
mı diğer modlara göre daha 
yüksek olduğu için Yeşil Mu-
tabakat Eylem Planı çerçeve-
sinde demiryolu payının artı-
rılmasına yönelik yatırımlara 
öncelik verilecek.  Karayolu 

İNTERMODAL taşıma-
cılık da ulaştırma sistemin-
de karbon azaltım hedefine 
yardımcı olacak en önemli 
mod. Karayolu taşımaların-
da birim başına karbon salı-

DİJİTAL lojistik girişimi 
Navlungo; Park Palet’i 50 
milyon TL’ye satın aldı.

Şirket, satın alma ile bir-
likte 15’i yurt dışı olmak 
üzere 292 depoda büyük-
küçük tüm işletmelere kar-
go, depolama ve e-ticaret 
fulfillment hizmetlerini 
tek panelden yönetme fır-
satı sunacak.

Dijital depo ve lojistik 
hizmeti ile e-ticaret maliye-
tini düşürmek ve satışlarını 
arttırmak isteyen her firma 
için avantaj sunduklarını 
belirten Navlungo Kuru-
cu Ortağı İsa Korkmaz, 

“E-ihracata yeni başlayacak 
olan küçük işletmeler için 
depolama ve lojistik hiz-
metleri ekstra maliyetler 
ve karmaşalarla dolu bir 
süreç. Bizler bu karmaşayı 
çözmek ve dijital ortamda 
lojistikte hızlı çözümler 
sunmak için Navlungo’yu 
kurduk. Şimdi de dijital 
depolama hizmetleri sunan 
Park Palet’i 50 milyon lira-
ya satın alarak portföyümü-
zü genişletmiş olduk” dedi.
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Navlungo
Park Palet’i 
Satın Aldı
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TÜRK nakliyecilerini ka-
çak göçmenlerden koru-
mak için en çok sorun ya-
şanan ülkelerden biri olan 
Macaristan’da Türk polisi 
görevlendirildi.

Konuyla ilgili açıklama 
yapan UND (Uluslararası 
Nakliyeciler Derneği), bu 
gelişmenin sektör için bü-
yük bir müjde olduğunu 
ifade etti.

Türk 
Polisine 
Lojistik 
Görev

EKOL Lojistik, Hizmet İh-
racatçıları Birliği’nin düzenle-
diği 2020 yılı Hizmet İhracatı 
Şampiyonları Ödülleri’nde 
Yük Taşımacılığı ve Lojistik 
Hizmetleri kategorisinin ka-
zananı oldu. Ekol Türkiye Ül-
ke Müdürü Arzu Akyol Ekiz, 
2021 yılını anlamlı bir ödülle 
noktalamanın gururunu yaşa-
dığını söyledi.
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Satılan Araçların 
Yüzde 10’u Elektrikli
ELEKTRİKLİ araçlar 
son dönemde dünya ve 
Türkiye’nin gündeminde 
oldukça fazla yer alıyor. 
Türkiye de bu gelişen tek-
nolojide söz sahibi olmak 
için çalışmalarını sürdü-
rüyor. Elektrikli araçların 
dünyada ve Türkiye’deki du-
rumu ile ilgili bilgi vermek 
amacıyla Sabancı Üniver-
sitesi İstanbul Uluslararası 

Enerji ve İklim Merkezi ev 
sahipliğinde ‘Türkiye Elekt-
rikli Araçlar Görünümü’ 
konferansı düzenlendi. 

Konferansta dünyada ya-
şanan gelişmeler, Türkiye’de 
e-mobilite ekosisteminin 
gelişimi, elektrikli araçların 
Türkiye’nin enerji dengele-
rine ve çevre performansına 
katkısı gibi konular ele alındı.

Devamı 24. sayfada

Intermodal
Taşımacılık Ağı Yeni 
Hatlarla Güçlenecek

yük taşıyıcılarının sayısın-
daki artış, trafik sıkışıklığını 
artırıyor ve buna bağlı ge-
cikmelere yol açıyor. Tüm bu 
faktörler, nakliye şirketlerini 
malları daha uzun rotalarda 
taşımak için denizyolu, ka-
rayolu ve demiryollarının bir 
kombinasyonunu kullanma-
ya zorluyor. Bu hem alıcıya 
hem de nakliye firmasına 
maliyetler açısından fayda 
sağlayacak bir durum. Bu ne-
denle, birçok gönderici, tek 
bir taşıma modu yerine in-
termodal yük taşımacılığını 
tercih etmeye başladı.

ISSN 1302-0021

Devamı 16. sayfada

Kamyon Pazarı 2021 Yılını Yüzde 56 
Oranında Büyümeyle Kapadı
TÜRKİYE ağır ticari araç 
pazarı 2021 yılını beklentileri 
karşılayan bir seviyede kapat-
tı. Özellikle 16 ton üstü kam-
yon ve çekici satışları, 2022 
için önemli sinyaller verdi. 

Otomotiv Sanayii Derne-
ği (OSD) raporlarına göre 
ise, 2021’de ticari araç üre-
timi bir önceki yıla kıyasla 
yüzde 11 arttı. Bu dönemde, 
üretim hafif ticari araç gru-
bunda yüzde 9, ağır ticari 
araç grubunda yüzde 40 ora-
nında arttı. Pazara bakıldı-
ğında ise; toplam ticari araç 
pazarı 2020’ye göre yüzde 
13, hafif ticari araç pazarı 

yüzde 8 ve ağır ticari araç pa-
zarı yüzde 51 oranında arttı. 
Baz etkisi dikkate alındığın-
da 2021 yılında ticari araç 
pazarı 2017 senesinin yüzde 
20 gerisinde kaldı. Yalnızca 
aralık ayında yük ve yolcu 
taşıyan ticari araç üretimi 54 

bin 987 adet, traktör üretimi 
4 bin 627 adet oldu.

TAİD verilerine göre 
2021 yılı dönemi Ağır Ticari 
araç pazarı, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 
60 oranında arttı.

Kullanılmış 
Bataryalar
Enerji 
Üretecek
AUDI, e-tron modelinin 
geliştirilmesi safhasında kul-
lanılan araçlarındaki hizmet 
dışı bataryaların ikinci ömü-
lerini, bir enerji depolama 
tesisinde kullanıyor. Audi ve 
RWE Generations firması 
işbirliğinde gerçekleştirilen 
projede, ilk kullanım ömür-
lerinden sonra hala yüzde 
80’den fazla artık kapasiteye 
sahip bataryalar kullanılıyor. 
Bataryaların bu ikinci ömür-
leri, sabit güç depolama sis-
temlerinde kullanım için son 
derece ideal. Hangi şekilde 
ve amaçla kullanıldıklarına 

bağlı olarak, bu pillerin on 
yıla kadar ikinci bir kullanım 
dönemi olabiliyor.

Gerek maliyeti, gerekse 
yeni bataryaların üretimi sı-
rasında ortaya çıkan karbon 
salımını ortadan kaldırması 
açısından, bataryaların ikin-
ci ömürlerinin değerlendi-
rilmesi son derece önemli. 
Audi böylece, bataryaları-
nın; biri otomobilde, diğeri 
de elektrik depolamada iki 
ömrünü de değerlendirerek, 
sürdürülebilir bir gelişme 
sağlıyor.
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zalarıyla karşılaşıyor. İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, sorunun çözümü 
ve yaşanan vakaların önüne geçmek 
için başlatılan “Dostluk Yolu Proje-
si” kapsamında Macar Hudut Kapı-

TÜRK ihracat yüklerini taşıyan 
nakliyeciler, kaçak göçmenlerin Sır-
bistan ve Macaristan gibi ülkelerde 
TIR’lara kaçak binmesi nedeniyle 
büyük zorluklar yaşıyor ve para ce-

larında Türk polisinin görev yapma-
ya başladığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan 
UND (Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği), bu gelişmenin sektör için 

Macaristan’da Türk Polisi 
Türk TIR’larını Koruyacak

sorunlarından biri olan ve firmalara 
büyük bir operasyon ve mali külfet 
getiren kaçak göçmen sorununa 
getirdiğiniz bu çözüm için sektörü-
müz adına minnetlerimizi sunuyo-
ruz” dedi.

UND açıklamasında, bu karar 
ile uluslararası karayolu taşımacılı-
ğı faaliyeti gerçekleştiren ülkemiz 
TIR’larının taşımalarını sorunsuz 
gerçekleştirebileceklerinin altı çi-
zilerek, kararın aynı zamanda ülke-
mizin ihracat hedeflerine daha hızlı 
ulaşması için önemli bir adım oldu-
ğu belirtildi.

UND tarafından verilen bilgiye 
göre; 2019 yılında “Sıla Yolu Pro-
jesi” kapsamında Sırbistan’ın sınır 
kapılarında Türk polisinin göreve 
başlaması ile birlikte, kaçak göçmen-
lerin ülkemiz TIR’larına binmesi en-
gellendi. Birçok farklı konuda Türk 
araçlarına destek verildi ve bu sayede 
50 binden fazla Türk TIR’ı geçişle-
rini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.

Açıklamada “Proje kapsamın-
da ilk etapta 25 Türk polisinin de 
ülkemizin Avrupa’ya ihracatında 
ana güzergâh olan Macaristan’ın Ro-
manya ve Sırbistan sınır kapılarında 
da göreve başlamasıyla birlikte ülke-
miz ihracatının sorunsuz taşınması-
nı teminen çok önemli bir işbirliğine 
imza atılmıştır” ifadesine yer verildi.

TÜRKİYE çapında lojistik bölümü 
olan 50 üniversite ile iletişime geçen 
UND Burs Komitesi, bu okullar ta-
rafından iletilen başvurular arasın-
dan burs kriterlerine göre yapılan 
değerlendirme sonucunda 18 sürücü 
çocuğu öğrenciyi eğitim bursu prog-
ramına dahil etti.

UND Burs Komitesi, yaptığı 
açıklamada, “Kurulduğu günden 
bu yana destekçisi olduğu İstan-
bul Üniversitesi Ulaştırma ve Lo-
jistik Fakültesi’nde öğrenim gören 
500’den fazla öğrenciye eğitim bursu 
veren UND, her yıl ortalama 40 öğ-
renciye burs verirken, 2021 yılı itiba-
riyle UND bursu ile öğrenim gören 
öğrenci sayısını sürücü çocuklarıyla 
birlikte 55’e yükselttik.” dedi.

büyük bir müjde olduğunu ifade 
ederek, “Bakan Soylu, uluslararası 
karayolu taşımacılarının en büyük 

2

Türk nakliyecilerini kaçak göçmenlerden korumak için en çok sorun yaşanan ülkeler-
den biri olan Macaristan’da Türk polisi görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı daha önce de 
Sırbistan’da Türk polisinin görev yapmasını sağlayarak yaşanan vakaların önüne geçmişti. 

UND’den
Profesyonel 
TIR Sürücüsü 
Çocuklarına 
Eğitim Bursu

Birinci sayfadaki haberin devamı
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KÜRESEL salgınla birlikte 
limanlarda yaşanan gecikmeler, 
konteyner problemleri, seyahat 
kısıtlamaları lojistik sektörünü 
derinden etkilerken, sektör-
de yeni dönüşüm hareketi de 
başladı. Lojistik sektörünün 
zorlu geçen 2021 yılını değer-
lendiren Beykoz Üniversitesi 
Beykoz Lojistik Meslek Yükse-
kokulu Müdürü Doç. Dr. Ezgi 
Uzel Aydınocak, sektörde yeni 
dönüşüm hareketinin adının 
‘tedarik zincirinde çeviklik’ 
olacağına dikkat çekti. Lojis-
tik sektöründe 2022 yılının 
nasıl geçeceğine dair öngörü-
lerini de sıralayan Aydınocak, 
“2022’de öne çıkacak konu-
lardan biri de sürdürülebilirlik 
olacak. Tüketicilerin yüzde 70’i 
daha yeşil lojistik operasyonla-
rını destekliyor” dedi.

Lojistik sektörünün zorlu 
geçen 2021 yılını değerlen-
diren Beykoz Üniversitesi 
Beykoz Lojistik Meslek Yük-
sekokulu Müdürü Doç. Dr. 
Ezgi Uzel Aydınocak, sektörde 
2022 yılının nasıl geçeceğine 
dair öngörülerini de sıraladı. 
“Artık tüm işletmeler hiç ol-
madıkları kadar risklere karşı 
kırılganlar” diyen Aydınocak, 
işletmelerin bu kırılganlığı yö-

DÜNYADA 3 trilyon do-
ları aşan kripto para piyasası 
Türkiye’de hareketliliğini koru-
yor. Türk yatırımcıların sayısının 
da 4 milyon civarında olduğu 
tahmin ediliyor. Türkiye’de krip-
to paraların ödeme aracı olarak 
kullanılmasının yasal mevzuata 
uymamasına rağmen, tüketicile-
rin bu yöndeki talebi çok sayıda 
sektörde hissediliyor. Dünyada 
farklı ülkelerde alışverişte de 
kullanılabilen kripto paralar, 
Türkiye’de sadece yatırım aracı 
olarak değerlendirilebiliyor. 

Merkez Bankası tarafından 
nisan ayında yayınlanan Kripto 
Para Yönetmeliği ile kripto pa-
raların alışverişte kullanılma-
sının yasaklandığını hatırlatan 
Göztepe Nakliyat ve Depola-
ma CEO’su Ulaş Gümüşoğlu, 
“Tüketicilerimizden kripto pa-
ra ile özellikle bitcoin ve ethe-
reum ile ödeme talebi alıyoruz. 
Biz sadece Türk lirası kabul 
ettiğimizi söylememize rağmen 
kripto para ile ödeme yapmak 
isteyen müşterilerimizden biri 
bize içinde bir yıllık ödeme-
nin olduğu soğuk cüzdanını 
gönderdi. Bu teklifini kibarca 
reddedip cüzdanı kendisine 

netmek ve karşılaşacakları risk-
leri engellemek adına yatırım 
yapmaları gerektiğinin farkın-
da olduklarını belirtti. 

Lojistik sektöründe yeni 
dönüşüm hareketinin adının 
‘tedarik zincirlerinde çeviklik’ 
olduğunun altını çizen Aydı-
nocak, bunu şöyle açıkladı: 
“Üst yönetimler artık teda-
rikçiden son tüketiciye kadar 
daha hızlı ve görünür tedarik 
zincirlerine sahip olmak arzu-
sundalar. Tedarik zincirinde 
iş birliği, teknoloji sayesinde 
daha kolay görünse de uçtan 
uca tüm tedarik zincirini yö-
netebilmek özellikle global 
firmalar için oldukça zor. Kü-
resel salgınla beraber kesinti-
lerin tecrübe edilmesi tedarik 
zincirlerinde risklerin yönetil-
mesi ve dayanıklılığın artırıl-
ması konusuna dikkat çekiyor. 
Daha iyi talep tahmini, daha 
iyi arz planlaması, verilerin 

iade ettik ve banka aracılığı ile 
TL ile ödeme talep ettik. Yö-
netmelik, çok net bir şekilde 
kripto paraların faaliyet alanı-
nı yatırım ölçeğinde sınırlıyor. 
Ödemelerde doğrudan ya da 
dolaylı olarak kullanılması ya-
sakken tüketicilerimizden hala 
bu yönde talep almamız, bu 
konuda hala bir kafa karışıklığı 
yaşandığına işaret ediyor” dedi. 

Tüketicilere ve şirketlere 
verdikleri hizmet kapsamında 
kredi kartı ve nakit ödeme se-
çeneği sunduklarına değinen 
Gümüşoğlu, ”Bu zamana ka-

yönetimi vs. karmaşık iş süreç-
lerini doğuruyor. İşin olumsuz 
yanı ise, ekonomide gerçekle-
şen dalgalanmalar işletmeleri 
muhafazakarlaştırıyor ve risk 
yönetimiyle ilgili yapacakları 
yatırımlardan alıkoyuyor. Zira, 
tedarik zinciri boyunca oluşa-
bilecek riskleri azaltmanın da 

dar faaliyetlerimizde ödeme 
aracı olarak kripto paraları 
kullanmadık. Bu konuda ilgili 
yasal mevzuatlar oluşmadığı 
sürece kripto paraları ödeme 
yöntemlerimiz arasına dahil 
etmeyeceğiz. Bu yöndeki talep-
leri Kripto Para Yönetmeliğini 
gerekçe göstererek reddediyo-
ruz. Bitcoin, Solana, Ethereum 
gibi kripto paralar ve altcoinler 
değişken ve dalgalı bir seyir iz-
lediği için nakliye sektöründe 
kullanmaya şu an için elverişli 
değil. Hükümet tarafından 
bankaların desteklediği USDT 

maliyetleri artıracağını bilme-
leri alternatif çözümlere yönel-
melerine neden oluyor.  Ko-
şullar işletmeleri daha yüksek 
seviyede stok tutma gibi daha 
geleneksel yöntemlere yönelti-
yor. Bu elbette GSYİH rakam-
larına olumlu yansıyacak ancak 
stok tutma maliyetleri artacak 
ve depo alanına olan ihtiyaç ek 
yükümlülükler doğuracaktır.”

2022’de 4 konu 
ön plana çıkacak

2022’de ön plana çıkacak 
değişimlere de değinen Aydı-
nocak, bu değişimleri şöyle sı-
raladı: “2022’de dört konunun 
ön plana çıkacağını söyleyebili-
riz. İlk sırada elbette Kovid-19 
salgını ve doğal afetlerin neden 
olduğu maddi ve manevi deği-
şimler var. İkinci olarak tüm 
dünyada yeni kuşağın izini 
fark ettirmesiyle değişen de-
mografik yapı, üçüncü sırada 
kaçınılmaz olarak gelişen tek-
nolojiler ve son olarak çevreye 
ve topluma duyarlı lojistik po-
litikalarının geliştirilmesi üze-

gibi sabit coinlerle ödeme yap-
ma imkânı sunan bir altyapı 
kurulursa, biz de bu yöndeki 
talepleri karşılamak için gerekli 
değişimi yaparız. Biz yenilikle-
re geçişler konusunda hep öncü 
olduk. Vizyonumuz ve altyapı-
mız sayesinde böyle biri duru-
ma şimdiden hazırız” dedi.

Tüketicilere farkındalık 
kazandırıyor

40 yılı aşkın süredir faaliyet 
gösteren bir şirket olarak tüke-
tici memnuniyetini öncelikli 
olarak benimsediklerini söyle-
yen Ulaş Gümüşoğlu, “Ulusla-

rine artan baskı. Elbette tüm 
bu itici güçler işletmelerin ve 
çalışanların iş yapış tarzlarına 
da yansıyarak değişime neden 
oluyor. Örneğin, e-ticaret hac-
minin bu kadar artması ve tek-
nolojik gelişmeler emek ve ser-
maye gücünün yer değiştirmesi 
ile sonuçlanacak.”

Dünyada artık sürdürüle-
bilirlik kavramına sahip çıkan 
tüketicilerin arttığını belirten 
Aydınocak, şöyle devam etti: 
“Yapılan bir araştırmada tüke-
ticilerin yüzde 70’i daha yeşil 
lojistik operasyonlarını destek-
lemek için daha fazla ödemeye 
razılar. Tedarik zincirleri, en-
düstrinin ekolojik ayak izinin 
yüzde 90’ından sorumlu ol-
duğundan, bu konuda en fazla 
etkiyi yaratma fırsatına sahip 
olan alanların başında geliyor. 

rarası standartlarda verdiğimiz 
hizmet, tüketici memnuniyeti-
ni de beraberinde getiriyor. Tü-
keticilerimizi doğru bilgilen-
dirmeyi bu memnuniyeti daha 
ileri seviyelere taşıyabilmenin 
bir parçası olarak görüyoruz. 
Bu nedenle kripto para ile öde-
me yapmak isteyen tüketicileri-
mizi ilgili yönetmelik hakkın-
da bilgilendiriyoruz. Böylece 
onların bu yönde farkındalık 
kazanmalarını destekliyoruz” 
diye ifade etti.

