-
bileceği noktalara yerleştirildi 
ve aracın daha konforlu ve ve-
rimli yönetimi sağlandı.

Ön konsol ve merkez, kon-
for ve verimliliği arttırmak 
üzere baştan tasarlandı ve yeni 
yerleşim biçimi fonksiyonelli-
ği arttırdı. 7 İnç kapasitif do-

kunmatik ekran, son teknoloji 
bilgi-eğlence sistemine erişimi 
sağlıyor ve sürücünün dijital 
hayatını Apple Car Play ile 
telefonunu eşleyerek araca ge-
tirmesine olanak veriyor. Ek 
olarak eller-serbest ve müzik 
yayını için Bluetooth, DAB 
radyo, ses tanıma, kamyon na-
vigasyon sistemi ve de çeşitli 
donanım ile siber güvenlik 
de dâhil olmak üzere yazılım 
geliştirmeleri mevcut. Sürücü 
7/24 Servis ve Uzaktan Ser-
vis Hizmetleri ile Sürüş Tarzı 
Değerlendirme sistemine de 
erişebiliyor.

Iveco’dan Antakya’da Çekici Teslimatı

ANADOLU Isuzu, Hatay’da 
ulusal birçok markanın bayili-
ğini yürüten Matador Yoldaş 
firmasına, 14 adet NPR 10 
LONG ve 1 adet NPR LONG 
olmak üzere toplam 15 adet 
Isuzu kamyon teslimatını ger-
çekleştirdi. Matador Yoldaş, 
dayanıklı şasi yapısı, ekono-
mik işletme maliyeti ve model 
çeşitliliği ile birçok sektöre hi-

tap eden N serisi kamyonlarını 
içecek dağıtımında kullanacak. 
Hatay’da gerçekleşen teslimat 
törenine, Matador Yoldaş Yö-
netim Kurulu Başkanı Gas-
san Yoldaş, Yönetim Kurulu 
Üyesi Ulaş Yoldaş, Anadolu 
Isuzu Satış Direktörü Yusuf 
Teoman, Anadolu Isuzu Satış 
Müdürü Atakan Gürler, Öz-
topraklar Otomotiv Yönetim 

Kurulu Başkanı Vedi Öztop-
rak, Öztopraklar Satış Müdü-
rü Kemal Sürmeli ve Matador 
Yoldaş çalışanları katıldı.

Anadolu Isuzu Satış Direk-
törü Yusuf Teoman müşterile-
rinin tüm ihtiyaçlarını hızlı ve 
ekonomik şekilde karşıladık-
larını belirterek, satış sonrası 
hizmet ile desteklerinin sürekli 
olarak devam ettiğini söyledi. 

Hatay Isuzu Yetkili Satış Bayisi 
Öztopraklar Otomotiv Yöne-
tim Kurulu Başkanı Vedi Öz-
toprak ise uzun yıllardır müş-
terisi olan Matador Yoldaş’ın 
yeni araçlarında yine kendile-
rini tercih ettiği için mutlu ol-
duklarını belirtti. Öztopraklar 
Otomotiv’den aldıkları son a-
raçlarla 150 adete ulaşan Isuzu 
araç parkıyla büyümeye devam 

edeceklerini dile getiren Ma-
tador Yoldaş Yönetim Kurulu 
Başkanı Gassan Yoldaş, “Isuzu 
araçları; dayanıklılığının ya-

nında, ekonomik işletme ma-
liyetleri ve satış sonrası hizmeti 
ile her zaman ilk tercihimiz ol-
maya devam edecek” dedi.

Matador Yoldaş’ın Tercihi Isuzu NPR Oldu



LOJİSTİK

GENEL Kurulu’nda konuşan Tica-
ret Bakanı Mehmet Muş, “En büyük 
ticaret ortağımız AB ile Gümrük 
Birliği’ni güncelleme ve kurumsal 
birlikteliğimizi perçinleme hede-
fiyle temaslarımızı hız kesmeden 
sürdürüyoruz. Temaslarımız neti-
cesinde, 24-25 Haziran 2021 tarih-
lerinde Brüksel’de gerçekleştirilen 
AB Liderler Zirvesinde Gümrük 
Birliği sürecimiz ayrıca ele alınmış 
ve güncelleme için teknik çalışma-
ların başlaması hususu, AB Konseyi 
tarafınca not edilmiştir” dedi. 

