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lojistik firmalarını 14’ünci 
kez İstanbul’da buluşturdu. 
18 ülkeden 122 firmanın 
katılımıyla 10-12 Kasım 
tarihleri arasında gerçekleş-

AVRASYA bölgesinin en 
büyük taşımacılık ve lojis-
tik fuarı olan ‘Uluslararası 
logitrans Transport Lojistik 
Fuarı’ dünyanın önde gelen 
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tirilen fuarda firmalara net-
work imkanı sunulurken; 
üç gün boyunca düzenlenen 
oturumlarda güvenilir teda-
rik zinciri, dijital dönüşüm, 
mobilite, e-ticaret, çevre gibi 
konular ele alındı. 

EKO Fuarcılık ve Mes-
se München ortaklığı olan 
EKO MMI Fuarcılık tara-
fından düzenlenen Uluslara-
rası logitrans Fuarı Avrupa, 
Kuzey Afrika, Orta Doğu ve 
Orta Asya ülkelerinin lojistik 
ve tedarik zinciri sektörleri-
nin karar vericilerini bir ara-
ya getirdi.

SINIR kapılarındaki bek-
leme süreleri sektörü zor 
duruma sokmaya devam 
ediyor. Kapıkule Sınır Ka-
pısı önünde yaklaşık 11 
kilometre TIR kuyruğu 
oluştu.

TÜRKIYE İhracatçılar Mec-
lisi (TİM), ülke lojistik im-
kanlarının daha etkin kulla-
nılması amacıyla ihracatçılar 
ile lojistik sektörü arasında 
köprü kuracak Türkiye Lo-
jistik Portalı’nı faaliyete ge-
çirdi. Sektör paydaşlarının da 
iş birliğiyle tasarlanan “turki-
yelojistikportali.com”, TİM 
Dış Ticaret Kompleksi’nde 
düzenlenen etkinlikle kamu-
oyuna tanıtıldı.

SA YI 275KASIM 2021

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğ-
lu, TCDD’nin çevreci ya-
tırımlara ağırlık verdiğini 
söyledi. Karaismailoğlu, 
“TCDD, 2025 yılına kadar 
tükettiği enerjinin yüzde 
50’yi aşkın kısmını yenile-
nebilir enerji kaynakların-
dan karşılamayı hedefliyor. 
TCDD, çevreci projelerle 
temiz enerjinin lokomotifi 
olacak” dedi.

Karaismailoğlu “TCDD 
“Sıfır Atık” Projesi ile 27 
ayda kurum geneli 227 işye-
rinde 850 bin 528 kilogram 
atık topladı” dedi.

FORD Otosan, İnönü 
Fabrikası’nda 49,5 milyon 
Avro tutarında yatırımla 
ağır ticari araç segmentinde 
Türkiye’nin ilk yerli şanzıma-
nını üretecek.

Ford Otosan, Ecotorq mo-
tor ailesi tam uyumlu olacak 
şanzıman yatırımı ile gerek 
üretim gerek mühendislik gü-
cünü üst seviyeye taşıyacak. 

Kapıkule’deki 
Bekleme 
Süreleri Artıyor

Türkiye 
Lojistik Portalı
Faaliyete Geçti
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Pan Lojistik, uzun yıllara 
dayanan Proje Taşımacılığı 

tecrübesiyle alternatif 
taşıma rotaları ve modelleri 

oluşturarak profesyonel 
çözümler sunar.

www.panlogistics.com.tr
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Atlas Ödülleri Sektörü
12’nci Kez Taçlandırdı
12 yıldır aralıksız devam 
eden, Lojistik Ödülleri 
Yarışması’nın ödülü Atlas, 
sahiplerini buldu. Uluslara-
rası logitrans Fuarı sırasında 
11 Kasım 2021 günü dü-
zenlenen törenle toplam 26 
ödül sahipleriyle buluştu. 
72 adayın farklı kategoriler-
de yarıştığı organizasyonda 
4 ihracat şirketi de jüri tara-
fından ödüle layık görüldü.

Atlas Lojistik Ödülleri Or-
ganizasyon Komitesi Başkanı 
İlker Altun yaptığı konuş-
mada, “Türkiye’de ikincisi 
yapılırken ‘geleneksel’ diye 
adlandırılan pek çok etkinlik 
duyarız. Ama biz aralıksız 
olarak gerçekleştirdiğimiz, bu 
yıl da ‘tam bir düzine’ sayısına 
ulaştırdığımız yarışmamızla 
gurur duyuyoruz.” dedi.

Devamı 28. sayfada

Lojistik Sektörü
logitrans Fuarı’nda
Bir Araya Geldi
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ANKARA’DA AB Türkiye Dele-
gasyonu Başkanı Büyükelçi Nikola-
us Meyer- Landrut ile bir araya gelen 
UTİKAD Heyeti Kapıkule sorununu 
gündeme getirdi. UTİKAD Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Elde-
ner, UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Özal, UTİKAD Bölgeler Ko-
ordinatörü Bilgehan Engin ve UTİ-
KAD Genel Müdürü Alperen Güler’in 
katıldığı toplantıda; Kapıkule Sınır 
Kapısı’ndaki beklemelerin Avrupa Ye-
şil Mutabakatı ile amaçlanan emisyon 
azaltımı amacının yerine getirilmesine 
engel teşkil ettiği, sınır kapısını geçmek 
için bekleyen araçlar sebebiyle verimli 
kullanılamayan araç filolarının atıl ka-
pasiteye sebep olduğu görüşüldü.

UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Karayolu Çalışma Grubu Başkanı 
İsmail Tekin ise, Bulgaristan’ın kaçak 
göçmen girişlerini önlemek amacıyla 
denetimleri arttırdığını, denetimler 
sonucu uzun kuyruklar oluştuğunu ifa-
de etti. Göçmenlerin TIR’lara yönelik 
girişimlerini önlemek amacıyla Edirne 
Valiliği’nin her tesise gönderdiği yazı 
ile güvenlik personeli çalıştırılması ta-
lebinde bulunduğunu belirten İsmail 
Tekin; “Pandemi kısıtlamalarının azal-
masıyla birlikte ihracatın arttı ancak 
sınır kapılarındaki bekleme süreleri 
sektörü zor duruma sokmaya devam 
ediyor. Bulgaristan’ın yoğunluğa cevap 
verememesi nedeniyle Kapıkule Sınır 
Kapısı önünde yaklaşık 11 kilometre 
TIR kuyruğu oluştu” dedi.

İsmail Tekin; “Son dönemdeki te-
mel sorun Türkiye’den ziyade diğer ül-
kelerin işi ağırdan almasından kaynak-
lanıyor. Türkiye daha çok geçiş yatırım 
yaptığı halde Bulgaristan tarafı buna 
karşılık verecek iyileştirmeleriyapmadı. 
Sınır kapısının Türkiye tarafında yapı-
lan iyileştirmelerin verimli olması için 
Kapıkule ve Kapitan Andreevo Sınır 
Kapıları’nın eşgüdümlü çalışmalarının 
sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde 
Türkiye tarafında yapılan iyileştirme-
ler amaca hizmet etmekte yetersiz ka-
lıyor; araç işlem kapasitemizi her ne 
kadar artırsak da Bulgaristan tarafıyla 
da eşgüdümün sağlanması gerekiyor. 
Kapıkule’deki araç kuyrukları şoförler 
için elverişsiz koşullar anlamına geli-
yor. Günlerce süren beklemeler ülke-
mizin araç filosu kapasitesinden en üst 
düzeyde yararlanılmasını engellerken 
bu sebeple artış gösteren navlun fiyat-
ları da ihracatçımızın dış pazarlarda re-
kabet gücünü azaltıyor” diye konuştu.

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

logitrans Fuarı Çok İşe Yarıyor
İki yıl aradan sonra gerçekleşen logitrans 

Fuarı’nın sektör için taşıdığı önem üzerine ne 
kadar söz etmiş olsak da sanırım bu yılki fuarın 
ortaya çıkardığı mutlu tablo, gerçeğin en güzel 
fotoğrafı oldu.

 Salgın nedeniyle pek çok iş alanı ve sektör 
ciddi sıkıntılar yaşarken, sektörlerin en dinamik 
buluşma platformu olan fuarlar tamamen dur-
muştu ve dahası kurulum aşamasındaki fuarlar 
bile açılamamıştı.

2020 yılında yapılması gereken Uluslararası 
logitrans Transport Lojistik Fuarı da pandeminin 
dayattığı yeni konjonktür nedeniyle 10-12 Kasım 
2021 tarihine ertelenmişti. Kamu otoritesi tarafın-
dan fuarların ertelenmesi kararı alınması sonra-
sında da, mevcut katılımcılarımızın önemli bir kıs-
mı fuardaki yerini koruma yönünde çok doğru bir 
adım attılar. Gerçek bir dayanışma, güven ve fuara 
yönelik inanç sergileyerek, yaptıkları ödemeyi de 
geri istememek gibi örnek bir tutum içinde oldular.

Fuarların açılabilir duruma gelmesiyle birlikte 
daha da yoğunlaşan çalışmalarımızın bir sonucu 
olarak logitrans Fuarı kapılarını lojistik sektörü-
nün en güçlü platformu olarak 14’üncü kez açmayı 
başardı.  Üstelik fuar kapandığında tüm görüşme-
ler, anketler ve yorumlara bakıldığında görülü-
yordu ki çok iyi bir iş yapılmış, katılımcılarımızın 
emekleri, paraları, umutları boşa gitmemişti. 

Bunun bir başka kanıtı da daha fuar kapan-
madan bir sonraki fuarımızın yerlerinin hızla 
dolmaya başlaması oldu. Neredeyse fuardan bir 
hafta sonra yeni bir fuar açabilecek katılımcı 
düzeyine ulaşmak, tek başına fuar başarısıyla 
açıklanamaz elbette. Fuara gösterilen yoğun ilgi 
ve katılım, iki yıllık bir aranın yanı sıra aynı za-
manda salgın döneminde yer yer kopan dünya te-
darik zincirinin Türkiye’nin dış ticareti ve lojistik 
sektörüne yansıması olarak da görülebilir. 

Piyasaların lojistik gereksinimleri artmış, lo-
jistikçilerin dijital uygulamaları gelişmiş, çeşit-
lenmiş ve arayanlar daha çok şey ararken, su-
nacak olanların da hizmet çeşitliliği ve tanıtım 
ihtiyacı had safhaya erişmiş olunca, buluşmanın 
sinerjisi de yüksek oldu. 

Fuarda gördük ki Türkiye’nin lojistik endüst-
risinde yepyeni bir anlayış gelişiyor. Yeni yeni 
şirketler ve onların genç, modern, teknolojiye ha-
kim, dünyayı tanıyan, dijital süreçleri özümsemiş 
pırıl pırıl kurucuları, ortakları ya da yöneticileri 
artık sektöre, sektörün geleceğine yön veriyor. 
Bilinirliği ve hizmet ağı ülke sınırlarını aşan Türk 
lojistik şirketlerinin yanı sıra Türkiye’ye yönelik 
olarak artan dış alım ve buna bağlı olarak geli-
şen lojistik talebi yanıtlayan bu yapılar, karbon 
ayak izinin azaltılması konusunda güçlü bir bi-
lince sahipler. Yaptıkları sergilemeler, sunumlar, 
yaklaşımlar bu açıdan umut vericiydi. 

Her yıl gerçekleştirilen logitrans, pek çok et-
kinliğe ev sahipliği yaptı. UND geleneksel ödül tö-
renlerini ve genişletilmiş yönetim kurulu toplan-
tısını fuarda gerçekleştirdi.  Bu yıl elbette salgın 
dönemlerinin yarattığı özel koşullarda lojistik 
hizmetlerin sürdürülebilmesine odaklanan bazı 
etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Fraunhofer IML,  
DTD, ACC, LAG gibi kurumlar tarafından fuarda dü-
zenlenen oturumlarda bu konu enine boyuna ele 
alındı. Salgın kadar Yeşil Mutabakat ve karbon 
ayak izi, tedarik zincirindeki kopmalar ve tedarik 
süreçlerinde iyileştirmeler gibi konular gündem 
yarattı ve tartışıldı. İlgi çeken oturumlar, ulusal 
ve sektörel medya mensuplarının gerçekleştirdiği 
söyleşiler, yaptıkları haberler, katılımcı/sergileyi-
ci şirketlerin yetkin çalışanları tarafından yapılan 

sunumlar, yazılı ve görsel medya yayınları, sosyal 
medya paylaşımlarıyla fuarın kurulum aşamasın-
da başlayan ve fuar boyunca süren lojistik hafta-
sı rüzgarı, günlerce esmeye devam etti diyebiliriz. 

 DEİK, TİM, UND, UTİKAD, DTD gibi güçlü kurum-
larımızın üst düzeyde sahiplendiği Logitrans’ın 
açılışına TİM Başkanı İsmail Gülle, UND Başkanı 
Çetin Nuhoğlu, UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy, 
yaptıkları değerli konuşmalarıyla katkıda bulu-
nurken, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet İh-
racatı Genel Müdür Vekili Emre Orhan Öztelli ve 
Daire Başkanı Dr. Yusuf Karakaş da katılımlarıyla 
sektöre moral verdiler. 

Açılış sonrası iyice yoğunlaşan ve 10 bin dola-
yında giriş sayısına ulaşan fuarın ziyaretçi profili 
ise tam da istendiği gibiydi. Ziyaretçiler, varlığı-
nı hissettiren seyahat kısıtlamalarına rağmen 
47 ülkeden gelen tedarik zincirinin karar alıcıla-
rından oluşan üst düzey isimlerdi. Aynı zamanda 
Çin’den Finlandiya’ya kadar 18 ülkeden şirket 
sergileme yaptı.  

Pek çok etkinliğin yanı sıra geleneksel hale 
gelen Atlas Lojistik Ödülleri de fuarda sahiplerini 
buldu. IRU ve UND tarafından verilen ödüller de 
fuarda dağıtıldı. Törenler büyük ilgi çekti. 

Öte yandan; Türkiye’nin eriştiği lojistik altyapı 
yatırımlarının böylesine güçlü ve dünya ölçeğinde 
tanınma ve tanıtılma şansı ve fırsatını bulduğu bir 
etkinlikte, Türkiye’nin lojistik vitrininde yer alma-
ması bir eksiklikti. Özel sektörün kendisini en üst 
düzeyde temsil ettiği ve tam bir Türkiye lojistik 
şovuna dönüşen fuarda; ülkemizin lojistik vizyo-
nunda önemli ağırlığı bulunan havalimanları, köp-
rüler, otoyollar, tüneller, limanlar gibi çok özel alt 
yapı yatırımlarının yanı sıra lojistik hizmet sunumu 
alanında iddiası bulunan ve bu yönde yeni yeni ya-
pılanmalara giden seçkin bazı kurumlarımızın da 
olması gerekirdi düşüncesini paylaşmak isterim. 

Tüm katılımcıları fuar katılımı konusundaki 
vizyonları ve gösterdikleri kararlıkları nedeniyle 
kutluyorum. Ziyaretçilerimizin, koruma tedbir-
leri ve sağlığı ön plana çıkartan ve ‘önce sağlık 
sonra lojistik’ diyen etkinliğe karşı sergiledikleri 
güvene de teşekkür ediyorum. 

Çok daha güçlü, büyük ve etkili fuarlarda, 
ödüllerde ve etkinliklerde buluşmak için gerekli 
olan çalışmalar başladı bile. Lojistik sektörünün 
dinamizmine, dönüşümüne logitrans Fuarı olarak 
eşlik etmenin heyecanı, bizler için gerçekten de 
sözcükler ötesinde bir anlam taşıyor.

Bu nedenle şu müjdeyi paylaşmak isterim; 
lojistik sektörünün en dinamik buluşması olan 
logitrans Fuarı bu kez  16-18 Kasım 2022 tarihinde  
Yenikapı’da bulunan ve bilinen adı ‘Avrasya Gösteri 
Merkezi’ olan tesiste, üç hole çıkmış olarak gerçek-
leştirilecek. Yine kaçırılmayacak, ülkenin ekonomi-
sine ve lojistik endüstrisine katma değer yarata-
cak bir buluşma ile güçlü bir fuar gerçekleşecek.

BAKIŞ

UTİKAD, Kapıkule’deki 
bekleme sürelerinin 
uzamasıyla ilgili 
yetkililere çağrıda 
bulunuyor. 
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KÜRESEL lojistik sorununa 
ulusal bir çözüm getirme amacı 
taşıyan ‘turkiyelojistikportali.
com’ sayesinde ihracatçılar, 
hem ürün teslimatı planlama-
sında yeni alternatiflere kavu-
şacak hem de daha uygun fiyat-
lardan yararlanacak.

Portalın ücretsiz hizmet 
vereceğini dile getiren TİM 
Başkanı İsmail Gülle, “Ekim 
ayı ile beraber son 12 ayda, 
215 milyar doların üzerinde 
ihracat gerçekleştirerek yıllık 
hedefimiz olan 211 milyar do-
ları da aşmayı başardık. Artık 
Türkiye’nin ihracat kapasitesi 
hacmi aylık 20 milyar dolar 
ve üzeridir. İnşallah 2026’da, 
5 sene gibi kısa bir sürede 300 
milyar dolara ulaşacağız. Tonaj 
bazında da ciddi bir artış söz 
konusu. 2010’da 95 milyon 
ton ihracat yaparken, bugün 
172 milyon tonu aşmış durum-
dayız. 5 yıl içerisinde, bu raka-
mın 250 milyon tona yaklaşa-
cağını öngörüyoruz” dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Baka-
nı Adil Karaismailoğlu, katıldığı 
Birleşmiş Milletler İkinci Kü-
resel Sürdürülebilir Ulaştırma 
Konferansı’nda çevreci, yerli ya-
tırım hedeflerine dikkati çekti.

Yaptığı konuşmada BM Sür-
dürülebilir Kalkınma amaçları 
doğrultusunda, erişilebilirliği 
merkeze alan, toplumun tüm 
kesimlerini kapsayan, yenilikçi, 
sürdürülebilir, akıllı ve entegre 
hareketliliği sağlamaya yönelik 
strateji ve politikalar geliştir-
diklerini kaydeden Karaisma-
iloğlu, “Yatırım planlamala-
rımızda, Birleşmiş Milletler 
2030 gündeminin yanı sıra Pa-
ris İklim Değişikliği Anlaşması 
ve AB Yeşil Mutabakatının 
hedeflerini kendimize rehber 
addediyoruz. Bu rehber belge-

TİM, ülke lojistik imkan-
larının daha etkin kullanıl-
ması amacıyla ihracatçılar 
ile lojistik sektörü arasında 
köprü görevi kuracak Türki-
ye Lojistik Portalı’nı faaliyete 
geçirdi. Sektör paydaşlarının 
da iş birliğiyle tasarlanan tur-
kiyelojistikportali.com, TİM 
Dış Ticaret Kompleksi’nde 
düzenlenen lansmanla kamu-
oyuna tanıtıldı. TİM Başkanı 
İsmail Gülle’nin ev sahipliğin-
de düzenlenen lansmana TİM 
Başkan Vekili Başaran Bayrak, 
Hizmet İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi ve De-
niz Ticaret Odası Meclis Baş-
kanı Salih Zeki Çakır, Hizmet 
İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi Şahap Çak, Ge-
mi Brokerleri Derneği Başkanı 
Orhan Semih Dinçel, Koster 
Armatörleri ve İşletmecileri 
Derneği Başkanı Pınar Kalka-
van Sesel, Uluslararası Taşıma-
cılık ve Lojistik Hizmet Üre-
tenleri Derneği (UTİKAD) 

ler ile uyumlu olarak hazırladı-
ğımız, 11’inci Kalkınma Planı-
mız, Ulaştırma Ana Planımız 
ve Sürdürülebilir ve Akıllı Ha-
reketlilik Stratejisi ve Eylem 
Planımızla, etkin bir ulaşım 
sistemini ülkemize kazandır-
mak için çalışıyoruz” dedi.

Son 19 yılda, ulaştırma ve 
iletişim altyapısına 170 milyar 
dolara yaklaşan yatırım yapıl-
dığını vurgulayan Karaismai-
loğlu, ulusal düzenlemeler ve 
uluslararası iş birliği ile sürdü-
rülebilir bir ulaştırma sistemi-
nin tesisi için önemli mesafeler 
kat edildiğini söyledi.

Ulaşım hizmetlerine erişi-
min bir hak olduğu anlayışıyla 
ve her adımda farklılıkları or-
tadan kaldıran bir ağ oluştur-
mak üzere, hizmeti tüm ülke 

Başkanı Ayşem Ulusoy, Vapur 
Donatları ve Acenteleri Derne-
ği Genel Müdürü Muhammet 
Ali Şeyda, Gümrüklü Antrepo 
İşletmecileri  Derneği Başkanı 
Cavit Değirmenci  katıldı.
“Portal sayesinde ürünlerimizi 
hızlı ve en uygun maliyetlerle 

ulaştıracağız”
Portalın küresel lojistik so-

rununa yerli bir çözüm getirme 
amacını taşıdığını vurgulayan 
Gülle, şöyle devam etti: Sorun 
küresel ancak çözüm ulusal. 
Kendi lojistik kaynaklarımızın 
verimliliğini artıracak, ihracatçı-
larımız ile lojistik sektörü arasın-
da dijital bir köprü vazifesi göre-
cek Türkiye Lojistik Portalı’nı 
bugün hayata geçiriyoruz. Porta-
lımızı, lojistik sektör temsilcileri 
ve ihracatçılarımızla gerçekleş-
tirdiğimiz  istişareler sonucunda 
nihai şekline kavuşturduk. Por-
talımız ile ürünlerimizi  dünya-
nın dört bir köşesine,  en uygun 
araçla,  en uygun zamanda,  en 
uygun maliyetlerle ulaştıracağız. 
Portalımıza üye olan ihracatçı 
da lojistikçi de kazanacak. İhra-
catçılarımız hem ürün teslimatı 
planlamasında yeni alternatifle-

sathına, en ücra köşeye kadar 
ulaştırmanın birinci öncelik-
leri olduğunun altını çizen 
Karaismailoğlu, şöyle devam 
etti: “Bütünleşik olarak tasar-
ladığımız ulaşım ekosistemi-
mizde, verimlilik esasında tüm 
modları birbirleriyle entegre 
hale getiriyoruz. Çok modlu ve 
dengeli bir ulaşım altyapısı için 
demiryollarında yatırım sefer-
berliği başlattık. Kent içi raylı 
sistem hatlarına ilave olarak, 
yeni yüksek hızlı tren hatları 
inşa ediyor ve mevcut hatları-
mızın yenileme çalışmalarını 
da sürdürüyoruz. Böylece hem 
verimliliği arttırıyoruz hem 
de karbondioksit emisyonunu 
azaltarak çevreye daha duyar-
lı bir işletmeciliğe geçiyoruz. 
2035 yılında demiryolundan 

re kavuşacak hem de daha uygun 
fiyatlardan yararlanacak. Lojis-
tik sektörümüz ise, atıl kapasi-
tesini kullanma fırsatına sahip 
olurken aynı zamanda farklı sek-
törlerden ihracatçılarla iş yapma 
imkanını yakalayacak. Yani tam 
bir kazan-kazan mekanizması 
hayat bulacak.

Türkiye Lojistik Portalı’nın 
ihraç malları taşıyan araçların 
dönüş yükü bulmasına da yar-
dımcı olacağını kaydeden Gülle 
“Son derece sade bir arayüzle ta-
sarladığımız portalımıza, vergi 
kimlik numaralarımızla üye ola-
bileceğiz. Lojistik firmalarımız 
da yetki belgelerini ibraz ederek 
platformumuza kaydolabilecek. 
İhracatçı,  kendi yük bilgilerini 
platforma girerek ilan oluştu-
racak.  Lojistik sektörümüz de 
bu ilanlarda filtreleme yaparak 
kendi hat ve programlarına uy-
gun yükleri bulacak. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi olarak nasıl 
ki ihracatçımızın  üretim, pazar-
lama, inovasyon, markalaşma ve 
tasarım alanlarında yanınday-
sak lojistikte süreçlerinde de 
yanındayız. Çünkü sürdürüle-
bilir bir ihracat sözleşmesi, bu 

kaynaklı emisyonları 1990 yılı-
na göre en az yüzde 75 oranın-
da azaltmayı hedefliyoruz.”

Demiryollarına yatırım ya-
parken karayolları yatırımla-
rını da göz ardı etmediklerine 
vurgu yapan Ulaştırma Bakanı 
Karaismailoğlu, Türkiye’yi bö-
lünmüş yollarla donatarak tra-
fik sıkışıklığını önemli ölçüde 
azalttıklarını ve karbon emis-
yonu artışının önüne geçtikle-
rini söyledi.

“Son 19 yılda yaptığımız 28 
bin kilometrenin üzerindeki 
bölünmüş yolla yıllık bazda 
yaklaşık 4 milyon tona yakın 

süreçlerin tamamı sonucunda 
gerçekleşir. Ve sözleşmenin aslı 
‘sözdür’. Türk ihracatçısı sö-
zünü tutandır. Ulaştırma da, 
bu sözün en önemli ayağıdır. 
Türk Hava Yolları ile ihracat-
çılarımıza önemli avantajlar 
sunan  TİM-THY Hava Kargo 

karbondioksit emisyon azal-
tımı sağlıyoruz” diyen Karais-
mailoğlu, şu ifadeleri kullandı: 
“İstanbul’da iki kıtayı birbirine 
bağlayan Avrasya tüneli ile de 
yıllık 50 bin ton karbondioksit 
azaltımı sağlıyoruz. Şehirlerde 
karbon emisyonunu ve trafiği 
azaltan elektrikli bisiklet, e-
skuter gibi mikro hareketlilik 
araçları için yasal düzenlemele-
ri hazırlıyor ve gerekli altyapı-
ları geliştiriyoruz.”

“Mavi Ekonomi” olarak 
adlandırılan denizcilik sektö-
ründe Uluslararası Denizcilik 
Örgütü tarafından belirlenen 

Protokolü’nü imzaladık. Geç-
tiğimiz ay, ihracatçılarımızdan 
gelen talepler neticesinde proto-
kolümüzün kapsamını daha da 
genişlettik. Bugün, Türkiye Lo-
jistik Portalımız ile bir kez daha 
sözümüzü tutmanın gururunu 
yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

emisyon azaltım hedeflerine u-
laşılabilmesi için Bakanlık ola-
rak üzerine düşenin yapıldığını 
belirten Karaismailoğlu, şu de-
ğerlendirmelerde bulundu:

“Yeşil denizciliğin destek-
lenmesi için tasarladığımız De-
nizcilikte Karbonsuzlaştırma 
projemiz ile, gemilerimizde ve 
limanlarımızda çevre dostu 
taşımacılık için kullanılacak 
yenilikçi teknolojilere finansal 
destek mekanizması oluştu-
racağız. Havalimanlarımızda 
2009 yılından bu yana belir-
li kriterleri sağlayan tesislere 
yeşil havalimanı sertifikası 
veriyoruz. Buna ilave olarak, 
Karbonsuz Havalimanı Pro-
jemizle, Uluslararası Havali-
manları Konseyi tarafından 
yürütülen Havalimanı Karbon 
Akreditasyonu Programına 
akredite havalimanlarımızla 
dahil olduk. Hedefimiz, önü-
müzdeki dönemde karbonsuz 
havalimanı işletmeciliğine geç-
mek” diye konuştu.

TİM’den Küresel Lojistik Sorununa Yerli Çözüm
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçılar 
ile lojistik sektörü arasında köprü kuracak 
Türkiye Lojistik Portali’nı faaliyete geçirdi. 

TÜRKIYE
LOJISTIK PORTALI
NASIL ÇALIŞIYOR?

• İhracatçılar, vergi kimlik numaraları ve firma yetkilisi 
belgeleriyle turkiyelojistikportali.com’a üye olabiliyor.  

• Lojistik sektörü firmaları uluslararası taşımacılık 
belgelerini ve firma yetkilisi belgelerini ibraz ederek üyelik 
başvurusu yapabiliyor.

• Yüklenen belgelerin TİM yetkilileri tarafından incelemesi 
sonrası iki taraf da sisteme kolayca dahil olabiliyor.

• Türkiye Lojistik Portalı’na üye olan ihracatçılarımız, yurt 
dışına göndermeyi planladıkları yüklerine ait bilgileri girerek 
bir yük ilanı oluşturuyor. Yüklerine ait gönderim tarihi, ağırlık, 
ebat, tercih edilen gönderim türü, varış noktası bilgileri 
gibi detaylı tanımlar ile taşımacılık sektörü temsilcilerinin 
beklediği detaylı sorular baştan cevaplanmış oluyor.

• Lojistik Sektörü yetkilileri, bu yük ilanları arasında 
filtreleme yaparak kendi hat ve programlarına uygun olan 
yük ilan sahipleri ile irtibat kurma talebinde bulunabiliyor.

• Yük ilan sahibi ihracatçının e-posta yolu ile 
bilgilendirilmesini veya portalda kendisine yapılan iletişim 
taleplerini görüntüleyebiliyor.

• Onaylanan iletişim talepleri ile lojistik sektör yetkilileri 
yük sahibi firmaların iletişim bilgilerine erişebiliyor. Böylece 
bir araya gelen iki sektör temsilcisi aralarında anlaşarak 
yükün güvenli bir şekilde taşınmasını sağlıyor.

Adil Karaismailoğlu:
“Hedefimiz Karbonsuz 
Havalimanı İşletmeciliği”

Birinci sayfadaki haberin devamı
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düzenlemelerine bizim uyum 
sağlamamızı gerektirecek ve 
taşımacılık alt yapımızın da 
buna uyum sağlaması gereke-
cek. Uyum sağlama sürecinin 
bize getireceğiz sıkıntıyı ise 
şöyle görüyoruz, finansman 
sorunu olacak çünkü her-
kes buna uygun bir yatırım 
yapmak zorunda kalacak. 
Havacılık sektörü, şimdi 
Avrupa’da mesela tartışı-
lan OECD’nin bir ‘Kerosen 
Teks’ dediği hava yakıtlar 
vergi uygulamasına havacılık 
sektörüne emisyon vergisi uy-
gulamasını tartışıyor. Hava-
cılık sektörü de vergiye gerek 
yok, biz kendimiz buna uya-
rız şeklinde ve özellikle sür-
dürülebilir yakıtların, hava 
yakıtlarının yani atıklardan 
elde edilen (fosil olmayan) 
yakıtların gelişim göstermesi-
ni istiyor. Dolayısıyla vergi ile 
bir zorlayıcı tedbirin piyasayı 
bozacağını öngörüyor.

Tabii Türkiye buradan na-
sıl etkilenecek. Buna da uygun 
altyapı yatırımlarını nasıl ya-
pacak. Bu eylem planına bak-
tığımızda oldukça zorlayıcı bir 
demiryolu altyapı yatırımı ya-
pılması gerekiyor. Uluslararası 
taşımacılığın yüzde 20’sinin 
demiryoluna kayması hedefle-
niyor. Bu tabi önemli bir deği-
şim ve dönüşüm. Zaman alacak 
bir yatırım ama kombine ta-
şımacılık tarafında bir geçişin 
olması bekleniyor. Bunlara 
firmalarında uyum sağlaması 
kendi finansal yapılarının bu-

AVRASYA bölgesinin en 
büyük taşımacılık ve lojistik 
fuarı olan Uluslararası logit-
rans Transport Lojistik Fu-
arı’ dünyanın önde gelen lo-
jistik firmalarını İstanbul’da 
buluşturdu. Fuar kapsamında 
UND, Pandemi Sonrası De-
ğişen ve Dönüşen Tedarik 
Zincirlerinde Türkiye’nin 
Önündeki Riskler ve Fırsatlar 
konulu panel gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü UND 
İcra Kurulu Başkanı Alper 
Özel’in yaptığı konferansta; 
Uluslararası Hizmet Ticareti 
Genel Müdürlüğü Lojistik 
Daire Başkanı Dr. Yusuf Ka-
rakaş, AB ve Küresel Araş-
tırmalar Derneği (ABKAD) 
Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Can Baydarol, IRU 
Türkiye İş Geliştirme Yöne-
ticisi Erman Ereke ve KPMG 
Taşımacılık Sektör Lideri Ya-
vuz Öner konuşmacı olarak 
yer aldı.

UND İcra Kurulu Başka-
nı Alper Özel, pandemi ile 
birlikte Türk lojistik sektö-
rünün çok daha önemli hale 
geldiğini belirterek, yeni te-
darik zincirindeki fırsatları 
yakalamak için büyük bir 
dönüşüme ihtiyaç olduğunu 
ancak belirsizlikler de bulun-
duğunu aktardı. Özel, konuş-
macılara sektörün önündeki 
fırsatları ve bu fırsatların na-
sıl değerlendirilmesi gerektiği 
konusunda görüşlerini sordu.

Öner: “Türkiye’nin  
taşımacılık potansiyeli  

yüksek, beklentiler olumlu”
Pandemi süreci sonrasın-

da hayatın tedbirler alına-
rak olması gerektiği şekilde 
akacağını dile getiren KPMG 
Taşımacılık Sektör Lideri 
Yavuz Öner, “Bu noktada 
Türkiye’nin önünde belli 
avantajlar ve fırsatlar çıkıyor. 

Tedarik zincirlerinin de bu 
anlamda bozulduğu bir dö-
nem yaşadık ve Türkiye’nin 
burada fırsatları olduğunu 
gördük. Çünkü Türkiye bir 
kere coğrafi konumu ile öne 
çıkan bir ülke. Bu coğrafi ko-
numu sayesinde tedarik zin-
cirlerinden özellikle Avrupa, 
Asya, Ortadoğu gibi ülkelere 
kısa uçuş mesafelerinde bir 
yakınlığı olması sebebiyle pay 
kapma imkanı var. Burada 
Türkiye’yi destekleyecek olan 
unsurlardan birisinin de güçlü 
altyapısı olduğunu görüyoruz. 
Aslında altyapıya çok önem 
veriliyor. Devleti’nde özellik-
le en önem verdiği alandaki 
yatırımlar genelde ulaştırma 
sektörüne dönük yatırımlar. 
Yapılan yollar, havalimanları, 
limanlar bu alandaki düzenle-
meler ve yatırımlar Türkiye’nin 
aslında avantajlı olmasını sağlı-
yor.” dedi.

Türkiye’nin Batıdaki dö-
nüşüme de ayak uydurması 
gerektiğini belirten Öner 
sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Biliyorsunuz yeşil mutaba-
kat konusu, iklim değişikliği 
konusu ve buna uygun bir 
taşıma altyapısının Ulaştırma 
altyapısının da Türkiye’de 
paralelinde gelişmesi ve bu-
na uyum sağlaması gerekiyor. 
Bununla ilgili geçtiğimiz gün-
lerde yeşil mutabakat eylem 
planı açıklandı. Tabii bu ulaş-
tırma tarafında Devleti’nde 
destek vermesini gerektiren 
bir dönüşümü içeriyor. Rakip 
olarak Avrupa ulaştırma ala-
nında karbon emisyonlarını 
2050’ye kadar yüzde 90 ora-
nında azaltmayı hedefliyor ve 
ulaşım sektöründe, havacılık 
sektöründe bir yeşil dönüşü-
mü ön görüyorlar.

Avrupa’da çok detaylı bir 
değişim var. Sınır da karbon 

Hizmet Ticareti Genel Mü-
dürlüğü Lojistik Daire Başka-
nı Dr. Yusuf Karakaş, “Özel-
likle pandemi sonrası yaşanan 
süreçte biz görüyoruz ki sizin 
de belirttiğiniz gibi ürün ne 
kadar kaliteli olursa olsun ta-
şıyamadığınız sürece bir an-
lam ifade etmiyor dolayısıyla 
Lojistik sektörü her zaman-
kinden çok daha ön planda.”

Uluslararası Hizmet Tica-
reti Genel Müdürlüğü’nün 
kurulması ile birlikte lojisti-
ğin bağımsız bir daire haline 
geldiğine değinen Karakaş, 
Uluslararası Hizmet Ticareti 
Genel Müdürlüğü olarak 12 
farklı kalemde lojistik sektö-
rüne destek verileceğini söyle-
di. Bu desteklerin orta ve kü-
çük ölçekli firmalara yönelik 
olduğunu belirten Karakaş, 
amaçların firmaların ülkeye 
daha fazla döviz getirmesini 
sağlamak olduğunun altını 
çizdi. Döviz getirisi arttıkça 
verilecek destek miktarının 
da artacağını aktardı.