Dövizdeki yükselişle tüke-
ticilerin giderek artan endişe-

Bu anlamda Türkiye’de yapı-
lacak çok iş var ve bunu başa-
ranlar için de gelecekte rekabet 
avantajı sağlayacağı kesin bir 
alan. Bu konuda hukuki alt-
yapıların hızla oluşturulması 
gerekliliği de elzem görünüyor. 
2022’de Türkiye’nin özellikle 
karayolu taşımacılığını en çok 
etkileyecek unsurlardan biri de 
Almanya’nın Eylül 2021’den 
bu yana ülkede uygulanması-
nın önünü açan e-CMR pro-
tokolünü kabul etmesi. Dola-
yısıyla 2022’nin e-CMR yılı 
olacağını söyleyebiliriz. Özel-
likle kâğıt CMR formlarının 
ortadan kaldırılması, verimlilik 
ve sürdürülebilirliğe de olumlu 
katkı sağlayacaktır.  Şu anda 
zorunlu olmasa da e-CMR’nin 
2026 yılına kadar zorunlu hale 
gelmesi bekleniyor.”

lerinin nakliye 
s e k t ö r ü n d e 
de hissedildi-
ğini belirten 
G ü m ü ş o ğ l u , 
konuya ilişkin 
şu değerlendirmede bulundu: 
“Özellikle yurt dışından arayan 
müşterilerimiz, dövizdeki yük-
seliş nedeniyle nakliye ücretleri-
nin artıp artmayacağını soruyor. 
Biz her zaman milli paramız TL 
ile faaliyetlerimizi sürdürdük. 
Dövizdeki artışları fiyatlarımıza 
yansıtmadık. Dolar 18 sınırına 
geldiğinde maliyetlerimizin art-
masına rağmen kiralarımızda ve 
hizmetlerimizde fiyat artışına 
gitmedik. Nakliye sektöründe 
yerli ve milli ideolojilerle faa-
liyetlerini sürdüren bir şirket 
olarak, müşterilerimizin bu en-
dişelerden sıyrılması en büyük 
temennimiz. Ürün ve hizmet-
lerimizin ulaşılabilirliğini koru-
mak için, gerekirse kendimizden 
ödün vermeye hazırız. Bu zama-
na kadar hizmetlerimizin de-
vamlılığını, fiyatlarımızın makul 
oranlarını, en önemlisi müşteri-
lerimizin bize duyduğu güveni 
koruduk. Her türlü koşulda bu 
duruşumuzu sürdüreceğiz”.

Tüketicilerin Yüzde 70’i Yeşil Lojistik İstiyor
Beykoz Üniversitesi Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak, “2022’de öne çıkacak konulardan biri de 
sürdürülebilirlik olacak. Tüketicilerin yüzde 70’i daha yeşil lojistik ope-
rasyonlarını destekliyor” dedi. 

Beykoz Üniversitesi 
Beykoz Lojistik Meslek 
Yüksekokulu Müdürü 

Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak

Nakliyecilere Kripto Para İle Ödeme Yapmak İstiyorlar



larına başvuruda bulunuyor. 
25-35 yaş arasındaki adaylar 
muhasebe ve çağrı merkezi 
ilanlarına başvururken, 36-45 
yaş arasındaki adaylar ise en 
çok şoför, temizlik ve lojistik 
ilanlarına başvuru yapıyor.

İş ilanlarına başvuruların 
yaş gruplarına göre çeşitlilik 
gösterebildiğini belirten 24 
Saatte İş’in kurucu ortağı Gi-
zem Yasa, “Gençler daha çok 
pandemiyle birlikte istihdam 
oranı yükselen kurye ve satış 
danışmanı ilanlarına başvu-
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BORUSAN Grup şirketlerin-
den Borusan Lojistik, tedarik 
zincirinin her halkasında müş-
terilerinin talep ve ihtiyacına 
en uygun çözümleri geliştirip, 
gerçekleştirdiği operasyonlarla 
müşteri ihtiyacına özel çözüm-
ler sunuyor. Borusan Lojistik, 
Almanya ve İngiltere’de dün-
yaca ünlü bir e-ticaret sitesi 
üzerinden Türkiye’den satış 
yapanların, ilgili ülkelerdeki 
depolara ürün teslimatına iliş-
kin tüm lojistik servis ihtiyaç-
larını karşılamayı hedefliyor.

Borusan Lojistik, malze-
melerin gideceği depolara 
uygun şekilde planlayacağı ve 
etkinliğini artıracağı parsi-

yel yüklerin, belirli günlerde 
Türkiye’den gümrük çıkış ve 
Almanya/İngiltere gümrük 
varışlarını da sağlayarak, pro-
jenin odağına aldığı e-ticaret 
sitesi için  bu kadar sık parsiyel  
çıkış yapan az sayıda firmadan 
biri olacak.

Müşteriler rezervasyon, 
fiyat alma, statü takibi iş-
lemlerini web tabanlı portal 
üzerinden elektronik olarak 
halledebilecekler.

Almanya ve İngiltere depo-
ları üzerinden FBA hizmeti 
almak isteyen ve oradaki de-
poya bu ürünleri nasıl ulaştı-
rırım diyen satıcılar için B-yol 
uygulamasını hayata geçiren 
Borusan Lojistik, B’yol ile 
satıcıların ürünlerini direkt 
teslim alıyor ve Borusan Lo-
jistik güvencesiyle Almanya 
ve İngiltere depolarına hızla 
ulaştırıyor. Ayrıca, teslimat 
randevu organizasyonu ileri 
tarihli randevular için planla-
nabilirken yurtdışı depolama, 
paletleme ve palet etiketleme 
işlemleri için güvenilir çö-
zümler de sunuluyor.  

PANDEMİ süreci pek 
çok sektörü değiştir-
meye devam ederken, 
iş arayanların da ter-
cihlerinde değişik-
likler meydana 
geliyor. Bu deği-
şikliklerde gerek 
pandemide öne 
çıkan sektörlerde-
ki hareketlilikler 
gerekse yaş fak-
törü etkili oluyor. 
Adaylarla işvereni 
bir araya getiren 

Erçal: “Tecrübemizi
uluslararası pazarda da 
kullanmaya başladık”

Yaptıkları iş birliği hakkında 
görüşlerini bildiren Borusan 
Lojistik Hizmetleri Genel Mü-
dürü Serdar Erçal, “Borusan 
Lojistik olarak, bugüne kadar 
Türk e-ticaret pazarında ka-
zanmış olduğumuz tecrübeyi 
uluslararası pazarda da kullan-
maya başladık. Müşterilerimiz 
bundan sonra yurtdışı gönde-
rimlerini Borusan güvencesiyle 
yapabilecek. Bunun yanında 
aldığımız YYS sertifikası ve 
İzinli Gönderici yetkisi ile 
müşterilerimize büyük avantaj-
lar sağlarken tüm sürece bakıl-
dığında sunduğumuz imkanlar 
ve kolaylıklar müşterilerimizin 
rakiplerinden daha önde ol-
malarına olanak veriyor. Yaptı-
ğımız bu önemli iş birliği Bo-
rusan Lojistiğin hem e-ticaret 
alanında hem de uluslararası 
pazarda büyüme stratejisi ile 
birebir örtüşüyor. Bundan son-
ra da sektörümüzde öncü ve 
inovatif çalışmalar içinde ol-
maya devam edeceğiz.” dedi.

uygulama 24 Saatte İş, 
adayların yaşlarına göre 

en çok hangi ilanlara baş-
vurduklarını araştırdı. 24 
Saatte İş’in verilerine gö-

re, 18-24 yaş arasındaki 
adaylar en çok kurye ve 

satış danışmanı ilan-

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

Dijtalleşme ve Gelecek
90 yıllarla birlikte telaffuz edilen 

ve 2000’li yıllarda üretim, dağıtım ve 
tüketim süreçlerine damgasını vuran 
dijitalleşme, artık bambaşka boyut ve 
anlamlara doğru yol alıyor. Hayatımız 
neredeyse kodlardan ibaret. 

Dijitalleşme yolunda tüm insanlığın 
akıl birliğine varmasında pandemi belir-
leyici oldu. Dijital olanaklar sayesinde pek 
çok sanayi kuruluşu, operasyonlarına, lo-
jistik sektörü ile dayanışma içinde, son 
sürat devam etti. Çünkü insanoğlunun 
varlığını sürdürmesi için hayati ihtiyaçla-
rını karşılaması, bunun için de ürünlerin 
üretilip, tüketim yerine ulaştırılması ge-
rekiyordu.  Lojistiğin süreçleri son hızla 
dijitalleşiyor ama hizmetin kendisi ne za-
man dijitalleşecek sorusu yanıtını arıyor.

Tedarikte çılgınlık boyutuna gelen 
hız kavramının hava kargoyu ön plana 
çıkarması, üretim merkezlerinin çok 
hızlı şekilde yer değiştirecek olması 
gerçeğini dayatıyor. Ne var ki ürünler 
de değişiyor. Geçtiğimiz aylarda Kana-
dalı bilim insanları laboratuvarda et 
ürettiklerini ‘müjdeleyip’ ürettikleri eti 
de pişirip yediler.  O zaman artık doma-
tesin nerede ekilip hangi yolla nereye 
taşındığının bir önemi kalmıyor! Gıda 
kavramının değişeceğini, gıdaların ve 
gıda yapım süreçlerinin farmakolojinin 
bir dalı haline geleceğini füturistler 
uzun zamandır öngörüyorlardı.

Şirketler dünyasında da bir dizi 
gelişme yaşanıyor. Bir yandan yapılar 
geleneksel üretim, dağıtım ve tüke-
time hizmet edecek şekilde korunur, 
insan unsurunun önemi vazgeçilmez 
görünürken, diğer yandan da dijital-
leşme sürecinin sunduğu olağanüstü 
yeniliklere adapte olmak gerekiyor. Bu 
sürecin pandemi şartlarıyla şekillenen 
yeni dünya ekonomik düzeninde hiç de 
kolay yönetilemeyeceği ortada. Doğa-
yı, su kaynaklarını korumak, çevresel 
ayak izini aşağı çekmek ve küresel ik-
lim değişikliği mücadelesinin aktif bir 
oyuncusu olmak, rekabette güçlü kal-
manın da olmazsa olmaz bir koşulu.

Günümüz hayatlarına şöyle bir göz 
atarsak dışımızdaki dünyanın, çalışma 
hayatının, üretim, dağıtım, tüketim 
ve lojistik zincirinin ne büyük değişim-
ler yaşadığını görebiliriz.  Plazalar eski 
önemini yitirirken, evden veya hibrit 
çalışma modelleri egemen hale geliyor. 
İstihdamın tanımı değişiyor. Çalışma bi-
çimleri değiştikçe günlük yaşam alışkan-

lıkları ve trafiği de yeni şekiller alıyor. 
İhtiyaçlar değişirken ihtiyaç gider-

me lojistiği de köklü bir değişime uğ-
ruyor. Bugün ihtiyaçlar dijital olarak 
sipariş edilip kapıya getiriliyor, dijital 
yolla ödenerek süreç tamamlanıyor.  

Kısaltılmış ürün yaşam döngüsü ile 
tüketim alışkanlıkları da değişiyor. De-
ğişen alışkanlıklar bir yana tüketim se-
çenekleri de alabildiğine artıyor. Tüketi-
mi teşvik edilen, modası hızla ‘geçirilen’ 
ürünlerin raf ömrü kısalıyor. Daha çok 
seçenek, daha çok tüketim ise doğal 
olarak daha çok lojistik talep yaratıyor. 

Değişen tüketim alışkanlıklarına 
hizmet seçenekleri üretmek, buna uy-
gun ortamlarda mümkün olabiliyor. 
İşte önemli olan da bu süreçleri yönet-
mektir.  Bu noktada peşinen teknolojiye 
öncelik verip lojistik alanında da tekno-
loji yoğun adımlar atmak gerekiyor.

Küresel salgın, lojistiğin türev bir iş 
kolu olmaktan öte bir değer taşıdığını, 
dönüştürücü bir etki yarattığını ve ekono-
mik faaliyetlerin tam odağında yer aldı-
ğını herkese tartışmasız olarak kanıtladı. 

Özünde, nesnelerin hareket ettiril-
mesi hizmetini veren lojistik sektörünün 
bu değişim sürecindeki en büyük yar-
dımcısı da yine dijital çözümler olacak. 

Bilgi işlem teknolojileri, akıllı süreç 
uygulamaları kuşkusuz dijitalleşme 
yolculuğuna her gün yeni halkalar ek-
leyecek. Dünde kalmak artık olanak-
sız, bugünü yaşamak yetersiz, yarına 
odaklanmak ise şart. Dijitalleşme ile 
oyun sahasını da oyunun kurallarını 
da değiştirmek mümkün. Lojistik sek-
törü sadece kendisini dijitalleştirmekle 
kalamaz. Aynı zamanda parçası kimi 
zaman da lokomotifi olduğu üretim, 
dağıtım ve tüketim sektörlerinin diji-
talleşme modellerine ayak uydurmak 
ve yön vermek zorunda. 

BAKIŞ

ruyor. 25-35 yaş arası ise daha 
çok muhasebe ve çağrı merke-
zi ilanlarına yönelim gösteri-
yor. 36-45 yaş arası yetişkinler 
ise şoför, temizlik ve lojistik i-
lanlarına ilgi gösteriyor” dedi.

Özellikle gençlerin belir-
li işlerle sınırlı kalmadığını, 
mevsime göre çalıştıkları iş 
alanını değiştirdiklerini de 
belirten 24 Saatte İş’in kurucu 
ortağı Mert Yıldız ise şunları 
söyledi: “Uygulamamızdaki 
kurye deneyimli adayların baş-
vurularını inceledik. Bahar ay-

larıyla beraber kurye ilanlarına 
olan talebin kış aylarına göre 
yüzde 60 daha fazla olduğunu 
gördük. Yeme içme sektörü-
nün ilanlarında ise durum tam 
tersi. Kış aylarında garson ilan-
larına olan talep artıyor. Yani 
garson ilanlarını kış aylarında 
yüzde 45 daha fazla başvuru 
alıyor. Yeme-içme ile kurye ve 
lojistik sektörleri arasında se-
zonluk iş değişimi başladığını 
söyleyebiliriz. Çalışanlar kışın 
garsonluk yazın kuryelik yap-
mayı tercih ediyorlar.”

Borusan Lojistik’ten
E-Ticarette Uluslararası Atılım

Gençler Kurye
Yetişkinler Şoför 
Olmak İstiyor
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EKOL’ÜN yenilikçi vizyon 
ile yatırımlarını sürdürdüğü 
2021 yılını anlamlı bir ödül-
le noktalamanın gururunu 
yaşadıklarını söyleyen Ekol 
Türkiye Ülke Müdürü Arzu 
Akyol Ekiz, lojistik sektörü-
nün gelişimine ve 2022 yılı 
beklentilerine ilişkin değer-
lendirmelerde bulundu. 

Yükselen taleplere bağlı 
olarak lojistik sektörünün 
2021 yılında başarılı bir per-
formans gösterdiğini ve dün-
yada pazar büyüklüğünün 

LOJİSTİK
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olduğu gibi bu yıl da Ekol’ü 
ileriye taşıyan yenilikçi vizyo-
numuz ile insanımıza, tesis-
lerimize, filomuza, Ar-Ge ve 
inovasyona yatırım yapmayı 
sürdüreceğiz. Ülkemizde ve 
uluslararası arenada emin 
adımlarla yol alırken, sektö-

5,5 trilyon dolar civarında 
gerçekleştiğini söyleyen Ekiz, 
2022 yılına iyimser baktıkla-
rını belirtti. 

2022’nin sektörde iş ha-
cimlerinde olumlu gelişmele-
rin yaşanacağı bir yıl olacağı-
nı belirten Ekiz, “Her zaman 

rümüzün gelişimine katkı 
sağlayacak işlere adımızı yaz-
dırmaya devam edeceğiz.” di-
ye konuştu. 

2020 yılında gösterdik-
leri başarılı performans ile 
sektörün yaklaşık 35 milyar 

SENDEO, 7/24 hizmet 
anlayışı, müşteri odaklı 
yaklaşımı, teknolojik altya-
pısı, dinamik ve cesur ba-
kış açısıyla sürdürülebilir 
büyümesine devam ediyor. 
Sendeo, 2022 yılı içerisin-
de 2 bin 500 çalışan sayısı-
na ulaşmayı hedefliyor.

Dağıtım ve teslimat sek-
törünün yenilikçi markası 
Sendeo, faaliyetlerine hız 
kesmeden devam ediyor. 

Aygaz’ın bir kurum içi gi-
rişimcilik örneği olarak 
Aykargo ismiyle faaliyete 
başlayan ve eylül ayında 
Sendeo adıyla çalışmaları-
na devam eden marka, ka-
sım ayında gerçekleştirdiği 
lansman toplantısından 
sonra operasyonlarını ge-
liştirmek için vites yükselt-
ti. Teknoloji yatırımlarıyla 
operasyon süreçlerini 7/24 
hizmet anlayışı paralelinde 
geliştiren Sendeo, istih-
damını da arttırıyor. 400 
çalışanla yola çıkan marka, 
üç ay gibi kısa bir süre içe-
risinde çalışan sayısını yak-
laşık yüzde 40 arttırdı. 

Çok kısa bir süre içe-
risinde önemli yol kat et-

tiklerini söyleyen Sendeo 
Genel Müdürü Özgün Şa-
hin, “400 kişilik bir ekiple 
başladığımız yolculuğu-
muza büyüyerek devam 
ediyoruz. Üç ay gibi kısa 
bir süre içerisinde istihda-
mımızı yüzde 40 artırdık. 
2022 yılında Sendeo adına 
hızlı gelişmelerin olmasını 
bekliyoruz. İlk olarak fa-
aliyetimizi 81 ile taşımak 
için aralıksız çalışıyoruz. 

İddialı hedeflerimize ula-
şırken en büyük gücümüz; 
farklı sektör ve şirketlerden 
gelen genç ve dinamik eki-
bimizle birlikte bize hız ka-
zandıran, nitelikli iş sonuç-
larına ulaşmamızı sağlayan 
çeviklik anlayışımız. Ope-
rasyonumuzu genişletirken 
her zaman söylediğimiz gi-
bi müşteri memnuniyetin-
de liderlik vizyonuyla hare-
ket ediyoruz. Mutlu çalışan 
eşittir mutlu müşteri anla-
yışımıza uygun şekilde Sa-
ha Operasyon Sorumlula-
rımız, teknik eğitimlerinin 
yanı sıra değer odaklı müş-
teri iletişimi eğitimlerini de 
tamamlayarak görevlerine 
başlıyorlar” dedi.

dolarlık ihracat ve 11,5 mil-
yar dolar dış ticaret fazlası 
vermesini sağlayan firmala-
rın ödüllendirildiği İhracat 
Şampiyonları Ödülleri’nde 
17 kategoride değerlendir-
me yapıldı.

Lojistik Sektörünün İhracat
Şampiyonu Ekol Oldu

Bozulabilir Gıda Lojistiğinde 
Ekipman Düzenlemesi

Konteyner Taşımacılığında
Çevresel Duyarlılık Talebi Arttı

Sendeo’nun 
Büyüme Yolculuğu 
İstihdamla
Devam Ediyor
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Ekol Lojistik, Hizmet İhracatçıları Birliği’nin 
düzenlediği 2020 Yılı Hizmet İhracatı 
Şampiyonları Ödülleri’nde Yük Taşımacılığı ve 
Lojistik Hizmetleri kategorisinde şampiyonluk 
ödülüne layık görüldü. 

Ekol Türkiye Ülke Müdürü 
Arzu Akyol Ekiz

BOZULABİLİR Gı-
da Maddesi Taşımacılı-
ğında Kullanılan Özel 
Ekipmanların Tip Testi 
Ve Teknik Muayeneleri 
Hakkında Yönerge yayın-
landı. Söz konusu ürün-
lerde kullanılacak araçlar 
için yapılacak muayene ve 
testlerin esasları belirlen-
di. Bilindiği gibi Ulaştır-
ma ve Altyapı Bakanlığı 
tarafından hazırlanan 
yönetmeliğe göre 1 Ocak 
2022 tarihinden itiba-
ren bozulabilir gıdaların 
yurtiçinde taşınmasında 
kullanılacak araçlar için 

ShipsGo, üniversite-aka-
demi ile işbirliği ile ger-
çekleştirilen “Çevresel 
Duyarlılık-Konteyner Ta-
şımacılığı” raporunu ka-
muoyuna açıkladı. 

ShipsGo Academy tara-
fından hazırlanan rapor-
da, konteyner taşıyıcısının 
çevresel duyarlılığının 
hem “yük sahipleri” hem 
de “freight forwarder”lar 

Bozulabilir Gıda Taşıma 
Belgesi (BTB) zorunlu hale 
gelecek. Bu tarihten itibaren 
yeni üretimler 
AT P ’ y e 
u y -

g u n 
olacak. Bozu-
labilir gıda taşımacılığında 
halihazırda kullanılan ya-
lıtımlı araçlar, 2025 yılına 

tarafından “taşıyıcı seçim 
değişkeni” olarak görüldü-
ğü belirtildi. Yanıt veren-
lerin yüzde 71.8’inin; fre-
ight forwarderların yüzde 
72.9’unun ve yük sahipleri-
nin yüzde 71,2’sinin “Kon-
teyner Taşıyıcısının Çevresel 
Duyarlılığı”nı taşıyıcının seç-
me kriteri olduğu konusunda 
hemfikir olduğu ortaya çıktı. 

ShipsGo Academy ayrıca, 

kadar BTB Belgesi’ni alması 
gerekecek.