Türkiye’nin ihracat serüveninde 
DEİK’in bir mihenk taşı olduğu-
nu vurgulayan T.C. Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş, “DEİK Ailesi, Türk 
özel sektörünün ticari diplomaside-
ki şemsiye kuruluşu olarak, ülkemi-
zin ihracattaki başarısında hayati bir 
rol oynuyor. DEİK, Türk iş insanı-
na bugüne kadar Kuzey Afrika’dan 
Türki Cumhuriyetlerine, Balkan-
lardan Sahra Altı Afrika’ya, Latin 
Amerika’dan Güney Asya’ya kadar 
ticarette pek çok yeni kapının açıl-
masına anahtar oldu. Elbette bu ba-
şarıların devam etmesi adına devlet 
ve özel sektör arasındaki organik 
bağı temsil eden kuruluşlarımızı da-
ha güçlü ve etkin kılmak elzemdir. 
DEİK’in Türkiye’nin ihracat, üretim 
ve büyüme hedeflerine ulaşmasına 
yönelik faaliyetlerini, küresel ekono-
mik ve ticari ilişkiler açısından zor-
luklarla dolu bir ortama rağmen icra 
ettiğinin bilincindeyiz” diye konuştu.

Muş: “Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesi için her cepheden 

baskımızı sürdürmeliyiz”
İş insanlarının Avrupa ile kurdu-

ğu köklü ekonomik ve ticari bağla-
rı güçlendirmek ve çeşitlendirmek 
adına çalışmalara devam ettiklerini 
belirterek, Türkiye-AB iş birliğinin 
çok daha ileri düzeyde geliştirilme-
sini zorunlu kıldığını ifade eden 
Muş, “Bu doğrultuda, en büyük 
ticaret ortağımız AB ile Gümrük 
Birliği’ni güncelleme ve kurumsal 
birlikteliğimizi perçinleme hede-
fiyle temaslarımızı hız kesmeden 
sürdürüyoruz. Temaslarımız netice-
sinde, 24-25 Haziran 2021 tarihle-
rinde Brüksel’de gerçekleştirilen AB 
Liderler Zirvesinde Gümrük Birliği 
sürecimiz ayrıca ele alınmış ve gün-
celleme için teknik çalışmaların baş-
laması hususu, AB Konseyi tarafın-
ca not edilmiştir. Tabi bu gelişme, 
bizim için yeterli değil. İş Konseyi 
Başkanlarımız, iş çevrelerimiz ve ö-

zel sektör kuruluşlarımızla birlikte, 
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 
için her cepheden baskımızı sürdür-
meliyiz. Bu noktada önemle ifade 
etmeliyim ki Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesi sürecine, AB üyesi 
ülkelerin iş çevrelerinin de güçlü bir 
destek verdiğine şahit oluyoruz. Al-
manya, Fransa, Romanya, Slovenya 
ve Hırvatistan ile yakın zamanda 
JETCO toplantıları gerçekleştirme 
niyetindeyiz” dedi. 

Muş: “Ortalama mesafesi 8 bin 
650 kilometre olan 17 ülkeye, 
ihracatımızı yaklaşık 4 katına 

çıkarmayı hedefliyoruz.”
‘Uzak Ülkelere İhracatın Artı-

rılması Stratejisi’ne değinen Muş, 
“İhracatımızın üçte ikisini, uzaklığı 
ortalama 2 bin kilometreye kadar o-
lan ülkelere yapıyoruz. Ancak, 84,5 
trilyon dolar büyüklüğe sahip dünya 
ekonomisindeki payı yüzde 64 olan, 
ülkemize uzak 17 ülkenin 8,2 tril-
yon dolar değerindeki ithalatından 
yalnızca yüzde 0,26 pay alabilmek-
teyiz. Uzak olarak adlandırdığımız 
coğrafyaları yakınlaştırmak, bu coğ-
rafyaların ticari ve ekonomik mana-
da sundukları potansiyeli değerlen-
direbilmek adına ‘Uzak Ülkelere 
İhracatın Artırılması Stratejisi’ni 
hazırlıyoruz, belli bir noktaya gel-
diğinde bunun istişaresini iş dünya-
mızla yapacağız. Ortalama mesafesi 
8 bin 650 kilometre olan 17 ülkeye, 
ihracatımızı yaklaşık 4 katına çıkar-
mayı hedefliyoruz” dedi. 