Sektöre ilişkin bütün ihti-
yaçları karşılama konusunda 
elimizden geleni yapıyoruz 
diyen Karakaş konuşmasını 
şöyle sürdürdü; “Sadece des-
tek mekanizması anlamında 
değil, sınır kapılarındaki sı-
kışıklığa anında müdahale 
etmeye çalışıyoruz. Navlun fi-
yatları ile ilgili yaptığımız dü-
zenlemeler olacak. Bazı liman 
girişlerinde ki rolü hatları ile 
ilgili çalışmalarımız var. Kat-
ma değeri yüksek ürünlerin 
hava yolu ile taşınmasına iliş-
kin desteklerimiz oluyor. Ör-
neğin, bir buçuk ay önce TİM 
ile Türk Hava Yolları arasın-
da bir protokol gerçekleştirdi 
ve bozulabilir ürünlerle ilgili 
yüzde 35’e varan indirimler 
elde ettik. Bu süreci biraz da-
ha kuvvetli hale getireceğiz. 
Ro-Ro hatlarına alternatifler 
yaratmaya çalışıyor. Bugün 
gelinen noktada artık karayo-
lu tabii ki öncelikli, kapıdan 
kapıya nakliye yapabiliyoruz 
ama bütün modların biriyle 
paralel çalışması gerekiyor. 
Çünkü siz en ufak bir modda 
geride kaldığını zaman dünya 
ticaretini gerisinde kalıyor-
sunuz. Bugün artık pandemi 
gösterdi ki insanlar ürünleri 
sadece seçmiyorlar kendi-
lerine teslim edilmesini de 
bekliyorlar ve bu süreç inanın 
gittikçe daha artacak ve belki 
de bu baş edilmesi zor bir ha-
le gelecek. Bu yüzden lojistik 
firmalarımızın her koşulda 
daha fazla yola çıkması gerek-
tiğini düşünüyorum.” 

Ereke: “Genç sürücüler  
yetiştirmek, şoför sıkıntısını 

destek verilebilir”
IRU Türkiye İş Geliştirme 

Yöneticisi Erman Ereke IRU 
olarak lojistik sektörünün 
önündeki sorunları çözmek 
için yaptıkları çalışmaları 
anlattı. Karayolu taşımacılık 
sektörünün pandemi döne-
minde büyük kayıplar yaşa-
dığını ve sorunlarla karşılaş-
tığını söyleyen Ereke, bunlara 
yönelik hükümetlere ve sivil 
toplum kuruluşlarına çağrılar 
yaptıklarını söyledi.

Özellikle küresel ölçekte 
ortaya çıkmış sürücü sayı-
sındaki yetersizliğe değinen 
Ereke, bugün IRU tarafından 
yapılan araştırmalarda küre-
sel ölçekte yüzde 24’lük bir 
doldurulmamış sürücü açığı 
ile karşı karşı olunduğunu be-
lirterek, “Bununla alakalı hü-
kümetlerin yine sürücü açığı-
nı doldurabilmek konusunda 
yapması gereken bazı mevzu-
at değişiklikleri var özendirici 
faaliyetler var neden sürücü 
açığı var dediğin zaman as-
lında sahaya indiğimizde bu 
durum çok net. Bir sürücü 
biz 3- 4 gün bir kabın içerisi-
ne sınır kapısında bekletirsek 
o sürücü birkaç sefer atıyor 
ve birkaç sefer sonra ben bu 
sektörde çalışmayacağım de-
yip başka bir sektöre kayıyor. 
Dolayısıyla sürücü açığını 
doldurabilmek için bizim as-
lında yapmamız gereken sınır 
geçiş süreçlerini iyileştirmek. 
Bu sadece Türkiye’de değil 
küresel ölçekte yaşanan bir 
konu. Amerika’da bununla a-
lakalı biz aynı karşı karşıyayız, 
Avrupa’da benzer sorunlarla 
karşı karşıyayız Türkiye’de 
keza aynı sorun var. Suriye 
vatandaşlarının şoför yapalım 
sürücü istihdamındaki soru-
nu en azından hafifletelim 
gibi düşünceler söz konusu.

Türkiye’deki sürücü yaş 
sınırı ile alakalı değişiklik 
bu anlamda atılan çok güzel 
adımlardan bir tanesi. Belki 
sürücüye başlama yaşını da 
aslında biz IRU olarak 18’e 
indirmek daha erken bir şe-
kilde sürücüleri yetiştirmek 
sektörde istihdam etmek 
babında çağrılarımız var. Bu 
anlamda sürücü yaşında 69’a 
çıkartılması çok güzel ama 
belki Türkiye’de 18’e indir-
mek en azından daha genç 
yaşta yetiştirmek ve sürücü 
istihdam ile alakalı sorunla-
rı biraz da ortadan kaldırma 
konusunda destek verilebilir 
diye düşünüyoruz.” dedi.

na uygun olması, Türkiye’nin 
şu anda içinden geçtiği orta-
mı da düşünürsek borçlanma 
imkânlarının da ona uyumlu 
hale gelmesini gerektirecek. Bu 
noktada firmaların önümüz-
deki bu dönüşüme kendilerine 
hazırlaması gereken bir sürece 
giriyoruz. Çünkü Türkiye’nin 
taşımacılık potansiyeli yüksek, 
beklentiler olumlu yurtdışın-
dan da Türk nakliye firmala-
rında bir sermaye akışı, satın 
alma birleşme trendleri oldu-
ğunu görüyoruz. Önümüzde 
ulaştırma sektörü bakımından 
bir dönüşüm dönemi olduğu-
nu ve buna uyum sağlayacak bir 
yönetim anlayışının hem fir-
malarda hem de devlet tarafın-
dan eşzamanlı olarak gelişmesi 
gerektiğini ön görüyoruz.”

Baydarol: “Günümüz 
koşullarında çevreyi en az 

kirleten filoya sahibiz”
AB ve Küresel Araştır-

malar Derneği (ABKAD) 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Can Baydarol’da 
yaptığı konuşmada, her şeyin 
iyi gittiğini ancak en temkinli 
olmamız gereken dönemin de 
bu dönem olduğunun altını 
çizdi. Baydarol, “Türkiye’de-
ki Avrupa Birliği’ne taşımacı-
lık yapan bütün filomuz Euro 
5 ve Euro 6 standardının ve 
dolayısıyla bu günün koşul-
ları itibarıyla en az kirleten 
filoya sahibiz. Avrupa Birliği 
içinde taşımacılık yapan pek 
çok filo bizden daha çok kar-
bon izi bırakmakta.”

Türk nakliyecisi önümüz-
deki dönemde karbon emis-
yonu nedeniyle ek vergilerle 
karşılaşabileceğini belirten 
Baydarol, “Avrupa Birliği 
kendi ülkesi firmaları için bu 
dönüşümü gerçekleştirsin di-
ye çok büyük teşvikler vere-
cek. Bu da Türk nakliyecisi i-
çin haksız bir rekabetin ortaya 
çıkmasına neden olacaktır. Bu 
nedenle bu teşviklerin sektöre 
verilmesi gerekiyor.” dedi.

Karakaş: “Sektörün 
ihtiyaçları karşılama 

konusunda elimizden 
geleni yapıyoruz”

Lojistik kabiliyetin dış tica-
ret de her zamankinden çok 
daha büyük bir öneme sahip 
olduğu belirten Uluslararası 

logitrans Fuarı’nda Pandemi Sonrası Türkiye’nin 
Önündeki Riskler ve Fırsatlar Konuşuldu

Soldan sağa; UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ahmet Yayman, AB ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Can Baydarol, KPMG Taşımacılık Sektör Lideri Yavuz Öner, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel 

Müdürlüğü Lojistik Daire Başkanı Dr. Yusuf Karakaş ve IRU Türkiye İş Geliştirme Yöneticisi  
Erman Ereke.
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Temsilcisi Adrian Albu tara-
fından takdim edildi. İkinci-
lik ödülünün sahibi, İstanbul 
Lojistik firmasından Niyazi 
Sarı, üçüncülük ödülü ise 
Tuna Lojistik’ten Hayrettin 
Çelik’e verildi. 

10 Isim IRU Karayolu  
Nakliye Şirketi 
Tepe Yöneticisi 

Ödülü’nü Kazandı
Bu yılki IRU Karayolu 

Nakliye Şirketi Tepe Yöne-
ticisi Ödülü 10 farklı isme 
verildi. Fırat Başbilen (Baş-
bilen Ulus. Taş.) , Fahrettin 
Arabacı (ARCLOG Ulus. 
Nak.), Hüseyin Cahit Saraç 
(Yılnak  Proje ve Ağır Taşıma 
Servisi A.Ş.), Mustafa İmrak 
(İmsan Group), Cihan Sünel 
(Logitrans Lojistik ve Ulus. 
Taş.), Maas Kılıç (Kılıç Ulus. 
Nak.) , Hasan Özgür Yarmalı 
(GAT Lojistik), Cevdet De-
mir (HMC Demir Lojistik), 
Hasan Bora Gülcüler (By Bo-
ra Transport) ve Fahri Onur 
Yılmaz (Zafer Tank Taşıma 
Ulus. Nak.) ödül almaya hak 
kazanırken ödülleri UND 
Başkan Yardımcıları tarafın-
dan kendilerine takdim edildi.

ş ı lma-
sını amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda çalışma, 
Türkiye’nin karbon emis-
yonlarının 2050’ye dek nasıl 
bir seyir izleyeceğini ve Net 
Sıfır hedefine uygun olarak 
2050’ye kadar emisyonla-
rı sıfırlamak için izlenmesi 
gereken olası yolu, bilimsel 

HER yıl düzenli olarak veri-
len IRU Profesyonel Sürücü 
Onur Nişanı Ödülleri ve IRU 
Karayolu Nakliye Şirketi Te-
pe Yöneticisi Ödülleri’ne bu 
yıl Çalışma Grupları Zirvesi 
ödülleri de eklendi. Sektörün 
en büyük emektarları sürücü-
ler ve yöneticileri bu yılki ö-
düllerini Uluslararası logitrans 
Transport Lojistik Fuarı’nda 
düzenlenen törenle teslim 
aldı. Törene UND Yönetim 
Kurulu Üyeleri’nin tamamı 
katılırken, fuar ziyaretçileri de 
ödülü ilgiyle takip etti. 

Ödül öncesi fuar açılışında 
konuşan UND Yönetim Ku-
rulu Başkanı Çetin Nuhoğ-
lu, lojistik sektörünün ülke 
ekonomisine büyük döviz 
girdisi sağladığını belirterek, 
Ticaret Bakanlığı bünyesinde 
kurulan Uluslararası Hizmet 
Ticareti Genel Müdürlüğü ile 
bunun daha da artacağını ak-
tardı. 2020 yılında lojistik ve 
tedarik zinciri çağının başla-
dığının altını çizen Nuhoğlu, 
“Artık her şey yeniden tasar-
lanıyor. Sektörümüzde artık 
üçüncü nesil görev başına 
geliyor. Bu değişim rüzgarını 

SABANCI Üniversi-
tesi İstanbul Politikalar 
Merkezi’nin (İPM) hazırla-
dığı ‘Türkiye’nin Karbonsuz-
laşma Yol Haritası: 2050’de 
Net Sıfır’ raporu, online bir 
etkinlikle açıklandı. Raporda, 
6 Ekim’de TBMM’de kabul 
edilen Paris Anlaşması uya-
rınca, 2050 yılına kadar iklim 
değişikliğiyle mücadelede 
net sıfır emisyon hedefine 
ulaşmak için atılması gereken 
adımlara yer veriliyor.

İPM İklim Değişikliği Ça-

arkamıza alarak ilerliyoruz. 
Avrupa Birliğine yakın olma-
nın avantajına sahibiz” dedi. 

Pandemi şartları nedeniyle 
törene katılamayan Ulusla-
rarası Karayolu Taşımacılığı 
Birliği IRU Genel Sekreteri 
Umberto de Pretto, Sürücü 
Ödülleri Törenine özel bir vi-
deo mesajı göndererek, Türk 
sürücülerin ve Türk taşıma-
cılarının özellikle pandemi 
şartlarında ortaya koydukları 
kahramanlık ve üstün perfor-
mans ile Türkiye sınırlarını 
aşan bir liderlik ortaya koy-
duklarını vurguladı.

Yılın sürücüsü 
Kemal Gürler oldu

IRU Profesyonel Sürücü 
Onur Nişanı Ödülleri kap-
samında 39 sürücüye başarı 
ödülü verildi. Birincilik ödü-
lünü Intercombi Transport 
ve Lojistik firmasından Ke-
mal Gürler kazandı. Gürler’e 
5 bin TL değerindeki para 
ödülünü UND Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve Genel Sekreteri Ergün Bi-
len, Başkan Yardımcısı Mu-
rat Baykara ve IRU Türkiye 
ve Ortadoğu Bölgesi Daimi 

lışmaları Koordinatörü Dr. 
Ümit Şahin, Türkiye’nin 
2015’te, niyet beyanı ola-
rak sunduğu Ulusal Katkı 
Beyanı’nın (NDC), 2053’te 
Net Sıfır hedefiyle uyumlu 
olmadığını, Paris Anlaşması 
hedefleriyle uyumlu orta ve 
uzun vadeli bir yol haritası 
belirlenmesi ve yeni bir Ulusal 
Katkı Beyanı’nın hazırlanması 
gerektiğini belirtti. Dr. Şahin, 
raporla Türkiye’nin iklim po-
litikası ve karbon sıfır dönüşü-
münün bilimsel temelde tartı-

Azerbaycan Çalışma Grubu), 
Burak Uğurlu (Ankara Bölge 
Çalışma Grubu), Necati Öz-
men, Fahri Arslan (Bolu Bölge 
Çalışma Grubu), Esat Aba (Ga-
ziantep Bölge Çalışma Grubu), 
Yusuf Günsaldı (Hatay Bölge 
Çalışma Grubu), Ali Karaku-

Mevcut politikaların
devamı halinde

karbondioksit emisyonları 
yüzde 66 artacak

Araştırma, Türkiye’nin 
2018’deki ekonomik göster-
geleri üzerine elektrik üre-
timi, ulaşım, binalar, sanayi 
ve diğer üretici sektörlerdeki 
enerji kullanımı ile sanayi 
süreçlerinden kaynaklanan 
karbondioksit emisyonlarını 
ele alıyor. 2018-2050 döne-
mi için emisyon patikaları, 
Baz Senaryo ve Net Sıfır ol-
mak üzere iki senaryo altında 
karşılaştırılıyor.

Baz Senaryo’da, Türki-
ye’nin toplam CO2 emisyon-
larının 2018 seviyesine göre 
2050’de yüzde 66 artarak yak-

zulu (İzmir Bölge Çalışma Gru-
bu), Hacı Ahmet Balcı (Kayseri 
Çalışma Grubu), İbrahim Şef-
lek (Konya Çalışma Grubu), 
Muhsin Kaya (Mardin-Habur 
Bölge Çalışma Grubu), Sedat 
Saçı, Kerem İmrak (Mersin 
Bölge Çalışma Grubu). 

laşık 700 milyon tona çıkacağı 
öngörülüyor. Elektrik sektörü 
ve endüstriyel proseslerin payı 
yıllar içinde artarken ulaşım, 
binalar ve sanayide elektrik 
tüketiminin payı azalıyor.

Net Sıfır Senaryosu’na göre, 
net sıfır hedefi doğrultusunda, 
tüm sektörlerde enerji tüke-
timi kaynaklı CO2 emisyon-
larının 2018 seviyesine göre 
2030’da yüzde 37; 2050’de ise 
yüzde 80 azalarak 74 milyon 
ton CO2’ye inmesi mümkün.

Sonuçlar, Türkiye’nin bir 
dönüm noktasında olduğunu 
gösteriyor. Türkiye’nin sera 
gazı emisyonları 1990’dan 
itibaren yaklaşık yüzde 130 
oranında artarak, 2018’de te-
pe noktasına ulaştı.

Çalışma grupları 
başkanları da 
ödüllendirildi

Sektörün önündeki sorun-
ların tespit edilmesi ve çözüm 
yolları geliştirilmesi için büyük 
görev üstelenen UND Çalış-
ma Grupları’nın bir önceki 
dönem başkanları Geleneksel 
UND Çalışma Grupları Zirve-
si kapsamında ödüllerini aldı:

Yalçın Karakoç (Gümrük ve 
Antrepo Çalışma Grubu), Ca-
ner Tan (Gümrük ve Antrepo 
Çalışma Grubu), Samet Gürsu 
(Özel Yükler Çalışma Grubu), 
Bülent Kutgün (UBAK ve 
Geçiş Belgeleri Çalışma Gru-
bu ve Doğu Avrupa Çalışma 
Grubu), Naz Ege Ege (Taşı-
ma Hukuku Çalışma Grubu), 
Ziya Güner (RO-RO Çalışma 
Grubu), Mustafa Yaldız (Ta-
kograf Çalışma Grubu), Kadir 
Kuş, Murat Gümüşlüol, Onur 
Ercan (Rusya-Kazakistan-Uk-
rayna-Moldova-Belarus Ça-
lışma Grubu), Oktay Tarhan 
(Batı Avrupa Çalışma Gru-
bu), Yaşar Özkaya, Burhan 
Özcan (Irak-İran-Afganistan-
Türk Cumhuriyetleri Çalışma 
Grubu), İsa Baş (Gürcistan-

verilerle ortaya koyan ilk 
araştırma niteliğine sa-
hip. Rapor, Türkiye’nin 
Ulusal Katkı Beyanı’nın 
(NDC) hangi doğrultu-
da revize edilmesi gerek-
tiğine de ışık tutuyor.

 Raporda, en hızlı 
karbon azaltımı yapıla-
bilecek sektörün elektrik 
olduğu belirtiliyor; elekt-

rik üretimi kaynaklı emis-
yonların 10 yılda yarıya indi-
rilmesi öngörülüyor. 2030’a 
kadar yenilenebilir enerji 
kurulu gücünün toplamdaki 
payının yüzde 17’den yüzde 
50’ye çıkarılması ve kömürden 
çıkışın 2035’te tamamlanması 
bu hedefe ulaşmadaki önemli 
adımlar olarak görülüyor.

UND Başarı Ödülleri Dağıtıldı
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UND’nin geleneksel hale gelen ve sonucu merakla beklenen; IRU Profesyonel Sürücü Onur 
Nişanı Ödülleri, IRU Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi Ödülleri ve Çalışma Grupları 
Zirvesi Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı’nda gerçekleşen törenle verildi. 

Türkiye 2050’de
Sıfır Karbon
Hedefine Ulaşabilir
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içinde RO-RO’ların hazır 
bulunmasıyla transit süre-
leri ciddi anlamda kısalmış 
durumda. Bu da başta ih-
racatçılarımız olmak üzere 
müşterilerimize büyük bir 
avantaj sağlayacak.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Ekol sürücülerine  
IRU’dan 8 onur nişanı
Ekol Lojistik’in sekiz sürü-

cüsü, IRU Profesyonel Sürü-
cü Onur Nişanı almaya hak 
kazandı. Uluslararası Nak-
liyeciler Derneği (UND) ve 
Uluslararası Karayolu Taşı-
macılığı Birliği (IRU) iş birli-
ğiyle gerçekleştirilen Profes-
yonel Sürücü Ödülleri’nde 
sürücüler; sergiledikleri mes-
leki performans, güvenli araç 
kullanımına verdikleri önem, 
çalıştıkları şirkete bağlılıkları 

ve ürünlerin ısı seviyesini 
koruyarak, hasarsız bir şekil-
de Köln’e, ANUGA 2021 
Fuarı’na ulaştırdık” dedi.

Mars Logistics online staj 
programı tamamlandı

Kurulduğu günden bu ya-
na eğitime büyük önem veren 
Mars Logistics, staj progra-
mını online platformlara ta-
şıyarak öğrencilere online staj 
imkanı sundu. Öğrencilerin 
yoğun ilgisini kazanan online 
staj programına yapılan başvu-
rular arasından 20 kişi seçildi. 
40 gün süren programda öğ-
rencilere Lojistikte Satış ve İş 
Geliştirme, Müşteri Deneyi-
mi, Entegre Yönetim Sistem-
leri, Yurtiçi Operasyonları, 
Gümrük Süreçleri, Dispozis-
yon, Filo Planlama gibi top-
lam 32 başlıkta eğitim verildi.

Mars Logistics İnsan Kay-

EKOL, Fransa’daki Sete ve 
Calais şehirleri arasında ih-
racatçılar için Avrupa’nın en 
uzun hattına sahip intermo-
dal servisini başlattı. 

Yeni tren hattı sayesin-
de Sete ve Calais şehirleri 
yaklaşık 16 saatte birbirine 
bağlanırken, Bettembourg 
(Lüksemburg) ve Sete ara-
sında ise 12 ile 14 saat ara-
sında taşımacılık gerçekleş-
tiriliyor. Servis kapsamında 
her yönden seferler karşılıklı 
olarak haftada bir kez yapı-
lıyor. Tren hatları ile en ve-
rimli şekilde entegre edilen 

HER iki yılda bir düzenlenen, 
İstanbul Ticaret Odası tara-
fından milli iştirak gerçek-
leştirilen fuara, Türkiye’den 
toplamda 300 firma katılım 
gösterdi. 201 Ülkeden 170 
bin kişinin ziyaret ettiği fuara 
5 bine yakın firma katıldı. 

Fuar için gıda, şarküteri yi-
yecekleri, içecek, balık, derin 
dondurulmuş gıda ürünleri, 
hububat, fırın ürünleri, hamur 
işleri, şekerleme, çikolata, su, 
meyve, sebze, hazır paketlen-
miş yemek çeşitleri taşımasını 
yapan Mars, Türkiye Almanya 
karayolu ve havayolu taşıma, 
depolama, elleçleme, evrak 
hazırlıkları ve kontrolleri, yurt 
dışı gümrük, stant teslimatı, 
geçici ithalat kapsamında gön-
derilen malzemeler için stant-
tan teslim alma, çıkış gümrük 
işlemleri ve malzemelerin sev-
kiyat hizmetlerini verdi.

Mars Fuar ve Etkinlik Lo-
jistiği Müdürü Namık Keleş, 
fuar lojistiğinde en önemli 
noktanın yükleri zamanın-
da ve hasarsız ulaştırmak 
olduğunu belirterek şunları 
söyledi: “Bütün yüklemeler 
önemli fakat fuar yükleme-
lerinde ürünlerin ulaşacağı 
zaman kritik nokta olduğu 
için ürünlerin zamanında ve 

RO-RO’lar sayesinde Calais 
ve Yalova limanları arasın-
daki transit süresi ise beş 
gün olacak. 

Devreye giren tren bağ-
lantılarıyla Avrupa’daki ko-
numlarını daha da güçlen-
dirirken, sundukları esnek 
ve entegre çözümlerle her 
türlü zor koşulda müşteri-
lerinin yanında yer aldıkla-
rını söyleyen Ekol Türkiye 
Ülke Müdürü Arzu Akyol 
Ekiz, “Trieste Limanı’nda 
yaşanan grev nedeniyle lo-
jistik süreçlerinin aksama-
ması için ‘Yeni bir hat, yeni 
bir çözüm lazım’ diyerek 
yeni intermodal hattımızı 
hizmete açtık. Avrupa’nın 
önemli lokasyonlarında hiz-
mete açılan yeni tren hatla-
rının devamında birkaç saat 

hasarsız olarak gitmesi çok 
daha önemli. Aynı zamanda 
gümrük süreçlerinde uygula-
nan yeni mevzuatlara hakim 
olmak da müşterilerimizi 
doğru yönlendirmemiz ve 
hızlı teslimat gerçekleştirebil-
memiz için önem taşıyor.” 

Mars Logistics’in 32 yıllık 
tecrübesinin fuar taşımacılı-
ğında da öne çıktığını belir-
ten Keleş, “32 yılın getirdiği 
tecrübe ve güven ile, lojistiğe 
dair tüm hizmetleri bütün 
taşıma metotlarını kullana-
rak müşterilerimize sunuyor, 
kusursuz hizmet anlayışımız-
la birçok markayı dünyanın 
en iyi fuarlarına taşıyoruz. 
ANUGA Fuarı’nda karayolu 
ve havayolu taşıması kullan-
dık. Bozulabilir gıda ürünleri 
de taşıdığımız için ısı yalı-
tımlı konteynerler kullandık 

aynı şirkete hizmet vermesi, 
yurtiçi veya uluslararası ka-
rayolu taşımacılığı alanında 
profesyonel sürücü olarak 
en az 1 milyon kilometre 
yol kat etmiş olması gereki-
yor. Ayrıca sürücülerin son 
20 yıl içinde, kendi hata-
sından kaynaklanan, hiçbir 

ciddi karayolu trafik kaza-
sına (yaralanmaya yol açan) 
sebebiyet vermemiş olması 
ve son beş yıl içinde, trafik, 
gümrük kurallarını veya 
idari kuralları ciddi şekilde 
ihlal etmemiş olması şartla-
rı aranıyor. 

IRU, 100’den fazla ülke-
de, 170 meslek örgütünü 
çatısı altında topluyor.  IRU, 
her yıl üyesi olan meslek ör-
gütleri tarafından aday gös-
terilen ve uluslararası eşya 
taşımacılığı alanında faaliyet 
gösteren binlerce profesyo-
nel sürücü arasından uygun 
bulunanlara, “IRU Onur Ni-
şanı” veriyor. 

ve ahlaki nitelikler bakımın-
dan değerlendirildi. 

Geleneksel olarak düzen-
lenen Profesyonel Sürücü 
Ödülleri’nde,  üstün per-
formanslarıyla bu yıl Onur 
Nişanı almaya layık görülen 
Ekollü sürücülerin isimleri 
şöyle:  Halil Ayaz, Mustafa 
Taşdelen, Eyyüp Yıldırım, 
Metin Yazgan, Aydemir 
Aydın, Mustafa Mertoğlu, 
Haktan Erduran ve Mehmet 
Faruk Aksoy.

IRU Profesyonel Sürücü 
Onur Nişanı Ödülleri kap-
samında bu yıl 39 sürücüye 
başarı ödülü verildi.  Onur 
Nişanı’na sahip olabilmek 
için sürücülerin; en az son 
20 yıldır bu meslekte sü-
rekli ve düzenli olarak ça-
lışması, en az son beş yıldır 

nakları Direktörü Nihal 
Kansu, geçtiğimiz gün-
lerde tamamlanan online 
staj programını şu sözler-
le anlattı: “Pandemi ile 
birlikte geçtiğimiz sene 
genç arkadaşlarımızla bu-
luşabilmemiz mümkün 
olmamıştı. Bu sene şirke-
timizde bir ilk gerçekleş-
tirdik ve online staj prog-
ramımızı hayata geçirdik. 
Başvuruları alarak uygun 
genç arkadaşlarımızı 
programımıza dahil ettik. 
Online staj programımız-
da 20 öğrenci yer aldı ve 
yoğun geçen 40 günlük 
süreçte lojistiğe dair bir-
çok konuda eğitim alan 
öğrenciler, program so-
nunda stajlarını başarı ile 
tamamladılar.           

Stajyer öğrencilerden 
birinin Mars’ta çalışmaya 
başladığını belirten Kan-
su, “Genç arkadaşlarımı-
zın heyecanını, sektörü-
müze olan ilgisini ve bu 
alanda çalışma isteklerini 
önemsiyoruz. Şimdiye 
kadar şirketimizde staj 
yapmış kendisini kanıt-
lamış arkadaşlarımızdan 
bazıları iş hayatlarına 
Mars’la başladılar.” dedi.

Ekol’den İtalya’daki Greve Intermodal Çözüm

Ekol Türkiye Ülke Müdürü 
Arzu Akyol Ekiz

8

Ekol Lojistik, 
İtalya’da toplu taşıma 
çalışanlarının greve 
başlamasıyla Trieste 
Limanı’nda yaşanan 
darboğazı aşmak için 
yeni bir intermodal 
hattını devreye aldı. 

PANDEMI sonrası nor-
malleşme sürecinde dünya 
genelinde dış ticaret hacmi 
yükseliyor. Türkiye’nin ih-
racatı rekor üstüne rekor 
kırarken iç piyasadaki can-
lanma da ithalata yansı-
yor. TÜİK verilerine göre 
Ocak-Eylül aylarında geçen 
yılın aynı dönemine kıyasla 
ihracatçı firma sayısı yüzde 
16’lık artışla 90 bin 604 ol-
du. İthalatçı firma sayısı da 
226 bin 176 ile 3,4 katına 
çıkınca parça başı (parsiyel) 
yük taşımacılığına ilgi arttı.

Türkiye ile Avrupa ülke-
leri arasında haftanın her 
günü parsiyel seferler düzen-
leyen ISD Logistics, artan 
talep karşısında ithalatçılara 
ve ihracatçılara firmaya özel 
çözümler de sunuyor. 

ISD Logistics CEO’su 
Korkut Koray Yalça, parsiyel 
taşımacılığın, düşük yoğun-
luktaki yükler için oldukça 
cazip bir lojistik seçeneği 
olarak öne çıktığını belirtti. 
“Biz de parsiyel taşımacılık-
ta çözüm ortaklarımıza hız, 
güvenlik ve maliyet avantaj-
larını bir arada sunuyoruz.” 

diyen Yalça, bu taşıma tü-
ründe, teslimat noktaları ay-
nı rotadaki birden fazla müş-
terinin yükünü aynı araçla 
taşıdıklarını aktardı.

Yalça, özellikle küçük ve 
orta ölçekli şirketlerin par-
siyel taşımacılığı daha çok 
tercih ettiklerini vurguladı. 
Böylece düşük yoğunluk-
taki yükler için büyük araç 
maliyetlerinin önüne geçil-
diğine dikkati çeken Yalça, 
şunları da kaydetti:

“Otomotiv yedek parça, 
kimya, tekstil, gıda, ilaç - 
kozmetik ve elektronik baş-
ta olmak üzere birçok sektör 
için özel tasarlanmış araçla-
rımızla kapıdan kapıya tes-
limat yapabiliyoruz. Deniz, 
demir ve havayolunda da 
parsiyel hizmeti veriyoruz.”

Parsiyel
Taşımacılık
Talebi Arttı

Mars Türk Lezzetlerini Köln’e Taşıdı

ISD Logistics CEO’su 
Korkut Koray Yalça



LOJİSTİK

9
KASIM 2021

Sendeo 81 İlde E-Ticaret 
Firmalarına Hizmet Verecek
SEKTÖRE yeni bir soluk getirmek 
ve hizmet anlayışını yükseltmek 
amacıyla yola çıkan Sendeo, düzen-
lenen basın toplantısıyla tanıtıldı. 

Sendeo Genel Müdürü Özgün 
Şahin’in ev sahipliğinde gerçekleş-
tirilen toplantıda, Sendeo’nun sek-
tördeki vizyonu ve sektörün gelece-
ğindeki rolü aktarıldı. 

Sendeo’nun ilk etapta Aygaz’ın 
bir kurum içi girişimcilik örneği ola-
rak Aykargo ismiyle faaliyete başla-
dığını ve eylül ayı itibarıyla Sendeo 
ismiyle yolculuğuna devam ettiğini 
söyleyen Özgün Şahin, “Türkiye 
Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmeci-
leri Derneği’nin (KARİD) verileri-
ne göre salgın döneminde her gün 
10 milyon adrese ulaşıldı ve bu sayı 
her geçen gün artıyor. Sendeo olarak 
müşteri odaklı ve müşteri memnu-
niyetini merkeze alan bir yaklaşım 
benimsiyoruz. Müşteri beklentileri-
ni karşılamanın yolu özveriden ge-
çiyor. Dağıtım ve teslimat gibi emek 
yoğun bir sektörde faaliyet gösteren 
bir ekip olarak, müşteri odaklı bakış 
açımızla, sahip olduğumuz insan 
kaynağı, teknoloji ve operasyonel 
kalitemizle sektörde fark yaratacağı-
mıza inanıyoruz” dedi. 

Şahin, “Şubeler yerine dağıtım 
merkezlerimiz olacak. Gönderilerin 
tümü dağıtım merkezlerimizden di-
rekt olarak müşterilerimizin yönlen-
dirdiği adreslere teslim edilecek. Bu 
sayede gönderileri, müşterilerimizin 
istediği gibi, mutlulukla ve güvenle 
teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

2022’de toplam istihdam 
2 bin 500’e ulaşacak

 Operasyonel mükemmeliyeti 
sağlamak için istihdamı artırmayı 
hedeflediklerini söyleyen Şahin, “Şu 
anda saha ve ofis olmak üzere 400 
kişilik bir ekibiz. 2022’de toplam 
istihdamımızı 2 bin 500’e çıkart-
mayı hedefliyoruz. Çalışanlarımıza 
katma değer sağlayacak eğitimler ve 
uygulamaları hayata geçirerek hem 
sektördeki varlığımızı güçlendire-
ceğiz hem de ekibimizi büyütmeye 
aralıksız devam edeceğiz” dedi. 

Whatsapp hattı ve canlı destek 
sistemiyle Sendeo müşterileri günün 
her saati gönderileri hakkında kar-
şılarında bir muhatap bularak bilgi 

alabilecek. Böylece yanıtsız çağrılar 
ya da uzun hatta beklemelerin önüne 
geçilmiş olacak. Sektörün yeni oyun-
cusu, 2022’in ilk çeyreğinde hayata 
geçireceği web aplikasyonuna kaydo-
lan müşterilerine gönderi takibi, gön-
derilerin hangi saat aralığında teslim 
edileceği, gönderi teslim edildikten 
sonra saha operasyon sorumlusunun 
ve Sendeo’nun değerlendirilmesi 

gibi başlıklara kolaylıkla ulaşabilme 
imkânı sunuyor. Web aplikasyonu 
sayesinde Sendeo müşterileri, güvenli 
teslimat hizmeti kapsamında kendi-
lerine teslimatı gerçekleştirecek saha 
operasyon sorumlusunu tanıtan bil-
gilere de ulaşmanın yanı sıra, harita 
üzerinden adreslerini seçerek ken-
dilerine en yakın alternatif teslimat 
noktalarını da listeleyebilecek. 

Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin
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tasarlanan Shipeedy’de, baş-
tan uca tüm süreç; “insan do-
kunuşu + teknolojik çözüm” 
olacak şeklinde işliyor. Sistem-
de online ve offline fiyat tekli-
fi veriliyor. Üyelik ile başlayıp, 
teklif ya da hizmet almaya 
kadar geçen tüm süreç dijital 
olarak kayıt altına alınıyor ve 
analitik yöntemlerle optimi-
zasyon analizleri yapılıyor. 

Shipeedy ile dijital hızda 
taşımacılık zamanı

Shipeedy, Denizyolu, Ha-
vayolu, Demiryolu ve Kara-
yolu taşımacılık hizmetlerinin 
yanı sıra, depolama ve özel 
proje hizmetleri gibi faaliyet-
lerde de müşterilerinin ya-
nında. Kullanıcı dostu ara-
yüzü ile lojistik süreçlerinizi 
dijitalleştiren Shipeedy, geniş 
hizmet ağı, kaliteli ve güvenli 
operasyon yönetimi ve avan-
tajlı fiyatları ile işinizi büyüt-
menize destek oluyor.

ma kararı da bu amaçla operas-
yonlarımızı geliştirmemiz adı-
na büyük önem taşıyor” dedi.

Açılış konuşmasında Yur-
tiçi Kargo’nun yatırımlarının 
devam edeceğine değinen 
Fatih Önyol sözlerini şu şe-
kilde sürdürdü: “Geçtiğimiz 
ay İstanbul’da açılışını ger-
çekleştirdiğimiz yeni transfer 
merkezimizle Türkiye’nin en 
büyük Avrupa’nın ise sayılı 
otomasyon sistemine sahip 
transfer merkezini ülkemi-
ze kazandırdık. Salgının 
Türkiye’de ortaya çıkmasının 
ardından kısa bir süre sonra 
harekete geçerek aylar içeri-
sinde Teslimat Noktaları, YK 
Plus Parça Başı Dağıtım Sis-

İSTANBUL Fuar Merke-
zi’nde düzenlenen Ulusla-
rarası logitrans Transport 
Lojistik Fuarı’nda Arkas 
Lojistik CEO’su Onur Göç-
mez yeni nesil lojistik projesi 
Shipeedy hakkında bilgiler 
verdi. Göçmez,“Müşterilerin 
ihtiyacına ve sektörün gelişi-
mine yönelik öncü girişimler 
Arkas’ın iş kültüründe var ve 
bu başarının anahtarı. Shipe-
edy de gördüğümüz bir ihti-
yacı karşılamak ve eksikliği 
tamamlamak üzere öncü bir 
girişim. Dünya genelindeki 
dijital lojistik iş modellerini 

YENİ açılan Başkent Böl-
ge Müdürlüğü ile Yurtiçi 
Kargo’nun Ankara’daki bölge 
müdürlüğü sayısı 2’ye çıkar-
ken, şirketin toplam bölge mü-
dürlüğü sayısı 18’e yükseldi. 

Ekim ayında İstanbul 
Esenyurt’ta Türkiye’nin en bü-
yük otomasyonlu transfer mer-
kezinin açılışını yaparak şirke-
tin taşıma kapasitesini de ciddi 
ölçüde artıran Yurtiçi Kargo, 
yatırımlarına hız kesmeden de-
vam ediyor. Pandemi dönemi 
ile birlikte artan kargo ihtiyacı 
karşısında yeni açılanlarla bir-
likte binden fazla birim sayı-
sına ulaşan ve personel sayısı 
da 18 bini aşan Yurtiçi Kargo, 
Ankara’daki yeni bölge mü-
dürlüğünün açılışını Arıkanlı 
Holding Genel Koordinatörü 
Hakan Subaşı ve Yurtiçi Kargo 
Genel Müdürü Fatih Önyol’un 
katılımıyla gerçekleştirdi. 

