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cülerin ortalama yaşı 60’ı 
geçmiş durumda. Arkadan 
gelen yeni şoförler olma-
yınca sektöre yeni sürücü 
girmiyor ve çalışanların yaş 
ortalaması daha da artıyor. 
Sektördeki büyümenin et-

TÜRKIYE Avrupa’da genç 
nüfus yapısı ile iş gücünün 
en fazla olduğu ülke konu-
munda. Günümüzde bu du-
rum uluslararası taşımacılık 
sektörü için geçerli değil. 
Çünkü Türkiye’deki sürü-
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kisiyle her geçen gün trafiğe 
çıkan TIR sayısı artarken, 
firmalar TIR’ları kullanacak 
şoför bulmakta büyük zor-
luk yaşıyor.

Yurt içi ve yurt dışı kara-
yolu taşımacılığında şoför 
bulunamadığı için ticaret fa-
aliyetleri aksıyor. Birçok ka-
rayolu taşımacılığı yapan fir-
ma araçlarını takoza çekmek 
zorunda kalıyor. Şu an hem 
şehir içi hem de uluslararası 
yük taşıma sektöründe şoför 
bulunamadığını dile getiren 
sektör temsilcileri, 69 yaşın-
dan gün alan şoförlerin SCR 
belgesi alamadığını ve bu 
nedenle de 15 bin şoförün 
işsiz kalacağını ifade etti.

TÜRK-MACAR Kara U-
laştırması Karma Komisyon 
(KUKK) Toplantısı’nda 
2021 yılı ilave bin ikili ve 5 
bin transit belge konusunda 
anlaşma sağlandı.

ÇINLI teknoloji şirketle-
ri gözünü Türkiye’ye dikti. 
logitrans, lojistik süreçlerde 
hızlanan dönüşümün ser-
gi alanı durumunda. İtha-
lata da öncelik veren Çin, 
Türkiye’ye lojistik yatırım a-
lanı olarak bakıyor. Çinli fir-
maların Türkiye’ye olan ilgisi 
de artarken bunun lojistik 
açısından da büyük etkisinin 
olması bekleniyor.
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LOJISTIK sektörünün 
Endüstri 4.0 ile tanışması 
sayesinde tedarik zinciri 
yönetiminde hızlı ve yo-
ğun bir dijitalleşme süreci 
yaşanmaya başladı. Diji-
talleşen ve akıllanan teda-
rik zinciri sayesinde, hızla 
artan veriyi ve karmaşık 
değişkenleri kontrol altına 
alabilmek kolaylaşacak gi-
bi görünüyor. Yapay zeka, 
IoT ve drone’lar karmaşık 
süreçte daha etkin kararlar 
almak ve bunları hızlı bir 
şekilde uygulamayı müm-
kün kılıyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanlığı Denizcilik Genel 
Müdürlüğü Ağustos ayına 
ilişkin konteyner ve yük ista-
tistiklerini yayımladı.

2021 yılı Ocak-Ağustos dö-
neminde ise limanlarda elleç-
lenen konteyner miktarı bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 10,6 artış gösterdi.

Macaristan’a 
Transit Geçiş 
Belgesi 130 Bine 
Yükseltildi
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Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 
Taşımacılık Sektörüne
Etkileri Konuşuldu
AVRUPA Birliği Yeşil 
Mutabakatı çerçevesinde 
iklim değişikliğiyle mü-
cadele hedeflerini gözden 
geçirdi. 2030 yılında sera 
gazı emisyonlarını yüzde 
55 oranında azaltmayı, 
2050 yılında ise karbon 
nötr olmayı hedefleyen 
AB, bu çerçevede tüm 

ekonomi politikasını yeni-
den şekillendiriyor. 

Avrupa Komisyonu, yeşil 
ekonomi vizyonuyla enerji-
den ulaştırmaya, demir-çe-
likten otomotive kadar pek 
çok sektörde karbon aya-
kizini en aza indirmek için 
ilave tedbirler geliştiriyor.
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UND, sektöre genç lojistik 
profesyoneller kazandır-
mak için 30 Ocak 2021’de 
başlattığı Genç UND Aka-
demi ilk eğitim dönemini 
tamamladı. İstanbul Üni-
versitesi Ulaştırma ve Lo-
jistik Fakültesi ve Sürekli 
Eğitim Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi iş birliğiyle 
başlatılan program 6 aylık 
eğitimin sonunda Haziran 
ayında tamamlandı. Sertifi-
ka almaya hak kazanan ilk 
mezunlara UND Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nu-
hoğlu, İstanbul Üniversi-
tesi Ulaştırma ve Lojistik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Abdullah Okumuş ve UND 
Yönetim Kurulu Üyeleri ta-
rafından başarı sertifikaları 
takdim edildi. 

UND Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu tö-
rende yaptığı konuşmada, 
UND olarak temel amaç-
larının lojistik sektörünün 
bir bilim olarak ele alınması, 
böylece gelecek planlama-
sının daha iyi tasarlanması 
olduğunu söyledi.  

Geleceğin Lojis-
tik Uzmanları Sertifika 
Programı’nın diğer sertifika 
programlarından ayrı olarak 
değerlendirilmesi gerekti-
ğinin altını çizen Nuhoğlu, 
“Burada çok önemli bir veri 
transferi oldu, çünkü bu ar-
kadaşlarımız lojistiğin için-
deler ve sahadan geliyorlar. 
Eğitim sırasında onların ih-
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tiyaçlarını anlayabilme fırsa-
tı yakaladık. Bunun sektöre 
sağlayacağı avantaj çok net-
tir. LPE’nde en önemli kri-
ter lojistik yetkinliklerdir, 
bu program kişisel yetkin-
likleri artırıyor. Almanya 
ve Singapur’un başarısının 
altında lojistik yetkinlikler 
ve performans var. Bu nok-
tada bu sertifika programı 
sektörümüz ve ülkemiz için 
bir şans” diye konuştu. 

Sertifika programında yer 
alan öğrencilere tavsiyelerde 
bulunan Nuhoğlu, “Dünya-
da internet ile birlikte veri 
akışı çok hızlı gerçekleşiyor. 

Datalara hakim olalım, on-
ları anlamlı hale getirelim. 
Gelen verileri anlamlandırır 
ve bir aksiyon oluşturursak; 
kendimiz için, sektörümüz 
ve ülkemiz için büyük bir iş 
yapmış oluruz” dedi. 

İstanbul Üniversitesi 
Ulaştırma ve Lojistik Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Ab-
dullah Okumuş da yaptığı 
konuşmada pandemi döne-
minde eğitimlerin online 
olarak verilmeye başlandı-
ğını ve adaptasyon süreci-
nin çok hızlı gerçekleştiğini 
söyledi. Doktora program-
ları açtıklarını ve sektöre 
akademisyen yetiştirme so-
rumluluklarını yerine getir-
diklerini anlatan Okumuş, 
birçok sertifika programını 
hayata geçirdiklerini anlattı. 

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

Kuşak ve Yol Çok Şeyi 
Değiştirtiyor 

Dünyanın en büyük üreticisi Çin olsa 
da ticaret denizlerde yürüyor ve denizle-
rin hakimiyeti ABD’nin elinde. Kuşak ve Yol 
Projesi, Çin’in ABD’nin denizyollarındaki 
hakimiyetine karşılık ticareti karaya çek-
me girişimi olarak sürse bile deniz ticare-
tine de yansıması olacaktır. Tamamlanır 
mı, acaba vazgeçildi mi gibi tartışmaların 
arasında proje yürüyor.  

“Daha İyi Bir Dünyayı Yeniden İnşa Et” 
adıyla 11-13 Haziran’da İngiltere’de yapı-
lan G7 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden 
tarafından dünyaya duyurulan proje ile 
gelişmekte olan ülkelere 2035 yılına ka-
dar 40 trilyon dolar altyapı yatırımı des-
teği amaçlanıyor. Çin’in dünya üzerindeki 
artan etkisine karşılık yaratılan proje ile 
gelişmekte olan ülkelerde yeni yollar, de-
miryolları, limanlar ve iletişim altyapısına 
finansman sağlanacak. 

Kuşak ve Yol Projesi, elbette çok ciddi 
etkiler doğurmaya başlamış bulunan si-
yasi, ekonomik, politik bir proje. Şimdilik 
yapılanlar bile çok iddialı ve etkileyici. Öte 
yandan proje tümüyle hayata geçse, kara-
ya kayacak yük miktarında biraz artış olsa 
bile denizcilik, dünyadaki önemini hiçbir 
zaman kaybetmez. Oluşturulmaya çalışı-
lan demiryolu hatlarında günümüze göre 
çok daha fazla konteyner taşınacaktır ve 
projenin en yoğun etkisi, liman sayılarında 
olacaktır. 

Salgında yaşanan sıkıntılar da bunu 
destekler nitelikte çünkü tek bir üretici ül-
keye güvenmek tedarik zincirinde kırılma 
yarattı. ‘Riski dağıtmak gerekir’ dendi ve o 
dağıtım da başladı. Örneğin Çin’den ABD’ye 
olan ithalatın yüzde 5’i şu an itibariyle Gü-
neydoğu Asya ülkelerine kaymış durumda. 
İleriki yıllarda bu miktarlar daha da arta-
caktır. Bu Çin’in de sırf konteyner için değil 
hem kuru yük hem petrol için arzu ettiği 
bir şey çünkü o da riskini dağıtmak istiyor. 

Burada dar fakat önemli bir suyolu 
olan Endonezya ve Malezya arasındaki 
Malakka Boğazı kritik bir önem taşıyor. 
Dar ama 800 km gibi bir uzunluğu var ve 
ABD’nin denizlerdeki gücünü burada da 
görmek mümkün… Çin’in ticaretinin yüzde 
90’ı, enerji hareketinin de yüzde 80’i bu 
boğazdan geçiyor. Boğazın bir gerginlik 
anında kapatılması, Çin’i çok etkiliyor. Çin 
bunu nasıl aştı? Pakistan’ın daha önce adı 
geçmeyen Gwadar Limanı ve Myanmar’daki 
limanları Kuşak ve Yol Projesi kapsamında 
‘yeni Deniz İpekyolu’na dahil ederek aştı. 
Buraya petrol boru bağlantılarını da çek-
ti. Hem konteyner, hem kuru yük hem de 
petrol bu limanlardan sağlanabiliyor. Çin 
böylece Hint Okyanusu’na doğrudan açıl-
ma imkanı buldu. Ayrıca Pers Körfezi’ne ve 
Süveyş üzerinden Akdeniz’e daha sağlıklı, 
daha risksiz ulaşmayı sağladı. Benzeri iş-
leri diğer coğrafyalarda da yapmaya çalı-
şıyor. Afrika’da çok yaygın şekilde projeler 
var. Çin’in girişimlerine karşılık G7’de açık-
lanan 40 trilyonunun da devreye girmesi 
demek, yeni hatlar, limanlar, köprüler, ka-
nallar demektir. Yani üretilen mal daha de-
ğişik limanlara dağılacak. Uzak Doğu’dan 
ticaret beş limandan dönüyorsa bu belki 
altıya, yediye çıkacak. Projenin Deniz İpek-
yolu kavramı burada anlamını buluyor. Ni-
tekim Çinliler birçok limana el attılar. 

Gelişmelerin Türkiye’yi doğrudan ilgi-
lendiren yanı da oldukça büyük. ABD’nin 
Çin yerine diğer güneydoğu Asya ülke-
lerinden tedarikini artırma adımları, 
Avrupa’nın da Çin’den aldığı bazı ürünle-
rin tedarikinde Türkiye’ye öncelik vermesi 
şeklinde gelişiyor. Tedarik zincirini sadece 
alıcılar değil, pazar kaybetmek istemeyen 
üretici ve satıcılar da kısaltmak istiyor. Çin 
de bu nedenle kendi pazarlarına daha çok 
yaklaşma adımları atıyor. Örneğin Süveyş 
Kanalı’ndan geçerek Yunanistan’ın Pire 
Limanı’na varıyor. Pire Limanı, Türkiye’deki 
Kumport Limanı’yla birlikte Çinlilerin yüz-
de 65’ine sahip olduğu iki liman. Bu deniz 
rotasının, Doğu Akdeniz’in önemini arttıra-
cağı düşünülebilir. Rota, Süveyş Kanalı’na 
da bağlı halde gelişirken özellikle dünya 
ticaretinin yüzde 10 kadarının döndüğü bu 
kanalın çevresindeki savaşları da artırıcı 
etki yapabilir. Bu yollar yine de kullanıla-
caktır. İnsanoğlunun onlarca yıldır kullan-
dığı suyolları var ve bütün su geçişleri çok 
önemli. Biri diğeriyle karşılaştırılamaz çün-
kü hepsinin ayrı bir önemi var. Bu yüzden 
Panama Hükümeti Panama Kanalı’nı kapa-
tınca ABD, askeri bir operasyon yapabili-
yor. Buralar, İstanbul ve Çanakkale Boğazı 
da dahil olmak üzere önemini hiçbir zaman 
kaybetmeyecektir. 

Türkiye Demir İpekyolu’nun ortakların-
dan biri olarak orta kuşak diye adlandırı-
lan hattın merkezinde yer alıyor. Çin’den 
gelecek olan bu trenler 3. köprüden ge-
çeceği için burayla bağlantılı İstanbul 
limanlarının değeri artacak. Bakü-Tif-
lis Demiryolu ile Türkiye’ye gelecek olan 
mallar Kars-Mersin demiryolu üzerinden 
Akdeniz’e indirilerek özellikle Afrika ve 
Ortadoğu pazarına ulaşabilecektir. Bu da 
Mersin Limanı’nın önemini artırabilir. Aynı 
şekilde bir zamanlar İran-Irak mallarının 
doldurduğu Karadeniz limanları yeniden 
eski doluluklarına ulaşabilir. Her şey yolun-
da giderse ülke ekonomisinin bundan fay-
dalanacağı ortada çünkü lojistiğin olduğu 
yere yatırım da gelir. 

XXXXXXX
Dergilerimizin hazırlanmasında büyük 

katkısı olan, aynı zamanda Intermodal 
dergimizin editörü olup KH, Kasa, Truva 
dergilerimizdeki muhabirlik editörlük ve 
yazarlık başarıları dışında, benim yazıla-
rım üzerinde de emeği bulunan çok değerli 
çalışma arkadaşım Altınay Bekar, son de-
rece nitelikli ve kıymetli birikimini daha 
farklı alanlarda kullanmayı seçti. Kendisi-
ne unutulmaz katkıları için teşekkür ediyo-
rum. Yolun açık olsun Altınay!

BAKIŞ

UND’nin İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ve Sürekli 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle hayata geçirdiği 
Genç UND Akademi ilk mezunlarını verdi. “Geleceğin Lojistik Uz-
manları” Mezuniyet ve Sertifika Töreni Programı UND Başkanı Çetin 
Nuhoğlu’nun katılımıyla 13 Eylül’de İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve 
Lojistik Fakültesi’nde yapıldı. 
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KPMG Türkiye’nin hazırla-
dığı Sektörel Bakış serisinin 
Taşımacılık ve Lojistik raporu 
yayımlandı. Rapora göre; pan-
demi etkisi altında geçen 2020 
yılında patlak veren konteyner 
krizi ve Japon ticaret gemi-
sinin 6 gün boyunca Süveyş 
Kanalı’nı tıkamasıyla büyük 
kayıp yaşayan sektör, kara bu-
lutları tamamen üzerinden at-
tı. 2021, şirketlerin “sıfır emis-
yonlu taşımacılık” gibi büyük 
hedeflere ulaşmak adına sür-
dürülebilirlik konusunda ciddi 
adımlar attığı bir yıl olarak ta-
rihe geçecek. Tarihi rekorların 
kırıldığı e-ticaret hacmi başta 
olmak üzere artan talep ve bek-
lentiler, sektörün en önemli 
ödevleri arasında yer alıyor.

Raporu değerlendiren 
KPMG Türkiye Taşımacılık 
Sektör Lideri Yavuz Öner, 
“Kıtalararası üretim modelleri 
ve ticari ağların etkin bir şe-
kilde işlemesi için altyapının 
modernizasyonu sektör için 
hiç olmadığı kadar önem arz 
ediyor. Sektörün kendini yeni 
iş modellerine adapte etmesi 
gereksinimi ise sadece fiziki 
yatırımlarla atılabilecek bir 
adım değil. Örneğin limanla-
rın kapasiteleri artıyor, yanı 
sıra eğitimli iş gücü ihtiyacı 
da aynı oranda yükseliyor. 
Pandemi sonrası dünyada ara-
cı maliyetleri ile operasyonel 
hataların asgari seviyeye çe-
kilmesini sağlayacak beşeri ve 
teknolojik yatırımların hayata 
geçirilmesi gerekiyor. Ülkele-
rin, birer lojistik merkezi ha-
line gelebilecek yatırımların 
yapılmasında hem mevzuat 

geliştirmeleri hem de mali teş-
vikler ile merkezi yönetimle-
rin desteği şart” dedi.
Raporda öne çıkanlar şöyle:

Pandemi ikliminin geride 
kalmasının ardından önce yük 
sonra da yolcu taşımacılığı ve-
rileri olumlu gelmeye devam 
edecek. KPMG Türkiye ile İs-
tanbul Üniversitesi Ulaştırma 
ve Lojistik Fakültesi’nin bir-
likte imza attığı Lojistik Gü-
ven Endeksi de bu görünümü 
destekliyor. Ocak-Mart 2021 
döneminde, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 12 
artan endeks, ölçülmeye başla-
dığından bu yana en yüksek ar-
tışı gösterdi. Tarihi rekorların 
kırıldığı e-ticaret hacmi başta 
olmak üzere artan talep ve bek-
lentiler, sektörün en önemli 
ödevleri arasında yer alıyor.

Dünya ticaret hacminde 
pandemi döneminde başlayan 
ani daralma yerini çok güçlü 
bir toparlanmaya bıraktı. Ni-
san 2021 verilerine göre yıllık 
hacim artışı ise yüzde 25,3 gibi 
rekor düzeyde.

Küresel ticarette en önemli 
öncü göstergelerinden biri olan 
Baltık Kuru Yük Endeksi’nde 
de çok güçlü bir toparlanma iz-
leniyor. Salgın ve hemen öncesi 
dönemde 500-600 bandında 
seyreden endeks Haziran 2021 
itibarıyla yıllık yüzde 88 artış 
göstermiş durumda.

Sektörün, tarihte ilk kez 6 
milyar TL sınırını aşan tasfiye 
olunacak kredi (TOA)hacmi 
Mart 2021 itibarıyla 6,3 mil-
yar TL. Bu hacmin 5 milyar 
TL’lik kısmı taşımacılık sek-
töründen geliyor.

Yabancı yatırımcı ilgisi 
devam ediyor

Türkiye taşımacılık sektörü, 
büyük potansiyeli sayesinde 
yabancı yatırımcıların ilgisini 
çekmeye devam ediyor. 2020 
yılını 525 milyon dolar ya-
tırımla tamamlayan sektör, 
Mayıs 2021 itibarıyla toplam 
93 milyon dolar yatırım çekti. 
Sektörün toplam içinden aldığı 
pay yüzde 5,8 seviyesinde.

İhracat taşımacılığında deniz-
yolu taşımacılığı yüzde 60’lık pa-
yını korurken bu oran karayolu 
ile birleştiğinde yüzde 90’ı aşıyor. 
2020’de artan demiryolu hacmi-
ne rağmen demiryolu taşımacı-
lığının toplam ihracattan aldığı 
pay yüzde 1’in altında.  Mayıs 
2021 verilerine göre, ithalatın 
yüzde 88,2’si kara, deniz ve hava-
yolu taşımacılığı ile yapılıyor.

Mayıs 2021 itibarıyla ihraç 
edilen malların yüzde 59,4’ü; 
ithal edilen malların ise yüzde 
58,4’lük kısmı denizyolu ile 
transfer ediliyor. Türk Arma-
törler Birliği’nin hazırladığı 
Deniz Taşımacılığı Gözden 
Geçirme Raporu 2020’de yer 
alan verilere göre Türkiye de-
niz ticaret filosu büyüklük açı-
sından dünyada 15’inci sırada. 
Toplam bin 511 geminin yer 
aldığı filonun büyümesi ve bu 
alanda coğrafi avantajların ka-
zanımlara dönüştürülmesi için 
finansman koşulları başta ol-
mak üzere pek çok alanda atı-
lım yapılması gerekiyor.

Denizyolu ile yolcu taşıma-
cılığı ise salgın döneminde ade-
ta sıfırlandı. Mart 2020-Mayıs 
2021 arasındaki 14 aylık süreç-
te tek bir kruvaziyer geminin 

giriş yapmadığı Türkiye’de, 
Haziran 2021 itibarıyla toplam 
hacim sadece 4 gemi.

Karayolu taşımacılığı yurt 
içi yolcu ve yük transferinin 
ana unsuru olmayı sürdürü-
yor. Son yıllardaki büyük oto-
yol yatırımları yol kalitesini ve 
toplam kilometre uzunluğunu 
yukarı taşıyor. 2021 yılı başı 
itibarıyla 68 bin kilometrenin 
üzerinde olan karayolu envan-
terin yüzde 5’i otoyollardan 
oluşuyor. Karayolları yük ve 
yolcu hacimlerinde de stabil 
bir artış var. Pandemi koşulla-
rının tamamen geride kalması 
ve mobilite sınırlarının tama-
men kalkması ile bu kanaldaki 
hacim artışlarının eski trendi-
ne girmesi bekleniyor.

Pandeminin etkisiyle geçen 
yıl yüzde 39’un üzerinde dara-
lan Türkiye havayolu yük ta-
şımacılığı, bu yıl toparlanıyor. 
2021’in ilk 6 ayında taşınan 1,3 
milyon tonluk yük, bir önceki 
yılın aynı döneminin yüzde 21 
üzerinde yer alıyor.

Pandemi öncesi 200 milyo-
nun üzerinde seyreden yolcu 
taşımacılığı hacmi ise 2020 
yılında yüzde 60,8 daraldı ve 
81,6 milyona geriledi. Devlet 
Hava Limanları İşletmesi Ge-
nel Müdürlüğü’nün tahminle-
rine göre bu hacim, 2023 so-
nunda dahi yakalanamayacak 
durumda.

2021’in ilk 5 ayında Türki-
ye’deki havalimanlarının yük 
trafiği 1 milyon tonu aştı. Ha-
va kargocular, asıl büyümeyi ise 
İstanbul Havalimanı’ndaki dev 
kargo terminalinin devreye gir-
mesi ile sağlayacak.

Pandemiyle birlikte e-ticaret 
kanalında da tarihi rekorlar ya-
şandı. Sektöre yeni girişimciler 
de hızlı giriş yaptı. e-ticarette 
küresel hacmin 2021’de yüz-
de 14 artışla 4,9 trilyon dolara 
yükseleceği tahmin ediliyor. 
Sektör uzmanları, Türkiye 
e-ticaret pazarının bu yıl yüz-
de 50 büyüme ile 400 milyar 
TL’ye yaklaşmasını bekleniyor. 
Hızlı gelişen bu alan Türk yatı-
rımcısının, uluslararası alanlara 
yönlenmesinin de önünü açtı. 
Özellikle Avrupa, Ortadoğu ve 
ABD pazarları lojistik şirketle-
rinin yatırım alanları oldu.

Lojistik Sektörünün Sınavı Dönüşüm

Türkiye-Macaristan 
Transit Geçiş Belgesi
130 Bine Yükseltildi

Lojistik sektörü için 
kısa vadeli sorunlar 
aşılamayacak nitelikte 
değil. Ancak yeni iş 
modellerine adapte 
olmak, kalıcı ve sür-
dürülebilir hizmet 
kalitesinin artışı için 
her sektör oyuncusu-
nun önemli yatırım 
ve dönüşümlere imza 
atması gerekiyor. 

Türk-Macar Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı’nda 
2021 yılı ilave 1000 ikili ve 5 bin transit belge konusunda anlaşma 
sağlanırken, 2022 yılı transit geçiş belgesi ise 130 bine yükseltildi. 

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanlığı’ndan alınan bilgi-
ye göre, Türk-Macar Kara 
Ulaştırması Karma Komis-
yon (KUKK) Toplantısı 8-9 
Eylül’de video konferans yo-
luyla yapıldı. Türk Heyetine 
Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı Ulaştırma Hizmetleri 
Düzenleme Genel Müdürü 
Murat Baştor, Macaristan 
Heyetine İnovasyon ve Tek-
noloji Bakanlığı Kara ve De-
miryolu Taşımacılığı İdaresi 

Türk tarafının talebi üzeri-
ne sınırsız sayıda transit belge 
verileceği protokolle hüküm 
altına alındı. Ayrıca, Türk ta-
şımacılarının Macaristan’dan 
Irak’a yapacakları taşımalar 
için 500 adet 3’üncü ülke bel-
gesi verilecek.

İkili belge sayısı muhafaza 
edilirken, Macar taşıt-
larıyla yapılan taşı-
malarda artış ol-
ması durumunda 
Türk taşımacılarına 
ilave belge verilmesi 
konusunda da anlaşma sağ-
landı. Taraflar, 2022 yılında 
da görüşmelere devam edecek.

Avrupa ülkelerine yönelik 
taşımalarda artış

 İki ülke arasında 2020 yılı 
Kasım ayında yapılan KUKK 
toplantısıyla transit belge sa-
yısında sağlanan büyük artış 
sayesinde Avrupa’ya yönelik 

Başkanı Kornel Kovacs baş-
kanlık etti.

Toplantıda, 2021 için Türk 
taşımacılarına bin adet ikili ve 5 
bin adet transit geçiş belgesi ve-
rilmesi konusunda anlaşma sağ-
landı. Böylece Macaristan’dan 
ilk defa ilave ikili geçiş belgesi 
alındı. Yıllar sonra 3’üncü ül-
ke belgesi sayısı da arttırılarak, 
bu toplantıyla iki ülke arasında 
sürdürülebilir taşımacılık sis-
teminin sağlanmasına yönelik 
önemli adımlar atıldı.

taşımalarda en önemli sorun-
lardan birisi aşılmıştı. Alınan 
bu karar, 2021 yılında ulusla-
rarası kara yolu taşımalarına 
büyük kolaylık getirirken, ta-
şımalarda ve ticarette yük-
sek oranda artış sağladı.

Transit so-
r u n u n 

ç ö z ü l -
mesiyle Al-

manya, Fransa, 
Hollanda, İspanya, Po-

lonya gibi ülkelerde uluslarara-
sı kara yolu taşımalarındaki ar-
tış ortalama yüzde 40’a ulaştı, 
bu sayede tüm dünyada kon-
teyner krizi yaşanırken, Tür-
kiye güçlü lojistik altyapısıyla 
Avrupa’ya yönelik taşımalarda 
ve ihracatta rekorlar kırdı.

 Görüşmeler 2022’de de 
devam edecek

Her iki ülke arasında 2020 
yılı Kasım ayında yapılan 
toplantıda, Türk taşımacı-
larının UBAK belgelerini 
Macaristan’da kullanmama-
ları karşılığında, transit geçiş 
belgesi sayısı 36 binden 110 
bine, ikili belge sayısı da 3 bin-
den 5 bine yükseltilmişti. Söz 
konusu uygulama, 2022’de de 
devam edecek, 130 bin transit 
belge alınacak.

Bu artışla, geçiş bel-
gelerine talep 
arttı. Bu 
ü l -

kelerle yoğun mü-
zakereler devam ederken, 
yapılan çalışmalar sonu-
cunda ilave geçiş belgesi sa-
yısı 70 bini aştı. Çekya’dan 
6 bin ilave transit geçiş bel-
gesi alındı. Böylece 2021 
yılının son 4 aylık döne-
minde, Türk taşımacıları 
ilk defa transit sorunu ol-
madan Avrupa ülkelerine 
taşıma yapma imkanına 
kavuşmuş olacak.

KPMG Türkiye Taşımacılık 
Sektör Lideri Yavuz Öner
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emisyonların azaltılması ile 
mikro hareketlilik araçlarının 
kullanımının yaygınlaştırıl-
ması hedeflerine yer verildi. 
Sürdürülebilir ve akıllı taşı-
macılığın geliştirilmesi he-
defi kapsamında, Kombine 
Taşımacılık Yönetmeliği ve 
Lojistik Merkezler Yönetme-
liği yürürlüğe konacaktır. Söz 
konusu yönetmeliklerin haya-
ta geçirilmesi ile tüm taşıma 
modları içerisinde demiryolu 
ve denizyolu taşımacılıkla-
rının payının artırılması ve 
Türkiye’nin dış ticaret strateji 
ve politikalarına hizmet ede-
cek şekilde lojistik merkezle-
rin kurulması hedefleniyor. 

AB ile Türkiye arasındaki 
demiryolu altyapısının 

iyileştirilmesi hedefleniyor
Söz konusu hedef, demiryo-

lu taşımacılığının geliştirilmesi 
hedefi ile de desteklenmekte; 
bu kapsamda AB ile Türkiye 

AVRUPA Birliği, 11 Ara-
lık 2019 tarihinde açıkladığı 
Avrupa Yeşil Mutabakatı 
ile 2050 yılına kadar karbon-
nötr kıta olma hedefini ger-
çekleştirmeye giden yolda 
ekonomik, ticari ve sosyal 
hayatın tüm veçhelerini 
yeşil dönüşüm perspektifi 
ile şekillendireceğini açıkladı. 
AB’nin liderliğini yapmayı 
hedeflediği yeşil dönüşümün 
gerek yasal düzenlemeler ve 
tüketici tercihleri yoluyla ge-
rekse ihracatımıza doğrudan 
etki edecek politikaların ha-
yata geçirilmesinin planlan-
dığını görülüyor. 

Hayata geçirilmesi planla-
nan Sınırda Karbon Düzen-
leme Mekanizması ve Sürdü-
rülebilir Ürün İnisiyatifi gibi 
politikalar ile halihazırda uy-
gulanmaya başlanan Döngü-
sel Ekonomi Eylem Planı gibi 
kritik önemi haiz alanlardaki 
düzenlemelerden doğrudan 
etkilenmemize sebep olacak-
tır. Bu süreçte, Ticaret Ba-
kanlığı öncü rol üstlenip “Ye-
şil Mutabakat Eylem Planı” 
hazırladı. Yol haritası görevi 
görecek olan Eylem Planı, 9 
ana başlık altında toplam 32 
hedefi ve 81 eylemi kapsıyor.

AB’nin, Avrupa Yeşil Mu-
tabakatı kapsamında açıkla-
dığı Sürdürülebilir ve Akıllı 
Ulaşım Stratejisi incelendi-
ğinde, kombine taşımacılığın 
geliştirilerek, sürdürülebilir 
ve yeşil ulaşım modlarının 
payının artırılması; yük taşı-
macılığında demiryolu ve iç 
suyolu taşımacılığının arttı-
rılması; karayolu, havayolu 
ve denizyolu taşımacılığında 
sıfır emisyonlu araçların pi-
yasaya sunulması; elektrikli 
araç altyapısının geliştirilme-
si; tüm ulaşım modlarında 
sürdürülebilir ve alternatif 
yakıtların üretiminin/kulla-
nımının artırılması; ulaşımın 
çevre üzerindeki etkileri dik-
kate alınarak fiyatlandırılma-
sı ile bağlantılı ve akıllı ulaşım 
sistemlerinin geliştirilmesi 
hususlarına yer verildiği gö-
rülüyor. Ayrıca, çevre dostu, 
akıllı, rekabetçi, emniyetli, 
erişilebilir ve uygun fiyatlı bir 
ulaşım sistemi oluşturularak 
2050 yılına kadar ulaştırma-
dan kaynaklanan emisyonla-

rın yüzde 90 azaltılması he-
deflenmektedir.

Ticaret Bakanlığı’nın ya-
yınladığı “Yeşil Mutabakat 
Eylem Planı 2021” raporuna 
göre; tüm ulaşım modlarının 
bütüncül bir yaklaşımla enteg-
rasyonunu sağlayacak ulaşım 
altyapılarının planlı bir şekil-
de gerçekleştirilmesi, ulusal ve 
uluslararası yük taşımacılığın-
da kombine yük taşımacılığı 
imkânlarının geliştirilmesi ve 
kent içi ulaşım altyapısının ge-
liştirilmesine katkı sağlanması 
hedefleniyor.

Bu itibarla, Eylem Planın-
da ilave eylemlerin hayata 
geçirilmesi hedeflenmiş olup, 
“Sürdürülebilir Akıllı Ula-
şım” başlığı altında, sürdürü-
lebilir ve akıllı taşımacılığın; 
yeşil denizcilik ve yeşil liman 
uygulamalarının; demiryolu 
taşımacılığının geliştirilmesi, 
ayrıca yakıt tüketiminin ve 

Elektrikli araç teknoloji-
lerinin özellikle son yıllarda 
yaygınlık kazanması ve dün-
yada birçok ülkenin bu yeni 
teknolojiye yönelmesi ile bir-
likte elektrikli araçların pazar 
payı her geçen gün artıyor.