Muş: “Mal ticaretinin yanı sıra 
hizmetler, yatırımlar ve kamu alım-
larını içeren yeni nesil STA’lar kur-
guluyoruz”

İhracatı artırmak, sanayinin 
rekabetçiliğini güçlendirmek ve 
Türkiye’ye yabancı sermaye çek-
mek amacıyla mal ticaretinin yanı 
sıra hizmetler, yatırımlar ve kamu 
alımlarını içeren yeni nesil Ser-

best Ticaret Anlaşmalarını (STA) 
kurguladıklarını dile getiren Muş, 
“Hâlihazırda Asya-Pasifik bölgesin-
de Japonya, Tayland ve Endonezya 
ile kapsamlı STA müzakerelerinin 
devam ediyor. Gürcistan ve Moldova 
ile STA’ların kapsamını genişletmek 
odaklı görüşmeler devam ederken, 
Ukrayna ile STA müzakerelerini 
sürdürüyoruz, neticeye ulaşmak 
için çaba sarf ediyoruz. Öte yandan 
Latin Amerika’da, Peru, Ekvator, 
Kolombiya ve Meksika’nın yanı sı-
ra MERCOSUR ülkeleriyle STA 
imkânlarını araştırıyoruz. ABD ve 
Çin’le mevcut işbirliklerini geliştir-
mek ve yeni iş birliği alanları yarat-
mak adına çalışmalarımız sürüyor. 
Doğu Asya’dan Latin Amerika’ya, 
Balkanlardan Sahra Altına, Orta 
Asya’dan Pasifik ülkelerine pek çok 
ülke ile KEK toplantılarımızı dü-
zenli olarak gerçekleştirmeye devam 
ediyoruz” şeklinde konuştu. 

Olpak: “ Türkiye, 
yeşil ekonomiye dayanan yeni 

büyüme stratejisini belirlemeli”
34’üncü DEİK Olağan Mali Ge-

nel Kurulu’nda konuşan ve dünya 
ekonomisinde öne çıkan yeşil dönü-
şüme dikkat çeken DEİK Başkanı 
Nail Olpak, “Mevcut ekonomik bü-
yüme modelleri ile çevresel sürdürü-
lebilirliğin sağlanamayacağı fikrinin 
yaygınlaşması ve gelecekte yaşanabi-
lecek iklim krizine karşı artan duyar-
lılık, “Büyüme” ile “Yeşil”in birlikte 

Bakan Muş: Gümrük Birliği 
İçin Her Cepheden 
Baskımızı Sürdürmeliyiz

gündem maddelerine değinen Ol-
pak, “Önümüzdeki süreçte, ABD 
ile ekonomik ilişkileri geliştirmek 
öncelikli gündemlerimiz arasında 
yer alıyor. Amerika’da eyalet ta-
banlı ve kanaat önderleri hedefli 
iletişim için bir dizi çalışmalarımız 
var. “Almanya Lobi Çalışmaları ve 
Şirket Satın Almaları” projemizle, 
Almanya’da varis sorunu yaşayan 
KOBİ’lerin, Türk firmaları tara-
fından satın alınmasına yönelik 
çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin 
güvenilir bir yatırım limanı ve tica-
ri ortak olarak tanıtımını sağlamak 
için, stratejik iletişim firmalarıyla 
çalışmalara başladık.

ABD ve Almanya İş konseyleri-
mizi, İngiltere ve Fransa İş Konsey-
lerimiz izleyecek. Ayrıca en çok dış 
ticaret açığı verdiğimiz Asya-Pasifik 
Bölgesindeki İş Konseylerimizle, 
bölge ülkeleriyle ikili ticaretimizi 
dengeleyerek arttırmak için, ASE-
AN Çalışma Grubu’nu kurduk. 
Ve bu grubun çalışmalarını, geçen 
yılsonu itibarıyla oluşan ve dün-
ya ekonomisinin yaklaşık yüzde 
30’unu kapsayan RCEP gündemiy-
le birleştirdik. Öte yandan Afrika 
Kıtası’nda geçtiğimiz yılsonu yü-
rürlüğe giren Afrika Kıtasal Ser-
best Ticaret Bölgesi Anlaşması’nın, 
Türk firmaları üzerindeki olası et-
kileri, ülkelere ait öngörüleri ve yeni 
stratejiler oluşturmayı amaçlayan 
bir çalışmamız bulunuyor. Ayrıca 
Ticaret Bakanlığımızın hedefleri 
arasında yer alan Yurt Dışı Lojis-
tik Merkezleri kurmak da bir diğer 
gündem maddemiz. Bu kapsamda 
DEİK üyelerimizle yapılan toplan-
tılar neticesinde; Çin, Hindistan, 
Kırgızistan, Almanya ve Libya gibi 
ülkeler ön plana çıkıyor. DEİK ola-
rak bir diğer hedefimiz ise, önümüz-
deki günlerde, Uruguay, Paraguay 
ve Guatemala İş Konseylerimizi de 
kurarak, ülkemize küresel ticarette 
yeni kapılar açmak” dedi.  