Yurtiçi Kargo Genel Mü-
dürü Fatih Önyol, Başkent 
Bölge Müdürlüğü’nün açı-
lışında yaptığı konuşmada; 
“Müşterilerimize verdiğimiz 
hizmetin kalitesini artırmayı 

inceledik. Müşterilerimizin 
7/24 dijital bir platformdan 
self servis hizmet alacakları, 
lojistik operasyonlarını dijita-
le taşıyacakları, hizmet öncesi 
ve sonrası tüm süreçlerinin 
dijital olarak yönetebilecekleri 
bir sistem geliştirdik.” dedi.

Shipeedy, üyelik sistemi ile 
çalışıyor. Üyeler / müşteriler 
tüm işlemlerini dijital plat-
form üzerinden kolaylıkla ger-
çekleştirebiliyor. Yeni müşteri 
ya da mevcut Arkas Lojistik 
müşterisi ayrımı olmadan 
lojistik ihtiyacı olan tüm ku-
rumlara hizmet vermek üzere 

her zaman birinci vazifemiz 
olarak görerek yatırımlarımı-
za yön veriyoruz. Bu amaçla 
son iki yılda yaptığımız yatı-
rımları hızlandırarak kapa-
sitemizi yaklaşık iki katına 
çıkardık” dedi. 

Yeni bölge müdürlüğü ile 
birlikte birim sayısını ve istih-
dam ettikleri personel sayısını 
da artırmayı sürdüreceklerini 
ifade eden Fatih Önyol; “Pan-
demi döneminden öncesine 
kıyasla konut bölgelerindeki 
kargo yoğunluğu önemli oran-
da artış gösterdi. Biz de Yurtiçi 
Kargo olarak bu alanlardaki 
birim sayımızı artırma çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Başkent 
Bölge Müdürlüğü’müzün açıl-

ulaşabiliyorsunuz.
Lojistik sektöründeki tüm 

gelişmeleri yakından takip 
eden Shipeedy,  ihtiyaç duy-
duğunuz hizmeti güncel ge-
lişmelerle tasarlamanıza yar-
dımcı olmak için size öneriler 
sunuyor. Dünyanın herhangi 

bir noktasından başka bir 
noktaya yapılacak olan taşı-
macılık hizmetinin yanı sıra, 
güçlü acenteleri aracılığıyla 
depo, konsolidasyon, dağıtım, 
toplama, özel proje hizmetleri 
gibi faaliyetlerde de müşterile-
rinin yanında.

Shipeedy, ihtiyaç duyulan 
hizmeti; geniş hizmet ağı ve 
müşteri odaklı yaklaşımı sa-
yesinde müşterisine özel lo-
jistik çözümlerle hazırlıyor. 
Talep ettiğiniz hizmet türüne 
göre en optimal çözümlere 
tek tıkla Shipeedy aracılığıyla 

Arkas Lojistik logitrans’ta Shipeedy’yi Tanıttı

Arkas Lojistik CEO’su
Onur Göçmez

Arkas Lojistik, 14’üncü Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı’nda yerini aldı. “Lojistiğin 
Arkasındaki Güç” mottosu ile lojistik sektörünü geliştiren öncü yatırımlar yapan Arkas Lojistik, 
“Dijital hızda taşımacılık” için müşterilerinin taşıma ihtiyaçlarına proaktif bir yaklaşımla cevap 
veren, ülkemiz dış ticaretini destekleyecek yeni girişimi “Shipeedy”yi, fuarda sektöre tanıttı. 

temleri, Akıllı Kargo Do-
lapları, Kontrol Sende 
gibi birçok projeyi hayata 
geçirdik.

Elbette bunlar bizim 
için yeterli değil. Müşte-
rilerimize verdiğimiz hiz-
metin kalitesini artırmak 
amacıyla yatırımlarımıza 
hız kesmeden devam ede-
ceğiz. İstanbul’da açılan 
otomasyonlu transfer 
merkezimizin dışında 
mevcut transfer merkez-
lerimizde de dönüşüm 
başlattık. Dosya sor-
terlarımız bazı transfer 
merkezlerinde hizmet 
vermeye başladı, bu pro-
jeleri devam ettirerek tüm 
transfer merkezlerimizin 
dönüşümünü gerçekleşti-
rerek kapasitemizi daha 
yukarılara çıkaracağız.” 

Arıkanlı Holding Ge-
nel Koordinatörü Hakan 
Subaşı açılışta yaptığı 
konuşmada; “Bu güzel 
günde aranızda olduğum 
için mutlu ve gururluyum. 
Yeni açılan Başkent Bölge 
Müdürlüğümüz ile Yurtiçi 
Kargo’nun başarılarına ye-
nilerini ekleyeceğine gü-
vencem tamdır. Yeni bölge 
müdürlüğümüzün şirke-
timize hayırlı olmasını te-
menni ediyorum” dedi.

özel depo projesi geliştirme 
yönünde hazırlıklara baş-
ladık. Toplamda bu proje 
için 1.7 milyon dolar yatırım 
yaptık. Bu yatırımızla hızlı, 
izlenebilir ve sürdürülebilir 
lojistik hizmetimizi esneklik, 
değer yaratma odaklı yaklaşı-
mımızı birleştirerek müşteri 
memnuniyetini en yüksek 
düzeyde tutarak müşterileri-
mizin ihtiyaçlarına özel çö-
zümler üretiyoruz.” 

231 bin metrekareye ula-
şacağımız depolama hizme-
timizle müşterilerimize özel 
lojistik çözümler üretmeye, 
başarımızı sürdürülebilir kıl-
maya devam edeceğiz. Hede-
fimiz katma değer yaratan, 
stratejik bir iş ortağı olarak 
geçmişte olduğu gibi günü-
müzde de gelecekte de sektöre 
yön vermektir.” diye belirtti.

UZUN yıllardır taşımacılık 
operasyonlarını yönettiği; 
kağıt, hijyen ve ev bakım 
ürünlerinde sektörünün li-
der firması müşterisi için 11 
bin m2’lik yeni depo açıyor. 
İsimlerini takım yıldızından 
alan toplamda 11 depo te-
sisine yeni katılacak 12’nci  
yıldızlarının adı Canopus. 

TLS Lojistik Depolama 
Hizmetleri Genel Müdürü 
Ali Baykuş yeni depoları için 
şunları söyledi: “Müşterileri-
mizin ihtiyaçlarını tespit edi-
yor ve taleplerini karşılamak 
üzere yatırımlar yapmaya de-
vam ediyoruz. Sektör lideri 
ve uzun yıllardır taşımacılık 
tarafında hizmet verdiğimiz 

müşterimiz i-
çin 11 bin 

m e t r e -
karelik 

TLS Lojistik 12’nci 
Deposunu AçıyorYurtiçi Kargo 

18’inci Bölge Müdürlüğünün
Açılışını Gerçekleştirdi

Canopus, 
gökyüzünün en parlak 
ikinci yıldızı. Parlaklığı 
ile yeniliği ve aydınlığı 

simgeliyor.
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Çin’in Guangdong eya-
letinde yer alan ve önemli 
bir turizm ve finans mer-
kezi olan Macau, yüksek 
teknoloji, e-ticaret, elektro-
nik ve tekstil sektörlerinde de 
piyasa liderlerine ev sahipliği 
yapmakta. Turkish Cargo, 
Airbus A330F geniş gövde 
kargo uçağı ile hizmet verece-
ği ISL-ALA-MFM-ALA-ISL 
rotasında lojistik servis sağla-
yıcılarına sunduğu güvenilir, 
hızlı ve direkt hava taşımacı-
lığı sayesinde Avrupa ve Uzak 
Doğu arasında kurduğu hava 
kargo köprüsünü güçlendir-
meyi amaçlıyor.

Kıtaları birbirine bağlayan 
Turkish Cargo, 97’si direkt 
kargo destinasyonundan olu-
şan ağı ile ekspres taşıyıcılar 
haricinde dünyanın en geniş 

TURKISH Cargo, Slovak-
ya’nın Bratislava kentinde 
fiziki katılım ile gerçekleşen 
fuar etkinliğinde 9 ayrı kate-
gori arasında ‘Air Cargo Exel-
lence’ ödülüne layık görüldü.

Orta ve Doğu Avrupa’nın 
ilk taşımacılık fuarı olma 
özelliği taşıyan etkinlikte oto-
motiv, elektronik, ilaç, hızlı 
tüketim malları ve havacılık 
gibi birçok sektörden firma-
lar katılım sağlandı. Bu yıl 
ilk defa gerçekleşen tedarik 
zinciri ve lojistik sektörlerini 
kapsayan etkinlikte oylamalar 
doğrudan WOF Expo resmî 
web sitesi üzerinden gerçek-
leştirilerek nisan ayında başla-
yıp temmuz ayı sonuna kadar 
devam etmiştir.

Kıtaları birbirine bağla-
yan Turkish Cargo, ekspres 
taşıyıcılar hariç hava kargo 
markaları arasında 97 des-
tinasyondan oluşan dün-
yanın en geniş kargo uçağı 
ağına sahip ve 23’i direkt 
kargo uçağı olan 373 uçak-
tan oluşan filosuyla küresel 
iş süreçlerini sürdürüyor. 
Altyapısı, operasyonel kabi-
liyetleri, filosu ve alanında 
uzman kadrosuyla sürdürü-
lebilir bir büyüme sağlaya-

rak ve 2021 haziran ayında 
dünyanın ilk 3 hava kargo 
markasından biri olan Tur-
kish Cargo, sürekli değişen 
dünyada hizmet kalitesini 
sürdürülebilir şekilde yük-
seltmeye devam ediyor.  

Turkish Cargo genişleyen 
kargo uçuş ağına 
Macau’yu ekledi

Turkish Cargo, Hong 
Kong’un ardından Çin’in 
önemli ekonomi merkezle-
rinden biri olan Macau’yu da 
direkt kargo uçuşu yaptığı 
destinasyonlar arasına ekledi.

uçuş ağına sahip. Taşıyıcı, kü-
resel iş süreçlerini Türk Hava 
Yolları’nın 24’ü kargo uçağı 
olmak üzere 371 uçaklık filo-
su ile sürdürüyor.

Altyapısı, operasyonel ka-
biliyetleri, filosu ve alanında 
uzman kadrosuyla sürdürü-
lebilir bir büyüme sağlayan 
Turkish Cargo, dünyanın ilk 
3 hava kargo markasından 
biri olmayı hedefliyor. Bayrak 
taşıyıcı, yenilikçilik misyo-
nuyla beraber dijitalleşme ve 
inovasyon alanında da öncü 
projeler geliştirerek sürekli 
değişen dünyada hizmet ka-
litesini sürdürülebilir şekilde 
yükseltmeye devam ediyor.

Turkish Cargo’ya
‘Air Cargo Excellence’
Kategorisinde Ödül 

potansiyelini de ortaya 
çıkarmış olacak.

UPS Doğu Avrupa 
Başkanı Ufku Akaltan, 
“Ülkemizin değerlerini, 
küresel ağımız sayesinde 
220’den fazla ülke ve böl-
geye teslim ederek ileriye 
taşımaya devam edece-
ğiz. Bugünden itibaren 
Türkiye’nin işletmeleri, 
girişimcileri çok daha 
güçlü bir şekilde global ti-
carete ve global pazarlara 
bağlanarak ihracatta yeni 
rekorlar kıracaktır. UPS 
çalışanlarının, ihracat ala-
nında verimli bir şekilde 
genişlemeye ve kapasite 
artırımına yardımcı ol-
mak için ülke genelinde 
iş ortaklarımızla yaptığı 
çalışmalardan son derece 
gurur duyuyorum. Uçağı-
mızın faaliyetlerine başla-
ması da, küresel boyuttaki 
desteğimizin ve ülkemize 
olan güvenimizin somut 
bir örneği. Türkiye’nin 
üretim gücü ve sağlam 
altyapısı sayesinde ülke-
mizden çıkan katma de-
ğerli ürünlerimizi küresel 
pazarlarla buluşturduğu-
muz için gururluyuz.” di-
ye konuştu.

UPS Türkiye Genel 
Müdürü Burak Kılıç ise, 
“Faaliyete giren uçağımız 
ile birlikte UPS olarak 
Türkiye’de çok daha di-
namik, çok daha değer 
ve çözüm odaklı yepyeni 
bir hikayemiz başlıyor. 
Türkiye’nin büyümesine 
ve ihracatına katkı sun-
mayı ilke edinmiş şekilde 
yolumuza devam ediyo-
ruz. Bu kapsamda 2016 
yılında İzmir Aktarma 
Merkezi, 2019 yılında İs-
tanbul Havalimanı Mer-
kezi, 2021 senesinde ise 
İstanbul Avrupa Aktar-
ma Merkezi projelerimizi 
tamamlayarak ticaretin, 
e-ticaretin ve e-ihracat’ın 
büyümesi adına yatırım-
larımıza hız kesmeden 
devam ettik.” açıklaması-
nı yaptı.

UPS, Türk ihracatçı-
sını dünyaya uçuracak. 
Türkiye’nin ihracat po-
tansiyeline ve üretim ka-
pasitesine güvendiklerini 
belirten UPS yetkilileri, 
UPS Havayolları’na ait 
Boeing 757 tipi uçağıı 
ile ihracatçıları tüm dün-
yaya taşıyacak. Bu kap-
samda haftanın 6 günü 
İstanbul-Köln arası sefer 
yapacak uçak ile UPS’in 
Türkiye operasyonunun 
ihracat kapasite artışı iki 
katına çıkacak.

Türkiye’nin ihracat 
potansiyeline ve üretim 
kapasitesine güvenen 
UPS, kendi uçağı ile 
ülkemizdeki ihracatçı-
ları tüm dünyaya taşı-
yacak. Haftanın 6 günü 
İstanbul-Köln arası sefer 
yapacak uçak ile UPS’in 
Türkiye operasyonunun 
ihracat kapasite artışı 
iki katına çıkacak. Tür-
kiye’deki ihracatçıların 
gönderileri Köln aktar-
ma merkezinden tüm 
dünyada UPS operas-
yonlarının bulunduğu 
220 ülke ve bölgeye daha 
hızlı ve daha verimli bir 
bağlantı ile ulaşacak. Bu 
sayede, UPS müşterileri 
kısalan teslimat sürele-
rinden yararlanabilecek. 
İhracat operasyonların-
da günlük 9.500 paket 
ihraç edilirken, UPS 
uçağı ile birlikte günlük 
paket gönderimi 13 bin 
500’e çıkacak.

İlk kez 1 Kasım 2021 
tarihinde İstanbul 
Havalimanı’na su se-
lamlaması eşliğinde inen 
UPS uçağı Türk ihra-
catçısının dünyaya daha 
hızlı ve daha kolay bağ-
lanmasına katkı sağlaya-
cak. Yeni uçak sayesinde, 
yüzde 40’lık bir kapasite 
artışıyla UPS’in ihracat-
ta lojistik hizmetlerine 
erişim sağlanabilecek. 
Bu yeni yatırım ile UPS, 
ek 250 milyon dolar 
değerindeki bir ihracat 

UPS Havayolları
İstanbul Havalimanı 
Uçuşlarına Başladı

AIR France KLM Group, 
2050 yılına kadar net sıfır 
karbon emisyona ulaşma he-
define ek olarak, 2035 için de 
CO2 azaltma hedefleri belir-
lemeyi taahhüt etti.  Ülkemiz 
tarafından da kabul edilen 
Paris Anlaşması’nın küresel 
ısınmanın 1,5°C’yi geçme-
mesi hedefiyle de uyumlu bu 
taahhütle, küresel ısınmanın 
zorluklarına karşı şeffaf ve so-
rumlu bir yaklaşımın parçası 
olarak çevresel ayak izlerini 
azaltmak için çabalarını sür-
düreceğini açıkladı. 

Air France KLM 
Group’un dünyayı karbon-
dan arındırma stratejisinde-
ki önemli yeni adımların-
dan biri de, küresel ısınmayı 
2°C’nin altına düşürmeyi he-
defleyen, Karbon Saydamlık 
Projesi (CDP), Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler 

Sözleşmesi ve Dünya Yaban 
Hayatı Fonu (WWF) tara-
fından kurulan bağımsız bir 
kuruluş olan Bilime Dayalı 
Hedefler Girişimi (Scien-
ce- Based Targets Initiative,  
SBTİ)  ile birlikte ortak bir 
çalışma yürütmesidir. 

SBTİ, şirketlerin CO2 
emisyonlarını azaltma hedef-
lerini bilimsel yaklaşımlara  ve 
kriterlere göre değerlendiren, 
kontrol eden ve bu hedeflerin 
Paris Anlaşması ile uyumlu 
olmasını sağlayan bir kuru-

luştur.  SBTİ ile imzalanan ta-
ahhüt mektubu ile Air France 
KLM Group CO2 emisyonu 
azaltma hedeflerini doğru-
layan ilk Avrupa havayolu 
gruplarından biri oldu. 

Air France-KLM Group 
CEO’su Benjamin Smith, 
“Acil müdahale gerektiren 
İklim Değişikliği, şüphesiz 
bugün sektörümüzün karşı-
laştığı en büyük zorluk. Gru-
bun ve havayollarının tüm 
çalışanları, çevresel ayak iz-
lerini azaltmak için uzun yıl-

lardır çalışıyor, ancak şimdi 
daha sürdürülebilir bir hava 
taşımacılığına geçişimizi hız-
landırmamız gerekiyor. SBTi 
taahhüdü, karbon emisyo-
nunu azaltma hedefimizi bi-
limsel olarak tartışılmaz  bir 
çerçeveye yerleştirerek bunu 
başarma kararlılığımızı gös-
termektedir. Bu taahhüdü 
imzalıyoruz çünkü bu geçişi 
çalışanlarımız, müşterileri-
miz ve tüm paydaşlarımızla 
birlikte toplu olarak gerçek-
leştirme yeteneğimize güve-
niyoruz” dedi.

Air France KLM Group’tan 
Net Sıfır Karbon Emisyonu

Air France-KLM Group CEO’su 
Benjamin Smith
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PEGASUS Hava Yolları; Ulusla-
rarası Hava Taşımacılığı Birliği’nin 
(IATA) 77. Yıllık Genel Kurulu’nda 
kabul edilen “2050’ye kadar Net 
Sıfır Karbon Emisyonu” kararı doğ-
rultusunda, dünyada bu taahhütte 
bulunan öncü hava yolu şirketleri 
arasında yer aldı. 11 Ekim 2021 ta-
rihinde ülkemiz tarafından da kabul 
edilen Paris Anlaşması’nın küresel ı-
sınmanın 1,5°C’yi geçmemesi hede-
fiyle de uyumlu bu taahhütle, 2050 
yılına kadar net sıfır karbon seviye-
sine ulaşılması ve uçmanın sürdürü-
lebilir kılınması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pe-
gasus Hava Yolları Genel Müdürü 
Mehmet T. Nane, “Pegasus Hava 
Yolları olarak; yaşam döngüsü çer-
çevesinde çevreye olumsuz etkilerin 
en aza indirilmesi ve kirliliğin ön-
lenmesi, çevre politikamızda önemli 
bir yer tutuyor. İklimin korunma-
sı ve küresel ısınmayla mücadele 
kapsamında ulusal ve uluslararası 
regülasyonlar çerçevesinde izleme, 
raporlama ve iyileştirme çalışmala-
rımız bulunuyor. Şimdi de IATA’nın 
‘2050’ye kadar Net Sıfır Karbon 
Emisyonu’ kararı doğrultusunda, 
dünyada bu taahhütte bulunan öncü 
hava yolu şirketleri arasında olmak 
bizim için büyük bir gurur.” dedi 
ve sözlerine şöyle devam etti: “Bu 
imzayla; sektöre yönelik teknolojik 
gelişmelerin sağlayacağı imkânla, 
enerji sektörünün desteğiyle ve pay-
daşların koordinasyonuyla 2050 yı-
lına kadar net sıfır karbon hedefini 

QATAR Airways ve China Southern 
Airlines imzaladıkları yeni anlaşma 
ile mevcut kod paylaşımı ağlarını 
genişletti. Anlaşma Qatar Airways 
CEO’su Akbar Al Baker ve China 
Southern Airlines Başkanı ve CEO’su 
Han Wensheng tarafından imzalandı.

Qatar Airways CEO’su Akbar Al 
Baker ve China Southern Airlines 
Başkanı ve CEO’su Han Wensheng 
tarafından imzalanan kapsamlı 
Mutabakat Zaptı, iki havayolu ta-
rafından Aralık 2019’da imzalanan 
mevcut kod paylaşımı anlaşmasının 
genişletilmesine dayanıyor.

Açıklamada, iş birliğinin bir par-
çası olarak, Çin ile Katar arasında 
gerçekleşecek tüm uçuşların, yolcu-
ların kesintisiz bağlantılı uçuşlardan 
yararlanmasına olanak tanıyacak şe-
kilde ortaklaşa yapılacağı belirtildi.

destekliyor ve taahhüt ediyoruz. 
‘Sürdürülebilir çevre’ anlayışımız 
çerçevesinde; orta vadede filo dönü-
şümü ve offsetleme projeleri, uzun 
vadede ise SAF kullanımı, yeni tek-
noloji uçaklar ve karbon yakalama 
teknolojileri alanlarında çalışmala-
rımız sürecek.”

İklim değişikliğiyle mücadele 
kapsamında aktif çalışmalar yürü-
ten Pegasus Hava Yolları, havacılık 
sektörü için çok önemli olan se-
ra gazı emisyonlarının azaltılması 
çerçevesinde ulusal ve uluslararası 
otoriteler tarafından sektöre yönelik 
getirilen düzenlemelere tam uyum 

gösteriyor ve tabi olduğu uluslara-
rası regülasyonlar gereği, yıl içerisin-
deki toplam karbon emisyonunun 
izlenmesi, doğrulanması ve rapor-
lanması süreçlerini sağlıyor. Karbon 
emisyonunun kaynağında azaltılma-
sına önem veren Pegasus; filonun 

gençleştirilmesi, düşük emisyonlu 
uçak modellerinin satın alınması, 
uçaklarda ağırlık azaltma çalışmala-
rı, rotaların optimize edilmesi gibi 
operasyonel tedbirlerle sürecin kay-
nağında emisyon azaltma çalışmala-
rı da gerçekleştiriyor.

Qatar Airways
ve China 
Southern’den 
Yeni Anlaşma

Pegasus’tan ‘2050’ye Kadar
Net Sıfır Karbon Emisyonu’ 
Taahhüdü
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TCDD, uygulama aşamasına 
geldiği bu çalışmalara yerel 
yönetimleri de dahil ederek 
onlarla iş birliği tesis etmekte 
ve bu sayede demiryolunun 
geçtiği her yere ‘yeşil yol’u 
götürerek yenilenebilir ener-
ji kaynaklarının ulaştırma-
da, kullanımında lokomotif 
görevi üstlenecek.  Böylece 
TCDD, çevreci projelerle te-
miz enerjinin lokomotifi ola-
cak” dedi. 

TCDD’nin, “Sıfır Atık 
Projesi” için de düğmeye bas-
tığını anlatan Karaismailoğ-

lu, “TCDD “Sıfır Atık” Pro-
jesi ile 27 ayda kurum geneli 
227 işyerinde 850 bin 528 ki-
logram atık topladı. Toplanan 
atıklarla 2 milyon 374 bin 
577,6 kwh enerji tasarrufu, 7 
bin 803 m3 su tasarrufu sağla-
nırken, 66 bin 296 kilogram 
sera gazı salınımı da önlendi” 
ifadelerini kullandı.

Demiryolunda  
emisyonların yüzde 75  

azaltılması hedefleniyor
Bakanlık olarak çevre pro-

jelerine önem verdiklerinin 
altını çizen Karaismailoğlu, 
enerji verimliliğini yüksel-

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğ-
lu yaptığı açıklamada, Tür-
kiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları’nın (TCDD), 
çevreci yatırımlara ağırlık ver-
diğine dikkati çekti. Elektrikli 
işletmeciliğin, dizel işletmeci-
liğe kıyasla yüzde 50’ye varan 
yakıt tasarrufu sağladığını be-
lirten Karaismailoğlu, şöyle 
dedi: “Daha az enerji ile daha 
fazla çeker gücü ve bakım ko-
laylığı sağlaması, elektrikli iş-
letmecilik esnasında emisyon 
salınımının düşük olması ve 
benzeri etmenlerden ötürü 
mevcut konvansiyonel hatla-
rın elektrikli hale getirilmesi 
çalışmaları hız kazandı. Bu 
kapsamda, 2021 yılı itibariyle 
TCDD bünyesinde mevcut 
bulunan ve halihazırda işlet-
mecilik yapılan toplam 4 bin 
540 kilometre uzunluğunda-
ki konvansiyonel hat elektrik-
li hale getirildi. Bu da 11 bin 
590 kilometre konvansiyonel 
hat uzunluğuna sahip TCDD 
şebekesinin yüzde 40’ına 
tekabül ediyor. Bunun yanı 
sıra, tamamı elektrikli olan 
bin 213 km uzunluğundaki 
yüksek hızlı tren hatlarının 
da eklendi. Günümüz itibari 
ile toplam hat uzunluğu 12 
bin 803 kilometre olan tüm 
TCDD hatlarının 5 bin 753 
kilometresi yani, yüzde 45’i 
elektrikli hale getirildi. Yapı-
mı ve projelendirme çalışma-
ları devam eden konvansiyo-
nel hatlardaki elektrifikasyon 
projelerinin tamamlanmasıy-
la birlikte, 2023 yılı sonuna 
kadar TCDD bünyesindeki 
mevcut konvansiyonel hatla-
rın yüzde 50’sinin elektrikli 
hale getirilmesi hedefleniyor.”

TCDD’nin tükettiği  
enerjinin yenilenebilir  
enerji kaynaklarından  

karşılaması hedefleniyor
Gerek hat uzunlukları-

nın gerekse elektrikli hat-
ların artmasıyla birlikte 
TCDD’nin elektrik tüketi-
minin de ilerleyen yıllarda 
artış göstermeye devam ede-
ceğini kaydeden Karaismai-
loğlu, yenilenebilir enerjiye 
vurgu yaptı. Yoğun tüketim 
gözlenen sabit bina ve tesis-
lerin de belirleneceğini ifade 
eden Karaismailoğlu, kendi 

enerjilerini güneş enerjisi 
sistemleri ile karşılayabile-
cek olanların tespiti ve fizi-
bilite çalışmalarının yürü-
tüldüğü belirtti. 

Ulaştırma Bakanı Kara-
ismailoğlu; “Fizibilite ve 
projelendirme çalışmaları 
tamamlanan rantabl nokta-
lar için ivedilikle yapım çalış-
malarına başlanması ve 2025 
yılına kadar, TCDD’nin tü-
kettiği enerjinin yüzde 50’yi 
aşkın kısmını, güneş ve rüz-
gar başta olmak üzere, yeni-
lenebilir enerji kaynakların-
dan karşılaması hedefleniyor. 

Bakü-Tiflis-Kars (BTK)
hattı 4’üncü yılını tamamladı

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Adil Karaismailoğlu, 
Orta Koridor’un en önemli 
halkalarından Bakü-Tiflis-
Kars (BTK) Demiryolu 
Hattı’ndan bugüne kadar 1 
milyon 360 bin ton yük ta-
şındığını, hedefin orta vadede 
yıllık 3,2 milyon ton olduğu-
nu bildirdi.

Türkiye’nin uluslararası 
alandaki lojistik gücü BTK 
Demiryolu Hattı’nın 30 
Ekim itibarıyla 4’üncü yılı-
nı tamamladığını söyleyen 
Karaismailoğlu,” Türkiye, 
Gürcistan ve Azerbaycan iş 
birliğiyle 30 Ekim 2017’de 
BTK Demiryolu Hattı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev ve bölge ülkelerinin yöne-
ticileri tarafından işletmeye 
açıldı. Toplam 829 kilometre 
uzunluğundaki hattın 504 
kilometresi Azerbaycan, 246 
kilometresi Gürcistan ve 79 
kilometresi Türkiye sınırla-
rında yer alıyor.” dedi.

Türkiye, Gürcistan ve 
Azerbaycan’a uluslarara-
sı ulaşımda avantajlı ko-
num sağlayan hattın, Orta 
Koridor’un da önemli bir 
halkasını oluşturduğunu 
vurgulayan Karaismailoğlu, 
şöyle konuştu: “Hat, Marma-
ray ile beraber Çin ile Avrupa 
arasında kesintisiz demiryolu 

ulaşımına olanak sağlıyor. 
Demiryolu taşımacılığının 
getireceği güvenli ve ekono-
mik taşıma modeli, Avrasya 
Bölgesi’ndeki ülkelerin tica-
ret hacimlerinin artmasına ve 
zenginleşmesine katkıda bu-
lunuyor. Hattan orta vadede 
3,2 milyon ton, uzun vadede 
6,5 milyon ton yük taşınması 
hedefleniyor. TCDD Taşı-
macılık, 30 Ekim itibarıyla 
4’üncü yılını dolduran BTK 
Demiryolu Hattı üzerinden 
Rusya, Gürcistan, Azerbay-
can, Türkmenistan, Kırgızis-
tan, Özbekistan, Kazakistan 
ve Çin’e blok trenlerle yük 
taşımacılığı gerçekleştiriyor.”

Çin-Türkiye hattında Orta 
Koridor ve BTK Demiryolu 
Hattı üzerinden düzenli se-
ferleri devam eden blok kon-
teyner trenlerinde hedefin 
kısa vadede yıllık 100 blok 
tren, orta vadede yıllık 200 
blok tren işletmek olduğu bil-
gisini veren Karaismailoğlu, 
uzun vadede ise Orta Koridor 
ve BTK güzergâhından yılda 
bin 500 blok tren işletilmesi 
ve Çin ile Türkiye arasındaki 
toplam seyir süresinin 10 gü-
ne düşürülmesinin beklendi-
ğini bildirdi.

Karaismailoğlu, uluslara-
rası alanda lojistik güce güç 
katmak için BTK Demiryolu 
ve Trans-Hazar Uluslararası 
Taşımacılık Güzergâhı üze-
rinden Çin-Türkiye-Avrupa 
hattında demiryolu yük ta-
şımacılığının düzenli hale 
getirilerek karşılıklı daha da 
artırılması ve Türkiye’den 
Çin’e yapılan ihracat taşı-
malarında da bu yolun kul-
lanılmasının hedeflendiğini 
sözlerine ekledi.

terek Türkiye ekonomisine 
katkı sağlamayı, çevreye ve-
rilen zararları ve emisyonu 
azaltmayı amaçladıklarını 
kaydetti. “Avrupa’yı 2050 
yılında iklim-nötr ilk kıta 
haline getirmeyi hedefleyen 
Yeşil Mutabakat’a yönelik U-
lusal Yeşil Mutabakat Eylem 
Planı’nı da yayınladık” diyen 
Karaismailoğlu, şöyle devam 
etti: “Bütünleşik olarak ta-
sarladığımız ulaşım ekosiste-
mimizde, verimlilik esasında 
tüm modları birbirleriyle en-
tegre hale getiriyoruz. Çok 

modlu ve dengeli bir ulaşım 
altyapısı için demiryolların-
da yatırım seferberliği baş-
lattık. Kent içi raylı sistem 
hatlarına ilave olarak, yeni 
yüksek hızlı tren hatları inşa 
ediyor ve mevcut hatlarımı-
zın yenileme çalışmalarını da 
sürdürüyoruz. Böylece hem 
verimliliği arttırıyoruz hem 
de karbondioksit emisyonunu 
azaltarak çevreye daha duyar-
lı bir işletmeciliğe geçiyoruz. 
2035 yılında demiryolundan 
kaynaklı emisyonları 1990 
yılına göre en az yüzde 75 ora-
nında azaltmayı hedefliyoruz.”

TCDD Temiz Enerjinin Lokomotifi Olacak

Alstom TCDD’ye ETCS’li İlk Lokomotifini Teslim Etti
TÜRKİYE Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları (TCDD) 
Ankara’nın yaklaşık 260 
km doğusundaki Eskişehir’i 
Ege kıyısı yakınlarındaki 
Balıkesir’e bağlayan hattaki 
sinyalizasyon ve telekomü-
nikasyon sistemlerini temin 
etmek üzere Alstom ile yap-
tığı sözleşmenin bir parçası 
olarak Avrupa Tren Kontrol 
Sistemi (ETCS) seviye 1 ve 2 
ile donanımlı 26 lokomotif-
ten ilkini teslim aldı.

Eskişehir - Balıkesir hat-
tındaki ERTMS çözümü, 
sınır geçişlerini kolaylaş-
tırarak Avrasya demiryo-
lu pazarının tekdüzeliğine 

doğru bir adım daha atıyor. 
Sistem hattın operasyonel 
kapasitesini artırarak trafik 
güvenliğini maksimuma çı-
karıyor ve seyahat süresini 
kısaltıyor. Yeni sinyalizasyon 
sistemi, TCDD’nin Eskişe-
hir - Balıkesir koridorundaki 
demiryolu hizmetlerini ve-
rimli ve sorunsuz bir şekilde 
yönetmesini sağlayacak. Ay-
rıca hattın kapasitesinin ar-
tırılması da mümkün olacak.

Eskişehir - Kütahya - Ala-
yunt - Balıkesir (EKB) pro-
jesi, tüm hattın tasarımını, 
imalatını ve teminini kapsa-
yan EKB hattı için hatboyu 
ve araçüstü modernizasyon 

projesi olarak son tekno-
loji ERTMS/ETCS Sevi-
ye 1 ve 2’ye dayalı Alstom 
sinyalizasyon sistemi olan 
Atlas, anklaşman çözümü 
olan Smartlock ve bir entegre 
kontrol merkezi olan Iconis’i 
içermektedir. Ayrıca Alstom, 
hemzemin geçit sistemleri, 
teknik ekipman binalarının 
yanı sıra güç dağıtımı ve ke-
sintisiz güç temini sistemle-
rini de temin ediyor. Alayunt 
- Afyon hat kesiminde de 
proje için GSM-R sistemi te-
min ediliyor.

Alstom MENAT ve Tür-
kiye Genel Müdürü Mama 
Sougoufara, “Uzun vadeli 

bir ortak olarak, TCDD’nin 
demiryolu teknolojisini ge-
liştirme ve hattın güvenlik 
ve kapasitesini geliştirme 
misyonunu desteklemeye de-
vam etmeye kararlıyız. Yeni 
ETCS ile lokomotifler için 
eski Otomatik Tren Koruma 
sistemlerinin (ATP) imkan-
larının ötesinde gelişmiş bir 
emniyet seviyesi sağlayacak. 
Ayrıca, EKB hattının toplam 
işletme maliyetini azaltacak 
ve ülkeler arasında ortak ile-
tişimi sağlarken hat uzunluğu 
ve araçüstü ekipmanı stan-
dart hale getirecek. TCDD 
ile birlikte başardıklarımızla 
gurur duyuyoruz.” dedi.

Alstom, TCDD ile imzalanan sözleşme 
kapsamında, Avrupa Tren Kontrol Sistemi 
(ETCS) seviye 1 ve 2 ile donatılmış lokomotifi 
teslim etti.  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları, 2025 yılına kadar tükettiği enerjinin yüzde 50’yi 
aşkın kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyor. 
TCDD, çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi olacak” dedi. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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BORUSAN Grup şirketlerinden 
Borusan Limanı, genel kargo, kon-
teyner ve araç olmak üzere üç farklı 
faaliyet alanında konusunda uzman, 
deneyimli kadrosu ile Gemlik Böl-
ge’sinde dünya standartlarında hiz-
met veriyor. 

Geçtiğimiz Eylül ayında 10’uncu 
Sürdürülebilirlik Raporunu yayınla-
yan Borusan Holding, “İklim, İnovas-
yon, İnsan” odak alanlarında “Dün-
yadan İlham Alarak Geleceğe İlham 
Verme” yaklaşımıyla sürdürülebilirlik 
faaliyetlerine devam ediyor. Holding 
Sürdürülebilirlik Komitesi ve Dön-
güsel Ekonomi Komitesi kapsamında 
yürütülen projeler ile doğal kaynak ve 
enerji kullanımını azaltan, döngüsel 
modellerden ilham alarak atık oluşu-
munu engelleyen ve karbon ayak izini 
en az seviyeye düşüren iklim dostu uy-
gulamalar hayata geçiriliyor. 