Elektrikli araçlara olan ilgi 
ile birlikte araçlar ile uyum-
lu batarya sistemleri, motor 
sistemleri, özellikle de şarj 
istasyonu sistemlerinin geliş-
tirildiği, böylelikle yeni pazar 
alanlarının ortaya çıktığı göz-
lemlenmektedir. Bu geçişin 
sağlanabilmesi için gerekli 
altyapının tesis edilmesi bü-
yük önem kazanmakta olup, 
bu amaçla elektrikli araç ve 
şarj altyapısının geliştirilme-
sine yönelik strateji geliştir-
me ve planlama faaliyetleri-
nin yürütülmesi amaçlanıyor.

Son olarak, Eylem Planın-
da bu başlık altında egzoz 
emisyonlarının azaltılması 
ve alternatif yakıtlı, düşük 
emisyonlu bireysel ulaşım 
imkânlarının teşvik edilmesi 
amacıyla bisiklet ve paylaşım-
lı elektrikli skuter sistemleri 
gibi mikro hareketlilik araçla-
rının kullanımının yaygınlaş-
tırılmasına yönelik eylemlere 
yer verildi.

Sürdürülebilir akıllı ulaşım 
hedefi doğrultusunda:

• Ulaşım tür ve yöntemle-
rinin dengeli gelişmesini des-
tekleyecek şekilde “Kombine 
Taşımacılık” Yönetmeliği ve 
“Lojistik Merkezler” Yönet-
meliği yürürlüğe konacaktır.

• AB ile Türkiye arasın-
daki demiryolu altyapısının 

iyileştirilmesine ve gelişti-
rilmesine yönelik çalışmalar 
sürdürülecektir.

• Yeşil Liman Sertifika 
Programına ilişkin ulusal 
mevzuatın hazırlanması ve 
bu programdan azami fayda 
sağlanması ve farkındalık 
oluşturulması amacıyla bil-
gilendirme ve tanıtım top-
lantıları gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir.

• Akdeniz’in SECA (Kü-
kürt Emisyon Kontrol Alanı) 
ilan edilmesine yönelik çalış-
malar kapsamında, ülkemizce 
uyuma yönelik hazırlık çalış-
maları yürütülecektir.

• Denizcilik sektöründen 
kaynaklanan zararlı emis-
yonların azaltılması ve yeşil 
denizciliğin desteklenmesine 
yönelik çalışmalar yürütül-
mesi planlanmaktadır.

• Elektrikli araç ve şarj altya-
pısının geliştirilmesine yönelik 
strateji geliştirme ve planlama 
faaliyetleri yürütülecektir.

• Ulusal Akıllı Ulaşım 
Sistemleri Strateji Belgesi ve 
2020-2023 Eylem Planında 
yer alan “4.5.

Toplu Taşıma Filolarında 
ve Hizmet Araçlarında Elekt-
rikli Araçların Kullanılması 
ve Toplu Taşımanın Teşvik 
Edilmesi” eyleminin etkin 
bir şekilde uygulanması takip 
edilecektir.

• Egzoz emisyonlarının 
azaltılması ve alternatif ya-
kıtlı, düşük emisyonlu bi-
reysel ulaşım imkânlarının 
sağlanması amacıyla, bisiklet 
ve paylaşımlı elektrikli skuter 
sistemleri gibi mikro hareket-
lilik araçlarının kullanımının 
artırılmasına yönelik gerekli 
mevzuat çalışmaları tamam-
lanacak, Bisikletli Ulaşım 
Master Planları hazırlanacak 
ve bisiklet/e-skuter yolları, 
park ve şarj istasyonları yapı-
lacaktır.

• Sürdürülebilir kentsel 
hareketlilik bağlamında bi-
siklet yolları başta olmak üze-
re kentsel ulaşım projelerinde 
IPA fonları kullanılacaktır.

arasındaki demiryolu altyapı-
sının iyileştirilmesine ve geliş-
tirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılarak Çerkezköy-Kapıkule 
demiryolu hattının tamamlan-
ması hedefler arasında.

Yeşil liman uygulamala-
rının geliştirilmesi ile ilgili 
çalışmalar kapsamında, yeşil 
liman sertifika programına 
yönelik ulusal mevzuatın 
yayımlanması ile hem çevre 
dostu, iş sağlığı ve güvenliğine 
önem veren ve sürdürülebilir, 
hem de rekabetçi liman tesis-
leri oluşturulmasına ilişkin 
çerçevenin yasal bir zemine 
oturtulması amaçlanıyor.

Denizcilik sektöründen 
kaynaklanan zararlı

emisyonların azaltılacak 
Denizcilik sektöründen 

kaynaklanan zararlı emis-
yonların azaltılması ve yeşil 
denizciliğin desteklenmesine 
yönelik çalışmalar kapsamın-
da, düşük emisyonlu alterna-
tif yakıtlar ile çalışacak yeni 
gemilerin inşası veya mevcut 
gemilerin bu şekilde dönüşü-
mü, liman tesislerinde liman 
elektriği “cold ironing” ile 
ilgili altyapı kurulması gibi 
gemilerimizde ve limanları-
mızda çevre dostu, sürdürü-
lebilir ve güvenli taşımacılık 
için kullanılacak yenilikçi 
teknolojilere finansal destek 
mekanizması oluşturulacak.
Dünyada hibrit ve elektrikli 

araçlar yaygınlaşacak
Öte yandan, ulaştırma baş-

lığında öncelik taşıyan diğer 
bir alan, sera gazı emisyonla-
rında en fazla paya sahip olan 
karayolu ulaşımında emisyon-
ların azaltılmasıdır. Bu alanda 
küresel düzeyde atılacak a-
dımlar, tüm dünyada hibrit ve 
elektrikli araçların yaygınlaş-
masına ivme kazandıracaktır.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın
Taşımacılık Sektörüne Etkileri
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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
AB’nin, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında açıkladığı Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım Stratejisi 
incelendiğinde, kombine taşımacılığın geliştirilmesi, sürdürülebilir ve yeşil ulaşım modlarının 
payının arttırılması, demiryolu ve RO-RO taşımacılığına ağırlık verilmesi, sıfır emisyonlu 
araçların piyasaya sunulması, elektrikli araç altyapısının geliştirilmesiyle ulaştırmadan 
kaynaklanan emis yonların yüzde 90 oranında azaltılması hedefleniyor. 

BIR süredir Türkiye’nin gün-
deminde olan yeşil mutabakat 
ile ilgili Cumhurbaşkanlığı eylem 
planı genelgesi yayımladı. Resmi 
Gazete’de yer alan Cumhurbaş-
kanlığı genelgesinde Erdoğan, 
Birleşmiş Milletler çatısı altında 
Türkiye’nin de dahil olduğu 193 
üye ülkenin oy birliği ile yürür-
lüğe giren “2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Gündemi”nin, yoksul-
luğa son verilerek refahın artırıl-
masının yanı sıra iklim değişikliği 
ile küresel mücadeleyi ekono-
mik ve sosyal açıdan kapsayıcı 
bir kalkınma modelinin ayrılmaz 
parçası haline getirmeyi öngör-
düğünü belirtti.

Bu doğrultuda, dünyada iklim 
değişikliği ile mücadele politika-
larının hız kazandığını ifade eden 
Erdoğan, sürdürülebilir eko-
nomik büyümenin sağlanma-
sı hedefinin, iklim değişikliğini 
uluslararası ekonomi ve ticaret 
politikalarının da merkezine taşı-
dığını vurguladı.

“Avrupa Yeşil Mutabakatı
büyük önem arz ediyor”

Avrupa Birliği’nin (AB) 11 Aralık 
2019 tarihinde “Avrupa Yeşil Mu-
tabakatı” ile ekonomisinin dönü-
şümünü sağlayacak yeni bir bü-
yüme stratejisi benimseyeceğini 
açıkladığını hatırlatan Erdoğan, 
takip eden süreçte uluslararası 
ekonominin önde gelen diğer 
aktörlerinin de ekonomilerinin 
yeşil dönüşümüne yönelik he-
defler belirlediğine işaret ederek, 
şunları kaydetti:

“Bu itibarla; Avrupa Yeşil Mu-
tabakatı ile AB politikalarında ön-
görülen değişiklikler, uluslararası 
ticaret ve ekonomide meydana 
gelen dönüşüm ile 2023 ve kal-
kınma hedeflerimiz doğrultu-

sunda; ekonomimizin lokomotifi 
olan ihracatımızda rekabetçiliği-
mizin korunması ve geliştirilme-
si, AB ile Gümrük Birliği kapsa-
mında tesis edilen ileri ekonomik 
bütünleşme ile ülkemizin küresel 
ekonomiye ve tedarik zincirle-
rine sağladığı entegrasyonun 
güçlendirilmesi bakımından bü-
yük önem arz etmektedir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşil 
Mutabakat Eylem Planı’nın uygu-
lanmasını takip etmek, küresel 
politika gelişmeleri doğrultusun-
da çalışmaları yönlendirmek ve 
gerekli koordinasyonu sağlamak 
üzere Ticaret Bakanlığının ilgili 
bakan yardımcısının başkanlı-
ğında, Strateji ve Bütçe Başkan 
Yardımcısı ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dı-
şişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, 
Hazine ve Maliye, Milli Eğitim, 
Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Or-
man, Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lıklarının bakan yardımcılarının 
katılımıyla “Yeşil Mutabakat Çalış-
ma Grubu” tesis edildiğini bildirdi.

Yeşil Mutabakat Çalışma 
Grubu’nun çalışma usul ve esas-
larının Çalışma Grubu tarafından 
belirleneceğini, sekretarya hiz-
metlerinin ise Ticaret Bakanlı-
ğı Uluslararası Anlaşmalar ve 
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütüleceğini belir-
ten Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Çalışma Grubuna yardımcı ol-
mak maksadıyla; ihtisas çalış-
ma grupları oluşturulabilecektir. 
Tüm çalışma ve toplantılara, 
ihtiyaç duyulması halinde ilgili 
kurum ve kuruluşların yanı sıra, 
üniversiteler, sivil toplum kuru-
luşları, meslek birlikleri, konu ile 
ilgili özel sektör temsilcileri de 
dahil edilebilecektir.

‘Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’ Oluşturuldu

Birinci sayfadaki haberin devamı

Haberin devamı 6’ncı sayfada
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artması, biyolojik çeşitliliğin 
yok olması, doğal afetlerin, 
yangınların, sellerin küresel 
ölçekte yaygınlaşması… Av-
rupa Yeşil Mutabakatı, tam 
da bu noktada yok olan çev-
remizin kendini yenileyebil-
mesi için, daha temiz, daha 
yaşanılabilir, rahat nefes alı-
nabilir bir dünya için tekno-
lojik gelişmelerin seferber e-
dilmesini önceleyen, bunlarla 
ilgili kuralların sıkılaştırılma-
sına ve gerekli denetimlerin 
yoğunlaştırılmasına çalışan, 
çok önemli bir açılım, bir 
stratejiyi barındırıyor. Günü-
müzde ekonomik büyüme ve 
refah düzeyi; sadece finansal 
verilere ve rakamlara indir-
genemeyecek kadar derinlikli 
bir konu. Kapsayıcı, çevreye 
duyarlı, sürdürülebilir, insan-
cıl anlayışa sahip bir gelecek 
öngörüsü yaratabilmek için, 
yarını bu şekilde tasarlayabil-
mek için, bugünden çalışma-
ya başlamak gerek…

AVRUPA Birliği’nin ‘Yeşil 
Mutabakat’ adını verdiği bu 
yeni büyüme stratejisi, sanayi-
den tarıma, ulaştırmadan ener-
jiye “karbonsuz bir ekonomi” 
modeli getirirken, ticareti de 
yeniden şekillendirecek. UND 
(Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği) Operasyon Uzmanı 
Ayşegül Ketenci, Avrupa Yeşil 
Mutabakatı’nı KargoHaber 
için değerlendirdi.

AB Yeşil mutabakatının çı-
kış noktası nedir?

Mahatma Gandi şöyle der: 

“Dünya herkesi doyuracak 
kadar kaynağa sahiptir an-
cak herkesin açgözlülüğünü 
doyuracak kadarına değil”… 
Artan nüfus, artan yapılaşma 
ve sanayi faaliyetleri sebebiy-
le dünyadaki kaynaklar daha 
fazla tüketiliyor ancakesas 
düğüm noktası bundan da-
ha derinde bir yerde saklı, 
bahse konu değişime uygun 
stratejiler belirlenemediği, 
gerekli önlemler alınmadığı 
için, yani insan aklı ve vicda-
nı çevreye yeterli hassasiyeti 
gösteremediği için; kaynaklar 
dengeli ve uygun şekilde dağı-
tılamıyor, kullanılamıyor.

Teknolojik gelişmelerin 
hızına yetişemediğimiz, yapay 
zekanın hayatın her alanın-
da kullanılmaya başlandığı 
bir dönemde yaşıyoruz an-
cak bütün bu gelişmeler çok 
temel sorunlarımızı bertaraf 
etmeye yeterli gelemiyor: do-

ğal çevremizin 
gitgide daha 
da kirlenmesi, 
çölleşmenin 

Türkiye için yol haritasında 
neler olmalı?

• Kamu, STK ve sektör 
temsilcilerinin AYM’ye uyu-
mun sağlanması için işbirliği 
içinde çalışmalar yürütmesi 
önem arz ediyor, böylece tüm 
paydaşlar aynı masa etrafında 
oturup müzakere ortamı sağ-
lanabilir, şeffaf, yönetilebilir 
stratejiler bu sinerji sayesinde 
hayat bulabilir.

• AYM’ye uyum beraberin-
de önemli bir maliyete sebep 
olacağından, finansal konular 
ve Türkiye’nin AYM fonların-
dan nasıl bir katkı sağlayacağı 
üzerinde öncelikle durulması 
gereken bir konu. AB; AYM 
için ciddi bir kaynak ayırdı 
ancak kaynak ayıracak kapasi-
tesi olmayan, özellikle de AB 
dışı ülkelerin yeşil stratejiye 
nasıl uyum sağlayacağı hususu 
üzerinde düşünüldüğünde, bu 
ülkelerin aleyhine bir durumla 
karşılaşılmaması için çalışma-
ların yapılması gerekliliği daha 
net ortaya çıkıyor.

• Yeşil Mutabakat, Türki-
ye ve AB’nin ortak yükümlü-
lüklerinin olacağı bir dönemi 
ifade ediyor ve bu sürecin 
Türkiye ekonomisine zarar 
vermeyecek şekilde işletilme-
si, “gönüllü uyum”un hayata 
geçirilmesi için yeni değerlerin 
yaratılması öncelikli başlıklar 

olarak gö-
rülebilir.

• Sınırda karbon düzen-
lemesinin Türk üreticisi ve 
ihracatçısına olası etkileri 
ve alınabilecek aksiyonlar-
la ilgili olarak, firmalar ve 
sektörlerbazlı bilinçlenme 
faaliyetlerinin düzenlenmesi 
faydalı olacaktır.

Gümrük Birliği moderni-
zasyonunun AYM içindeki 
önemi nedir?

AYM ile hayat bulması 
planlanan 2050 Karbon Nötr 
perspektifi, AB Tek Pazar 
Tesisi stratejisinden sonra, 
AB’nin en büyük stratejile-
rinden biri. Bu strateji saye-
sinde, ulaşım, finans, turizm, 
dijital endüstri gibi birçok 
alan yeniden şekillendirile-
cek.  Türkiye’nin en çok itha-
lat-ihracat yaptığı ülkeler AB 
ülkeleri, AB Türkiye’nin en 
önemli ticaret partneri, bu se-
beple AYM, Türk ekonomisi 
için çok önemli. Gümrük 
Birliği Modernizasyon süre-
cinin ne yöne evirileceği ise 
belirsizliğini koruyor. Güm-
rük Birliği Modernizasyon 
sürecinin ticarete doğrudan 
etkisi var, bu sebeple üzerinde 
durulması gereken bir konu 
ve AYM’nin bütüncül bakış 
açısıyla değerlendirilmesinde 
fayda var. AYM içinde, sana-
yi stratejileri, döngüsel eko-
nomik eylem planı, mevzuat 
düzenlemeleri gibi hususlar 
önemli konular ve AB’ye ya-
pılan taşımacılarda karbon 
ayak izinin takibi, çevreci 
araçların daha da önem ka-
zanması ele alınacak başlıklar 
arasında yer almalı.

Yeşil mutabakatla yeniden 
tanımlanan rekabet ortamı 
nasıl?

Yeşil Mutabakatın önemi, 
tüm sektörleri kapsayan bü-
tünlüklü bir strateji içerme-
sinde yatıyor, tarım, enerji, 
ulaşım, inşaat ve diğer birçok 
sektörü kapsaması, bu sek-
törlerle ilgili düzenlemelerle 
uyumlu politikalar gelişti-
rilmesini de gerekli kılıyor. 
Yeni uygulamaların, yeni po-
litikaların üretilmesi  “yeni 
maliyet kalemleri”nin gün-
deme gelmesi demek, çünkü 
çevre dostu teknolojilere ve 
yöntemlere entegre olarak 
uyum sağlamak şirketlerin 
bu yönde yatırım yapmalarını 
zorunlu hale getiriyor. Bahse 
konu değişimlerle ilgili çalış-
malar yapmış şirketler, yap-
mamış olanlara göre önemli 
bir rekabet avantajı yakalaya-
cak, gelişmekte olan pazarlar-
da iş tutan, düşük iş gücüyle 
çalışan ve yeşil strateji için 
minimum maliyete  katlanan 
firmalar rekabette geri kalabi-
leceğinden, onlar için riskler 
daha da yüksek olacak.
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“AB YEŞİL MUTABAKATI İLE 
YENİ BİR SAYFA AÇILACAK”

“YEŞİL MUTABAKAT 
EYLEM PLANI’NA GEREKLİ
TÜM KATKILARI SAĞLAYACAĞIZ”

UND, Lojistik Uzmanı Ayşegül Ketenci: 

TİM Başkanı Gülle: 

lem Planı’nın ilk hedefine 
yönelik “TİM Sanayide Sür-
dürülebilirlik Bilim Komite-
si” oluşturuldu. 

Bilim Komitesi’nin ilk isti-
şare toplantısı, TİM Başkanı 
İsmail Gülle’nin ev sahipli-
ğinde; iş insanları, rektörler, 
akademisyenler, İhracatçı 
Birlikleri Sektör Kurulları 
temsilcileri, kamu ve özel 
sektörden ilgili paydaşların 
katılımıyla yapıldı. Komite 
üyelerine Eylem Planını ak-
taran Gülle, üyelerin görüş ve 
önerilerini dinledi.

Gülle, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi ve İhracatçı Birlikleri 
ile sürecin başarıyla tamam-
lanabilmesi adına var gücüyle 
çalıştıklarını belirterek şunla-
rı kaydetti: “Çalışmalarımıza 
yol göstermesi amacıyla TİM 
tarihinde ilk kez İklim De-
ğişikliği Komitesi ve Kadın 
Konseyimiz bünyesinde “Sür-

dürülebilirlik ve İklim” baş-
lıklarında alt çalışma komite-
leri oluşturduk. Enerji Yoğun, 
Kaynak Yoğun ve Tarım Sek-
törü ana gruplandırması ile 
üç farklı “TİM Avrupa Yeşil 
Mutabakatı Farkındalık Top-
lantısı” düzenledik. 

İhracatçı Birlikleri bünye-
sinde görev yapan personeli-
mizin iklim değişikliği konu-
sunda yeterliliğini artırmak 
amacıyla Boğaziçi Üniversi-
tesi İklim Değişikliği ve Po-
litikaları Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi iş birliğinde 
“İklim Değişikliği ve AB Ye-
şil Düzen Eğitimi” düzenle-
dik. “Avrupa Katılım Öncesi 
Yardım Aracı IPA III Proje” 
çağrısını Yeşil Gündem ve 
Sürdürülebilirlik başlığında 
hazırladık. İSTKA proje çağ-
rısı için, ihracatçılarımızın 
sınırda karbon düzenlemesi-
ne uyum sağlaması amacıyla 

“Sıfır Karbon Fasilitasyon 
Merkezi” proje başvurusun-
da bulunduk. 

COSME Programı “Av-
rupa Hafif Sanayisinde İno-
vasyon ve Teknoloji” çağrısı 
çerçevesinde ihracatçılarımı-
zın dijital, teknolojik ve yeşil 
dönüşüm adımlarını hızlan-
dıracak bir proje başvurusu 
yaptık. İlk Sektörel Eylem 
Planı’mızı 12 Temmuz’da 
tekstil sektörümüz özelinde 
açıkladık. TÜBİTAK Ağlara 
Üyelik Desteği kapsamında 
Avrupa İklim Ağına üyelik 
başvurumuz kabul edildi. 
Ayrıca “İklim Sohbetleri” 
serisine başladık. İlk progra-
mı AB Türkiye Delegasyonu 
Başkanı, Büyükelçi Nikolaus 
Meyer-Landrut teşrifleriyle 
gerçekleştirdik. İhracatçıla-
rımızın sektörel sorularını 
yanıtlamak amacıyla  ALO 
TİM bünyesinde Yeşil Hat 

oluştur-
duk. Bu hattı 
tanıtmaya ve kamuoyunu 
bilgilendirmeye yoğunlaşaca-
ğız. Eylem Planımızdaki 12 
ana hedefle çıktığımız bu yol-
da sürdürülebilirlik noktasın-
da ülkemizi markalaştırarak, 
“Her Alanda Sürdürülebilir 
Türkiye” hayalimizi gerçek-
leştireceğiz.”

“Yıl sonunda 
‘Sürdürülebilirlik 

Raporu’nu yayımlayacağız”
Sürdürülebilir bir dünya 

için, yeryüzünün nimetlerini 
tüm dünyanın kullanımına 
sunan ülke olarak, “Dünya-
yı tüketmeden, dünya için 
üretmek” mottosuyla hare-
ket ettiklerini söyleyen Gül-
le, “TİM Sürdürülebilirlik 
Eylem Planı’mızda ilk hede-
fimiz, TİM Sanayide Sürdü-
rülebilirlik Bilim Komitesi’ni 

oluştura-
rak ilk istişare 
toplantımızı yaptık. Cum-
hurbaşkanının desteği, Tica-
ret Bakanlığı koordinasyonu 
ve ilgili kurumların katkıla-
rıyla hayata geçirilen ‘Yeşil 
Mutabakat Eylem Planı’na 
gerekli tüm katkıları sağlaya-
cağız. Sürdürülebilir ihracat 
stratejisi, sektörel eylem planı 
ve kamu istişare mekanizma-
sıyla aşama aşama tüm süreci 
yakından takip edeceğiz. Aynı 
zamanda Bilim Komitesi’ne 
bağlı sektör kurulları oluştu-
rarak değerlendirme toplan-
tıları gerçekleştirecek ve yıl 
sonunda Komite üyelerimi-
zin de katkılarıyla “Sürdürü-
lebilirlik Raporu”nu yayımla-
yacağız” dedi.

TÜRKIYE İhracatçılar Mec-
lisi (TİM), ihracat hedefine 
ulaşmak, ‘Made in Türkiye’ 
markasını güçlendirmek ve 
gelecek nesillere daha iyi bir 
Türkiye bırakmak amacıyla 
çalışmalarına tüm hızıyla de-
vam ediyor. TİM bu kapsam-
da “Her Alanda Sürdürülebi-
lir Türkiye” hedefine ulaşmak 
için başlattığı çalışmalarda 
“Dünyayı tüketmeden, dün-
ya için üretiyoruz” sloganıyla 
“TİM Sürdürülebilirlik Ey-
lem Planı” hazırlamıştı. Ey-

4’üncü sayfadaki haberin devamı
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Arkas Şişecam’ın Mersin Lojistiğini Yönetecek

Mars 
Logistics’den 
Yeni Merkez

ŞIŞECAM, Mersin’de cam am-
balaj, cam ev eşyası ve düzcam fa-
aliyet alanlarına dair tüm lojistik 
operasyonlarını tek merkeze top-
ladı. Mersin’de Şişecam’ın cam 
alanındaki lojistik faaliyetlerinin 
entegre yönetiminin yapılacağı, 5 
kıtada toplam 70’den fazla ülkeye 
ihracat gerçekleştirilecek olan Şişe-
cam Mersin Lojistik Merkezi’nde 
lojistik süreçleri Arkas Lojistik tara-
fından yönetilecek.

Şişecam Mersin Lojistik 
Merkezi’nin açılışına, Şişecam Ge-
nel Müdürü Görkem Elverici, Şişe-
cam Tedarik Zinciri Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Selma Öner, Arkas 
Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Arkas Lojistik Hiz-
metler Grup Başkanı Diane Arcas 
Göçmez, Arkas Lojistik İcra Kuru-
lu Başkanı Onur Göçmez ile Arkas 
Lojistik Genel Müdürü Serhat Kur-
tuluş katıldı. 

Şişecam Mersin Lojistik Merke-
zi’nden cam ambalaj faaliyet ala-
nında bin farklı ürünle 40 ülkeye, 
düzcam alanında 700’e yakın ürünle 
50 ülkeye sevkiyat yapılması planla-
nıyor. Cam ev eşyası faaliyet kolun-
da ise 250 farklı ürünle 30’a yakın 

MARS Logistics, sürdürülebi-
lir büyümesine devam ederek 
Afyon’da 4 bin 500 metrekarelik 
alanda hizmet verecek yeni lojistik 
merkezini açtı.

Mars Logistics Yurt İçi Dağıtım 
Operasyonları Koordinatörü Mah-
mut Yortaç, Afyon’da açılan yeni 
depo ile ilgili şunları söyledi: “Yeni 
hayata geçirdiğimiz Afyon Lojistik 
Merkezi’nde ilk etapta beyaz eşya 
sektöründeki müşterilerimiz için 
dağıtım ve depolama, elleçleme, si-
pariş hazırlama, bayi stok yönetimi, 
bayilere dağıtım ve yetkili servislere 
ürün teslimi hizmetleri vereceğiz. 
İlerleyen dönemlerde farklı sektör-
ler de portföyümüzde olacak.” 

Yortaç, Afyon, Isparta ve Uşak 
il ve ilçelerinde bulunan müşteri 
bayilerine beyaz eşya dağıtımı yapı-
lacağını, bayi stok ve siparişlerin de 
Mars Logistics tarafından yönetile-
ceğini söyledi. 

Mahmut Yortaç, “Müşterileri-
mize komple ve parsiyel dağıtım, 
cross-dock, eve teslimat, lowbed 
taşıması, konteyner taşıması, milk 
run operasyonları, müşteriye özel 
dedike araç ve mikro dağıtım hiz-
metleri sunuyoruz. Müşterilerinin 
ihtiyaçlarına göre yatırımlarım 
yapıyoruz, yakın vadede müşteri 
taleplerine göre Antalya, İzmir ve 
Trabzon’da yeni depolar açmayı 
hedefliyoruz” dedi.

ülkeye ulaşma hedefi bulunuyor. 
Aylık ortalama 2000’e yakın aracın 
işlem göreceği Şişecam Mersin Lo-
jistik Merkezi’nin tedarik, lojistik, 
güvenlik gibi süreçlerinin yönetimi 
ise 120 kişilik bir ekiple Arkas Lo-
jistik tarafından gerçekleştirilecek. 
Şişecam’ın Mersin’deki cam ürünle-
rinin lojistik süreçleri 105 bin met-
rekarelik kapalı alana sahip lojistık 
merkezinde yönetilecek.

Arkas Lojistik İcra Kurulu Baş-

kanı Onur Göçmez konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada “Yıllar içersinde 
geliştirdiğimiz  iş birliğini artırarak 
Şişecam’ın yurt dışındaki üretim 
merkezlerinin lojistik çözüm ortağı 
olmak öncelikli hedefimiz. Arkas 
Lojistik olarak hem yurt dışı faali-
yetlerinde hem de lojistik merke-
zinde insan sağlığı ve güvenliğine 
öncelik vererek operasyonel verimli-
liği ortaya koyarak çalışmaya devam 
edeceğiz” dedi. 
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bir pazara erişim olanakla-
rını gören Çinli firmaların 
Türkiye’ye olan ilgisi de art-
maya başladı. Bunun lojistik 
açısından da büyük etkileri 
olacaktır. Fuarımıza yönelik 
Çinli firma ilgisi de bunun 
somut bir göstergesidir.”

Bu yıl 10-12 Kasım 2021 
tarihleri arasında düzenlene-
cek olan logitrans Transport 
Lojistik Fuarı’nın lojistik 
süreçlerde hızlanan dönüşü-
mün sergi alanı durumunda 
olduğunu belirten Ekin Se-
ren Ünsaç; “Salgınla gelen 
yaratıcı yıkım iş yapma bi-
çimlerinde köklü değişik-
likler yapıyor, bu değişimi 
yakalayamayan, tedarik zinci-
rinde kalıcı halka olma şansı-
nı yitiriyor. Bu süreçlerin elle 
tutulur gözle görülür olduğu 
ortam logitrans sayesinde su-
nuluyor. Bu fırsatı kaçırma-
yın, haydi logitrans’a” dedi. 

AB yeşil mutabakatı
logitrans Fuarı’nın

gündeminde
Dünya, küresel ısınma, çev-

re kirliliği ve büyük bir iklim 
krizi ile karşı karşıya. Avrupa 
Birliği, iklim krizi karşısında 
diğer dünya ülkelerinden da-
ha fazla inisiyatif alıyor. Ha-
yata geçmesi mümkün çeşitli 

ÇINLI firmalar fuarlar yo-
luyla dünyaya açılıyor. Ulus-
lararası Transport Lojistik 
Fuarı logitrans’da yerini ayır-
tan Çinli LYNN Container 
şirketi bunun son örneği. 
“Bu katılımların arkası çorap 
söküğü gibi gelecek. Olağan 
bir şekilde gelişen dijitalleş-
me, salgın etkisiyle en az 7 
yıl öne geldi. Üretimini çeşit-
lendiren ve bilgi teknolojileri 
alanında şaşırtıcı ilerlemeler 
gösteren Çin, bu gelişmeden 
en çok yararlanan ülkelerden 
biri olacak gibi görünüyor” 
diyen EKO Fuarcılık Genel 
Müdür Yardımcısı Ekin Se-
ren Ünsaç; “Çin ile birlikte 
Güney Kore, Japonya, Singa-
pur, Tayvan gibi Uzakdoğu 
ülkelerinin dijital dönüşüm-
deki başarısı, korona salgını 
ile mücadelede de etkisini 
gösterdi. Başta cep telefonu 
olmak üzere Çinli teknolo-
jik ürün üreticisi şirketlerin 
Türkiye’ye ilgisi artıyor” şek-
linde konuştu.  

Çinli şirketlerin sadece 
üretim değil üretimin sür-
dürülebilirliği ve tedarik 
zincirinde kalıcı bir halka 
olabilmenin gereğini yerine 
getirmek üzere lojistik yatı-
rımları da yaptığını savunan 

Ekin Seren Ünsaç; “Çin ih-
racata dayalı büyüme mo-
delinden ithalata da öncelik 
veren bir politikaya geçiyor. 
Türkiye’nin avantajları ne-
deniyle, Türkiye’de yatırım 
yapan Çinli üreticilerin sayısı 
da artmaya devam ediyor” di-
yerek şunları söyledi:

“Uzak Doğunun üretim 
üssü ülkeleri, dijitalleşmeyi 
büyük bir avantaja dönüş-
türdü. Ancak müşterilerinin, 
kendi tedarik zincirlerini 
güvenceye almak istemeleri, 
bu ülkeler adına bir dezavan-
taja dönüştü. Özellikle hızlı 
erişim gerektiren sağlık, gıda, 
tekstil gibi alanlarda, ayrıca 
Avrupa’nın otomotiv başta 
olmak üzere fabrikalarının 
çalışması için gerekli bazı ara 
malların üretiminde hazırlık-
lı olan Türkiye avantajlı du-
ruma geldi. 

Türkiye’nin konumu ve 
lojistik alt yapısı nedeniyle, 
başta Avrupa olmak üze-
re çevresindeki çok büyük 

KURULUŞUNUN 75’inci 
yılını kutlayan Kınay, Esma 
Sultan Yalısı’nda düzenledi-
ği geceye; KTL Uluslararası 
Genel Müdürü Ferhan Ba-
turlar, Kınay Denizcilik ve 
Taşımacılık Genel Müdürü 
Serkan Feridunoğlu, Kınay 
Taşımacılık ve Lojistik Ge-
nel Müdürü Barış Dillioğlu, 
Kınay Yönetim Kurulu Baş-
kanı Sina Kınay, A. Rıza Kı-
nay Vapur Acenteliği Genel 
Müdürü Derya Güçlük, KTL 
Uluslararası Genel Müdür 
Yardımcısı İlker Kızılkaya, 
Kınay Taşımacılık ve Lojis-
tik Genel Müdür Yardımcısı 
Korkut Nadir katıldı.