Yayınlanan yönerge ile 
BTB belgesi ve-

ri lmesi-
nin 

usu l 
esasları net-

leşti. Buna göre; Muayene 
Merkezlerinde uzman ne-
zareti zorunluluğu 1’inci 

forwarder’ların yüzde 61,5’i-
nin, eğer taşıyıcının “çevresel 
duyarlılığı” varsa “daha yük-
sek navlun maliyeti” ödeme-
ye istekli olduğu sonuçlarına 
ulaşırken; bu oranın yük sa-
hipleri için yüzde 54.5 oldu-
ğunu buldu. Buna ek olarak, 
forwarder’ların yüzde 65,6’sı, 
taşıyıcının “çevresel duyarlı-
lığı” varsa “daha uzun taşıma 
süresini (transit time)” kabul 
ediyorken,  kargo sahipleri 
için bu oran yüzde 61,6 ola-
rak bulundu.

ShipsGo Academy, kulla-
nıcıların çevresel duyarlılık 
hakkındaki farkındalığını 
ölçtüğünde elde edilen ora-
nın oldukça yüksek (yüzde 
71,8) olmasına rağmen, kul-
lanıcılardan yalnızca yüzde 

yıldan sonra kalkıyor. BTB 
ile birlikte sınıflandırılma-
ların başına T ibaresi geldi 
(T-FRC). BTB alan ekip-
manların işaretlemeleri ATP 
Anlaşmasında belirlenen işa-
retlemelerin önüne “T” iba-
resi getirilerek, ortadaki “r” 
ve “n” harfleri küçük yazıla-
rak ve kırmızı renkle yapılır.

BTB’si bulunan ekipman-
larda taşınabilecek bozula-
bilir gıdalar, BTB işaretle-
mesinin ATP anlaşmasında 
karşılık gelen işaretlemesine 
göre belirlenir. (Örneğin, 
FRC ile taşınan ürünler T-
FrC ile taşınabilir.

56,8’inin daha fazla navlun 
ödemeyi kabul ettiği sonu-
cuna da ulaştı.  

ShipsGo Academy, bu ça-
lışmada incelenen konteyner 
seçim kriterinin sadece  “çev-
resel duyarlılık” olmadığı so-
nucuna da ulaştı. Ek olarak, 
“taşıma süresi güvenilirliği” 
ve “taşıma süresi” , cargo sa-
hiplerinin ve freight forwar-
derların daha fazla navlun 
ödemeye istekli olduğu diğer 
iki değişken olduğu sonucu 
ortaya çıkmıştır. Kullanıcıla-
rın, konteyner taşıyıcısı seçim 
sürecinde birden fazla kriteri 
bir arada kullandıkları söyle-
nebilir. Taşıyıcılar çevre dostu 
olmalı, taşıma süreleri güveni-
lir olmalı ve daha kısa transit 
sürelerine sahip olmalıdır.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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ölçmek ve karbon salınımını 
azaltmak önümüzdeki dö-
nem için hedeflediğimiz aksi-
yonlar arasında yer alıyor.”

Tüm iş süreçlerinde
odak sürdürülebilirlik

2021 yılında iş süreçlerin-
de Kurumsal Sürdürülebilir-
liği Geliştirmeye odaklandık-
larını, 2022 yılında ise daha 
da geliştirerek müşteri boyu-
tunda da bu  amaca odakla-
nacaklarını belirten Günhan, 
“2021 yılında Hadımköy 
Lojistik Merkezi’nde hayata 
geçirdiğimiz, Çatı Üstü Gü-
neş Enerjisi Santrali yatırımı, 
genç filo yaşını daha da dü-
şürmek için araç yatırımları, 

NORTHER Global Logis-
tics (NGL), müşterilerin-
den gelen talep üzerine bu 
yıl Almanya taşımalarına ve 
yatırımlarına ağırlık verecek. 

Türkiye’nin en büyük dış 
ticaret ortağı Almanya’nın ö-
nemi, sadece ihracatçı ve itha-
latçılar için değil yerli lojistik 

firmaları için de giderek ar-
tıyor. Ticaret Bakanlığı veri-
lerine göre Türkiye geçen yıl 
41,1 milyar dolar ile toplam 
dış ticaretinin yüzde 8,3’ünü 
Almanya ile gerçekleştirdi. 

Kuzey ve Doğu Avrupa 
ağırlıklı olarak Avrupa ile 
Türkiye arasında lojistik fa-

aliyetler yürüten Norther 
Global Logistics (NGL) de 
bu sene hizmet verdiği coğ-
rafyayı genişletme kararı 
aldı. NGL Kurucu Ortağı 
Ferhat Emanetoğlu, Türki-
ye ile Doğu Avrupa, Baltık 
ve İskandinav ülkeleri ara-
sında taşımacılık hizmeti 
verdikleri müşterilerinden 
gelen yoğun talepler üzeri-
ne 2021 yılının son çeyre-
ğinde aktif hale getirdikleri 
Almanya hattına 2022 yı-
lında daha çok odaklana-
caklarını belirtti.

Emanetoğlu, “Hem müş-
terilerimizin taleplerine 
yanıt verebilmek hem de 
Türkiye-Almanya hattının 

önemli bir oyuncusu ola-
bilmek için harekete geçtik. 
Bu hatta yatırım yaptık ve 
karşılıklı seferlere başladık. 
Geçen yıl önemli sayıda 
araç, ekipman ve insan kay-
nağı yatırımlarımız oldu, 
2022’de bu yatırımlarımı-
zın karşılığını alacağımıza 
inanıyoruz.” dedi.

Şu an için haftanın 3 gü-
nü çıkış yaptıklarını ifade 
eden Emanetoğlu, Mart 
sonuna kadar haftada 4 gün 
çıkış yapmayı hedefledikle-
rini aktardı. Emanetoğlu, 
bu hatta acil gönderiler için 
özmal araçlarıyla minivan 
hizmeti verdiklerini de söz-
lerine ekledi.

1989 yılında kurulduğundan 
beri doğaya ve topluma saygılı 
iş yapma anlayışını benim-
seyen, 2013 yılında Türkiye 
lojistik sektöründe GRI C 
seviyesinde onaylı ilk Sür-
dürülebilirlik Raporu’nu ya-
yınlayan Mars Logistics, tüm 
lojistik hizmetlerini sürdü-
rülebilir, kaliteli ve fark yara-
tarak müşterilerine sunuyor. 
Sürdürülebilirlik yatırımları-
nı her yıl daha da genişleten 
Mars Logistics, 500 milyon 
TL değerindeki yatırımı ile 
yeşil lojistik alanında çalışma-
larını genişletecek.

Konuyla ilgili konuşan 
Mars Logistics Yönetim Ku-

rulu Üyesi Gökşin Günhan, 
“Mars Logistics olarak iş sü-
reçlerimizin çevresel etkileri-
ni sürekli değerlendiriyor ve 
yönetiyoruz. Çevre yönetimi, 
iş süreçlerimizin ayrılmaz bir 
parçası ve tüm paydaşlarımız 
ile birlikte doğanın korunma-
sını hedefliyoruz.” dedi.

Günhan, sürdürülebilirlik 
anlayışını şirketin tüm sü-
reçlerine entegre ettiklerini 
belirtti ve şunları söyledi: 
“Çevresel etkilerimizi; atık 
yönetimi, enerji verimliliği ve 
CO2 emisyonlarının azaltıl-
ması alanlarında yönetiyoruz. 
Faaliyetlerimizden kaynak-
lanan karbon ayak izimizi 

Mars Logistics’te 2012 yı-
lında “Optimum süre, mak-
simum çevrecilik” sloganı 
ile başlatılan intermodal ta-
şımacılığın pandemi döne-
minde önemini bir kez daha 
gösterdiğini söyleyen Gün-
han, karayolu taşımacılığında 
karşılaşılan sürücülerin ka-
rantinaya alınması, sınır ka-
pılarında beklemeler olması, 
vize problemleri gibi sorun-
ların çevre dostu taşımacılık 
modelleri olan demiryolu 
ve intermodal taşımacılık ile 
aşıldığını ifade ederek Halka-
lı - Duisburg, Halkalı - Kolin 
ve Trieste - Bettembourg hat-
ları ile intermodal taşımacılık 

hizmeti verdiklerini belirtti.
Günhan, finansal sürdü-

rülebilirliği takip ettikleri bu 
yolculukta yeni yatırımların da 
yolda olduğunun altını çizdi 
ve şunları söyledi: “Çok yakın 
zamanda duyuracağımız yeni 
yatırımlarımız ve hatlarımız 
ile demiryolu taşımacılığının 
iş hacmimizdeki payını artıra-
cağız. Çevre dostu üretim ve 
taşımacılık, gelecek politika-
sını ‘Yeşil Mutabakat’ (Green 
Deal) çerçevesinde oluşturan 
Avrupa Birliği için en büyük 
kriterlerden biri. Biz de Avru-
pa Yeşil Mutabakatı uygulama-
larına uyum sağlama süreçleri-
mize devam ediyoruz.”

yağmur sularının hasat edile-
rek tesis içinde yeniden kulla-
nılması, tehlikeli ve tehlikesiz 
atıkların döngüsel ekonomiye 
kazandırma çalışmaları, atık 
kağıttan üretilmiş palet kulla-
nımının genişletilmesi, palet-
lerin geri kazanılması, sıfır a-
tık uygulamaları, evraksız ofis 
projesiyle ofislerde özellikle 
finansal süreçlerdeki kağıt tü-
ketiminin azaltılması haliha-
zırda uyguladığımız ve sürdü-
receğimiz projelerden” dedi. 
Karayolu taşımacılığında ise 
en verimli ve en az emisyon 
salınımını sağlayan demiryo-
lu taşımacılığı yatırımlarının 
devam ettiğini söyledi.

Mars Logistics’ten 
Sürdürülebilirliğe
500 Milyon TL Yatırım

Alışan Doğudaki 
Köy Okullarına 
Mutluluk Taşıdı 

NGL Almanya Yatırıma Ağırlık Verecek
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Mars Logistics, sürdürülebilirlik odağını genişletiyor. Kurulduğu günden 
beri doğaya ve topluma saygılı iş yapma anlayışı ile hareket eden Mars 
Logistics, sürdürülebilirlik alanında 500 milyon TL yatırım yapacak. 

ALIŞAN Grup, kurulu-
şundan bu yana destek sun-
duğu eğitim projelerine ara-
lıksız devam ediyor. “Alışan 
Mutluluk Taşıyor” sloganı 
ile doğu illerimizi hedef 
alarak iki yıl önce başlatılan 
projenin bu yılki etabı Ar-
dahan Valiliği’nin işbirliği 
ile gerçekleşti.

Ardahan’ın köy okulla-
rında okuyan öğrenciler, 
Ardahan Valiliği aracılığı 
ile Alışan Grup Genel Mü-
dürlük çalışanlarına yeni 
yıl mektuplarını ilettiler. 
Alışan çalışanları ise mek-
tuplarda yer alan dilekle-
rin gerçekleşmesi için yola 
çıktı. Çamlıçatak Köyü 
Şehit Er Gökhan Özdemir 
İlkokulu ve Ölçek Köyü 
Ortaokulu’nda uygulanan 
proje kapsamında öğrenci-

lerle buluşan Alışan Grup 
ailesi, kitaplardan kırtasiye 
malzemelerine, kıyafetten 
bisiklete ve oyuncaklara ka-
dar öğrencilerin birçok he-
diye dileğini gerçekleştirdi.

Ardahan Valisi Sayın 
Hüseyin Öner’in katkıları 
ve Ardahan İl Milli Eği-
tim Müdürü Sayın Erhan 
Bulut’un katılımıyla gerçek-
leşen törende konuşan Alı-
şan Grup İcra Kurulu Üyesi 
Ayhan Özekin, “Alışan aile-
si olarak ‘Alışan Mutluluk 
Taşıyor’ sloganı ile Doğu 
illerimizi hedef alarak baş-
lattığımız projemizin ikinci 
yılında Ardahanlı öğrenci-
lerimizle olmaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz. On-
ların yeni yıl coşkusuna bir 
nebze de olsa katkıda bulu-
nabildiysek ne mutlu bize. 
Çocuklarımız bizlerin ya-
rınları. Hayallerine, sevinç-
lerine ortak olmak hepi-
miz için tarifsiz bir duygu. 
Öğrencilerimizin yeni yıl 
dileklerini gerçekleştirmiş 
olmaktan dolayı oldukça 
mutluyuz. Gözlerindeki se-
vinç, bize her yıl bu projeyi 
tekrar yaşatabilmek için güç 
veriyor.” dedi.

FEVZİ Gandur Logistics 
Fuar Operasyonları Müdürü 
Murat Kaya, “Entegre fuar 
lojistiği hizmetlerimiz saye-
sinde müşterilerimizin yük-
lerini, tanıtım ürünlerini ve 
stant malzemelerini dünya-
nın her yerindeki ticari fuar-
lara güvenle taşıyoruz.” dedi.

TOBB fuar istatistiklerine 
göre Türkiye’de 2019’da 482 
fuar düzenlenirken geçen yıl 

bu sayı yüzde 72 azalarak 
137’ye geriledi. Pandemi 
sürecinde neredeyse durma 
noktasına gelen fuarcılık 
sektörü, normalleşmenin 
hız kazanmasıyla tekrar ha-
reketlendi. Yeniden işleyen 
fuar takvimine, daha önce 
ertelenen fuarlar da eklenin-
ce fuar lojistiği hizmetlerine 
ihtiyaç arttı. 

Kaya, ulusal ve uluslara-

rası pazarlarda öne çıkmak 
isteyen fuar katılımcıları 
açısından fuar lojistiğinin 
büyük önem arz ettiğini be-
lirtti. Markanın imajını yan-
sıtacak ürünlerin ve diğer 
ekipmanın hasar görmemesi 
gerektiğine dikkati çeken 
Kaya, büyük hacimli ve ga-
bari dışı yüklerin taşınması 
ve sergilenmesinin ayrı bir 
uzmanlık istediğini anlattı. 

“Fuar lojistiğinde entegre 
çözümler sunuyoruz”
Taşıma yapılacak ülkeye, 

yükün şekline ve aciliyetine 
göre kara, hava, deniz yolu 
veya intermodal çözüm-
lerini kullanabildiklerini 
vurgulayan Kaya, şirketin 
global ağı sayesinde, fuar ve 
etkinlik boyunca depolama 
ve elleçleme hizmetleri ve-
rebildiklerini de dile getirdi.

Fuarlar Başladı Fuar Lojistiği Hareketleniyor



LOJİSTİK

9
OCAK 2022

Omsan Logistics Logosunu Yeniledi
OYAK Grup Şirketlerinden Om-
san Logistics, 1978’den beri artarak 
devam eden entegre hizmetleriyle 
sektörün birçok alanındaki öncü 
konumunu yeni logosuyla taçlandır-
dı. Omsan Logistics, yeni logosunun 
çatısı altında geniş hizmet yelpaze-
sindeki tüm iş süreçlerinde dijital-
leşmeyi, müşteri memnuniyetini ve 
yetişmiş insan unsurunu odağına 
alarak, ilk adımda bölgesel penetras-
yonunu artırmayı amaçlıyor. Global 

BÜYÜME hedefleri doğrultusunda 
yatırımlarını sürdüren TLS Lojistik, 
Aralık ayında yaptığı 12’nci depo ya-
tırımından sonra 2022’nin ilk ayında 
araç filosuna 45 Milyon TL yatırım 
yaparak son teknolojiye sahip Euro 
6 motorlu çevre ve sürücü dostu 30 
aracı daha filosuna dahil etti.

22 yılı geride bırakarak Türkiye 
genelinde 60’ın üzerinde dağıtım o-
perasyon merkezi ve yurtdışı ofisleri 
ile sektörün önde gelen lojistik sağ-
layıcıları arasında yer alan TLS Lo-
jistik, 30 aracı daha filosuna ekledi. 
Son teknolojiye sahip Euro 6 motor-
lu çevre ve sürücü dostu araçlar tüm 
Türkiye operasyonlarında kesintisiz 
hizmet verecek. 

TLS Lojistik, Taşımacılık Hiz-
metleri Genel Müdürü Sinan Ünal; 
2022’ye yatırımlarıyla başladıkları-
nı belirleterek “Çevreci yaklaşımı-
mızı destekleyen bu filo yatırımı-
mız ile toplam özmal araç sayımız 
400’e yaklaştı. 

Amacımız, her zaman katma de-
ğer yaratan, stratejik bir iş ortağı 
olarak geçmişte olduğu gibi günü-
müzde ve gelecekte de sektörümü-
zün ufkunu açmaktır. Bu bağlamda 
filomuzu gençleştirmeye ve geniş-
letmeye yönelik çalışmalarımız yıl 
içinde devam edecek. ”dedi. 

bir lojistik hizmet sağlayıcısı olma 
hedefiyle güçlü büyümesini sürdür-
meyi hedefliyor.

Yeni logo 
t a s a r ı m ı n ı 
çalışanların 
fikirlerini al-
dıkları anket 
s o n u c u n d a 
belirlediklerini belirten Omsan Lo-
gistics Genel Müdürü Cömert Var-
lık, “45 yıla yaklaşan tecrübemizle 

sektörünün önde gelen lojistik şir-
ketlerinden biri olarak sunduğumuz 
tüm hizmetlerimizde birbirinden 

değerli başa-
rılara imza 
atmaya de-
vam ederken; 
dijitalleşme, 
i n o v a s y o n 

ve sürdürülebilirlik konularında da 
emin adımlarla ilerliyoruz.

Hep birlikte hayata geçirdiğimiz 

başarıların altında yatan Omsan 
markasının ruhunu ve enerjisini 
sürekli gelişen global dünyaya da 
yansıtması istedik. Beraber çıktığı-
mız bu yolda logomuzu da birlikte 
seçtik.Yeni logumuz altında daha 
büyük başarılara imza atacağımıza 
ve global bir şirket olma vizyonumu-
za emin adımlarla yürümeye devam 
edeceğimize yürekten inanıyorum” 
diye konuştu.

Omsan Logistics’in yeni kurum-

sal kimliğini tanımlayan logoda 
farklı renklerden oluşan daire formu 
entegre hizmet alanları olan tüm 
dünyayı, daire formundan çizgisele 
doğru dönüşen hareketler ise hızla 
ilerlemeyi simgeliyor. Kırmızı renk 
ise OYAK güvenini temsil ediyor.

Omsan Logistics, 45 yıla 
yaklaşan köklü tecrübesini 
ve global oyuncu olma 
vizyonunu yenilenen 
logosuyla taçlandırıyor.  

TLS 
Lojistik’ten 
45 Milyon 
Liralık Araç 
Yatırımı

TLS Lojistik Taşımacılık Hizmetleri 
Genel Müdürü Sinan Ünal
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TÜRKIYE’DE intermodal 
taşımacılık her geçen gün 
çok daha yaygın olarak tercih 
ediliyor. Bunun en temel ne-
denleri arasında intermodal 
taşımacılığın geniş taşıma se-
çenekleri ve bununla birlikte 
gelen ekonomik avantajlar yer 
alıyor. Her ne kadar firmalara 
ekonomik anlamda fayda sağ-
lasa da intermodal taşımacılık 
özellikle çevre ve doğaya bü-
yük avantajlar sunuyor.

Intermodal taşımacılık; 
düşük maliyet avantajı ya-
nında verimli ve çevre dostu 
yaklaşımı nedeniyle de tercih 
edilen bir taşımacılık şekli 
haline geldi. Birçok Türk lo-
jistik firması Türkiye-Avrupa 
hattında yeni intermodal hat-
lar geliştirmek için çalışmalar 
yürütüyor. RO-RO hatları, 
İstanbul ve Çanakkale Boğaz-

ları geçiş projeleri, TRACE-
CA Taşımacılık Koridoru, 
Bakü-Tiflis-Kars Hattı, İpek 
Rüzgarı Blok Tren Projesi ve 
benzeri projelerin tamamlan-
masıyla birlikte Türkiye inter-
modal taşımacılığında önem-
li bir merkez haline geldi.

Intermodal taşımacılıkta 
hangi taşıma yöntemleri-
nin kullanılması gerektiği 
taşınacak malın içeriği ve 
kapasitesinin yanı sıra fark-
lı birçok etkene de bağlıdır. 
Mümkün olan en uygun 
maliyetli ve en hızlı taşıma 
yöntemlerinin tercih edil-
mesi, firmaların kazancını 
doğrudan etkilemektedir. 
Bununla birlikte taşınacak 
malın mevsim şartlarından 
etkilenmemesi gibi etkenler 
de taşınan malın içeriğine 
göre değişiklik gösteriyor.

Şirketler, navlun maliyet-
lerini ve karbon ayak izlerini 
azaltmanın yeni yollarını de-
ğerlendirirken, uzun mesafeli 
yükleri taşıma noktasında, 
alternatif nakliye modu se-
çeneklerini artık daha fazla 
göz önünde bulundurmak 
zorunda kalıyor. Bu noktada 
en başarılı seçeneklerden biri 
olan intermodal taşımacılığın 
maliyet düşürücü ve çevreci 
özellikleri her geçen gün daha 
fazla şirketin kendisine yatı-
rım yapmasını sağlıyor.