Türkiye’nin ilk Yeşil / Eko li-
manlarından olan Borusan Limanı 
benimsemiş olduğu sürdürülebilir-
lik anlayışı ve çevre odaklı iş yapış 
modelleri ile her yıl artan iş hacmine 
oranla karbon ayak izini azaltıyor. 
Bu kapsamda yakıt yerine elektrik 
dönüşümleri gerçekleştiriyor, dev-
reye aldığı güneş enerji panelleri ile 
yenilebilir enerji kaynakları kullanı-
yor, enerji tüketimini azaltmak için 
bünyesindeki eski teknoloji maki-
neler yerine daha az enerji tüketen 
çevreci makineleri operasyona dahil 
ederek karbon salınımını azaltıyor.  
Borusan Limanı, bu projelerin ya-
nı sıra döngüsel ekonomi inisiyatifi 
kapsamında geri dönüşüm projeleri 
ile yılda 10 binin üzerinde ağacı ke-
silmekten kurtarıyor.

Borusan Limanı, Kovid-19 salgı-
nı tedbirleriyle artan tek kullanımlık 
pet şişe atıklarının tekrar kullanımı-
na olanak sağlayacak iş modellerini 
devreye alarak pet şişe atıklarının 
döngüsel ekonomiye kazandırılma-
sını sağlıyor. Liman sahasının belirli 
noktalarına koyulan pet şişe kumba-
raları ile toplanan atıklar iplik geri 
dönüşüm tesisine ulaştırılıyor. Aylık 
18 bin adet atık pet şişe, iplik geri 
dönüşüm tesislerine gönderilerek 
ipliğe dönüşümü sağlanıyor. Geri 
dönüşüm iplikler ise liman çalışan-
larının iş kıyafetlerinde kullanılıyor. 
Daha önce kullanılan versiyonları 
ile aynı kalitede ve koruyuculukta 
olacak şekilde hazırlanan yeni iş kı-
yafetleri ile pet şişe atıkları değerlen-
dirilirken döngüsel ekonomiye de 
önemli bir katkı sağlanıyor.

Liman çalışanlarına hiçbir atığın 
çöp olmadığı bilinci ve farkındalığın 
yaratılması ile çalışanların çalışma 
süresince oluşan atıklarının yanı sıra 
evlerinden de pet şişe atıkları getir-
meleriyle aylık hedeflenen miktarın 
çok üzerinde atık toplanması sağ-

lanıyor. Bu yıl geri dönüştürülmek 
üzere toplanan pet şişelerden elde 
edilen polyester iplikler ile 500 kişi-
lik liman saha ekibinin 1 yıl boyunca 
kullanacağı tüm iş kıyafetleri için ge-
rekli olan polyester ipliği elde edildi. 

Borusan Limanı, çevreye ve doğa-

ya olan zararın önüne geçilmesi için 
atıkların tekrar kullanıma kazan-
dırılması ile yaratılacak değere ek 
olarak sosyal açıdan çalışanların far-
kındalığının artırılması ve atıkların 
dönüşüm bilincinin geliştirilmesine 
de katkı sağlıyor.

Borusan Limanı’nda
Sürdürülebilirlik ve 
Çevre Odaklı Uygulama
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katkı sunacak. Tasarımı ve 
Ar-Ge’si Türk mühendisleri 
tarafından gerçekleştirilen 
kamyonların yerlilik oranları 
yüzde 90’ları bulacak. Bunun-
la birlikte üretilen şanzıman-
lar, kamyonların içerisinde 
40’ı aşkın ülkeye ihraç edile-
cek. Özetle hem Ford Otosan, 

hem yerli otomotiv sanayi 
hem de Türkiye kazanacak.  
Bu ve bunun gibi yüksek kat-
ma değerli yatırımlarla büyük 
ve güçlü Türkiye’nin inşası e-
min adımlarla gerçekleşecek.” 

Koç: “Türkiye’nin İlk ve 
Tek Yerli Şanzımanı’nı 
sizlerle buluşturmanın

mutluluğunu yaşıyoruz”
Bu değerli yatırımın Türk 

otomotiv sanayini geleceğe ta-
şımaya, küresel arenada reka-
bet gücünü artırmaya büyük 
katkısı olacağına inandığını 
söyleyen Koç Holding Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekili ve 
Ford Otosan Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Y. Koç, “Ülkemi-
zin potansiyelini hayata geçir-
mesi ve küresel arenada her 
zaman rekabetçi bir noktada 
konumlanması vizyonunu 
üzerimize vazife addediyoruz. 
Türkiye otomotiv üretiminin 
yüzde 25’ini gerçekleştiren, 
Türkiye’nin son 6 senedir ih-
racat şampiyonu olan Ford 
Otosan’ın büyüme ivmesinin 
ve iradesinin daha da güçlene-
ceğine inandığını, bunun için 
de yatırım ve çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyoruz.”

TASARIMINDAN test 
süreçlerine kadar tamamen 
Türk mühendislerinin geliş-
tirdiği ilk ve tek yerli Ecotorq 
şanzıman ile Ford Otosan, 
motor, aks ve şanzıman ola-
rak üç aktarma organını da 
geliştiren ve üreten dünyanın 
sayılı otomotiv markaları ara-
sına girdi.

T.C. Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanı Mustafa Varank’ın 
teşrifleri ile gerçekleştirilen, 
ağır ticari araç segmentinde 
Türkiye’de ilk kez sıfırdan 
geliştirilip, üretilen yerli şan-
zımanın tanıtım toplantısı ve 
lansman törenine Koç Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili ve Ford Otosan Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç 
ve Ford Otosan Genel Müdü-
rü Haydar Yenigün ile Ford 
Otosan çalışanları katıldılar.

Ford Otosan, “Türkiye’nin 
ilk ve tek yerli şanzımanını” 
Eskişehir Fabrikası’nda ger-
çekleştirilen törenle tanıttı. 
2018’de çalışmalarına başla-
nan ilk ve tek yerli şanzıman 
yatırımı ile Ford Otosan, mo-
tor, aks ve şanzımanın üçünü 
de geliştiren ve üreten sayılı 
global kamyon üreticilerin-
den biri konumuna ulaştı.

58 milyon avro yatırım ve 
TÜBİTAK’ın 13,5 milyon 
TL tutarında Ar-Ge teşviki 
ile Ford Otosan mühendis-
leri tarafından tasarlanıp 
geliştirilen ilk ve tek yerli 
Ecotorq şanzıman sayesin-
de Ford Otosan’ın ağır ti-
cari markası Ford Trucks’ın 
Eskişehir’de ürettiği ağır ti-
cari araçlardaki yerlilik oranı 
yüzde 90’lara ulaşacak. 230 
mühendisin, 5 yılda tasarım, 
test ve geliştirme aşamaları-
nı tamamladığı Türkiye’nin 
ilk ve tek yerli şanzımanı, 1 
milyon km’yi aşkın yolda, 
farklı ve zorlu koşullarda test 
edildi. Yeni yerli şanzıma-
nı ile Ford Trucks markası, 
küresel arenada Türkiye’nin 
ağır ticari araç üretimindeki 
rekabet gücünün artmasına, 
Türkiye’de ise yan sanayi ve 
tedarik ekosisteminin geliş-
mesine katkı sunacak. 

Varank: “Ford Otosan 
mühendisleri tarafından 

tasarlanıp geliştirilen yerli 
şanzıman yeni gururumuz 

oldu”
Türkiye’de yerli üretimle 

kalkınmanın gayreti içinde 
olduklarının vurgulayan T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank, Türkiye’nin 
ilk ve tek yerli şanzımanı ile 
ilgili şunları söyledi: “Son 6 
yıldır ihracat şampiyonu olan 
Ford Otosan, Türkiye’nin bu-
gününe ve yarınına yatırım 
yapmayı sürdürüyor. Pande-
miye rağmen hız kesmeden 
hatta vites yükselterek yoluna 
devam ediyor. 2020 yılı Aralık 
ayında Ford Otosan, 2 milyar 
avroluk yeni yatırım müjdesi-
ni kamuoyuna duyurmuştu. 
Yine bu senenin başında Sayın 
Cumhurbaşkanımızla birlikte 
Ford Otosan ve Ford Avrupa 
arasında gerçekleştirilen sa-
tın alma sözleşmesinin imza 
törenine eşlik etmiştik. TÜ-
BİTAK desteğiyle geliştirilen 
Ecotorq motorundan sonra, 
şimdi de 58 milyon avro yatı-
rım ile Ford Otosan mühen-
disleri tarafından tasarlanıp 
geliştirilen yerli şanzıman yeni 
gururumuz oldu. Ford Oto-
san; motor, aks ve şanzımanın 
üçünü de kendi geliştirebilen 
sayılı küresel kamyon üretici-
lerinden biri haline gelecek. 
Ayrıca şanzıman yatırımıyla 
Türkiye’nin küresel pazarlar-
daki rekabetçi gücüne büyük 

hemen ardından ürün mü-
hendisliği çalışmalarına başla-
yan ve bu birimi yıllar içerisin-
de Türkiye’nin özel sektörde 
en büyük Ar-Ge’si haline ge-
tiren mühendislerimizin yanı 
sıra, ilk günden beri en yüksek 
kalite, verimlilik ve esneklikle 
çalışmalarını sürdüren mü-
kemmel üretim tesislerimiz ve 
çalışma arkadaşlarımız var. Ve 
bugün… Ne mutlu ki şirketi-

miz, tasarımından test süreç-
lerine kadar tamamen bizim 
geliştirdiğimiz şanzıman ile 
bir yeniliğe daha imza atıyor. 
58 milyon Avro’luk yatırımla 
hayata geçirdiğimiz yerli şan-
zıman ile araçlarımızın yüzde 
74 olan yerlilik oranını yüzde 
90’lara çıkarıyor, markamızın 
ve ülkemizin uluslararası are-
nadaki rekabetçiliğine büyük 
katkı sağlıyoruz.”

Ali Y. Koç, “Bugün iti-
barıyla başta Avrupa olmak 
üzere, 40’ı aşkın ülkeye 
Eskişehir’de üretilen ağır tica-
ri araçlarımızı ihraç ediyoruz. 
F-Max’in dünya çapındaki bu 
başarısının ardından bugün, 
üst düzey mühendislik başa-
rısı olan ‘Türkiye’nin İlk ve 
Tek Yerli Şanzımanı’nı sizler-
le buluşturmanın mutluluğu-
nu yaşıyoruz. Ağır ticari araç 
segmentinde Türkiye’nin ilk 
ve tek yerli şanzımanı ile tek-
nolojik katma değeri yüksek 
bir ürünü sıfırdan geliştirip 
üreterek Ar-Ge ve mühendis-
lik kapasitemize bir yenisini 
ekliyoruz. Yerlilik konusunu 
çok önemsiyor ve araçlarımı-
zın yerlilik oranını en yüksek 
seviyeye taşıyarak ekonomi-
mize katma değer sunmaya 
devam ediyoruz. Yerli şanzı-
manımız ile beraber üretti-
ğimiz ağır ticari araçlarımı-
zın yerlilik oranı yüzde 90’a 
yaklaştı. Ülke olarak pek çok 
endüstride yerlilik oranına 
öncelik veriyoruz. İşte bu 
kamyon da gerçek anlamda 
Türk mühendisliği ve işçili-
ğinin bir eseridir. Bizden bir 
parça, Türkiye’nin ilk ve tek 
yerli şanzımanının ülkemiz ve 
otomotiv sanayi için hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.

Yenigün: “Yerli şanzıman 
markamızın ve ülkemizin 

uluslararası arenadaki 
rekabetçiliğine büyük katkı 

sağlayacak”
Ford Otosan Genel Müdü-

rü Haydar Yenigün ise şöyle 
konuştu: “Bugün geldiğimiz 
noktada, ağır ticari markamız, 
gözbebeğimiz Ford Trucks ile 
Eskişehir’de ürettiğimiz çe-
kici, yol ve inşaat serisi ağır 
ticari araçlarımızı 40’tan fazla 
ülkeye ihraç ediyoruz. Ford 
Otosan olarak kendi kaynak-
larımızla geliştirdiğimiz ve 
ürettiğimiz F-Max’in ‘Ulusla-
rarası Yılın Kamyonu’ ödülü 
başta olmak üzere aldığı ödül-
ler, tüm dünyada büyük bir 
yankı uyandırıyor, araçlarımı-
za olan talebi artırıyor. Dün-
yayı etkisi altına alan pande-
miye rağmen Ford Trucks ile 
Avrupa’nın en önemli pazarla-
rında yapılanmamıza ve büyü-
memize devam ediyoruz. Bu 
başarılarımız elbette tesadüf 
değil. Bugün yaşadığımız gu-
rurun arkasında, kuruluşunun 

Ford Türkiye’nin İlk ve Tek
Yerli Şanzımanı’nı Tanıttı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (solda) ve  
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç

Ford Otosan, Ecotorq motor ve arka aksın ardından, 58 Milyon Avro 
yatırım ve 230 mühendisin emekleri ile geliştirilen “Türkiye’nin ilk ve 
tek yerli şanzımanını” Eskişehir Fabrikası’nda tanıttı. 

FORD Otosan’ın ağır ti-
cari markası Ford Trucks, 
büyümesine Portekiz, 
İspanya, İtalya, Belçika, 
Lüksemburg ve Alman-
ya’daki distribütör atama-
larının ardından stratejik 
öneme sahip Fransa ile de-
vam ediyor. 

Stratejik bir pazar ola-
rak, Avrupa içinde kilit ko-
numa sahip olan Fransa’da 
2022’ye kadar 25 noktada 
var olmayı planlayan Ford 
Trucks, lansman sıra-
sında ülkenin en önemli 
lojistik filolarından biri 
olan Combronde Grou-
pe şirketine 60 adet Ford 
Trucks F-Max teslimatı da 
gerçekleştirdi.   

Ford Trucks’ın Fran-
sa’daki yapılanması için 
eşit paylara sahip 3 şirke-
tin bir araya gelmesiyle 
kurulan F-Trucks France, 
Groupe Maurin, Groupe 
DMD ve Groupe Ampli-
tude olmak üzere otomo-
tiv sektöründe köklü bir 
geçmiş ve tecrübeye sahip 
şirketlerden oluşuyor. 

Yenigün: “Fransa, 
Avrupa’daki büyüme 

planlarımızda 
kilit role sahip”

 Almanya’nın ardın-
dan Avrupa’nın en büyük 
ikinci ağır ticari pazarı olan 
Fransa’ya Solutrans 2021 
gibi önemli bir organizas-
yonda adım atmanın guru-
runu yaşadıklarını aktaran 

Ford Otosan Genel Müdü-
rü Haydar Yenigün, şunları 
söyledi: “Kamyon üretim 
yolculuğumuzun bugün 
ulaştığı noktada mühen-
dislik yetkinliklerimiz ve 
Ar-Ge gücümüz sayesinde 
40’ı aşkın ülkede faaliyet 
gösteriyoruz. F-Max, üre-
tim gücümüzün, mühen-
dislik kabiliyetlerimizin, 
tasarım, teknoloji ve araç 
geliştirme becerilerimizin 
ulaştığı noktanın en önemli 
göstergelerinden biri olma-
ya devam ediyor. Ford’un 
kamyon işini küresel çapta 
temsil ederken, Avrupa’daki 
stratejik büyüme planları-
mıza pandeminin olumsuz 
etkilerine rağmen hız kes-
meden devam ediyoruz. 
F-Max’e Avrupa’dan gelen 
yoğun taleple birlikte bü-
yüme planlarımızı erkene 
çekmiştik. Bu doğrultuda 
Polonya, Litvanya, Portekiz 
ve İspanya pazarlarının ar-
dından yoğun talep gördü-
ğümüz pazarlardan İtalya, 
Belçika ve Lüksemburg ya-
pılanmamızı tamamladık. 
Geçtiğimiz haftalarda da 
Avrupa’nın en büyük ağır ti-
cari araç pazarı Almanya’ya 
adım attık. Şimdi de Ford 
Trucks’ın büyüme plan-
larında kilit role sahip, 
Avrupa’nın 2. en büyük ağır 
ticari pazarı olan Fransa’ya 
distribütörümüz F-Trucks 
France ile adım atmanın 
gururunu yaşıyoruz.”

Ford Trucks
Avrupa’daki büyümesini 
Fransa İle sürdürüyor

Birinci sayfadaki haberin devamı
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MERCEDES-BENZ, Actros ile yir-
mi beş yıl önce özellikle uzun yol ve 
dağıtım/nakliye alanında yeni bir çı-
ğır açtı. 1896 yılında Gottlieb Daim-
ler tarafından icat edilen kamyonun 
100’üncü yılını kutlamak için 1996 yı-
lında piyasaya sunulan birinci nesliyle 
birlikte Actros, günümüzde kendi pa-
zarının öncüsü olarak kabul ediliyor. 

Mercedes-Benz Trucks Pazarlama, 
Satış ve Hizmetler Yöneticisi Andreas 
von Wallfeld, “Actros, çeyrek asırdır 
ürün portföyümüzün amiral gemisi. 
Premium model serisinde dünya ça-
pında 1.4 milyondan daha fazla satıl-
mış olması, müşteri memnuniyetinin 
açık bir göstergesidir.” dedi.

Actros’un her neslinin, Avrupa 
genelindeki ticari araç gazetecileri 
tarafından verilen “Yılın Uluslarara-
sı Kamyonu” ödülünü kazanmış ol-
ması, bu model serisinin olağanüstü 
başarısının bir kanıtı. “Yılın Ulus-
lararası Kamyonu” ödülü, jüri ku-
rallarıyla uyumlu olarak; verimlilik, 
emisyon, emniyet, sürüş ve konfor 
konularında avantaj sağlamasının 
yanında, sunduğu yeniliklerle kara-
yolu taşımacılığına en büyük katkıyı 
yapan kamyona verilen bir unvan.

Yeni standartlar ortaya koyuldu
1996 yılından bu yana, tüm Act-

ros nesilleri, emniyet, ideal yakıt tü-
ketimi, ağ iletişimi ve konfor konu-
larında öncü bir rol oynadı. Actros 
1 olağanüstü elektronik fren sistemi 
(EBS), otomatikleştirilmiş vites de-
ğişimi, CAN veri yolu ve düz zemin-
li büyük kabiniyle öne çıkıyordu. 
Actros 2’de öne çıkanlar yenilikler a-
rasında; adaptif hız sabitleyici, Aktif 
Fren Asistanı, Şerit Takip Asistanı, 
Powershift şanzıman ve yeni depo-
lama konsepti bulunuyordu. Actros 
3; ışık ve yağmur sensörü, daha da 
geliştirilmiş acil durum fren sistemi, 
Aktif Fren Asistanı ve güncellenmiş 
Powershift şanzımanı gibi etkileyici 
özellikleri barındırıyordu. Actros 4 
ise Euro 4 özellikli yeni nesil moto-
ru, GPS, Hız Sabitleyici, Predictive 
Powertrain Control, gelişmiş Po-
wershift şanzıman, yaya tespiti yapa-
bilen geliştirilmiş Aktif Fren Asista-
nı 4 ve Dönüş Asistanı ile tamamen 
yeni standartlar belirledi.

Dört dünya lansmanıyla geldi: 
Yeni Actros

2018 yılından bu yana piyasada o-
lan Actros 5, dört dünya lansmanıyla 
tanıtıldı. Yarı otomatik sürüş (Seviye 
2) için dünyadaki ilk yardımcı sistem 
olan Aktif Sürüş Asistanı (ADA), 
Actros 5 ile seri üretime geçti. ADA, 
kamyonun dikey ve yatay yönlendir-
mesi ile belirli koşullar altında sürü-
cüye aktif olarak yardımcı olmasının 

yanında öndeki araçla olan mesafeyi 
otomatik olarak koruyabiliyor. Bu 
sistem, kamyonun hızlanmasını sağ-
layabilmesinin dışında, yeterli dö-
nüş açısı veya açıkça görülebilir şerit 
çizgileri gibi gerekli sistem koşulları 

karşılandığında direksiyonu da yön-
lendirebiliyor. Aktif Fren Asistanı 
5 ile yayalar için çok daha gelişmiş 
koruma sağlanıyor. Sistem, hareket 
eden yayalara çarpmamak için azami 
frenleme uygulayabiliyor. 

Mercedes-Benz Actros’un 25’inci Yılını Kutluyor
Premium uzun yol ağır hizmet kamyonu Actros, beş 
nesliyle tüm dünyada hizmet veriyor. Uzun yol ağır 
hizmet segmenti için tasarlanan Yeni eActros ise Ekim 
2021’den itibaren seri üretime başladı. 
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yeni araç modelleri sunmuyor, 
gelişmiş toplam taşımacılık 
çözümleri sayesinde müşteri-
lerimizin karlılıklarını arttırı-
yoruz. Taşımacılık profesyo-
nelleri ile sürücülerin değişen 
ve gelişen ihtiyaçlarını daha 
iyi karşılayan araçlarımız, 
toplam sahip olma maliyet-
lerinde arttırılan avantajlar 
sunuyor” diye belirtti. 

Bursalıoğlu; “Filo yöneti-
cileri için her yönden daha 

RENAULT Trucks’ın yıl-
lardır sürdürdüğü kesintisiz 
gelişim stratejisinin devamı 
olarak sunduğu yeni araç mo-
delleri, dış tasarımı ile daha 
iddialı iken daha fazla konfor 
ve verimlilik sunuyor. Lans-
manın ardından tüm dünyada 
ticari araç kullanıcılarının be-
ğenisini toplayan yeni model-
ler, şimdi Türkiye’de sergileni-
yor. Yeni T, T High, C ve K 
araçları, 12 ilde sırasıyla İstan-
bul, Mersin, Adana, Hatay, 
Bursa, Kocaeli, Bolu, İzmir, 
Denizli, Antalya, Kayseri ve 
Ankara’da ticari araç kullanı-
cıları tarafından incelenecek. 

Yeni Renault Trucks araçları, 
dış tasarımlarındaki değişimler 
ve kabin içi konforun arttırıl-
masının yanı sıra yakıt tasar-
rufu, dayanıklılık, maksimum 
çalışma süresi ve satış sonrası 
hizmetlerdeki yenilikler gibi 
önemli toplam çözüm geliştir-
melerini bir arada sunuyor. 

Renault Trucks Türkiye 
Satış Direktörü Ömer Bursa-
lıoğlu, konuyla ilgili olarak;  
“Yeni TCK serimiz ile sadece 

RENAULT’NUN yeni hafif 
ticari aracı, yeni Mercedes-
Benz Citan ile birlikte son 12 
ayda pazara sunulan 14 hafif 
ticari araç arasında en iyi hafif 
ticari araç olarak kabul edildi. 
1,45 metre eşik genişliğine 
sahip yan kapısı ile yeni Kan-
goo Van, pratik ve kullanışlı 
özellikleriyle öne çıkarken, 
yeni araç Renault’nun Mau-
beuge fabrikasında üretiliyor. 
Ticari, endüstriyel ve ulaşım 
araçlarında uzman 24 ön-
de gelen gazeteciden oluşan 

Pan-Avrupa jürisinin değer-
lendirmesinde, Renault’nun 
yeni hafif ticari aracı geçtiği-
miz aylarda pazara sunulan 
11 farklı markanın, 14 hafif 
ticari aracını geride bırakarak 
birinci oldu.

Renault, 1997 yılındaki 
lansmandan bu yana üç nesil 
boyunca hem binek hem de 
ticari olmak üzere dünya ge-
nelinde 4,3 milyon Kangoo 
üretti. Ana üretim tesisi Ma-
ubeuge olan Kangoo, ayrıca 
Arjantin, Córdoba’daki Santa 

Isabel fabrikasında da üretildi.
Yeni Kangoo Van’ın elekt-

rikli versiyonu 2022’nin ilk-
baharında ve uzun versiyonu 
ise daha sonra gelecek.
Ödülü dördüncü kez kazandı

IVOTY jürisi, Uluslararası 

Yılın Ticari Aracı Ödülü’nü 
belirlerken, araçların hafif 
ticari araç sektörünün verim-
lilik, güvenlik, sürdürülebi-
lirlik ve çevre standartlarına 
katkısını değerlendiriyor.

Master (1998), Trafic 

(2002) ve Kangoo Z.E. olmak 
üzere, bu ödülle birlikte bir 
Renault ticari aracı 4. Kez I-
VOTY ödülü kazanmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer 
verilen Renault Grubu Hafif 
Ticari Araçlar İş Birimi Kı-
demli Başkan Yardımcısı Mark 
Sutcliffe, Yeni Renault Kango-
o Van’ı 2022 Yılın Uluslararası 
Ticari Aracı seçtikleri için tüm 
jüriye teşekkür etti.

Renault Grubu Hafif Ticari 
Araçlar İş Birimi Kıdemli Baş-
kan Yardımcısı Mark Sutcliffe, 

ödüle ilişkin şunları söyle: “Bu 
ödül, ekiplerimizin, en yüksek 
kalite standartlarına sahip ve 
profesyonel müşterilerimizin 
günlük yaşamını kolaylaştır-
mak için tasarlanan pazardaki 
benzersiz yenilikleri bünye-
sinde barındıran bir minibüs 
tasarlama ve üretme çabalarını 
ödüllendiriyor. Bu prestijli ö-
dül aynı zamanda Renault’nun 
hafif ticari araç dünyasındaki 
120 yıllık köklü geçmişini ve 
sahip olduğu bilgi birikimini 
de gözler önüne seriyor.”

Ağı Geliştirme ve Satış Sonra-
sı Hizmetler Direktörü Özgür 
Fırat; “2022 yılından itibaren 
sunmaya başlayacağımız uzak-
tan bağlı hizmetler ile araçla-
rımızın hizmet süresini art-
tıran müşteri çözümlerimizi 
geliştiriyoruz. Optifleet Filo 
Yönetim Sistemi, bağlantılı 
bakım planı, uzaktan bağlan-
tılı servisler ve Excellence 

Predict gibi çözümler ile müş-
terilerin toplam sahip olma 
maliyetlerini minimize eden 
hizmetlerimizi sunmaya baş-
layacağız. Yetkili bayilerimiz 
ile 12 ilde gerçekleştirdiğimiz 
araç lasnmanlarımız sırasında 
yeni araçlarımız ve satış son-
rası hizmet gelişimlerindeki 
detayları birlikte aktaracağız” 
şeklinde belirtti.

gelişmiş araçlar ile  yüksek ta-
sarruf ve güvenli iş yönetimi 
sunuyoruz. Öte yandan yeni 
Renault Trucks araçlar için 
bayi ve satış sonrası hizmet-
lerde köklü değişimler ola-
cak” diye ekledi. 

Yeni araçlar ile satış sonrası 
hizmetlerde birçok gelişimin 
de yaşanacağına değinen Re-
nault Trucks Türkiye’de Bayi 

Yeni Renault Trucks
T, C, K Serileri 
Türkiye Turunda 

Renault Trucks, Türkiye lasnmanını 
gerçekleştirdiği yeni T, T High, C ve K araçlarını 
ülke çapında ticari araç filoları ile buluşturuyor.  

Tüm dünyada etkili olan ham-
madde ve navlun fiyatlarında-
ki volatiliteyi de uzun vadeli 
kontratlar sayesinde başarıyla 
yöneten Anadolu Isuzu, çip 
tedariki ile ilgili ise kısa-orta 
vadede finansal tablolarını et-
kileyecek seviyede bir risk bu-
lunmadığını da açıkladı.

Anadolu Isuzu Genel Mü-
dürü Tuğrul Arıkan konu 
ile ilgili açıklamasında şunla-
rı söyledi: “Yılın Ocak-Eylül 
arasındaki ilk üç çeyreği,  şir-
ketimiz için başarılarla dolu 
bir dönem olmuştur. Anadolu 
Isuzu olarak pandemi koşulla-
rının etkisini sürdürdüğü bir 
dönemde her alandaki perfor-
mansımızı daha da yükselttik. 
Yurt içi ve yurtdışı pazarlarda-
ki müşterilerimizin talepleri-

OCAK-EYLÜL 2021 döne-
mine ilişkin mali sonuçlara 
göre Anadolu Isuzu’nun net 
satışları geçen senenin aynı 
dönemine göre yüzde 114 ar-
tışla 1 milyon 485 bin 42 TL 
olarak gerçekleşti. Aynı dö-
nemde yurt içi satışlar yüzde 
103, İhracat satışları ise yüzde 
139 oranında artış kaydetti. 
Anadolu Isuzu’nun Ocak-Ey-
lül 2021 dönemindeki faiz 
ve vergi öncesi kârı ise (FA-
VÖK) geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 289 artışla 
150 Milyon TL’ye yükseldi. 

Anadolu Isuzu, 2021 yı-
lının ilk dokuz ayında 2 bin 
676 adedi iç pazara, 626 
adedi dış pazarlara olmak 
üzere, toplam 3 bin 302 adet 
aracın satışını gerçekleştir-

di. 2020’nin aynı dönemi 
ile karşılaştırıldığında toplam 
satışlarda yüzde 88 oranında 
bir artış sağlandı. Ticari araç 
segmentinde üretim yapan 
Anadolu Isuzu kamyon seg-
mentinde, sektör ve pazar 
ortalamalarının üzerinde bir 
performans kaydetti. Yurt içi 
satış adetlerine bakıldığında, 
kamyon segmentinde yüz-
de 79,9’luk artış kaydedildi. 
Tüm segmentler için yurtdışı 
satış adetlerinde sağlanan ar-
tış ise yüzde 91,4 oldu. 

Pandemi koşulları, küresel 
riskler ve yerel makroeko-
nomik göstergelerin seyrine 
bağlı olarak döviz kurlarının 
dalgalı bir seyir izlediği bir dö-
nemde Anadolu Isuzu, kur ris-
kini hassas bir şekilde yönetti. 

güvenli araçlarımızın yeni 
pazarlara satışını 

gerçekleştirdik. 
Tüm bu ça-

l ı ş m a l a r ı m ı z 
ş i r ke t i m i z i n 
mali sonuçla-
rına da yan-
sıdı. Birçok 

alanda göster-
diğimiz yüksek 

performans ilk 
üç çeyrek dönem 

sonuçlarına olduğu 

gibi yıl sonu rakamlarımıza da 
aynen yansıyacaktır. Önümüz-
deki dönemde Anadolu Isuzu 
olarak daha yüksek hedefler 
doğrultusunda çalışmaya, yurt 
içi pazarlardaki konumumu-
zu güçlendirirken yurtdışında 
yeni pazarlara açılmaya, yerli 
üretimle Türkiye ekonomisine 
çok yönlü katkılarda bulunma-
ya devam edeceğiz. Bu başarıya 
ulaşmamızda katkısı olan çalış-
ma arkadaşlarıma ve iş ortakla-
rımıza teşekkür ediyorum.”

ne cevap veren ürünlerimizle 
satışlarımızı önceki yılın aynı 
dönemine göre yüksek oran-
larda artırdık. Endüstri 4.0 
ve dijitalleşme odaklı çalış-
malarımızla üretim 
kalitemizi daha da 
iyileştirirken müşteri 
memnuniyetini daha 
da artıracak çalış-
m a l a r ı m ı z a 
ağırlık ver-
dik. Sürdü-
rülebilirlik 
odağımızla 
ü r e t t i ğ i -
miz, yeni-
likçi tek-
nolojilerle 
donanmış 
ç e v r e y e 
duyarlı ve 

Isuzu’nun Net Satışları Yüzde 114 Arttı

Anadolu Isuzu 
Genel Müdürü 
Tuğrul Arıkan

Yeni Renault Kangoo Van ‘Yılın Ticari Aracı’ Seçildi
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OTOMOTİV Sanayii Derneği 
(OSD) Ocak-Ekim verilerini açıkladı. 
İlk on ayda otomotiv üretimi bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
3 artarak 1 milyon 29 bin 733 adet, 
otomobil üretimi yüzde 5 azalarak 
635 bin 745 adet olarak gerçekleşti. 
Traktör üretimiyle birlikte toplam 
üretim ise 1 milyon 75 bin 553 oldu.  
Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet 
bazında yüzde 5 artarak 758 bin 702 a-
det olurken, otomobil ihracatı ise yüz-
de 5 azalarak 455 bin 661 adet oldu. 
Bu dönemde, toplam pazar geçen yıla 
göre yüzde 6 artarak 642 bin 110 adet 
düzeyinde gerçekleşirken, otomobil 
pazarı yüzde 2 oranında arttı ve 475 
bin 312 adet oldu. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) verilerine göre, Ocak-
Ekim döneminde toplam ihracattan 
yüzde 13,1 pay alan otomotiv sanayisi 
yılın ilk on ayını lider tamamladı.

Türkiye otomotiv sanayiine yön 
veren 14 büyük üyesiyle sektörün 
çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD), Ocak-Ekim döne-
mine ait üretim ve ihracat adetleri 
ile pazar verilerini açıkladı. Buna 
göre, yılın ilk on ayında toplam oto-
motiv üretimi bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 3 artarak 1 
milyon 29 bin 733 adet gerçekleşti. 
Bu dönemde, otomotiv sanayisinin 
kapasite kullanım oranı yüzde 63 
olarak gerçekleşti. Araç grubu bazın-
da kapasite kullanım oranları ise ha-
fif araçlarda (otomobil + hafif ticari 
araç) yüzde 63, ağır ticari araçlarda 
yüzde 59, traktörde yüzde 73 seviye-
sinde gerçekleşti.
Ticari araç üretimi yüzde 18 arttı

Ocak-Ekim döneminde ticari 
araç üretimi bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 18 artış gös-
terdi. Bu dönemde, hafif ticari araç 
grubunda üretim yüzde 17, kamyon 
üretimi yüzde 66 artarken, otobüs-
midibüs üretimi yüzde 24 azaldı. 
Yılın ilk on ayında, toplam ticari 
araç üretimi 393 bin 988 adet olarak 
gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise, 
Ocak-Ekim döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine kıyasla tica-
ri araç pazarı yüzde 19, hafif ticari 
araç pazarı yüzde 13, kamyon pazarı 
yüzde 66 ve otobüs-midibüs pazarı 
yüzde 8 arttı. Baz etkisi dikkate alın-
dığında, kamyon pazarı yüzde 24, 
otobüs-midibüs pazarı 65 oranında 
2015 yılının gerisinde kaldı.

Toplam satış 642 bin adet oldu
Yılın ilk on ayını kapsayan dö-

nemde toplam pazar geçen yıla göre 
yüzde 6 artarak 642 bin 110 adet 
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, 
otomobil pazarı da yüzde 2 oranın-
da arttı ve 475 bin 312 adet oldu. 
Son 10 yıllık ortalamalar dikkate 
alındığında Ocak-Ekim dönemin-
de toplam pazar yüzde 2, otomobil 
pazarı yüzde 4, ağır ticari araç pazarı 
yüzde 1 artarken hafif ticari araç pa-

zarı yüzde 4 oranında daraldı. 
Ocak-Ekim döneminde toplam o-

tomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre adet bazında yüzde 5 
artarak 758 bin 702 adet olarak ger-
çekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) verilerine göre, otomotiv sa-
nayi ihracatı Ocak-Ekim döneminde 
toplam ihracattan aldığı yüzde 13,1 

pay ile ilk sıradaki yerini korudu.
Ocak-Ekim döneminde bir ön-

ceki yılın aynı dönemine göre top-
lam otomotiv ihracatı dolar bazında 
yüzde 19, Avro bazında ise yüzde 14 
arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv 
ihracatı 24,3 milyar dolar olarak ger-
çekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 
3 artarak 7,5 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşti. Avro bazında otomobil 
ihracatı ise yüzde 2 azalarak 6,3 mil-
yar Avro oldu. Yılın ilk on ayında do-
lar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 
14 oranında artarken, tedarik sanayi 
ihracatı yüzde 29 oranında arttı.

Kamyon Üretimi
Yüzde 66 Arttı
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sistemi (TPMS), otomatik 
iklim kontrolü ve park so-
ğutucusuna sahip. Özel Seri 
de Iveco S-Way’de olduğu 
gibi gelişmiş bağlanabilirlik 
seçeneklerine sahip; uydu 
navigasyonlu bilgi - eğlence 
sistemi, Iveco Yol Arkadaşı 
(Driver Pal), 4G bağlantı ku-
tusu ve Iveco Hi-Cruise.

Görsel tasarımda 80’lerin 
ikonu yeniden yorumlandı 
ve modernize edildi; TurboS-
tar kırmızısı ve metalik gri-
den oluşan iki tonlu tasarım 
kullanılırken dönemin Iveco 
renkleri olan sarı, kırmızı ve 
maviye yer verildi.

Orijinal TurboStar döne-
mine ait aksesuarlar da unu-

IVECO, (FIA) Avrupa 
Kamyon Yarışı Şampiyonası-
nın Misano Adriatico pistin-
de gerçekleşen İtalya ayağın-
da, Iveco S-Way TurboStar 
Özel Seriyi tanıttı. Bu özel 
ürün, tarihteki en ikonik, ef-
sanevi ve yenilikçi kamyon 
olan TurboStar’ın anısına 
hazırlandı. TurboStar’ın eşsiz 
performansı ve yüksek satış 
rakamları yalnız markaya de-
ğil, kullanıcılarına da büyük 
keyif yaşatmıştı.