Gece, gazeteci Cüneyt 
Özdemir’in hazırladığı 

“Kınay” belgeselinin izlen-
mesiyle başladı. Belgeselde 
merhum Ali Rıza Kınay’ın 
“kimsenin hakkını yememek, 
herkesi mümkün mertebe 
memnun etmek” vizyonuyla 
75 sene önce temellerini at-
tığı Kınay’ın tarihsel gelişimi 
ve bu süreçte ülkemizde yaşa-

nanlar Hasan Kınay’ın anlatı-
mıyla ekrana geldi. 

Ardından Kınay Yönetim 
Kurulu Başkanı Sina Kınay, 
“Dışarıdan yaptığımız işe 
öylece baktığınızda ilk anda 
A noktasından B noktası-
na bir şeyleri taşımak olarak 
görebilirsiniz. Oysa biz o A 

noktası ile o B noktasının 
arasına hayat diyoruz. O ge-
miyi insan için yüzdürüyor, o 
yükü insanlardaki anlamı için 
taşıyor, o denizin ardındaki 
geleceğe gidiyoruz. Bu, bizim 
yolculuğumuz...” dedi.

Kınay sözlerine şöyle de-
vam etti: “Sizlere rakamlar-
dan değil Kınay’ın yüzünü 
döndüğü ve gücünü aldığı üç 
alandan; insan, anlam ve gele-
cekten bahsetmek istiyorum. 
Tüm insanlık için zorlu bir 
dönemin içinde olsak da bu-
gün burada birlikteyiz. Ken-
dimizi küresel bir pandemi-
nin tam içinde bulduk, ilk kez 
8 milyar insan aynı şeyden 
korkup aynı kaygıları yaşadık. 
Birlikte korkmak ve birlik-

te kaygılanmak, tam olarak 
Kınay’da mevcut olan şey… 
İnsanlardan oluşan kocaman 
bir organizmayız. Müşteri-
lerimiz insan, çalışanlarımız 
insan… Kaygı duyuyoruz, 
korku yaşıyoruz. Amacımız 
hiç düşmediğimiz kusursuz 
bir yolculuk değil, tam tersi-
ne düşeyazdığında, tökezledi-
ğinde kalkmayı bilmek. Ama-
cımız, beraber kaygılanmak, 
korkuyu da paylaşmak, bir 
sonraki adımı bu paylaşım sa-
yesinde beraber oluşturmak. 
Bu nedenle Kınay’ın 6 değeri 
kalite, müşteri, insan, adalet, 
yenilik, çevreden oluşur. Bu 
değerlerin her birinin teme-
linde insan oluşumuz yatar.”

Sina Kınay; “Bazen o ta-

şıdığınız konteynerin için-
de kavuşmak vardır, hayatı 
kolaylaştıracak yepyeni bir 
altyapının yapıtaşı vardır, 
mutluluk vardır, birinin he-
vesle veya merakla, uykuları 
kaçarak beklediği bir şey var-
dır. Bizim, taşıdıklarımıza 
bir mal gibi bakmamız, kıla-
vuzu olduklarımızın sadece 
nakliyeden ibaret olduğunu 
düşünmemiz mümkün de-
ğil…Bizim işimiz Çıkış nok-
tasındaki anlamı, son varış 
noktasındaki anlama dönüş-
türmek. Kendimizi “Anlam 
Mühendisleriz” olarak ta-
nımlayabiliriz. Çünkü müşte-
rilerimizle ve çalışanlarımızla 
kurduğumuz bağı işte bu an-
lam belirliyor” dedi. 

belirten Ünsaç; “AB, iklim 
krizi karşısında daha fazla ini-
siyatif alıyor, direktifler oluş-
turup birçok dünya ülkesinin 
önünde hareket ediyor” dedi. 

Kasım 2019’da yayınla-
nan Avrupa Yeşil Mutaba-
katı (European Green Deal) 
bildirisinin iklim ve çevre ile 
ilgili zorlukların üstesinden 
gelmek üzere tasarlandığına 
dikkat çeken Ekin Seren Ün-
saç şöyle devam etti: 

“Avrupa Yeşil Mutabaka-
tı; AB ile siyasal, ekonomik 
ve coğrafi açıdan ilişkisi bu-
lunan tüm ülkeler açısından 
büyük bir anlam taşıyor. Ye-
şil Mutabakat (Green Deal) 
Çağrısı, 2050 yılına kadar 
Avrupa kıtasını iklim nötr 
hale getirme hedefi ile bir dizi 
dönüştürücü politikalar üret-
meyi, Ar-Ge ve yenilik proje-
leri yoluyla bu hedeflere katkı 
sunmayı amaçlıyor.

Taşımacılık ve lojistik faa-
liyetleri bu mutabakatın üze-
rinde durduğu konulardan 
belki de en önemlisi. Lojistik 
sektörünün de AB ve AB ile 
ticari ilişkiler içinde olan ül-

kelerle iş yapmaya devam ede-
bilmesi için gelişmeleri dik-
katle izlemesi, aynı zamanda 
gelişime uyum sağlaması çok 
büyük önem taşıyor.

Bu konuda yapılacaklar, 
çizilecek yol haritası, eylem 
planları ve sürece uyum çalış-
malarının büyük bir titizlikle 
gerçekleştirilmesi gerekiyor. 
10-12 Kasım 2021 tarihleri a-
rasında İstanbul Fuar Merkezi 
9’uncu ve 10’uncu  salonlarda 
14’üncü kez düzenlenecek U-
luslararası logitrans Transport 
Lojistik Fuarı; AB iş dünyası, 
AB ile iş yapan ülkelerin üreti-
cileri, tedarikçileri ve bu pay-
daşlara hizmet üreten lojis-
tikçilerini bir araya getirecek 
önemli bir platform olacak. 
Bu durumun gerçekten büyük 
bir fırsat olduğunu düşünüyo-
ruz. AB Yeşil Mutabakatı ve 
mutabakat hedefleri doğrul-
tusunda iş yapma modelleri 
logitrans Fuarı’nda enine bo-
yuna ele alınarak önümüzdeki 
döneme dair önemli bir pro-
jeksiyon tutulacaktır. Konuya 
ilgi duyan tüm iş dünyasını 
fuarımıza davet ediyoruz.”

direktifler oluşturan AB, bir-
çok dünya ülkesinin önünde 
hareket ediyor. 

Küresel ısınma ve iklim 
değişikliği ile mücadele kap-
samında bölgesel veya ulusla-
rarası düzeyde birçok çalışma 
yürütülüyor. Ekolojik denge-
nin bozulması, iklim krizinin 
etkilerinin artması gibi ne-
denler dünya ülkelerini ön-
lem almaya zorluyor. Konuyla 
ilgili olarak; “Kyoto Protoko-
lü ve Paris Anlaşması ile dün-
yadaki ülkelerin birçoğunun, 
sera gazı emisyonlarının ve 
küresel ısınmanın azaltılması 
adına taahhütleri bulunuyor” 
diyen EKO Fuarcılık Genel 
Müdür Yardımcısı Ekin Se-
ren Ünsaç; “İmzalanan anlaş-
malara rağmen gelişmiş bazı 
ülkeler, anlaşmaların şartla-
rının kendi ekonomilerine 
olumsuz etkilerini gerekçe 
göstererek bazı tedbirleri uy-
gulamıyor” şeklinde konuştu. 

Konuyla ilgili olarak, Av-
rupa Birliği’nin şimdiye ka-
dar en somut adımları atan ve 
diğer ülkeleri de bu konuda 
teşvik eden taraf olduğunu 

Lojistik Süreçlerde 
Dönüşüm Hızlanıyor
Çin Batıya Yaklaşıyor

Kınay 75’inci Kuruluş Yıldönümünü Törenle Kutladı

8

Çinli teknoloji şirketleri gözünü Türkiye’ye dikti. logitrans, lojistik sü-
reçlerde hızlanan dönüşümün sergi alanı durumunda. İthalata da ön-
celik veren Çin, Türkiye’ye lojistik yatırım alanı olarak bakıyor. Tedarik 
zincirinde kalıcı halka olmak için haydi logitrans’a.  

Birinci sayfadaki haberin devamı

EKO Fuarcılık Genel Müdür 
Yardımcısı Ekin Seren Ünsaç
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Ekol 2050’de Sıfır Karbon Emisyonu Hedefliyor
DÜŞÜK karbonlu teknolojiler ve 
ekipmanlarla donanmış filo ve li-
man yatırımlarıyla hizmet ağını ge-
nişletiyor. Enerji ve çevre tasarımın-
da liderlik yaklaşımı ile geliştirerek 
devreye aldığı LEED Sertifikalı (Le-
adership in EnergyandEnvironmen-
tal Design) tesislerleyeşil liman ve 
ofislere yaptığı yatırımları sürdürü-
yor. Avrupa’nın en büyük depolama 
alanlı yeşil tesisi Lotus’ta çatı Gü-
neş Enerji Santrali  projesine tüm 
hızıyla devam ediyor. 2014 yılında, 
Türkiye’de Yeşil Ofis Diploması 
alan ilk lojistik firması olmayı başa-
ran Ekol, çalışma alanlarının tama-
mını Yeşil Ofis programına uygun 
bir şekilde kuruyor. 

Avrupa Yeşil Mutabakatısonrası iv-
me kazanan iklim krizi ile etkin müca-
delede; hizmet sunduğu küresel üreti-
ci firmaların karbon emisyonları ve 
iklim krizine karşı verdikleri taahhü-
de paralel olarak sera gazı envanterini 
hesaplayan Ekol, 2020 Kurumsal Kar-
bon Ayak İzini ISO 14064-1:2018 
uluslararası standardına göre güncel-
leyerek, uluslararası bağımsız denetim 
şirketi BureauVeritas’ ın denetimle-
riyle doğruluğunu tescil ettirdi. 

Ekol Kurumsal Sürdürülebilirlik 
Direktörü Enise Ademoğlu Mat-
bay, “Avrupa Birliği Yeşil Mutaba-
kat gereği 2030’a kadar emisyon-
ların yüzde 55 azaltılması, 2050’ye 
kadar da İklim Nötr kıta olma hede-
fine ulaşılması için aksiyonlarımızı 
almaya başladık. 2030 yılına kadar 
2020 baz yılı karbon emisyonları-
mıza kıyasla; toplam emisyonları-
mızı (Kapsam 1-2 ve 3) toplam ciro 
başına (tCO2e/ ciro EUR) yüzde 
55 azaltmayı, Avrupa’da dolaşım-
da olan araçlardan kaynaklı toplam 
emisyonumuzu yüzde 75 azaltmayı 
hedefliyoruz. 2050 yılında da kar-
bon nötr hedefimize ulaşmak için; 
Bilim Temelli Hedefler Girişimi 
(ScienceBasedTargets) süreçlerine 
de geçmeyi programımıza alıyoruz.

Gayemiz sonuçları yönetmek değil, 
süreci yönetmek. Bu nedenle 2008’de 
iş yapış şeklimizi; sürdürülebilir iş 
modeli olan intermodale çevirdik. E-
kol operasyonlarının yüzde 65’ini ta-
şımacılık oluşturuyor. Bunun da yüz-
de 85’i intermodal. Bununla birlikte 
ciromuzun ikinci en büyük hizmet 
alanı olan depolamada da yenilene-
bilir ve temiz enerji (GES) kaynakları 
kullanıyoruz. Bu sayede tüm değer 
zincirimizdeki karbon emisyonsalı-
mını azaltmış oluyoruz. Yeşil Muta-
bakat kriterlerinin uygulamaları hala 
lojistik sektörü için net değil. Bunun 
için henüz yaptırımlar devreye girme-
di.”  değerlendirmesinde bulundu.

Tüm bunların sonucunda Ekol, 
“Yaşam İçin, Şimdi” sürdürülebi-
lirlik çatı stratejisi kapsamında sür-
dürülebilirlik projelerini paylaşacağı 
Proje 21 etkinlikleri için düğmeye 
basıyor. Proje 21 yayınlarıyla Ekol; 
sürdürülebilirlik kültür dönüşümü-
nü tüm paydaşlarına görünür kıla-

cak bir platform oluşturacak. 
 İlki 21 Eylül 2021 tarihinde Har-

vard Business Review Türkiye Ge-
nel Yayın Yönetmeni Serdar Turan 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
etkinlikte, Ekol Kurumsal Sürdürü-
lebilirlik Direktörü EniseAdemoğlu 

Matbay, “Kurumsal Karbon Ayak 
İzi Yönetişim Programı”nı ayrıntı-
larıyla aktardı.

 “Proje 21” etkinlikleri Sürdürü-
lebilirlik Günü olarak kutlanacak 
ve her ayın 21’inde tekrarlanacak. 
Ekol aynı zamanda Ekollülerin 
günlük alışkanlıklarda yapacakları 
küçük değişikliklerle dünyada kar-
bon emisyonlarının düşürülmesine 
yaratacağı katkı konusunda bilinç 
oluşturmayı hedefliyor.



LOJİSTİK

10
EYLÜL 2021

izlenebilir ve sürdürülebi-
lir hizmetler sağlayabilmek 
adına yakın zamanda birçok 
firma Lojistik 4.0’ın yarattı-
ğı teknolojik gelişmelerden 
faydalanacaktır.

Nesnelerin interneti (IoT)
Nesnelerin interneti (IoT) 

teknolojisi, endüstriler için 
her geçen yıl daha fazla önem 
kazanıyor. Depolarda kulla-
nılan sensörlerden süzülen 
verilerin anlamlı bilgilere 
dönüştürülerek kullanılması, 
şirketlerdeki verimliliği artı-
rıyor. Lojistik organizasyon-
larında nesnelerin interneti 
sayesinde hızlı ve nitelikli bir 
tedarik süreci sağlanabiliyor. 
Birbirleriyle iletişim kurup 
kendi aralarında çeşitli dü-
zenlemeler yapabilen araçlar 
özellikle depolarda oldukça 
işlevsel olabiliyor.  Depo içe-
risinde bulunan ürünü diğer 
alanlara aktarırken kullanılan 
ve birbirleriyle haberleşen in-
sansız araçlar, kendilerine has 
öncelikler ve kurallar çerçeve-
sinde hareket ediyor. Bu akıl-
lı araçlar, tedarik zincirinin 
farklı nesneleri ile de haber-
leşerek çevrimiçi tepkiler ve-
rebiliyor. IoT ve yapay zeka ile 
oluşturulan dijital sistemler 
siparişin depodan çıkarılması 
ile başlayan süreci inanılmaz 
ölçüde hızlandırabiliyor.

3 boyutlu yazıcılar
Lojistik; doğru malzeme-

nin, doğru miktarda, doğru 
durumda, doğru yerde, doğru 
zamanda, doğru tüketiciye, 
doğru fiyatla ulaşması olarak 
tanımlanabilir. Bu tanıma 
dayanarak 3 boyutlu yazıcı-
lar, lojistik ve tedarik zinciri 

LOJISTIK sektörünün,  
müşteri ihtiyaçlarına yönelik 
olarak yüksek verimlilik, es-
neklik, hızlı hareket etme ve 
karar alma ile ilgili karşı kar-
şıya kaldığı zorlukları vardır. 
İşletmelerin bu zorlukların 
üstesinden gelebilmesi mo-
dern teknolojileri kullanma 
ve yönetme şekline bağlıdır. 
Bu bir dönüşümü temsil et-
mektedir. Lojistik 4.0 veya  
“akıllı lojistik” olarak adlan-
dırılan bu dönüşüm; lojistik 
operasyonlarında ileri tekno-
loji sensörlerinin ve gelişmiş 
robotiklerin kullanımını, 
tüm tedarik zincirinin bilgi 
teknolojileri ile bağlantısını 
içermektedir. Bir tedarik zin-
ciri içerisindeki tedarikçiler, 
üreticiler, perakendeciler ve 
müşteriler arasındaki işbirli-
ği, koordinasyon ve iletişim 
dijitalleşme ve süreç otomas-
yonu ile sağlanabiliyor. Artık 
firmaların değil, tedarik zin-
cirlerinin yarıştığı dünyamız-
da, Lojistik 4.0 işletmeler için 
büyük bir fark yaratıyor. 

Lojistikte süreç verimliliği 
oldukça önemli bir göster-
gedir. Bu nedenle tüm Lojis-
tik 4.0 uygulamalarının esas 
amacı verimliliği artırmaya 
yöneliktir. 

Lojistik 4.0’ın getireceği 
avantajları şu şekilde ifade 
edilmektedir; 

Hız: Dronelar ve robotlar 
ile yüksek hızda teslimat sağ-
lanacak. 

Güvenirlik: Depolamada 
kullanılan robotlar ile depo 
süreçlerinde yüksek güveni-
lirlik sağlayacak.

İşletme Ma-
liyetleri: Akıllı 
sensörlerin ve 
otonom cihazların 
kullanımı ile stokların izlene-
bilirliğinin ile işletme mali-
yetleri düşürülecek.

Verimlilik: Blockchain 
teknolojisi ile konteyner yük-
lemelerinde verimlilik artışı 
sağlayacak.

Standardizasyon:  Teknolo-
jinin kullanımı ile lojistik sü-
reçleri standart hale getirecek.

İşgücü: İşlerin makineler 
tarafından yapılması işgücü 
tasarrufunu sağlayacak.

Yenilik ve Değişiklik: Yeni 

teknolojilerin ortaya çıkması 
farklı değişiklikleri de berabe-
rinde getirecek.

Kovid-19 pandemi süre-
ci nihai kullanıcı açısından 
olduğu kadar birçok endüst-
ri dalında da teknolojinin 
hızla kullanımını gerekti. 
Bu süreç, işletmelerin iş mo-
dellerini zorunlu ve radikal 
olarak değişimlere uğratmış 
ve uğratmaya da devam ede-
cektir. Bu dönem içerisinde 
e-ticaretin yaygınlaşması ve 
teslimatların artış gösterme-
si; yeni model ve yöntem ara-
yışı içerisinde olan işletme-
lerin Lojistik 4.0’a hızlı bir 

şekilde adapte 
olmaları gerekli-

liğini doğurdu.
Lojistik süreçlerini

geliştiren teknolojiler 
Lojistik sektörü oldukça 

hızlı ve benzeri görülmemiş 
bir dönüşüm içerisindedir. 
Lojistiğin geleceği inovasyon 
ve teknoloji ile döşenmiştir. 
Yapay zeka, nesnelerin in-
terneti, 3D yazıcılar, artırıl-
mış gerçeklik,  bulut bilişim, 
blockzincir, RFID, drone 
vb. teknolojilerin bir kısmı 
lojistik alanında halihazır-
da uygulanırken, daha hızlı, 
daha ucuz, daha güvenilir, 

kullanıcı teslimatları tarafın-
da önemli bir yer edineceğine 
ve önümüzdeki birkaç yıl için-
de drone’ları hayatlarımızın 
vazgeçilmez birer parçası ola-
cağına kesin gözle bakılıyor. 

Yapay zeka
Tedarik zinciri planlama-

sının karmaşık yapısını daha 
öngörülebilir bir hale getir-
mek için en sık başvurulan 
Endüstri 4.0 unsurlarından 
birisi de yapay zeka oluyor. 
Yapay zeka diğer birçok sek-
törde olduğu gibi lojistik 
sektöründe de büyük verinin 
analizi için kullanılıyor. 

Tedarik zincirleri, satın al-
ma siparişleri, faturalar, lojis-
tik ve depolama talimatları,  
gönderi bildirimleri ve kredi 
ve borç notları yoluyla mal 
ve hizmet alışverişini düzen-
lemeye çalışan birden fazla 
tarafı içeriyor.

Yapay zeka, tahmine da-
yalı analizler ile müşterilerin 
önceki davranışlarına göre ne 
sipariş edebileceğini seziyor. 
Çeşitli tahminlerde buluna-
bilen algoritmalar da ürünle-
ri erkenden hazırlayıp teslim 
süresini azaltabilme potansi-
yeline sahip oluyor. Tedarik 
zincirinde, özellikle depo oto-
masyonu için kullanılan yapay 
zeka sistemleri de yanlış ürün 
gönderme sorununu azaltıyor 
ve ürünün depodan çıkma sü-
resini oldukça kısaltabiliyor.  

Blok zinciri teknolojisi
Blok zinciri teknolojisi te-

darik zincirini demokratikleş-
tiriyor ve tüm katılımcılarla 
güvenli ve şeffaf bir ağ oluştu-
ruyor. Blok zinciri, şirketlerin 
çok şirketli ağlarda şeffaflık 

kazanmasını sağlıyor. Bir gü-
ven temeli oluşturmak için 
blok zinciri, bilgi alışverişinin 
geçmişini belgeliyor.

Lojistik sektörü blok zin-
cirini ürünlerin hareketini 
belgelemek ve kalıcı işlem 
tarihçeleri yapmak için kulla-
nabilir. Bu da maliyetleri, ge-
cikmeleri ve manuel işlemler-
le ilgili insan hatasını büyük 
ölçüde azaltacaktır.

Akıllı sipariş yönetimi
Tedarik zincirleri, mükem-

mel sipariş ve ana envanter 
görünürlüğünü düzenler. 
Geleceğin tedarik zincirleri, 
sizin adınıza çalışan, birden 
fazla ortak genelinde, akıllı 
bir sipariş yönetimi sistemi-
nin, kaynaktan teslimattan 
geri dönüşe kadar gerçek 
zamanlı olarak taleplerini 
düzenlemesini sağlayacaktır. 
Perakendeciler, modern uy-
gulamalardan ve API’ler, 
mikro servisler ve hibrit bulut 
ortamları tarafından yönlen-
dirilen bir platformdan ya-
rarlanacaklar. Nakliye, satın 
alma, vergi ve lojistik kuralla-
rını oluşturmak ve otomatik-
leştirmek için makine öğren-
mesi uygulanacak. Esneklik, 
veri alımı, analitik ve AI ye-
tenekleri, sipariş yönetimini 
ve müşteri deneyimini baştan 
sona dönüştürecek.
Büyük veri ve veri analitiği 

Büyük veri, lojistik ve te-
darik zinciri yönetiminde 
yaygın olarak kullanılan izle-
me ve sensör cihazları, mobil 
cihazlar, nesnelerin interneti 
ve radyo frekansı tanımlama 
(RFID) teknolojisi ile ilgili 
çeşitli kaynaklardan gelmek-
tedir. Verinin, değer ve re-
kabet avantajı elde etmek 
amacıyla lojistik hizmet sağ-
layıcıları tarafından ne şekil-
de kullanılması gerektiğinin 
bilinmesi, lojistik hizmet sağ-
layıcısının geleceğini önemli 
derecede ilgilendirmektedir. 
Büyük veri, günümüzde lo-
jistik süreçleri iç içe bir kav-
ramdır. Hızla büyüyen çev-
rimiçi ticaret nedeniyle daha 
karmaşık tedarik zincirleri 
oluşmakta ve bundan dolayı 
veri hacmi gün geçtikte daha 
da artmaktadır. Günümüzde 
veri hacminin yüzde 85’i şir-
ketler tarafından üretilmekle 
beraber, bu hacmin büyük bir 
kısmı ise lojistik faaliyetler es-
nasında üretilmektedir. 

Lojistik faaliyetlerdeki her 
hareket, sonrasında verimli 
bir şekilde analiz edilmesi ge-
reken verileri yaratmaktadır. 
Doğru yapılan her analiz, lo-
jistik süreçlerin optimizasyo-
nu anlamına gelmektedir.

faaliyetleri üzerinde önemli 
kazanımlar sağlayacaktır.

3 boyutlu yazıcıların kul-
lanımı, kişi ve kurumları bir 
lokasyona bağlı kalmasının 
önüne geçmiştir ve bu saye-
de şirketler ürünlerini mobil 
üretim ekipmanlarıyla müşte-
rilerine yakın bir lokasyonda 
üretim yapabilme kabiliye-
tine sahip olacaklardır. Bu 
durum son kilometre lojistiği 
üzerine olumlu etkiler yarata-
caktır. 3 boyutlu yazıcıların 
diğer bir etkisi de yedek par-
ça üretimi üzerine olacaktır. 
3 boyutlu yazıcılarla yedek 
parça üretimi ihtiyaç anında 
gerçekleştirileceğinden yedek 
parçaların depolanmasının ve 
bunlara sermaye bağlanması-
nın önüne geçilecektir.

Drone’lar
Birçok farklı sektörde ba-

şarılı bir şekilde kullanılan 
drone çeşitleri, Lojistik 4.0 
ile birlikte tedarik zincirinin 
de önemli bir parçası haline 
geliyor. Sipariş ettiğimiz ürü-
nün kapımıza bir drone ile 
getirilmesine gelecekte sık-
lıkla şahit olabiliriz. Lojistik 
firmalarına inanılmaz bir hız 
kazandıracak bu sistem, ya-
pay zeka ve IoT gibi endüstri 
4.0 bileşenlerinin desteği ile 
oluşturulmuş tedarik zinciri 
planlamalarına da rahat bir 
biçimde uyum sağlayabiliyor. 

IoT tarafından tedarik edi-
len tedarik zincirleri, olayları 
görmek ve meydana geldik-
leri senaryolara tanık olmak 
için sensörler, GPS ve hava 
durumu modellerinden ge-
len verileri giderek daha fazla 
birleştiriyor. Drone’ların son 

Lojistiği İleriye Taşıyan Teknoloji:YAPAY ZEKA

Lojistik sektörünün Endüstri 4.0 ile tanışması sayesinde tedarik zinciri yönetiminde hızlı 
ve yoğun bir dijitalleşme süreci yaşanmaya başladı. Dijitalleşen ve akıllanan tedarik zinciri 
sayesinde, hızla artan veriyi ve karmaşık değişkenleri kontrol altına alabilmek kolaylaşacak 
gibi görünüyor. Yapay zeka, IoT ve drone’lar karmaşık süreçte daha etkin kararlar almak ve 
bunları hızlı bir şekilde uygulamayı mümkün kılıyor.    

Birinci sayfadaki haberin devamı
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mu ve oy birliği ile kabulünün 
ardından dernek ve iktisadi 
işletmenin bütçe görüşmele-
rine geçildi; gelir-gider tab-
loları ve bilançoların uygun-
luğu genel kurulca onaylandı.

Mali tabloların görüşülmesi 
ve ibraların ardından UTİ-
KAD Eski Başkanı Kosta San-
dalcı, görev süresi biten UTİ-
KAD Başkanı Emre Eldener’e 
dernek adına şilt takdim etti. 

UTİKAD Eski Başkanı 

UTIKAD 38’inci Seçimli O-
lağan Genel Kurul Toplantısı, 
15 Eylül Çarşamba günü Hil-
ton İstanbul Bomonti Hotel 
& Conference Center’da ger-
çekleştirildi. Tüzük değişiklik-
lerinin oylanmasının ardından 
geçilen başkanlık seçiminde 
Ayşem Ulusoy ve Önce UTİ-
KAD ekibi 168 oy alarak seçi-
mi kazandı. Kayıhan Özdemir 
Turan ise Geçmişten Geleceğe 
UTİKAD ekibi ile 145 oy aldı. 

Son kez Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak kürsüye çıkan 
Emre Eldener, yaptığı açılış 
konuşmasında bu görevde 
geçirdiği süre boyunca UTİ-
KAD için çalışmaktan büyük 
keyif aldığını dile getirdi. 

Eldener, “Görevi seçilecek 
bir sonraki arkadaşıma içim 
rahat olarak devredeceğim. 
Çünkü hem Yönetim Kuru-
lu’ndaki arkadaşlarım hem 
İcra Kurulumuz pandemi 
nedeniyle yaşadığımız bu ola-
ğanüstü dönemde büyük bir 
özveri ile çalıştı” dedi. 

“UTİKAD’ın önümüzdeki 
dönemlerde de sektörün ya-
rarı için çalışacağına eminim” 
diyerek sözlerini sürdüren El-
dener, “Ancak unutmayalım 
ki; UTİKAD giderek artan 
gücünü ve etkinliğini sürdürü-
lebilir bir yönetim ve kurum-
sal hafızanın aktarılmasıyla 
kazanmıştır” diye konuştu.

Faaliyet raporunun sunu-

lan Dr. Kayıhan Özdemir Tu-
ran liderliğindeki ekibin tüzük 
değişikliği önerilerinin değer-
lendirilmesiyle devam edildi.

Dr. Kayıhan Özdemir Tu-
ran ve ekibinin derneğin ismi-
nin değişmesi, Yönetim Kuru-
lu Üye sayısının arttırılması ve 
dernek üyeliği ile ilgili olarak 
belge zorunluluğu aranması 
önerileri açık oylamaya sunul-
du. Ancak yeterli kabul sayısı-
na ulaşılamadığı için öneriler 
reddedildi. 

Tüzük değişikliklerinin oy-
lanmasının ardından Başkan 
adayları Ayşem Ulusoy ve Dr. 
Kayıhan Özdemir Turan sı-
rayla sahneye gelerek üyelere 
hitaben konuşma yaptı ve se-
çime geçildi. Gizli oy ve açık 
sayım usulü ile gerçekleşen 
seçimlerin sonucunda Ayşem 
Ulusoy liderliğindeki Önce 
UTİKAD ekibi kazandı.

Ulusoy: “Derneğimizi el 
birliği ile daha da iyi

noktalara taşıyacağız”
Seçim sonuçlarının açık-

lanmasının ardından kürsüye 
çıkan Ayşem Ulusoy, “Bana 

destek veren tüm üyelerimi-
ze, Önce UTİKAD Ekibin-
deki çalışma arkadaşlarıma 
ve aileme teşekkür ederim. 
Yıllarını lojistik sektörüne ve 
UTİKAD’a vermiş biri ola-
rak bu görevi hakkıyla yerine 
getirmek için elimden geleni 
yapacağım” diye konuştu. 

UTİKAD’ın uluslararası 
taşımacılık ve lojistik sektörü 
yararına çalışmalarını sürdü-
receğini de dile getiren Ulu-
soy, “Derneğimizi el birliği ile 
daha da iyi noktalara taşıyaca-
ğız. UTİKAD Başkanlığı çok 
kıymetli bir emanet, benden 
önceki Başkanlar gibi elimi 
taşın altına koyarak sektörü 
geliştirmek için çalışmaya de-
vam edeceğim” dedi. 

Turgut Erkeskin ve UTİ-
KAD Başkanı Emre Eldener, 
2011-2021 tarihleri arasında 
UTİKAD Genel Müdürü 
olarak görev yapan Cavit 
Uğur’a şükran plaketini sun-
du. Cavit Uğur, kısa ve duy-
gulu konuşması ile hem üye-
lere hem de Yönetim Kurulu 
ve İcra Kurulu’ndaki çalışma 
arkadaşlarına veda etti.

Toplantı, “Geçmişten Gele-
ceğe UTİKAD’ ismiyle katı-

YURTIÇI Kargo Ge-
nel Müdürü Fatih Önyol, 
Kontrol Sende isimli yeni 
projelerini hayata geçirdik-
lerini duyurdu. Bu uygula-
ma ile e-ticaret kullanıcıları-
nın konforu artarken, alıcıyı 
evde bulamama sorunu ta-
rih olacak. 

Fatih Önyol, Yurtiçi 
Kargo’nun geçtiğimiz sene 
hayata geçirdiği YK Plus 
modelini büyütmeye devam 
ettiklerini ifade etti. Bu-
gün itibari ile 3 bine yakın 
teslim noktaları olduğunu 
ifade eden Önyol, 200’e 
yakın akıllı kargo dolabını 
da sisteme dâhil ettiklerini 
açıkladı ve son projeleri olan 
Kontrol Sende’nin detayları-
nı paylaştı. “Bu ay itibariyle 
ise müşterilerimize daha iyi 
hizmet vermek için yeni bir 
projeyi hayata geçirmiş bu-
lunuyoruz. Projemizin adı 
ise “Kontrol Sende”. Kontrol 
Sende projesi ile e-ticaret 
kullanıcılarına kargo dene-
yimini mükemmelleştirecek 
bir ortam sağlamayı planlı-
yoruz.”