KargoHaber Dergisi ola-
rak bu ayki sayımızda “In-
termodal Taşımacılıkta Yeni 
Trendler”  konusunu ele aldık 
ve firmalarının intermodal ta-
şımacılığa yönelik ne gibi hiz-
metler sunduğunu ve hizmet 
esnasında ne gibi kriterlere 
önem verdiğini konuştuk. 

Intermodalda Yatırım 
ve Hedefler Büyüyor

“YENI HATLARIMIZ ILE 
DEMIRYOLU TAŞIMACILIĞININ 
IŞ HACMIMIZDEKI PAYINI 
ARTTIRACAĞIZ”

Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi 
Gökşin Günhan:

INTERMODAL taşımacılık hizmetiyle 
müşterilerine katma değer yaratıp, mali-
yetlerin azalacağı çeşitli ulaşım türlerini 
kullanarak, doğa dostu taşımacılık sistem-
lerine yönelik yeni hizmetler geliştiren 
Mars Logistics, Haziran ayında hayata 
geçirdiği Halkalı- Kolin hattı ile uzun yıl-
lardır verdiği intermodal hizmetine yeni 
bir rota ekleyerek müşterilerin ihtiyaçla-
rına cevap vermeye devam ediyor. Mars 
Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin 

Günhan, “Önümüzdeki 5 yıl için demir-
yolu taşımacılığı için yatırımlarımızı ve 
stratejilerimizi planladık. Çok yakın za-
manda duyuracağımız yeni yatırımlarımız 
ve hatlarımız ile demiryolu taşımacılığının 
iş hacmimizdeki payını arttıracağız.  Ek 
olarak; halihazırda çalışmalar yaptığımız 
yeşil lojistik konusuna daha fazla odakla-
nacağız” dedi.

Mars Logistics olarak intermodal taşı-
macılık alanında hangi hizmetleri sunu-
yorsunuz?

2012 yılında “Optimum süre, maksi-
mum çevrecilik” sloganı ile hayata geçirdi-
ğimiz intermodal taşımacılık hizmetimiz-
de müşterilerimize katma değer yaratacak 
çeşitli ulaşım türlerini kullanarak, kapıdan 
kapıya hızlı, etkili ve güvenilir ulaşım hiz-
meti sunuyoruz.

Halkalı - Duisburg, Halkalı - Kolin ve 
Trieste - Bettembourg hatlarımızla müşte-
rilerimizi çevre dostu intermodal taşıma-
cılık hizmeti ile buluşturarak zamanında 
teslim, düşük maliyet avantajlı, verimli ve 
çevre dostu lojistik gerçekleştiriyoruz.

Intermodal taşımacılık hizmetimiz ile 
müşterilerimize düzenli taşıma, düzenli 
yükleme, düzenli boşaltma imkanları ve 
sabit fiyat avantajlarının yanı sıra, diğer 
taşıma sistemlerine göre olumsuz hava ko-
şullarından çok daha az etkilenme, ve tüm 
yüklerin aynı noktada bulunması sebebiy-
le kontrol ve takip kolaylığı avantajlarını 
da sağlıyoruz.

Intermodal taşımacılığı geliştirmek adı-
na bu dönemde hayata geçirdiğiniz pro-
jeler nelerdir? 

Mars Logistics olarak sunduğumuz 
hizmetleri her zaman bir üst seviyeye çı-
karmak için çalışıyoruz ve toplumsal so-
rumluluklarımızı göz ardı etmeden, doğa 
dostu taşımacılık sistemlerine yönelerek 
yeni hizmetler geliştiriyoruz. Haziran 
ayında hayata geçirdiğimiz Halkalı-Kolin 
hattımız ile Mars Logistics güvencesiy-
le uzun yıllardır verdiğimiz intermodal 
hizmetimize yeni bir rota daha ekleyerek 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap ver-
dik. Yeni hatlar için ise çalışmalarımız 
devam ediyor.

Intermodal taşımacılığa yönelik hedefle-
riniz neler?

Önümüzdeki 5 yıl için demiryolu taşı-
macılığı için yatırımlarımızı ve stratejileri-
mizi planladık. Çok yakın zamanda duyu-
racağımız yeni yatırımlarımız ve hatlarımız 
ile demiryolu taşımacılığının iş hacmimiz-
deki payını arttıracağız.  Ek olarak; hali-
hazırda çalışmalar yaptığımız yeşil lojistik 
konusuna daha fazla odaklanacağız.

2021’i nasıl kapattınız? 2022 yılına iliş-
kin hedef ve planlarınızdan bahseder 
misiniz?

2021 yılında Fransa’da şirket açarak Av-
rupa’daki büyümemize devam ettik. Yurt 
içinde ve yurt dışında genişlememizi ve 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına karşılık ver-
meyi sürdüreceğiz.

Mars Logistics olarak her yıl ihtiyaçlar 
ve talepler doğrultusunda yurt içinde ve 
yurt dışında yatırımlar yapıyor, müşterile-
rimize sunduğumuz hizmeti geliştirmek ve 
genişletmek için çalışıyoruz. 2 bin 700 a-
detlik özmal araçlık filomuz ile Avrupa’nın 
en genç ve en büyük filolarından birine 
sahibiz. 2022 yılında da 36 milyon Avro 
değerinde filo yatırımı yapacağız.

Yurtiçi Dağıtım Kanalları hizmetimiz-
deki büyüme paralel olarak geçtiğimiz 
yıl çeşitli illerde depolar açtık. Bu yıl da 
gelen taleplere ve doğan ihtiyaçlara göre 

Birinci sayfadaki haberin devamı



INTERMODAL

11
OCAK 2022

Türkiye’nin farklı illerinde depolar ve 
transfer merkezleri açarak yatırımları-
mızı sürdüreceğiz.

Büyüme hedeflerimizi gerçekleşti-
rirken veya yatırımlarımızı yaparken 
sürdürülebilirlik de önemli kriterle-
rimizden biri oluyor. Bu kapsamda 
farklı alanlarda çalışmalarımız oluyor. 
Örneğin, bu sene ve bundan sonraki 
senelerde intermodal taşımacılık gibi 
çevre dostu taşımacılık modellerini 
daha çok öne çıkaracağız. Üzerine 
çalıştığımız ve ilerleyen zamanlarda 
açıklayacağımız yeni demiryolu yatı-
rımlarımız var.

 Diğer yandan Hadımköy Lojis-
tik Merkezi Çatı Üstü Güneş Enerji 
Santrali projemizi 1 milyon dolar 
değerinde yatırım yaparak hayata 
geçirdik ve kullanımına başladık. 
Projemiz ile Hadımköy Lojistik 
Merkezimizin elektrik ihtiyaçlarını 
güneş panellerinden karşılıyoruz. 
Yenilenebilir enerji kullanımı ile 
kaynaklarımızı çevre dostu sistemler 
ile değiştirmeyi ve sürdürülebilirlik 
anlayışımızı Mars Logistics’in her 
alanına dahil etmeye devam etmeyi 
hedefliyoruz.

Birleşmiş Milletler’in belir-
lediği Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’nın 5. Hedefi olan Top-
lumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında 
yürüttüğümüz “Eşitliğin Cinsiyeti 
Yoktur” projemizin çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz günlerde ise TIR sü-
rücülüğü konusunda deneyimi olma-
yan ancak bu mesleği yapmak isteyen 
genç arkadaşlarımıza eğitimlerin 
verileceği ve ardından tır sürücüsü 
olarak Mars filosunda işe başlaya-
cakları yeni projemiz Mars Sürücü 
Akademisi’ni hayata geçirdik. Mars 
Sürücü Akademisi ile sektöre genç 
kadın ve erkek tır sürücüleri kazan-
dırmayı planlıyoruz.

Sürdürülebilirliğin şirketinizdeki 
yeri nedir?

Mars Logistics olarak iş süreçleri-
mizin çevresel etkilerini sürekli de-
ğerlendiriyor ve yönetiyoruz. Çevre 
yönetimi, iş süreçlerimizin ayrılmaz 
bir parçası ve tüm paydaşlarımız ile 
birlikte doğanın korunmasını he-
defliyoruz.

Sürdürülebilirlik anlayışını şir-
ketimizin tüm süreçlerine entegre 
ediyoruz. Çevresel etkilerimizi; 

atık yönetimi, enerji verimliliği ve 
CO2 emisyonlarının azaltılması 
alanlarında yönetiyoruz. Faaliyetle-
rimizden kaynaklanan karbon ayak 
izimizi ölçmek ve karbon salınımını 
azaltmak önümüzdeki dönem için 
hedeflediğimiz aksiyonlar arasında 
yer alıyor.

2021 yılında iş süreçlerinde Ku-
rumsal Sürdürülebilirliği Geliştirme-
ye odaklandık, 2022 yılında ise daha 
da geliştirerek müşteri boyutunda da 
bu amaca odaklanacağız. 

2021 yılında Hadımköy Lojistik 
Merkezi’nde hayata geçirdiğimiz, 

Çatı Üstü Güneş Enerjisi Santrali 
yatırımı, genç filo yaşını daha da 
düşürmek için araç yatırımları, yağ-
mur sularının hasat edilerek tesis 
içinde yeniden kullanılması, tehli-
keli ve tehlikesiz atıkların döngüsel 
ekonomiye kazandırma çalışmaları, 
atık kağıttan üretilmiş palet kullanı-
mının genişletilmesi, paletlerin geri 
kazanılması, sıfır atık uygulamala-
rı, evraksız ofis projesiyle ofislerde 
özellikle finansal süreçlerdeki kağıt 
tüketiminin azaltılması halihazırda 
uyguladığımız ve sürdüreceğimiz 
projelerden. 

Mars Logistics
Yönetim Kurulu Üyesi 
Gökşin Günhan

Haberin devamı 12’nci sayfada
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taşımalar. İkincisi ise Bağım-
sız Devletler Topluluğu ülke-
leri ve Çin-Türkiye arasında 
kuzey koridoru, veya Bakü-
Tiflis-Kars hattı” dedi.

 “İthalatımızın ihracatımız 
kadar yüksek olmaması, taşıma 
maliyetlerini yükselten genel 
bir sorun olarak tüm sektörleri 
etkiliyor” diyen Erçal, “İthalat-
ta yük azlığı nedeniyle yurtdı-
şına çıkan araçlar beklemek 
durumunda kalıyor ve TIR 

Limanı’ndan Trieste ve Sete’ye 
ulaşan Ekol’a ait treylerler ve 
konteynerlerle karşılıklı blok 
tren seferleri üzerinden yükle-
ri Trieste’den Almanya Köln, 
Ludwigshafen, Belçika Zeeb-
rugee, Kiel veya Çekya Ostrava 
terminallerine, Sete’den blok 
trenlerle Paris’e, karayoluyla 
ise İspanya, Portekiz ve Batı 
Avrupa ülkelerine taşıyoruz. 

Müşterilerimize daha kali-
teli, sürdürülebilir, düşük ma-
liyetli ve verimli hizmet sundu-
ğumuz intermodal taşımacılık 
modeli ile ihracatçılarımıza 
avantaj sağlarken birçok küre-
sel marka ile çözüm ortağıyız. 
Binlerce konteyner malzeme, 
bitmiş mamul, endüstriyel ve 
tüketici ürünlerini her gün ta-
şıyarak dünyanın en iyi bilinen 
şirketlerinin ve markalarının 
büyük bir çoğunluğuna inter-
modal hizmet veriyoruz.

Ayrıca intermodal taşımacı-
lık kapsamında sunduğumuz 
çevreci çözümlerle karbondi-
oksit salınımı, yakıt tüketimi 
ve gürültü kirliliğinde ciddi o-
ranlarda azalma sağlıyoruz. E-
kol, düşük karbonlu ekonomi-
ye hizmet eden sürdürülebilir 
iş modeli intermodal taşıma-
cılık sayesinde, karbon emis-
yonlarını azaltarak son 10 yıl-
da 10 İstanbul büyüklüğünde 

ğını biliyoruz. Bu sebeple yatı-
rımımızın ikinci evresini daha 
ilk günden planlamıştık ve bu 
konuda hazırlıklarımız sürüyor. 

Türkiye’de intermodal ta-
şımacılığın gelişti-
rilmesi için hangi 
adımların atılması 

gerekiyor?
Intermodal taşımacılık, ya-

tırım gerektirdiği için büyük 
firmaların daha çabuk geçe-
bildiği bir sistem. Türkiye’de 
RO-RO hattı işletmeciliğini 
üstlenen sınırlı sayıda birkaç 
firma var.  Yurt dışında şirket-
ler özellikle demiryollarının 
desteğini görürken Türkiye’de 
konu demiryoluna geldiğinde 
ise ne yazık ki oldukça gelişti-
rilmesi ve bu konuda mutlaka 
kamu desteği  devreye girmesi 
gerekiyor. Demiryolu taşıma-
cılığının geliştirilmesi amacıy-
la kamu-özel sektör iş birliği 
ile altyapı yatırımlarına hız 
verilmesi ve mevzuatın bu çer-
çevede güncellenmesi de şart. 

Öncelikle demiryolu altya-
pı yatırımları yolcu ile birlikte 
yük taşımacılığı projeksiyonu 
ile hayata geçirilmeli. Diğer 
yandan üretim merkezlerinin, 
organize sanayi bölgelerinin 
demiryollarıyla limanlara 
bağlanarak geliştirilmesi gere-
kiyor. Ne yazık ki ülkemizde 
bulunan organize sanayi böl-
gelerinin birçoğunun direkt 
demiryollarına ve limanlara 
bağlantısı bulunmuyor. Aynı 
şekilde limanlarımıza bakıldı-
ğında da çok az limanda direkt 
demiryolu bağlantısının oldu-
ğunu görüyoruz.

Intermodal taşımacılığa yö-
nelik hedefleriniz neler?

İhtiyaç duyulan nokta-
larda yeni intermodal hat-
larını devreye sokabiliriz. 
Gümrük, sınır kapılarında 
yaşanan olası bir tıkanma 
ve/veya kapanma durumu, 

yıl başladığı alternatif rotaları 
geliştirip, taşımalarını rutin 
hale getirmeyi hedefliyor.

Borusan Lojistik olarak 
intermodal alanda ağırlıklı 
olarak iki bölgede çalıştıkları-
nı söyleyen Borusan Lojistik 
Genel Müdürü Serdar Er-
çal, “Birincisi; 45 high cube 
konteyner ile RO-RO veya 
kara demiryolu hattı üzerin-
den Orta Avrupa ve Büyük 
Britanya ile Türkiye arasında 

Avrupa’da önde gelen ope-
ratörlerden olduğumuz inter-
modal ağımızla sadece Avru-
pa’daki en büyük filolardan 
biri olan karayolu araçlarımızı 
kullanarak değil, bunların ya-
nında firmamıza ait 45” kon-
teyner ve swap body ekipman-
larımızı da devreye sokarak, 
mevcut ticari bölgeler arasın-
daki yük dengesizliklerinden 
en az etkilenecek şekilde ope-
rasyonlarımızı geliştiriyoruz. 
Avrupa’da kurulu 80’in üzerin-
de özmal ofis, terminallerimiz 
ve geniş acenta ağımızla da çift 
yönde satış ve iş geliştirme fa-
aliyetlerimizi sürdürüp, en ve-
rimli şekilde ve müşteri odaklı 
olarak hizmet veriyoruz.

Yalova Limanı’ndan 
Trieste’ye ve Alsancak 

bekletme maliyetleri, kontey-
ner bekletme maliyetlerinden 
çok daha yüksek olduğundan, 
bu maliyet ihracatta navlun be-
deline yansıyor. İntermodal ta-
şımacılık hizmetimiz bu nok-
tada, karayolunda yaşanan bu 
sıkıntıya ciddi bir alternatif ve 
çözüm olarak devreye giriyor. 

Azerbaycan, Özbekistan, 
Kazakistan ve Gürcistan taşı-
malarında geçiş müsaadelerin-
de sorun yaşanan dönemlerde, 

yeşil alanı dünyaya kazandırdı. 
Ekol olarak her ay yaklaşık 700 
futbol sahası büyüklüğünde 
ormanı gezegenimize hediye 
ederken, Dünya’nın etrafında 
350 tur atılmasında kullanıla-
bilecek kadar, fosil yakıtın tü-
ketilmesini önlüyoruz.

Intermodal taşımacılığı ge-
liştirmek adına bu dönemde 
hayata geçirdiğiniz projeler 
nelerdir? 

Intermodal ağımızı yeni 
hatlarımızla her geçen gün 
yaygınlaştırıyoruz. Fransa ve 
İtalya’daki mevcut intermodal 
hatlarımıza yakın zamanda 
İspanya’yı ekledik. Türkiye ile 
İspanya arasındaki yeni inter-
modal hizmetimiz kapsamın-
da İzmir Alsancak Limanı ile 
İspanya Tarragona Limanı’nı 
birbirine bağlayan RO-RO 
hattı üzerinden sadece 60 saat-
te teslimat gerçekleştiriyoruz. 
Akdeniz’de taşımacılığa hız ka-
zandıran bu yeni hat üzerinden 
Türkiye ve Orta Doğu bölgesi-
ni İspanya, Portekiz ve Fas ile en 
verimli şekilde birleştiriyoruz. 

Türkiye ekonomisi için 
önemli bir yatırım olan Yalova 
RO-RO Terminali, konumu iti-
barıyla ülkemizde gelişime açık 
tek RO-RO terminali. Ülkemi-
zin dış ticaretinin sürekli arttı-

herhangi bir limanda, taşı-
macılık hattında yaşanabi-
lecek bir grev gibi olası bir 
kriz anında müşterilerimize 
çözüm ile giderek alternatif 
sunabilen bir firmayız. Bu 
gibi durumlarda en büyük 
hedefimiz maliyet ve zaman 
açısından müşterilerimizin 
zarar görmemesi. Dolayısıyla 
yeni bir hat devreye almamız 
her zaman mümkün.

Sektör ihtiyaçlarına göre 
de  alternatif rotalar oluştu-
rabiliyoruz. Örneğin İspanya 
- Tarragona hattımız ilk aşa-
mada tekstil sektörünün ihti-
yaçlarını karşılayabilecek bir 
hat olarak devreye girdi. 

2021’i nasıl kapattınız? 2022 
yılına ilişkin hedef ve planla-
rınızdan bahseder misiniz?

Her zaman olduğu gibi 
geçtiğimiz yıl da Ekol’ü ileriye 
taşıyan yenilikçi vizyonumuz-
la  tesislerimize, filomuza ve iş 
gücümüze yatırımlarımızı sür-
dürdük. Ekol’de 2021’i yüzde 
20 büyüme oranı ile kapattık.

Lojistik sektöründe 2021 
yılındaki beklenenin üzerin-
deki büyüme trendinin 2022 
yılında da devam edeceğini 
öngörüyoruz. 2022’nin iş 
hacimlerimize olumlu yan-
sımalarını göreceğimiz bir 
yıl olacağını düşünüyorum. 
Gerek e-ihracat, gerekse 
B2C market yeri ve son tes-
limat çözümleri ile büyüme 
stratejimizin en kritik yapı 
taşlarını e-ticaret oluşturu-
yor ve büyüme stratejimizin 
merkezinde yer alıyor. Onli-
ne sipariş sayılarındaki hızlı 
yükseliş trendi ile ortaya çı-
kan yeni fırsatları değerlen-
diriyor, altyapı ve teknoloji 
yatırımlarımıza ağırlık veri-
yoruz. 2022, hem ihracatta 
hem iç pazarda e-ticarete 
yatırım yapmaya ve yeni pro-
jeler geliştirmeye devam ede-
ceğimiz bir yıl olacak. 

“INTERMODAL TAŞIMACILIK KAPASITEMIZI 
ARTIRMAK EN ÖNCELIKLI HEDEFIMIZ”

“INTERMODAL AĞIMIZI YENI HATLARIMIZLA 
HER GEÇEN GÜN YAYGINLAŞTIRIYORUZ”

Borusan Lojistik Genel Müdürü Serdar Erçal:

Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz:

INTERMODAL taşımacı-
lık ve konvansiyonel vagon 
taşımacılığında sahip olduğu 
tecrübe ile Avrupa, İskandi-
nav, UK, Orta Asya Ülkeleri 

ve Orta Doğu ülkelerine ver-
diği servis ve çevreci taşıma-
cılık çözümler sunan Borusan 
Lojistik, 2022 yılında, geçen 

BAŞARIYLA sürdürdüğü 
intermodal taşımacılık modeli 
ile kara taşımacılığına alterna-
tif getiren Ekol Lojistik, inter-
modal taşımacılıktaki deneyi 
ile kesintisiz hizmet vermeye 
devam ediyor. Intermodal 
taşımacılık kapsamında sun-
dukları çevreci çözümlerle 
karbondioksit salınımı, yakıt 
tüketimi ve gürültü kirlili-
ğinde ciddi oranlarda azalma 
sağladıklarını söyleyen Ekol 
Türkiye Ülke Müdürü Ar-
zu Akyol Ekiz, “Ekol, düşük 
karbonlu ekonomiye hizmet 
eden sürdürülebilir iş modeli 
intermodal taşımacılık saye-
sinde, karbon emisyonlarını 
azaltarak son 10 yılda 10 İs-
tanbul büyüklüğünde yeşil a-
lanı dünyaya kazandırdı” dedi.