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) 
özelinde DEİK’in üstlendiği dias-
pora faaliyetlerine de ayrı bir pen-
cere açan Olpak, tüm dünyadaki 
Türkleri birbirine bağlayan, mesaj-
laşmasını sağlayan, etkinlik ve ihale 
duyurularının paylaşıldığı sosyal bir 
platform olan “DTİK Port”u hayata 
geçirdiklerini belirtti. 

DEİK Başkanı Nail Olpak, 21-22 
Ekim 2021 tarihlerinde Ticaret Ba-
kanlığı ve Afrika Birliği ile iş birli-
ğinde düzenlenecek Türkiye-Afrika 
Ekonomi ve İş Forumu’nun üçün-
cüsünün ise DEİK ev sahipliğinde 
İstanbul’da gerçekleştirileceğini 
sözlerine ekledi.

ele alınmasını gerekli kılıyor. 2021 
yılı itibarıyla, dünya ekonomisi-
nin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan 
110’dan fazla ülke, 2050 yılına ka-
dar karbon nötr olmayı; Çin ise bu 
hedefe 2060 yılından önce ulaşmayı 
planladığını duyurdu. En büyük ti-
caret ortağımız olan ve iklim deği-
şikliği ile mücadelede erken dönem 
tecrübelere sahip Avrupa Birliği 
(AB), Aralık 2019’da Avrupa Yeşil 
Mutabakatını duyurarak 2050 yılı-
na kadar net sera gazı emisyonları-
nın sıfırlanması hedefi doğrultusun-
da; üretim, tüketim, yatırım, ticaret, 
finans ve diğer pek çok önemli alan-
da dönüşümü içeren yeni büyüme 
stratejisini paylaştı. Bu doğrultuda 
Türkiye olarak, Çin, ABD, Birleşik 
Krallık ve AB gibi kendimize 2050 
hedefi belirlemenin önemli olduğu-
na inanıyoruz” dedi. 

 Olpak: “Türk iş dünyamız için 
‘2050 yılında Sıfır Karbon’ hedefi 

kritik bir adım olacak”
 DEİK Yeşil Dönüşüm 

Çalışması’nı son derece önemsedik-
lerini belirten Olpak, “DEİK olarak 
en büyük ticaret ortağımız olan AB 
çalışmalarımız kapsamında, Tam 
Üyelik ve Gümrük Birliği’nin Gün-
cellenmesinin yanı sıra, geçtiğimiz 
yıl itibarıyla gündeme gelen Yeşil 
Mutabakat da önemli bir başlığı-
mız. Doğaya duyarlı olmak adına; 
firmalarımızı bilgilendirmek ve 
farkındalık oluşturmak, bu kapsa-
ma hazırlamak ve değişen koşullara 
adapte etmek için, Ticaret Bakan-
lığımızın çalışmalarını destekleyen 
“DEİK Yeşil Dönüşüm Çalışma-
mızı” önemsiyoruz. Bir taraftan sü-
reçte geç kalmamak, diğer taraftan 
da adı koyulmamış yeni bariyerlerle 
karşılaşmamak, iki denge unsuru o-
larak önümüzde. Türk iş dünyasına 
“2050 yılında Sıfır Karbon hedefi 
koymamızın, firmalarımızın motive 
olması için kritik bir adım olacağını 
düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Olpak: “Ülkemizin dış ekonomik 
ilişkilerine yön veren çalışmalarımız 

artarak devam edecek”
DEİK’in dünya çapında yürüt-

tüğü ticari diplomasi faaliyetleri 
kapsamında ülke ve bölge bazlı ana 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’in 34’üncü Olağan Mali Genel Kurulu, T.C. Ticaret 
Bakanı Mehmet Muş’un teşrifleriyle DEİK Başkanı Nail Olpak’ın ev sahipliğinde, DEİK 
Yönetim Kurulu Üyeleri, DEİK Kurucu Kuruluş ve Kurumların Başkanları, DEİK İş Kon-
seyi Başkanları ve Türk iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla İstanbul’da gerçekleşti.   
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