Kontrol Sende projesi 
ile kargo operasyonlarının 
dinamiklerinin ciddi öl-
çüde değişeceğini belirten 
Önyol, “son dağıtım nok-
tasında tüm yönetimi alıcı-
ya bırakıyoruz. Artık alıcı 

adreste olmasa bile bizi 
yönlendirebilecek, kurye-
mizi harita üzerinden ta-
kip edebilecek. Artık alıcı 
kargoya göre değil, kargo 
alıcıya göre hareket ede-
cek” dedi ve sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Kontrol Sende uygu-
laması ile e-ticaret site-
lerinden kargo bekleyen 
müşterilerimiz, kargosu 
dağıtıma çıkar çıkmaz hari-
ta üzerinden konum takibi 
yapabilecek. Kargosunun 
hangi noktada olduğunu 
görmek dışında, kişi eğer o 
an evinde değilse, uygulama 
üzerinden kargosunu en ya-
kındaki kargo teslim nokta-
sına bırakmamızı talep ede-

bilecek. Eğer 
farklı bir 
gün gelme-

mizi isterse, 
önümüzdeki 3 iş gününden 
birini tercih edebilecek. Ya 
da ilgili e-ticaret sitesinden 
herhangi bir kargo beklemi-
yorsa, yine aynı uygulama 
üzerinden gelen kargoyu 
istemediğini bize bildirebi-
lecek. Saniyeler içerisinde 
iade sürecini başlatabilecek.

“E-ticaret 
kullanıcılarının 

konforunu en üst seviye-
ye çıkaracağız”

Önyol, “Kargo kapa-
sitemizi artırmak amacı 
ile bahsettiğim YK Plus 
projesini devreye aldık. 
Şube sayılarımızı artırdık, 
personel sayımızı artır-
dık. Ayrıca yaklaşık bir ay 
sonra saatlik işleme kapa-
sitesi ile Türkiye’nin en 
büyük otomasyonlu ak-
tarma merkezini devreye 
alıyoruz. Bir yıl içerisinde 
yaptığımız bu yatırımlarla 
operasyon kabiliyetimizi 
ciddi oranda arttırdık ve 
arttırmaya da devam edi-
yoruz” dedi.

Hali hazırda sektöre 
oranla yüksek olan operas-
yon hacmimizi daha da bü-
yüttük. Yine hali hazırda 
yüksek olan memnuniyet 

seviyemizi daha iyi noktala-
ra çektik. Şimdi ise müşte-
rilerimize e-ticaret kanalın-
dan bekledikleri kargoları 
tüm şeffaflığı ile yönetme 
şansı veriyoruz. Yukarıda 
detaylarını anlattığım gibi; 
artık evde kargo beklemek 
istemiyorlarsa beklemek 
zorunda değiller. Kontrol 
sende uygulamamız ile ken-
dilerini daha rahat hissede-
bilecekler. Şuan 8 müşteri-
miz ile çalışma başlattık. Bu 
çalışmanın kapsamını gün 
geçtikçe büyütüyoruz. Müş-
teri deneyimini iyileştirmek 
isteyen, mutlu müşteriler 
isteyen tüm e-ticaret siteleri 
bu hizmeti almak isteye-
cektir. Yani yakında bizimle 
çalışan tüm e-ticaret sitele-
rinde kontrol sende uygu-
lamamızı görmeye başlaya-
caksınız” diye konuştu.

Önyol sözlerine şöyle de-
vam etti: “Bugün yaptığımız 
her yeni yatırımda, attığımız 
her adımda bunu düşüne-
rek çalışmalarımızı devam 
ettiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 
yaptığımız yatırımların üze-
rine daha fazlasını ekleyerek 
sektörün gelişimine katkıda 
bulunmak istiyoruz. Attı-
ğımız her adımın müşteri-
lerimizin memnuniyetini 
arttırmayı hedeflediğinin 
bilinmesini istiyoruz.”

UTİKAD’ın Yeni Başkanı Ayşem Ulusoy

UTİKAD İş’te Eşit Kadın
Sertifikası’nı
Tekrar Yeniledi

Kargo Sektöründe Yeni Bir Dönem Başlıyor

UTİKAD Başkanı
Ayşem Ulusoy

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet 
Üretenleri Derneği’nin (UTİKAD) yeni başkanı 
Ayşem Ulusoy oldu.

ULUSLARARASI Ta-
şımacılık ve Lojistik Hiz-
met Üretenleri Derne-
ği UTİKAD, kurumsal 
sorumluluk çerçevesinde 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Sürdürülebilirlik Akade-
misi tarafından verilen İş’te 
Eşit Kadın Sertifikası’nı ye-
nilemek için denetime giren 
UTİKAD, aradan geçen 
süreçte ortaya koyduğu ça-
lışmalar ve gelişim ile 2021 
yılı Eylül ayında yeni-
den sertifi-
ka aldı.

Lojis-
tik sektörü-
nün geleceğine yönelik 
yürüttüğü sürdürülebilir-
lik çalışmaları kapsamında 
Sürdürülebilir Lojistik 
Sertifikası’nı sektöre sunan 
UTİKAD, 13 Şubat 2015 
tarihinde ise Birleşmiş Mil-
letler Küresel İlkeler Sözleş-
mesi imzacısı olmuştu.

Global Compact küre-
sel ağına katılan kâr amacı 
gütmeyen kuruluşlar ta-
rafından iki yılda bir ‘So-
rumluluk Bildirim Raporu’ 
yayımlanması sürecine isti-
naden de ilk kez 2017 yılın-
da UTİKAD Sorumluluk 
Bildirim Raporu’nu yayın-
ladı. 2019 yılında ikinci ra-

porun ardından UTİKAD, 
2021 yılı ocak ayında üçün-
cü kez ‘Sorumluluk Bildi-
rim Raporu 2019-2021’i 
kamuoyuna sundu.

2009 yılında, sürdürüle-
bilir ve daha yaşanabilir bir 
dünya için iş dünyasında de-
ğişim yaratmak ve geleceği 
şekillendirmede etkili olmak 
üzere oluşturulan Sürdürüle-
bilirlik Akademisi, “Değişim 
Zamanı” sloganı ile sürdü-

rülebilirliği kurum-
ların gün-

deminde 
t u t m a y ı 

b a ş a r d ı . 
2015 yılından itibaren 

ise “Değişimi Yönetmek” 
hedefi ile çalışmalarını yürü-
ten kurum, İngiliz denetim 
şirketi Intertek iş birliği ile 
İş’te Eşit Kadın Sertifikası 
projesini hayata geçirdi.

Sertifikanın devamlılığını 
sağlamak için başvuru yapan 
UTİKAD, başarılı geçen 
denetim sonucunda yüksek 
bir puanla yeniden sertifi-
kalandırıldı. Lojistik sektö-
ründeki kadın istihdamına 
yönelik farkındalığı arttır-
mak amacıyla çalışmalarını 
sürdüren UTİKAD, tüm 
üyelerini de İş’te Eşit Kadın 
Sertifikası almaya davet etti.

Yurtiçi Kargo Genel 
Müdürü Fatih Önyol



KARAYOLU taşımacılığı 
lojistikçiler, dış ticaret fir-
maları, dağıtıcılar ve tüketi-
ciler gibi ekonomik hayatın 
taraflarını çok yakından ilgi-
lendiren şoför krizi ile karşı 
karşıya. Sektörün büyüyen 
sorunu ile ilgili, kaliteli şoför 
yetiştirilecek meslek liseleri-
nin olması gerektiğini vur-
gulayan Alışan Lojistik İcra 
Kurulu Üyesi Ayhan Özekin, 
eğitimli şoförler yetiştirildiği 
takdirde, yurtdışına çıktıkla-
rında, ülkemizi gerek doğru 

lisan kullanımı, gerekse pro-
fesyonellik anlamında daha 
iyi temsil edebileceklerinin 
altını çizdi.

Sektörde ciddi şekilde ya-
şanan şoför sıkıntısının sek-
tör olarak zorlanılan konular-
dan biri olduğunu ifade eden 
Özekin, “Alışan Lojistik ola-
rak, konuyla ilgili çözümler 
üretebilmek amacıyla birçok 
farklı uygulama denedik. Bir 
yandan klasik iş ilanları çıkı-
yor diğer yandan ise, bulun-
duğumuz şehirlerdeki hem-

şeri dernekleri, üniversiteler, 
sektör dernekleri ve yerel yö-
netimler üzerinden de du-
yurularımızı yapıyoruz. Öte 
yandan bu konuyla ilgili mes-
lek derneklerinin yürüttükle-
ri projelerin içinde olmaya da 
devam ediyoruz” dedi.

Özekin, Türkiye’de yaşana 
şoför açığı nedeniyle kadın sü-
rücü istihdamının artırılması 
ile ilgili yaptığı açıklamada;  
“Bir “Women Owned Com-
pany” (Kadın Sahipli İşletme) 
olarak elbette katkısı olaca-
ğına inanıyoruz ve bu yönde 
başvurular almaya başladık, 
hatta değerlendirme sürecine 
dahi girdik. Ancak kadın şo-
för istihdamının, mevcut açığı 

kapatmaya yeteceğine inanmı-
yorum” diye konuştu.

Alınan 69 yaş sınırının sek-
tör için geçici bir rahatlama ya-
racağını ancak, probleme kesin 
çözüm olmayacağını kaydeden 
Özekin, 4 sene sonra bu yaş sı-
nırına gelecek şoförlerin prob-
lemlerinin artarak karşımıza 
çıkacağını sözlerine ekledi.

Üniversitelerin lojistik me-
zunlarına yönelik staj veya işe 
alım konusunda yıllardır var 
olan ve olmaya devam edecek 
işbirliklerinin olduğunu dile 
getiren Ayhan Özekin, “Ö-
zellikle lojistik bölümü olan 
Üniversiteleri ziyaret ediyor, 
kariyer günlerine, panellerine 
katılıyor, staj imkânı sunuyor, 

Yönetici Yetiştirme Programı 
(MT) tasarlıyor, okul kulüp-
lerini destekliyoruz. Bunun 
gibi işbirliklerinin artmasını 
ise yürekten diliyoruz” şek-
linde konuştu.

Şoförlerin ve tüm karayolu 
çalışanlarının ayrı bir iş kanuna 
sahip olmaları gerektiğini vur-
gulayan Özekin şöyle devam 
etti: “Zira buradaki turn-over 
mevcut iş kanunundaki net ol-
mayan hususlar nedeniyle çok 
yüksek ve kontrol altına alın-
ması gerekiyor. Kaliteli eleman 
yetiştirmek gerektiğini düşü-
nüyorum; bu sebeple de Şoför 
Meslek Lisesi gibi bir meslek 
lisesi alt kırılımına sahip olmak 
gerekiyor ki standartlar kazan-

dırılmış olsun. Öte yandan 
eğitimli şoförler, yurtdışına 
çıktıklarında, ülkemizi gerek 
doğru lisan kullanımı, gerekse 
profesyonellik anlamında daha 
prestijli olarak temsil edebile-
cektir kanısındayım.”
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TAŞIMACILIK sektöründe 
çalışan şoförlerinin çalışma 
koşulları sanılanın aksine hiç 
de kolay değil. Türkiye’deki 
taşımacılık faaliyetlerinde 
karayolu taşımacılığının pa-
yının çok yüksek olduğu göz 
önüne alınırsa bu sektörde 
çalışan şoförlerin çalışma ko-
şullarının zorluğunu tahmin 
etmek çok zor olmaz. 

Son genelge ile duyurulan, 
yük ve yolcu taşımacılığı ya-
pan ticari araç sürücülerinin 
almasının zorunlu olduğu 
SRC belgesine getirilen yeni 
69 yaş sınırı ile yaşanan şoför 
krizine ek olarak sektörden 15 
bin şoförün daha çekileceği 
belirtiliyor. Ticaretinin büyük 
bölümünü karayoluyla gerçek-
leştiren Türkiye için bu durum 

ciddi tehdit oluşturuyor.
Lojistik sektöründeki bü-

yümenin etkisiyle her geçen 
gün trafiğe çıkan TIR sayısı 
artarken, firmalar TIR’ları 
kullanacak şoför bulmakta 
büyük zorluklar yaşıyor. Sek-
törün önde gelen lojiştik fir-
maları ile sektörün her geçen 
gün büyüyen ‘Şoför Krizi’  so-
rununu konuştuk.

Lojistik Sektörü Yeni Nesil Şoförler Arıyor
Türkiye’de işsizlik her geçen gün artarken lojistik sektörü ise ticari 
taşımacılık yapacak şoför bulamıyor. Sektör temsilcileri, hızla büyüyen 
ve gelişen sektörde üniversiteler bünyesinde eğitimli ve duyarlı şoför 
yetiştirilmesi konusunda hem fikir.

“SEKTÖRE EĞITIMLI
ŞOFÖR GEREKLI”

Alışan Lojistik İcra Kur. Üyesi Ayhan Özekin:

“GELECEĞIN LOJISTIKÇILERINI
YETIŞTIRMEK ISTIYORUZ”

Ares Logistics Karayolu Direktörü Berkay Boz:

ŞOFÖRLÜK, farklı ülkeleri 
görme fırsatı sunan ve gençler 
tarafından da oldukça tercih 
edilen bir meslek iken şimdiki 
dönemde firmalar teknik ve 
mesleki olarak yeterli/tecrü-
beli şoför bulmakta sıkıntı ya-
şıyor. Ares Logistics Karayolu 
Direktörü Berkay Boz ile sek-
törün yaşadığı en önemli soru-
nu ‘Şoför Krizini’ konuştuk.

Sektörde ciddi şekilde yaşa-
nan şoför sıkıntısı ile ilgili çö-
züm veya girişiminiz var mı?

Lojistik ülke ekonomisinin 
lokomotifleri arasında yer alı-
yor. Ülkeler arası ticaretin en 
önemli ayağını oluşturuyor. 
Sürücü sorununun uzun süre 
yaşanması halinde teslimatlar-
daki termin süreleri ciddi bir 
değişikliğe uğrayabilir. Lojistik 
faaliyetler ve tedarik zincirinde 
bozulmalar meydana gelebilir.

Ares Logistics olarak sürü-
cü sorunuyla ilgili üyeliğimi-
zin bulunduğu derneklerde 
düzenli olarak görüşmeler ya-
pıyor, fikir alışverişleriyle çö-
züm önerileri üzerinde tartışı-
yoruz. Benzer sorun Avrupa’da 
da yaşanıyor.  Ülkemizde sü-
rücülük halen profesyonel bir 
meslek olarak görülmüyor. Bu 
noktadan hareketle sürücülü-
ğü profesyonel bir meslek ola-
rak tanımlamamız gerekiyor. 
Uzun yol sürücülüğü başlı ba-
şına bir uzmanlık gerektiriyor. 

Özellikle meslek liselerin-
de veya üniversitelerin ön li-
sans programlarında konuyla 
ilgili çalışmalar yapılarak u-
zun yol TIR sürücülüğüyle il-
gili mesleğin sevdirilmesi sağ-
lanabilir. Tabi bu durum uzun 
vadede çözüme ulaşabilir. 

Kısa vadede sürücülerin yaş 
sınırını yükseltmek iyi bir çö-

züm olarak görülse de sorunun 
devam edeceğini düşünüyoruz.

ABD’de tedarik zincirini 
zora sokan kamyon şoförü 
eksikliği nedeniyle kadın sü-
rücü istihdamının artırılma-
sına dönük çalışmalar yürü-
tülüyor. Sizce Türkiye’de ki 
şoför açığına çözüm kadın 
şoför olabilir mi?

Ülkemizde son yıllarda 
özellikle toplu taşıma araç-
larıda kadın sürücüleri de 
sahada görmeye başladık. Bu 
oldukça önemli bir gelişme. 
Özellikle erkek ağırlıklı lo-
jistik sektöründe kadınların 
da sürücü olarak rol alması, 
sürücü eksikliği tarafında bir 
seçenek olabilir. 

Ancak bununla ilgili zemi-
nin hazırlanması ve gerekli 
eğitimlerin verilmesi gereke-
cektir. Bu nedenle yakın za-

manda kolayca alınabilecek 
bir aksiyon olacağını düşün-
müyoruz. Uzun vadede ol-
dukça iyi katkı sağlayabilir.

Alınan 69 yaş sınırı sektör 
için rahatlama yaratır mı? 
Konu hakkında düşüncele-
riniz ve görüşleriniz neler?

Alınan kararın şu anki sü-
rücü eksikliğine olumlu yön-
de katkısı olacağını düşünü-
yoruz. Yaş sınırı olabilir ancak 
sağlık elverdiği ve gönüllü 
olunduğu sürece de insanlar 
işlerini yapabiliyor olmalılar.

Çeşitli aralıklarla sağlık mu-
ayeneleri gerçekleştirerek, bu 
bir sisteme oturtulabilir. Bu sa-
yede kişi belirli üst yaş sınırına 
kadar, sağlıklı olduğu takdirde 
uzun yıllar işini yapabilir.

Üniversitelerin lojistik me-
zunlarına yönelik staj veya işe 
alım konusunda bir işbirliği-
niz veya çalışmanız var mıdır?

İK süreçlerimiz dahilinde 
üniversitelerin lojistik ve dış 
ticaret bölümlerinde eğitim 

gören genç arkadaşlarımız 
stajlarını şirketimizde gerçek-
leştiriyor. Aynı şekilde stajını 
tamamladıktan sonra bizimle 
çalışmaya devam eden arka-
daşlarımız da oluyor.

Ares Logistics olarak staj-
yer alımlarımızda üniversite-
lerin lojistik bölümü öğren-
cilerine öncelik veriyoruz. 
Ülkemizde lojistik sektö-
ründe çalışan birçok kişinin 
eğitimi lojistik yerine iktisadi, 
sosyal ve mali bölümler ağır-
lıklı oluyor. Bu bağlamda lo-
jistik eğitimine büyük önem 
veriyoruz. Lojistiği akademik 
ve teorik anlamda öğrenen 
öğrencilerin, pratik öğrenim-
lerini de şirketimizde yaparak 
kariyerinde güçlü bir adım at-
malarını arzuluyoruz.

Üniversitelerle işe alım 
ve staj konusunda görüşme-
ler yapmak üzere çalışmalar 
planlıyoruz. Lojistik sektö-
rünü bizzat işin içinde olarak 
deneyimlemelerini sağlayarak 
geleceğin lojistikçilerini yetiş-
tirmek istiyoruz. 

Şoför sorununa kalıcı çö-
züm açısından eklemek iste-
dikleriniz nelerdir?

Sürücülüğün profesyonel 
bir meslek olduğunu dü-
şünüyoruz ve bu bağlamda 
bununla ilgili üniversite-
lerde bölümler açılabilir. 
Bildiğim kadarıyla otobüs 
şoförlüğü için ön lisans 
programları var. 

Neden uluslararası TIR sü-
rücülüğü için de bölüm olmasın 
ki? Lojistik büyüyen ve gelişen 
bir sektör. Profesyonel sürücüle-
re her zaman ihtiyacımız olacak. 

Birinci sayfadaki haberin devamı

Haberin devamı 14’üncü sayfada
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grubunu ilerleyen günlerde 
açıklayacağız ve ekim ayında 
eğitimlere başlayacağız. 

Seçilen ilk grubun eğitimle-
rinin 6-8 ay arasında süreceğini 
öngörüyoruz. Bu eğitim ve bel-
ge alımların sonunda ise başarı-
lı olan kişilerin Mars filosunda 
işe başlamasını planlıyoruz. İlk 
grubun eğitim süreci tamam-
landığında ise ikinci grup için 
çalışmalara başlayacağız.

ABD’de tedarik zincirini 
zora sokan kamyon şoförü 
eksikliği nedeniyle kadın 
sürücü istihdamının artı-
rılmasına dönük çalışmalar 
yürütülüyor. Sizce Türki-
ye’deki şoför açığına çözüm 
kadın şoför olabilir mi? 

Bu yılın başında Birleş-
miş Milletler’in belirlediği 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’ndan Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğini konu a-
lan ve 1 yıl sürecek Eşitliğin 
Cinsiyeti Yoktur isimli bir 
projeye başladık. Bu projede 
savunduğumuz, toplumsal 
cinsiyet eşitliği bakış açısının 

MARS Logistics, sektöre 
genç lojistik profesyoneller 
kazandırmak için yeni bir 
projesi başlattı. Mars Sürücü 
Akademisi ile TIR sürücülü-
ğü mesleğine ilgi duyan ancak 
gerekli eğitimleri ve belgeleri 
olmayan gençler programa 
kabul ediyor ve akademi kap-
samında verilecek eğitimlerin 
ardından uygulanacak sınav-
da başarılı olan adaylara Mars 
filosunda işe başlama fırsatı 
sunuluyor. Mars Logistics Fi-
lo Operasyon Genel Müdür 
Yardımcısı Erkan Özyurt, 
KargoHaber’e yeni projeleri 
Mars Sürücü Akademisini ve 
sektörde yaşanan şoför sıkın-
tısı sorununu anlattı.

Sektörde ciddi şekilde yaşa-
nan şoför sıkıntısı ile ilgili çö-
züm veya girişiminiz var mı? 

Sektörde son yıllarda yaşa-
nan sürücü sıkıntısının önü-
ne geçmeyi planladığımız, 
lojistik sektöründe çalışmaya 
istekli gençlere TIR sürücü-
lüğünü öğretmek ve tam za-
manlı bir iş imkanı sunarak 

istihdam yaratmak amaçla-
rıyla yola çıktığımız Mars Sü-
rücü Akademisi projemizin 
duyurusunu geçtiğimiz gün-
lerde kamuoyuyla paylaştık. 

Mars Sürücü Akademisi 
ile TIR sürücülüğü mesleği-
ne ilgi duyan ancak gerekli 
eğitimleri ve belgeleri olma-
yan gençlere imkan sağlamayı 
hedeflediğimiz projenin baş-
vuruları geçtiğimiz günlerde 
tamamlandı. B sınıfı ehliyet 
dışında herhangi bir belge ge-
rekliliği bulunmayan akade-
mimize yaklaşık 500 kişinin 
başvuru yaptı. Mars Sürücü 
Akademisi’nin 10 kişilik ilk 

Alınan 69 yaş sınırı sektör 
için rahatlama yaratır mı? 
Konu hakkında düşüncele-
riniz ve görüşleriniz neler? 

69 yaş sınırının kalkması 
elbette sektöre katkı sağlaya-
caktır ancak rahatlama getire-
ceğini söylemek çok gerçekçi 
olmayacaktır. Yılların getir-
diği yorgunlukla emeklilik 
hayallerine girmiş bir kişinin 
tekrar işe adapte olabilme-
si zor olacaktır. Uygulama 
pandemi döneminde devreye 
girmiş olsaydı daha yararlı 
olabilirdi düşüncesindeyiz. 
Sektöre yeni nesil sürücüler 
kazandıracak projeler üret-
memiz gerekiyor.

Üniversitelerin lojistik me-
zunlarına yönelik staj veya 
işe alım konusunda bir iş-

birliğiniz veya çalışmanız 
var mıdır?

Eğitim, Mars Logistics ola-
rak üzerinde durduğumuz bir 
konu. Staj programımız her se-
ne uyguladığımız, önem verdi-
ğimiz bir program. Geçtiğimiz 
sene pandemi nedeniyle genç 
arkadaşlarımızla bir araya gele-
mediğimiz için bu sene online 
staj programı düzenleyerek bu 
duruma çözüm bulduk.

Şimdiye kadar şirketimizde 
staj yapmış ve kendisini ka-
nıtlamış arkadaşlarımızdan 
bazıları iş hayatlarına Mars’ta 
başladılar. Bu neredeyse her 
yıl karşılaştığımız bir durum.  
Bu sene de 1 ay süren yoğun 
staj eğitimlerinde başarılı 
olan bir arkadaşımız Demir-
yolu Operasyonları bölümü-
müzde işe başladı. 

hayatın tüm alanlarına yansı-
tılması gerekliliği. 

Hayatın her alanında esas 
olanın cinsiyetten bağımsız 
bir şekilde insan olduğunu 
düşünüyor, herhangi bir işi 
iyi yapabilmenin koşulunun 
kadın veya erkek olmadığı-
nı savunuyoruz. Toplumsal 
cinsiyet eşitliği algısını güç-
lendirmeyi kendimize görev 
bilerek başladığımız projede 
bu algının kırılması için şirket 
içinde ve şirket dışında faali-
yetlerimizi sürdürüyoruz.

Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur 
projemiz kapsamında geçtiği-
miz günlerde iki kadın TIR şo-
förünü de ailemize kattık. Bu 
sayıyı her alanda yükseltmeyi, 
beyaz yaka, mavi yaka ayırt et-
meden kadın çalışan oranımızı 
yükseltmeyi hedefliyoruz.

“SEKTÖRE YENI NESIL SÜRÜCÜLER 
KAZANDIRACAK PROJELER 
ÜRETMEMIZ GEREKIYOR”

Mars Logistics Filo Operasyon Genel Müdür Yard. Erkan Özyurt:

KOMPLE ve parsiyel taşıma-
lar ile tüm Avrupa ülkelerine 
taşımacılık hizmeti veren Ço-
bantur Boltas, Sürücü Okulu 
kurma projesi ile gençlere sü-
rücülük mesleğini sevdirmeyi, 
meslek sahibi olmalarına des-
tek olmayı ve hem sektörde 
yaşanan sürücü sıkıntısının 
önüne geçmeyi hedefliyor.

Çobantur Boltas olarak, 
sürücü sorununa yönelik ça-
lışmalarının devam ettiğini 
söyleyen Çobantur Boltas 

Türkiye Filo Direktörü Murat 
Kunduracı, “Konuyla ilgili, 
Sürücü Okulu kurma projesi 
üzerinde çalışıyoruz. Uzun 
yol sürücüsü olmak isteyen 
ancak bilgisi, tecrübesi ve ge-
rekli belgeleri olmayan genç-
lerimize sürücülük mesleğini 
sevdirerek, ilgili eğitimleri 
vererek sektöre kazandırmayı 
amaçlıyoruz. Sürücü Okulu 
çalışmalarımızın dışında da 
genç sürücülere olabildiğin-
ce fırsat veriyoruz. Mevcut 

tecrübeli sürücülerimiz, genç 
sürücülerimizin eğitilmesini 
sağlıyor ve bu şekilde şirketi-
mizin sürücü ihtiyacını karşı-
lamaya çalışıyoruz” dedi.

“Şirketimizin insan kay-
nakları politikası fırsat eşitli-
ği ilkesini esas alıyor” diyen 
Kunduracı sözlerine şöyle de-
vam etti:  “Buradan hareketle 
kadın istihdamına önem veri-
yor ve kadınların her alanda 
olması gerektiğine inanıyo-
ruz. Şu an için ülkemizde ka-

dın sürücülerin sektöre katıla-
bilmesi için gerekli altyapının 
eksik olduğu kanaatindeyiz.

Çobantur Boltas olarak bu 
eksiği tamamlamak adına üze-
rimize düşeni yapmaya hazı-
rız. Burada konuya sadece araç 
sürmek olarak bakılmaması 
önemlidir. Öncelikli olarak 
mola yerleri, yükleme boşalt-
ma ve park alanlarında gerekli 
düzenlemeler yapılarak, kadın 
sürücülerimizin ihtiyaçlarını 
karşılayacak ortamın oluştu-
rulması gerekmektedir.”

Karayolu Taşıma Yönet-
meliği kapsamında ticari 
amaçlı yük ve yolcu taşımacı-
lığı yapan, mesleki yeterlilik 
belgesi sahibi sürücüler için, 
yaş şartının 69’a çıkartılma-
sı ile ilgili kararın geçici bir 
çözüm olduğunu belirten 
Murat Kunduracı, kararın 
yalnızca mevcut çalışan sü-
rücülerin hizmet sürelerinin 
uzamasını sağladığını, kalıcı 
çözüme ulaşmak içinse asıl 
amacın uzun yol sürücülüğü 
mesleğini özendirmek ve ye-
ni sürücüler yetiştirmek ol-
ması gerektiğini kaydetti.

Murat Kunduracı sözleri 
şöyle sürdürdü: “Çobantur 
Boltas olarak hedefimiz eği-

timini başarıyla tamamlayan 
ya da staj sürecindeki öğ-
rencileri hayata hazırlayarak 
kariyer yollarında fark ya-
ratmaktır. Stajyer öğrencile-
rin geleceğine ışık tutacak, 
potansiyellerini keşfetmele-
rine destek olacak uzun ve 
yaz dönemi staj programları 
gerçekleştiriyoruz. Yeni me-
zunları ise MT çalışmaları ile 
profesyonel iş hayatına ideal 
başlangıç yapabilmeleri için 
alanında uzman çalışanları-
mızın liderliğinde yetiştir-
meyi hedefliyoruz. 

Aynı zamanda üniversi-
teler ile yapacağımız iş birli-
ğiyle yöneticilerimizin bilgi 
ve tecrübelerini öğrencilere 
aktarabilecekleri programlar 
yapmayı ve kariyer günlerine 
katılımı sağlayarak genç ye-
tenekleri de ailemize katmayı 
amaçlıyoruz.”

Sürücü sorununun kalıcı 
olarak çözülmesi için sürü-
cülüğün bir meslek olduğu, 
özellikle Türkiye’nin ihra-
catında önemli bir rol aldığı 
gerçeğinin benimsenmesi 
gerektiğini ve genç neslin bu 
konuda eğitilerek mesleğe 
özendirilmesi gerektiğinin al-
tını çizen Kunduracı,  lojistik 

sektörünün yoğun emek ge-
rektiren, yatırım maliyetinin 
yüksek fakat karlılığının dü-
şük bir sektör olduğu söyledi. 

Araç yatırımları teşvikleri 
verilen bu sektöre iyileştirme 
adına sürücü yetiştirilmesi 
için de teşvik verilmesi ge-
rektiğini kaydeden Murat 
Kunduracı, “Devlet destekli 
sektör dernekleri ve üniver-
sitelerin iş birliği ile öncelikle 
pilot illerde sürücü okulları 
kurulmalı, bu okullardan 
eğitim alan sürücüler sektör 
şirketlerinde staj veya çalışma 
imkanı bulmalıdır. Bu eğiti-
mi alan sürücülerin istihda-
mını sağlayan şirketlere vergi 
ve SGK teşviki verilmesi de 
katma değer yaratacak ve sü-
recin iyileştirilmesine destek 
olacağını düşünüyoruz” dedi.

“SÜRÜCÜ OKULLARI KURULMALI, 
EĞITIM ALAN SÜRÜCÜLER SEKTÖR 
ŞIRKETLERINDE ÇALIŞTIRILMALI”

Çobantur Boltas Türkiye Filo Direktörü Murat Kunduracı:

13’üncü sayfadaki haberin devamı
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TÜRKIYE’DE işsizlik her geçen 
gün artarken lojistik sektörü ise ta-
şıma yapacak şoför bulamıyor. Araç 
Lojistikçileri Derneği (ARLOD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ağaçlı dergimiz için karayolu taşı-
macılığında her geçen yıl katlanarak 
büyüyen şoför krizini sorununu de-
ğerlendirdi.

“Ülkemizdeki gençler, son yıllarda 
ve günümüzde, (çalışma ve ücret ko-
şullarının iyileştirilmesine rağmen) 
TIR şoförlüğü mesleğini tercih et-
medikleri görülmektedir. Dolayısıy-
la, Oto taşıyıcı / TIR şoförü bulma, 
yetiştirme ve istihdam sorunu hat 
safhaya ulaşmıştır. Derneğimiz üyesi 
firmaların, eğitimlerinde ve yetiş-
melerinde katkıda bulunduğu, hali-
hazırda kendi bünyelerinde çalışan 
mevcut oto taşıyıcı / TIR şoförleri 
dahi, şoför bulma sorunu sebebiyle 
bu durumu kendi lehlerine kullana-
rak,  çok rahat bir şekilde firma de-
ğişikliği yapabilmektedirler. (Derne-
ğimiz üyesi firmaların toplam Turn 
Over ortalama oranı yüzde 41’dir.) 
Şayet önlem alamaz isek, yakın ge-
lecekte, TIR şoförü bulma, yetiştir-
me ve istihdam sorunu katlanarak 
devam edecektir. İlgili bakanlıklar; 
Araç lojistiği yapan firmaların, lojis-
tik hizmetlerini devam ettirebilmele-
ri için kolay iş/firma değişikliklerini 
önlemek maksadıyla, bahse konu şo-
förler için özel sertifika uygulaması-
na geçebilir veya izne tabi tutulabilir.

Lojistik maliyetlerini artırması-
na rağmen, İnsan kaynağına sürekli 
yatırım yapan ancak yine de çözüm 
bulamayan, Derneğimiz üyesi firma-
lar, çalıştıracak oto taşıyıcı / TIR şo-
förü bulamadıkları için ciddi oranda 
iş kaybına uğramaktadırlar. Bu an-
lamda, Derneğimiz üyesi firmaların 
gayretleri yanında, ilgili bakanlık-
larımızdan bir proje kapsamında, 
gençlerimizi mesleğe özendirme, 
mesleği cazip hale getirme gibi ko-
nularda katkı sunmasını bekliyor ve 
talep ediyoruz.