Ekol Lojistik olarak intermo-
dal taşımacılık alanında han-
gi hizmetleri sunuyorsunuz?

Ekol, intermodal taşıma-
cılığı 2008 yılında hayata 
geçirerek sektöründe öncü 
bir rol oynadı. Operasyonla-
rımızın yüzde 65’ini taşıma-
cılık oluşturuyor. Bunun da 
yüzde 85’ini intermodal ile 
gerçekleştiriyoruz. 

11’inci sayfadaki haberin devamı



INTERMODAL

13
OCAK 2022

intermodal hizmet vererek 
sektördeki sorun için düşük 
maliyetlerle müşterilerimize 
alternatif sunuyoruz. Buna ek 
olarak, global ekipman sorunu 
yaşandığı bu dönemde, Türki-
ye varışlı tüm Çin çıkışları için 
alternatif çözümler üretiyo-
ruz” diye konuştu.

Ülkemizde intermodal 
taşımacılığın ana terminali 
konumundaki Halkalı İstas-
yonunun kapasitesinin artırıl-
masının büyük bir katkı sağla-
yacağını söyleyen Serdar Erçal 
sözlerine şöyle devam etti: “In-
termodal taşımacılığı teşvike 
yönelik adımlar atılmasının, 
ülkemizin coğrafi konumun-

bir lojistik hizmet sağlayıcısı 
olmak adına hava ve deniz yolu 
taşımalarımızla da dünyanın 
her noktasına ulaşabiliyoruz. 
Böylece müşterilerimiz tek 
noktadan tüm lojistik ihtiyaç-
larına çözüm bulabiliyor.

Intermodal taşımalar ile 
geleneksel kara yolu taşıma-
larında yaşanan geçiş sorunu, 
trafik, hava şartları, sınır kapı-
sı yoğunluğu gibi etkenlerden 
neredeyse etkilenmeden müş-
terilerimize zaman kazandırı-
yoruz.  İntermodal taşımacı-
lık altyapımızı sürekli olarak 
geliştirmeye devam ediyoruz. 
45’lik konteyner, Swap Body, 
Isotank ve çekici yatırımları-
mız da sürekli devam ediyor. 
Son olarak 20’lik konteyner 
yatırımı gerçekleştirdik. Bu 
ürünümüz ile vereceğimiz 
hizmetin detaylarını yakında 
açıklayacağız” dedi.

“İhracat ve ithalat yapan şir-
ketlere ekonomik, sürdürebilir 
ve çevreci bir taşıma modeli 
sunmak hizmetlerimizin temel 
odağında bulunuyor” diyen Ta-
lay, “ Bunu gerçekleştirdiğimiz 
yatırımlar, taşımalar ve gelecek 
planlamalarımızla yüksek ka-
litede sürdürmeye devam edi-
yoruz. Her yıl düzenli büyüme 
kaydediyoruz. Operasyonla-

dan kaynaklanan avantajını 
daha da güçlendirecek. Örne-
ğin bu kapsamda, Avrupa’da 
uygulanan, araç başına +2 ton 
ilave yükleme imkanı sağlayan 
kombine taşımacılık tonaj is-
tisnası gibi uygulamalar çok 
faydalı olacaktır.”

Intermodal taşımacılığa 
yönelik hedefleri ve 2022 yılı 
planları hakkında bilgi veren 
Erçal, “Öncelikle 2021 yılın-
da başladığımız yeni rotaları 
geliştirip, bu rotalardaki ta-
şımaları rutin hale getirmek 
istiyoruz. Bu bağlamda Çin, 
Azerbaycan, Kazakistan ve 
Gürcistan başta olmak üze-
re Türkiye’nin belli başlı dış 

rımızın büyük çoğunluğunu 
özmal ekipmanlarımızla yürü-
tüyoruz”  diye konuştu.

2021 yılının Sarp Intermo-
dal için oldukça hareketli ve 
yatırım odaklı geçtiğinin altını 
çizen Talay, 45’lik konteyner 
filolarının bin 950’ye çıkart-
tıklarını, çekicilerine ise 30 
adet ilave yaptıklarını belirtti.

Isotankları ile kimya sektö-
rünün en önemli lojistik hiz-
met sağlayıcılarından biri hali-
ne geldiklerini söyleyen Talay, 
“Araç ve ekipman kadar dijital 
altyapı ve personel yatırımları-
na da çok öncelik verdik. Çalı-
şan sayımız 400’e ulaştı. Dijital 
alt yapımız sayesinde pandemi 
döneminde uzaktan çalışan 
arkadaşlarımız ofiste gibi ha-
reket edebildiler. Veri akışımız 
aynı hızda devam etti” dedi.

Türkiye’de intermodal taşı-
macılığın Avrupa’da olduğu se-
viyelere ulaşabilmesi için daha 
fazla teşvik edilmesi, daha güç-
lü mevzuatlarla desteklenmesi 
gerektiğini ifade eden Talay 
sözlerini şöyle sürdürdü: “In-
termodal taşımacılık sayesinde, 
pandemi döneminde birçok 
ihraç yükü Avrupa’ya kolaylıkla 
ulaşabildi. Intermodal taşıma-
cılığın gelişimi ülkemizin ihra-
cat ve genel ticaret hacmine de 

ticaret partnerleriyle olan in-
termodal taşımacılık kapasite-
mizi artırmak en öncelikli he-
defimizdir. Bunu desteklemek 
üzere, müşterilerimizi inter-
modal hizmetimizle tanıştır-
mak adına daha aktif faaliyet 
göstermeyi amaçlıyoruz.

2021 yılını ciro ve karlılık 
olarak bütçelediğimizin ol-
dukça üstünde kapattık. Hem 
Orta Avrupa hattında, hem de 
Bağımsız Devletler Topluluğu 
alanında geliştirdiğimiz yeni 
projeler, aldığımız olumlu so-
nuçlar üzerinde etkili oldu. 

2022 yılında, geçen yıl baş-
ladığımız alternatif rotaları 
geliştirip, taşımaları rutin ha-

olumlu katkı sağlayacaktır. 
Bunun yanında, intermodal 

taşımacılığı ne kadar geliştirir-
sek Yeşil Mutabakat konusuna 
da o kadar hızlı ayak uydurabi-
leceğimizi düşünüyoruz. Avru-
pa ülkelerinin, Yeşil Mutabakat 
sonrası dış ticaretini mümkün 
olduğunca yakın çevresi ile yü-
rütmek isteyeceğini düşünüyo-
ruz. Çünkü bir ürün ne kadar 
uzak yerden gelirse, karbon 
salımı da o kadar çok olacaktır. 
Bu nedenle, eğer gerekli şart-
ları karşılayabilirsek Avrupa’ya 
ihracatımızın intermodal ile 
çok daha büyük boyutlara çı-
kacağını düşünüyorum. Taşı-
malarımızın yüzde 90’ını kara 
yolu yerine deniz (RO-RO) ve 
demir yoluna entegre intermo-
dal ile gerçekleştirdiğimiz için 
çok büyük miktarda karbon 
salınımının önüne geçiyoruz. 
Bu yüzden Yeşil Mutabakat 
hazırlıklarını sadece kendi 
şirketimizle sınırlı tutmuyor, 
iş ortaklarımızı da bu konu-
da teşvik ediyoruz. Özellikle 
ihracatçı müşterilerimizi bu 
konuda elimizden geldiğince 
bilgilendirmeye çalışıyoruz.” 

Intermodalin en önemli taşı-
ma modlarından birinin demir-
yolu taşımaları olduğunu belir-
ten Talay,  Avrupa’dan gelen 

le getirmek istiyoruz. Ayrıca 
Konvansiyonel Vagon Taşıma-
cılığı konusunda da, özellikle 
Balkan ülkeleri ve ağırlıklı 
olarak Azerbaycan, Özbekis-

demiryolu hattının Türkiye’nin 
her bölgesine yayılmasının çok 
önemli olduğunu ve mevcut 
durumda, demiryolu ile gelen 
yüklerin Halkalı’dan sonrasını 
karayolu ile gitmesi gerektiği-
nin altını çizdi.

Türkiye’de intermodal taşı-
macılığa olan bakışı ve yaklaşı-
mı değiştirdiklerine inandıkla-
rını ifade eden Talay sözlerine 
şöyle devam etti: “Her ne kadar 
güncel gelişmeler intermodal 
taşımacılığa olan ilgili artırmış 
olsa da, 2014 yılında, merkezi-

ne intermodal taşımacılık hiz-
metini alarak kurulan ilk şirket 
olarak pazarda yeni bir alan 
açtığımızı düşünüyoruz. 

Dolayısıyla ilk hedefimiz 
halen de geçerliliğini koruyan 
bir hedef. Türkiye’de ulusla-
rarası ticaret yapan her şir-
keti intermodal taşımacılık 
ile tanıştırmayı hedefliyoruz. 
Bu anlamda Türkiye’nin fark-
lı bölgelerinde yapılanma-
larımız bulunuyor. Sadece 
İstanbul’dan değil, İzmir ve 
Mersin’den intermodal çıkış-
lar gerçekleştiriyoruz. Sadece 
Avrupa’ya değil farklı bölgelere 
ulaşabiliyoruz. Hizmet coğraf-
yamızı farklı iş ortaklarımızla 
geliştirmeye devam ediyoruz.”

Artan navlun fiyatlar karşı-
sında olabildiğince sabit ma-
liyetler sağlayarak firmaların 

tan, Kazakistan ve Gürcistan 
olmak üzere tüm Bağımsız 
Devletler Topluluğu’nda taşı-
ma sayılarını artırmayı hedef-
liyoruz” dedi.

sağlıklı planlamalar yapması-
nı istediklerini söyleyen Talay, 
“Daha fazla ülkeye ulaşabil-
mek, ülkemizdeki ihracat ve 
ithalatçıyı hem çevreci hem 
de ekonomik koşullarda taşı-
yabilmek adına yatırım plan-
larımızı güncel tutuyoruz. 
2022 yılı sonunda 2 bin 500 
konteyner ulaşma hedefimize 
gittikçe yaklaşıyoruz. Türkiye 
ve Avrupa’da yakaladığımız 
başarıyı küresel hale getirmek 
ve küresel çapta bir intermo-
dal taşımacılık şirketi olma 

hedefiyle çalışıyoruz” dedi. 
Pandemi öncesinde yıllık 

ortalama yüzde 25-30 ban-
dında büyüme yakalayan Sarp 
Intermodal’in bu oranı geçen 
yıl ve bu yıl yüzde 40’ın üzerine 
çıkardığını dile getiren Onur 
Talay, “Bu büyümede, ülkele-
rin aldığı pandemi önlemleri, 
artan ihracat talebi ve sınır ka-
pılarında yaşanan yoğunluklar 
nedeniyle intermodal taşımacı-
lığa talep çok etkili oldu. Ayrıca 
ekipman çeşitliliğimizi genişle-
tiyoruz. Farklı ekipman türleri 
ile de intermodal taşımacılık 
yapmaya başlıyoruz. Bu anlam-
da bazı ilklere de imza atmış 
olacağız.  Ayrıca mevcut yatı-
rımlarımıza devam ederek hem 
insan kaynağımızı hem de filo-
muzu büyütmeye devam edece-
ğiz” ifadesini kullandı.

TÜRKIYE’DE intermodal 
taşımacılığın gelişmesi ve ter-
cih edilmesinde de başrol oy-
nayan Sarp Intermodal, Tür-
kiye ve Avrupa’da yakaladığı 
başarıyı küresel hale getirmek 
ve küresel çapta bir intermo-
dal taşımacılık şirketi olma 
hedefiyle çalışmalarına devam 
ediyor. Farklı tipteki ekipman 
çeşitliliği ile neredeyse her 
sektörün her yükünü taşıya-
bildiklerini söyleyen Sarp In-
termodal CEO’su Onur Talay, 
“Şirket olarak entegre bir lo-
jistik hizmet sağlayıcısı olmak 
adına hava ve denizyolu taşı-
malarımızla da dünyanın her 
noktasına ulaşabiliyoruz. Böy-
lece müşterilerimiz tek nokta-
dan tüm lojistik ihtiyaçlarına 
çözüm bulabiliyor” dedi.

“Şirketimizin adından da 
anlaşılacağı üzere, bizim ana i-
şimiz intermodal taşımacılık” 
diyen Talay, “ Bir yükü, birden 
fazla taşıma modunu kullana-
rak hedefe hem daha çevreci 
hem daha ekonomik hem de 
doğru sürelerde ulaştırıyoruz.

Türkiye’den çıkışlarımızın 
önemli bir bölümünü RO-RO 
dediğimiz denizyolu taşımala-
rıyla başlatıyoruz. Tabi yükle-
rin çıkış noktasından limana 
kadar taşınmasını karayolun-
da özmal araçlarımız ve kendi 
sürücülerimiz ile gerçekleş-
tiriyoruz. RO-RO ile İtalya 
(Trieste) ya da Fransa’ya (Sete) 
ulaşan ekipmanlarımızı de-
miryolu, demiryolu + karayo-
lu ya da karayolu taşımalarıyla 
hedefe ulaşıyor” diye konuştu.

Farklı tipteki ekipman çeşit-
liliği sayesinde, neredeyse her 
sektörün her yükünü taşıya-
bildiklerini vurgulayan Onur 
Talay, “ Şirket olarak entegre 

“KÜRESEL ÇAPTA BIR INTERMODAL TAŞIMACILIK 
ŞIRKETI OLMA HEDEFIYLE ÇALIŞIYORUZ”

Sarp Intermodal CEO’su Onur Talay:

Borusan Lojistik Genel Müdürü Serdar Erçal

Sarp Intermodal CEO’su Onur Talay
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betçi teklifleri ihtiyaçlarına 
göre sınıflandırarak en rahat 
fiyat karşılaştırmasını sunu-
yoruz. Böylelikle zaman ve 
maliyetten tasarruf etmeleri-
ni sağlıyoruz.

Hizmet odağınızdaki ürün-
ler, teslim noktası açısından 
özel bir bölge ve sektör ter-
cihiniz var mı, neyin uzma-
nısınız?

Şu anda Navlungo; bün-
yesinde bulunan 5000+ 
İthalat ve İhracat Şirketi, 
100+ uluslararası lojistik fir-
ması ile çalışıyoruz. Dünya 
üzerinde 230 ülkeye yaptığı 
binlerce gönderim ile; ihra-
cat/ithalat yapan, yurt dışı-
na Amazon/ Etsy gibi pazar 
yerlerinde ürün satan kişi ve 
kurumlara hizmet sağlaya-
rak paydaşlarımız ile birlik-
te büyümeye, ticaretlerinin 
tüm süreçlerinde rehberlik 
yapmaya devam ediyoruz. 
Kurduğumuz Navlungo 
Akademi ile de çalıştığımız 
sektördeki paydaşlarımızın 
gelişmesine destek olarak 
her aşamasında eğitimler 
vermeye ve yanlarında olma-
ya devam ediyoruz.

Park Palet’i alana kadar ge-
çen sürede Nalungo neler 
yaptı? Ciro, yatırım, ortak-
lık yapınız nasıl? Yatırımı-
nız, istihdamınız, cironuz, 
işinizle yarattığınız katma 
değer, hedefleriniz, vizyo-
nunuz nedir? 

Yaklaşık olarak 1,5 yıl 
içerisinde 5 kişi başladığımız 
yolda şu anda 63 kişi olarak 
devam ediyoruz. Yine son bir 
yıl içerisinde geçen yıla oran-
la yüzde 350 büyüme hızına 
ulaştık. 2021’in sonunda ise 

yaklaşık olarak 70’ten faz-
la kişiyi istihdam etmek 
ve yıl sonunda 8 milyon 
dolar ciro yapmayı he-

defliyoruz. TÜBİTAK 
Projesi ile bir başlangıç yap-
mıştık ardından İda Capital 
liderliğinde ve Akiş Gyo, 

YURT dışına ürün gönder-
mek isteyen firmalara anın-
da lojistik teklifleri üretip sa-
tın alma süreçlerini yöneten 
Navlungo, e-ticaret hizmeti 
veren Park Palet’i 50 milyon 
TL’ye satın aldı. Şirket, satın 
alma ile birlikte 15’i yurt 
dışı olmak üzere 292 depo-
da büyük-küçük tüm işlet-
melere kargo, depolama ve 
e-ticaret fulfillment hizmet-
lerini tek panelden yönetme 
fırsatı sunacak. 

Dijital depo ve lojistik hiz-
meti ile e-ticaret maliyetini 
düşürmek ve satışlarını art-
tırmak isteyen her firma için 
avantaj sunduklarını belirten 
Navlungo Kurucu Ortağı 
İsa Korkmaz, “E-ihracata 
yeni başlayacak olan küçük 
işletmeler için depolama ve 
lojistik hizmetleri ekstra ma-
liyetler ve karmaşalarla dolu 
bir süreç. Bizler bu karmaşa-
yı çözmek ve dijital ortamda 
lojistikte hızlı çözümler sun-
mak için Navlungo’yu kur-
duk. Şimdi de dijital depo-
lama hizmetleri sunan Park 
Palet’i 50 milyon liraya satın 
alarak portföyümüzü geniş-
letmiş olduk” dedi.

Satın almanın tüm detay-
ları  ile ilgili bilgi veren Kork-
maz, dergimizin sorularını 
yanıtladı.

Navlungo fikri nerede nasıl 
doğdu?

Navlungo serüveni; lo-
jistik ve teknoloji alanında 
tecrübeli olan çalışma arka-
daşlarım yani şimdiki kurucu 
ortağı arkadaşlarımla bir-
likte, kendi sektörümüzdeki 
sorunlara çözüm aramamız 
ile başladı. Şirketin kurum 
içi inovasyon programı saye-
sinde bir araya geldik. Aynı 
kurumda çalışıyorduk. He-
pimizin lojistik alanında de-
neyimi olmuştu ve sektörde 
kargo ve konteyner satın al-
ma süreçlerinin zor ve zah-
metli olduğu gördük. Tüm 
sektörlerde olduğu gibi in-
sansız, basit, “uçak ve 
tren bileti alır gi-
bi” lojistik hiz-
meti satın alma 
alışkanlıkları-
nın gelişeceğini 
fark ettik. Aynı 
dönemde Tübi-
tak tarafından da 
1512 proje ödülüne 
layık görüldük. 

Proje fikrine ina-
nıp istifa ederek 
Navlungo’yu kurduk. 

2018’de yapılan yüzlerce sa-
ha çalışması, odaklanma ve 
kararlılık ile 2019 Eylül’de, 
gelecekte dünyanın fiyat tek-
lif robotu olacak bir girişim 
dünyaya getirdik. Dört ortak 
olarak; sadece yaşanan so-
runlara pratik çözümler bul-
mayı değil, sektörü büyütme-
yi, ülkemizi hem Türkiye’de 
hem de globalde temsil et-
meyi amaçladık. 

Tam olarak ne iş yaparsınız, 
işinizi şirketinizi nasıl ta-
nımlıyorsunuz? Navlungo 
olarak lojistik sektörünün 
dijitalleşmesi alanında ne 
tür olanaklar sunuyorsunuz?

2019 yılından bu yana e-
ihracat odaklı dijital lojistik 
girişimi olarak varlığını sür-
düren Navlungo, pazar yerle-
rinde satış yapan girişimciler, 
ihracat ve ithalatlarını organi-
ze eden lojistik profesyonelle-
rinin en kolay, hızlı ve pratik 
şekilde lojistik süreçlerini or-
ganize etmelerini sağlayan bir 
platforma sahip. 

Sektöre ne konuda fayda-
mız olduğundan bahsetmek 
gerekirse; ulusal pazarları 
aşarak uluslararası pazarlar-
da faaliyetlerini geliştiren 
büyük ve küçük ölçekli bir-
çok işletmenin ortak soru-
nunu doğru lojistik desteği 
alabilmek oluşturuyor. Nav-
lungo olarak lojistik sektö-
rüne dijitalleşme alanında 
güç katıyoruz. E-ihracatın 
en büyük sorunlarından biri 
olan, geç gelen lojistik tek-
lifleri ve gümrük işlemlerini 
tek çatı altında topluyoruz. 
İhracatçılarımızın, 130’dan 
fazla uluslararası lojistik fir-
masını ihtiyacına göre filt-
releyerek anında 230 ülkeye 
ulaşmalarını sağlıyoruz. Yük 

sahiplerine 3 
binin üze-
rinde rota-
da onlarca 
taşıyıcıdan 
alabilecek-
leri reka-

gibi ülkelerde anlaşmalar ya-
parak lojistik sürecinin her 
aşamasında Navlungo farkını 
ve kalitesini müşterilerimize 
yaşatmak istiyoruz. Depo ve 
ofislerimizin sayısını Türki-
ye ve yurt dışında arttırarak 
operasyonel süreçlerimizi ve 
ağımızı her geçen gün geniş-
letiyor ve güçlendiriyoruz. 