Pazarlama ve Ürün Yöneti-
mi Kamyon İş Birimi Başkanı 
Alessandro Massimino, yaptı-
ğı açıklamada Iveco S-Way’in 
bu özel serisinin geçmişin 
gerçek ikonu TurboStar’a bir 

hürmet niteliğinde olduğunu 
belirtti ve 420 beygirlik V8 
motoruyla 1980’lerde 50 bin-
den fazla müşterinin tercihi 
olduğunu hatırlattı. Iveco S-
Way Özel Seri, TurboStar’ın 
zengin mirası ile Iveco S-
Way’in eşsiz yenilikçiliğini bir 
arada sunuyor. 

Iveco S-Way TurboStar 
Özel Seri, 570 beygirlik 
Cursor 13 motor, sağlamlık 
ve çokyönlülük için baştan 
tasarlanan yeni şasi, 12 ileri 
otomatik vitesli Hi-Tronix 
şanzıman, üst ve yan spoy-
lerler, tam LED farlar, Sü-
rüş Tarzı Değerlendirme ve 
Sürücü Dikkat Desteği, En-
tegre Lastik Basıncı İzleme 

rımı ile mükemmel bir şekilde 
birleştirirken çeşitli yenilikler 
de içeriyor.

Orijinal TurboStar’ın 
etkisi, iç mekânda da his-
sediliyor. Koltuklar oriji-
nalinde olduğu gibi kadife 

ile kaplanmış; dış mekânın 
renk skalası ile uyumlu tarz 
sahibi kırmızı renk, gri di-
kişlerle tamamlanırken ön 
panelde yer alan unsurlar da 
orijinal logonun anılarını 
çağrıştırıyor.

tulmadı: Krom borular, krom 
kaplama jantlar ve kapı kol-
ları. Arka camdaki ızgara ise 
içeriye daha fazla ışık girme-
sini sağlamak için yeniden ta-
sarlandı. Araç, TurboStar’ın 
mirasını, Iveco S-Way’in tasa-

Iveco S-WAY TurboStar
Özel Seriyi Tanıttı

MAN’ın Yeni Nesil TG3 Serisinin 
Türkiye Tanıtımı İstanbul’da Yapıldı

TASARIMINDAN tekno-
lojisine, güvenlikten sürüş 
konforuna kadar birçok özel-
liği ile kısa sürede Red Dot 
Awards 2020 ve Internatio-
nal Truck of the Year 2021 – 
Yılın Kamyonu gibi prestijli 
ödülleri toplayan MAN’ın 
yeni nesil TG3 serisinin Tür-
kiye Lansmanı, İstanbul’da 
yapılan özel bir törenle ger-
çekleştirildi.

MAN Kamyon ve Oto-
büs Ticaret A.Ş. adına 
Genel Müdür Tuncay Be-
kiroğlu ve Kamyon Satış 
Direktörü Serkan Sara’nın 
ev sahipliğinde gerçekleşen 
lansmana MAN Truck & 
Bus AG’den, Kıdemli Baş-
kan Yardımcısı – Avrupa 
Satış Bölgesi Başkanı Johan 
Björner’in yanı sıra İtalya, 
Polonya, Avusturya, Yuna-
nistan, Danimarka, Belçika, 
Portekiz, İngiltere, İspan-
ya ülke yöneticileri ve şir-
ket yetkilileri de katıldılar. 

Pandemi tedbirlerine tam 
uyumla düzenlenen MAN 
TG3 Lansmanı’na, müşteri 
ve iş ortaklarından oluşan 
yaklaşık 500 kişilik bir da-
vetli topluluğu da katıldı.

Berkiroğlu: “Yeni nesil 
araçlarımız ile yepyeni bir 

çağa adım atıyoruz”
MAN Kamyon ve Otobüs 

Ticaret A.Ş. Genel Müdü-
rü Tuncay Bekiroğlu yap-

tığı açılış konuşmasında: 
“Trucknology Generation 
3 teknolojisi, yaşam boyu iş 
ortaklarımızın gücüne güç, 
kazancına kazanç katmak 
amacıyla geliştirildi. Karşı-
mızdaki, artık sadece bir kara 
taşıtı değil. O, artık baştan 
aşağı beceriyle donatılmış 
ve zeki, üstün bir teknolojik 
aygıt. Tamamen dijital ve her 
zaman online. O, her şeyden 
önce bir ‘Connected Truck’.  
Yeni nesil MAN TG3, Yaşam 
Boyu İş Ortaklığımız için; 
‘Maksimum Emre Amadelik’, 

‘Minimum Yaşam Boyu Ma-
liyet’, ‘Optimum Yol ve Sürüş 
Güvenliği’, ‘Konforlu Sürüş 
ve Yaşam Alanı’, ‘Üst Düzey 
İnsan ve Araç Etkileşimi’ gibi 
tüm argümanlarıyla benzer-
siz avantajlar sunuyor.

TG3, aynı zamanda de-
ğerli iş ortaklarımıza, yaşam 
boyu maliyetler konusunda 
da, rekabetlerinde fark ya-
ratacak fırsatlar sunuyor. Bu 
avantajların en önemlisi ise 
hiç şüphesiz TG3’ün kalbi, 
yani motoru. MAN olarak 
yakıt tüketiminde Euro-
6D motorlu araçlarımızla 
sağladığımız yüzde 8.2’lik 
tüketim avantajı, TG3 araç-
larımızı donatan Euro-6E 
motorlarımızla yüzde 3.7 
daha da iyileştirilerek, sektör 
standartları erişilmez bir se-
viyeye yükseltiliyor. Euro-6E 
motorlarımız yalnızca yakıt 

tüketimi ile değil, aynı za-
manda motor ömrü ve bakım 
aralıkları konularında da yep-
yeni sektör standartları oluş-
turuyor” dedi.

Sara: “Trucknology 
Generatıon 3, standartları 

yeniden belirledi”
MAN’ın yeni nesil TG3 

serisi araçlarını dijital bir aygıt 
olarak tanımlayan Serkan Sara 
da lansmandaki konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Bu teknolo-
jik aygıt, sahip olduğu dijital 
platform sayesinde lojistik 
sektörünün tüm bileşenleri 
ile iletişim halinde, rota, yük 
ve sürücü planlaması yapı-
yor. Servis ihtiyaçlarını takip 
ediyor. Sürücü becerileri da-
hil tüm süreci ayrıntılı olarak 
görüp, online olarak uzaktan 
yönetmemize olanak sağlıyor. 
Sürüş destek sistemleri, gü-
venliği maksimize ediyor. 

İşletmeci açısından bu ka-
dar önemli değerler üreten 
MAN’ın Yeni Aslanı, aynı 
zamanda sürücüleri için de 
çok önemli yenilikler su-
nuyor. Biz bunu Konforlu 
Sürüş ve Yaşam Alanı ola-
rak tanımlıyoruz. TG3, bir 
sürücünün her anı düşünü-
lerek dizayn edildi. Her şey 
kullanıcı dostu tasarımla 
başladı. Bu tasarımda kısa 
sürede O’na sektörün en 
prestijli tasarım ödülü olan 
Red Dot’u kazandırdı. 

Son derece ergonomik 
çalışma ve ultra rahat din-
lenme alanına sahip olan 
TG3, benzersiz MAN Smart 
Select kontrol ünitesi ile de 
rakipsiz konumda. Tek bir 
hareketle sürücüsünü içeri 

alan yeni nesil MAN, kokpit 
içerisinde toplam 1.148 litre 
depolama hacmine sahip ve 
bu kabin, kesinlikle sınıfının 
en iddialısı.

OptiView dijital ayna sis-
temi ise sürücüler için kör 
nokta sorununu artık ta-
mamen ortadan kaldırıyor. 
Üstelik ‘Dur-Kalk’ özel-
likli sürüş yönetim sistemi 
de artık hayal değil, MAN 
TG3’te gerçek.

MAN TG3’ün doğu-
şundan ödüllere uzanan bu 
serüveninde aslında hep 
birlikteydik. Connectivity 
sayesinde devrim niteliğinde 
teknolojik gelişmeler sağla-
nırken, son derece incelikli 
düşünülmüş ergonomik ve 
şık tasarımla fark yaratıldı. 
Trucknology Generation 
serisinin bu yeni nesli için; 
5 yıl süren Ar-Ge çalışmaları 
yapıldı, 12 milyon saat çalı-
şıldı, 2.8 milyon satır bilgi-
sayar kodu yazıldı, 4 milyon 
kilometre test sürüşü yapıldı, 
2 bin 100 MAN çalışanı ve 
3 bin sürücü ile görüşüldü. 
Tüm bunların sonucunda 
ortaya çıkan yeni nesil TG3 
ile MAN, standartları yeni-
den belirledi.”

MAN Trucknology Generation 3 (TG3) teknolojisi sadece mesafeleri değil, zamanın da 
engellerini aşıyor, kullanıcısını geleceğin sınırlarına taşıyor. International Truck of the Year 
2021 ödülünü de bünyesine katan MAN TG3 serisi, standartları en üst seviyeye çıkarıyor.  



TİCARİ ARAÇLAR

Güzel ve temiz bir çevrede yaşamayı hepimiz isteriz. Evimizden dışarı adım attığımızda 

soluduğumuz havanın, yürüdüğümüz sokakların temiz olmasını bekleriz. Tam da bu 

yüzden Allison olarak, daha çevreci ve daha sessiz sürüş sağlayan araç tahrik çözümleri 

geliştiriyoruz. Atık yönetimi uygulamaları için tam otomatik şanzımanlarımız, xFE ve 

FuelSense 2.0 teknolojisi ile birlikte doğal gaz (CNG / LNG) motorlarıyla da mükemmel uyum 

sağlayarak güçlü bir kombinasyon oluşturuyor. Yeni elektrikli akslarımız da bu alanda hizmet 

vermeye hazır. Sağlıkla yaşayacağımız çevreyi, hep birlikte yaratacağız.

3000 Series™

sağlayarak güçlü bir kombinasyon oluşturuyor. Yeni elektrikli akslarımız da bu alanda hizmet 

Series™
© 2021 Allison Transmission Inc. Tüm hakları saklıdır. 

allisontransmission.com

Daha Çevreci, Daha Sessiz Sürüş

21
KASIM 2021

Tırsan Van Eck Trailers’ın 
Lansmanını Gerçekleştirdi
2019 yılında Tırsan ailesine katılan 
Van Eck, niş kutu ürünleri ile pazara 
seslenen bir treyler üreticisi. Tanıtı-
mı yapılan İkiz Kat araçlar, 3 stan-
dart treylerin taşıyacağı yükü 2 İkiz 
Kat ile taşıyor.

Tırsan Treyler Satış Koordinatörü 
Ertuğrul Erkoç ve Van Eck Ürün Yö-
neticisi Eray Gül tarafından sunumu 
yapılan Van Eck İkiz Kat araç, bağım-
sız süspansiyonlu özel şasi tasarımı ile 
3 standart aracın taşıyacağı yükün 2 
araç ile taşınmasını sağlıyor. Böyle-
ce tüm işletme maliyetlerinde yüzde 
33’ten başlayan tasarruf sağlıyor.

Van Eck İkiz Kat araçları özel şasi 
dizaynları ile 3.640mm iç nete sahip-
tir. Van Eck özel asansör sistemleri 
ile 2 bağımsız kata bölünen iç net, 
her bir katta 1820 mm alan sunar. 
Bunlara ek olarak muadili bulunma-
yan hareketli kat opsiyonu ile ope-
rasyonlarınıza göre iç net yükseklik-
lerinde daha da esneklik sağlıyor.

Van Eck İkiz Kat araçları yalnız-
ca özel şasi ve en sağlam üst yapıları 
ile değil aynı zamanda özel asansör 
sistemleri ile yükleme ve boşaltım 
operasyonlarının en verimli şekilde 
yapılmasını sağlar. Van Eck özel ta-
sarım asansörler ile opsiyon olarak 
sunulan Van Eck İkiz Kat tabanı ba-
ğımsız olarak hareket edebilir böy-
lece yükleme sırasında en hızlı ve 
güvenli operasyonlar gerçekleşiyor.

Van Eck İkiz Kat ile yılda
2.578 ağacın yaptığı işi yapıyoruz

Van Eck İkiz Kat araçlar aynı za-
manda çevreye de hizmet ederler. Yıllık 
ortalama 150 bin km’de sağlanan yakıt 
tasarrufu ile  2.578 ağacın yaptığı kar-
bondioksit emilimine eşdeğer 55.935 
kg CO2 eşdeğeri tasarruf sağlıyor.

Van Eck’in, günümüzde endüst-
ri standardı haline gelmiş İkiz Kat 
araçları, verimli taşımacılık sloga-
nıyla her sektör için verimlilik çözü-
müdür. Süpermarket, medikal mal-
zemeler, endüstriyel cihazlar, tekstil, 
posta ve tüm yüksek volumlü kargo 
dağıtımlarının yanı sıra Van Eck 
İkiz Kat araçları özel kullanım için 
de müşterilerin tercihi olmaktadır. 
Buna bir örnek, Adapazarı Mega 
Kampüs’te 2020 yılında nakliye 
ve lojistik çözüm sağlayıcısı KLG 
Europe’un Yamaha Motor taşımala-
rını kolaylaştırmak için özel olarak 
üretilen Van Eck’in İkiz Kat araç-
lardır. Müşterilerinin her ihtiyacına 
özel tasarlanması ile bilinen Van Eck 
araçlarının bir diğer örneği de 2021 
yılında GP Elite müşterisinin yarış 
arabası taşımacılığı ihtiyacı için özel 
olarak çift katlı yükseklik ile tasarla-
nan İkiz Kat aracıdır. Posta taşımacı-
lığı sektörünün uzman isimlerinden 
Hugelshofer Logistik AG ve Dreier 
AG İsviçter Postası’nın taşımalarını 
en verimli yükleme ve boşaltma için 
özel olarak üretilmiş İkiz Kat Stan-
dart araçları ile yapılıyor.

Tırsan treyler sektörünü 
bir kere daha zirveye taşıdı

Tırsan, üretim ve Ar-Ge gücü ile 
2020 senesinde de ihracat başarıla-
rını sürdürdü. Hem yurtiçinde hem 
yurtdışında salgına karşı tüm sağlık 
ve güvenlik önlemlerini alarak, üre-
tim ve teslimatlarına ara vermeden 
devam eden Tırsan, 2020 senesinde 

de, İlk 1000 ihracatçı genel sırala-
masında 96, Otomotiv sektöründe 
18. Sırada yerini aldı. 

Avrupa’nın en geniş ürün gamını 
üretme yetkinliğine sahip tek üreti-
cisi Tırsan, Türkiye ve 55’den fazla 
ülkedeki müşterilerinin, ihtiyaçları-
nı en verimli, uzun ömürlü ve kali-
teli araçları ile karşılıyor. 
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aldığı fuara özellikle Almanya, 
Fransa, İtalya ve Avusturya’dan 
firmalar, ülke pavilyonlarının 
bir parçası olarak veya kendi 
bireysel standlarıyla katıldı. Bu 
yıl Finlandiya, Estonya, Mısır ve 
Çin’den şirketlerin de katılımcı-
lar arasında yer aldığı organizas-
yon, Avrupa ve Asya arasındaki 
kıtalararası tedarik zincirlerin-
de iş ilişkileri kurabilmek için 
en uygun ve en büyük platform 
olarak gösteriliyor.

Uluslararası ‘logitrans 
Transport Lojistik Fuarı’, 
geniş yelpazedeki katılımcı 
firmalarının yanısıra, özel bö-
lümleriyle de ziyaretçilerin ilgi 
odağı oldu.  logitrans 2021’de 
düzenlenen, “Lojistik Sektö-
ründe Dijitalleşme”, “Hava 
Kargo Sektöründe Kadın” ile 
“Almanya’da Üretilen Lojistik 
Çözümler” konferansları sek-
tördeki gelişmeleri ele alırken, 
katılımcılar görünürlükle-
rini artırma fırsatı yakaladı. 
logitrans’ın üçüncü gününde 
ise, “Pandemi Sonrası Deği-
şen ve Dönüşen Tedarik Zin-

AVRASYA bölgesinin en 
büyük taşımacılık ve lojistik 
fuarı olan ‘Uluslararası logit-
rans Transport Lojis tik Fuarı’  
dünyanın önde gelen lojis-
tik firmalarını 14’ünci kez 
İstanbul’da buluşturdu. 18 ül-
keden 122 katılımcı firma ve 
10 bin’e yakın ziyaretçi katı-
lımıyla 10-12 Kasım tarihleri 
arasında gerçekleştirilen fuar-
da firmalara network imkanı 
sunulurken; üç gün boyunca 
düzenlenen oturumlarda gü-
venilir tedarik zinciri, dijital 
dönüşüm, mobilite, e-ticaret, 
çevre gibi konular ele alındı. 

Eko Fuarcılık ve Messe Mü-
nih ortaklığı olan EKO MMI 
Fuarcılık tarafından düzenle-
nen Uluslararası logitrans Fua-
rı Avrupa, Kuzey Afrika, Orta 
Doğu ve Orta Asya ülkelerinin 
lojistik ve tedarik zinciri sek-
törlerinin karar vericilerini bir 
araya getirdi. Lojistik endüstri-
sinin tüm paydaşlarını bir araya 
getirmedeki en önemli plat-
form olan logitrans’ta Turkish 
Cargo, Ekol, Omsan, NGL, 

VEGA gibi yerli lojistik mar-
kaları ile Danimarkalı firmalar 
olan DSV ve DFDS gibi ulus-
lararası ortaklıklar ve Ulusoy 
Denizyolları, Serenity Gemi-
cilik, Trieste Limanı gibi yerli 

ve yabancı deniz taşımacılığı 
sektörünün önemli oyuncuları 
da yer aldı.

Türkiye’den Pace Lojistik 
ve Mark Multimodal fuara ilk 
kez katılım sağlarken, Arkas 
Lojistik, Sarp Intermodal ve 
Kombiverkehr gibi katılımcı-
lar da intermodal taşımacılığın 
temsilcileri arasında yer aldı.

Tırsan, Serin Treyler, Yılnak 
Proje ve Ağır Taşıma gibi mar-
kalar da fuarda ürün ve hizmet-
lerini ziyaretçilerle buluşturdu. 

Dünyanın önde gelen lojis-
tik firmalarına iş ortakları ile 
fikir alışverişinde bulunma, 
yatırım fırsatlarını değerlen-
dirme ve network imkanı 
sunan fuar, Avrupa ile Yakın 
Doğu arasında mükemmel 
bir köprü oluşturuyor. Lojis-
tik, telematik ve taşımacılığın 
tüm değer zincirindeki geniş 
ürün ve hizmet yelpazesini 
sektörün beğenisine sunan 
logitrans’ta bu yıl 18 ülkeden 
122 firma yerini aldı. 

Ağırlıklı olarak Türkiye ve 
çevre ülkelerden firmaların yer 

perakende ve üretim şirketle-
rinin tedarik ve atık yöneti-
mindeki lojistik çözümleri de 
yer alıyor. logitrans, raylarda 
sürdürülebilir alternatif ula-
şım seçenekleri arayan tüm 
şirketlere İpek Yolu konu-
sunda iş bağlantıları sağlıyor. 
EKO MMI Fuarcılık İdari 
Direktörü İlker Altun açılışta 
yaptığı konuşmada, pandemi 
döneminde lojistik sektörü-
nün sergilediği başarılı çalış-
maları, tüm dünyanın hay-
ranlıkla izlediğini vurguladı. 
Altun, “Pandemi döneminde 
çok şey değişti. Dijitalleşme, 
e-ticaret ve e-mobilitenin 
yanı sıra çevre hassasiyeti ve 
iklim değişimi en üst düzeyde 
gündeme gelir oldu. Geliş-
meler, iş yapma biçimini de 
değiştiriyor. İş yapma biçimi 
değiştikçe lojistik sektörü de 
değişiyor. Artık rekabetteki 
üstünlüğü üretim alanlarına 
sahip olmak ve üretim gücü 
kadar lojistik olanaklar ve 
erişilebilirlik belirliyor. Lo-
jistik, şirketler ve ülkeler için 
ulusal güvenlik, moda deyişle 
“beka” demek ifadelerini kul-
landı.

Türkiye’nin lojistik açısın-
dan pek çok avantajlara sahip 
olduğunu dile getiren Altun, 
son yıllarda yapılan alt yapı 
yatırımları ile kendi dış ticare-
ti dışında, dünya ticaretinden 
lojistik alanında da pay almak 
adına önemli adımlar atıldığı-
na dikkat çekti.

Schönberger:
“logitrans’ın fuar takvimin-

de kalıcı bir yeri var”
Messe Münih Transport 

Lojistik Fuar Yöneticisi Dr. 
Robert Schönberger ise açı-
lış töreninde yaptığı konuş-
mada, “Pandemiye rağmen 

cirlerinde Türkiye’nin Önün-
deki Riskler ve Fırsatlar” ve 
“Demiryolu Taşımacılığı” pa-
nelleri yoğun ilgi gördü.

Sürdürülebilir başarısı ile 
sektörün en önemli lojistik 
organizasyonları arasında yer 
alan ‘Uluslararası logitrans 
Transport Lojis tik Fuarı’nın 
açılışı; EKO MMI Fuarcılık 
İdari Direktörü İlker Altun, 
Ticaret Bakanlığı Uluslara-
rası Hizmet Ticareti Genel 
Müdürü Emre Orhan Öztel-
li, Ticaret Bakanlığı Lojistik 
Dairesi Başkanı Yusuf Kara-
kaş, Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi (TİM) Başkanı İsmail 
Gülle, Uluslararası Nakliyeci-
ler Derneği (UND) Başkanı 
Çetin Nuhoğlu ile Uluslara-
rası Taşımacılık ve Lojistik 
Hizmet Üretenleri Derneği 
(UTİKAD) Başkanı Ayşem 
Ulusoy yaptı. 

Altun: “Sektörün başarılı 
çalışmalarını tüm dünya 

hayranlıkla izledi” 
3 gün sürecek olan fuarın 

ana konuları arasında Türk 

Lojistik Sektörünün Devleri 
14’üncü Kez ‘logitrans’ta Buluştu

Uluslararası logitrans Trans-
port Lojistik Fuar’ın da, 
somut iş anlaşmaları ve gö-
rüşmelerin oranı geçtiğimiz 
yıllara göre rekor düzeyde. 
Bu nedenle, fuarın başarılı 
olduğunu ve fuar takviminde 
kalıcı bir yeri olduğunu düşü-
nüyoruz.” dedi.

logitrans markasının yanı 
sıra genel olarak Türkiye ve ö-
zel olarak İstanbul lojistik pa-
zarına da inandıklarını kayde-
den Schönberger, “Size daha 
fazla gelişme sunmak istiyo-
ruz. Bu nedenle, bu olayı ge-
lecekteki gelişimi için bir çıkış 
olarak anlıyoruz. 2022 yılın-
da logitrans Yenikapı Avrasya 
Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 
yerini alacak. Bu bizim için 
sadece her zamanki seviyeye 
dönmek değil, gelişmek için 
de bir fırsat” diye konuştu.

Gülle: “logitrans,
ihracat hedeflerimize

ulaşma yolunda 
büyük önem taşıyor”

TİM Başkanı İsmail Gülle 
ise açılıştaki konuşmasında, 
Türkiye’de pandemi döne-
minde ürün tedariği konu-
sunda hiçbir aksamanın 
yaşanmadığını, Türkiye’nin 
bu zorlu dönemde de mal ve 
hizmet ihracatını sürdüre-
bildiğini kaydetti. 2021’in 
Türkiye’nin ihracatı için 
çok önemli bir yıl olduğunu 
belirten İsmail Gülle, “Ay-
lık bazda 20 milyar doları 
bu sene geçtik. Sene sonu 
hedefimizi şimdiden yaka-
ladık. 2021 yılının sonunda 

Fuarın açılış sunumunu 
EKO Fuarcılık Genel Müdür 
Yardımcısı Ekin Seren Ünsaç 

yaptı.

Birinci sayfadaki haberin devamı

TİM Başkanı İsmail Gülle

Messe Münih Transport Lojistik 
Fuar Yöneticisi

Dr. Robert Schönberger

QR kodu okutarak haberle 
ilgili videoları izleyebilirsiniz.
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hedeflerimizin çok daha ü-
zerinde bir rakama ulaşmayı 
bekliyoruz. Lojistik ülkemiz 
için büyük önem taşıyor. El 
ele vererek sektörümüzü da-
ha da ileri taşımalıyız” diye 
konuştu.

150 milyon ton olan ihra-
cat yükünün 250 milyon to-
na gittiğini görüyoruz diyen 
Gülle sözlerine şöyle devam 
etti: “14 yıldır düzenlenen 
Uluslararası logitrans Trans-
port Lojistik Fuarı  Avrasya 
bölgesinin en büyük taşıma-
cılık ve lojistik fuarı. Fuar, 
Avrupa ve Asya arasındaki 
kıtalararası tedarik zincirin-
de iş ilişkileri kurabilmek i-
çin en uygun platform. 2021 
Türkiye’nin ihracatı için 
çok önemli bir yıl. Avrupa 
ile Yakın Doğu arasında mü-
kemmel bir köprü oluşturan 
logitrans, ihracat hedefleri-
mize ulaşma yolunda büyük 
önem taşıyor.”

TİM olarak ihracatta 
2026’da 300 milyar dolar 
hedef koymuştuk ama pan-
demi bu hedeflerimizi öne 
doğru çekiyor.  İnşallah en 

Müdürlüğü’nün oluşması. 
2020 yılında,  yeni bir çağın 
doğumunu seyrettik. O da lo-
jistiktir ve tedarik zinciridir, 
ülkeler arasındaki ticaret ve 
ilişkilerdir. Her şey değişecek, 
her şey yeniden tasarlanacak, 
öncelikler yeniden belirlene-
cek.” dedi.

Sektörün Doğu-Batı,  
Kuzey-Güney arasında köp-
rü ve çok yetkin olduğunu 
vurgulayan Nuhoğlu sözle-
rini şöyle sürdürdü, “Bugün 
3’üncü neslin görev aldığı 
bir sektörde toplantılar yapı-
yoruz. Hem kurumsal hem 
tarihi hem de birikimleri ile 

beraber çok iyi bir sektörüz.  
Bu değişim rüzgârında Av-
rupa Birliği’ne yakın olma-
mız çok önemli. 

Malı üretmek tek başına 
önemli değil, kalitesi, fiyatı 
da önemli değil asıl önemli 
olan ulaştırabilmek. İlker Bey 
konuşmasında bütün şoför 
arkadaşlarımıza, uluslararası 
nakliyeciler arasındaki dost-
larımıza teşekkür etti, ben de 
kendisine teşekkür ediyorum.

Almanlarla beraber 14 yıl-
dır düzenledikleri Uluslarara-
sı logitrans Transport Lojistik 
Fuarı’na çok geniş katılım 
var, gerçekten çok mutluyuz.  
Sürdürülebilirlik çok önem-
li inşallah bu fuarı daha nice 
14’lere taşıyacağız.”

Ulusoy: “Pandemiden 
sektör olarak başarılı bir 

şekilde çıktık”
“Uluslararası Taşımacılık 

ve Lojistik Hizmet Üreten-
leri Derneği” (UTİKAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayşem Ulusoy, “UTİKAD 
olarak her yıl logitrans fua-
rına katılım sağlıyor ve sek-
törümüzün nabzını bu dev 
organizasyonda sizlerle bir-

yüksek ihracat rakamlarını 
Cumhuriyetimizin 100’ün-
cü yılında tüm sektörleri-
mizle kutlar ve Türkiye’nin 
daha gelişmiş bir ülke olma 
yolunda hepimizin gayretle-
rinin karşılığını görürüz.”

Nuhoğlu: 
“Sürdürülebilirlik çok 

önemli logitrans’ı daha nice 
14’lere taşıyacağız”

Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği (UND) Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nu-
hoğlu ise yaptığı konuşmada, 
14’üncü kez düzenlenen U-
luslararası logitrans Transport 
Lojistik Fuarı’nın bu zor pan-
demi şartlarda sahiplenilmesi-
nin sektöre duyulan güvenin 
göstergesi olduğunu kaydetti.

“Türkiye’nin hizmet ihra-
catında en fazla dövizi Turizm 
getirir ama ikinci sırayı her za-
man taşımacılık sektörü alır” 
diyen Çetin Nuhoğlu, “Taşı-
macılık sektörü Türkiye’ye 10 
milyar doların üstünde mal 
sevk etmeden döviz getiriyor. 
45 yıldır sektörün içindeyim. 
Beni en çok mutlu eden geliş-
me Ticaret Bakanlığı altında 
Hizmet İhracatçıları Genel 

larını elbirliği ile birlikte 
açtık, birlikte yol kat ettik. 
Tüm üyelerimize ve sektö-
re olan inancımız katlana-
rak devam ediyor. 3 gün 
sürecek logitrans fuarında 
UTİKAD yönetim kurulu 
olarak üyelerimizle buluşa-
cağız ve her türlü sorunla-
rına sektörel bazda çözüm 
üretmeye çalışacağız. Söz-
lerimin sonunda, Eko Fuar-
cılık ve Eko MMI Fuarcılık 
İdari Direktörü İlker Altun 
ve ekibine bizleri bu kalite-
li organizasyonda bir araya 
getirdiği için çok teşekkür 
ediyorum.”

likte tutuyoruz. logitrans’ı 
artık yuvamız gibi hissediyo-
ruz.” dedi.

Lojistik sektörünün Türki-
ye ekonomisinin büyük girdi 
sağlayan hizmet sektörleri a-
rasında turizmden sonra ikin-
ci sırada yer aldığını belirten 
Ulusoy, “2020 ve 2021 yılın-
da küresel pandeminin etkisi 
ile zorluklarla geçti. Sektör 
olarak bu sınavdan çok başa-
rılı bir şekilde çıktığımızı gö-
rüyorum.” diye konuştu.

“Ülkemiz için bu süreçte 
canla başla çalışan, sahada 
olan tüm meslektaşlarıma 
da ayrıca teşekkür etmek is-
tiyorum. Pandemiyle olan 
savaşı hep beraber kazandık” 
diyen Ayşem Ulusoy, konuş-
masını şöyle sürdürdü; “İlker 
Altun’un dediği gibi ‘Önce 
sağlık sonra lojistik’ dedik. 
Sektörün hak ettiği değeri 
ve yerini bir kez daha hep be-
raber anlamış olduk. Bu sü-
reçte de alt yapılarımız özel-
likle iş yapış modellerimizi, 
iş yapış şekillerinizi değişti-
rerek dijital altyapılarımızı 
oluşturduk.  

UTİKAD olarak biraz 
da kadının lojistikteki etki-
sinden konuşmak istiyoruz. 
Evet kadın lojistikte nere-
de, kadın lojistikte nasıl bir 
etki yaratıyor bu bizim yeni 
çalışma alanlarımızdan biri 
olacak.  Bu konuda benim 
de aynı zamanda üyesi ol-
duğum ve birlikte işbirliği 
yaptığımız WİLAT Türkiye 
ile de çok başarılı işler ya-
pacağız. UTİKAD olarak 
sektörümüzün tüm zorluk-

EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun: 

“LOGITRANS LOJISTIĞE ILIŞKIN
TÜM YENILIKLERIN VITRINI” 

Haberin devamı 24’üncü sayfada

UND Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu

UTİKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayşem Ulusoy

BU yıl 14’üncü kez gerçekleştirdiğimiz 
Uluslararası logitrans Transport Lojistik 
Fuarı, etkileri devam eden salgına rağmen 
18 ülkeden 122 katılımcı ile kapılarını açtı. 
Geçmiş yıllarda 15 binlere dayanan ziya-
retçi sayılarının, bu yıla ilişkin özel koşul-
larda bile 10 bini aşmasını bekliyoruz.  
Salgına ilişkin kısıtlamalar başladığında, 
logitrans adına çok iyi bir yerdeydik. An-
cak pek çok iş ile birlikte fuarcılık tümüy-
le durdu. Lojistik, gıda ve ilaçla birlikte 
yoluna devam etti. Bu süreçte lojistikçi-
lerin hayatın devamı adına sergiledikleri 
başarılı çalışmaları tüm dünya hayran-
lıkla izledi. 

Karada, havada, denizde, kapılarda, 
limanlarda olağanüstü zorluklar yaşan-
dı. Şoföründen kaptanına, depocusundan 
hamalına, sağlıkçılar kadar olmasa da 
büyük risklerle, yer yer kopan dünya te-
darik zincirinin her bir halkasını bir birine 
bağlayanlara, sizlerin huzurunda saygı-
larımı sunuyorum. 

Bu süreçte çok şey değişti. Biz de fua-
rımızın; ‘Hayatın devamı için lojistik’ olan 
mottosunu, ‘Önce sağlık, sonra lojistik’ 
olarak değiştirdik. 

Dijitalleşme, e ticaret, e mobilite yanı 
sıra çevre hassasiyeti ve iklim değişi-
mi en üst düzeyde gündeme gelir oldu. 
Gelişmeler, iş yapma biçimini de değişti-
riyor. İş yapma biçimi değiştikçe lojistik 
de değişiyor. İşte fuarlar, bu değişimlerin 
ete kemiğe büründüğü, görücüye çıktı-
ğı alanlardır. O yüzden, kitleler,yeniden; 
markaları büyüten, endüstrilerin ürün 
döngüsünü takip ettikleri en canlı ve ola-
ğanüstü bir organizma gibi işleyen fuar-
lara koştu. Geçmişte olduğu gibi bundan 
sonra da rakibi ile yan yana durmaktan, 
bildiğini paylaşmaktan, yeniliklere açık 
şekilde ortada durmaktan kaçınmayan-
ların işleri elbette daha kolay olacaktır. 

Artık rekabetteki üstünlüğü üretim 
alanlarına sahip olmak ve üretim gücü 
kadar lojistik olanaklar ve erişilebi-
lirlik belirliyor. Dünyanın en büyük 
ekonomilerinden biri olan Al-
manya, aynı zamanda lojistikte 
dünyanın en büyük markalarının 
sahibi. ABD her alandaki haki-
miyetini, dünyaya yayılmış bu-
lunan şirketlerinin çıkarlarını 

en üst düzeyde korumak için seferber 
ediyor. Son yıllardaki gelişimiyle dünya-
nın fabrikası durumuna gelen Çin ise Ku-
şak ve Yol projesi ile ticarette lojistiğin 
önemini açık şekilde gösterdi. Lojistik, 
şirketler ve ülkeler için ulusal güvenlik, 
moda deyişle beka demektir...

Bulunduğu yer sayesinde lojistik açı-
sından pek çok avantajlara sahip olan 
Türkiye, son yıllarda yaptığı alt yapı 
yatırımları ile kendi dış ticareti dışında, 
dünya ticaretinden lojistik alanında da 
pay almak adına önemli adımlar attı. Her 
ne kadar sektörün her yıl düzenlenen 
en büyük etkinliği, uluslararası vitrini ve 
yüzü durumunda olan logitrans’ta yete-
rince temsil edilmeseler de, her biri yeni 
yapılmış bulunan hava ve deniz limanla-
rı, köprüler, kıtalararası sualtı geçişleri, 
demiryolları, tüneller ve bunların yanı 
sıra THY, PTT, TCDD gibi kurumlarımız, 
Türkiye’nin lojistik gücüne güç katıyor.

Ancak Türkiye’nin lojistik alanındaki 
en önemli gücü, bazıları her kıtaya ya-
yılmış ve kendi ağını kurmuş bulunan 
ve logitransta da temsil edilen başarılı 
birer dünya şirketi olma yolundaki lo-
jistikçileri, bunların kendini yetiştirmiş 
nitelikli yöneticileri, vizyoner ve çalışkan 
personeli, güçlü bir özel sektör altyapı-
sı ve daha da önemlisi salgın dönemin-
de de kendini ispatlayan, dijitalleşmede 
aldığı yol ile dünya ortalamasını geride 
bırakan,bir birinden başarılı lojistik şir-
ketleridir. Onları fuarımızda ağırlamak-
tan son derece memnunuz.  

Zaten iddiası olup 
da bu fuarda, 

yani bu ticari 
anlamdaki er 
meydanın-
da olmayan 
yoktur. 



FUAR

24
KASIM 2021

23’üncü sayfadaki haberin devamı

Società Alpe Adria S.p.A da Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı’na 5’inci kez
katılımından dolayı 1 yıldızlı plaket almaya hak kazandı.