Yabancı uyruklu TIR şoför
çalıştırabilme talebi

Araç Lojistiği sektörü kısa vadede 
kendi öz kaynakları ile Oto taşıyıcı 
/ TIR şoförü sorunu çözemeyeceği 
gerçeğinden hareketle, Ülkemizde 
geçici oturma ve çalışma iznine sahip 
Oto taşıyıcı / TIR şoförlerini çalıştı-
rabilme olanağı ve ortamının hazır-
lanmasını, sektörümüze yol gösterip 
öncülük etmesini ilgili bakanlıkları-
mızdan acilen talep ediyoruz.”

“ÖNLEM ALMAZSAK
TIR ŞOFÖRÜ BULMA VE
ISTIHDAM SORUNU
KATLANARAK
DEVAM EDECEK”

ARLOD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ağaçlı:

Gençleri mesleğe özendirmek ve cazip hale getirmek 
için, derneğimiz üyesi firmalar ve ilgili bakanlık lardan bir 
proje ile katkı sunmalarını bekliyor ve talep ediyoruz.
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gemilerde elleçlenen dış tica-
rete konu konteyner miktarı 
ise bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 1,3 azalışla 694 
bin 806 TEU oldu.
Boş konteyner elleçlemeleri 

yüzde 10,1 arttı 
Konteyner cinslerine göre 

konteyner elleçleme rakam-
larına baktığımızda, 2021 
yılı Ağustos ayında limanlar-
da elleçlenen dolu konteyner 
miktarı bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 2,0 azala-
rak 783 bin 726 TEU oldu. 
Ağustos ayında limanlarda 
elleçlenen boş konteyner 
miktarı ise bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 10,1 
artarak 254 bin 641 TEU 
olarak gerçekleşti. Ağustos 
ayında limanlarımızda elleç-
lenen toplam 1 milyon 38 
bin 367 TEU konteynerin 
yüzde 28,0’ını (290 bin 872 
TEU) 20’ lik konteynerler, 
yüzde 71,9’unu (746 bin 
786 TEU) 40’ lık kontey-
nerler ve 0,1’ini (709 TEU) 
de 40’ den büyük konteyner-
ler oluşturuyor.
Limanlarda elleçlenen yük 

miktarı 11,8 arttı
2021 yılı Ağustos ayında 

limanlarda elleçlenen yük 
miktarı bir önceki yılın ay-
nı ayına göre yüzde 11,8 
artarak 45 milyon 719 bin 
429 ton olarak gerçekleş-
ti. 2021 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde ise limanlarda 

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanlığı Denizcilik Genel 
Müdürlüğü Ağustos ayına 
ilişkin konteyner ve yük is-
tatistiklerini yayımladı. Bu-
na göre, yılı Ağustos ayında 
limanlarda elleçlenen kon-
teyner miktarı bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 
0,7 artarak 1 milyon 38 bin 
367 TEU olarak gerçekleş-
ti. 2021 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde ise limanlarda 
elleçlenen konteyner miktarı 
bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 10,6 artarak 
8 milyon 198 bin 294 TEU 
olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında limanlarda 
elleçlenen dış ticarete konu 
konteyner miktarı bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 
azalarak 768 bin 842 TEU 
oldu. Ağustos ayında liman-
larda gerçekleştirilen ihracat 
amaçlı konteyner yüklemele-
ri bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 0,3 azalarak 404 
bin 446 TEU, ithalat amaçlı 
konteyner boşaltmaları da bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 1,5 azalarak 364 bin 
396 TEU olarak gerçekleşti.

Transit konteyner
elleçlemeleri

yüzde 0,7 arttı 
2021 yılı Ağustos ayında 

limanlarda elleçlenen transit 
konteyner miktarı bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 
artarak 200 bin 44 TEU ol-
du. Ağustos ayında kabotajda 
elleçlenen konteyner miktarı 
da bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 5,7 artarak 69 bin 
481 TEU olarak gerçekleşti. 

En fazla 
konteyner elleçleme 
Ambarlı Limanı’nda

gerçekleşti
2021 yılı Ağustos ayında 

Ambarlı Liman Başkanlı-
ğı idari sınırlarında faaliyet 
gösteren liman tesislerinde 
toplam 244 bin 357 TEU 
konteyner elleçlemesi ger-
çekleşti. Bu liman tesislerin-
de elleçlenen konteynerle-
rin 148 bin 113 TEU’sunu 
(yüzde 60,6’sını) dış ticarete 
konu konteynerler, 80 bin 62 
TEU’sunu (yüzde 32,8’ini) 
transit konteynerler ve 16 
bin 182 TEU’sunu da (yüzde 

6,6’sını) kabotajda taşınan 
konteynerler oluşturuyor. 
Ambarlı Liman Başkanlığını 
175 bin 910 TEU ile Mersin 
Liman Başkanlığı ve 159 bin 
583 TEU ile Kocaeli Liman 
Başkanlığı takip etti. 2021 
Ağustos ayında 15 liman baş-
kanlığının idari sınırlarında 
faaliyet gösteren liman tesis-
lerinde konteyner elleçlemesi 
gerçekleşti. En fazla kontey-
ner elleçlemesi gerçekleşen 
ilk 5 liman başkanlığında 
toplam 851 bin 218 TEU 
konteyner elleçlenmiş olup 
limanlarımızda elleçlenen 
toplam konteynerlerin yüzde 
82’sini oluşturdu.

En fazla konteyner
elleçlemesi Mısır ile yapıldı 

Mısır, 2021 yılı Ağustos 
ayında 98 bin 85 TEU ile en 
fazla konteyner elleçleme-
si yapılan ülke oldu. Mısır’ı 
sırasıyla 95 bin 276 TEU 
ile İsrail’le yapılan taşıma-
lar ve 90 bin 920 TEU ile 
Yunanistan’la yapılan taşıma-
lar takip etti.

2021 yılı Ağustos ayında 
limanlarımızda elleçlenen 
dış ticarete konu 768 bin 
842 TEU konteynerin yüzde 
9,6’sı Türk bayraklı gemilerle 
taşındı. Ağustos ayında Türk 
bayraklı gemilerde elleçlenen 
dış ticarete konu konteyner 
miktarı bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 3,9 artışla 74 
bin 37 TEU, yabancı bayraklı 

2021 yılı Ağustos ayında 
denizyolu ile yapılan dış tica-
rette en fazla yük elleçlemesi 
4 milyon 858 bin 220 ton ile 
Rusya ile yapılan taşımalarda 
gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 
2 milyon 303 bin 66 ton ile 
Amerika, 1 milyon 808 bin 
119 ton ile Kolombiya takip 
etti. Rusya ile yapılan taşıma-
ların 239 bin 657 tonu (yüzde 
4,9’u) Türk bayraklı gemiler-
le, 4 milyon 618 bin 563 to-
nu ise (yüzde 95,1’i) yabancı 
bayraklı gemilerle gerçekleşti.
En fazla ihracat yapılan ülke 

Ispanya Oldu
2021 yılı Ağustos ayında 

denizyolu ile yapılan ihra-
catta en fazla yük elleçlemesi 
1 milyon 226 bin 619 ton 
ile İspanya’ya yapılan taşıma-
larda gerçekleşti. İspanya’yı 
sırasıyla 1 milyon 217 bin 
635 ton ile Amerika’ya ve 1 
milyon 113 bin 265 ton ile 
İtalya’ya yapılan taşımalar ta-
kip etti. İspanya’ya giden yük-
lerin 132 bin 177 tonu (yüzde 
10,8’i) Türk bayraklı gemiler-
le, 1 milyon 94 bin 442 tonu 
ise (yüzde 89,2’si) yabancı 
bayraklı gemilerle taşındı.
Ithalatta ilk sırayı Rusya aldı 

2021 yılı Ağustos ayında 
denizyolu ile yapılan itha-

latta en fazla yük elleçlemesi 
4 milyon 658 bin 520 ton 
ile Rusya’dan yapılan taşı-
malarda gerçekleşti. Rusya’yı 
sırasıyla 1 milyon 734 bin 
69 ton ile Kolombiya’dan ve 
1 milyon 103 bin 207 ton 
ile Ukrayna’dan yapılan ta-
şımalar takip etti. Rusya’dan 
gelen yüklerin 215 bin 160 
tonu (yüzde 4,6’sı) Türk 
bayraklı gemilerle, 4 milyon 
443 bin 360 tonu ise (yüzde 
95,4’ü) yabancı bayraklı ge-
milerle taşındı.
Dış ticarete konu olan yük-

lerin yüzde 7,6’sı
Türk bayraklı gemiler

ile taşındı 
2021 yılı Ağustos ayında 

limanlarda elleçlenen dış ti-
carete konu 33 milyon 946 
bin 696 ton yükün yüzde 
7,6’sı Türk bayraklı gemilerle 
taşındı. Ağustos ayında Türk 
bayraklı gemiler ile taşınan 
yük miktarı 2 milyon 571 
bin 8 ton ile bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 27,1 
arttı. Yabancı bayraklı gemi-
ler ile taşınan yük miktarı ise 
31 milyon 375 bin 688 ton 
ile bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 14,2 arttı.

Elleçlenen sıvı dökme yük 
miktarı yüzde 12,2 arttı
 Limanlarımızda elleçle-

nen yüklerin kargo tiplerine 
bakıldığında, 2021 yılı Ağus-
tos ayında en fazla elleçleme 
15 milyon 795 bin 439 ton 
ile katı dökme yüklerde ger-
çekleşti. Katı dökme yük-
lerde gerçekleşen elleçleme 
miktarı bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 11,6 arttı. 
Katı dökme yükleri, 12 mil-
yon 987 bin 731 ton ile bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 12,2 artan sıvı dökme 
yükler ve 10 milyon 863 bin 
907 ton ile bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 2,6 ar-
tan konteynerlerde taşınan 
yükler takip etti. Ağustos 
ayında araç içi taşınan yükler 
de 899 bin 3 ton ile bir önce-
ki yılın aynı ayına göre yüzde 
44,0 arttı.

elleçlenen yük miktarı bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 6,1 artarak 344 
milyon 887 bin 731 ton ola-
rak gerçekleşti.

Ihracat amaçlı yüklemeler 
yüzde 21,6 arttı 

2021 yılı Ağustos ayında 
limanlarda gerçekleştirilen 
ihracat amaçlı yükleme mik-
tarı bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 21,6 artarak 13 
milyon 56 bin 935 ton, it-
halat amaçlı boşaltma mik-
tarı ise bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 11,3 artarak 
20 milyon 889 bin 761 ton 
olarak gerçekleşti. 2021 yılı 
Ocak-Ağustos döneminde 
dış ticaret amaçlı denizyolu 
taşımacılığında elleçlenen 
toplam yük miktarı ise bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 5,9 artışla 253 milyon 
458 bin 784 ton oldu.

2021 yılı Ağustos ayında 
limanlarda denizyolu ile ya-
pılan transit yük taşımaları 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 1,9 azalarak 6 
milyon 273 bin 326 ton ol-
du. Ağustos ayında kabotaj-
da taşınan yük miktarı ise 5 
milyon 499 bin 407 ton ile 
bir önceki yılın aynı ayına gö-
re yüzde 9,8 arttı.

Limanlarda Elleçlenen
Konteyner ve
Yük Miktarı Arttı
Ocak-Ağustos döneminde limanlarda elleçlenen konteyner miktarı 
yüzde 10,6 artarak 8 milyon 198 bin 294 TEU’ya, yük miktarı ise 
yüzde 6,1 artarak 344 milyon 887 bin 731’e yükseldi.

Limanlarımızda Gerçekleştirilen Konteyner Elleçleme (Ağustos 2021)
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Kargo Tipine Göre Yük Elleçleme (Ağustos 2021) (Ton)

Katı Dökme Yük

MiktarAylar Yıl

14.157.497
15.795.439

106.787.159
114.618.033

Ağustos

Ocak-Ağustos

2020
2021

2020
2021

11,6

7,3

Sıvı Dökme Yük

Miktar

11.570.427
12.987.439

98.598.656
96.006.492

12,2

-2,6

Genel Kargo

Miktar

3.956.062
5.173.349

36.729.423
40.901.551

30,8

11,4

Konteyner

Miktar

10.592.790
10.863.907

77.609.290
85.543.387

2,6

10,2

Araç İçi Taşınan Yük

Miktar

624.340
899.003

5.359.188
7.818.268

Değişim (%)Değişim (%)Değişim (%)Değişim (%)Değişim (%)

44,0

45,9

Birinci sayfadaki haberin devamı
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SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞI teda-
rik zincirinden, satış sonrası operas-
yonlarına kadar tüm süreçlerinde iş 
modelinin bir parçası haline getiren 
Tüpraş, demir yolu taşımacılığında-
ki iştiraki Körfez Ulaştırma ile değer 
zincirinin önemli bir bileşeni olan 
lojistik operasyonlarının çevresel et-
kilerini iyileştirmeye devam ediyor. 

Türkiye’nin ilk özel demir yolu iş-
letmecisi Körfez Ulaştırma, İsviçreli 
demir yolu araçları üreticisi Stadler 
ile iki yıl önce imzaladığı anlaşma 
çerçevesinde çift yakıtlı, dizel/elekt-
rikli modda çalışabilen EuroDual 
tipteki CoCo hibrit lokomotifleri 
teslim almaya başladı. 

Yedi adet hibrit lokomotif ve 
8 yıllık yedek parça ve tam servis 
bakımı dahil olacak şekilde  imza-
lanan anlaşma kapsamında,  ilk iki 
lokomotif 3 Eylül tarihinde İzmit 
Derince limanına vardı. Kalan 5 lo-
komotif ise Kasım-Aralık aylarında 
Türkiye’ye gelmiş olacak. EuroDu-
al lokomotiflerle birlikte, Körfez 
Ulaştırma’nın lokomotif filosu 12 
adede ulaşacak. 

Lokomotiflerin, tip onay süreci 
kapsamında, bağımsız denetim şir-
keti ve Ulaştırma Hizmetleri Düzen-
leme Genel Müdürlüğü (UHDGM) 
yetkililerinin TCDD hatlarında ya-
pacağı testler sonrasında ticari kulla-
nıma alınması planlanıyor.

Hem dizel, hem elektrikli modda 
çalışabilen EuroDual lokomotiflerin 
hizmete alınmasıyla birlikte, elekt-
rikli hatlarda bu lokomotiflerle yapı-
lan taşımalarda sıfır karbon emisyo-
nu ile taşıma yapılması hedefleniyor.

Türkiye’nin ilk çift yakıtlı Euro-
Dual hibrit lokomotifleri, son tekno-
loji ürünü olan sürüş kontrol sistemi 
sayesinde 500 kN’ye (kilonewton) 
varan üstün bir çekiş gücü sağlaya-
biliyor. 6 akslı CoCo çekiş sistemine 
sahip, 123 ton ağırlığında ve 23 met-
re uzunluktaki lokomotifler 2000 to-
na kadar trenleri çekebiliyor. 

Euro Dual lokomotifler, dizel 
modda 2.800 kW ve elektrikli mod-
da 7.000 kW’ye varan gücü ile saatte 
maksimum 120 km hıza ulaşabiliyor. 

Demir yolu ile taşımada elekt-
rikli işletmecilikte, karayoluna kı-
yasla dokuz kat daha az emisyon 
ortaya çıkıyor. 

Körfez Ulaştırma, EuroDual hibrit 
lokomotiflerle çevreci bir taşımacılık 
modeli olan demir yolu taşımacılığını 
daha da çevreci bir hale getiriyor.  

7 adet EuroDual hibrit lokomoti-
fin tamamının faaliyete geçmesiyle 
birlikte toplam 12 adetlik Körfez 
Ulaştırma filosu, CO2 emisyonunu 
her yıl yaklaşık 35 bin ton azaltacak.

EuroDual lokomotifler demir yo-
lu sektöründe en ileri dijital haber-
leşme sistemi olan,  “Avrupa Tren 

Kontrol Sistemi” (ETCS - Europe-
an Train Control System) ile trenleri 
merkezden kontrol edebilen sinyali-
zasyon yöntemine uygun çalışma 
sistemi sayesinde daha emniyetli bir 
işletim imkanı sağlıyor.

Lokomotifler, ayrıca AB standart-

ları kapsamında demir yolu sektörü 
için belirlenmiş en yüksek standart 
olan “Karşılıklı İşletilebilirlik Tek-
nik Şartnamesi” (TSI - Technical 
Specifications for Interoperability) 
sertifikasyonunun gerekliliklerini 
de sağlıyor.

Körfez Ulaştırma
Türkiye’nin İlk Hibrit
Lokomotiflerini Teslim Aldı
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racatçımızın imkân ve kabili-
yetlerini artırmaya, güvenilir 
bir lojistik ortağı olmaya ve 
küresel ticari faaliyetlerinde 
kolaylaştırıcı rol oynamaya 
bugün olduğu gibi gelecekte 
de devam edeceğiz” dedi.

Ismail Gülle;
Ihracat takım işi

Türk Hava Yolları‘nın 16-
22 Ağustos tarihleri arasında 
günlük 1333 sefer sayısı ile 
Avrupa’da en çok uçan net-
work taşıyıcısı olduğunu dile 
getiren Türkiye İhracatçılar 
Meclisi Başkanı İsmail Gülle; 
“Pandemi döneminde sektö-
rün küresel devlerinin batma-
sı tartışılırken Türk Hava Yol-
ları tüm olumsuz durumlara 
rağmen yeni seferler açarak 
yoluna devam etti. Sınırların 
kapandığı, karayollarından 
ulaşımın neredeyse imkansız 
hale geldiği anlarda Turkish 
Cargo, hava lojistiğindeki 
sağlam altyapısıyla, Türk 
ürünlerini sayısız destinasyo-
na güvenli ve hızlı bir şekilde 
teslim ederek ihracat ailesinin 
yanında oldu. Öyle ki, pan-
deminin etkisinin en yoğun 
hissedildiği 2020 Mayıs ayın-
da, hava yolu ile ihracatın pa-
yı yüzde 10’u aştı. İhracat bir 
takım işi. İhracatçının aldığı 
her sipariş, finansmanıyla, 
üretimiyle, pazarlamasıyla, 
lojistiğiyle organizasyon ge-
rektiren ciddi bir süreç. Bu ve-
sileyle, ihracata katkılarından 
ötürü bayrak taşıyıcı havayolu 
markamızı Yönetim Kuru-
lu Başkanı İlker Aycı Bey’in 
nezdinde tebrik ediyorum. 
İnşallah bu yeni protokolle de 
hava yoluyla ihracatın payını 
çok daha yukarılara taşıyaca-
ğız” dedi.

4 ayda toplam 1.2 milyar 
dolara yakın yüksek katma 

değerli ürün ihracatı 
Türk Hava Yolları ve TİM, 

geçtiğimiz yıl küresel ticaret-
te Türk ihracatçısına büyük a-
vantaj sağlayan bir iş birliğine 
imza atmıştı. Turkish Cargo 
ek kapasite ve ihracatçıların 
yoğun olarak kullandığı 28 
destinasyon için yüzde 10 
ile yüzde 30 arasında indirim 
uyguluyordu. 

Türkiye’nin ihracat sefer-
berliğine büyük katkıda bu-
lunan iş birliği sayesinde 4 
ayda toplam 1.2 milyar dolara 
yakın yüksek katma değerli 

PANDEMI döneminde hava 
kargo sektörü daralırken Tur-
kish Cargo’nun büyümeye 
devam ettiğini belirten Türk 
Hava Yolları Yönetim Kurulu 
ve İcra Komitesi Başkanı M. 
İlker Aycı; “Bayrak taşıyıcı 
kargo markamız sahip oldu-
ğu geniş hizmet ağı ile ihra-
catçımız açısından stratejik 
önemdeki pazarlara erişme 
konusunda can suyu olmaya 
devam ediyor. Dünyanın en 
yüksek büyüme oranlarından 
birine sahip ekonomimizin 

lokomotifi olan ihracatımıza 
yaptığımız katkıyı bugün bu-
rada pekiştirmek Türk Hava 
Yolları ailesi için bir gurur 
vesilesi. Pandemi döneminde 
kargo sektörü dünya çapın-
da daralırken Turkish Car-
go büyümeye devam ederek 
başarısını zorlu dönemde de 
kanıtladı. Bu zorlu dönemde 
de ihracatçımız için dünyanın 
dört bir yanına ihracat köprü-
leri kurdu. Yakında açılacak 
SmartIst kargo tesisimiz ile 
bu büyüme ivmemiz hızlana-
cak ve hava kargo taşımacılı-
ğında yeni bir çağ başlayacak. 
Turkish Cargo ve TİM iş bir-
liğinin hem ülkemiz hem de 
şirketlerimiz için tetikleyici 
güç olmaya devam edeceğine 
inanıyoruz” dedi.

Ülkemiz ihracatçısının
en büyük destekçisiyiz

Hava kargo taşımacılığının 
Türkiye’nin ihracatı için bir 
fırsat olduğunu belirten M. 
İlker Aycı; “Turkish Cargo 
olarak hem yolcu hem kargo 
taşımacılığıyla Türkiye’nin 
hizmet ihracatının çok önem-
li bir kısmını gerçekleştirme-
nin yanında ülkemiz ihracat-
çısının en büyük destekçisi ve 
kolaylaştırıcısı olmaya devam 
etmekteyiz. TİM ile birlikte 
imza attığımız Aralık 2020- 
Mart 2021 arasındaki kam-
panya ile söz konusu 4 aylık 
dönemde belirlenen 28 des-
tinasyona toplam 1.2 Milyar 

dolara yakın yüksek katma 
değerli ürün ihracatı gerçek-
leştirilmesini sağladık.”

Ihracat hacmini 5 katına 
ulaştırmaya kararlıyız

Turkish Cargo’nun ihra-
catçımızın imkan ve kabili-
yetlerini artırmaya, güvenilir 
bir lojistik ortağı olmaya ve 
küresel ticari faaliyetlerinde 
kolaylaştırıcı rol oynamaya 
bugün olduğu gibi gelecekte 
de devam edeceğini kayde-
den İlker Aycı; “Yenilenen iş 
birliği anlaşmamız ile hem ih-

racatçılarımıza sunduğumuz 
kapasiteyi hem de destinas-
yon sayımızı önemli miktar-
larda artırarak Milli Bayrak 
Taşıyıcı olarak ihracatımıza 
ve ihracatçılarımıza verdiği-
miz desteği kararlı biçimde 
sürdürüyoruz. 

Bu kapsamda eylül itibarıy-
la uygulanmaya başlayacak ve 
yıl sonuna kadar edecek olan 
yeni kampanya ile ihracat-
çılarımızın ürünlerini ABD 
Houston’dan Kore Seul’e, 
Hollanda Amsterdam’dan 
Ürdün Amman’a kadar tam 
46 stratejik destinasyona yüz-
de 10 ile yüzde 35’e varan in-
dirim oranlarıyla taşıyacağız. 
Üstelik önceki anlaşmamızda 
15 bin ton olarak belirlediği-
miz sunulan kapasiteyi derin-
leşen iş birliğimiz ile 24 bin 
tona çıkardık. Türkiye’nin 
ürünlerini, Türk üreticisi-
nin emeklerini, Türk Hava 
Yolları’nın, bir benzeri olma-
yan eşsiz yolcu ve kargo ağı-
nın sunduğu büyük avantajı 
kullanarak, dünyaya taşıma 
bilinciyle çıktığımız bu yol-
da kampanya neticesinde bu 
yılki hedefimiz 6 milyar dolar 
tutarında ihracat gerçekleştir-
mek. Geçtiğimiz yılda bu iş 
birliği ile elde edilen 1.2 mil-
yar dolar tutarındaki ihracat 
rakamının 5 misline ulaşmak 
için bizler de ihracatçılarımız 
da azimli ve kararlıyız.

Turkish Cargo olarak, ih-

kanı İsmail Gülle’nin katılı-
mıyla gerçekleşti. 

Hava kargo ile taşınan 
ürünler daha fazla değer 

kazanıyor
Ürün taşımacılığı ve ulaş-

tırma hizmetleri kapsamında 
diğer taşıma modlarına kıyas-
la hava kargo taşımacılığını 
farklı ve değerli kılan unsur-
lar; hızlı ve güvenli taşıma 
standartlarıdır. Türkiye’nin 
emeğinin tüm dünyaya taşın-
ması noktasında hava kargo 
ile yapılan taşımaların ortala-
ma değeri, diğer taşıma (kara, 
deniz ve demir) metotlarına 
oranla 50 kat daha değerli ko-
numda yer alıyor. 

Global anlamda önemi gi-
derek daha kritik bir konuma 
gelen hava kargo taşımacılığı, 
dünya ticaretinin hacimsel 
anlamda sadece yüzde 1’ini, 
değer olarak ise en az yüzde 
35’ini oluşturan çok önemli 
bir taşıma yöntemi olarak öne 
çıkıyor. Global hava kargo 
sektörü içinde ağırlığını his-
settiren e-ticaret talepleriyle 
birlikte, ürünlerin kapıdan 
kapıya hızlı teslimatı yeni ve 
sürekli iş olanakları için ö-
nemli pencereler açıyor. Hava 
kargo taşımacılığı, ülkelerin 
ihracatının en önemli paydaş-
larından biri olma yolunda 
konumunu güçlendiriyor.

ürün ihracatı gerçekleştirilir-
ken, söz konusu anlaşmanın 
kapsamı da genişletildi. 

Türk Hava Yolları ve TİM 
arasında imzalanan yeni pro-
tokolle; genel kargo, yumur-
ta, yaş meyve ve sebze ile ba-
lık kapsamındaki Türk ihraç 
ürünlerinin yurt dışındaki 35 
ülkedeki 46 destinasyonda 
hava kargo ile taşınmasında 
yüzde 10 ile yüzde 35 aralı-
ğında indirim uygulanacak. 
Kampanya ile 6 bin 50 ton-
luk ek bir kapasite ayrılırken, 
ürün gamları da genişletildi. 
Ürün muhteviyatlarıyla bir-
likte ürün gamları sadece ton 
özelinde değil ton altında 
da sağlandığı kampanya 31 
Aralık 2021 tarihine kadar 
devam edecek. Yeni proto-
kolle ilgili Ankara Ticaret 
Bakanlığı’nda yapılan “Hava 
Kargo İş Birliği İmza Töre-
ni”; Ticaret Bakanı Mehmet 
Muş, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi Baş-
kanı İlker Aycı ve TİM Baş-

THY İhracata Katkı Sağlamaya Devam Ediyor
Turkish Cargo, TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) ile daha önce yapmış 
olduğu indirimli kargo taşımacılığına yönelik iş birliği anlaşmasını 
kapsamını genişleterek yeniledi. Milli marka, yeni anlaşma 
kapsamında, Anadolu’nun dört bir yanında, binbir emekle üretilen 
ürünlerini, 46 destinasyona yüzde 10 ile yüzde 35 arasında değişen 
indirim oranlarıyla ulaştıracak.

ULUSLARARASI Hava 
Taşımacılığı Birliği (IATA), 
Kovid-19 krizinin 2020 yı-
lında küresel hava taşımacı-
lığı üzerindeki yıkıcı etkileri 
gösteren IATA Dünya Hava 
Taşımacılığı İstatistikleri’ni 
(WATS) yayınladı.

Koronavirüs salgını ne-
deniyle yaşanan kısıtlamalar 
geçtiğimiz yıl, 1950’lerden 
sonra izlenen havacılık ta-
rihindeki en kötü yıl olarak 
kayıtlara geçti.

IATA açıklamasına göre, 
2020’de 1,8 milyar yolcu 
uçtu. 2019’daki 4,5 milyar 
yolcuya göre yüzde 60,2 dü-
şüş yaşandı.

Sektör genelinde hava 
yolculuğu talebi yıllık baz-
da yüzde 65,9 azaldı.

Uluslararası yolcu 
talebi bir önceki yıla gö-
re yüzde 75,6 düşerken, 
iç hat yolcu talebi 2019’a 
göre yüzde 48,8 geriledi.

Toplam endüstri yolcu 
gelirleri 2020’de yüzde 
69 düşüşle 189 milyar 
dolara gerilerken, ortala-
ma olarak, 2020’de yolcu 
başına 71,7 dolarlık bir 
kayıp meydana geldi ve 
net zarar toplamda 126.4 
milyar dolara ulaştı.

Sistem genelinde yolcu 
doluluk oranı 2019’daki 
yüzde 82,5’e kıyasla 2020 
yılında yüzde 65,1’e düştü.

Yolcu uçaklarının göv-
delerindeki büyük düşüşe 
rağmen, aşılar, kişisel ko-
ruyucu ekipman ve ha-

yati tıbbi malzemeler gibi 
ürünlerin taşınması hava 
kargo pazarını ayakta tut-
tu. Buna rağmen endüstri 
genelinde mevcut kargo 
ton-kilometresi 2020’de yıl-
lık bazda yüzde 21,4 düştü.
Sektör genelindeki kargo 
yük faktörü 7 puan artarak 
yüzde 53,8’e yükseldi. Bu 
rakam, 1990’da başlayan 
IATA serisindeki en yüksek 
değer olarak kayıtlara geçti.

Bununla birlikte, kargo 
talebindeki yıllık düşüş, 
2020’de yıllık yüzde 9,7’lik 
büyük bir oranla 2009’daki 
küresel mali krizden bu ya-
na en büyük düşüş oldu.

IATA: 2020 Yılı Havacılıktaki 
En Kötü Yıl Oldu
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konuşmasında ortaklıklarını 
açıkladıkları Eylül 2019’dan 
beri endüstride ve pandemi 
nedeniyle küresel bağlamda 
karşılaştıkları güçlüklere kar-
şın yoğun çalışma ile orijinal 
planlara uygun bir şekilde 
işi tamamladıklarının altını 
çizerken Iveco’nun kanıt-
lanmış uzmanlığı sayesinde 
Nikola’nın teknolojisini ge-
liştirebileceği bir platform 
sağladığını belirti ve şimdiki 
odaklarının iklim dostu uzun 
ve kısa mesafe ağır taşımacı-
lıkta başarıya ulaşarak lider-
liği almak olduğunu söyledi.

25 Bin metrekaresi ka-
palı olmak üzere toplam 50 
bin metrekarelik alanda yer 
alan Ulm’daki üretim tesisi, 
elektrikli araçlar için nihaî 
montaj noktası olma özel-
liğini barındırıyor. Iveco ve 

ile buluşturmayı hedefledik. 
Özellikle yolcu taşımacılığı 
alanında Sprinter ile sundu-
ğumuz yüksek kalite saye-
sinde, turizm ve okul servisi 
alanlarında öne çıkan marka 
olduk. Son birkaç yıldır yolcu 
taşımacılığında en fazla tercih 
edilen aracın Sprinter olma-
sı da bunu kanıtlıyor. Yolcu 
taşımacılık şirketleri Sprin-
ter ile işlerini büyütürken, 
yolcular da gönül rahatlığıyla 
seyahat ettiler. Sprinter ile 
olan yolculuğumuzda, 2007 
yılından günümüze Arobus iş 
birliğinde Türkiye’de gerçek-
leştirdiğimiz üst yapı çalışma-
larıyla küresel bazda örnek 
gösterilir olduk. Her alanda 
müşterilerimiz ve yolcuların 
istek ve ihtiyaçları doğrultu-
sunda ‘terzi dikim’ Sprinter’i 
geliştirmeye devam ederek 
yarınlara olan yolculuğumu-
zu sürdürüyoruz.” dedi.

LANSMANI gerçekleşen 
ve yıl sonunda üretime geç-
mesi beklenen Nikola Tre 
elektrikli çekicinin, Ulm, 
Almanya’daki üretim tesi-
siyle heyecan verici yeni bir 
sayfa açılıyor. Pilli elektrikli 
modelin üretimine ek olarak 
Nikola Tre’nin hidrojen ya-
kıt hücreli çekici prototipi de 
etkinlikte sergilendi. Bu mo-
del, Ulm’da 2023 sonunda 
üretime geçecek.

Ulm’deki üretim tesisi 
açılış etkinliği Kovid-19 stan-
dartlarında ulusal ve uluslara-
rası paydaşlar ile medyadan 
100 civarında kişinin katılı-
mıyla gerçekleşti. Etkinlik-

MERCEDES-BENZ, tica-
ri araç dünyasına yön veren 
ve hızla bir referans mo-
del haline gelen ticari aracı 
Sprinter’i 1995 yılında tanıt-
tı. Mercedes-Benz Sprinter, 
2021 yılı itibarıyla 25 yıldır 
Türkiye yollarında oluşunu 
kutluyor.