Neden bir palet firması al-
dınız? Kaç liralık bir satın 
olma söz konusu? Park Palet 
olarak yapımı devam eden 
ya da kısa vadede yapmayı 
planladığınız depo yatırım-
larınız var mı? Varsa bölge-
sel dağılımları nasıl olacak?

Dijital depo ve lojistik 
hizmeti ile e-ticaret maliye-
tini düşürmek ve satışlarını 
arttırmak isteyen her fir-
ma için avantaj sunuyoruz. 
E-ihracata yeni başlayacak 
olan küçük işletmeler için 
depolama ve lojistik hizmet-
leri ekstra maliyetler ve kar-
maşalarla dolu bir süreç. 
Bizler bu karmaşayı çözmek 
ve dijital ortamda lojistikte 

hızlı çözümler sunmak için 
Navlungo’yu kurduk. Şimdi 
de dijital depolama hizmet-
leri sunan Park Palet’i 50 
milyon liraya satın alarak 
portföyümüzü genişletmiş 
olduk. Artık dünyanın dört 
bir yanına ürünlerini gön-
dermek ve bu süre zarfında 
ihtiyaç duydukları depola-
ma çözümlerini karşılamak 
isteyen büyük küçük tüm iş-
letmeler “Park Palet by Nav-
lungo” olarak anılacak olan 
sistem üzerinden süreçlerini 
yürütebilecek.

Bu dönemde markaların; 
müşterilere zamanında tesli-
mat kabiliyeti, siparişe hızlı 
yanıt verme becerisi ve iyi bir 
depo yönetimi hizmetine sa-
hip olmasının önemi artıyor. 
Depolarımızın modern yer-
leşimi ve tasarımı, son tekno-
loji depo yönetim araçları ve 
sistemleriyle desteklenmek-
tedir. Bu da süreç organizas-
yonunu iyileştirerek, yüksek 
performanslı depolama ve e-
depolama hizmetleri sunma-
mıza fırsat veriyor.

Akkök Holding, Etki Yatırım 
Girişim ve diğer yatırımcıla-
rın olduğu bir gruptan tam o-
larak toplamda 250 bin dolar 
yatırım aldık. Son dönemde 
yeni yatırım turlarına da de-
vam ediyoruz. Aldığımız bu 
yatırımları agresif büyüme ve 
yurt dışına açılmak için kul-
lanmayı planlıyoruz.

Navlungo olarak Türki-
ye’nin yükselen yerli 30 
startup’ı arasına girdik ve e-
kipçe yaptığımız çalışmalarla 
da yurt dışına en kısa zaman-
da açılmaya hazırlanıyoruz. 
Dubai, Azerbeycan, Ukrayna 

Navlungo Park Palet’i Satın Alarak  
Pazardaki Konumunu Güçlendirdi

Hödlmayr Otonom Yük
Taşımacılığının Gelişmesi
İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Birinci sayfadaki haberin devamı

ULUSLARARASI lo-
jistik hizmet sağlayıcısı 
Hödlmayr’ın CFO’su Ro-
bert Horvath bu alandaki 
çabaları açıklarken “Araş-
tırma ve geliştirmeye ya-
tırım yapıyoruz. Çünkü 
yalnızca pazarımız üzerin-
de önemli bir etkisi ola-
cak ilerlemeleri bilmekle 
kalmayıp aynı zamanda 
onları aktif olarak şekil-
lendirmek istiyoruz” dedi. 
Somut bir örnek olarak 
Horvath, diğer beş ortak 
şirketle birlikte otonom ti-
cari araçlar için teknik bilgi 
ve test altyapısı sağladıkları 
DigiTrans ortak girişimini 
göstererek otonom aracın 
ilk test sürüşlerinin sonuç-
larını sabırsızlıkla bekle-
diklerini ifade etti. 

Otonom araçlara iliş-
kin bilgi veren Hödlmayr 
Lojistik Türkiye Genel 
Müdürü Hande Çarıkcı 

ise “Otonom veya yarı 
otonom sürüş, sürücüyü 
rahatlatmak ve tek seferde 
daha fazla menzil elde et-
mek için sürüş ve dinlen-
me sürelerini daha esnek 
hale getirme imkanı sağlı-
yor” dedi. 

Başka bir projede 
Hödlmayr, yoğun trafik-
teki ticari elektromobili-
te için yakıt olarak yeşil 
hidrojen kullanmak üzere 
Avusturyalı madeni yağ 
şirketi OMV ile birlikte 
çalışıyor. Önümüzdeki 
birkaç yıl içinde kamyon 
filosunun hidrojen yakıt 
hücreleriyle donatılması 
planlanıyor. Bu araçların 

yatırım hacmi birkaç mil-
yon avroyu buluyor. 

İstenen iklim etkilerini 
elde etmek için elbette hid-
rojen üretiminde yalnızca 
yenilenebilir kaynaklardan 
elde edilen elektrik kullanı-
lıyor. Proje, şirketin kendi 
sürdürülebilirlik programı 
Go Green - Go Hödlmayr’ı 
daha ileri taşımada bir son-
raki kilometre taşı olarak 
gösteriliyor.

Hödlmayr Lojistik Tür-
kiye şirketi 80 kişilik ekibi 
ve 42’nin üzerinde özel 
nakliye aracıyla hizmet ver-
mekte. Hödlmayr iştiraki 
şirketin 2020 cirosu ise 6 
milyon avro.

Dijitalleşme ve robotiğin yanı sıra otonom sürüş ve 
sürdürülebilirlik, lojistikteki mega trendler arasında yer alıyor. 
Hödlmayr, bugünden otonom yük taşımacılığının daha da 
geliştirilmesinde aktif rol almaya başladı.  

Navlungo Kurucu Ortağı İsa Korkmaz
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BAZI armatörler, 1 Ocak 2022’den 
itibaren taşıma işleri organizatörle-
rine müşteri adına kontrat (named 
account) ile hizmet vermeyi durdu-
racaklarını açıkladı. Müşteri taba-
nının bir kısmına hizmet vermeyi 
durduran bu karar ile lojistik hizmet 
sağlayıcılarının tedarik zincirindeki 
ihtiyaçlarını taşıma işleri organiza-
törleri ile gidermesinin önünü kes-
mek, bazı armatörler ile doğrudan iş 
yapmak amaçlanıyor.

Bu armatörlerin gerçek yükleyi-
cilere entegre hizmetler sunma ko-
nusundaki kararı yeni olmasa da ti-
cari anlamda aldığı bu kararı taşıma 
işleri organizatörlerine yönelik açık 
bir adımdır. Taşıma işleri organiza-
törlerinin, daha az elverişli spot pi-
yasaya girmedikçe, kargoları için yer 
bulamayacaklarına dair gerçek en-
dişeleri var. Bu armatörler, yalnızca 
taşıma işleri organizatörlerinin söz-
leşmelerini reddetmekle kalmıyor; 
çalışmayı durdurdukları taşıma işleri 
organizatörlerinin müşterileriyle iş 
yapmak için de adım atıyorlar.

Bu gelişme hakkında yorum yapan 
CLECAT Genel Müdürü Nicolette 
van der Jagt şunları söyledi: “Bu ay-
rımcı girişimin AB rekabet yasasına 
uygun olup olmadığını inceliyoruz. 
Armatörler ve taşıma işleri organi-
zatörleri bir gemi paylaşım anlaşma-
sının parçası olan armatörlere geniş 
kapsamda bir bilgi paylaşma olanağı 
sunan Consortia Block Exemption 
Regulation (CBER) çerçevesinde 
eşit şartlar altında faaliyet göster-
miyorlar. Bu bilgilerin bazıları ticari 
açıdan hassas bilgilerdir. Rekabet 
konularını ele almak için CBER’in 
daha modern araçlarla acilen de-
ğiştirilmesi için çağrıda bulunduk. 
Komisyon şimdiye kadar, taşıyıcı-
lar arasında ve dikey olarak entegre 
edilmiş denizcilik şirketleri içinde 
bilgi alışverişi de dahil olmak üzere, 
taşıyıcıların dijitalleşme düzeyini 
göz önünde bulunduramamıştır. Di-
jital bilgi araçlarına ve platformları-
na erişimi olan taşıyıcılar tarafından 
sunulan lojistik çözümlerin giderek 
yaygınlaşması, Avrupa rekabet oto-
riteleri tarafından kullanılan mevcut 
kavramları geçersiz kılıyor.

Van der Jagt şöyle devam etti: “Bu 
durum, taşıma hizmetlerinin istik-
rarı ve güvenilirliğinin en çok sarsıl-
dığı, navlun fiyatlarının artmaya de-
vam ettiği ve hatta tüm zamanların 
en yüksek seviyesine ulaştığı bu son 
iki yılda birçok paydaşa verilen zarar 
göz önüne alınarak değerlendiril-
melidir. Müşterilere kapıdan kapı-
ya katma değerli hizmetler sunan 
sözleşmeli taşıyıcılar olarak hareket 
eden taşıma işleri organizatörleri ve 
NVOCC’lerin, malların sevkiyatı 
için en uygun çözümlerle hareket et-
meye devam etmesi takdire şayandır. 
Bu en iyi şekilde pazardaki rekabetle 
sağlanır. Bugün, NVOCC’nin hiz-

metlerinin deniz taşımacılığı ayağı 
için çok az seçeneği kaldı, çünkü söz 
konusu üçlü ittifak oligopol piyasa-
daki ana ticaret yollarını denetliyor.

Armatörler konteyner lojistiği-
nin entegratörü olmaya çalışırken, 
birkaç oyuncunun eksiksiz tedarik 
zincirlerini yönettiği bir pazarın 
beklenmedik sonuçlarıyla karşıla-
şabileceğimize dair uyarıda bulu-
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CLECAT Denizyolu Lojistiği İçin
Adil Rekabet Çağrısı Yaptı

nuyoruz. Mevcut kriz bize gösterdi 
ki, kontrol sadece piyasadaki birkaç 
oyuncunun elinde olursa fiyatlar ve 
güvenilirlik sarsılabiliyor. Bu, şimdi-
ye kadar yalnızca dikey entegrasyon 
ve taşıyıcıların ortak koordinasyo-
nuna yönelik taşıyıcıların stratejik 
seçimlerini kolaylaştıran Avrupa 
Komisyonu için bir uyarı niteliğin-
de olmalıdır.”
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Otomotiv Distribütörleri 
Derneği (ODD) raporuna 
göre, Aralık ayında otomobil 
satışları bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 46 azalarak 
43 bin 559 olurken, hafif tica-
ri araç satışları da yüzde 20,7 
azalışla 18 bin 684 seviyesin-
de kaydedildi.

Otomobil ve hafif ticari 
araç satışları, 10 yıllık aralık 
ayı ortalama satışlara göre 
yüzde 49,3, otomobil pazarı, 
10 yıllık aralık ayı ortalama 
satışlara göre yüzde 52,4 ve 
hafif ticari araç satışları da 10 
yıllık aralık ayı ortalama satış-
lara göre yüzde 40 geriledi.

Hafif ticari araç pazarı 
gövde tipine göre bakıldığın-
da ise van gövde tipi yüzde 
78,6 pay ve 138 bin 20 adetle 
en çok tercih edilen gövde ti-
pi olurken, kamyonet gövde 
tipi yüzde 10,3 pay ve 18 bin 
67 adetle ikinci sırada yer al-

cellediğimiz Vito Tourer mo-
delimizde ise 237 HP’lik yeni 
güç seviyesini sunduk. Vito 
Tourer bir kez daha 9 kişilik 
araç kategorisinin en fazla sa-
tılan aracı oldu. 

2019 yılında pazara sun-
duğumuz Sprinter modelimiz 
ise aralıksız biçimde yolcu 
taşımacılığı yapan şirketler 
tarafından sipariş edilerek, 
2021 yılında da minibüs ka-
tegorisinin en fazla satılan 
aracı oldu. 2022’de de yolcu 
taşımacılığının her alanında 

2021’DE Türkiye hafif ticari 
araç pazarı yüzde 7,9 oranın-
da büyüme göstererek 175 bin 
497 adede ulaşırken,  otomobil 
satışları geçen yıla göre yüzde 
7,9 oranında azalarak 561 bin 
853 adet olarak gerçekleşti.

Ağır Ticari Araçlar Derne-
ği (TAİD) raporlarına göre; 
2021 yılı Ocak-Aralık döne-
mi Ağır Ticari araç pazarı, bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 60 oranında arttı.  
Bu dönemde satılan toplam 
araç sayısı 25 bin 908 oldu. 

2021 yılı Ocak-Aralık dö-
neminde geçen yıla göre çeki-
ci satışları, yüzde 60 oranında 
artarak 17 bin 537 adet olur-
ken, kamyon satışları da yüz-
de 61 oranında artarak 8 bin 
371 adet olarak gerçekleşti.

Toplam Ağır Ticari Araç 
Pazarı 2021 Aralık ayında bir 
önceki yılın Aralık ayına göre 
yüzde 18, çekici satışları yüzde 
16 ve Kamyon satışları da yüz-
de 23 oranında artış gösterdi.

2021 yılı Aralık ayı Ağır Ti-
cari araç pazarı 2020 yılı Aralık 
ayına göre yüzde 18 artış göste-
rerek 3 bin 265 adet oldu. 2021 

SON dönem Türkiye ticari 
araç pazarının durumunu de-
ğerlendiren, Mercedes-Benz 
Otomotiv Hafif Ticari Araç-
lar Ürün Grubu İcra Kurulu 
Üyesi Tufan Akdeniz 2021 
değerlendirmesi ve 2022 he-
defleri hakkında bilgi aldık. 

Gerçekleştirdiğimiz söy-
leşide,  hafif ticari araç paza-
rında 2021 yılında toplam 6 
bin 100 adetlik satış gerçek-
leştirerek, 2020’deki 5 bin 
175 adetlik satış rakamımızı 
yüzde 17.87 oranında arttır-

yılı Aralık ayında çekici satışla-
rı bir önceki yılın aynı ayına gö-
re yüzde 16 oranında artarak 2 
bin 240 adet, kamyon satışları 
da yüzde 23 oranında artarak  
bin 25 adet oldu.

Ağır Ticari Araç pazarı 
son 10 yıllık Aralık ayı orta-
lama satışlarına göre yüzde 7 
azaldı. Çekici satışları son 10 
yıllık Aralık ayı ortalama sa-
tışlarına göre yüzde 8 oranın-
da artarken, kamyon satışları 
yüzde 28 oranında azaldı

2021 yılı Ocak-Aralık dö-
nemi Semi-Treyler araç pazarı, 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 51 oranında arttı 
ve satış adedi 10 bin 942 oldu.

Toplam Semi-Treyler Araç 
Pazarı 2021 Aralık ayında bir 
önceki yılın Aralık ayına göre 
yüzde 12 oranında artarak bin 
137 adet olarak gerçekleşti.

Hafif ticari araç pazarı yılı 
737 bin 350 satışla kapattı

2021 yılında otomotiv pa-
zarı, 2020 yılına göre yüzde 3 
azalarak 772 bin 722 adet ol-
du. Aynı dönemde, otomobil 
pazarı da yüzde 8 oranında 
azaldı ve 561 bin 853 adet ol-
du. Son 10 yıllık ortalamalar 
dikkate alındığında, 2021’de 
toplam pazar yüzde 8, oto-
mobil pazarı yüzde 8 ve hafif 
ticari araç pazarı ise yüzde 10 
oranında azalırken, ağır ticari 
araç pazarı ortalamaya paralel 
seviyede gerçekleşti. 2021’de 
otomobil pazarında yerli araç 
payı yüzde 40 olurken, hafif 
ticari araç pazarında yerli araç 

payı yüzde 56 olarak gerçek-
leşti. 2021 yılı Ocak-Aralık 
döneminde; bir önceki yılın 
aynı dönemine göre ağır tica-
ri araç pazarı yüzde 51 artarak 
35 bin 372 adet, kamyon pa-
zarı yüzde 56 oranında arta-
rak 32 bin 665 adet, otobüs 
pazarı yüzde 17 oranında ar-
tarak bin 124 adet düzeyinde 
ve midibüs pazarı yüzde 13 
oranında artarak bin 493 adet 
düzeyinde gerçekleşti.

Ticari araç pazarının yöne-
ticileri 2021 yılını “Ticari A-
raç Pazarının Gelişimini” Kar-
goHaber için değerlendirdi.

dı. Pickup ise yüzde 6,3 pay, 
11 bin 63 satışla üçüncü sıra-
da konumlandı.

Kamyon pazarı yüzde 56 
oranında büyüdü

Otomotiv Sanayii Derne-
ği (OSD) raporlarına göre 
ise, 2021 yılında ticari araç 
üretimi bir önceki yıla kıyasla 
yüzde 11 arttı. Bu dönemde, 
üretim hafif ticari araç gru-
bunda yüzde 9, ağır ticari araç 
grubunda yüzde 40 oranında 
arttı. Pazara bakıldığında ise; 
toplam ticari araç pazarı 2020 
yılına göre yüzde 13, hafif ti-
cari araç pazarı yüzde 8 ve a-
ğır ticari araç pazarı yüzde 51 
oranında arttı. Baz etkisi dik-
kate alındığında 2021 yılında 
ticari araç pazarı 2017 senesi-
nin yüzde 20 gerisinde kaldı. 
Yalnızca aralık ayında yük ve 
yolcu taşıyan ticari araç üre-
timi 54 bin 987 adet, traktör 
üretimi 4 bin 627 adet oldu.

dıklarını belirten Akdeniz 
konuşmasında; “2020’ye gö-
re yüzde 7.9 büyüyen toplam 
hafif ticari araç pazarından 
yaklaşık yüzde 10 daha fazla 
büyüme göstererek büyük bir 
başarıya ulaştık. Bu sonuçlar-
la bir kez daha faaliyet göster-
diğimiz segmentlerdeki lider-
liğimizi sürdürdük. 

Premium segmentte ‘Eş-
siz. V Ötesi…’ sloganıyla Ye-
ni Mercedes-Benz V-Serisi 
satışına başladık. Motor ve 
donanım seçeneklerinde gün-

üst düzey konfor ve prestij 
sunmaya devam edeceğiz. 

Pandemi etkilerinin azal-
masıyla turizm sektörünün 
hareketlenmesine paralel 
olarak yolcu taşımacılığına 
yatırımların artmasını ve bu 
alanda öne çıktığımız araç-
larımızla satışlarımızın geliş-
mesini öngörüyoruz. Önü-
müzdeki dönemde, hem satın 
alırken hem de kullanırken 
avantaj sağlayan ürün ve hiz-
metlerimizle müşterilerimi-
zin yanında olacağız.” dedi.

Ağır Ticari Araç Pazarı Yüzde 60 Büyüdü
Türkiye de ağır ticari araç pazarı (16 ton üstü Kamyon/Çekici) bir önceki 
yıla göre yüzde 60 oranında büyüdü. Döviz kurundaki dalgalanmalar 
ve yaşanan çip krizine rağmen hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,39’luk 
büyüme ile 175 bin 497 adede ulaştı. 

önümüzdeki bir kaç ay içe-
risinde Iveco olarak tedarik 
sorunlarınızda iyileşme bek-
lediklerini bildirdi.

Elektrikli çekici ABD’de 
satılmaya başladı

Kasım 2021 tarihinden 
itibaren Almanya’nın Ulm 
şehrindeki Iveco NIKOLA 
ortak tesisinde üretimine baş-

hip olup devamlı olarak 645 
HP güç üretiyor. 753 kwh 
pil grubuna sahip bu aracın 
sarj süresi 120 dakika. Aracın 
azami yüklü ağırlığı treyler ile 
beraber 41 ton. Azami sürati 
120km/saat. Nikola Tre fren-
leme sırasında pillere enerji 
aktaran rejeneratif fren siste-
mine de sahip.

Sunduğu en büyük avantaj 
çevre dostu olması, sürücü 
için ise sunduğu en büyük 
avantaj sessiz olması ve ben-
zinli bir otomobil kadar ça-
buk hızlanması. Dizel mo-
torların gerektirdiği bakım 
aralıkları ve bakım maliyet-
lerinin elektriklide olmaması 

3,5 ton ve üstü kamyonet ve 
kamyon pazarında varlık gös-
teren Iveco, 2021 sonu itibarı 
ile bir önceki yıla göre yüzde 
14 oranında  büyüyerek 62 
bin adet ile yılı kapattı. Firma, 
artan pazar payı ile 2020 yılı-
nın aynı dönemine göre pazar 
payını 2 puan artırarak yüzde 
8,4 ulaştı.