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, Ticaret Bakanlığı Lojistik Dairesi Başkanı Yusuf Karakaş,
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy, EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun

ve katılımcılardan oluşan ekip açılışın ardından standları ziyaret etti.
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Haberin devamı 26’ncı sayfada

TİM Başkanı İsmail Gülle Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı açılışında fuara 5’inci kez katılarak 1 yıldızlı plaket almaya hak kazanan 
360 Payment Solutions, Tallink Silja Oy, Oregon Teknoloji Hizmetleri A.Ş., Sarp Intermodal A.Ş. ve 10’uncu kez katılım göstererek 

2 yıldızlı plaket almaya hak kazanan Port of Trieste ve Omsan Lojistik A.Ş.’ye plaketlerini verdi. 
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25’inci sayfadaki haberin devamı

Gizem Şenyaprak, 
Müşteri İlişkileri ve Pazarlama Müdürü, 
Galata Taşımacılık, Türkiye

Onur Talay, 
CEO, 
Sarp Intermodal, Türkiye

Özlem Yurttaş, 
Yönetici Asistanı, 
NGL Lojistik Ltd. Şti., Türkiye

Onur Güvenler, 
Genel Müdür, 
Mark Multimodal Taşımacılık Hizmetleri A.Ş., Türkiye

Fuarın gerek sektör paydaşlarımızla, gerekse müşterilerimiz ile buluşup, görüşmek 
için doğru bir iletişim aracı olduğuna inanıyoruz. Bu fuarın desteklenerek daha da 
büyük kitlelere hitap etmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Özellikle evden çalışma dönemlerinde kişisel temasın ne kadar önemli olduğunu 
gördük. Proje planlamaları kapsamında Doğu Avrupa’ya kombine taşımacılığına, 
İpek Yolu taşımacılığına ve her zaman birlikte çalışmaya ihtiyacımız var.  logitrans’ta 
sektörle buluşmak herkesin birbiriyle daha iyi anlaşmasını sağlıyor.

logitrans Fuarı’na 2. Katılımımız oldu. Pandemiye rağmen standa gelen 
ziyaretçilerimizin yoğun olması bizi çok sevindirdi. NGL Lojistik olarak 
verimli bir fuar geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Özellikle pandemi zamanında uzaktan çalışma dönemlerinde yakın ve 
göz temasının hem şahıs hem de şirketler arasındaki önemini anlamış 
olduk. logitrans Fuarı’nın özellikle yabancı partnerlerimizi ağırladığımız, 
projelerimizi birbirimiz ile paylaşıp gelişmesi yönünde yararlandığımız bir 
etkinlik olduğunu belirtmek isterim.

Berkcan Danış, 
Genel Müdür, 
Pace Lojistik Hiz. İç Ve Dış. Tic. A.Ş., Türkiye

6 senedir katılım sağladığım logitrans Fuarı’nda bu sene de çok verimli bir şekilde 
fuarı tamamladık. Gerek müşterilerimiz gerek sektör paydaşları ile uzun pandemi 
süreci sonrası bir arada olup görüşmeler yapmak bizler için çok faydalı oldu. 
Gelecek sene tekrardan fuarda yerimizi aldık, yurtiçi ve yurtdışı katılımın daha fazla 
olacağı dileği ile yeni fuarı heyecan ile beklemekteyiz.

Turkish Cargo 

Turkish Cargo olarak, 14’üncüsü gerçekleştirilen Türkiye’nin en kapsamlı uluslararası 
taşımacılık ve lojistik fuarı logitrans’a her yıl olduğu gibi bu yıl da katılım sağlayarak 
iş ortaklarımızla bir araya geldik. Bu vesile ile satış faaliyetlerimiz, uluslararası 
müşteri portföyümüz ve iş birliklerimizin güçlenmesi konusunda fayda sağlanmıştır.
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Haberin devamı 28’inci sayfada
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12 yıldır aralıksız devam eden, 
Lojistik Ödülleri Yarışması’nın 
ödülü Atlas, sahiplerini buldu. 
EKO MMI’ın ev sahipliğinde, 
Uluslararası logitrans Trans-
port Lojistik Fuarı sırasında 11 
Kasım 2021 günü düzenlenen 
törenle sonuçları açıklanan 
yarışmada,  toplam 26 ödül 
sahipleriyle buluştu.  Farklı ka-
tegorilerde 72 aday yarışırken, 
4 ihracat şirketi de jüri tarafın-
dan ödüle layık görüldü.

Atlas Lojistik Ödülleri Or-
ganizasyon Komitesi Başkanı 
İlker Altun yaptığı konuşmada, 
“Türkiye’de ikincisi yapılırken 
‘geleneksel’ diye adlandırılan 
pek çok etkinlik duyarız. Ama 
biz aralıksız olarak gerçekleş-
tirdiğimiz, bu yıl da ‘tam bir 
düzine’ sayısına ulaştırdığımız 
yarışmamızla gurur duyuyo-
ruz.” dedi.

Altun konuşmasına şöyle de-
vam etti: “Şirketlerin, faaliyet 
belgesi kapsamında gerçekleştir-
diği verilerin değerlendirildiği 
kategoride 15, kurumsal üyelik-
lerine göre sundukları verilerin 
değerlendirildiği kategoride 16, 
olmak üzere toplam 31 firma 
kurumsal yarışma dalımızda ö-
dül için yarıştı. Bu dalda sonuç-
lar, firmaların beyan ettikleri 
verilerin kendi içinde karşılaştı-
rılması ile elde ediliyor.

Değerlendirmeler yapılır-
ken kullanılan ve sürekli ge-
liştirilen hesaplama şablonu 
sayesinde; istihdama, yatırıma, 
son iki yılın verileri karşılaştı-
rılarak sağlanan gelişime puan 

verilmektedir. Böylece daha 
küçük rakamlar bildirse de 
kendi içinde ilerleme gösteren 
şirketlerin kazanabilmesine de 
fırsat tanınmaktadır. Her dalda 
bir aday ancak bir ödül alabili-
yor. Böylece aynı başlık altında 
yarışan şirketler arasındaki bü-
yük-küçük farkı önemli ölçüde 
yok olmaktadır.

Yarışmamızda 11 proje ise 
Jüri Özel Ödülleri dalında ya-
rıştı. Bu kategoride sonuçları 
jüri üyeleri belirliyor. Lojistik 
alanında gerçekleştirilmiş bu-
lunan inovatif, çevreci, vizyoner 
projelerin, jüri tarafından de-
ğerlendirilmesiyle sonuca varılı-
yor. Bu yıl jüri tarafından değer-
lendirilmeye alınan 11 projeden 
2 tanesi ödüle hak kazandı.

Sonuçları internet oyla-
ması ile belirlenen ve yılın 
‘EN’lerinin seçildiği yarışma 
kategorimizde ise 30 aday var-
dı. Adaylarımız için toplam 
7 bin 505 oy geldi. En çok oy, 
doğal olarak en çok adayın ya-
rıştığı Karayolunda Yılın Lojis-
tikçisi dalında kullanıldı.”

İlk olarak 2016 yılında ve-
rilmeye başlanan ve bugüne 
kadar 29 firmanın aldığı lojis-
tiğe katkı ödülüne de değinen 
İlker Altun, “Burada, lojistik 
sektörüne yarattıkları iş po-
tansiyeli ile katkıda bulunan, 
lojistik hizmeti verenlerle 
iyi ilişkiler sürdüren iç ve dış 
ticaret şirketlerimize, sektö-
rümüz adına birer teşekkür 
ödülü takdim ediyoruz. Bu yıl 
jürimizin önerisi ve onayı ile 4 
firmamız bu ödüle değer bu-

lundu.” dedi.
İlker Altun konuşmasının 

sonunda şunları ifade etti: 
“Sektörümüzün bu en itibar-
lı, ayrıcalıklı ve de özel olarak 
tasarlanmış ikonik ödülünü 
kazananları tebrik ediyorum. 
Ancak yalnızca kazananları 
değil, tüm yarışmacıları tebrik 
ediyorum. Yarışmamızın asli 
unsuru elbette yarışmacılardır. 
Bu nedenle, bizlere güvenerek 
yarışmaya katılan, bilgilerini 
paylaşan yarışmacılarımıza te-
şekkür ediyoruz.

Yarışmamızın ve ödüllerimi-
zin güvenilirliği ve itibarı, son 
derece nitelikli ve güçlü jüri 
sayesinde olmaktadır. Jüri üye-
lerimize değerli katkılarından 
ötürü teşekkür ediyoruz. 

12 yıllık ödül törenimize ev 
sahipliği yapmış bulunan EKO 
MMI Fuarcılık ve logitrans 
ekibini, bu organizasyonun 
mutfağında yer alan Aysberg 
ekibini, başarılı organizasyon 
nedeniyle hem kutluyor hem 
de teşekkür ediyorum.”

Erkeskin:  
“Ödülü hak eden firmalar 
zor süreçlerden geçerek bu 

başarıyı yakaladılar”
FIATA Kıdemli Başkan 

Yardımcısı Turgut Erkeskin 
yaptığı konuşmada, “Burada 
değerli ihracatçılarımız, it-
halatçılarımız aslında bizim 
işlerimizin ana kaynağı olan 
firmalar da var. Biliyorsunuz 
çok zor bir dönemden geçtik 
2 sene boyunca pandeminin 
başladığı günden beri lojistik 
sektörü çok büyük badireler 

Lojistik Ödülü ‘Atlas’ 
Sektörü 12’nci Kez 
Taçlandırdı

Lojistik Ödülü ‘Atlas’ Lojistik Ödülü ‘Atlas’ 
Sektörü 12’nci Kez Sektörü 12’nci Kez 
TaçlandırdıTaçlandırdı

atlattı ve hala sorunlar tama-
men çözülmüş değil.  Sınır 
kapılarımızdan çıkarken, müş-
terilerimize konteyner bulur-
ken, konteyner navlunlarını 
optimize etmeye çalışırken, 
gerek iç gerek dış dağıtımları 
yaparken Türkiye’de, yurtdı-
şında her yerde çok büyük sı-
kıntılarla mücadele ettik hala 
da mücadele etmeye devam 
ediyoruz. Bu mücadelede ay-
nı miktarda iş yapsak dahi 2-3 
kat efor sarf ederek yapmamız 
gerekti. Dolayısıyla bu seneki 
ödüller aslında çok daha de-
ğerli ve kıymetli çünkü ödülü 
hak eden firmalar bu kadar zor 
süreçlerden geçerek bu başarı-
yı yakaladılar. 

Türkiye her geçen ay ihraca-
tını arttırdı ve bugünkü seviye-
sine geldi. Biz jüride gerçekten 
çok zorlanıyoruz kolay bir karar 
değil ama mümkün olduğu ka-
dar maksimum ölçüde objektif 
kriterlere göre çalışmalarımızı 
yapıp değerlendirmeleri ortaya 
koyuyoruz. Ben tekrar bütün 
ödül alanları tebrik ediyorum 

ama bundan sonraki kriterleri-
mizde herhalde hepimizin çok 
duyarlı olması gereken yeşile 
olan yatırımları, çevreye olan 
duyarlılığı maksimum seviyeye 
çıkartan firmalar biraz daha ön 
planda olacak. Ben önümüzde-
ki sene yatırımlarını planlarken 
bu hususta çok dikkat etmenizi 
özellikle rica ediyorum hepimiz 
için geleceğimiz için çevre için 
önemli olan konu yeşile olan 
duyarlılık.”

Ulusoy: “Lojistik hak ettiği 
değeri almalı”

2020-2021 döneminin zor 
bir dönem olduğunu belirten 
UTİKAD Başkanı Ayşem Ulu-
soy, “Hayatımızın önce sağlık 
dediğimiz döneminde anladık 
ki sektörümüz çok önemli bir 
noktada. Önce sağlık sonra 
lojistik diyerek, sektörün hem 
kamuoyunda hem de ticaret 
alanında konumladığı ve hiza-
landığı yerin önemini bir kez 
daha kanıtladık. Sahada şoför-
lerimiz, liman elemanlarımız, 
havalimanında çalışan arkadaş-
larımızla hep beraber canla baş-
la çalışarak tedarik zincirinin 
aksamaması adına elimizden 
gelen tüm çabayı gösterdik. 

Başta tüm meslektaşlarımızı 
bu konuda tebrik ediyorum ve lo-

jistik sektörünün bu süreçten çok 
başarılı çıktığına inanıyorum. 

Lojistik sektörü bu ivme ve 
başarılı stratejik planlarla yolu-
na devam ederse gelecekte çok 
parlak bir çağın bizi beklediği-
ni düşünüyorum. Çünkü dünya 
ticaretinde ekonomik düzenin 

değiştiğini ve kartların yeniden 
karıldığını düşünüyorum. Lo-
jistik kesinlikle hak ettiği değeri 
almalı. Turgut Bey’in bahsettiği 
yeşil lojistik konusu çok önemli 
ben kadın lojistikçi ödülünün de 
gelecek dönemde mutlaka veril-
mesini, artık kadının sektördeki 
rolünün ve etkinliğinin konuşul-
ması gerektiğini düşünüyorum.”

Özer: “Atlas Lojistik Ödülleri 
sektörümüz adına  

önemli bir kazanımdır”
 “Tarafsız bir ödül organi-

zasyonunun 12 yıldır sürdürü-
lüyor olması sektörümüz adına 
önemli bir kazanımdır” diyen 
UND İcra Kurulu Başkanı Al-
per Özer, “Jürisinde sektör der-
nekleri ve sektörel yayınların 
olması sonuçların selameti açı-
sından oldukça kıymetli. Başa-
rı açısından ödüllerin ne denli 
motive edici olduğunu biliyo-
ruz. Büyük çalkantı yaşandığı, 
dünyayı kasıp kavuran salgının 
işleri altüst ettiği bir yılın ardın-
dan verilecek ödülün anlamı ve 
motivasyonu daha büyük ola-
caktır. Bu nedenle 2 yıldır fiziki 
olarak yapılamayan ödül tören-

lerinin bu yıl nihayet gerçekleş-
tirilebiliyor olması sevindirici.

Ödülün en büyüğü elbette 
başarının kendisidir. Ancak 
başarının taltif edilmesinin de 
gelecek başarılara zemin ha-
zırladığı unutmamalıyız. Bu 
açıdan bakarsak Atlas Lojistik 
Ödülleri sektörümüzün başa-
rılı şirketlerini ve çalışanlarını 
sektör kamuoyuna sunması, 
başarıların görüldüğünü hisset-
tirmesi, kazananların bu başa-
rıları başkalarına göstermesini 
sağlaması açısından son derece 
önemlidir. Böylesi önemli çalış-
mayı azimle sürdüren Aysberg 
ekibini kutluyorum. 

Dernekler olarak doğrudan 
üyelerimize ve çalışanlara yöne-
lik bu ödüllerin gelişerek devam 
ettirilmesini canı gönülden des-
tekliyoruz. Sektörümüzün diğer 
paydaşlarının da görünürlüğüne 
katkı sağlayan ödül organizas-
yonu saygınlığını ve güvenli-
ğinin en önemli şartı olan jüri 
çalışmalarında aktif olarak bu-
lunmaktan da son derece mem-
nunum. Bundan sonrası için de 
UND olarak bu organizasyona 
desteğimizi sürdüreceğiz.”

QR kodu okutarak haberle 
ilgili videoları izleyebilirsiniz.

Birinci sayfadaki haberin devamı

Atlas Lojistik Ödülleri 
Organizasyon Komitesi Başkanı 

İlker Altun

FIATA Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Turgut Erkeskin

UTİKAD Başkanı 
Ayşem Ulusoy

UND İcra Kurulu Başkanı 
Alper Özer
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zinciri çözümleri oluşturan 
Globelink Ünimar, Ulusla-
rarası Taşıma İşleri Organi-
zatörleri (R2/TİO) katego-
risinde birincilik ödülüne 
layık görüldü.

Globelink Ünimar’ın bi-
rinciliği; toplam cirosu, çalı-
şan sayısı, yurtdışı sefer sayısı 
ve yurtdışı deniz, demiryolu 
ve havayolu taşımalarının 
bir önceki yıla göre gelişimi 
seçici jüri tarafından incele-
nerek saptandı.

HER yıl artan bir ilgi ve 
merakla sonuçları bekle-
nen Atlas Lojistik Ödülleri 
2021 yılında da sektörün 
markalarına değer katma-
ya devam ediyor. Lojistik 
sektörüne katkı sağlayan 
çalışmalarıyla öne çıkan dış 
ticaret firmaları da altıncı 
kez ödülle buluştular. 12 
yıldır kesintisiz devam eden 
yarışmada 26 başvuru ödül 
almaya hak kazandı. 

Sektörün başarılı firma-
larının bu yıl 12’nci kez 
ödüllendirildiği Lojistik 
Ödülleri’nde jüri aday fir-
maların son bir yıllık akti-
vitelerini değerlendirdi. Şir-
ketlerin bir yıllık aktiviteleri 
ile bir önceki yıl aktiviteleri 
arasındaki büyümeye ve bü-
yümeleri hangi alanda ol-
duğunu göz önünde bulun-
duran jüri, titiz çalışmaları 
sonucunda Lojistik Ödülü 
Atlas’ın sahiplerini belirledi.

Ekol, Omsan, Sarp Inter-
modal ve Arkas Lojistik gibi 
önemli markaların perfor-

iş ve değer yaratan çalışma-
larıyla öne çıkan dış ticaret 
şirketleri 6’ncı kez ödüllendi-
rildi. Çeşitli kaynaklar dan a-
lınan öneriler ve verilere göre 
bir değerlendirme yapan jüri 
kararıyla 4 firma ‘Lojistiğe 
Katkı Ödülü’nün sahibi oldu. 
Bu yılda internet üzerinden 
aday olan veya gösterilen lo-
jistik yöneticileri ve firmalar 
yine internet üzerinden ya-
pılan oylama ile ödül almaya 
hak kazandı.
NGL Lojistik yurtiçi taşıma 
işleri dalında zirveye oturdu

NGL Lojistik, Yurtiçi Ta-
şıma İşleri Organizatörleri 
(R1/TİO) kategorisinde yı-
lın en başarılı lojistik şirketi 
seçildi.

Toplam ciro (Türk Lirası), 
çalışan sayısı ve şube sayısı 
gibi kriterlerdeki performas 
artışının dikkate alındığı bu 
kategoride R1/TİO belgesi 
bulunan firmalar arasında 
yapılan değerlendirme sonu-
cunda  NGL Lojistik ipi gö-
ğüsleyen firma oldu.

da, çalışan sayısı ve şube sayısı 
gibi kriterlerde ki performans 
artışları göz önüne alındı. Yurt 
genelinde yaygın ofisleri ve 
deneyimli çalışanları ile ürü-
nün, satıcıdan alıcıya ulaşma 
sürecinde, depolaması, paket-
lemesi, stok kontrolü taşıma 
ve dağıtım hizmetleri tedarik 
zinciri konseptinde müşteri-
lerine sunan Arkas, yarışma 
kriterleri kapsamında; yurt 
genelindeki ofis sayısı, çalışan 
sayısı ve ciro olarak sunduğu 
rakamlar ile ilk sırada yer aldı.

Omsan L2 kategorisinde 
yerini kaptırmıyor

Omsan Lojistik, Lojis 
tik Ödülleri Yarışması’nda, 
Ulaştırma Belgesi’ne dayalı 
hizmetler dalında ‘Uluslara-
rası Lojistik İşletmeleri’ ödü-
lünün sahip oldu.

Yurtiçinde İstanbul, Koca-
eli, İzmir, Bursa ve Ankara ile 
yurtdışında Fransa ve Fas ile 
birlikte 125 bin 50 m² depo-
lama alanı; yurtiçinde Bursa, 
İstanbul, Kocaeli ve yurtdı-
şında Romanya ve Fas’ta 850 
bin m² park sahası ve bin 721 
çalışanı ile hizmet sunan Om-
san Lojistik, cirosu (USD), 
çalışan sayısı, yurtdışı sefer ve 
şube sayısı, özmal araç sayısı, 
yurtdışı deniz (Ton-TEU) 
taşımaları, hava taşımaları 
cirosu, demiryolu taşımaları 
(Ton) kapalı depo ve antrepo 
alanları (m2) gibi kriterler 
dikkate alınarak seçici jüri 
tarafından L2 kategorisinde 
ödül almaya layık görüldü.
Ticari Eşya taşımacılığında 

ödül İmsan Group’un
Uluslararası Ticari Eşya Ta-

met veren Yurtiçi Lojistik İş-
letmeleri kategorisinde Arkas 
Lojistik; birinci oldu. Bu dal-

mansları, projeleri yada yöne-
ticileri yarışmada yer aldı.

Her yıl olduğu gibi baş-
vuru esaslı olarak yapılan 
yarışmada, Türkiye Cumhu-
riyeti Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’ndan Karayolu 
Taşıma Kanunu çerçevesinde 
belge alan firmalar; ciroları, 
çalışan sayıları, sefer sayısı, 
araç sayıları ve depo alanları 
gibi kriterlere göre değer-
lendirildi ve bu kategoride 
5 ödül sahipleriyle buluştu. 
Meslek örgütü üyeliklerine 
göre de denizyolu, havayolu, 
demiryolu ve liman işletmeci-
liği alanında 7 ödül dağıtıldı. 

Yarışmada, jüri üyelerinin 
seçimine bağlı şekilde sonuç-
lanan Lojistik Proje Ödülleri 
dalında ise 2 proje ödüle de-
ğer bulundu. Ayrıca, lojistiğe 

Globelink Ünimar R2/TİO 
kategorisinde ilk sırada
Küresel ölçekte tedarik 

Arkas Lojistik yurtiçindeki 
en iyi lojistik işletmecisi
L1 Belgesi kapsamında hiz-

2021 Lojistik Ödülleri Sahiplerini Buldu

Haberin devamı 30’uncu sayfada

2021 LOJISTIK ÖDÜLLERI KAZANANLARI

UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özer, (soldan sağa) ‘Uluslararası Ticari Eşya Taşımacıları’ dalında 
İmsan Group’a, ‘Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri’ dalında Globelink Ünimar’a ve  

‘Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri’ dalında NGL Lojistik’e ödüllerini verdi.

‘Demiryolu Taşıyıcıları (Operatörler)’ dalında Medlog Lojistik, ‘Demiryolu Taşıyıcıları (Forwarder) 
dalında Sarp Intermodal ve ‘Liman İşletmeleri’ kategorisinde kazanan Mersin Uluslararası Liman 
İşletmeleri ödüllerini Dünya Gazetesi yazarı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkan Vekili 

Vahap Munyar’ın elinden aldı.

Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri (R1/TİO): ......................................................................... NGL Lojistik
Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (R2/TİO): ..................................................... Globelink Ünimar
Yurtiçi Lojistik İşletmecileri (L1): ............................................................................................. Arkas Lojistik
Uluslararası Lojistik İşletmecileri (L2): ................................................................................Omsan Lojistik
Uluslararası Ticari Eşya Taşımacıları (C2): ............................................................................. İmsan Group

FAALİYET BELGESİNE GÖRE

Liman İşletmecileri: .......................................................................Mersin Uluslararası Liman İşletmeleri
Demiryolu Taşıması Firmaları (Forwarder): .....................................................................Sarp Intermodal
Demiryolu Taşıması Firmaları (Operatörler): ..................................................................... Medlog Lojistik
Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Forwarder): ............................................................ Arkas Lojistik
Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Gemi Sahipleri):........................................ MSC Gemi Acenteliği
Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Forwarder): ......................................................... Globelink Ünimar
Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Havayolu Taşıyıcısı): ................................................ Turkish Cargo

KURUMSAL DAĞILIMA GÖRE

“Kadın İçin Taşıyoruz” projesi ile .............................................................................DFDS Akdeniz İş Birimi
“LTLZone: Parsiyel Yük Planlama Yazılımı” Projesi ile ......................İnnoceed Yazılım ve Danışmanlık

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

Yılın En Beğenilen Lojistik Şirketi: .................................................................VİP Uluslararası Taşımacılık
Yılın Lojistik Tedarikçisi: ............................................................................................................. Siber Yazılım
Yılın Lojistik Yöneticisi (Karayolu): ..............................................................Arzu Akyol Ekiz (Ekol Lojistik)
Yılın Lojistik Yöneticisi (Demiryolu):.................................................Yiğit Altıparmak (Sarp Intermodal)
Yılın Lojistik Yöneticisi (Denizyolu): ...........................................Deniz Dinçer Memiş (Sarp Intermodal)
Yılın Lojistik Yöneticisi (Havayolu): .................................................................... Seza Yürek (NGL Lojistik)
Yılın Depo Yöneticisi: ...................................................... Serdar Haskılıç (VİP Uluslararası Taşımacılık)
Yılın Kargo / Kurye Yöneticisi: .................................................................... Çetin Balekoğlu (CDEK Kargo)

İNTERNET OYLAMASINA GÖRE

“Lojistiğe Katkı Ödülü” ...................................................Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayi A.Ş.
“Lojistiğe Katkı Ödülü” ................................................................................... Aydın Tekstil Tic. ve Paz. A.Ş.
“Lojistiğe Katkı Ödülü” ....................................................................................DeFacto Perakende Tic. A.Ş.
“Lojistiğe Katkı Ödülü” ...............................................................................Muratbey Gıda San. ve Tic. A.Ş. 

LOJİSTİĞE KATKI ÖDÜLLERİ
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miryolu taşıması firmaları 
kategorisiydi.

Toplam ciro, özmal vagon 
sayısı, çalışan sayısı, yurtdışı 
demiryolu taşımaları (Ton), 
yurtiçi demiryolu taşımaları 
(Ton) gibi kriterler dikka-
te alındığında Demiryolu 
Taşıması (Operatörler) da-
lında ödülü kazanan firma 
Medlog Lojistik oldu.

Medlog Lojistik, hem taşı-
ma cirosundaki artışları hem 
de taşıdığı yük miktarında 
yaşanan artışlar ile dikkat 
çekti ve bu yıl jüri tarafından 
ödüle layık görüldü.
Demiryolu Taşıması Firmaları 

(Forwarder) Dalında
Sarp Intermodal zirvede
Demiryolu Taşıması Fir-

şımacıları kategorisinde ödül 
alan firma İmsan Group oldu. 
İmsan Group; ödülü, toplam 
ciro, çalışan sayısı, yurt dışı şu-
be sayısı, yurt dışı sefer sayısı 
ve toplam C2 belgeli araç sa-
yısına ve son iki yılda bu sayı-
lardaki değişime göre elde etti.
Mersin Liman İşletmeciliği 

başarısını sürdürüyor
Yarışmada ödül ile dönen 

bir diğer firma da Mersin 
Uluslararası Liman İşletme-
ciliği AŞ. (MIP) oldu. Liman 
İşletmecileri dalında zirvenin 
sahibi; ciro, çalışan sayısı, 
elleçlenen konteyner adedi, 
elleçlenen kuru yük miktarı 
(Ton), elleçlenen likit (Ton) 
ve elleçlenen araç sayısı kri-
terleri sonrasında belirlendi.

Coğrafi konumu, kapasi-
tesi geniş hinterlandının yanı 
sıra yurtiçi ve yurtdışına olan 
çok modlu bağlantı kolaylı-
ğının sağladığı avantajlarla, 
yalnız Türkiye’nin değil aynı 
zamanda Ortadoğu ve Do-
ğu Akdeniz’in de en önemli 
limanları konumunda olan 
Mersin Limanı, bu coğrafi 
konumun getirdiği avantaj ile 
limanda elleçlenen yük mik-
tarında yaşanan artış ile dik-
kat çekti ve bu artışla MIP’e 
ödül verildi.

Demiryolu Taşıması 
Firmaları (Operatörler) 

ödülü Medlog Lojistik’in 
Yarışmada ödül verilen 

bir diğer alan ise kendi va-
gonları ile taşıma yapan de-

almaya hak kazanan firma 
Arkas Lojistik oldu.

Arkas Lojistik, toplam ci-
ro, çalışan sayısı, yurtdışı de-
niz taşımaları (TEU) ve yurt-
dışı deniz taşımaları dökme 
(Ton) gibi kriterler göz önüne 
alınarak ödül alan firmanın 
belirlendiği uluslararası de-
nizyolu taşımaları (Forwar-
der) kategorisinde rakiplerini 
geride bıraktı.
Uluslararası Deniz Taşıması

Firmaları (Gemi 
Sahipleri) ödülü MSC Gemi 

Acenteliği’nin oldu
Ödül alan bir diğer firma da 
Uluslararası Deniz Taşıması 
Firmaları (Gemi Sahipleri) 
kategorisinde yarışan MSC 
Gemi Acenteliği’nin oldu.

MSC Gemi Acenteliği çalı-
şan sayısı, yurtdışı deniz taşıma-
ları (TEU), Toplam Kapasite 
(dwt) gibi kriterler değerlendi-
rilerek ödüle layık görüldü.

‘Uluslararası Hava Taşıma
Firmaları’ (Forwarder)

dalında birinci Globelink
Ünimar Lojistik

‘Uluslararası Hava Taşıma 
Firmaları’ (Forwarder) kate-
gorisinde Globelink Ünimar 
Lojistik yerini kimseye kaptır-
mayarak ödülün sahibi oldu.

Turkish Cargo 
‘Havayolu Taşıyıcısı’ 

dalında bir kez daha lider 
‘Uluslararası Hava Taşıma 

Firmaları’ (Havayolu Taşıyı-
cısı) dalında Turkish Cargo 
ipi göğüsleyen firma oldu.

maları (Forwarder) katego-
risinde Toplam ciro, çalışan 
sayısı, yurtdışı demiryolu-
taşımaları (Ton), yurtiçi 
demiryolu taşımaları (Ton) 
gibi kriterler sonucunda 
ödülü almaya hak kazanan 
firma Sarp Intermodal oldu.

Sarp Intermodal, böylece 
“Demiryolu Taşıması Firma-
ları (Forwarder)” dalında üst 
üste dördünce kez ödülle bu-
luşmuş oldu.
Uluslararası Deniz Taşıması 

Firmaları (Forwarder)  
ödülünün sahibi  

Arkas Lojistik
Meslek örgütü üyeliklerine 
göre ‘Uluslararası Deniz Ta-
şıması’ (Forwarder) katego-
risinde Atlas Lojistik Ödülü 

ADAY belirleme ve oylama 
işlemleri www.lojistikodulle-
ri.com web sitesi kullanıcıları 
tarafından yapılan online ya-
rışmada 8 ödül dağıtıldı.

8 kategoride toplam 30 
adayın yarıştığı ve elde edi-
len sonuçların jüri tarafın-
dan tescil edildiği yarışmada, 
sonuçlar lojistik sektörünün 
tüm kesimlerinden gelen oy-
larla belirlendi.

VİP Uluslararası  
Taşımacılık  

‘Yılın En Beğenilen  
Lojistik Şirketi’

VİP Uluslararası Taşımacı-
lık, ağır taşımacılık, kombine 
taşımacılık, gümrükleme, de-
polama ve elleçleme gibi tüm 
lojistik hizmetleri ile beğeni 
toplayarak internet üzerinden 
yapılan oylama ile ‘Yılın En Be-
ğenilen Lojistik Şirketi’ oldu. 

Arzu Akyol Ekiz (Ekol 
Lojistik) Karayolunda en 

fazla oyu olan yönetici oldu
İnternetten yapılan oyla-

malar sonrasında Ekol Türki-
ye Ülke Müdürü Arzu Akyol 
Ekiz ‘Yılın Karayolu Lojistik 
Yöneticisi’ seçildi.

Demiryolunda oyları 
Yiğit Altıparmak 

(Sarp Intermodal) topladı
Sarp Intermodal Genel 

Müdür Yardımcısı Yiğit 
Altıparmak ise demiryo-
lunda ‘Yılın Lojistik Yöne-
ticisi’ oldu.

Denizyolunda 
Yılın Lojistik Yöneticisi 

Deniz Dinçer Memiş 
Sarp Intermodal Denizyo-

lu Operasyon Direktörü De-
niz Dinçer Memiş denizyolu 
dalında “Yılın Lojistik Yöne-
ticisi’ ödülünü aldı.

Havayolunda Seza Yürek 
(NGL Lojistik) en iyi yöne-

tici seçildi
Seza Yürek, ‘Yılın Havayo-

lu Lojistik Yöneticisi seçilir-
ken, ödülü firması NGL Lo-
jistik tarafından teslim alındı.

“Yılın Depo Yöneticisi” 
Serdar Haskılıç 

(VİP Uluslararası  
Taşımacılık )

VİP Uluslararası Taşıma-
cılık, İhracat Depo Yöneticisi 
Serdar Haskılıç ise ‘Yılın De-
po Yöneticisi’ seçildi.

“Yılın Kargo/Kurye  
Yöneticisi” 

Çetin Balekoğlu 
(CDEK Kargo)  

Oldu
CDEK Kargo, Satış ve 

Operasyon Direktörü Çetin 
Balekoğlu Yılın Kargo/Kur-
ye Yöneticisi ödülünü aldı.

Yılın Lojistik Tedarikcisi 
ödülü Siber Yazılım’ın oldu

‘Yılın Lojistik Tedarikcisi’ 
kategorisinde lojistik ödülü 
almayı hak kazanan firma Si-
ber Yazılım oldu.

Online Yarışmada 8 Ödül Dağıtıldı

FIATA Kıdemli Başkan Yardımcısı Turgut Erkeskin (ortada) Yılın Atlası ‘Online’ kategorisinde 
(soldan sağa) ‘Yılın En Beğenilen Lojistik Şirketi’ dalında VİP Uluslararası Taşımacılık’a

‘Yılın Lojistik Tedarikçisi’ dalında Siber Yazılım’a, ‘Yılın Karayolu Lojistik Yöneticisi’ dalında  
Ekol Lojistik’ten Arzu Akyol Ekiz’e ve ‘Yılın Denizyolu Lojistik Yöneticisi’ dalında Sarp Intermodal’den  

Deniz Dinçer Memiş’e ödüllerini verdi.

‘Online’ kategoride (Soldan sağa) ‘Yılın Kargo / Kurye Yöneticisi’ Çetin Balekoğlu (CDEK Kargo),
‘Yılın Depo Yöneticisi’ Serdar Haskılıç (VİP Uluslararası Taşımacılık), ‘Yılın (Demiryolu) Lojistik Yöneticisi’ 

Yiğit Altıparmak (Sarp Intermodal) ve ‘Yılın (Havayolu) Lojistik Yöneticisi’ Seza Yürek (NGL Lojistik)  
olurken, ödülleri Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu üyesi, Ekonomi Gazetecileri  

Derneği (EGD) Başkanı ve TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak (ortada) verdi.

Aysberg Basın Yayın İdari Direktörü İlker Altun (ortada) Denizyolu Taşıyıcıları (Forwarder)’ dalında Arkas Lojistik’e, 
Denizyolu Taşıyıcıları (Gemi Sahipleri)’ dalında MSC Gemi Acenteliği’ne, ‘Havayolu Taşıyıcıları (Forwarder)’ dalında 

Globelink Ünimar’a ve Havayolu Taşıyıcıları (Taşıyıcı)’ dalında ödül almaya hak kazanan Turkish Cargo’ya ödüllerini verdi.

‘Yurtiçi Lojistik İşletmecileri’ dalında Arkas Lojistik (solda), 
ve ‘Uluslararası Lojistik İşletmecileri’ dalında Omsan Lojistik (sağda) ödüllerini 

Lojiport Yayın Yönetmeni Selçuk Onur’dan aldılar.

29’uncu sayfadaki haberin devamı



LOJİSTİK Ödülleri’nde sektöre katkı 
sağlayacak ve yenilik yaratacak inovas-
yon içeren projeler de jüri değerlen-
dirmesine tabi tutuldu. Yarışmada, 
jüri üyelerinin seçimine bağlı şekilde 
sonuçlanan Lojistik Proje Ödülleri da-
lında 2 proje ödüle değer bulundu.

Adaylar arasından sıyrılan farklı ve 
başarılı uygulamalar arasından altı çi-
zilen 2 proje ödül almaya hak kazandı. 

Proje ödüllerinden birini “Kadın İ-
çin Taşıyoruz” projesiyle DFDS Akde-
niz İş Birimi alırken, “LTLZone: Parsi-
yel Yük Planlama Yazılımı” projesi ile 
İnnoceed Yazılım ve Danışmanlık jüri 
tarafından ödüle layık görüldü.

DFDS Akdeniz İş Birimi 
 “Kadın İçin Taşıyoruz” 

projesiyle ödül aldı
DFDS, KAGİDER iş birliği ile ha-

yata geçirdiği “Kadın İçin Taşıyoruz” 
projesiyle ödülün sahibi oldu.

DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİ-
DER iş birliğiyle kadınlara küresel pa-
zarda eşit fırsatlar sağlamak amacıyla 
hayata geçirilen “Kadın İçin Taşıyoruz” 
kurumsal sosyal sorumluluk projesi, 
2020 Temmuz ayında kamuoyuna duyu-
ruldu. DFDS Akdeniz İş Birimi, kadınla-
ra verilen her türlü desteğin hayati nitelik 
taşıdığı pandemi sürecinde en önemli 
maliyet kalemi olan lojistik maliyetlerini 
üstlendi. Kadın girişimcilerin ürünleri, 
ücretsiz olarak Pendik, Yalova ve Mersin 
kalkışlı taşımacılık ağında Avrupa’ya ve 
Kuzey Afrika’ya taşınmaya başlandı. Ta-
şımalar, sayısı 38’e ulaşan lojistik çözüm 
ortakları desteği ile gerçekleştiriliyor. 
Savunma, tekstil, gıda, emaye gibi sektör-
lerden 13 kadın girişimcinin ihracat ü-
rünlerinde toplam 20 taşıma gerçekleşti. 