Henüz ilk geliştirme aşa-
masından itibaren güvenlik, 
araç konseptinin temel bi-
leşeni olarak belirlenirken, 

te CNH Endüstriyel Ticarî 
ve Özel Araçlar başkanı ve 
Iveco Grubunun yöneticisi 
olan Gerrit Marx, Nikola’nın 
CEO’su Mark Russell, Ba-
den-Württemberg Eyaleti 
Ulaşım Bakanı Winfried 
Herrmann, Ulm Kentinin 
İlk Belediye Başkanı Martin 
Bendel ve İtalya Stuttgart 
konsolosu Massimiliano Lagi 
hazır bulundu.

Gerrit Marx, yaptığı açılış 

Sprinter üretilmeye başlandı-
ğı tarihten günümüze kadar 
her zaman sınıfının öncüsü 
olmayı hedefledi. Sprinter, 
otomobil benzeri sürüş özel-
likleri, ABS ve hava yastıkları 
gibi gelişmiş teknolojilere ve 
en güncel dijital sürüş des-
tek sistemlerine ev sahipliği 
yapıyor. Ticari araç dünya-
sında standartları belirleyen 
Mercedes-Benz Sprinter, 
günümüzde üçüncü nesliyle 
çıtayı daha da yukarı taşımaya 
devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk Ha-
fif Ticari Araçlar İcra Ku-
rulu Üyesi Tufan Akdeniz; 
“1996’dan günümüze, farklı 
kombinasyonlarda satışını 
gerçekleştirdiğimiz Sprin-
ter modelimiz ile çeyrek asrı 
dolduran yolculuğumuzda; 
her zaman en iyi güvenlik, 
konfor ve en uygun işletme 
maliyetini müşterilerimiz 

ve sıfır stok. Tamamen dijital 
tesis yönetimi de yüzde 100 
takip edilebilirlik ve kâğıtsız 
operasyon sağlayacak.

Nikola CEO’su Mark Rus-
sell ise konuşmasında bu yeni 
ve güzel tesisi hayata geçirdik-
leri için Iveco ve Nikola çalı-
şanlarına şükranlarını belirtti 
ve bu günün sıfır salınımlı 
taşımacılıkta küresel lider 

olma vizyon ve stratejisine 
sahip Nikola’nın tarihindeki 
önemli bir kilometre taşı ol-
duğunu söyledi.

Güvenli, güvenilir, yüksek 
performanslı bir sıfır salınım-
lı taşımacılık çözümü olarak 
tasarlanan Nikola Tre, sek-
töre değişim getiriyor. Iveco 
S-WAY platformunu temel 
alan araçta FPT Endüstriyel-
le birlikte üretilen elektrikli 
aks ve Bosch tarafından sağ-
lanan yakıt hücresi teknolo-
jisi ile çeşitli anahtar parçalar 
yer alıyor. Takımlar, birlikte 
hem yakıt hücresi hem de 
pilli tahrik teknolojisine uy-
gun modüler bir platform 
tasarladılar. İlk etapta pilli 
versiyonun piyasaya sürül-
mesinin ileride menzil arttı-
rıcı bir teknoloji olan yakıt 
hücresine geçmeden önce 
platformun olgunlaşmasını 
sağlayacağı düşünülüyor.

Iveco Nikola elektrikli 
çekiciler ABD dışında tüm 
dünyada Iveco bayi teşkilatı 
tarafından satılacak.

Nikola’nın ortak yatırımını 
temsil eden bu üretim prog-
ramı 160 tedarikçiyi içeriyor. 
Üretim hattının şu anda yılda 
bin araç üretebilecek kapa-
sitede olduğu belirtilirken 
ileriki yıllarda bu kapasitenin 
yükselmesi bekleniyor. Tesis, 
Global Üretim programının 
standartlarına göre işleyecek; 
sıfır atık, sıfır kaza, sıfır hata 

İlk Sprinter ile başlayan 
kapsamlı güvenlik

teknolojileri
Sprinter, başka hiçbir ti-

cari araçta sunulmayan kap-
samlı güvenlik özellikleriyle 
ilk kez 1996 yılında Türki-
ye yolları ile buluştu. Her 
bir tekerlekte disk frenler, 
standart ABS fren sistemi, 
otomatik fren diferansiyeli, 
isteğe bağlı sunulan sürücü 
hava yastığı, yükseklik ayarlı 
üç nokta emniyet kemerleri 
ve koltuğa sabitlenen emni-
yet kemeri tokaları gibi gü-
venlik donanımları Sprin-
ter kullanıcılarına sunuldu. 
Son derece konforlu bir 
yürüyen aksam ve otomo-
bil benzeri sürüş özellikleri 
sunan Sprinter, daha rahat 
ve stresten uzak sürüşü sa-
yesinde sürücünün daha 
uzun süre odak noktasını 
korumasını sağlıyordu. Bu 

Iveco ve Nikola’dan Elektrikli Üretim Tesisi
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Iveco ile sıfır salınımlı ağır kamyonlar ve 
ilgili enerji çözümlerinde uzmanlaşan ABD 
merkezli Nikola arasındaki ortaklıkta üretim 
yolculuğu Almaya’nın Ulm Kentinde başlıyor. 

Mercedes-Benz Sprinter
Türkiye’deki 25’inci Yılını Kutluyor
1996 yılında Türkiye 
pazarında ilk olarak 
satışına başlanan 
Mercedes-Benz 
Sprinter, 2021 yılı 
itibarıyla 25 yıldır 
Türkiye yollarında 
oluşunu kutluyor. 

da daha güvenli bir sürüş 
anlamına geliyor. Sprinter 
bu sayede “Güvenli Ticari 
Araç” olarak ünlendi.

İlk nesil Sprinter’in gelişi-
mi durmaksızın devam etti. 
2000 yılında hayata geçirilen 
makyaj kapsamında Sprinter 
çok daha güçlü farlarla do-
natılırken Mercedes-Benz, 
Sprinter’in güvenliğini de 
iyileştirmeye devam etti. Sü-
rücü hava yastığı standart 
donanım olarak sunulmaya 
başlanırken, ön yolcu hava 
yastığı isteğe bağlı donanım 
listesinde yer almaya başladı. 
Sunulan büyük boy ikili hava 
yastığı, ikili ön yolcu koltu-
ğundaki iki yolcuyu aynı anda 
koruyabiliyordu.

Kullanım özelliklerini daha 
da iyileştirmek üzere sürücü 
kokpiti de yeniden yorumlan-
dı. Kokpit, otomobil kokpit-
lerine benzer bir görünümüne 
kavuşurken, vites kolu da sü-
rücüye daha yakın ve hemen 
elinin altında olacak şekilde 
daha yukarıda konumlandı-
rıldı. Ergonomiye destek olan 
vites kolunun yeni konumu 
aynı zamanda sürüş güvenliği-
ne de katkı sağladı.

Standart donanımda
sunulan ESP ile Sprinter, 
2002 yılında bir kez daha 

standartları belirledi
Sprinter, 2002 yılında 

bir kez daha güncellendi. 
Sprinter’in standart dona-

nımında sunulan ve kritik 
sürüş koşullarında sürücü-
yü aktif olarak destekleyen 
ESP, ticari araç dünyasında-
ki güvenlik teknolojilerinde 
bir devrim niteliğini taşıyor-
du. Bu gelişmenin iki yıl ar-
dından ESP, 3.5 tona kadar 
tüm Sprinter modellerinde 
standart donanım olarak 
sunulmaya başlandı. Bunun 
sonucu olarak takip eden 
yıllarda, “Yoldan Çıkma 
Kaynaklı’ trafik kazalarının 
sayısında belirgin bir şekilde 
azalma gözlemlendi.

Tüm jenerasyonlarında 
güvenlik alanındaki stan-
dartları belirleyen Mercedes-
Benz Sprinter, 2019 itibarıy-
la satılmaya başlanan güncel 
neslinde çıtayı yeniden be-
lirledi. Mesafe takip siste-
mi Distronic, “Aktif Fren 
Asistanı”, “Aktif Şerit Takip 
Asistanı” ve yorgunluk uya-
rısı “Attention Assist” gibi 
elektronik asistanlar sürüş 
güvenliğinde sürücüye des-
tek oluyor. Bu donanımlara 
ek olarak, görüntüyü iç dikiz 
aynasına aktaran “Geri Gö-
rüş Kamerası”, 360 derece 
görüş açısına sahip modern 
park yardımcısı ve ön cam 
silme işlemi esnasında mak-
simum görüş alanı sunan en-
tegre “Yağmur Tipi Silecek 
Sistemi”, yeni nesil Sprinter 
ile birlikte yeni sürüş destek 
sistemleri olarak sunuldu.
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Otokar’ın Ar-Ge Yatırımı
1,3 Milyar TL’yi Geçti
OTOKAR, Sürdürülebilirlik 
Raporu’nun 8’incisini yayımla-
dı. Faaliyet gösterdiği alanlar-
da ve üretim süreçlerinde Koç 
Topluluğu’nun paylaştığı değer ve 
ilkelere bağlı kalarak insana ve top-
luma yakın, çevreyle dost, evrensel 
iş etiği ilkelerine sıkı sıkıya bağlı 
hareket eden Otokar, benimsediği 
değerlerle küresel bir oyuncu olma 
hedefine bir adım daha yaklaştı. 

Fikri hakları yüzde 100 kendine 
ait, verimli, çevreci ve yenilikçi ürün-
lerle gelecek nesillerin yaşam stan-
dartlarının geliştirilmesi ve dünya 
genelinde barış ve güvenliğin tesisine 
katkı sağlama üzerine temel iş strate-
jisini kuran Otokar, hayata geçirdiği 
uygulamalarla bu yıl da öncü işlere 
ve sonuçlara imza attı.  Otokar’ın iş 
stratejilerini küresel bir oyuncu olma 
yolunda hayata geçirmekle kalma-
yıp çevresel etkiyi azaltma ve iklim 
değişikliğiyle mücadeleye yönelik 
çalışmalarını da artırdığını belirten 
Genel Müdür Serdar Görgüç; “Tüm 
dünyayı etkileyen Kovid-19 süre-
cinde öncelikle çalışanlarımızın sağ-
lığını korumak ve faaliyetlerimizin 
devamlılığını sağlamak adına tüm 
tedbirleri hızlıca alıp, çalışanlarımı-
zın özverili emekleriyle iş başarımızı 
korumayı başardık. Pandeminin tüm 
olumsuzluklarına rağmen dönem 
içinde sürdürülebilirlik çalışmala-
rımızı aynı ciddiyetle sürdürdük.” 
açıklamasını yaptı.

Arifiye’de 552 bin metrekare 
alana yayılı fabrikasında sürdürü-
lebilirlik çalışmaları kapsamında 
yürütülen faaliyetlerin sonuçları 
hakkında da bilgi paylaşan Serdar 
Görgüç şöyle konuştu; “Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları doğrultusunda çevresel, 
sosyal ve yönetişim alanlarındaki 
çalışmalarımıza aralıksız devam edi-
yoruz. Bu sürece katkı veren başta 
çalışanlarımız, tedarikçi ve iş ortak-
larımız olmak üzere tüm paydaşları-
mıza teşekkür ederiz. Geçtiğimiz yıl 
sürdürülebilirlik performansımızı 
artırmaya yönelik istikrarlı çalış-
malarımız ve hayata geçirdiğimiz 
projelerle 150.500 m3 atık suyu geri 
dönüştürerek üretime geri kazandır-
dık. Enerji verimliliği çalışmalarıyla 
1.526 GJ enerji tasarrufu, sera gazı 
emisyonlarında ise 300 ton CO2e 
azaltım elde ettik. En önemli serma-
yemiz olan çalışanlarımızın gelişi-
minin gözetildiği, eşitlikçi, katılımcı 
iş iklimimizi koruduğumuz bir sene 
oldu. Çalışanlarımızın mesleki bilgi 
ve becerilerini geliştirmeye yönelik 
eğitim çalışmalarımızı pandemi dö-
neminde de aksatmadan sürdürdük. 
Yıl içinde 24 bin 336 kişi x saat çalı-
şan eğitimi gerçekleştirdik. İş sağlığı 
ve güvenliği konusunda farkındalık 
ve bilginin pekiştirilmesi amacıyla 
da çalışanlarımıza toplam 13 bin 
668 kişi x saat eğitim verdik.”

Geleceğin ihtiyaçları doğrultu-
sunda yeni donanım ve uygulama-
ların geliştirilmesi yönünde çalış-
malarını aralıksız sürdüren Otokar, 
geçtiğimiz yıl Ar-Ge ve dijital dö-

nüşüm çalışmalarıyla da sektördeki 
öncülüğünü sürdürdü. Son 10 yıl 
içinde cirosunun ortalama yüzde 
8’ini Ar-Ge faaliyetlerine ayıran, 
2020 yılında bu alanda 202 milyon 

TL Ar-Ge harcaması gerçekleştiren 
şirketin 10 yıl içinde gerçekleştirdiği 
Ar-Ge harcaması toplam 1,3 milyar 
TL’yi aştı. 2020 yılında ticari ve as-
keri araç alanlarında yeni ürünlerini 
tanıtan şirket, “Güvenli Otobüs” 

projesiyle sektördeki ilklerine yeni-
sini ekledi. Pandemi koşullarında 
toplu taşımayı daha güvenli hale ge-
tirmek amacıyla geliştirilen Güvenli 
Otobüs’te dört yenilikçi sistemi uy-
gulayarak bulaş riskini azalttı. 
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Yapılmayanı yapma hedefiyle 58 yıl önce yola çıkan 
Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 2020 yılına ait 
sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.  
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oranında arttı ve 391 bin 392 
adet oldu. Son 10 yıllık orta-
lamalar dikkate alındığında 
Ocak-Ağustos döneminde 
toplam pazar yüzde 5,4 ve 
otomobil pazarı yüzde 9 ora-
nında artarken, ağır ticari araç 
pazarı yüzde 2,3 ve hafif ticari 
araç pazarı yüzde 4,4 daraldı. 

etkili Motor 
T r a n s p o r t 
Awards (Mo-
torlu Taşıma-
cılık Ödülleri) 
değerlendirme 
paneli, yüksek 
profilli taşıma 
operatörlerin-
den oluşur. Bu 
operatörlerin hepsi güvenli, 
üretken ve verimli bir kam-
yon filosu oluşturmak için 
nelerin gerekli olduğu konu-
sunda derin bilgiye sahiptir. 
Değerlendirme panelinde, 
“DAF Trucks’ın yüksek kali-
teli modelinin satışını zirvede 
tutmak için bir dizi önemli 

TÜRKİYE otomotiv sanayi-
ine yön veren 14 büyük üye-
siyle sektörün çatı kuruluşu 
olan Otomotiv Sanayii Der-
neği (OSD), Ocak-Ağustos 
dönemine ait üretim ve ihra-
cat adetleri ile pazar verilerini 
açıkladı. Buna göre, araç gru-
bu bazında kapasite kullanım 
oranları ise hafif araçlarda 
(otomobil + hafif ticari araç) 
yüzde 62, ağır ticari araçlarda 
yüzde 57, traktörde yüzde 73 
seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde 
ticari araç üretimi bir önce-
ki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 34 artış gösterdi. Bu 
dönemde, ağır ticari araç gru-
bunda üretim yüzde 50 artar-
ken, hafif ticari araç grubunda 
üretim yüzde 32 arttı. Yılın 

DAF XF, Birleşik Krallık’ta-
ki prestijli Motor Transport 
Awards’ta (Motorlu Taşıma-
cılık Ödülleri) bir kez daha 
ödül kazandıktan sonra art 
arda üç “Fleet Truck of the 
Year” unvanına layık görülen 
ilk kamyon oldu.

DAF Trucks’ın başarıla-
rının ardı kesilmiyor. XF’in 
altı yıl içinde dört defa ödül 
kazanmasıyla 1986 yılından 
bu yana devam eden MT 
Awards’da DAF ve Leyland 
markaları için dönüm noktası 
niteliğindeki 20’nci ödül de 
alınmış oldu.

DAF Trucks UK Genel 
Müdürü Laurence Drake 

ilk sekiz ayında, toplam ticari 
araç üretimi 302 bin 754 adet 
olarak gerçekleşti. Pazara ba-
kıldığında ise, Ocak-Ağustos 
döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine kıyasla tica-
ri araç pazarı yüzde 34, hafif 
ticari araç pazarı yüzde 28 ve 
ağır ticari araç pazarı yüzde 79 
arttı. Baz etkisi dikkate alın-
dığında 2015 yılına göre kam-
yon pazarı yüzde 30, otobüs 
pazarı 58 ve midibüs pazarı 
yüzde 74 oranında daraldı.
Pazar 10 yıllık ortalamaların 

yüzde 5,4 üzerinde
Yılın ilk sekiz ayını kapsa-

yan dönemde toplam pazar 
geçen yıla göre yüzde 26 arta-
rak 522 bin 244 adet düzeyin-
de gerçekleşti. Bu dönemde, 
otomobil pazarı da yüzde 23 

yaptığı açıklamada, “Kam-
yon operatörleri için DAF; 
güvenilirlik, ekonomi ve 
konforla eş anlamlıdır. En 
son zaferimiz, bunu des-
tekleyen daha fazla kanıt 
sunmaktadır. Zorlu rekabe-
te karşı kazanmaya devam 
etmemiz kamyonun kalitesi 
ve genel performansının bir 
göstergesidir. Olağanüstü 
bayi ve satış sonrası hizme-
timiz ile birlikte XF, son 
derece çekici bir iş teklifidir 
ve Yeni Nesil DAF’ımız bu 
trendi sürdürmeye devam 
edecektir” dedi. 

Taşımacılık sektörün-
de tanınan ve saygı duyulan 

tarak 595 bin 425 adet olarak 
gerçekleşti. Otomobil ihracatı 
ise yüzde 2 oranında artarak 
365 bin 704 adet oldu. Türki-
ye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
verilerine göre, otomotiv sa-
nayi ihracatı Ocak-Ağustos 
döneminde toplam ihracattan 
aldığı yüzde 13,4 pay ile ilk sı-
radaki yerini korudu.

19,2 milyar dolarlık 
ihracat gerçekleşti

Ocak-Ağustos döneminde 
bir önceki yılın aynı döne-
mine göre toplam otomotiv 
ihracatı dolar bazında yüzde 
30, Avro bazında ise yüzde 
21 arttı. Bu dönemde, toplam 
otomotiv ihracatı 19,2 milyar 
dolar olarak gerçekleşirken, 
otomobil ihracatı yüzde 11 
artarak 6 milyar dolar seviye-

ve sürücü yönünden çekici-
lik gibi önemli özelliklere 
sahiptir. Bu özellikler stan-
dartları belirleyen müşteri 
desteği ve iş dünyasının en i-
yisi olarak kabul edilen DAF 
bayi ağı ile de desteklenir. 
Gelişim, DAF XF’nin başa-

sinde gerçekleşti. Avro bazın-
da otomobil ihracatı ise yüzde 
3 artarak 5 milyar Avro oldu. 
Yılın ilk sekiz ayında dolar 
bazında ana sanayi ihracatı 
yüzde 23 oranında artarken, 
tedarik sanayi ihracatı yüzde 
40 oranında arttı.

rısında kilit öneme sahiptir. 
Kısa süre önce piyasaya sü-
rülen Yeni Nesil DAF XF, 
XG ve XG+ kamyonların 
bu sonbaharda seri üretimi-
ne başlanmasıyla markanın 
yenilik ve iyileştirme girişi-
mi devam edecek.

Bu dönemde, otomobil satış-
larındaki yerli araç payı yüzde 
40 olurken, hafif ticari araç 
pazarında yerli araç payı yüz-
de 53 olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde 
toplam otomotiv ihracatı geç-
tiğimiz yılın aynı dönemine 
göre adet bazında yüzde 14 ar-

yenilik getirdiği” ve “XF’nin 
‘denenmiş ve test edilmiş’ bir 
model olduğu” belirtilmiştir.

Birleşik Krallık’ın önde 
gelen filo operatörlerinin 
çoğunun tercih ettiği seçe-
nek olan DAF XF; güveni-
lirlik, üstün yakıt ekonomisi 

Ticari Araç Üretimi Yüzde 34 Arttı
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Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD) Ocak-
Ağustos verilerini 
açıkladı. Ticari araç 
grubunda, 2021 
yılı Ocak-Ağustos 
döneminde üretim 
yüzde 34 seviyesinde 
artarken, ağır ticari 
araç grubunda yüzde 
50 oranında, hafif 
ticari araç grubunda 
yüzde 32 oranında 
arttı.  

DAF XF Arka Arkaya 
“Fleet Truck Of The Year” 
Unvanına Layık Görüldü

Anadolu Isuzu’dan Akıllı Fabrika Uygulaması
TÜRKİYE’NİN ticari araç 
üreticisi Anadolu Isuzu, di-
jital dönüşüm vizyonu doğ-

rultusunda hayata geçirdiği 
Akıllı Fabrika projesinin ilk 
fazını başarıyla tamamladı. 

Akıllı fabrika projesi, “Ter-
zi Usulü İmalat” ın yarattığı 
değişkenlik ve getirmiş ol-
duğu çeşitliliğe bağlı oluşan 
karmaşık üretim akışının ve 
geniş üretim alanlarının yö-
netimini 3 boyutlu Dijital 
ikiz ile sağlarken kişiselleşti-
rilmiş ürün üretimi ile ilgili 
tüm bilgilerin operatörlere 
ulaştırılmasını da Nesnele-
rin Interneti (IoT) desteği 
ile sağlamaktadır. En ince 
detaylarına kadar bütünüyle 
Anadolu Isuzu’nun üretim a-
lanlarına ve iş süreçlerine uy-
gun biçimde tasarlanan Akıllı 

Fabrika projesinin, planlama 
aşamasından uygulamaya 
her katmanı ileri teknoloji 
uygulamaları ile geliştirildi. 
Proje, yüksek görsellik düze-
yi ve tüm üretim süreçleri-
nin birebir dijital dünyadaki 
izdüşümü olan “dijital ikiz” 
uygulamasının ulaştığı detay 
seviyesi ile sektördeki benzer 
uygulamaların ötesine geçi-
yor. Akıllı Fabrika projesi, 
kurulan IoT altyapısı sayesin-
de en yüksek hassasiyette an-
lık olarak hatasız araç ve sü-
reç takibine olanak sağlıyor. 
Lojistik, üretim, kalite, satış 

ve ihracat gibi farklı depart-
manlar, üretim ve teslimat ile 
ilgili ihtiyaç duydukları tüm 
bilgilere anında ulaşabiliyor.

Anadolu Isuzu’nun baştan 
sona teknolojik bir başarı 
hikayesi niteliğindeki Akıllı 
Fabrika projesi, küresel IDC 
organizasyonunda inovasyon 
kategorisinde “Best Innovati-
on Project of the Year” kate-
gorsinde ödüle layık görüldü.  

Anadolu Isuzu Genel Mü-
dürü Tuğrul Arıkan, Akıllı 
Fabrika projesinin tamamlan-
ması ile ilgili şunları söyledi: 
“Anadolu Isuzu olarak dijital 

dönüşüm ve Endüstri 4.0 viz-
yonumuz doğrultusunda baş-
lattığımız Akıllı Fabrika pro-
jesini başarıyla hayata geçirmiş 
bulunuyoruz. Akıllı Fabrika 
projemiz, üretim kalitemizi 
daha da yükseklere taşıma he-
defimizi desteklerken, pazar-
daki her rekabet alanında gü-
cümüze güç katacak. Müşteri 
taleplerine uygun ürün geliş-
tirme gücümüzü pekiştiren bu 
önemli başarı ile yeni pazarlar-
daki iddiamızı ve varlığımızı 
güçlendireceğiz. Dijital dönü-
şüm ve Endüstri 4.0 vizyonu 
ile attığımız adımlarla sektö-
rümüze öncülük etmeyi bugü-
ne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da sürdüreceğiz.”
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RENAULT markasının üs-
tün özelliklerinden yararla-
narak, tüm bireysel ve ticari 
ihtiyaçlara cevap veren Yeni 
Express Combi ve Express Van 
Türkiye’de satışa sunuluyor.

Yeni Express Combi ve Exp-
ress Van modellerinin ihtiyaç-
lara uygun donanım ve fiyat 
fayda oranıyla, markanın hafif 
ticari araç pazarındaki konu-
munu güçlendireceğini ifade 
eden Renault Mais Genel Mü-
dürü Berk Çağdaş: “Hafif tica-
ri araç pazarı toplam pazardan 
yüzde 22 pay alıyor. Minivan 
segmenti ise, yüzde 50’si Com-
bi ve yüzde 12’si Van olmak 
üzere hafif ticari araç pazarında 
toplamda yüzde 62’lik bir ağır-

lığa sahip. Böylesine önemli bir 
segmentte Renault’nun pratik 
ve verimli hafif ticari araçları 
Yeni Renault Express Combi 
& Express Van boyutları, kolay 
yüklemeye uygun yapıları, yük-
leme hacimleri, geniş saklama 
alanları ve konforlu iç mekan-
larıyla her türlü gereksinimi 
karşılıyor. Renault Ticari aile-
sinin yeni üyelerinin sınıfında 
iddialı modüler tasarım özel-
likleriyle hem iş hem de özel 
kullanımda işlevselliği en üst 
seviyeye taşıyarak pazardaki 
en iyi seçeneklerden olacağına 
inanıyoruz. Yeni Express’in ar-
dından Renault’nun yenilenen 
diğer modellerini de Türkiye 
pazarına sunarak binek otomo-
bil pazarındaki iddiamızı hafif 
ticari segmentine de taşımak 
istiyoruz” dedi.

Geniş kapı eşikleri ile araç 
içine erişim kolaylaşıyor
Yeni Express Combi ve 

Express Van, boyutlarıyla öne 
çıkıyor. Son derece geniş kapı 
eşikleri ile araç içine erişim ko-
laylaşıyor. 71,6 cm’lik yan kapı 
açıklığı sunan modellerden Exp-
ress Van, segmentinde bu alanda 
öncü konumda bulunuyor. 

Yeni Express Combi 800 lit-
re bagaj hacmiyle işlevselliğini 
destekliyor. Söz konusu hacim 

3 bin litreye kadar çıkabiliyor. 
1.189 mm minimum bagaj ze-
mini uzunluğu (arka koltuk 
sırtlığına kadar) sınıfında iddi-
alı değerler olarak öne çıkıyor.

Yeni Express Combi, top-
lamda 4 tam boy koltuk ile tüm 
yolcuları için geniş bir alan ve 
konfor sunuyor. Arka koltuk-
lar tek parça halinde tamamen 
katlanarak ek kargo alanı sağlı-
yor. Yeni Express Combi, yeni 
iç tasarımıyla ailelere de uygun 

çözümler sunuyor ve iki arka 
koltuğun her birinde de ISO-
FIX bağlantı noktası bulunu-
yor. Aynı anda iki çocuk oto 
koltuğu bağlanabiliyor.

4,39 m uzunluğundaki Yeni 
Express Van, 1,91 m yükleme 
uzunluğuyla gelişmiş bir işlev-
sellik sunuyor. Dizel motor 650 
kg’a kadar yük taşıma kapa-
sitesiyle dikkat çeki-
yor. Yaklaşık 48 
litre depolama 
alanı ve 3,3 m³ 
kargo hacmiy-
le ihtiyaçlara 
cevap veriyor. 
1,91 metre ile 
sınıfının en iyi a-
raç uzunluğu ile yükle-
me uzunluğu değerini sunan ye-
ni Express Van, güvenli ve kolay 
yükleme için yerde altı, yanlarda 
dört adet kanca ve yükleme bö-

lümü aydınlatması ile donatılı-
yor. 3 düğmeli sustalı anahtar 
uzaktan kapı açma ve kilitleme 
imkânı sunarken, aracın kargo 
alanının kilidinin ön kabinden 
bağımsız olarak açılmasını da 
sağlıyor. Opsiyonel olarak sunu-
lan kauçuk zemin kaplaması ile 
işlevsellik daha da artıyor.
Dinamik ve güçlü dış tasarım

Yeni Express Combi ve 
Express Van; dikey tamponu, 
yüksek konumlu ön ızgarası, 
kıvrımlı motor kapağı ve akıcı 
çizgileriyle güçlü ve dinamik 
bir görünüm sergiliyor. C for-
mundaki LED farlarıyla, Rena-
ult marka kimliğine sadık bir 
görünüm sunuyor. Yalın tasa-
rım krom süslemeler, kaliteli 
bir işçilikle tamamlanıyor. 

Ön kapılar ve sürgülü yan 
kapı ile kavisli hatlar akıcı bir 
yan görünüm sağlıyor. Dik-
dörtgen tasarımlı geniş kapı 
eşiği iç mekân erişimini kolay-
laştırıyor. Sağlam yatay kapı 
kolları, yüzeyle sorunsuz bir 
şekilde bütünleşiyor. Kapı eşik 
koruyucuları gibi aksesuarlar 
işlevselliği desteklerken, 15 inç-
lik jantlar görünümü tamamlı-
yor. Yan aynalar geniş bir görüş 
açısı sağlıyor. Motor kapağı 
aerodinamik tasarımıyla yakıt 
verimliliğini destekliyor. 

Renault Ticari ailesinin yeni 
üyeleri Demir Mavi, Duman 
Gri, Siyah, Beyaz ve Arsenik 
Gri renkleriyle sunuluyor. 

Dikkat çekici iç tasarım
Dış tasarım gibi, iç mekân 

da birçok depolama alanı 
ile gelişmiş bir iş-

levsellik sunan 
yatay tasarım-

lı ön konsol 
s a y e s i n d e 
modern bir 
görünüm su-

nuyor. Döşe-
medeki dayanıklı 

kumaş ile vücudu 
destekleyen rahat koltuk sü-
rücü yorgunluğunu azaltmaya 
yardımcı oluyor.

İç mekân, aracın ferahlığını 

vurgulayan yalın çizgilere sahip 
modern bir yatay ön konsol ile 
donatılıyor. Dekoratif süsle-
meler iç mekânın daha ferah 

ve modern 
hissedilmesini 
sağlıyor. Ön konsol, 
direksiyon simidi, klima ku-
mandaları, vites kolu ve iç kapı 
kollarındaki krom vurgular ka-
lite algısını güçlendiriyor.

Yeni Express Combi ve Exp-
ress Van güçlendirilmiş bel ve 
omuz desteğine sahip koltuklar 
ve modern koltuk başlıklarıyla 
konforlu bir iç mekân sunuyor. 
Sürücü koltuk yüksekliği (+/- 
40 mm) ve ileri-geri (+/- 110 
mm) dışında emniyet kemeri 
yüksekliğini ve direksiyon yük-
sekliğini ayarlayarak ideal otur-
ma pozisyonunu belirleyebiliyor. 

Yeni Express Van, sağlam ve 
kolayca temizlenebilen malze-
meyle donatıldı. 

Yeni Express Combi ve Exp-
ress Van’daki bilgi-eğlence e-
kipmanları üç aşamadan oluşu-
yor: Standart R&Go radyonun 

yanı sıra opsiyonel olarak 
navigasyonlu ya da 

navigasyonsuz 
a l ı n a -

b i l e n 

Renault EASY LINK multi-
medya sistemi 8 inç dokun-
matik ekran ve Apple CarPlay 
ile geliyor. Ayrıca akıllı telefon 
için 15 W gücündeki kablosuz 
şarj, üç adede kadar USB so-
keti ve Express Combi’de biri 
ön koltukların ortasında arka 
yolcuların da kolaylıkla kul-
lanabileceği mesafede olmak 
üzere üç adet 12V şarj soketi 
bulunuyor.

Yakıt tasarrufuyla dikkat 
çeken güçlü motor

Yeni Express Combi ve Exp-
ress Van, 1.5 dCi 95 bg dizel 
motorla satışa sunuluyor. Yeni 
Express, 95 bg dizel motorla 6 

vitesli şanzıman sunarken, kon-
soldan etkinleştirilen Eco-Mo-
de sistemi, ek yüzde 12 yakıt 
tasarrufu sağlıyor. “Vites De-
ğiştirme Göstergesi”, vites de-
ğiştirmek için en iyi zamanın ne 
zaman olduğunu sürücüye bil-
diriyor ve böylece yakıtta ekstra 
yüzde 5 tasarruf sağlanabiliyor.

800 litre ile pazardaki en ge-
niş bagaj hacmi ve 71,6 cm’lik 
sürgülü yan kapı açıklığıyla 
sınıfında iddialı özellikler su-
nan Yeni Express Combi, 182 
bin 900 TL’den başlayan özel 
lansman fiyatlarıyla tüketiciy-
le buluşuyor.

1,91 m yükleme uzunluğuna 
sahip 3,3 m³’lük yükleme hac-
miyle ve 48 litre kabin içi sakla-
ma alanıyla segmentinin en ge-
niş yükleme alanını sunan Yeni 
Express Van ise lansmana özel 
159 bin 900 TL’den başlayan fi-
yatlarla kullanıcılarını bekliyor.