Iveco yetikililerinin verdiği 
bilgiye göre, 2020 yılı için-
de piyasaya sunulan yeni  S 
WAY modeli bin adet pera-
kende satış seviyesini geçtiği-
ni, 2021’in Ekim ayına kadar 
herhangibi tedarik sorunu ya-
şanmadığını ancak Ekim ayı 
ile birlikte tedarik sorunları 
ortaya çıkmaya başladığını, 

lanan Nikola Tre BEV modeli 
2022 Ocak ayından itibaren 
ABD’de satılmaya başla-
dı. 6x2 konfigürasyonunda 
üretilen olan bu model aynı 
zamanda Hamburg liman 
otoritesi tarafından da kulla-
nılmaya başlandı. 

Nikola Tre BEV tek sarj 
ile 560 kilometre menzile sa-

da diğer önemli avantaj ola-
rak öne çıkıyor.

Araç dışarıdan bakıldığın-
da ise dizel S WAY çekiciden 
hemen hemen farksız. Tabana 
yerleştirilmiş olan piller 41 
tonluk azami yüklü ağırlığa sa-
hip olan araç için 560 kilomet-
re menzil mesafesi sunuyor.

2022 sonunda Avrupa’da 
üretilip satılmaya başlanacak 
olan Nikola Tre, ABD’de 
bulunan 116 Nikola bayi ile 
Avrupa’da satışa sunulacak. 
Türkiye’de satışa sunulması 
2023 olarak öngörülen araç-
ların Avrupa ve Türkiye satış-
ları ise Iveco yetkili satıcıları 
tarafından gerçekleştirilecek.

Iveco’nun Pazar Payı Yüzde 8.4’e Ulaştı

Mercedes-Benz 2021’de 6 Bin 100 Adetlik Satış Gerçekleştirdi

Birinci sayfadaki haberin devamı
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en yüksek üretim adedi olan 
12 bin 761 araca ulaştık. 

Özellikle tedarik problemi-
ni ciddi olarak yaşadığımız ve 
otomotiv endüstrisindeki so-
runların global çapta devam 
ettiği bir yılda, bu rakamlara 
ulaşmamız Ford Trucks’ın 
küresel arenada geldiği nokta-
yı göstermesi açısından bizim 
için motive ediciydi. Özetle 
sektörümüzde önemli oyun-
cular arasında yer aldığımızı 
kanıtladık ve zorlukların üs-
tesinden gelmeyi başardık. 

2021 yılında sunmaya baş-
ladığınız yeni araçlar, ye-
ni teknolojiler, hizmetler, 
kampanyalar vs. yenilikler-
den bahseder misiniz?

2021’de Ford Trucks ola-
rak yeni araçlar üretmeye ve 
Avrupa’da büyümeye devam 
ettik. Türkiye’de ürettiğimiz 
kamyon ve çekicilerimiz, 
Belçika, Lüksemburg ve Batı 
Avrupa’nın en büyük pazarla-
rı olan Almanya ve Fransa da-
hil olmak üzere, 2021 yılında 
43 ülkeye ulaştı. 

İhracatta yakaladığımız 
bu başarımıza ek olarak Ford 
Trucks olarak müşterileri-
mizin nabzını tutmaya ve 

FORD Trucks, 2021 sonu i-
tibari ile iç pazarda 7 bin adet 
araç satarak yüzde 26,3 pazar 
payı elde etti. İhracattaki sa-
tışların iki katına çıkması ile 
Eskişehir fabrikamızda tüm 
zamanların en yüksek üretim 
adedi olan 12 bin 761 araca 
ulaştı. Ford Trucks Türkiye 
Direktörü Burak Hoşgören, 
ticari araç pazarının durumu 
ve Ford Trucks olarak 2022 
yılı için öngörülerini ve plan-
larını değerlendirdi.

2021 Türkiye ticari araç pa-
zarının durumunu değerlen-
direbilir misiniz?

2021 yılı, global olarak 
belirsizliklerin hakim oldu-
ğu bir yıldı. Buna rağmen 
Türkiye’de ticari araç pazarı 
açısından beklentilerin üze-
rinde satışların gerçekleştiği 
ve pazarın büyüdüğü bir dö-
nem geçirdik. Çünkü ticari 
faaliyetlerin artması sektö-
rümüzü de olumlu yönde 
etkiledi. Özellikle kamyon 
ve çekici talebi, pandemideki 
sağlık ihtiyaçları ve çevrimi-
çi alışverişlerdeki artışa 
bağlı olarak yükseldi. 
Bu gelişmeler ışığında 
ağır ticari araç pazarı 
da büyüdü. 

Ağır Tica-
ri Araçlar 
Derneği’nin 
2021 yılı 
Oca k-Ara -
lık dönemi 
v e r i l e r i n e 
göre toplam 
e n d ü s t r i , 
26 bin 614 
adet araç sa-
tışına ulaştı 
ve bir önce-
ki yıla göre 

yüzde 63 artış ile kapattı. Çe-
kici segmentindeki büyüme 
18 bin 712 adetlere ulaştı ve 
toplam satışların yüzde 68’i-
ni oluşturdu. 

2021 Ford Trucks için özel-
likle satış anlamında nasıl 
geçti? Gerçekleşen satışlar 
2021 yılının beklentilerini 
karşıladı mı?

Genel olarak geçen sene 
otomotivde pandeminin etki-
leri ve küresel çip krizine bağlı 

olumsuzluklar devam etse 
de ağır ticari endüstrisi-
nin toparlanmasına bağ-
lı olarak Ford Trucks açı-
sından başarılı bir seneyi 

geride bıraktık. 
İç pazarda 

7 bin adet 
araç satarak 
yüzde 26,3 
pazar payı 
elde ettik. 
İhracattaki 
satışlarımı-
zın iki ka-

tına çıkması 
ile Eskişehir 

fabrikamızda 
tüm zamanların 

tek depoyla 5 bin km’ye va-
ran menzil imkanı öne çıktı. 
Ayrıca yine müşterilerimizin 
beklentilerine uygun olarak 
F-MAX’te standart olarak 
sunulacak ve yakıt tasarrufu 
sağlayan “Eco+ Mode” uy-
gulamasını geliştirdik. Müş-
terilerimiz My Ford Trucks 
uygulamasından bu sayede 
tek tuşla yüzde 5’e varan yakıt 
tasarrufu olanağı buldular. 

Yine geçtiğimiz sene, daha 
önce “Dünyanın neresinde 
olursa olsun aracınız parma-
ğınızın ucunda” diyerek ge-
liştirdiğimiz ConnecTruck 
uygulamasını ihtiyaçlar doğ-
rultusunda güncellerken; şe-
hir içi kullanıma yönelik mo-
dellerde de “9 ileri otomatik 
şanzıman” ve “dümenlenebi-
lir arka aks” opsiyonlarını da 
müşterilere tanıttık. Özellik-
le 9 ileri otomotik şanzıman 
sayesinde verimliliği ve per-
formansı yükseltip dur kalk 
sonucu artan yakıt tüketimi 
maliyetini düşürdük. Dümen-
lenebilir arka aks ile de hem 
en dar sokaklarda maksimum 
manevra kabiliyeti hem de üst 
düzey sürüş konforu sağladık.

Ekim ayında da marka-
mız açısından bir başka he-
yecan verici gelişme yaşadık 
ve Eskişehir Fabrikamızda, 

rekabet gücünü artıracak, 
yan sanayi ve tedarik ekosis-
teminin gelişmesine katkı 
sunacak bu başarının arka 
planında, 200’den fazla Ford 
Otosan mühendisinin eme-
ği, 58 milyon Avro yatırım ve 
TÜBİTAK’ın 13,5 milyon 
TL tutarında Ar-Ge teşviki 
önemli rol oynadı. 

2022 yılı için öngörüleriniz 
ve planlarınız nelerdir?

Ford Trucks markamızla 
2022 yılında yeni iş birlikle-
ri ile global yolculuğumuza 
devam edeceğiz. Ülkemizde 
ürettiğimiz kamyon ve çeki-
cilerimizin Ford Trucks mar-
kasıyla 2024 sonuna kadar 
3 kıtada 55 ülkede yollarda 
olmasını hedefliyoruz ve 
planlarımızı da bu hedefimi-
ze uygun şekilde yapıyoruz. 
Önümüzdeki yıl ağır ticari 
araç pazarının büyümeye de-
vam edeceğini öngörüyoruz. 
Segment bazında ise çekicide-
ki artan talebin devam etmesi 
bekleniyor. 

Ford Trucks olarak iş or-
taklarımız için daha verimli 
ürünler sunabilmek amacıyla 
sürdürdüğümüz alternatif ya-
kıtlı araç çalışmaları, otonom 
sürüş teknolojileri, filo takibi, 
uzaktan yazılım güncelleme 
gibi bağlanabilirlik tekno-
lojilerimizle birlikte birçok 
projeyi eş zam anlı olarak yü-
rütüyoruz. Özellikle AB Yeşil 
Mutabakatı’na paralel olarak 
sektörümüzdeki elektrifikas-
yon talebinin farkındayız. Bu 
doğrultuda; Avrupa Otomo-
bil Üreticileri Derneği’nin 
(ACEA) Ağır Vasıta Yol Ha-
ritası Ortak Açıklaması kap-
samında 2040 yılına kadar 
ağır ticari araç üretimimizi “0 
emisyon” hedefiyle gerçekleş-
tireceğimize söz vererek bu 
ortak açıklamaya imzamızı 
attık. Önümüzdeki dönem-
de de bu gelişmeler ışığında 
müşterilerimizin beklentileri 
doğrultusunda ürünler geliş-
tirmeye devam edeceğiz.

onların beklentilerine uygun 
ürünler geliştirmeye devam 
ettik. Özellikle burada geç-
tiğimiz yılın başında, ‘Ge-
leceği Birlikte Yüklüyoruz’ 
mottosuyla gerçekleştirdiği-
miz lansmandan bahsetmek 
istiyorum. Ocak ayında dü-
zenlediğimiz lansmanda iki 
yeni ürünümüz ve bağlantılı 
araç teknolojilerindeki geliş-
tirmelerimiz görücüye çıktı. 
250 adet üretilen, koleksiyon 
niteliğindeki ‘F-MAX Black-

line’ ve ‘F-MAX L’ müşterile-
rimizle buluştu. 

F-MAX Blackline’da I-
TOY ödüllü kamyonumuz 
F-MAX, özel serilere ilgi gös-
teren ve farklı bir stil arayan 
müşterilerimiz için yepyeni 
bir görünüme büründü. ‘F-
MAX L’de ise müşterilere 

CITROËN, hem binek oto-
mobil hem de ticari araç seg-
mentlerinde yakaladığı başa-
rılar ile 2021 yılında adından 
söz ettiren Fransız devi, Tür-
kiye otomotiv pazarında bir 
önceki yıla oranla yüzde 5’lik 
bir büyüme rakamı elde etti. 
Bunun yanı sıra Citroën dün-
yasında da bu başarılı grafiği 
ile önemli bir konuma ulaşan 
Citroën Türkiye, Avrupa pa-
zarları ve Çin’in hemen arka-

sında bu alanda 7’nci sırada 
yer aldı. 

2021’in otomotiv sektörü 
için zorluklarla geçen bir yıl 
olduğunu ve özellikle çip krizi 
ile birlikte tedarik zincirindeki 
problemlerin yarattığı olum-
suz etkiler sonucunda otomo-
tiv pazarının bir önceki yıla 
göre daraldığını vurgulayan 
Citroën Türkiye Genel Müdü-
rü Selen Alkım, “Bu zorlu pa-
zar koşullarında yakaladığımız 

yüzde 5’lik büyüme rakamıyla 
seneyi 29 bin adet seviyelerine 
yaklaşarak kapattık ve son iki 
yılda gösterdiğimiz büyüme 
trendini sürdürdük. Yakala-
dığımız bu trend ile Türkiye 
otomotiv pazarında markalar 
sıralamasında 9’uncu sırada 
yer aldık. Bu büyümenin arka-
sında; stratejik ürün gamımız, 
başarılı iletişim planlarımız, 
hızla büyüyen bayi teşkilatı-
mız ve müşterilerimize verdi-

ğimiz değer var. En başından 
bu yana markamızın global 
hedefi olan, müşterilerimizin 
kalplerine dokunmayı ve on-
larla sıcak bir ilişki kurmayı, 
güçlü bayi ağımız yardımıyla 
başarıyoruz. Müşterilerimiz-
den ilham alarak onlara kon-
foru yalnızca modellerimizle 
değil showroomlarımıza gir-
diklerinde de verdiğimiz tüm 
hizmetlerle hissettiriyoruz” 
şeklinde konuştu.

Binek araçta büyüme göste-
ren  Citroën için asıl büyüme 
hafif ticari araçlarda yaşandı. 
2021 yılını  ticari araç satışla-
rında rekor büyüme ile kapa-
tan Citroën, Berlingo Van mo-
delinde 2020 yılına oranla iki 

kat büyüme yakalarken, Jumpy 
8+1 modelinde geçtiğimiz yı-
la oranla yakaladığı büyüme 
3 kat oldu. Citroën Jumpy 
Van’da ise 2021 yılında bir ön-
ceki seneye göre yüzde 56’lık 
bir büyüme rakamı elde etti.

Türkiye’nin ilk ve tek yerli 
şanzımanını sunduk. Ecotorq 
şanzıman ile Ford Otosan; 
motor, şanzıman ve aks ola-
rak tüm aktarma sistemlerini 
beraber üretebilen dünyanın 
sayılı otomotiv markaların-
dan biri oldu. Ülkemizin 
ağır ticari araç üretimindeki 

Ford Trucks’ın 2024 Hedefi
3 Kıtada 55 Ülkeye Yayılmak

Citroën 2021’de de Büyümesini Sürdürdü

Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören
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MAN, kullanıcısına yarının tekno-
lojisini bugünden sunan ödüllü yeni 
nesil araçları ile pazarda fark yarat-
maya devam ediyor. İleri teknolo-
jileri, dayanıklıları, performansları 
ve yüksek yakıt tasarrufları ile her 
sektöre en ideal çözümleri sunan 
MAN; 2021 yılında da zengin mo-
del ve donanım çeşitliliği ile pazarın 
tercih edilen markası oldu. 

Pandeminin gölgesinde geçen 
2021 yılında Türkiye ağır ticari araç 
pazarı, önemli bir satış başarısı gös-
tererek, son beş yılın en iyi satış ra-
kamlarına ulaştı. 2020 yılı genelinde 
17 bin 172 adet aracın satıldığı Tür-
kiye ağır ticari araç pazarında, 2021 
yılının Ocak-Aralık döneminde top-
lam 26.708 adet araç satışı gerçekleş-
ti. Aynı şekilde Türkiye ithal kamyon 
çekici pazarında da 2020 yılında 5 
bin 904 olan araç satış adedi, 2021 
yılında 9 bin 474 adede yükseldi.

İthal kamyon çekici pazarında 
2020 yılını; bin 215 adet araç satışı 
ve yüzde 20,6’lık pazar payı ile ilk sı-
rada tamamlayan MAN, 2021 yılın-
da başarı çıtasını daha da yukarı taşı-
yarak, 2 bin 201 satış adedi ve yüzde 
23,2’lik pazar payına ulaştı. Böylece 
2021 yılında hem satış adedini hem 
de pazar payını artırarak, çifte başa-
rıya imza atan MAN, ithal kamyon 
çekici pazarının değişmeyen şampi-
yonu oldu. MAN, ayrıca sadece ithal 
araçlarla yer almasına karşın Türkiye 
ağır ticari araç pazarında da ilk üç 
içinde yer almayı başardı.

MAN olarak, büyüyen pazarda 
hem satış adetlerini hem de pazar 
paylarını artırarak, yılı zirvede ta-
mamladıklarını vurgulayan MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
Kamyon Satış Direktörü Serkan 
Sara, şunları söyledi: “2020 yılı ka-
dar olmazsa da 2021’de pandeminin 
değişik varyantları ile mücadelenin 
sürdüğü zorlu bir yıl oldu. Üretim 
ve tedarik noktasında yaşanan sıkın-
tılara rağmen lojistik başta olmak 

üzere pazardaki talep artışı hız kes-
meden devam etti. Yaşanan bu hızlı 
talep artışı ile birlikte Türkiye ağır 
ticari araç pazarı, son beş yılın en bü-
yük satış adedine ulaştı. MAN ola-
rak, biz de pazarda yaşanan bu hızlı 
talep artışına aynı hızda cevap ver-

MAN 2 Bin 201 Satış Adedi 
İle Yüzde 23,2’lik
Pazar Payına Ulaştı

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara

dik. Özellikle ‘International Truck 
of the Year 2021- Yılın Kamyonu’ 
ödülünü kazanan araçlarımızın 
Türkiye’de teslimatlarına başlama-
mız ile birlikte lojistik sektöründe 
en çok tercih edilen markalardan 
biri olduk.”
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“Ağır ticari araç  
pazarı, büyüme 
yıllarına geçti”

Türkiye ağır ticari araç pa-
zarının geçtiğimiz 10 yıllık 
ortalamasının yaklaşık 25 
bin adet civarında olduğunu 
belirten Doğuş Otomotiv 
Scania Genel Müdürü Tol-
ga Senyücel, şunları söyledi: 
“2015 yılından bu yana ağır 
ticari araç pazarında ötelenen 
bir talep vardı. Bu taleplerin 
son 2 yıldır pazara yansıması 
ile 2020’nin ardından 2021 
yılını da artışla kapatıyoruz.”

Scania olarak 2021 yılını 
başarıyla tamamladıklarını 

SCANIA, 2021 yılında glo-
bal pazarda kamyon ve otobüs 
satışlarını yüzde 25 artırarak 
90 bin 400 adede yükseltti. 
Çekici ve kamyon satışları 
yüzde 28 artarak 85 bin 900 
adede ulaştı. 2020 yılında 66 
bin 900 adetlik satış gerçek-
leştirmişti. Türkiye pazarında 
ise Scania, çekici ve kamyon 
satışlarını geçen yıla göre yüz-
de 89 oranında artış ile 2 bin 
192 adet satış gerçekleştirdi.

TAİD (Ağır Ticari Araçlar 
Derneği) tarafından açıkla-
nan rapora göre Türkiye’de ise 
2021 yılı Ocak-Aralık döne-
mi ağır ticari araç pazarı, bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 60 oranında arttı. 
Bu dönemde satılan toplam 
araç sayısı 25 bin 908 oldu. 
Çekici satışları, 2021 yılı O-
cak-Aralık döneminde geçen 

yıla göre yüzde 60 oranında 
artarak 17 bin 537 adet olur-
ken kamyon satışları da yüzde 
61 oranında artarak 8 bin 371 
adet olarak gerçekleşti.

Scania, TAİD tarafından 
yayınlanan rapora göre; 2021 
yılını 53 adedi kamyon, 2 bin 
139 adedi çekici olmak üzere 
toplamda 2 bin 192 adetlik 
satış ve yüzde 8.5 pazar payı 
ile tamamladı. İthal çekici pa-
zarında yüzde 25.3’lük pazar 
payı ile Türkiye de en çok ter-
cih edilen marka olan Scania, 
130’uncu yaşını kutladığı bu 
yılda toplam pazarda ise 3’ün-
cü olarak yer aldı.

düşük yakıt tüketimi değeri-
ne ulaşarak topladığı yüksek 
puanlarla sektöründeki öncü 
konumunu bir kez daha göz-
ler önüne serdi.”

“2022 yılından Scania  
olarak umutluyuz”

2022 yılı beklenti ve he-
deflerini de açıklayan Tolga 
Senyücel, “Üretim planla-
rını sekteye uğratan çip ve 
diğer materyaller konusun-
da yaşanan tedarik sıkıntı-
sına özellikle 2022 yılının 
ikinci yarısında çözümler 
üretilebileceği ve bu soru-
nun ortadan kalkabileceğini 

düşünüyoruz. 2022 yılında 
da satış sonrası hizmetlerde 
çalışmalarımızı arttırarak 
devam ettireceğiz. Müşteri-
lerimiz tüm araçlarımız için 
sunacağımız “Scania Plus” 
paketi ile 4 yıla kadar stan-
dart bakım anlaşmasından 
faydalanabilecekler. “Scania 
Profesyonel” ve “Scania Pre-
mium” paketleri ile motor, 
şanzıman, yürüyen aksam 
ve diğer tüm onarımlar için 
4 yıla kadar kendilerini gü-
vence altına alıp, sadece yap-
makta oldukları işe odakla-
nabilecekler” dedi.

belirten Senyücel “2021 yı-
lında Scania tarafından ge-
liştirilen dünyanın en güçlü 
seri üretime sahip 770 bey-
gir gücündeki çekicimizin 
ilk teslimatını gerçekleştir-
dik. Marka olarak, üst üste 
beşinci kez “Yeşil Kamyon” 
ödülüne layık görüldük. 
Geçtiğimiz yıl global çapta 
bizim için büyük önem taşı-
yan bir imzayı daha attık ve 
net sıfır karbon emisyonuna 
ulaşmayı taahhüt eden ‘İk-
lim Taahhüdü’ne imza atarak 
sürdürülebilirlik alanında-
ki çalışmalarımızı bir adım 
daha öne taşıdık. Avrupa da 
uzman gazetecilerin katılımı 
ile Alman ekonomi ve tica-
ri araç dergileri tarafından 
düzenlenen karşılaştırmalı 
test sürüşlerinde Scania, en 
yüksek ortalama hız ile en 

Scania 2021 Yılında 
Satışlarını Yüzde 89 Artırdı

2022 Otokar’ın Yenilik Yılı Olacak

Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü Tolga Senyücel

Özellikle Avrupa ağır ticari araç pazarında 
2020 yılında yaşanan daralmanın ardından 
hızlı büyüyen Scania, 2021’de satışlarını 
yüzde 25 oranında arttırdı.   