Projenin lansmanı, DFDS ve KAGİ-
DER yöneticilerinin katılımıyla pande-
mi dönemi şartlarına uygun bir şekil-
de dijital platformda gerçekleştirildi. 
Etkin yansımaların ardından projenin 
duyurulması için DFDS Akademi Plat-
formunda KAGİDER iş birliği ile eği-

tim webinarları düzenlendi.  Proje, 360 
derece iletişim stratejisi ile her alanda 
girişimcilere destek olmayı ve her ka-
naldan onlara ulaşmayı hedefliyor.

“LTLZone: Parsiyel Yük Planlama 
Yazılımı” projesi ödül getirdi 

Innoceed Yazılım ve Danışmanlık, 
“LTLZone: Parsiyel Yük Planlama Ya-
zılımı” projesi ile Atlas’ı kazandı.

LTLZone parsiyel/grupaj/LTL yük-
lerin planlanmasını (disposunu) yapan 
bir karar destek sistemidir ve LTLZo-
ne.com web sitesi üzerinden Software 
as a Service (SaaS) olarak çalışıyor. Yük 
listenizi sisteme aktarıp 5 dakika içeri-
sinde düşük maliyetli yükleme planını 
alınabiliyor. Yük listenizi sisteme web 
tarayıcınız üzerinden girebilir, Excel 
formatında aktarabilir veya web site-
mizden (API) kullanabilirsiniz.

LTLZone (i) yüklerin araçlara dağı-
lımını, (ii) her aracın çıkış gününü, (iii) 
her araç için önerilen taşıma modunu 
(karayolu veya anlaşmalı RO-RO hat-
larından birisi) ve (iv) yüklerin teslimat 
şeklini (adrese teslim veya anlaşmalı ara 
depolar ile teslim) kararlarını veriyor.

LTLZone her aracın kat ettiği mesa-
feye bağlı maliyeti, kullanıyor ise RO-
RO maliyetlerini, ek durak maliyetle-
rini ve ara depo ile teslim yapılıyor ise 
ilgili tarifeler üzeriden depo aktarma 
maliyetlerini göz önüne alarak tüm 
yükleri en düşük toplam maliyet ile 
teslim edecek planı öneriyor.

Kullanılan yöntemin teorik temelleri 
TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Projelerini Destekleme Progra-
mı kapsamındaki proje ile atıldı. Projenin 
çıktılarını ticarileştirmek amacıyla firma 
Innoceed, TÜBİTAK 1512 Bireysel Gi-
rişimcilik Destek Programı (BiGG) ile 
İzmir Bilimpark’ta kuruldu. BiGG pro-
jesi başarı ile tamamlanmış ve LTLZone 
ürünü ticarileşti. LTLZone için taktiksel 
ek modüller geliştirme projesi TÜBİTAK 
1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek 
Programı kapsamında destekleniyor.
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Haberin devamı 32’nci sayfada

(Soldan sağa) DeFacto Perakende Tic. A.Ş., Muratbey Gıda San. ve Tic. A.Ş., Aydın Tekstil 
Tic. ve Paz. A.Ş. ve Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayi A.Ş. “Lojistiğe Katkı” dalında 

kazandıkları ödüllerini UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy’un elinden aldı.

Başarılı Dış Ticaret 
Şirketleri Atlas İle 
Ödüllendirildi

Sektörü 
Geliştiren Projelere
Atlas Ödülü

LOJİSTİĞE iş ve değer yaratan çalış-
malarıyla öne çıkan dış ticaret  şirketleri 
altıncı kez ödüllendirildi. Çeşitli kay-
naklardan alınan öneri ve verilere göre 
bir değerlendirme yapan jüri kararıyla 
‘Lojistiğe Katkı Ödülü’nü kazanan dış 

ticaret  şirketleri; Aroma Bursa Meyve 
Suları Ve Gıda Sanayi A.Ş, Aydın Teks-
til Ticaret Ve Pazarlama A.Ş., Defacto 
Perakende Tic. A.Ş., Muratbey Gıda 
Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Atlas’ı almaya 
hak kazandı.

Çetin Balekoğlu   CDEK KARGO Satış ve Operasyon Direktörü

ÖNCELIKLE bu ödüle layık gördüğünüz için CDEK 
Kargo adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 
Dünyada e-ticaretin neredeyse bir telefon 
ekranına sığdığı bugünlerde e-ticaret lojistiği 
üzerine uzmanlaşmış olduğumuz çözümlerimizle 
tüm müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Umarım 
Türkiye’ye yapacağımız e-ihracat katkısıyla çok 
güzel günleri hep birlikte yaşayacağız.

Her gün yeni pazar yerleri ile yeni ülkelerle 
çalıştığımız bölgelerin alanı genişleterek e-ticaret 
yapanlara yeni çözümler sunuyoruz.

Lars Hoffmann   DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı

ÖDÜL törenini ve fuarı düzenleyen grubu, projeye 
katılan girişimcileri, partnerleri ve KAGİDER’e 
hem Akdeniz İş Birimi adına hem de grup adına 
çok teşekkürlerimi sunuyorum.

Kendi adıma, kadın çalışanların ve 
kadın girişimcilerin işe dahil olmasını çok 
desteklemekteyim. 

Dengelemek adına iş hayatında her iki cinsin de 
yer alması gerektiğini düşünüyorum.

NE DEDİLER

“Jüri Özel Ödülleri” dalında DFDS Akdeniz İş Birimi’ne (solda) ve İnnoceed Yazılım ve 
Danışmanlık’a (sağda) ödüllerini Ara Medya Genel Müdürü Nurten Berberoğlu verdi.

Efe Çavuşoğlu   NGL Lojistik firma yetkilisi

FIRMA olarak aldığınız ilk ödül. NGL ailesine 
teşekkür ediyorum, özellikle müşterilerimize de 
bizi bu ödüle layık gördükleri için çok teşekkür 
ediyorum. Ödül bir motivasyon kaynağı, seneye 
de ödül alabilmek için daha çok çalışacağız.
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Serhat Imrak   İmsan Group Yurtdışı Satış Deriktörü

BURADAN ödül almak bize onur verdi. Organizasyonda 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii bu 
bizim sektörümüz için çok önemli prestijli bir ödül ve 
organizasyon. Açıkçası ben bu ödülü pandemi döneminde 
hem emektar çalışanlarımıza hem de kaptanlarımıza 
atfetmek istiyorum. 

Yiğit Altıparmak   Sarp Intermodal Genel Müdür Yardımcısı

ONLINE oylamada tabii ki ödüle layık görülmek 
mutluluk verici. Şirket tarafında da bu yıl 4’üncü kez 
üst üste aldığımız demiryolu forwarder ödülü bundan 
dolayı da çok mutluyuz. Emeğimizin karşılığını böyle 
ödüllerle taçlandırmak bizim için mutluluk verici. Hem 
intermodal tarafta hem denizyolu tarafında umuyorum 
ki önümüzdeki yıllarda da aynı başarıyı aynı teveccühü 
görür ve ödül alırız.

Abdulhadi Karahüseyin   Aroma A.Ş. Planlama ve Lojistik Müdürü

BÖYLESINE prestijli organizasyonda ödül almak bizi 
onurlandırdı.  AROMA Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayi 
A.Ş. ve çalışanları tüm emek veren çalışma arkadaşlarımız 
adına teşekkür ediyorum. Firmamız şu an dünyada 
yurtdışında 80 ülkede organizasyonları kurulmuş durumda 
ve yurtiçinde ve yaklaşık 10 bin bölgede hizmet vermekte. 
Büyüyen bu süreçte lojistiğe katkımızın ilerleyen yıllarda 
daha fazla artacağına inanıyorum.

Gülnur Uluğ   Muratbey Gıda San. ve Tic. A.Ş. İletişim ve İş Geliştirme Direktörü

ORGANIZASYONDA emeği geçen herkese çok teşekkür 
ediyoruz. Bizim için çok kıymetli ve anlamlı bir ödül. 
Biz peynir işindeyiz, peynir son derece hassas bir ürün. 
Dolayısıyla biz üretiminde ne kadar hassas davranıyorsak 
lojistik tarafında da aynı hassasiyetle tüketicilere, 
insanlara ulaşıyor olması çok önemli. En son pandemi 
döneminde de şunu gördük gıda güvenliği çok önemli 
ama bir o kadar da gıdaya erişim gıdanın tüketicilere, 
insanlara sağlıkla ve güvenlikle ulaşabilmesi çok önemli. 
Dolayısıyla lojistik ve üretim hele ki gıda aynı ekosistemin 

ayrılmaz birer parçası. Birbirinin başarısıyla güçlenen ve sürdürülebilir bir başarıyı 
ancak birbirini destekleyerek birlikte büyüyerek elde edecek iki sektör. 
 Çok yakın zamanda Turquality seviyesine de yükseldik. İhracatımız bundan 
sonra Turquality’nin gücüyle daha da artacak. Şu anda lojistik sektörünün muhteşem 
desteği ile dünyada 5 kıtaya peynir gibi hassas bir ürünü başarıyla herkesin sofrasına 
ulaştırıyoruz. Bütün sektörün emeği geçenlerine ve bu işi hakkıyla yapan herkese çok 
teşekkür ediyoruz.

Dr. Sinem Tokcaer   LTLZone Kurucu Ortağı

ÖDÜLE layık görüldüğümüz için çok heyecanlı ve 
mutluyuz. Bizi bu ödüle layık gören tüm jüri üyelerimize 
teşekkürlerimizi sunarız. Aynı zamanda da bu güzel 
organizasyonu düzenleyen sizlere de çok teşekkür ederiz. 
Lojistik hizmet sağlayıcılara bir tür karar destek sistemi 
geliştirdik. Bu karar destek sisteminin alt yapısında 
bir yapay zeka algoritması var. Algoritma ile parsiyel 
yüklerin planlamasını otomize eden bir yazılım geliştirdik. 
Kullanımı oldukça kolay. Çeşitli formatlarda veri 
alışverişine imkan sağlayan oldukça güvenli bir sistem. 

Bu tarz yazılımlardan daha farklı olan yanı ise sektörün ihtiyaçlarını oldukça cevap 
verebilen esnek ve güçlü bir yapısının olması. Çünkü mevcut bu tarz yazılımların en 
büyük handikapı sanırım buydu. Aslında bu benim bir doktora tezim. İki akademik 
girişimci olarak kurduğumuz şirketimizde bu projeyi geliştirdik ve tezin teorik altyapısı 
geçmiş iş deneyimi ile birlikte ikisini harmanlayarak oldukça güçlü bir ürün ortaya 
çıkarttığı düşünüyoruz.

Deniz Dinçer Memiş   Sarp Intermodal Denizyolu Operasyon ve Fiyatlandırma Direktörü

HEM mutluyuz hem de gururluyuz. Ödülü bireysel 
olarak almış görünüyor olsak da arkamızda büyük bir 
şirket ve koskoca bir ekibin desteğini hissediyoruz. Önce 
ekip arkadaşlarıma, şirketime sonra da tüm sektöre çok 
teşekkür ediyorum.

2021 yılının zorluğunu tüm lojistik emekçileri ile 
beraber yaşadık. Umarım 2022, 2021’den daha kolay olur, 
en azından bizim için. Organizasyonu düzenleyenlere 
ve sektöre bizi bu ödüle layık gördükleri için teşekkür 
ediyoruz.

Ali Aydın   Aydın Tekstil Tic. ve Paz. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

ÖDÜL töreninde emeği geçen herkesin eline sağlık. Ben 
çok küçük bir soru ile başlamak istiyorum. Dünyada 
böyle bir ülkede petrolünüz mü olsun, doğalgazınız mı 
olsun veya uçakla 4 saatlik bir mesafede 1.6 milyar 
kişiye ulaşabileceğiniz veya 31 trilyonluk pazarı olan bir 
ülkeye mi sahip olmak istersiniz? 

Tabii ki burada geldiğiniz nokta böyle bir ülkeye sahip 
olmak istersiniz. Nitelikli ürettiğiniz malları bir şekilde 
müşteriye ulaştırmak gibi bir durumunuz var. Bu da 
lojistik olmadan mümkün değil. Geçen hafta İTHİB’den 

Türkiye’nin dünyada en çok tekstil noktasına ihracat yapan firma ödülünü aldık. 
Aldığım bu iki ödülü de lojistikçi arkadaşlara atfetmek istiyorum. 

Ödülü alabilmemin en önemli noktası Türkiye’nin böyle bir lojistik ağa 
sahip olması ve bu lojistik ile beraber de Türkiye’nin çok iyi yerlere geleceğini 
düşünüyorum.

Umut Öyür   Medlog Lojistik Bölge Müdürü

BILDIĞINIZ üzere demiryolu Türkiye’de çok gelişen ve 
yatırımların devam ettiği bir sektör. Grup olarak sektörün 
bir parçası olmak bize mutluluk veriyor. Ayrıca bu ödülü 
kazanmak tabii ki bunun üstüne kat ve kat bir mutluluk 
veriyor. Demiryolu daha da gelişecek ve biz girişim içerisinde
olmaya devam edeceğiz. Vagon yatırımlarımız devam 
ederken, ileride lokomotif yatırımlarımız arkasına eklenecek.
Burada olmaktan, bu ödülü almaktan çok mutluyuz. 
Demiryolunda yurtiçinde ve yurtdışında gidecek çok yer 
var. Lojistik firmaları, burada ödül alan diğer firmalar 

da bu konu ile ilgili yatırımlarını yapıyorlar, gerçekçi yatırımlar bunlar. Atlas Lojistik 
Ödülleri bence ihracat ve ithalat firmalarını şevklendirmeli. Demiryolu hem yeşil lojistik 
anlamında katkı sağlayan, hem de transit süreler anlamında doğru çözümleri sunan bir 
lojistik sistemi olarak artık hayatımıza girdi. Bunu değiştirmek eskisi kadar kolay değil. 
Bu yüzden firmaların demiryolu kullanmaya eğilimlerini arttırmak için biz de elimizden 
gelen tüm katkıyı sağlıyor olacağız.

31’inci sayfadaki haberin devamı
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PROMETEON, ağır ticari araçlara 
özel sunduğu lastik kaplama hizme-
tini, şimdi yeni markası ‘Pro Retre-
ad’ altında, farklı araç markalarına 
ve kullanıcıların her segmentteki 
kaplama ihtiyaçlarına hizmet vere-
cek şekilde yeniden geliştirdi. 

Prometeon’un yeni kaplama mar-
kası ‘Pro Retread’, kamyon ve oto-
büs lastiklerinin kullanım ömrünü 
uzatarak kullanıcıların maliyetlerini 
önemli ölçüde azaltmalarına imkan 
sunuyor. Pro Retread kaplama hiz-
meti, Prometeon Türkiye bünyesin-
deki yetkili kaplama atölyeleri ara-
cılığı ile tüm Türkiye’ye sunuluyor. 
Bireysel kullanıcı, filo veya işletme 
fark etmeksizin ağır ticari sektörün-
deki her kullanıcı, farklı marka ve 
segmentteki lastiklerini ‘Prometeon 
teknolojisi’ ile kaplatabiliyor. 

Uslu: “Hem kaplama sırtı,  
hem de karkasımıza  

1 yıl ekstra garanti sağlıyoruz”
Ağır ticari araçlar sektöründeki las-

tiklerden verim alabilmenin önemli 
yollarından birisinin de lastikleri ilk 
ömrü tamamladıktan sonra birden 
çok kez kaplatabilmek olduğunu vur-
gulayan Prometeon Türkiye, MEA ve 
Rusya Pazarlama Direktörü Faruk Us-
lu, “Bunu yapabilmek için en önemli 
faktör karkasın dayanıklılığıdır. Biz de 
lastiklerimizin kalitesine, performan-
sına ve dayanıklılığına güveniyoruz.  

Buna ek olarak Pirelli marka ticari 
lastiklere, yetkili Pro Retread kapla-
ma tesislerinde Prometeon’un yeni 
markası Prometec sırtları ile kaplan-
ması durumunda 1 yıl ekstra garanti 
sağlıyoruz. Sağladığımız bu garanti 
hem kaplama sırtı hem de karkas için 
geçerli. Prometec kaplama sırtlarımı-
zın desenleri Pirelli marka ticari las-
tiklerimiz ile aynı olduğundan bu da 
kaplanmış lastiklerin çok iyi bir per-
formans almasını sağlıyor. Bu sayede 
yeni lastik maliyetinden çok daha 
düşük bir maliyet ile kaplanan kar-
kas, lastiğin kullanıcıya olan km başı 
maliyetini düşürüyor” diye konuştu.

Prometeon Türkiye’ye
 ‘Altın İhracat’ Ödülü

Türkiye’de Kocaeli’de kurulan ilk 
lastik fabrikasını da yöneten Pro-
meteon Türkiye, sergilediği üstün 
performans ve özverili çalışmalar 
sonucu, üretimde ve ihracatta sağla-
dığı başarıyla Uludağ Otomotiv En-
düstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 
tarafından ‘Altın İhracat’ Ödülü 
almaya hak kazandı.

Prometeon Türkiye’nin ödülü, 
OİB Yönetim Kurulu Üyesi Tuna 
Arıncı tarafından Prometeon Tür-
kiye, AFME, (Afrika, Orta Doğu), 
Rusya, CIS (Orta Asya ve Kafkas-
lar) Bölge CEO’su Gökçe Şenocak 
ile Prometeon Türkiye Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı 

zamanda Türkiye, AFME (Afrika, 
Orta Doğu) Bölge CFO’su Recep 
Özkale’ye takdim edildi. 

Türkiye’nin Prometeon Tyre Gro-
up içinde en gelişmiş teknolojiye sa-
hip fabrikası olarak Prometeon’un 
en premium pazarları olan Avrupa 

ve Türkiye için üretimde başrolü 
üstlendiğini aktaran Gökçe Şeno-
cak, “Kocaeli fabrikamızda üretilen 
lastiklerin yüzde 50’sinden fazlasını 
Avrupa başta olmak üzere dünya 
çapında pek çok pazara ihraç ediyo-
ruz” diye konuştu.

Prometeon
Yeni Kaplama Markası
Pro Retread’i Geliştirdi  
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Projelerinde Allison 4700 
tam otomatik şanzıman do-
nanımlı, 600 bg ve 2800 Nm 
torka sahip Volvo FH 16 çe-
kicileriyle minimum 120 ton, 
maksimum 480 ton yükler 
taşıdıklarını belirten Samet 
Gürsu; “Araçların bu tonaj-
lardaki ağır yükleri sorunsuz 
taşıyabilmesi çok önemli. Al-
lison şanzımanlarla 8 yıldır 
operasyonlarımızda hiçbir 
sorun yaşamıyoruz. Aşın-
maya yatkın mekanik deb-
riyaj yerine Allison’da tork 
konvertörünün kullanılması 
sayesinde ağır yüklerde sıkça 
yaşanan baskı balata arızaları 
ortadan kalkıyor. Ayrıca ilk 
hareket anında motor torku 
arttırılırken aynı zamanda 

debriyaj onarımı ve 

GELENEKSEL ve elekt-
rikli araç tahrik çözümleri 
konusunda lider üretici, ay-
rıca ticari ve savunma araçları 
için orta ve ağır hizmet tipi 
tam otomatik şanzımanlar 
alanında en büyük global 
üretici olan Allison Trans-
mission, 60 yılı aşkın süredir 
müşterilerine mühendislik 
çözümleriyle ağır kaldırma ve 
taşımacılık hizmetleri sunan 
Hareket Nakliyat’ın da terci-
hi oluyor. Hareket, en zorlu 
yükleri Allison şanzıman do-
nanımlı Volvo FH16 çekici-
leri ile taşıyor. Hareket Nak-
liyat, 2013 ile 2015 yılları 
arasında teslim aldığı 9 adet 
Allison 4700 tam otomatik 
şanzımanlı Volvo FH 16, 600 
bg 6x4 çekicilerini en ağır to-
najlı taşımacılık projelerinde 
hiç sorunsuz kullanıyor.

Hareket Nakliyat Operas-
yon Genel Müdür Yardımcısı 
Samet Gürsu, açıklamasında; 
“Endüstrilerin, birim mali-
yetleri düşürmek ve verim-
liliği arttırmak için büyük 
tesisler kurma zorunluluk-
ları, taşınması, kaldırılması 
ve kurulması gereken büyük 
modüllerin üretilmesine ne-
den oluyor. 1957 yılından bu 
yana Hareket Ağır Kaldırma 
ve Proje Taşımacılığı olarak 

yaratıcı mühendisliğimiz, 
gelişmiş proje yönetim sis-
temimiz, güçlü araç filomuz 
ve profesyonel ekibimiz ile 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
karşılıyoruz” diyor. 

Bu faktörlerin endüstriyel 
tesislerin kurulum ve demon-
taj hizmetleri de dahil anahtar 
teslim çözümler sunmalarını 
sağlığına değinen Gürsu; “Bu 
denli zorlu taşımalarda ise 
filonuzun sağlamlığı ve güve-
nirliliği büyük önem taşıyor. 
Çok ağır tonajda yükleri, zorlu 
koşullarda büyük bir titizlikle 
taşımanız gerekiyor. Yaklaşık 
8 yıldır Allison tam otomatik 
şanzıman donanımlı Volvo 
FH 16 çekicileri kullanıyo-
ruz. Araçların perfor-
mansı kadar 
tam otomatik 
şanzımanın 
kattığı ve-
r i m l i l i k , 
ku l lan ım 
ko l a y l ı ğ ı 
ve kon-
f o r un d a n 
da oldukça 
m emnunu z” 
diye belirtti.

ren Samet Gürsu; “Tekirdağ 
Marmara Ereğlisi’nde bu-
lunan Martaş Limanı’ndan 
Kırklareli Hamitabat Do-
ğal Gaz Kombine Çevrim 
Santrali’ne 450 tonluk je-
neratör (13,6m boy x 4,2m 
genişlik ve 4,2m yükseklik) 
ve 481 ton ağırlığındaki gaz 
türbininin (13,6m boy x 6m 
genişlik ve 5,4m yükseklik) 
taşımasını gerçekleştirdik. 
175 km’lik güzergahta yüz-
de 10’a varan eğimler bulu-
nuyor. Bu denli ağır yükler-
le son derece zorlu olan bu 
projeyi Allison şanzımanla-
rın sunduğu avantajlarla da 
sorunsuz ve başarılı bir şe-
kilde tamamladık” şeklinde 
açıklıyor. 

Samet Gürsu, Kazakistan 
Bautino Limanı’ndan Özbe-
kistan Taşkent’e 172 ton ağır-
lığındaki yüklerin de 2500 
km mesafede zorlu sıcak ve 
çöl şartlarında taşımalarının 
yapıldığını belirtti; “Tüm 
zorlu koşullar, ağır yük ve u-
zun mesafeye rağmen Allison 
4700 şanzıman donanımı 
sayesinde operasyonlarımız, 
sürücülerimiz için daha kon-

forlu, yük için daha güvenli 
ve hiçbir şanzıman arızası 
yaşanmadan tamamlandı. 
Gerekli noktalarda otoma-
tik olarak vites değişiyor, ol-
dukça güvenli yavaşlama ve 
duruş sağlanıyor. Sürücüleri-
miz vites değiştirmeye gerek 
kalmadan sürüşe ve yükün 
güvenliğine odaklanabiliyor” 
diye belirtti. 

Allison Transmission 
Türkiye ve Ortadoğu Böl-
ge Direktörü Atak Talas 
ise açıklamasında; “Ağır 
yük taşımacılığında önemli 
araç bileşenlerinden biri olan 
şanzımandan, güvenilirlik, 
dayanıklılık ve üretkenlik 
açısından beklentiler oldukça 
yüksek. Hareket Nakliyat’ın 
zorlu operasyonlarında gö-
rev alan araçları, ağır yüklerle 
salyangoz hızında ilerlemek 
zorunda kalıyor. Eğimli ve 
arazi tipi yol koşulları da da-
hil olmak üzere farklı hava 
koşulları için yüksek kapasi-
teye ihtiyaçları oluyor. Alli-
son şanzımanlar, bu zorlu gö-
revlerin yüksek performans 
ile yerine getirilmesine katkı 
sağlıyor” diyor.

değiştirilmesi gerekliliğin-
den kurtuluyoruz. Bu durum 
zaman ve maliyet tasarrufu 
sağlıyor. Şanzıman kaynaklı 
olası bir sorun nedeniyle ope-
rasyonların duraksama riski 
de ortadan kaldırılmış olu-
yor” dedi. 

Tam otomatik şanzıman-
ların fren sistemine aşırı yük-
lenmeden etkili yavaşlama ve 
yokuş çıkarken geri kaymayı 
önleme gibi avantajları, ağır 
yük ve proje taşımacılığını 
çok daha güvenli hale geti-
riyor. Allison tam otomatik 
şanzımanların diğer bir avan-
tajı ise patentli Kesintisiz 
Güç Teknolojisi™ oluyor. Bu 
sayede tekerleklere daha etki-
li güç aktarımı ve yüksek ma-
nevra kabiliyeti sağlanarak 

çekicinin ağır yük taşıma 
verimliliği ve karlılığı ar-
tırıyor.

Hareket Nakliyat, 
Allison tam otomatik 
şanzıman donanımlı 
Volvo FH16 çekiciler 
ile birçok zorlu pro-
jeyi başarıyla ger-
çekleştirdi. Bu zorlu 

projelere örnekler ve-

En Zorlu Yükler
Allison Şanzıman Donanımlı
Volvo FH16 Çekiciler İle Taşınıyor 

Hareket Nakliyat, 8 yıldır kullandığı Allison tam otomatik şanzımanlı 
Volvo FH16 çekiciler ile en zorlu yüklerin altından başarı ile kalkıyor.  

www.bestnakliyat.com.tr
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FORD’UN yeni tam elekt-
rikli SUV’u bağımsız araç gü-
venliği kuruluşu ile enerji açı-
sından verimli ve çevre dostu 
‘temiz’ otomobillerin gelişti-
rilmesini destekleyen bağımsız 
girişim tarafından yapılan de-
ğerlendirmelerde maksimum 
derecelendirme olan 5 yıldız 
aldı. Mustang Mach-E’nin en 
sıkı kriterlerin uygulandığı 
çarpışma testlerindeki perfor-
mansı yetişkin yolcular için 
yüzde 92, çocuk yolcular için 
yüzde 86 güvenlik puanıyla 
değerlendirildi.

Otomatik Başlat-Durdur ve 

1971 yılından beri kendi moto-
runu da üreten, Türkiye’nin en 
büyük entegre otomobil üreticisi 
Oyak Renault, 7 milyonuncu a-
racını ve motorunu banttan indi-
rerek yeni bir başarıya daha imza 
attı. Dünyanın dört bir yanına 
otomobil ihracatı yapan fabrika-
da üretilen 7 milyonuncu araç, 

Şerit Hizalama özellikli Akıllı 
Adaptif Hız Kontrolü, Aktif 
Frenleme özellikli Çarpışma 
Önleme Yardımcısı, Kör Nokta 
Uyarı Sistemi ve Şeritte Kalma 
Yardımcısı gibi standart sürücü 
destek teknolojileri de maksi-
mum güvenlik derecelendir-
mesine katkıda bulundu. SUV, 
şerit destek teknolojilerinde de 
tam puan aldı.

Mustang Mach-E, temiz 
hava ve emisyon testlerinden 

de tam not aldı
Sıfır emisyonlu, 610 km’ye 

(WLTP) kadar elektrikli sürüş 
menziline sahip batarya elekt-

Almanya’daki kullanıcısıyla bu-
luşacak olan Clio E-Tech oldu.  

Üretime başladığımız 1971 
yılından bugüne dek 7 milyon 
araç ve motor üretimini gerçek-
leştirmenin gururunu, mutlulu-
ğunu yaşadıklarını belirten O-
yak Renault Genel Müdürü Dr. 
Antoine Aoun şunları söyledi: 

rikli güç aktarma organıyla ça-
lışan Mustang Mach-E, Green 
NCAP tarafından gerçekleşti-
rilen değerlendirmeler kapsa-
mındaki temiz hava ve sera gazı 
emisyon testlerinde de tam not 
almayı başardı. Enerji verimli-

“Renault 12 üretimi ile başla-
yan ve 50 yılda toplam 7 milyon 
araç ve motor ile 6 milyon şasi 
ve vites kutusuna uzanan yol-
culuğumuzda, şimdiye kadar 
fabrikamızdan 20’den fazla mo-
deli yollara çıkardık. Otomobil 
üretimine başladığımız yıllarda 
yaklaşık 20 bin olan üretim ka-
pasitemiz, bugün yıllık 378 bin 
otomobil ve 920 bin motor hac-

liğinin yüzde 94 olarak değer-
lendirmesine soğuk ve sıcak 
laboratuvar testlerinde çalışma 
için tam puan da katkı sağladı.

Ford Avrupa Güvenlik Mü-
hendisliği Direktörü Stuart 
Southgate şu açıklamayı yaptı: 
“Mustang Mach-E tam elekt-
rikli bir araç olarak sıfırdan 
geliştirildi. Böylece güvenlik-
ten asla ödün vermeyen yak-
laşımımızı yeni tasarımın her 
köşesine uygulayabildik. Sonuç 
olarak müşterilerimiz çevreyi 
de kendilerini de koruyabile-
cek bir araç kullandıklarından 
emin olabilirler.”

mine ulaşmış durumda.”
Yeni teknolojiler sayesinde 

sunulan yüksek sürüş güvenliği 
kadar iş güvenliği ve sağlığının 
da önemli olduğunu belirten 
Antoine Aoun: “Araç ve motor 
fabrikalarımız, Renault Grubu 
içindeki sıralamada hep en ön 
sıralarda yer alıyorlar. 50 yıllık 
bilgi birikimimizle bugün fab-
rikamızda, “Sıfır Kaza, Sıfır 

TOYOTA’NIN elektrikli 
araçlardaki 25 yıllık batarya 
teknolojisi deneyimi saye-
sinde bZ4X modelinde de 
dünyaya öncülük eden kalite, 
dayanıklılık ve güvenilirlik 
elde edildi. bZ4X, 71.4 kWh 
kapasiteli yüksek yoğunluklu 
lityum batarya ile tek şarjda 
450 kilometreden daha fazla 
yol alabiliyor.

150 kW elektrik motorun-
dan güç alan elektrikli model, 
önden çekişli versiyonunda 
204 PS güç ve 265 Nm tork 
üretiyor. 0-100 km/s hızlan-
ması 8.4 saniye olan bZ4X’in, 
maksimum hızı 160 km/s 
olarak açıklandı. Dört çeker 

Hata” hedefimiz doğrultusun-
da iş güvenliğinden ve yüksek 
kalitemizden ödün vermeden, 
en son teknolojileri kullanan 
ve yüksek katma değere sahip 
ürünler üretiyoruz. Bu gurur ve 
mutluluğu hep birlikte yaşar-
ken, kurulduğumuz günden bu 
yana emek veren, özverili çalış-
malarıyla bizi geleceğe taşıyan 
tüm çalışanlarımıza, paydaşla-
rımıza ve tedarikçilerimize te-
şekkür ediyorum” dedi.

Oyak Renault Otomobil 
Fabrikaları, Yeni Clio, Clio E-
Tech ve yeni Megane Sedan 
modellerini ve bu modellerde 

sürüşe sahip bZ4X ise 217.5 
PS ve 336 Nm tork değerine 
sahip ve 0-100 km/s hızlan-
masını sadece 7.7 saniyede 
gerçekleştirebiliyor. Tek pe-
dallı kullanım özelliği ise fre-
nin enerji rejenerasyonunu 
artırarak sürücüye sadece gaz 
pedalını kullanarak hızlanma 
ve yavaşlama imkanı veriyor.

Toyota, elektrikli araçlar-
daki uzmanlığını ortaya ko-
yarak bataryayı 10 yıllık (240 
bin kilometre) sürüşün son-
rasında dahi orijinal perfor-
mansın yüzde 90’ını verecek 
şekilde geliştirdi. Verimli ve 
etkili ısıtma sistemi sayesinde 
sıfırın altındaki sıcaklıklarda 

kullanılan motor ve başta vites 
kutusu olmak üzere mekanik 
aksamları üretiyor ve ihracatını 
gerçekleştiriyor. 2020’de hibrit 
araçlar için motor seri üreti-
mine başlayan fabrika, hibrit 
araçlar için motor üretimi ya-
pan merkezler arasında Renault 
Grubu’nda ilk ve Türkiye’de tek 
fabrika konumunda bulunuyor. 
Araç ve Mekanik Fabrikaları 
ile bir Uluslararası Lojistik ve 
bir Ar-Ge Merkezi’nden oluşan 
Bursa’daki Oyak Renault Oto-
mobil Fabrikaları’nda üretilen 
otomobil ve mekanik aksamlar, 
yaklaşık 70 ülkeye ihraç ediliyor.

dahi güvenilirliğini koruyan 
batarya, 150 kW hızlı şarj sis-
temiyle birlikte yüzde 80 ka-
pasiteye 30 dakika civarında 
erişebiliyor.

Bununla birlikte bZ4X’in 
sürüş menzili, opsiyonel güneş 
paneliyle maksimuma çıkarı-
labiliyor. Bu paneller, sıfır e-
misyon ve sıfır maliyetle güneş 
enerjisinden elektrik üreterek 
aracın bataryasını dolduruyor. 
Toyota güneş panellerinin yıl-
lık olarak 1800 km sürüş men-
zili sağlayacak şekilde enerji 
depolayabileceğini tahmin 
ediyor. Güneş panelleri sürüş 
sırasında veya park halindey-
ken enerji depolayabiliyor.

Ford’un Tam Elektrikli SUV Aracına 5 Yıldız 
Ford Mustang Mach-E 
güvenlik ve çevre 
konusunda, bağımsız 
Euro NCAP ve Green 
NCAP kuruluşları 
tarafından iki 
derecelendirme aldı.   

Oyak Renault, 7 milyonuncu otomobili 
ve motoru banttan indirmenin gururunu 
yaşarken, 6 milyonuncu şasi ve vites kutusu 
üretimini de gerçekleştirdi.   

Oyak Renault 7 Milyonuncu Aracını Banttan İndirdi

Skoda Karbon Nötr Üretimiyle 
Çevreci Kimliğini Güçlendiriyor
2020’NIN sonundan bu yana 
karbon nötr üretim gerçekleş-
tiren Skoda, bunu başarmak 
adına kademeli olarak enerji 
tüketimini azalttı ve yenile-
bilir enerjilere geçiş yaptı. Bu 
sayede Vrchlabí fabrikasındaki 
CO2 emisyonu yıllık 45 bin 
tondan şu anki mevcut 3 bin 
tona indirildi. Geriye kalan 
emisyon miktarı ise CO2 serti-
fikası ve çeşitli çalışmalarla bir-
likte nötr hale getiriliyor. Sko-
da, bu kapsamda iklim koruma 
ve yenilenebilir enerji üretim 
projelerine destek veriyor.

Geçen yıl tesiste kullanılan 

47 bin MWs toplam enerjinin 
41 bin 500 MWs’i yenilenebi-
lir kaynaklardan geldi. Bu da 
yaklaşık yüzde 90 oranında 
yenilenebilir kaynak kullanıl-
dığı anlamına geliyor.

Fabrikada enerji verimli-
liğini artıran Skoda, üretim 
bandındaki ısıtma sistem-
lerinden ışıklandırmaya ve 
havalandırma sistemlerine 
kadar her detayı optimize et-
ti. 2019’un başından bu yana 
Vrchlabí’de üretim sürecinde-
ki tüm atıkları materyal veya 
termal olarak geri dönüştüren 
üretici aynı zamanda doğal 

gaz yerine CO2 nötr metan 
kullanmaya başladı.

Skoda aynı zamanda tüm 
üretim tesislerinde karbon 
nötr olma yolunda önemli 
adımlar atıyor. Ana fabri-
ka Mladá Boleslav’da Çek 
Cumhuriyeti’nin en büyük 
fotovoltaik tavan sistemini 
yapan üretici, gerekli yakıtın 
yüzde 30’unu yenilebilir kay-
naklardan kullanıyor. 2030’a 
kadar ise CO2 nötr yakıt kul-
lanılması hedefleniyor.

Bununla birlikte Skoda 
2030’a kadar 2020 seviyele-
rine göre araç filo emisyon 
oranını yüzde 50’den daha 
fazla azaltmayı hedefliyor. 
Avrupa’da tamamen elektrikli 
araç yapısının ise bu tarih-
lerde yüzde 50-70 arasında 
olması planlanıyor. 2030’a 
kadar ürün gamına ise en az 
üç tamamen elektrikli model 
daha katılacak.