Yeni Renault Express Com-
bi ve Express Van modern ve 
konforlu iç tasarımları, gelişti-
rilen sürüş destek sistemleri ve 
8” geniş ekranlı EASY LINK 
multimedya sistemiyle sürüş 
keyfini artırıyor.

Renault’nun ticari araç aile-
sinin yeni üyeleri lansmana ö-
zel fiyatlarının yanı sıra 50 bin 
TL’ye 12 ay sıfır faiz fırsatıyla 
pazara iddialı bir giriş yapıyor.

Yeni Renault Express 
Combi ve Express 
Van Türkiye’de
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Merakla beklenen 
Yeni Express Combi 
ve Express Van 
Türkiye pazarında 
satışa sunuldu.  

Siz de annesi ya da babası hayatta olmayan,  
maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımızın
eğitimine destek olun.
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TİCARİ ARAÇLAR

AŞAĞI Saksonya’nın Celle 
Kentinde yer alan Verkerhr-
sbetriebe Bachstein taşımacı-
lık şirketi Iveco Bus E-Way 
ile bir rekora imza attı. Yüzde 
100 Elektrikli otobüsün tek 
şarjla 543 kilometre yol kat 
etmesi TÜV Nord tarafından 
sertifikalandırıldı.

12 Metre uzunluğundaki 
Iveco Bus E-Way gerçek iş-
letme koşullarında üstün bir 
performans sergileyerek hem 
güvenilirliğini ve performan-
sını hem de sıfır salınımın 
avantajlarını ortaya koydu.

Verkerhrsbetriebe Bach-
stein şirketinin inisiyatifiy-
le gerçekleşen test sabah 5 
buçuktan öğleden sonra 4’e 
kadar iki gün boyunca sürdü. 
335-kWh gücünde pile sa-
hip E-Way, 543 kilometreyi 
hiçbir sorunla karşılaşmadan 

tamamladı. TÜV Nord ta-
rafından sertifikalanan bu 
rekor, Iveco Bus’ın elektrikli 
hareketlilik alanındaki üs-
tünlüğünü tescil etti. Iveco 
Bus E-Way’in 0.61 kWh/
km’lik düşük tüketimi saye-
sinde test süreci sonunda pili 
yüzde 3 oranında arttı.

Iveco Bus E-Way, 9,5, 12 ve 
18 metrelik uzunluk seçenek-
leri ve farklı şarj seçenekleriy-
le her müşterinin ihtiyacına 
uygun çözümler sunarken 
sürücüler ve yolcular için de 
yumuşak bir hızlanma ve sü-
rüş deneyimi sunuyor.

Iveco Bus E-Way ürün 
grubu 20 yıllık geliştirme ve 
üretim deneyimi ile marka-
nın alternatif enerji seçenek-
lerine, özellikle de elektrikli 
hareketliliğe yaptığı yatırı-
mın sonucu.

İSTANBULLULARI taşı-
yacak yeni metrobüsler için 
İETT Metrobüs Garajı’nda 
gerçekleşen imza töreni İs-
tanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
İETT Genel Müdürü Al-
per Bilgili ve Otokar Genel 
Müdürü Serdar Görgüç’ün 
katılımıyla gerçekleşti. 

Son yıllarda Türkiye’de-
ki pek çok büyükşehir 
belediyesi tarafından ve 
Avrupa’da Fransa, İtalya, 
İspanya, Almanya, Ro-
manya gibi ülkelerde tercih 
edilen Otokar, İstanbul 
toplu ulaşımı için Kent’in 
21 metrelik metrobüs ver-
siyonu olan Kent XL’yi 
geliştirdi. İstanbul’un toplu 
ulaşımında üst düzey kon-
for sunacak olan 100 adet 
Kent XL metrobüs, 2022 
yıllına kadar partiler halin-
de teslim edilecek. Otokar 
sözleşme gereği 3 yıl bo-
yunca araçların satış sonrası 
hizmetlerini de sunacak.

Düzenlenen törende 
Otokar’ın metrobüslelerini 
Türk mühendislerince ta-
sarlandığı, Türk işçileri tara-
fından üretileceğini belirten 
Otokar Genel Müdürü Ser-
dar Görgüç; “İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi ve İETT 
üst yönetimine bizlere olan 
güveni için tüm Otokar ça-

lışanları adına teşekkür 
ederim. 2012 yılından bu 
yana binden fazla şehir içi 
otobüsümüz İETT bünye-
sinde başarıyla hizmet veri-
yor, İstanbulluları taşıyor. 
Mega Kent İstanbul’un 
şartlarını, yollarını, toplu 
taşımadaki zorlukları çok 
iyi biliyoruz; bu büyük 
sorumluluğun farkında-
yız. Üreteceğimiz metro-
büslerle şehir içi seyahat 
konforunu artırırken; satış 
sonrası hizmetlerimizle iş-
letme maliyetlerinin azal-
tılmasına katkı sağlayaca-
ğız. Her daim İstanbul’un 
yanında olacağız. Yeni 
Otokar otobüslerimizin 
İstanbul’a hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

Gerçekleşen imza töre-
ni sonrasında Otokar Ge-

nel Müdürü Serdar Gör-
güç, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’na yerli met-
robüsün maketini takdim 
etti. Katılımcılar tören 
sonrasında İstanbul’un 
yeni metrobüsünü incele-
yip, test etti.

Türkiye’nin
yerli metrobüsü

Otokar’ın araç aile-
sine kattığı 21 metre 
uzunluğundaki ve 200 
yolcu kapasitesi bulunan 
Türkiye’nin yerli metro-
büsü Kent XL, yüksek 
performansı, dayanıklılı-
ğı, düşük yakıt tüketimi, 
üst seviyede emniyet ve 
konfor seviyesi ile toplu 
ulaşımda yeni bir dönem 
başlatacak. Yolcuların 
hızlı bir şekilde metrobü-

Iveco E-WAY 
Tek Şarjla
543 Kilometre 
Yol Kat Ediyor

İstanbul’a 100 Yeni Metrobüs 
Alımı İçin İmzalar Atıldı
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İETT Genel Müdürlüğü tarafından açılan 
100 adetlik metrobüs alımı için Otokar’ın 
kazandığı ihalenin imzaları atıldı.   

se binmesine ve inmesine 
imkân veren geniş, güvenli 
ve dışa açılan kapılara sahip 
olan araç, basamaksız ta-
sarımı ve kolay ulaşılabilir 
koltuklarıyla toplu taşıma-
da engelleri de ortadan kal-
dırıyor. Kent XL; yüksek 
tavan yapısı, ferah iç hacmi 
ve güçlü kliması ile şehir içi 
toplu taşımacılıkta üst dü-
zey keyif vadediyor. Araç, 
yüksek ısı ve ses yalıtımıyla 
da fark yaratıyor.

Yüksek motor gücü ve 
torku sunan araç, Super 
Eco sürüş moduyla vites 
geçiş aralıklarını optimize 
edip, yakıt tüketimini dü-
şürüyor. İstanbul’un yol ve 
hava koşulları gözetilerek 
geliştirilen Kent XL, di-
reksiyonlanabilir bağımsız 
süspansiyonlu 4’üncü aks 
yapısı ile yüksek manevra 
kabiliyeti sunuyor. Dönüş-
lerde savrulmayı engelle-
yen, motorun gücünü ve 
torkunu otomatik olarak li-
mitleyen, elektronik körük 
yönetim sistemiyle yüksek 
güvenlik sunan Otokar 
Kent XL, sürüş esnasında 
çevresini tarayıp, yaya ve 
bisiklet algılıyor. Araç, kör 
noktaları tespit ederek edip 
tehlike anında şoförü ikaz 
eden uyarı sistemlerini de 
üzerinde barındırıyor.



YAN SANAYİ

TVER bölgesindeki büyük bir 
ulusal toplu taşıma operatörü 
olan Verkhnevolzhskoe ATP, 
bölgede yeni bir taşıma mode-
lini hayata geçirmek amacıyla 
kuruldu. Bu yeni model, tam 
otomatik şanzıman donanımlı, 
modern navigasyon ekipman-
lı, temassız bilet teknolojili 
ve klima kontrol sistemli oto-
büslerin kullanımını içeriyor. 
2020 Şubat ayının sonlarında 
taşıma operatörü, Allison Tam 
Otomatik Şanzıman donanım-
lı LIAZ-4292.60 otobüslerini 
satın aldı.

Allison T2100 altı vitesli 
tam otomatik şanzıman, şehir 
içi ve çevre bölgelerin ulaşı-
mında kullanılan orta segment 
otobüsler için verimli bir çö-
züm oluyor. Özel bir vites de-
ğiştirme algoritması, otobüs 
motorunun en uygun şekilde 
çalışmasını sağlayarak yakıt 
tüketimini azaltıyor ve filonun 

yakıt verimliliğini artırıyor.
LIAZ-4292.60 orta seg-

ment alçak tabanlı şehir içi 
otobüsü, 210 bg Euro 5 YaMZ 
53403 motora ve altı vitesli 
Allison T2100 tam otomatik 
şanzımana sahip. İki kapılı ve 
27 yolcu koltuklu bu otobüs-
ler hem şehir içi hem de şehir 
çevresindeki yerleşim yerlerine 
hizmet veriyor.

Verkhnevolzhskoe ATP Baş 
Mühendisi Roman Khulgin, 
açıklamasında; “Otobüsleri bir 
yıldır işletiyoruz ve avantajları 
hakkında bazı geçerli bildirim-
lerde bulunabiliriz. Her şeyden 
önce, iyi bir yakıt ekonomisi 
kaydettik” dedi. 

Taşımacılık operatörünün 
verileri, ilkbahar ve sonbahar-
da şehir çevresindeki güzergah-
larda çalışan otobüslerin klima 
kapalıyken 100 kilometrede, 
ortalama 25 litreye kadar yakıt 
tükettiğini gösteriyor. Şehirde 

Takograf uyumluluğunu 
sağlamak için, hem araçlardan 
hem de sürücü kartlarından 
alınan tüm verilerinin sürüş ve 
dinlenme mevzuatına uygun 
olması ve olası sürücü ihlal-
leri açısından analiz edilmesi 
gerekiyor. Manipüle edilmiş 
sistemler, daha uzun süre sü-
rüşe devam edebildikleri için 
şirketlere finansal bir avantaj 

Mühendislik ve Müşteri Hiz-
metleri Destekleri de vererek 
“Hizmet Sağlayıcı Firma” da 
olacak. Norm, bu kapsamda 
24 uzmandan oluşan ve yal-
nızca Ford Otosan’a hizmet 
verecek yeni bir ekip kuruyor. 

Yapılan bu anlaşma sa-
yesinde “FSP” (Full Service 
Provider) unvanını almaya da 
hak kazanan Norm Holding, 
Türkiye’de bu unvanı alan ilk 
yerli firma olarak dünyanın 
önde gelen otomotiv firma-

çalışan otobüsler, 32,5 litre ya-
kıt alıyor. Yazın klima açıkken, 
şehir çevresindeki ve şehir için-
deki otobüsler, sırasıyla 26,7 
ve 24,8 litre yakıt tüketiyor. 
Kışın, ön ısıtıcının yaygın kul-
lanımıyla, şehir çevresinde ve 
şehri içinde çalışan otobüsler-
de tüketim, sırasıyla 29,3 litre 
ve 38 litre oluyor.

Khulgin; “Çok iyi yakıt tü-
ketimi rakamlarına sahibiz. Bi-
rincisi, aslında araç üreticisinin 
verdiği 100 kilometrede ortala-
ma 46 litre spesifikasyonundan 
çok daha düşükler. İkincisi, 
bizim de filomuzda bulunan 
başka bir üreticinin benzer tam 
otomatik şanzımanlı otobüsle-
rine kıyasla bile daha düşük. Bu 
nedenle, Allison donanımlı o-
tobüslerin kendilerini oldukça 
hızlı bir şekilde amorti etmesi-
ni bekliyoruz” diye belirtti. 

Filo karlılığı, yakıt verimli-
liğinin yanı sıra servis aralığına 

sağlıyor gibi görünür. Ancak 
sürücülerin çalışma ve din-
lenme süresiyle ilgili gerekli 
kuralları çiğnemek, karayolu 
kullanıcılarının güvenliğini 
tehlikeye atarken aynı zaman-
da yüksek para cezalarına ve 
taşıyıcının itibarını kaybetme-
sine neden oluyor.

En çok yapılan ihlallerin 
başında;sürücünün 4,5 saatte 

larının geleceği şekillendiren 
projelerinde bağlantı elemanı 
tedarikçisi olma yolunda bü-
yük avantaj elde etti. 

Norm Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Fatih Uysal, 
bu anlaşmanın gerek marka ge-
rekse de Türk ekonomisi için 

büyük önem taşıdığını belirte-
rek “Türkiye’de üretim yapıp 
bu ürünleri dünya pazarlarına 
taşıyan bu iki firmanın işbirli-
ği dünyanın sayılı projelerin-
den biri. Böylesine kapsamlı 
işbirliği Norm Holding olarak 
Ar-Ge yatırımlarına verdiği-
miz önemin somut bir göster-
gesi. Bağlantı elemanları sek-
törünün en önemli teknolojik 
trendlerine yönelik alternatif 
tasarımlar geliştiriyor, reka-
bet gücümüzü her geçen gün 

daha da 
artırıyo-
ruz” dedi.

gerek tüm gereklilikleri tek 
bir çözüm ile müşterileri-
ne sunuyor ve tüm takograf 
dosyalarının kolaylıkla yö-
netilmesine yardımcı oluyor. 
Uzaktan Takograf İndirme 
özelliği ile [.ddd] dosyaları-
nın otomatik indirilerek gü-
venli bir yasal arşivinin tutul-

masına ve canlı sürüş özelliği 
ile çalışma saatleri ihlallerinin 
kolayca tespit edilmesine ola-
nak sağlıyor. Böylece şirketler 
ve sürücüler hem kalan çalış-
ma saatlerini takip edebiliyor 
hem de bir sonraki haftanın 
sürüş ve dinlenme sürelerini 
planlayabiliyor.

bir verilmesi gereken molaları 
vermemesi, tek bir sürücünün 
9 saat sonunda yolculuğu son-
landırmaması, sürücü kartla-
rının kurallara uygun kulla-
nılmaması ve bir sürücünün 
birden fazla farklı sürücü kartı 
ile yolculuğa çıkması geliyor. 
Bu tür ihlaller şirket tarafın-
dan teşvik edildiğinde veya 
takograf için uygun bir siste-
min bulunmadığına dair ka-
nıtların olduğu durumlar ile 
karşılaşıldığında zorlu hukuki 
süreçlere yol açıyor.

AB düzenlemeleri ile u-
yumlu FleetGO, uyulması 

SON zamanlarda artan kazalar 
nedeniyle yoğunlaşan yol de-
netimleri ile birlikte takograf 
kurallarına uymayan ve araçla-
rında takograf manipülasyon 
yöntemlerine rastlanan sürücü 
ve şirketlere ciddi yaptırımlar 
uygulanıyor. Bu yaptırımlar 
ile birlikte filo yöneticileri ta-
kograf uyumluluğuna daha 
fazla önem vermeye başlıyor. 
FleetGO’nun kapsamlı takog-
raf çözümü ile şirketler, takog-
raf uyumluluğuna harcanan 
süreyi yüzde 90’a kadar azaltıp 
yaptırım ve para cezası riskini 
ortadan kaldırıyor.

NORM Holding, Ford Oto-
san tarafından üretilecek ticari 
araç modeli Transit Ailesi’nin 
tüm bağlantı elemanlarını te-
min edecek. Sözleşme kapsa-
mında Norm Holding, Ford 
Otosan tarafından üretilecek 
Transit ailesindeki her bir araç 
için 417 parça bağlantı elema-
nı tedarik edecek.

10 yıl sürecek sözleşme kap-
samında Norm Holding, Ford 
Otosan’a; Ar-Ge, Üretim, 
Tedarik Zinciri Yönetimi, 

ve maliyetine de bağlıdır. Gü-
venilirlik ve uzun servis aralık-
larından dolayı Allison tam o-
tomatik şanzımanların ihtiyaç 
duyduğu tek servis, düzenli yağ 
ve filtre değişimleri oluyor. Ek 
olarak bu şanzımanlar, manuel 
şanzımanlı otobüslerde hizmet 
dışı kalmaların nedeni olarak 
debriyaj yanma ve aşınma soru-
nunu ortadan kaldırıyor. Şan-
zımanlar, ayrıca filo karlılığını 
da artırıyor.

Khulgin; “Bir yıl çalıştıktan 
sonra 15 otobüs, zaten 100 

bin kilometrenin üzerinde bir 
yol kat etti. Aslında servisleri, 
rutin bir yağ ve sarf malzemesi 
değişiminden ibaretti. Böylece 
otobüslerde aksama yaşanma-
dı, ertesi gün güzergâhlarına 
geri döndüler. Tabii ki sürücü-
ler, Allison tam otomatik şan-
zımanlı otobüsleri tercih edi-
yor. Özellikle daha önce sadece 
manuel şanzıman kullanan 
sürücüler. Tam otomatik şan-
zımanların avantajı sayesinde 
sürücünün vitesi sürüş modu-
na alıp, sürüş boyunca vites de-

ğiştirme ihtiyacını unutması, 
şaşırtıcı değil. Böylece sürücü 
çok daha az yoruluyor, bu da 
yolcu güvenliğine ve konforu-
na büyük katkı sağlıyor” dedi.

Yolcu konforunun bir nu-
maralı öncelik olduğu Tver 
bölgesi, belediye toplu taşıma 
hizmetlerinde kapsamlı ve bü-
yük ölçekli bir reformun uy-
gulandığı ilk bölgeler arasında 
yer alıyor. Allison tam otoma-
tik şanzımanlar, uzun süredir 
yolcu konforu, güvenliği ve 
filo karlılığı ile şehir içi toplu 
taşıma segmenti için güvenli 
ve verimli çözümler olarak ka-
bul ediliyor.

Allison Toplu Taşıma Araçlarında 
Yakıt Maliyetlerini Düşürdü

FleetGO’dan Takograf Uyumluluğunu
Kolaylaştıran Kapsamlı Çözümler

Ford Türkiye’nin En Büyük Tedarik Anlaşmasını Yaptı
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Allison Tam 
Otomatik Şanzıman 
donanımlı 314 
adet LIAZ-4292.60 
otobüs satın aldı 
ve bu otobüsler 
alındığı günden bu 
yana mükemmel 
yakıt verimliliği ile 
çalışmaya devam 
ediyor.  

FleetGO’nun kapsamlı takograf çözümü ile 
şirketler, takograf uyumluluğuna harcanan 
süreyi yüzde 90’a kadar azaltıp yaptırım ve 
para cezası riskini ortadan kaldırabiliyor.  

Norm Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Fatih Uysal



TEKNOLOJİ

hızlı pazara sunma süresi ve 
esnekliği sağlıyor.”

Master Systémes Otomas-
yon Direktörü Maurice Re, 
“EcoStruxure Automation 
Expert, eski otomasyon sis-
temlerimizi Endüstri 4.0 
çözümüne kontrollü, düşük 
riskli ve çevik bir biçimde 
modernize etmemize olanak 
veriyor. Bu bizim için ezber 
bozan bir gelişme. EcoStru-
xure Automation Expert’in 
gelişmiş mühendislik araç-
ları sayesinde uygulama ge-
liştirme süresi azalıyor ve 
kestirimci bakım dahil IT 
teknolojilerinin kolay enteg-
rasyonu sağlanıyor. Bu, müş-
terilerimiz için bakımı daha 
kolay bir çözümle daha hızlı 
pazara sunma süresi anlamına 
geliyor” dedi.

Schneider Electric, EcoSt-
ruxure Automation Expert’i 
Çin’in Şangay bölgesindeki 

Partners programı dahilinde 
iş ortaklarına Diamond, 
Platinum, Gold ve Sil-
ver olmak üzere dört 
farklı model sunuyor.  

Türkiye’nin iz-
lenebilirlik entegratörü 
Vector’ün CEO’su Halit 
Erol Şengünler “Thread In 
Motion’ın Türkiye’deki ilk 
ve tek Diamond partneri 
olarak akıllı eldivenler ile 
müşterilerimizin lojistik sü-
reçlerini hızlandırıp kusur-
suz hale getiriyoruz. Yola 
çıktığımız günden beri her 
noktada destek aldığımız 
Thread In Motion ile sektö-
rü dönüştürmeye başladık. 
Hem biz hem de müşterile-
rimiz oldukça memnun, he-
defimiz tüm pazarı endüstri 
4.0 kazanımlarıyla buluştur-
mak” diye konuştu.

SCHNEIDER Electric, ya-
zılım odaklı genel otomasyon 
sistemi EcoStruxure™ Auto-
mation Expert’in 21.1 sürü-
münü kullanıma sundu. Yeni 
teknolojinin benimsenmesi, 
paketlenmiş tüketim ürün-
leri, ecza ve lojistik şirketleri 
için acil faydaları bulunduğu-
nu gösteriyor.

Schneider Electric Yeni 
Nesil Otomasyon Kıdem-
li Başkan Yardımcısı Fab-
rice Jadot, “EcoStruxure 
Automation Expert v21.1, 
endüstriyel otomasyonda 
dijitalin önceliklendirildiği 
bir yaklaşımla üreticilerin 
kademe atlamalı gelişmeleri 
gerçekleştirmesini sağlama 
yolculuğumuzda önemli bir 
kilometre taşıdır. Günümüz-
deki operasyonlar, değişen 
pazar ve ortam dinamikleri-
ne hızla tepki vermeli ve po-
tansiyel riskleri hızlıca azalt-
malıdır. Donanım ve yazılım 
kullanım yaşam döngülerini 
ayıran EcoStruxure Auto-
mation Expert, donanım alt-
yapısından bağımsız olarak 
EcoStruxure Automation 
Expert’in varlık merkezli, ta-
şınabilir, kullanımı kanıtlan-
mış yazılım bileşenleri kulla-
nılarak üretilen otomasyon 
uygulamaları ile GEA’nın pa-
zarda daha hızlı yer almasına 

TÜRKİYE’NİN dün-
yadaki tek endüstri-
yel akıllı giyilebilir 
teknoloji markası 
Thread In Mo-
tion, TIM Part-
ners programını 
başlattı. Program, 
Thread In Motion’ın mev-
cut faaliyet bölgelerine ve 
yeni hedef pazarlarına uçtan 
uca kusursuz hizmet vermeyi 
amaçlıyor. Şirketin Türki-
ye’deki ilk Diamond partneri 
ise Türkiye’nin izlenebilirlik 
entegratörü Vector oldu.

Program ile ilgili konuşan 
Thread In Motion Kurucu 
Ortağı ve CEO’su Kadir De-
mircioğlu, “Uzun zamandır 
ajandamızda olan partnerlik 
yapısını tam anlamıyla haya-
ta geçirdiğimiz için çok he-
yecanlıyız. Bilinen kanal satış 

yardımcı oluyor. Bu yazılım 
odaklı yaklaşım, benzersiz 
maliyet ve performans kazan-
cı sunuyor ve mühendislerin 
düşük değere sahip işleri oto-
matikleştirmesini ve farklı 
araçlarda işlerin tekrarlan-
masını önleyerek özgürleş-
melerini sağlıyor” dedi.

GEA Otomasyon ve 
Kontrol I Yazılım BU Se-
paratörler Başkanı Matthias 
Wiemann, “IT ve OT’nin 
bir araya getirilmesi GE-
A’daki vizyonumuzdur ve 
EcoStruxure Automation 
Expert’le müşterilerimize 
verdiğimiz taahhütü yerine 
getiriyoruz” diyerek sözleri-
ne şöyle devam etti: “Schne-
ider Electric’le bu projeler 
üzerinde birlikte çalışıyoruz 
ve EcoStruxure Automati-
on Expert, bizlere yiyecek-
içecek ve ecza gibi kritik 
sektörlerin ihtiyaç duyduğu 

d ü z e n i n e 
yepyeni bir soluk ge-

tiriyoruz; yurt içi ya da yurt 
dışındaki partner firmaları-
mızın hak edişleri bir yana, 
‘önce insan’ felsefemiz doğ-
rultusunda satışı gerçekleşti-
ren çalışanları ödüllendirece-
ğiz. Ayrıca, pazarda rakipsiz 
olan akıllı eldivenlerimiz iş 
ortaklarımızı rekabette öne 
geçirmekte, bunun da aldı-
ğımız en güzel geri dönüş-
lerden bir tanesi” olduğunu 
söyleyebilirim” dedi. 

Thread In Motion, TIM 

operasyonlarımızı sorunsuz 
bir biçimde uyumlu hale geti-
riyoruz. Tüm sistem genelin-
de bütünsel bir bakış açısına 
sahip olarak, tek bir referans 
noktası kullanmak, Şangay 
Akıllı Dağıtım Merkezimiz-
de daha hızlı arıza tanımlama 
ve yanıt verme yoluyla bakım 
verimliliğimizi artırıyor” ifa-
delerini kullandı.

Yeni nesil teknoloji
Diğer geliştirmelerin yanı 

sıra EcoStruxure Automati-
on Expert V21.1’de gelişmiş 
siber güvenlik, teşhis, bulma 
ve devreye alma özellikleri, 
genişletilmiş kitaplıklar ve dil 
desteği de yer alıyor.

Ek olarak, Aveva Sistem 
Platformu ile gelişmiş enteg-
rasyonla EcoStruxure Auto-
mation Expert müşterilerinin 
denetim, kurumsal Scada, 
Mes ve HoT uygulamalarında 
Aveva’nın pazar lideri yazılı-

mından minimum mühendis-
lik gideri ile faydalanmasına 
olanak veriyor. Yapılan bir 
çalışmada EcoStruxure Auto-
mation Expert ve Aveva’nın 
birlikteliğinin mühendislik ça-
lışmalarını yüzde 50’yi aşan bir 
oranda azalttığı ortaya kondu.

Schneider Electric Yeni 
Nesil Otomasyon Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Fabrice 
Jadot, “EcoStruxure Auto-
mation Expert, endüstriyel o-
tomasyonda oyunun kuralla-
rını değiştiriyor ve Schneider 
Electric’in genel otomasyon 
taahhüdünü ortaya koyuyor. 
Dünyanın herhangi bir yerin-
deki endüstriyel geliştiricile-
rin EcoStruxure Automation 
Expert ile birlikte çalışmaya 
imkan veren IEC61499 stan-
dardına göre kendi yazılım 
bileşenlerini ve çözümlerini 
oluşturmaya yönelik daveti-
mizi sürdürüyoruz” dedi.

Akıllı Dağıtım Merkezin-
de uygulayarak maliyetleri 
azaltmayı ve verimliliği artır-
mayı hedefliyor.

Yazılım donanımdan ay-
rı olduğundan, akış gerek-
sinimleri değiştikçe hattın 
değişimi daha kolay ve daha 
uygun maliyetli oluyor. E-
coStruxure Automation Ex-
pert ile arızanın temel nedeni 
ve sorun giderme dört kat da-
ha hızlı. Hata hattında yüzde 
45 daha az ürünle verim yüz-
de 5,3 artıyor.

Schneider Electric Tedarik 
Zincirinden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Mourad Tamoud 
konu hakkında yaptığı açık-
lamada, “EcoStruxure Auto-
mation Expert, üçüncü parti 
yazılımın entegrasyonunu şu 
ana kadar sorunsuz bir şekil-
de gerçekleştiriyor ve böylece 
verimi artırmak için süreçle-
rimizi yeniden yapılandırarak 

Schneider Electric’ten Yeni Nesil Teknoloji

Thread In Motion 
Tim Partners Programı İle
Akıllı Eldivenini
Tüm Dünyaya Yayacak

Bosch Batarya Üretimi İçin
Fabrika Ekipmanı Tedarik Ediyor 
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Schneider Electric, 
EcoStruxure 
Automation Expert’i 
Çin’in Şangay 
bölgesindeki Akıllı 
Dağıtım Merkezinde 
uygulayarak 
maliyetleri azaltmayı 
ve verimliliği 
artırmayı hedefliyor.  

BOSCH münferit bileşen-
lerden yazılım çözümlerine 
ve komple üretim tesisleri-
ne kadar endüstriyel tek-
nolojileri tek bir kaynaktan 
tedarik ediyor. Şirket, Eise-
nach Fabrikası’nda 48 volt-
luk bataryaların tam kapa-
siteli üretimini başlatmak 
için yaklaşık 70 milyon 
Avro’luk yatırım yapıyor.

Makine mühendisliği 
alanındaki uzmanlığını bir 
havuzda toplayan Bosch, 
şirketlere, tek bir kaynaktan 
batarya üretimi için, münfe-
rit bileşen ve yazılım çözüm-
lerinden komple montaj 
hatlarına kadar değişen fab-
rika ekipmanları sunuyor. 

Bosch’un endüstriyel tek-
nolojiden sorumlu yönetim 
kurulu üyesi Rolf Najork, 
“Bataryaları ve bataryaların 
nasıl üretilmesi gerektiğini 
avucumuzun içi gibi bili-
yoruz” dedi. Bosch, bu işe 
girerken makine mühendis-
liğinde dikey entegrasyonu 
artırmayı ve 2025 yılına ka-
dar batarya üretimi ekipma-
nı ile yıllık yaklaşık 250 mil-
yon Avro’luk satış yapmayı 
hedefliyor. Üretim bilgisini 
kendi tesislerinde de kul-
lanan Bosch, Almanya’nın 
Eisenach şehrindeki fabri-
kasında 48 voltluk ikinci 
nesil bataryaların tam ölçek-
li üretimini başlatıyor. 

Batarya pazarı yılda
yüzde 25 büyüyor

Uzmanlar, 2019 yılında 
200 GWh olan lityum iyon 
batarya talebinin 2030 yı-
lında 2.000 GWh’in üze-
rine çıkacağını öngörüyor 
(Kaynak: BMWi, 2021). 
Şu anda talebin yüzde 
60’ından fazlası elektromo-
biliteden geliyor (Kaynak: 
VDMA, 2020). Bosch 48 
voltluk hafif hibridizasyon-
dan tam elektrikli tahrik 
sistemlerine ve yakıt hüc-
relerine kadar uzanan bir 
çözüm portföyü sunuyor. 
Şirket, batarya geliştirme 
konusunda otomobillerin 
yanı sıra e-bisikletler, elekt-
rikli el aletleri ve mutfak 
aletleri için de tecrübeli ve 
geniş bir üretim uzmanlığı-
na sahip.  Bosch bu bilgi bi-
rikimini artan talebi karşı-
lamak amacıyla kullanmayı 
planlıyor. Najork, “Küresel 
batarya pazarının her yıl 
yüzde 25 büyüyeceğini var-
sayıyoruz” dedi.
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OTOMOBİLİTE

del, elektrikli araç tekno-
lojisini ulaşılabilir kılarak 
demokratikleştiriyor. Yeni 
Megane, elektrikli araçların 
GTI’ı olarak hayal edilip or-
taya çıktı” dedi.

Elektrikli DNA ile
tasarlandı

Yeni Megane E-TECH 
Electric; 40 kWh ve 60 
kWh olmak üzere iki farklı 
batarya seçeneği, yenilikçi 
enerji yönetim sistemleri ve 
çok sayıda şarj çözümü ile 
bu gerekliliği yerine getiri-
yor. 300 km menzil (WLTP 
çevrimi) için 40 kWh ve 470 
km’ye kadar menzil (ver-

unsurlar arasında yer alıyor, 
Dünya nüfusunun şehirlerde 
yaşam oranına bakıldığında 
bu oran 2050 yılında Yüzde 
67’ye ulaşacağı tahmin edili-
yor. Şehirlerdeki nüfus artışı 
özellikle çevre altyapı ve Ula-
şım konusunda yeni çözüm 
arayışlarını da beraberinde 
getiriyor. Bu noktada akıllı 
şehirler yaklaşımının yaşam-
da akıllı çözümler üretme 
potansiyeline sahip olması 
nedeniyle ülkelerin politika 
metinlerinde de yer aldığını 
görüyoruz “dedi.

Hiçbir endüstri kolunun 
birbirinden bağımsız ilerle-
mediğini söyleyen Sayan söz-
lerini şöyle sürdürdü; “Özel-
likle bilişim teknolojileri tüm 
endüstrilerin odağında yer 
alıyor. Daha önce de gün-
deminde mekanik tabanlı 

2019 yılındaki Morphoz 
konsept otomobilinden e-
sinlenilen ve ardından 2020 
yılında Megane eVision ile 
müjdelenen bu otomobil, şık 
ve zarif tarzıyla beklentile-
rin ötesine geçiyor. İttifak 
tarafından geliştirilen CMF-
EV platformu ile oyunun 
kuralları yeniden yazılıyor. 
Markanın yeni logosunu ta-
şıyan model, Renault’nun 
dönüşümünü simgeliyor. 
Avrupa’nın önde gelen elekt-
rikli araç merkezi ElectriCity 
üretimi olan araç, Nesil 2.0 
elektrikli araçların ilki olma 
özelliğini taşıyor. 

BU yıl online olarak 8’in-
cisinin düzenlendiği Dün-
ya Otomotiv Konferansı 
(WAC)’nda, pandemi süre-
ci ve sonrası için ekonomik 
beklentiler, sektöre yön ve-
ren firmaların vizyonu, Oto-
motiv sektörünün içinden 
geçtiği dönüşüm, tedarik 
zinciri ve satınalma süreçle-
ri başta olmak üzere firma 
süreçlerinde beklenen diji-
talleşme uygulamaları, robot 
teknolojileri, Endüstri 4.0, 
elektrikli araçlar, yapay zeka, 
otomasyon gibi mega trend-
lerin geleceği, yeni trendler 
ve sektörün değişime adap-
tasyonu gibi önemli konular 
ele alındı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Bakan yardımcısı 
Dr. Ömer Fatih Sayan yaptı-
ğı açılış konuşmasında, “Son 

Yeni Megane E-TECH 
Electric, yeni elektrikli araç 
dünyasının bir simgesi. Araç 
buna bağlı olarak, aracın yeni 
deneyimler sunabilmesi için 
geliştirilen ileri teknoloji ürü-
nü yazılım ve donanımlarla 
optimize edilmiş bağlanabi-
lirlik çözümlerini içeren kap-
samlı bir ekosistemin parçası 
olarak sunuluyor. 

Renault Grubu CEO’su 
Luca de MEO, “Yeni Mega-
ne, Renault’nun yaklaşık 10 
yıl önce başlattığı elektrikli 
devrimi temsil ediyor. Ve-
rimlilik ve sürüş keyfinden 
hiçbir ödün vermeyen mo-

yıllarda yaşanan teknolojik 
gelişmeler hayatımızda pek 
çok alanda teknolojik dönü-
şümü de beraberinde getiri-
yor. Teknoloji ile birlikte iş 
süreçlerimiz değişiyor. Artık 
her sektör için bilgi ve ileti-
şim teknolojileri gelişme ve 
ilerlemede baş aktör duru-
munda. Ulaşımdan, sağlığa, 
sanayiden, enerji, Eğitim’den 
sosyal hayata kadar her alan-
da giderek artan bir şekilde 
bilgi ve iletişim teknolojile-
rini kullanıyoruz ve bugün 
haberleşme altyapılarının do-
kunmadı bir sektörden bah-
setmek neredeyse imkansız 
hale geldi. Teknoloji yaşamı-
mızın tüm alanlarını sirayet 
ederken bu dönüşümden şe-
hirler ve şehir yönetimleri de 
payını alıyor. Hareketlilik ve 
ulaşım ekonomik büyümenin 

en ince batarya. İnce batarya 
1,50 metre ile daha alçak ve 
daha aerodinamik bir gövde-
ye olanak tanıyor. 

Vites kolu D konumun-
dayken etkin olan rejeneratif 
fren, otomobil yavaşlarken 
(gaz pedalından ayağın kal-
dırılması) oluşan enerjiyi 
toplayarak elektrik enerjisi-
ne dönüştürüyor ve frenleri 

edilebilmesi adına bakanlık 
olarak önemli çalışmalar yap-
tıklarını söyleyen Sayan, ula-
şımda teknolojik imkanları 
en üst düzeyde tutup, konfor 
ve güvenliği yükselterek çevre 
ve enerji kaynakları bakımın-
dan da verimliliğin arttırılma-
sı hedeflediklerini kaydetti.

Zirvenin, moderatörlü-
ğünü gerçekleştiren Spinn 
Eğitim Kurucu Ortağı Öz-
lem Derici Şengül yaptığı ko-
nuşmada, “Dünya Otomotiv 
Konferansı aracılığıyla ve sek-
törünün her alanında konuş-

daha az kullanırken batarya 
verimliliğini ve menzili artır-
maya yardımcı oluyor.

Otomobil her fren yaptı-
ğında, batarya enerji toplu-
yor. Ancak otomobil nasıl 
kullanılırsa kullanılsın yeni 
Megane E-TECH Electric, 
optimize edilen fren enerjisi 
geri-kazanım sistemiyle ve-
rimliliği arttırıyor.

macılarımızın değerli fikirleri 
ile bizi önümüzdeki dönem-
de nelerin beklediğini gerek 
teknolojik, gerek sektörel 
anlamda görmeye ve sizlere 
göstermeye çalışacağız” dedi.

Gerçekleşen organizasyon-
da; ABB, Universal Robots, 
Mercedes Benz Otomotiv, 
Omsan Lojistik, Biggloyalty, 
Novimod Hızlı İmalat Tek-
nolojileri, Togi Teknolo-
ji, Patika Robotics, Spinn 
Consulting, Kansai Altan, 
Wagner Kablo gibi sektörün 
önemli firmaları yer aldı. 

siyona bağlı olarak WLTP 
döngüsü) için 60 kWh ol-
mak üzere iki farklı batarya 
seçeneğiyle sunuyor.

Megane E-TECH, elekt-
romotor gibi CMF-EV plat-
formuna bire bir uyan 395 
kg ağırlığında batarya ile do-
natılıyor. 110 mm ile ZOE 
bataryasından yüzde 40 daha 
ince olan batarya pazardaki 

gelişmeler bulunun otomo-
tiv endüstrisi de artık büyük 
oranda bilişim sektöründe-
ki gelişmelerle şekilleniyor. 
Akıllı araçlar, fiziki görünüş-
leri, motor güçleri kadar kul-
lanıcısını ve araçta diğer bu-
lunanlara sağladığı elektronik 
güvenlik sistemleri ve eğlence 
sistemleri, kontrol sistemleri 
gibi akıllı araç kullanımlarıyla 
adeta birbirleriyle yarışıyor.  
Son yıllarda muazzam bir iv-
me kazana çalışmalar netice-
sinde artık birçok ülkede tam 
elektirikli araçları yollarda 
görmek mümkün hale geldi. 
Otonom araçlar konusunda 
da dünyanın önde gelen tek-
nolojik otomotiv şirketleri-
nin çalışmaları sürüyor.”

Türkiye’de ulaşım sistem-
lerindeki teknolojik gelişme-
lerden en üst düzeyde istifade 

Tamamen Elektrikli
2022 Renault Megane
E-Tech Tanıtıldı
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Renault, 2021 IAA 
Mobility Fuarı’nda 
elektrikli Mégane 
E-Tech modelini 
tanıttı. Geçtiğimiz 
yıl görücüye çıkan 
Megane eVision 
konsepti temel 
alınarak tasarlanan 
model, kompakt 
boyutlara sahipken, iç 
mekanda konforlu bir 
genişlik sunuyor.  

Dünya Otomotiv Konferansı’nda
Geleceğin Trendleri Konuşuldu

HYUNDAI Assan, dünya-
nın seri üretim ilk B-SUV 
modeli olan Kona EV’yi Türk 
tüketicisiyle buluşturdu. Ko-
na EV, satışa sunulduğu 2018 
yılından bu yana önemli bir 
satış başarısı gösterdi.

Satışa sundukları yeni 
model hakkında görüşlerini 
dile getiren Hyundai As-
san Genel Müdürü Murat 
Berkel, “Herkesin heyecan-

artması bekleniyor. Şimdi 
Kona Elektrik ile elektrikli 
araç akımını başlatıyor ve ö-
nümüzdeki yıl yeni elektrikli 
otomobillerimizle de pazar-
daki gücümüzü artırmayı 
hedefliyoruz” dedi.

Motor ve menzil olarak i-
se 2 farklı alternatif ile tercih 
edilebilen yeni modelde 64 
kWh bataryalı uzun menzilli 
versiyon, maksimum 204 PS 

(150 kW) güç üretiyor ve 7,6 
saniyede 100 km/s hıza çıka-
biliyor. Baz versiyon ise 39,2 
kWh pil kapasitesine sahip. 
Bu motor da 136 PS (100 
kW) üretiyor ve 9,9 saniyede 
100 km/s hıza çıkabiliyor. 
Her iki güç aktarma organı 
da 395 Nm anlık tork sağla-
yarak ilk saniyeden itibaren 
tam güçle sürüşü eğlenceli 
hale getiriyor.

la beklediği Kona Elektrik 
modelimizi “Geleceğin bu-
güne hediyesi” sloganımızla 
AutoShow 2021 Mobility 
ile Türkiye pazarına sunma-
nın heyecanını yaşıyoruz. 
Elektrikli ve hibrit araçlara 
olan talep Türkiye’de her 
geçen gün artış gösteriyor. 
Önümüzdeki iki yıl içinde 
satışların ve şarj istasyonu 
altyapısının 4-5 kat daha 

Yeni Nesil Elektrikli Hyundai Kona Türkiye Yollarında
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Renault Trucks Başkanı 
Bruno Blin ise şunları ekle-
di: “Renault Trucks, iklim 
değişikliğinin zorluklarını ele 
almak için büyük yatırımlar 
yapıyor. Bugün Feldschlöss-
chen örneğindeki gibi müşte-
rilerimizin bizimle aynı yolda 
olmalarından gurur duyuyo-

RENAULT Trucks ve Carl-
sberg Group’a karbonsuz 
taşımacılık için 20 adet elekt-
rikli kamyonu teslim eder-
ken, ECS Uluslararası Nakli-
yat 10 adet Renault Trucks T 
460, X-Low 4x2 çekicilerini 
teslim aldı. -sur-Seine Beledi-
yesi, evsel atıkların toplanma-
sı için elektrik enerjisinden 
yararlanmaya karar verdi. 
Paris yakınlarındaki Neuilly-
sur-Seine Belediyesi ise evsel 
atıkların toplanması yüzde 
100 elektrikli Renault Trucks 
D Wide Z.E kamyon ile filo-
sunu güçlendirdi. 

Renault Trucks ve Carl-
sberg Group’a ait İsviçre bi-
ra fabrikası Feldschlösschen, 
karbonsuz taşımacılık için 
somut bir taahhütte bulun-
dular. Bu tarihi sözleşme çer-
çevesinde Renault Trucks, 
20 adet elektrikli kamyonu 
teslim etti. 

Feldschlösschen CEO’su 
Thomas Amstutz, konuyla il-
gili olarak; “Renault Trucks’ın 
bu 20 adet elektrikli aracı, 
Feldschlösschen şirketi için 

karbonsuz lojistik yolunda 
gerçek bir kilometre taşını 
temsil ediyor. İsviçre’nin lider 
bira fabrikası ve içecek distri-
bütörü olarak, ürünlerimizi 
çevre dostu bir şekilde üreti-
yoruz ve aynı şekilde müşteri-
lerimize ulaştırıyoruz” şeklin-
de açıklamada bulundu. 

makine, gemi sanayi, kimya-
sal maddeler gibi pek çok yük 
için parsiyel taşımacılık yapan 
ECS Uluslararası Nakliyat’ın 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Avni Akyüz; “İlk Renault 
Trucks çekicilerimizi 2016 
yılında teslim almıştık ve 
sonrasında düzenli alımları-
mıza devam ettik. Yeni araç-
larımız dahil toplam 37 adet 
araçla filomuzun yüzde 85’i 
Renault Trucks çekicilerden 
oluşuyor. Memnuniyetimiz 
doğrultusunda tek markalı fi-
loya sahip olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyoruz. Böylece 
sağladığımız operasyonel ko-
laylık ile verimliliğimizi de 
artırıyoruz” diye belirtti. 

Akyüz, filolarında 800 bin 
km’de olan Renault Trucks 
Premium çekicilerini halen 
kullandıklarına değindi; 
“Yüksek kilometrelerine 
rağmen bu araçlarımızda 

hiçbir sorun yaşamadık. 
Normalde filomuzu genç 
tutmaya özen gösteriyoruz 
ancak performansta düşüş 
ve araçlarda sorun yaşama-
dığımız sürece de yenileme 
yapmaya gerek olmuyor.”

Paris yakınlarındaki 
Neuilly-sur-Seine Belediye-
si, evsel atıkların toplanması 
için elektrik enerjisinden ya-
rarlanmaya karar verdi. Bu 
bağlamda Suez, ilave on adet 
yüzde 100 elektrikli Renault 
Trucks D Wide Z.E kamyon 
ile filosunu güçlendirdi. 

İlk Renault Trucks D Wi-
de Z.E.’nin birkaç ay ope-
rasyonlarda kullanılmasının 
ardından Suez ve Renault 
Trucks, işbirliklerine ilişkin 
olumlu bir değerlendirme 
yaparak vatandaşların yaşam 
kalitesine daha saygılı proje-
ler geliştirmeye odaklandılar. 
Bu yeni nesil atık toplama 
araçları, bölgede herhangi bir 
kirletici veya CO2 yaymadan 
atıkları toplayacak.

Suez ve Renault Trucks, 
CO2 emisyonlarını azaltmak 
ve vatandaşların yaşam kali-
tesini iyileştirmek için çalış-
malarına devam ediyor. İlk D 
Wide Z.E. kamyonun Tem-
muz 2020’de 63.000 sakini-
nin bulunduğu bölgede atık 
toplama hizmetleri için ça-

lışmaya başlamasının ardın-
dan Suez ve Renault Trucks, 
bu ortaklığın olumlu bir de-
ğerlendirmesini yaptı. Evsel 
atıkların toplanması için çok 
uygun olan elektrik teknolo-
jisi, sıfır yerel emisyon ve yüz-

de 95’e kadar azaltılan CO2 
emisyonu ile ekolojik ayak 
izine ve hem kullanıcılar hem 
de vatandaşların konforuna 
büyük bir katkı sağlıyor.

Bu ilk değerlendirme ay-
rıca, kabin ısıtmasının prog-
ramlanması ve sıkıştırma 
döngüsünün sayısı, kaldırma 
işlemlerinin sayısı ve meka-
nizmaların hızı dahil olmak 
üzere ekipmanın çalışmasının 
optimize edilmesi gibi bazı 
teknik ayarlamaların yapıl-
masını da sağladı.

Renault Trucks Fransa 
Genel Müdürü Christophe 
Martin, konuyla ilgili olarak; 
“Bu kapsamda bir sözleşme, 
elektrik teknolojisinin olgun-
luğunu ve pazarın eğilimini 
gösteriyor. Elektrikli kam-
yonlarımız, müşterilerimizin 
operasyonel ihtiyaçlarını en 
iyi şekilde karşılıyor. Tüm 
göstergeler, yeşile dönüyor 
ve öncüler olarak araçların 
satışlarında daha az engelle 

rum. Sürdürülebilir ulaşımı 
gerçeğe dönüştürmek için 
birlikte çalışıyoruz.”

Feldschlösschen, 26 
tonluk Renault Trucks 
D Wide Z.E. kamyonla-
rın çoğunu birkaç ay ön-
ce teslim almıştı. Renault 
Trucks’ın Normandiya’daki 
Blainville-sur-Orne tesi-
sinde üretilen kamyonlar, 
Feldschlösschen’in on iki lo-
jistik merkezinden İsviçreli 
müşterilerine teslimat yapı-
yor. Halihazırda toplam 66 
bin  km yol kat eden araçlar, 
9 bin 300 ton mal taşıdılar.

Renault Trucks’ın bu 
elektrikli araçları sayesinde 
Feldschösschen, dizel kam-
yonlara kıyasla yılda 240 ton 
CO2 salımınını önleyecek.

ECS Uluslararası Nak-
liyat’ın operasyonları, nere-
deyse yüzde yüz İskandinav 
ülkeleri ağırlıklı olarak devam 
ediyor. Yol ve ilkim koşulları 
zorlu olan bu rotalarda Rena-
ult Trucks çekicilerin verim-
liliğinden çok memnun olan 
ECS, yeni yatırımları ile 10 
adet Renault Trucks T 460, 
X-Low 4x2 çekicilerini tes-
lim alıdı.

ECS Uluslararası Nakli-
yat Yönetim Kurulu Başka-
nı Avni Akyüz ve Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Yaşar Akyüz, yeni araçlarını 
Koçaslanlar Otomotiv Ha-
dımköy tesisinde teslim alır-
ken Koçaslanlar Otomotiv 
Genel Müdürü Mesut Süzer 
ve Hadımköy Şube Müdürü 
Ahmet Sezer de teslimatta 
bulundular. 

Otomotiv yedek parça, 

Filolar Renault Trucks İle Genişledi

Renault Trucks Başkanı Bruno Blin (solda)
ve Feldschlösschen CEO’su Thomas Amstutz
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IVECO yetkili satıcısı Üs-
tün İş 5 adet S-WAY çeki-
ciyi Mersin’de teslim etti.

Iveco’nun Gaziantep 
yetkili satıcısı Üstün İş 
Otomotiv toplam 5 adet 
AS440S51T/P Full Plus 
donanımlı çekicileri Öz-
çelik Transport firmasına 
Mersin’de teslim etti. Öz-
çelik Transport Mersin 
merkezli uluslararası nak-
liyede uzmanlaşmış bir fir-
ma olup 50 çekici ve frigo-
rifik treylerler ile Türkiye 
Avrupa arasında taşımacı-
lık yapmakta.

Teslimat törenine Iveco 
Araç ağır vasıta bölge satış 
müdürü Murat Aydoğan, 

ANKARA Nakliyat ve 
Lojistik de araç ve hiz-
met kalitesinden duyduğu 
memnuniyetle yeni araç 
yatırımlarında yine MAN’ı 
tercih etti. Filosunun bü-
yük çoğunluğu MAN araç-
larından oluşan firma, 15 
adet ‘2021 Yılın Kamyonu’ 
ödüllü MAN TGX çekici 
daha satın aldı.

Törene Ankara Nakli-
yat ve Lojistik Şirketi’nin 
sahibi Orhan Yalçın ve şir-
ketin ortakları Mithat Yal-
çın, Nihat Yalçın, Hüseyin 
Yalçın ile MAN Kamyon 
ve Otobüs Tic. A.Ş. Kam-
yon Satış Uzmanı Engin 
Karaoğlu katıldı.

Törende konuşan An-
kara Nakliyat ve Lojistik 
Şirketi’nin sahibi Orhan 

Üstün İş yönetim kurulu baş-
kanı Eyüp Zengin, Özçelik 
firma ortakları Fevzi Özçelik, 
İbrahim Özçelik, Yılmaz Öz-
çelik katıldılar. 

Teslimat töreninde bir ko-
nuşma yapan Iveco ağır vasıta 
bölge satış müdürü Murat Ay-
doğan şunları söyledi; “Özçelik 
filosunda 50 adet çekici bulun-
duran bölgenin önde gelen ta-
şımacılık firmalarından biridir, 
en üst seviye donanımla teslim 
ettiğimiz bu araçların kendileri-
ne hayırlı olmasını diliyorum.”

Daha sonra Iveco bölge satış 
müdürü Murat Aydoğan, Eyüp 
Zengin ile beraber günün anısı-
na Özçelik Transport yetkilile-
rine bir plaket takdim etti.

Yalçın, “MAN’ın hem araç 
hem de satış sonrası hizmet 
kalitesine güveniyoruz. Bu 
nedenle geçen yıl olduğu gibi 
bu yılda yine araç yatırımı-
mızda MAN’ı tercih ettik. 
Büyük çoğunluğu MAN araç-
larından oluşan filomuza bu-
gün de ‘2021 Yılın Kamyonu’ 
ödüllü yeni MAN TGX’ler 
kattık. Aldığımız MAN çe-
kicilerimizin, yeni hedeflere 
yürümemizde bize çok büyük 
bir güç katacaklarına inanıyo-
rum” dedi.

MAN Kamyon ve Otobüs 
Tic. A.Ş. Kamyon Satış Uzma-
nı Engin Karaoğlu ise, şunları 
söyledi: “MAN demek; üstün 
nitelikli araçlar ve ayrıcalıklı 
hizmet demek. MAN’ın yol ar-
kadaşlığının temelinde işte bu 
özellikler yatıyor.”

Tırsan Teslimatlarına 
Hız Kesmeden
Devam Ediyor

Iveco’dan Mersin’de 
Çekici Teslimatı

Ankara Nakliyat ve 
Lojistik’in Tercihi 
Yine MAN Oldu
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karşılaşıyoruz” diye berlitti. 
Renault Trucks, 2025 yılına 
kadar satışlarının yüzde 10’u-
nun elektrikli araçlar olması-
nı hedefliyor.

Suez Atık Yönetimi ve Ge-
ri Dönüşüm Fransa Başkan 
Yardımcısı Fabrice Rossignol 
ise; “Renault Trucks, uzun 
süredir devam eden iş birliği-
miz çerçevesinde tam elekt-
rikli araçlar açısından Suez’in 
beklentilerini mükemmel bir 
şekilde karşılıyor. Birlikte 
geliştirdiğimiz operasyonel 
uzmanlık, vatandaşların ya-
şam kalitesini korurken çevre 
dostu ve sürdürülebilir atık 
toplama operasyonlarını yö-
netmek isteyen Neuilly-sur-
Seine gibi yerel otoritelerin 
gereksinimlerini karşılama-
mızı sağlıyor. Bu ortaklık, 
aynı zamanda Suez Group’un 
2030 yılına kadar CO2 emis-
yonlarını yüzde 45 oranında 
azaltma hedefiyle de örtüşü-
yor” şeklinde açıklıyor. 

Neuilly-sur-Seine Beledi-
ye Başkanı Jean-Christophe 
Fromantin, şehrin hizmet ka-
litesini artırmaya yönelik özel 
gereksinimlerini karşılayan 
bu yeni araçların kullanılma-
sından duydukları memnuni-
yeti açıklıyor; “Bu sıfır emis-
yonlu kamyonlar, karbon 
ayak izimizi azaltmaya yöne-
lik iddialı yaklaşımımızın bir 
parçası. Filomuzun neredey-
se yüzde 39’unun elektrikli 
araçlardan oluştuğu Neuilly-
Sur-Seine Belediyesi olarak 
kamu hizmetlerinde kullanı-
lan araçların karbondan arın-
dırılmasında öncüyüz.”

TIRSAN, Adapazarı Fab-
rikasında Kovid-19’a karşı 
tüm güvenlik önlemlerini 
alarak teslimatlarına son 
sürat devam ediyor. Deneks 
Uluslararası Nakliyat, 36 
adet Perdeli Mega yatırımı 
gerçekleştirirken, Trans 
AFS ise filosunu 12 adet 
Tırsan Multi Ride araçları 
ile güçlendirdi.

Deneks Uluslararası 
Nakliyat filosunu, 36 adet 
Perdeli Mega ile güçlen-
dirdi. Teslimat törenine; 
Tırsan Treyler Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nu-
hoğlu, Deneks Uluslararası 
Nakliyat Yönetim Kurulu 
Başkanı Soner Üstünsoy 
ve Tırsan Treyler Satış Ko-
ordinatörü Ertuğrul Erkoç 
katılım gösterdi.

Teslimat töreninde açık-
lamalarda bulunan Tırsan 
Treyler Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
“Deneks’e yapmış oldu-
ğumuz treyler teslimatı 
ile firmanın filosu 116 adet 
Tırsan aracına ulaştı. Bu tes-
limatın Denizli merkezli ve 
uluslararası taşıma sektörü 
için önemli bir firma ile ol-
ması bizim için çok kıymetli. 
Türkiye ve Avrupa arasında 
güçlü firmalarımızın varlığı 
bizleri rekabette çok daha 
öne çıkartacaktır. Uluslara-
rası ihracat ve ithalat ope-
rasyonlarında, müşterilerin 
yüklerinin; doğru yerde, 
doğru zamanda, hasarsız ve 
en uygun maliyet ile teslimi 
çok büyük önem arz ediyor” 
açıklamalarında bulundu.

Deneks Uluslararası 
Nakliyat Yönetim Kurulu 
Başkanı Soner Üstünsoy 
ise, “Tırsan’nın çatı kaldır-
ma sistemi özelliğine sahip, 
Perdeli Mega Treylerleri, 
farklı yükleme ve boşaltma 
kolaylığı sağlamasıyla, fir-
mamızın araç yatırımında 
ilk tercihimiz oldu” dedi. 

Filolarında 116 adet 
Tırsan aracı olduğunu ve 
Tırsan’ın operasyonel işle-
rinde sunduğu çözümler-
den duyduğu memnuniyeti 

belirten Üstünsoy, “Trey-
lerleri zorlayan yüklerimiz 
var ve Tırsan araçlarının bu 
tip zorlu yük ve koşullarda-
ki dayanıklılığı bize güven 
veriyor. Tırsan araçlarını 
her zaman tercih etmemizin 
bir diğer önemli nedeni de 
yüksek ikinci el değeridir. 
Bu sayede, alırken de satar-
ken de kazanıyoruz. Yeni al-
dığımız araçlarla filomuzun 
gücünü artırırken, filomuz-
da bulunan diğer Tırsan 
araçları da operasyonlarına 
sorunsuz devam etmekte-
dir. Bu da treyler sektörün-
de Tırsan’ın liderliğini bir 
kez daha kanıtlamaktadır” 
ifadelerini kullandı.

İzmir merkezli uluslara-
rası tekstil ve sanayi ürün-
leri ağırlıklı parsiyel taşıma-

cılık operasyonları yürüten 
Trans AFS, tek seferde en 
büyük yatırımında filosunu 
12 adet Tırsan Multi Ride 
araçları ile güçlendirdi.

Tırsan’ın Trans AFS 
Uluslararası Nakliyat’a 
gerçekleştirdiği teslimat 
törenine; Trans AFS Ulus-
lararası Nakliyat Yönetim 
Kurulu Başkanı Atakan Ka-
yaoğlu ve Tırsan Treyler Sa-
tış Koordinatörü Ertuğrul 
Erkoç katılım gösterdi.

Teslimat töreninde açık-
lamalarda bulunan Trans 
AFS Uluslararası Nakliyat 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Atakan Kayaoğlu, “Firma 
olarak, uluslararası karayolu 
taşımacılığında başarının ka-
liteli hizmet, ekonomik çö-
zümler ve koşulsuz müşteri 
memnuniyetinden geçtiğine 
inanıyoruz. Bu doğrultuda 
yapmış olduğumuz tek sefer-
de en büyük yeni yatırımı-
mızda tercihimiz sektörün 

ve müşterilerinin tüm ihti-
yaçlarına cevap veren Tırsan 
araçları oldu” dedi.

Kayaoğlu sözlerine şu 
şekilde devam etti, “Trans 
AFS olarak İzmir ve çev-
re illerden İtalya’ya ve  
İtalya’nın  her  noktasından  
İzmir,  İstanbul,  Bursa  ve  
Denizli‘ye  tekstil  ve  sana-
yi  ürünleri ağırlıklı parsiyel 
taşımacılık hizmeti vermek-
teyiz. Amacımız güvenli ta-
şımacılık hizmeti anlayışıyla 
müşterilerimizin operasyo-
nel maliyetlerini düşürerek, 
en iyi hizmeti sağlamaktır. 
Alımını yapmış olduğumuz 
12 adetlik Tırsan Multi Ri-
de araçlarını sene içinde tes-
lim almaya devam ettik ve 
operasyonlarımızda devreye 
aldık. Maksimum verimli-
lik, operasyonel kolaylık ve 
sağlamlıkları ile bizi tüm 
operasyonlarımızda kusur-
suz memnun etti, hem za-
mandan hem de maliyetten 
tasarruf ettik. Bunun yanı 
sıra, Tırsan’ın yetkin ekip-
leri ile hem satış hem satış 
sonrası her türlü ihtiyacımız 
en hızlı şekilde çözümlendi-
rebiliyoruz. Tırsan ile uzun 
soluklu ve başarılı bir iş bir-
liğinin temellerini atmaktan 
memnuniyet duyuyoruz” 
açıklamasında bulundu.

Tırsan Treyler Satış Ko-
ordinatörü Ertuğrul Erkoç 
konuşmasında, “Trans AFS 
Uluslararası Nakliyat ile 
yeni bir iş birliğine imza at-
maktan dolayı mutluluk du-
yuyoruz. Bugün teslimatını 
yapmış olduğumuz Tırsan 
Multi Ride araçlarımız her 
türlü çekici tipinde kullanı-
labilir özelliğe sahiptir, bu 

sayede müşterimiz filo yöne-
timinde çekici organizasyo-
nu çekici ayrımı olmaksızın 
yapılabilir. Yeni iş ortağımız 
olan Trans AFS’ye her ko-
nuda destek vererek, başarılı 
iş birliğimizin ileriki yıllarda 
daha da güçlenerek artacağı-
na inancımız tam” ifadeleri-
ni kullandı.
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LOJİSTİK

Mehmet Muş, AB Komisyonu 
Komşuluk ve Genişleme Komiseri 
Oliver Varhelyi ile Bakanlıkta bir 
görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile AB ara-
sındaki pozitif gündem kapsamında 
başta Gümrük Birliği’nin güncellen-
mesi olmak üzere ekonomik ve ticari 
ilişkilere ilişkin konular ele alındı.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, 
Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye ara-
sındaki ticaret hacminin yıl sonunda 
170 milyar dolara ulaşıp rekor kıra-
cağını belirterek, “Bu başarı hikaye-
sine karşın ikili ticari ve ekonomik 
ilişkiler, ortaklık anlaşmasıyla ortaya 
konan vizyonu ve gerçek potansiyeli 
yansıtmıyor” ifadesini kullandı.

Muş, görüşmede, Gümrük Birliği 
sayesinde Türkiye ile AB arasında 
özel bir ekonomik ve ticari ilişki 
oluştuğuna işaret ederek, “Türkiye, 
AB’nin 6’ncı büyük ticaret ortağı-
dır. Türkiye’nin de en çok ihracat 
yaptığı ortağı AB’dir. Yıl sonunda 
170 milyar dolar ticaret hacmine u-
laşılarak, Türkiye ile AB’nin ikili ti-

AB İle İkili Ticarete
Yeni Engeller Getirilmemeli

ve gerçek potansiyeli yansıtmadığını 
vurgulayan Muş, Gümrük Birliği’nde-
ki yapısal sorunların çözülebilmesi ve 
tercihli ekonomik ve ticari ilişkilerin 
yeni alanlara genişletilebilmesi için 
Gümrük Birliği Anlaşması’nın gün-
cellenmesi sürecinin yaratacağı kar-
şılıklı faydaya dikkati çekti. Muş, bu 
hususta ekim ayında gerçekleştirile-
cek AB Liderler Zirvesi’nden olumlu 
bir ilerleme mesajı çıkmasına yönelik 
beklentiyi aktardı.

İkili ticarette yeni engeller geti-
rilmemesinin önemine de değinen 
Muş, AB’nin çelik ürünleri ithala-
tına uygulanan korunma önlemleri 
kapsamında, Türkiye lehine adım-
lar atılmasını beklediklerini belirtti.

Bakan Muş, görüşmede, 
Türkiye’nin yeşil dönüşümü destek-
lemek ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 
uyumlu politikaları hayata geçirmek 
amacıyla uygulamaya koyduğu eylem 
planına ilişkin bilgi vererek, başta 
sınırda karbon düzenlemesi olmak 
üzere AB ile yoğun iş birliği kurul-
masının Gümrük Birliği’nin düzgün 
işleyişinin yanı sıra AB’ye entegre 
değer zincirlerinin rekabetçiliği ba-
kımından önemli olduğunu kaydetti.

AB’nin aday ülke olan 
Türkiye’nin yeşil dönüşümüne mali 
katkı sağlamasının kritik öneme sa-
hip olduğunun altını çizen Muş, bu 
açıdan AB’nin Katılım Öncesi Mali 
Yardım Aracı’ndan (IPA) ülkenin 
etkin şekilde yararlandırılmasının 
önem taşıdığını bildirdi.

Görüşmede, AB Komisyonu 
Komşuluk ve Genişleme Komiseri 
Varhelyi de Türkiye ile AB arasın-
daki mevcut pozitif gündem kap-
samında ekonomi ve ticaretin ön-
celikli iş birliği alanlarından birini 
teşkil ettiğini aktararak, AB’nin, 
Türkiye’nin yeşil dönüşümü konu-
sunda yakın bir iş birliği tesis etmeye 
hazır olduğunu vurguladı. Varhelyi, 
IPA fonlarının, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını sonrasında eko-
nomileri desteklemek ve daha yakın 
ekonomik entegrasyon sağlamak 
amacıyla kullanılmasında yarar gör-
düğünü ifade etti.

caret tarihinde bir rekor kırılacak.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Bu başarı hikayesine karşın ikili ti-
cari ve ekonomik ilişkilerin, ortaklık 
anlaşmasıyla ortaya konulan vizyonu 
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