Toyota
Elektrikli
Modeli 
bZ4X’i
Tanıttı
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larda hiç gündem olmayan bu 
iki konu, yarın satacaklarımız 
için en önemli satış kriteri 
haline dönüşecek. Ayrıca alt-
yapı çalışmalarının yaygınlığı 
ve kolaylığı da geleceğimizi 
şekillendirecek önemli konu-
ların başında geliyor. Wallbox 
ile yaptığımız iş birliği çerçe-
vesinde işte bu altyapı hazır-
lıkları, hızlı şarj üniteleri ve 
yaygınlaştırma konularında 
değerli bilgileri sizinle paylaş-
ma imkanı bulacağız” dedi.

Doğan Trend Otomotiv 
CEO’su Kağan Dağtekin yap-
tığı değerlendirmede; “Elekt-

tim tesisi kurmayı planlıyor. 
2024 yılının ilk çeyreğinde 
devreye alınması hedeflenen 
tesis, yıllık 40 gigawatt saat 
üretim kapasitesine sahip ola-
cak. Yeni tesiste üretilen batar-
yalar, Stellantis bünyesindeki 
markalara ait şarj edilebilir 
hibrit ve tamamen elektrikli a-
raç dışında yeni nesil elektrikli 
araçlarda da kullanılmak üzere 
ABD, Kanada ve Meksika’daki 
Stellantis montaj tesislerine te-
darik edilecek.

Yapılan bu duyurunun gru-

GERÇEKLEŞEN etkinlik-
te; şarj istasyonlarının gele-
ceği, yeni nesil şarj teknolo-
jileri ve elektrikli araçlarla 
birlikte şarj altyapılarının 
otomotiv sektörüne sağlaya-
cağı katma değerler masaya 
yatırıldı. OYDER Yöne-
tim Kurulu Başkanı Turgay 
Mersin ve Doğan Trend 
Otomotiv CEO’su Kağan 
Dağtekin’in katılımlarıyla 
gerçekleşen buluşmada Wall-
box modelleri de tanıtıldı. 
Wallbox Marka Danışmanı 
Tuğba Süsler’in sunumuyla 
gerçekleşen tanıtımda ayrıca 

FCA ve PSA birleşmesinden 
oluşan Stellantis, G. Koreli 
LG Energy Solution ile Ku-
zey Amerika’da ortak batarya 
üretmek üzere yatırım kararı 
aldı. 30 milyar Avro’yu aşacak 
yatırımın 2024’ün ilk çeyre-
ğinde faaliyete geçirilmesi he-
defleniyor. Yeni batarya tesisi, 
yıllık 40 gigawatt saat üretim 
kapasitesine sahip olacak.

Stellantis N.V. ve LG E-
nergy Solution, iki şirketin 
Kuzey Amerika’da batarya 
hücreleri ve modülleri üret-

marka bayilik şartları katı-
lımcılara aktarıldı. 

İstanbul’daki ilk etkinliğin 
ardından açıklamalarda bulu-
nan OYDER Yönetim Kuru-
lu Başkanı Turgay Mersin; “E-
lektrikli araçların yavaş yavaş 
piyasaya hakim olmasıyla bir-
likte, hem kullanıcı alışkan-
lıklarında hem araç öncelikle-
rinde hem de yetkili satıcıların 
iş yapış şekillerinde değişimler 
yaşanacağı neredeyse kesin. E-
lektrikli araçların şarj ihtiyacı, 
menzil tartışmalarını ve şarj 
sürelerini gündemimize geti-
recek. Bugün sattığımız araç-

mek için ortak bir girişim 
oluşturmak üzere mutabakat 
anlaşması yaptığını duyurdu.

Mobilite ve inovasyon 
çözümleri sunan otomotiv 
üretici grubu Stellantis, 2030 
yılına kadar ABD satışlarının 
yüzde 40’ından fazlasının 
elektrikli araçlardan oluşma-
sı hedefiyle yeni anlaşmalara 
imza atmaya devam ediyor. 

Grubun gelecekteki mobili-
te hedeflerini güçlendirme he-
defiyle Stellantis ve LG Energy 
Solutions, yeni bir batarya üre-

OYDER çatısı altındaki yet-
kili satıcılara önce İstanbul’da 
başlattığımız bir etkinlik ile 
anlatıyoruz. Buluşmalarımı-
zı Ankara ve İzmir ile devam 
ettirerek otomotiv bayilerine 
Wallbox ürünlerini yakından 
tanıtmayı hedefliyoruz” açık-
lamalarında bulundu. 

Wallbox şarj çözümlerini 
anlatan Marka Danışmanı 
Tuba Süsler ise “Yakın za-
manda Wallstreet’te halka 

rüşlerini paylaşan LG Energy 
Solution Başkanı ve CEO’su 
Jong-hyun Kim ise, “Stel-
lantis ile bir ortak girişim 
kurmak, uzun süredir devam 
eden ortaklığımızda önem-
li bir kilometre taşı olacak. 

açılan ve alanında öncü mar-
ka Wallbox’ın kurulumları 
dahil olacak şekilde kulla-
nıcılara akıllı şarj çözümleri 
sunuyoruz. Şarjlanma ev ve 
iş yeri ağırlıklı gerçekleşirken, 
müşterilerimize expertiz son-
rası hızlı ve kolay bir kuru-
lum organize ediyoruz. Tüm 
Türkiye’ye sağladığımız bu 
hizmet ile Wallbox ile birlikte 
akıllı şarj çözümleri sunuyo-
ruz” şeklinde konuştu.

LGES olarak benzersiz tek-
nik becerilerimizi ve seri üre-
tim kapasitemizi kullanarak 
bölgedeki potansiyel müşte-
rilerimize batarya çözümleri 
sağlayıcısı olarak kendimizi 
konumlandıracağız” dedi.

rikli araç pazarı, oldukça hızlı 
bir şekilde ülkemizde artış gös-
teriyor. Dolayısıyla şarj ünite-
leri de artık bayilerin olmazsa 
olmazı haline gelecek. Çok da 
uzak olmayan bir gelecekte, 
şarj istasyonlarının akarya-
kıt istasyonlarıyla aynı sayıya 
ulaşacağı ve ardından onları 
geçeceğini söyleyebiliriz. Kı-
sacası gelecek, e-mobilite ile 
şekillenecek. Biz de Wallbox 
markalı şarj ünitelerimizi, 

bun agresif elektrikliye geçiş 
yol haritası uyguladığını ve 
temmuz ayındaki ‘Elektrik-
li Araç Günü’ etkinliğinde 
verdiği sözleri yerine getir-
diğinin bir kanıtı olduğunu 
vurgulayan Stellantis CEO’su 
Carlos Tavares: “2030 yılına 
kadar minimum 260 gigawatt 
saat kapasiteye ulaşmamıza 
yardımcı olmak için Stellantis 
portföyüne eklenecek bir son-
raki ‘giga fabrikayı’ belirlemiş 
olduk” şeklinde konuştu.

Ortak yatırım ile ilgili gö-

Wallbox Şarj Çözümleri
Yeni Modellerini Tanıttı

Zorlu Enerji Karadağ’da Elektrikli Şarj İstasyonları Kuracak

Stellantis ve LG Ortak Batarya Üretecek

Dünyanın araç şarj istasyonları sektöründeki öncü markası olan ve 
ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Wallbox, 
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) çatısı altında yer alan yetkili 
satıcılarıyla İstanbul’da bir araya geldi.    

Zorlu Enerji, 2021 sonuna kadar, Karadağ’ın 
13 farklı şehrinde 15 adet çift soketli 
elektrikli araç şarj istasyonu kurulacak.     

SÜRDÜRÜLEBILIR ve 
yenilikçi bakış açısıyla bü-
yümeye devam eden Zorlu 
Enerji, Zorlu Energy So-
lutions (ZES) markası ile 
Türkiye’nin 81 ilinde kurdu-
ğu Elektrikli Araç Şarj İs-
tasyonu Ağından edindiği 
tecrübe ve bilgi birikimini 
Avrupa’nın dört bir yanına 
taşımak için çalışmalarına 
hızla başladı. Elektrikli araç 
ekosisteminin ve sürdürü-
lebilir ulaşımın önemli pay-
daşlarından biri olma hede-
fi doğrultusunda stratejik 
planlarını oluşturan ZES, 
Karadağ’ın farklı şehirlerin-
de elektrikli araç şarj istasyon 
ağı kurulması amacıyla açılan 
ihaleyi kazandı. İhale sonucu 
imzalanan sözleşme ile bir-
likte ZES, UNDP (Birleşmiş 

Milletler Kalkınma Prog-
ramı) tarafından yürütülen 
proje kapsamında çalışmala-
rını başlattı.

Ülkemizin dört bir yanı-
na yaydığı elektrikli araç şarj 

istasyonları ile sürücülere 
kesintisiz sürüş keyfi sağ-
layan ZES, Karadağ’ın 13 
farklı şehrinde 15 adet çift 
soketli elektrikli araç şarj 
istasyonunun temini, ku-

rulması, destek hizmetleri-
nin sağlanması ve uygulama 
entegrasyonu hizmetinin 
verilmesini de sağlayacak. 
Avrupa’nın tam merkezin-
de yer alan ve uluslararası 
ulaşım ağlarına yakınlığı 
sayesinde, ZES’in Avrupa’da 
gerçekleştirmeyi planladığı 
projeler için, büyük avantaj 
sağlayacak Karadağ Projesi-
nin 2021 yılı sonuna kadar 
tamamlanması planlanıyor. 
Bu yatırım aynı zamanda 
ZES’in Avrupa’da ilk ayak 
izini bırakıyor olması açısın-
dan da büyük önem taşıyor.  

Elektrikli Araç Şarj İstas-
yon Ağı markamız ZES ile 
Avrupa pazarının kapılarını 
aralayarak,  bu coğrafyaya 
özel iş planlarını hayata ge-
çirmeye başladıklarını ifade 

eden Zorlu Enerji CEO’su 
Sinan Ak, “Global çapta dü-
zenlenen bir ihaleyi ülkemize 
kazandırdığımız için son de-
rece mutluyuz. Zorlu Enerji 
olarak amacımız yalnızca ül-
kemizde değil yakın coğraf-
yada, özellikle de Avrupa’da 
ZES istasyonları kurmaktı. 
Bu ihaleyle hedefimizi ger-
çekleştirme yönünde ilk ve 
bizim için anlamlı bir adım 
atmış olduk. Karadağ’a ta-
şacağımız bilgi birikimimiz 
ve tecrübemizle ayak izimizi 
bırakmak ve bunu Avrupa 
geneline yaymak istiyoruz. 
Nasıl ki, 2018 yılında kur-
duğumuz ZES markamızı, 
üç yılda Türkiye genelinde 
yaygınlaştırma başarısını 
gösterdiysek, elektrikli araç 
pazarının her gün geliştiği 

Avrupa’da da başarılı olmak 
üzere yola çıktık” dedi.  

Elektrikli araçların artık 
tüm dünyanın gündeminde 
olduğunu vurgulayan Ak, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “ E-
lektrikli araçların pandemiye 
rağmen toplam pazar içinde 
yüzde 100 den fazla büyüme-
si ve karbon azalımı odaklı 
işlerin de tüm dünyanın en 
önemli ajandalarından biri 
haline gelmesi elektrikli araç 
şarj istasyonu pazar büyüme-
sini tetikleyecek. Bu neden-
le de 2022 yılını atılım yılı 
olarak öngörüyoruz. Orta ve 
uzun vadeli projeksiyonları-
mızda Avrupa’nın tamamına 
yayılmış ve belli bir pazar bü-
yüklüğüne ulaşmış bir elekt-
rikli araç şarj istasyonu ope-
ratörü olmayı hedefliyoruz.”
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Kurulu Üyesi İsmet Gülsoy ise 
törende yaptığı konuşmada; 
“Ekol Lojistik’i buluşturdu-
ğumuz Mercedes-Benz Act-
ros 1848 LSnRL araçlarımız 
Mercedes-Benz Actros’lar hem 
yol performansı hem de 120 
bin km’ye çıkan bakım aralık-
ları ve yüzde 20 oranında dü-
şen bakım maliyeti avantajları 
ile ticari performansıyla öne 
çıkıyor.” dedi.

Ekol Lojistik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ahmet Musul, 
“Bu 150 adetlik teslimat ile 
birlikte araç parkımızdaki çe-
kici sayısı 1.200 adede ulaştı. 
13 yıl öncesine dayanan iş or-
taklığımızla araç parkımızda-
ki çekicilerimizin dörtte üçü 
Mercedes-Benz marka araç-
lardan oluşuyor. Mercedes-
Benz marka araçların kalitesi, 
yedek parça bulunabilirliği, 
yaygın servis ağının yanı sıra 
araçların ülkemizde üreti-
liyor oluşu, Mercedes-Benz 
Finansal Hizmetler’in sağla-
dığı uygun finansman şartla-
rı, Mercedes-Benz Türk satış 
ekibinin bizlere yaklaşımı 
ve tam uyumu ile Mercedes-
Benz Yetkili Bayii Gülsoy 
Otomotiv Anadolu Şube’nin 
desteği ve koordinasyonu et-
kili oldu. İnanıyorum ki, iki 
şirket arasında uzun yıllara 
dayanan iş birliği ilerleyen 
yıllarda da devam edecektir.” 
şeklinde konuştu.

Mars Logistics’e 2021 yılın-
da toplam 150 adet Mercedes-
Benz Actros 1848 LSnRL tes-
limatı gerçekleştirdi. 

MERCEDES-BENZ Türk, 
Ekol Lojistik’e 150 adet 
Mercedes-Benz Actros 1848 
LSnRL araçlarını teslim eder-
ken, Mars Logistics ise 2021 
yılında toplam 150 adet Act-
ros 1848 LSnRL teslimatı 
gerçekleştirdi. Akar Lojistik 
Şirketler Grubu’ndan Lo-
gitork Lojistik ise 10 adet 
Mercedes-Benz Actros 1848 
LS’yi filosuna kattı.

Mercedes-Benz Türk, 13 
yılı aşan bir iş ortaklığı bu-
lunan Ekol Lojistik ile filo 
teslimatlarına bir yenisini 
daha ekledi. Mercedes-Benz 
Türk; Ekol Lojistik’e 2021 yı-
lı içerisinde toplam 150 adet 
Mercedes-Benz Actros 1848 
LSnRL satışı gerçekleştirdi. 

Teslimat törenine 
Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sülün, 
Mercedes-Benz Türk Kam-
yon Pazarlama ve Satış Di-
rektörü Alper Kurt, Merce-
des Benz Finansal Hizmetler 
CFO’su Gökmen Onbulak, 
Mercedes-Benz Türk 2. El 
Kamyon ve Otobüs Satış 
Direktörü Didem Özensel, 
Mercedes-Benz Türk Müşteri 

Hizmetleri Kamyon ve Oto-
büs Direktörü Tolga Bilgisu, 
Mercedes-Benz Türk Kamyon 
Filo Satış Grup Grup Müdü-
rü Yusuf Adıgüzel, Gülsoy 
Otomotiv Yönetim Kurulu 
Üyesi İsmet Gülsoy, Gülsoy 
Anadolu Genel Müdürü Ser-
kan Açar, Gülsoy Anadolu 
Kamyon Satış Müdürü Murat 
Yerli, Gülsoy Anadolu Satış 
Sonrası Hizmetler Müdürü 
Muhsin Tuncel, Ekol Lojis-
tik Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Musul, Ekol Lojistik 
Yönetim Kurulu Üyesi Rasim 
Kartal, Ekol Lojistik Yönetim 
Kurulu Üyesi Levent Demir, 
Ekol Lojistik Yönetim Kurulu 
Üyesi Hakan Yılmaz ve Ekol 
Lojistik Kurumsal İletişim 
Direktörü Arzu Çetin katıldı.

Mercedes-Benz Türk Kam-
yon Pazarlama ve Satış Direk-
törü Alper Kurt, törende ger-
çekleştirdiği konuşmada, “13 
yılı aşan bir iş ortaklığımız 
bulunan Ekol Lojistik ile yine 
bu denli büyük bir teslima-
ta imza atmaktan dolayı çok 
mutluyuz.” dedi.

Mercedes-Benz Yetkili Ba-
yii Gülsoy Otomotiv Yönetim 

ve Marka Yönetimi Müdürü 
Kader Özal katıldı.

Mercedes-Benz Türk Kam-
yon Pazarlama ve Satış Di-
rektörü Alper Kurt, yaptığı 
konuşmada, “Bu kıymetli iş 
ortaklığına yakışır kalite ve 
donanımlara sahip araçları-
mızın kendilerinin filosunda 
bulunması bizleri son derece 
gururlandırıyor.”

Mars Logistics Yönetim 
Kurulu Başkanı Garip Sahil-
lioğlu, “Mars Logistics olarak 
kurulduğumuz günden beri 
güvenilir bir şirket olmaya, 
hizmet kalitemizi daima yük-
seltmeye ve doğru iş ortakları 
ile çalışmaya özen gösteriyo-
ruz. Filomuzu büyütürken her 
zaman Mercedes-Benz gibi 
sektörün en iyi ve en güvenilir 
firmaları ile çalışıyoruz.” dedi.

Mercedes-Benz Yetkili Ba-
yii Has Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Latif Karaali 
ise törende yaptığı konuşma-
da; “Has Otomotiv olarak 
Mars Logistics’e 150 adet ara-
cın satışının gerçekleşmesin-
de katkımız olduğu için son 
derece mutlu ve gururluyuz. 
Mars Logistics’i buluşturdu-
ğumuz Mercedes-Benz Act-
ros 1848 LSnRL araçlarımız 
konfor, güvenlik ve tasarımıy-
la ağır vasıta kullanıcılarının 
ihtiyaçlarına yanıt verirken 
aynı zamanda yüksek ikinci el 
satış değeri de sunuyor.” dedi.

Akar Lojistik Şirketler 
Grubu şirketi olarak 2020 
yılında kurulan Logitork Lo-
jistik, ilk 0 km araç yatırımın-
da Mercedes-Benz markasını 
tercih etti. Logitork Lojistik, 
10 adet Mercedes-Benz Act-
ros 1848 LS’yi filosuna kattı.

Logitork Lojistik, güçlü fi-
losu, sunduğu hizmet kalitesi 
ve müşteri ağıyla, sektörde 

edindiği güvene dayalı başa-
rıyı dünya ülkelerine taşımak 
için Türkiye - Avrupa hattına 
Almanya’dan giriş yaptı. Şirket, 
kısa süre içinde adını sektörün 
yurt dışındaki önemli firmaları 
arasına yazdırmayı hedefliyor.

Mercedes-Benz Finansman 
Türk A.Ş kredi desteğiyle 
Mercedes-Benz Türk Bayii 
Mengerler İstanbul tarafın-
dan yapılan satışın ardından 
Mercedes-Benz Türk Pazar-
lama Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen teslimatta; Logitork 
Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Azizcan Sarısu, Logi-
tork Lojistik Yönetim Kurulu 
Üyesi & Kurucu Üye Gökhan 
Karakoyun,  Logitork Lojis-
tik Genel Müdürü Sedat Ge-
yik ve Logitork Lojistik Ge-
nel Müdür Yardımcısı Emrah 
Sevin’e araçları, Mercedes-
Benz Türk Kamyon Pazarla-
ma ve Satış Direktörü Alper 
Kurt, Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Filo Satış Grup Mü-
dürü Yusuf Adıgüzel, Merce-
des Benz Finansal Hizmetler 
CFO’su Gökmen Onbulak, 
Mengerler İstanbul Kamyon 
Satış Müdürü Cihan Ekinci 
tarafından teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Pazarlama ve Satış 
Direktörü Alper Kurt, konu 
hakkında yaptığı açıklama-
da, “2020 yılında kurulan 
Logitork Lojistik’in ilk 0 km 
araç yatırımında markamı-
zı seçmesinden dolayı çok 
mutluyuz. Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda üretilen Act-
ros 1848 LS modellerimizin 
Logitork Lojistik’e hayırlı ol-
masını diliyor, satışta emeği 
geçen herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi.

Logitork Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Azizcan Sa-
rısu, teslimat sırasında yaptığı 
konuşmada; “Ülkemizde üre-
tilen Mercedes-Benz Actros 
1848 LS’lerin toplam sahip ol-
ma avantajları, Mercedes-Benz 
Türk ve Mercedes-Benz Finan-
sal Hizmetler’in sağladığı des-
tekler, satış sonrası hizmetleri-
nin yaygın servis ağı ve ilgisi, 
ikinci el değerini koruması gi-
bi faktörler ile Mercedes-Benz 
Bayii Mengerler İstanbul’un 
desteği bu kararımızı verme-
mizde etkili oldu. İnanıyorum 
ki, bugün burada başlayan iş 
birliğimiz ilerleyen yıllarda da 
devam edecektir” dedi.

Teslimat törenine 
Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sü-
lün, Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Pazarlama ve Sa-
tış Direktörü Alper Kurt, 
Mercedes-Benz Türk Kam-
yon Filo Satış Grup Müdürü 
Yusuf Adıgüzel, Mercedes-
Benz Türk TruckStore Grup 
Müdürü Oytun Balıkçıoğlu, 
Has Otomotiv Yönetim Ku-
rulu Başkanı Latif Karaali, 
Has Otomotiv Yönetim Ku-
rulu Üyesi Reşat Kara, Has 
Otomotiv Ticari Araçlar 
Direktörü Turan Dik, Has 
Otomotiv Kamyon Satış Mü-
dürü Erdem Bahadır, Mars 
Logistics Yönetim Kurulu 
Başkanı Garip Sahillioğlu, 
Mars Logistics Yönetim Ku-
rulu Üyesi Gökşin Günhan, 
Mars Logistics Filo Operas-
yon Genel Müdür Yardımcısı 
Erkan Özyurt, Mars Logistics 
Otomotiv Grubu Genel Mü-
dür Yardımcısı Abdülkadir 
Yanık, Mars Logistics Filo 
Çekici-Römork Yönetimi 
ve Bakım Onarım Müdürü 
Kerem Karaduman ve Mars 
Logistics Kurumsal İletişim 

Mercedes-Benz Actros Teslimatlarına 
Hız Kesmeden Devam Ediyor
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ENGIN tecrübesi ve kalite-
li hizmetleri ile Gaziantep’in 
köklü firmalarından biri olan 
Şahin Nakliyat, son yatırımı ile 
tamamı Tırsan olan filosuna 30 
adet Tırsan Tenteli Perdeli Ma-
xima Plus Treyler ekledi. 

Müşterilerinin ihtiyaçları doğ-
rultusunda geliştirdiği en geniş 
ürün gamıyla sektöre yön veren 
ve lojistik firmalarının ilk terci-
hi olmaya devam eden Tırsan’ın 
gerçekleştirdiği teslimat töre-
nine; Tırsan Treyler Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
Şahin Nakliyat Yönetim Kurulu 

Başkanı Memik Hilmi Taner, 
Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah 
Taner, Tırsan Treyler Satış Koor-
dinatörü Ertuğrul Erkoç ve Tır-
san Treyler Satış Uzmanı Orkun 
Demir katılım gösterdi.

Teslimat töreninde açıkla-
malarda bulunan Tırsan Trey-
ler Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu, “Şahin Nak-
liyat ile 35 yılı aşkındır devam 
ettirdiğimiz güçlü işbirliğimiz-
den çok memnunuz. Firmanın, 
değerli dostum Ahmet Taner 
ile başlayan Tırsan yatırımla-
rına ikinci kuşak ile de devam 

ÖZGÖZDE Otomotiv, 
Bilginler’e satışını gerçekleştir-
diği 8 adet Daily kamyonet ve 
kamyonu teslim etti. 

Iveco’nun Ankara yetkili satı-
cısı Özgözde Otomotiv gıda ve 
akaryakıt taşımacılığının Anka-
ra’daki firmalası Bilginler AŞ’ye 
satışını gerçekleştirdiği 8 adet 
Daily aracı törenle teslim etti.

Bilginler AŞ yönetim kurulu 
başkanı Hakan Bilgin 2021 yılı 
yatırımlarının büyük kısmını 
Iveco araçlar ile gerçekleştir-
diklerini ve bu işbirliğinden 
son derece heyecan duydukla-
rını ifade etti.

Özgözde Otomotiv’in An-
kara Susuz tesisinde düzenle-
nen törende Bilginler’e 7 adet 

ALI Çavuşoğulları Lojistik’e 
filosuna dahil ettiği 40 adet 
Scania R500 aracın teslimatı, 
Doğuş Otomotiv - Scania Yet-
kili Satıcı ve Servisi Konya Ağır 
Vasıta tesislerinde düzenlenen 
törenle gerçekleştirildi.  

Scania Bölge Satış ve Filo 
Yöneticisi Safa Gün, Konya 
Ağır Vasıta  yatırımcılarından 
Hüseyin Zeybek ve Bayi Satış 
Direktörü Mehmet Canlıer 
tarafından, Erser Grup Firma 
Yetkilileri Enes Genç ve Ferhat 
Genç’e teslim edildi.

Siparişlerinin son aracını 

ettirmenin gururunu yaşıyoruz. 
Tırsan, müşteri memnuniyetini 
ilk günden beri ilk önceliği ola-
rak belirlemiştir. Gayemiz, her 
zaman müşterilerimize, reka-
betçiliklerini artıracak ulusla-
rarası standartlarda alabileceği 
en iyi treyleri üretmek ve hiz-
metleri sunmaktır.  Şahin Nak-
liyather zaman olduğu gibi yine 
son yatırımlarında Tırsan’ı ter-
cih ederek tamamı Tırsan’dan 
oluşan araç filosunu 250 adede 
ulaştırmıştır, bu da bizim için 
memnuniyet vericidir. Şahin 
Nakliyat, Tırsan için bir müş-

teriden öte güvenilir bir dost 
ve başarılı bir iş ortağıdır, bu 
başarılı ortaklığın daha uzun 
yıllar süreceğine inanıyorum” 
açıklamasında bulundu.

Teslimat töreninde Şahin 
Nakliyat’ın faaliyetleri hakkın-
da da bilgi veren Şahin Nakli-
yat Yönetim Kurulu Başkanı 
Memik Hilmi Taner, “Bugün 
burada 30 adet Tırsan Tenteli 
Perdeli Maxima Plus araçları-

mızı teslim almak için bir araya 
geldik. Yapmış olduğumuz son 
yatırımımız ile birlikte tamamı 
Tırsan araçlarından oluşan fi-
lomuzun sayısı 250 adede yük-
seldi. Tırsan, bizim 35 seneyi 
aşkındır tek çözüm ortağımız, 
öncelikle bunun en önemli ne-
deni  araçlarına duyduğumuz 
güven ve her daim memnun kal-
dığımız hizmetleridir. Ayrıca, 
Tırsan araçlarının operasyon-

larımızın esnekliğini destekler 
şekilde  intermodal taşımacılığa 
uygun olması tren yükleme sis-
temiyle düşük işletme maliyeti 
ve yüksek ikinci el değeri ile her 
zaman firmamıza avantaj sağ-
laması da Tırsan’ı tercih etme-
mizdeki en önemli diğer neden-
lerdir. Tırsan ile yıllardır süren 
başarılı işbirliğimizin ileriki dö-
nemlerde de devam edeceğine 
inanıyoruz” dedi. 

Şahin Nakliyat Tamamı
Tırsan Olan Filosunu
250 Araca Yükseltti

Daily 35S16 Hi Matic panel 
van ve 1 adet Daily 70C6 kam-
yon teslim edildi.  

Törene Özgözde Otomo-
tiv adına satış müdürü Volkan 
Güntürkün katılırken, Bilginler 
adına yönetim kurulu başkanı 
Hakan Bilgin katılmışlardır. 
Volkan Güntürkün Daily mode-
linde tork konvertörlü Hi Ma-

VOLVO Trucks, Orman Genel 
Müdürlüğü’ne 5 adet Volvo FMX 6x6 itfai-
ye aracı satışı gerçekleştirdi. Volvo FMX 6x6 
kamyonların, engebeli arazilerde ve yüksek 
tonajlarda maksimum hareket kabiliyetine 
sahip olması Orman Genel Müdürlüğü’nün 
tercihinde etkili oldu.

Kamyon, çekici ve yangın arazözü olmak 
üzere filosunda yaklaşık bin 500 adet aracı bu-
lunan Orman Genel Müdürlüğü’ne teslim edi-
len araçlar, coğrafyasında zorlu dağ yollarını 
barındıran illerde, orman yangınlarına müda-
haleye destek olmak üzere hizmet verecekler.

En zorlu koşullarda, çamura saplanma-
dan müdahaleye destek olmak için tasar-
lanmış Volvo FMX kamyonlar, performans, 
yakıt tasarrufu, güç ve dayanıklılıkta rakip-

lerini geride bırakıyor. Yakıt tasarruflu yeni 
420HP gücünde Euro 6 motoru ve akıllı 
I-Shift şanzımanı ile yakıt verimliliği su-
narken, otomatik çekiş kontrol sistemi sa-
yesinde engebeli ve zorlu arazi koşullarında 
sürüş güvenliğinin yanı sıra konforu da göz 
ardı etmiyor. Ayrıca Volvo Trucks’a özel 6x6 
çekiş sistemi, şanzımana ve motora entegre 
çalışan PTO’lar, yüksek seviye off-road ve 
dar alanda manevra özelliğiyle, zorlu arazi 
koşullarında dahi mükemmel hareket kabi-
liyeti sağlıyor. 

Orman Genel Müdürlüğü’nde yapılan 
teslimat töreninde, Volvo Trucks Üst Yapı ve 
Kamu Saha Satış Müdürü Emrah Kutlu ile 
Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri yer aldı.

teslim alan Enes Genç, faali-
yet gösterdikleri tüm alanlarda 
Avrupa standartlarında hiz-
met sunduklarını belirterek 
“Filomuzu genişletme kararı-
mızın ardından yaptığımız ön 

tic isimli otomatik şanzımanın 
kullanıcılar tarafından çok be-
ğenildiğini ve her geçen gün Hi 
Matic’e talebin arttığını belirtti.

Tören sonrasında Özgözde 
Otomotiv adına satış müdürü 
Volkan Güntürkün tarafından 
Bilginler yönetim kurulu baş-
kanı Hakan Bilgin’e günün anı-
sına plaket taktim edildi.

incelemede özellikle Euro 6 
normlarında yakıt tüketimi ve 
sağlamlığı konusunda Scania 
markasının bizim taleplerimizi 
karşıladığını gördük ve kararı-
mızı verdik.” dedi.

Iveco’dan Daily Kamyonet
ve Kamyon Teslimatı

Orman Genel 
Müdürlüğü’ne 
Volvo FMX

KAPTAN Turizm, hafif ticari araç (HTA) 
filosunu MAN’a dönüştürmeye devam 
ediyor. Güvenlik, konfor, performans, yakıt 
tasarrufu ve satış sonrası sunulan hizmet-
lerden duyduğu memnuniyetle filosundaki 
tüm araçları MAN’a çevirmeye başlayan fir-
ma, 20 araçlık siparişinin ilk kısmı olan 13 
adet MAN TGE’yi törenle teslim aldı.

MAN’ın Mersin Yetkili Servisi ve Bölge 
Bayi Mancı Kemal Otomotiv’de gerçekleş-
tirilen teslimat törenine Kaptan Turizm’in 
sahipleri Zafer Çekmez ve Sinan Çekmez ile 
MAN Kamyon ve Otobüs Tic. HTA Satış 
Bölge Satış Koordinatörü Gökhan Bakubala, 
satışa aracılık eden Mancı Kemal Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Ak-
demir, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akde-
mir ve Satış Müdürü İbrahim Gündüz katıldı. 

Törende konuşan Kaptan Turizm’in sahi-

bi Zafer Çekmez, “Firma olarak, ulaştığımız 
bu başarının altında hiç şüphesiz sunduğu-
muz hizmetin kalitesi yatıyor. Bunda da kali-
tesine inandığımız yol arkadaşlarımızın payı 
çok büyüktür. MAN da bizim firma olarak, 
araç ve hizmet kalitesine güvendiğimiz çok 
önemli bir yol arkadaşımızdır” dedi. 

MAN TGE’nin sahip olduğu özellikler ve 
sunduğu hizmetler ile turizm ve servis sektörü-
nün gözdesi olmaya devam ettiğini vurgulayan 
MAN HTA Satış Bölge Satış Koordinatörü 
Gökhan Bakubala, “MAN TGE, kısa bir süre 
önce pazara girmesine rağmen üstün nitelikleri 
ile sınıfının en önemli markaları arasındaki ye-
rini aldı. TGE’ler, gerek güvenlik, performans, 
yüksek yakıt tasarrufu ve satış sonrası hiz-
metleri ile işletmelerden gerekse de konfor ve 
üstün teknolojisiyle ile yolcu ve sürücülerden 
büyük beğeni görüyor” diye konuştu.

Kaptan Turizm 20 Adet
MAN TGE’yi Filosuna Kattı

Ali Çavuşoğulları Lojistik
Filosunu Scania İle Güçlendirdi



TURKISH CARGO OLARAK, E-TİCARET ÜRÜNLERİNİ DÜNYADA
127 ÜLKEDE 320’DEN FAZLA NOKTAYA GÜVENLE TAŞIYORUZ.

KARGOLARINIZI HIZLI VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE 
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA TAŞIYORUZ.
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TÜRKIYE-TÜRK Cumhuriyetleri 
İktisat ve Ticaret Konferansı’nda ko-
nuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 
Türkiye ve Türk cumhuriyetleri orta-
sında kadim tarihi ve kültürel bağlara 
dayanan çok güçlü alakaların bulun-
duğunu belirterek, her alanda sahip 
olunan bu esaslı alakaların ekonomik 
ve ticari alanda daha da derinleştiril-
mesinin amaçlandığını kaydetti.

Muş: “Kombine Ulaştırma ve  
Nakliyecilik İmkânları Geliştirilmeli”

Muş, 1992 yılında dünyaya toplam 
23,5 milyar dolar ihracatları varken, 
bu kıymetin 2020 yılında yaklaşık 
11 katına eriştiğini söyledi.

6 Türk devleti olarak, genç yüklü 
160 milyonluk nüfus, 1 trilyon do-
ları aşan ulusal gelir, sahip olunan 
doğal kaynaklar, ticaret yollarındaki 
pozisyonlarıyla büyük bir potansi-
yele sahip olduklarına dikkati çeken 
Muş, bu potansiyeli hayata geçirmek 
için yiğit adımlar atılması gerektiği-
ni lisana getirdi.

Muş, konuşmasını şöyle sürdür-
dü; “Doğu-Batı ekseninde ulaştırma 
güzergâhları ile bölgemizin aktifliği 
artmış, kombine ulaştırma ve nak-
liyecilik imkânlarını geliştirmemiz 
elzem hale gelmiştir. Gayemiz taşı-
maların kotalarla sonlandırılmadığı, 
malların serbestçe taşındığı, mali-
yetlerin makul düzeylere indirildiği, 
gümrük süreçlerinin kolaylaştırıldığı 
ve hızlandırıldığı, malların sirkü-
lasyonunun önündeki mahzurların 
kaldırıldığı ortak bir lojistik alt-
yapısı tesis etmektir. Yalnızca kara 
yolunda değil, demir yolunda da iş 
birliğimizi güçlendirebileceğimiz 
alanlar mevcut bulunmaktadır. Ge-
lin, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile 
sağladığımız imkanı daima birlikte 
geliştirelim. Türk tarihinde değerli 
bir yeri olan İpek Yolu’nu ortak gay-
retimizle canlandıralım ve birbirimi-
ze daha da yakınlaşalım.”

Olpak: “Dostlarımızla birlikte 
büyüyoruz”

Türk iş dünyasının cesareti, hızı, 
fiyat ve kalitesi ile zaten rakipleri-
nin önünde olduğunu belirten Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DE-
İK) Başkanı Nail Olpak, “Aramız-
daki dostluk ve paylaşmaya hazır 
anlayışımızla da hep birlikte daha 
fazla iş birliği için hazırız. Bu iş 
birliğini daha fazla geliştirebilmek 
için, birbirimizden sadece enerji ve 
hammadde değil, aynı zamanda iş-
lenmiş sanayi ürünleri almak önce-
liğimiz olmalı. Kardeş cumhuriyet-
lerin makine, ekipman ve sermaye 
malları ihtiyacını en uygun koşul-
larda Türkiye’den karşılayabilecek-
leri de bir gerçek. Sektörel politika 
ve uygulamalar, bilgi ve teknoloji 
transferi, kamu özel sektör ortak-
lığı, sanayi bölgeleri, teknoparklar 
alanında uygulamalı tecrübe pay-
laşımı da, önemli iş birliği alanları 
olabilir. Ticaret politikalarında eş-
güdümün sağlanması, ulaştırma ve 
lojistik altyapısının güçlendirilmesi 
ve tarife dışı engellerin önce azaltı-
lıp sonra da ortadan kaldırılması da 
büyük önem taşıyor. Birlikte güçlü-
yüz, bunları başardıkça daha güçlü 
olacağız.” şeklinde konuştu.

Türkiye ve Türk cumhuriyetleri 
olarak dünya ile ticaret hacminin 
1992 yılında 55 milyar dolar iken, 
2020 yılında yaklaşık 10 kat artışla 
545 milyar dolar olduğunu aktaran 
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