OTOBÜS sektöründe 2021 
yılında da tercih değişmedi. 
Koç Topluğu şirketlerinden 
Otokar, bir kez daha Kent 
içi toplu taşıma, personel ve 
turizm taşımacılığının göz-
de markası oldu. Koronavi-
rüs pandemisinin getirdiği 
zorluklara rağmen Otokar, 
liderliğini korudu, 2021’i 
13’üncü kez pazar lideri ola-
rak tamamladı.

Etkisi devam eden Ko-
vid-19 sürecine rağmen; 
Otokar’ın kullanıcı beklen-
tileri doğrultusunda tasar-
ladığı ve ürettiği araçlarla, 
kesintisiz devam eden satış 
ve satış sonrası hizmetleriyle 
faaliyet gösterdiği segment-
lerin toplamında 13’üncü 
kez Türkiye’nin en çok tercih 
edilen otobüs markası olduk-
larını belirten Genel Müdür 
Yardımcısı H. Basri Akgül, 

“Türkiye’de ve dünyanın dört 
bir yanında büyük beğeni 
toplayan ürün gamımızı ge-
lecek ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere geliştirmeye devam et-
tik, öncü olduğumuz alanlara 
yenilerini ekledik. Pandemi 
koşullarına rağmen hem iç 
hem de dış pazarda araçları-
mızı tanıtmaya, yetkinlikle-
rimizi paylaşmaya, müşteri-
lerimizin yanında yer almaya 
devam ettik.”

Geçen yıl Türkiye otobüs 
pazarının adetsel bazda yüz-
de 8’e yakın büyüdüğünü 
belirten Otokar Genel Mü-
dür Yardımcısı Basri Akgül, 
“2021 yılında şehirler arası 
otobüs pazarındaki daral-
maya rağmen Türkiye’deki 
toplam otobüs satışları yüz-
de 8 oranında artış gösterdi. 
Geniş ürün gamımız, satış 
sonrası hizmetlerimiz, araç-

larımızın yüksek ikinci el de-
ğeri ve markamıza duyulan 
güven ile bir kez daha sektö-
rün ilk tercihi olduk. Faaliyet 
gösterdiğimiz segmentlerin 
toplamında pazar payımızı 
2020’ye kıyasla dört puan 
artırdık. Türkiye’de satılan 
yaklaşık her iki otobüsten bi-
ri Otokar markalı oldu. Tüm 
mesai arkadaşlarımıza, iş or-
taklarımıza, Otokar’ı tercih 
eden ve 13’üncü kez lider 
olmamızı sağlayan müşterile-
rimize teşekkür ederiz” dedi.

Toplu ulaşımda 
3 büyükşehirin tercihi 

Otokar oldu
Toplantıda pandemiyle 

birlikte toplu ulaşım tercih-
lerinde önemli bir dönüşüm 
yaşandığını belirten Basri 
Akgül şöyle konuştu: “Pan-
demi nedeniyle toplu taşıma 
araçlarında kapasitelerinin 
artırılması ihtiyacı doğdu. 
Belediyeler gerek pandemi 
ihtiyaçlarını karşılamak ge-
rekse filolarını yenilemek 
amacıyla geçen yıl önemli 
alımlar yaptı. Pazar geçen 

yıla kıyasla yüzde 75’e yakın 
büyüdü. İstanbul, Ankara ve 
İzmir’de kazandığımız iha-
lelerle Türkiye’nin en büyük 
üç şehrinin otobüs tedarikçisi 
olduk. Önceki yıl aldığımız 
İzmir ESHOT siparişlerinin 
tamamını 2021 yılı içinde tes-
lim ettik. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi EGO’nun otobüs 
teslimatlarını 2021 yılı bit-
meden gerçekleştirdik. İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi 
bünyesindeki İETT ile 100 
adetlik metrobüs ihalesinin 
kazanan ismi olduk. İstanbul 
için özel olarak tasarladığı-
mız metrobüs teslimatlarımı-
zı bu yıl içinde partiler halin-
de gerçekleştireceğiz.”

Farklı iş kollarındaki işlet-
melerin iş yükünü hafifleten 
8,5 tonluk Otokar Atlas’ın 
önceki yıl yenilenen tasarımı 
ve özelliklerinin pazarın be-
ğenisini kazandığını belirten 
Akgül; “Faaliyet gösterdiği-
miz 8,5 tonluk kamyon paza-
rı 2020’ye oranla yüzde 50’ye 
yakın büyüdü. Taşımacılık 
pazarındaki talep artışında 

Atlas kamyonumuz yüksek 
torku, güçlü motoru, üstün 
özellikleriyle ön plana çıktı. 
Bu alanda da pazarın üzerin-
de bir büyüme gerçekleştir-
dik. Atlas’ın satışları 2020’ye 
kıyasla yüzde 64 arttı, filola-
rın öncelikli tercihlerinden 
olduk” dedi.

“Globalleşme Atılımımız 
Sürüyor”

Ülkemizde ve 50’yi aşkın 
ülkede her gün milyonlarca 
yolcuya konforlu ve güvenli 
toplu ulaşım imkanı sunan 
Otokar’ın, 2021 yılında da 
Türkiye otomotiv ihracatına ö-
nemli katkı sağladığını belirten 
Akgül, “İtalya’dan Almanya’ya, 
İspanya’dan Fransa’ya hedef 
pazarımız olan Avrupa’da 
büyümemizi sürdürdük. 
Türkiye’de tasarlanan ve üreti-
len otobüslerimizin dünyanın 
dört bir yanında, metropol-
lerde kullanılmasından büyük 
gurur duyuyoruz. Slovakya’nın 
Bratislava şehrinden aldığımız 
40 adetlik siparişin teslimat-
larına başladık. Avrupa’nın 
yanı sıra Ortadoğu’dan aldığı-
mız yüksek adetli siparişlerin 
teslimatlarını bu yıl tamam-
layacağız. Alternatifli yakıtlı 
araçlar ve elektrikli otobüsler 
konusunda küresel rekabette 
önemli bir oyuncu olan şirke-
timiz, Ukrayna’nın yanı sıra 
Romanya ve Azerbaycan’dan 
yüksek adetlerde doğalgazlı 
Kent CNG siparişi aldı. Araç-
ların teslimatlarını yıl içinde 
tamamlayacağız. Hatırlaya-
cağınız üzere geçen yıl Iveco 

ile önemli bir anlaşmaya imza 
atmıştık. Iveco BUS otobüsle-
rinin Türkiye’de üretilmesine 
yönelik anlaşma kapsamında 
da çalışmalarımıza geçen yıl 
başladık” dedi.

Otokar Genel Müdür 
Yardımcısı Basri Akgül; 
Türkiye’nin ilk elektrikli oto-
büs üreticisi Otokar’ın yeni 
nesil elektrikli otobüsü Kent 
Electra’yı Türkiye’de ve Av-
rupa genelinde tanıttıklarını, 
aracın gittiği tüm ülkelerde 
büyük beğeni kazandığını 
paylaşarak şunları ekledi: 
“Koronavirüs pandemisi son-
rasında Avrupa’nın ilk yüz 
yüze düzenlenen otomobil 
Fuarı IAA Mobility 2021’de 
elektrikli Kent otobüsümüz 
2 binin üzerinde ziyaretçiyi 
taşıdı. Yer aldığı organizas-
yonlarda dinamik, zarif, mo-
dern tasarımıyla dikkat çeken 
Kent Electra, düşük işletme 
giderleriyle dikkatleri üzerin-
de topluyor. 300 kilometre 
üzerinde menzil sunabilen 
aracımız, Almanya’nın yanı 
sıra Fransa, İtalya, İspanya, 
Romanya ve Benelüks ülkele-
rinde büyük beğeni topladı.”

Globalleşme atılımının 
devam edeceği 2022 yılı 
hakkındaki hedefleriyle ilgili 
açıklamalarda bulunan Basri 
Akgül şöyle konuştu; “Bu yıl 
iç pazarda sahip olduğumuz 
liderliğimizi korumayı he-
defliyoruz, öncü olduğumuz 
alanlara yenilerini eklemek 
için yatırıma devam edip, var 
gücümüzle çalışacağız.”

Otokar Genel Müdür Yardımcısı H. Basri Akgül



TİCARİ ARAÇLAR

21
OCAK 2022

Toyota Hafif Ticari Araç Pazarında İddialı
PICK-UP segmentinin en önemli 
oyuncularından Hilux ile birlikte, 
2021 yılında mini van sınıfında Pro-
ace City ve Proace City Cargo’nun 
ürün gamına dahil olduğunu söy-
leyen Toyota Türkiye Pazarlama ve 
Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Boz-
kurt, hafif ticari araç pazarının yüz-
de 70’li k kısmını kapsayan bir ürün 
yelpazesine ulaştıklarını belirtti.

Hafif ticari araç pazarı ülkemiz-
de sürekli gelişiyor diyen Bozkurt, 
“2021 yılını 162 bin adet seviyele-
rinde tamamlayan hafif ticari araç 
satışları, yüzde 7,9 yükselişle 175 
bin 497 adede ulaştı. Van gövde ti-
pi araçların pazarı domine ettiğini 
görüyoruz. Pazarın yüzde 78,6’sını 
oluşturan bu segmentte yoğun bir 
rekabet yaşanmaktadır. 

Türkiye ve Avrupa’da her geçen 
gün kompakt ticari araç segmentinin 
öneminin arttığını söyleyen Bozkurt 
sözlerine şöyle devam etti: “Toyota 
olarak hafif ticari araç segmentine de 
çok önem veriyoruz. Toyota Profes-
sional çatısı altında pick-up sınıfında 
efsane modelimiz olan ve yenilmez 
olarak adlandırılan Hilux ile birlikte 

mini van segmentindeki Proace City 
ve Proace City Cargo ile pazarda-
ki yerimizi alıyoruz. Toyota, 2021 
yılında en hızlı büyüyen hafif ticari 
araç markası oldu. 6 bin 689 adetlik 
satışla yüzde 372 oranında büyüme 
kaydetti. Bu Toyota’nın hafif ticari 
araç segmentinde Türkiye’de ulaştığı 
en yüksek satış adedi ve tarihi rekor 
olarak kayıtlara yansıdı.

Pick-up segmentinin en önemli 
oyuncularının başında gelen Hilux 
ile birlikte, min van sınıfında Pro-
ace City ve Proace City Cargo’nun 
ürün gamımıza katılmasıyla birlik-
te hafif ticari araç pazarının yüzde 
70’lik kısmını kapsayan bir ürün 
yelpazesine ulaşıyoruz. Bulunurluğa 
bağlı olarak hafif ticari araç pazarın-
da iddiamızı 2022 yılında da güçlü 
bir şekilde ortaya koyacağız. Bütün 
ticari araç modellerimiz dış tasarım-
da şık ve premium, iç tasarımda da 
binek araç konforuna sahip model-
ler. Müşterilerimiz iş hayatlarında da 
aileleriyle birlikte özel hayatlarında 
da bu araçlarımızı severek kullanı-
yorlar. Standart olarak sunulan bu 

donanımlar modellerimizi segment-
lerinde ayrı bir yere taşıyor. Ayrıca 
Toyota Proffesional ile sunduğumuz 
ayrıcalıklarla birlikte Proace City 
modellerimizin mini van segmen-
tinde tek olarak 5 yıl 150 bin kilo-
metre garanti kapsamında olması da 
Toyota markasını farklı kılıyor.”

Hafif ticari araçlar pazarında bir 
başka önemli konunun ise 2. el satışla-
rı olduğunu belirten Bozkurt, “Mar-
kamızın sıfır araç satış performansına 

paralel olarak, 2. el pazarındaki konu-
mu da aynı şekilde kuvvetli olacaktır. 
Toyota olarak hem perakende hem de 
filo kanallarında ticari araç markala-
rımızın gelişimi için önemli yatırım-
lar yapmaktayız. Her iki kanaldaki 
yüksek satış hedeflerimiz ve marka 
gücümüzle birlikte 2. el satış değerleri 
de yüksek olacaktır” dedi.

2022 yılı için öngörüleri ve plan-
ları hakkında bilgi veren Ali Haydar 
Bozkurt, “Binek araç üretiminde 

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış 
A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt

olduğu gibi bazı yedek parçaların 
tedarik edilememesi, çip krizi, lojis-
tik hizmetlerinde aksamalar başta 
olmak üzere pandemi döneminin 
getirdiği belirsizlikler ve bulunurluk 
hafif ticari araç segmentinde de sürü-
yor. Bu nedenle 2022 yılı pazar tah-
mininde bulunmak zorlaşıyor.

Bunun yanında kurlar, faiz seviye-
si de çok belirleyici unsur olarak da 
karşımıza çıkacak. Kurun, enflasyo-
nun ya da faiz oranlarının yüksekli-

ğinden ziyade öngörülebilir olması 
çok önemli bir konu. Sektörde yaşa-
nan sıkıntılar aşılırsa hafif ticari araç 
pazarında 2022 yılındaki satışların 
2021 yılına yakın ya da aynı seviye-
lerde olmasını bekliyoruz. 

2022 yılında tedarik ile ilgili ola-
rak Toyota’nın Türkiye satışlarının 
ne olacağı tahmininde bulunmak için 
erken. Şu anki şartlar ışığında bu seg-
mentte 2021 yılıyla aynı paralelde bir 
satış seyri bekliyoruz” diye konuştu.



TİCARİ ARAÇLAR

22
OCAK 2022

sonrası deneyimimiz doğrul-
tusunda bu ihtiyaçları Rena-
ult Trucks markasının gücü 
ile karşılamayı hedefliyoruz” 
şeklinde belirtti.

Renault Trucks 
Silahtaroğlu Grup ile 

bayilik anlaşması imzaladı 
Renault Trucks’ın sa-

tış ve satış sonrası bayi ağı, 
Gaziantep’te Silahtaroğlu 
Grup iş birliği ile genişletti. 

Silahtaroğlu Grup, Rena-
ult Trucks ile yapılan anlaş-
ma çerçevesinde Gaziantep 
ve bölgesinde satış ve satış 
sonrası hizmetler için yetki-

BUYRUK Otomotiv, yapı-
lan yeni iş anlaşması doğrul-
tusunda Konya için Renault 
Trucks satış ve satış sonrası 
bayi ağına kattı.

Buyruk Otomotiv Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hasan 
Buyruk ve Renault Trucks 
Türkiye Başkanı Sebastien 
Delepine tarafından imza-
lanan anlaşma ile ilgili açık-
lamada bulunan Delepine; 
“Renault Trucks olarak yeni 
araç serimiz ve gelişen sa-
tış sonrası hizmetlerimiz 
ile Türkiye’de bayi ağımızı da 
güçlendirmeye devam edi-
yoruz. Konya, Türkiye’nin 
ortasında coğrafi konumu 
ile lojistik güzergahlarının 
kesişim noktası olarak çok 
önemli bir bölge. Bu ne-
denle Buyruk Otomotiv ile 
Konya’da gelişen ihtiyaçlara 
cevap verebilmek ve müşte-
rilerimize daha yakın olabil-
mek adına varlığımızı arttırı-
yoruz” diye belirtti.

Buyruk Otomotiv Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hasan 
Buyruk ise; “Türkiye’nin 
tahıl ambarı olarak ön pla-
na çıkan Konya’da her türlü 
tarım ve sanayi kolu oldukça 
gelişmiştir. 2021’de 3 milyar 
dolarlık ihracat gerçekleştiri-
lirken bölgede 3 binden fazla 
ihracat yapan firma bulunu-
yor. Her geçen gün daha da 
gelişen Konya’da hem yurtiçi 
hem de uluslararası lojistik 
ihtiyacı da hızlı bir ivmeyle 
artıyor. Buyruk Otomotiv 
olarak otomotiv sektörün-
deki 24 yıllık satış ve satış 

terilerimiz için öngörülebilir 
ve istikrarlı bir güven ortamı 
sağlayacağımıza emininiz” 
şeklinde konuştu.

Ticari temelleri 1917’le-
re dayanan ve 1993 yılında 
grup şirketinin kurulması 
ile birlikte kurumsallaşan Si-
lahtaroğlu, başta altyapı ve 
üstyapı inşaat projeleri ile 
enerji sektörü olmak üzere 
faaliyetlerine devam ediyor. 
Yeni ticari araçlar oluşumları 
ile ilgili bilgi veren Silahta-
roğlu Motorlu Araçlar Genel 

OTOMOTIV Distribütör-
leri Derneği (ODD) tarafın-
dan açıklanan rakamlara göre 
L200, 2021 yılında en çok 
tercih edilen pick-up oldu.

Mitsubishi L200, 2021 yı-
lında 3775 adet satılarak tüm 
pick-up satışlarından yüzde 
34.1 pay aldı ve 4 yıl üst üste 
bu segmentteki satışlarda li-
der oldu.

L200, Mitsubishi Motors’un 
yetmiş yıllık pick-up teknolo-
jisi ile tasarlandı. Yüksek do-
nanım seviyesine sahip olan 
Mitsubishi L200, ekonomik 
yakıt tüketimi ve kolay ma-
nevra kabiliyetiyle kullanıcıla-
rının hayatını kolaylaştırıyor. 
Bir pick-up’ın sağlamlığının ve 
dayanıklılığının yanı sıra sını-

Müdürü Kamil Silahtaroğ-
lu; “Birçok alanda öncü olan 
Gaziantep ilimizde 10 milyar 
dolarlık bir ihracat hacmi söz 
konusu. Sırasıyla Ortadoğu, 
AB ülkeleri ve Amerika Bir-
leşik Devletleri olmak üzere 
yaklaşık 200 ülkeye ilimiz-
den ihracat gerçekleştiriliyor. 
Gaziantep’ten ihracat yapan 
bin 800 firma bulunuyor ve 
bölgemizdeki ihracatçı sayı-
sı her geçen gün artıyor. Bu 
denli büyük bir potansiyelde 
hizmet sektöründeki yatırım-
larımıza Gaziantep’te Rena-
ult Trucks yetkili satış ve satış 
sonrası bayi olarak yeni bir 
oluşum daha ekliyoruz. Alt-
yapı ve nakliye sektöründeki 
deneyimlerimizi ticari araçlar 
alanına taşımayı hedefliyo-
ruz” dedi.

fında öncü konfor ve güvenlik 
özelliklerine sahip olan Mitsu-
bishi L200, RISE gövde yapısı, 
darbe emici şasisi ve gelişmiş 
süspansiyon sistemi sayesinde 
her türlü yol koşulunda rahat-
lıkla yol alıyor.

1978 yılından bu yana dün-
ya çapında 4,7 milyon adetten 
fazla satılan Mitsubishi L200, 
güvenlik donanımları, gelişti-
rilmiş yol ve arazi performan-
sı, tam zamanlı “Super Select 
4WD II” dört tekerlekten çekiş 
sistemi, yeni eklenen “Off Ro-
ad” modu, “Yokuş İniş Kont-
rolü” sistemi ve otomobil kon-
forunu aratmayan iç tasarım 
özellikleriyle L200, en iddialı 
4x4 pick-up modeli olarak sını-
fında standartları belirliyor.

li bayi olarak faaliyetlerine 
başlayacak. İmza töreninde 
konuyla ilgili bilgi veren Re-
nault Trucks Türkiye Başkanı 
Sebastien Delepine; “Gazi-
antep bir sanayi şehri olarak 
Türkiye’de her zaman ayrı bir 
öneme sahip. Türkiye’deki 
bayi ağımızda da bizler için 
her zaman önemli bir nokta 
oldu. Gaziantep’in yanı sıra 
uluslararası ticarette de güç-
lü olan Silahtaroğlu Grup 
ile yeni iş birliğimiz sayesinde 
bölgede Renault Trucks müş-

Renault Trucks Bayi Ağını 2022’de 
Genişletmeye Devam Ediyor

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine (solda) ve 
Silahtaroğlu Motorlu Araçlar Genel Müdürü Kamil Silahtaroğlu

Renault Trucks, 
Türkiye’deki satış 
ve satış sonrası 
ağını Konya’da 
Buyruk Otomotiv, 
Gaziantep’te ise 
Silahtaroğlu Grup ile 
genişletti.    

Mitsubishi L200 
4’üncü Kez 
En Çok Tercih Edilen 
Pick-Up Oldu

Hidrojen Yakıtlı Opel Vivaro Yollara Çıkıyor
HIDROJEN yakıt hücreli 
elektrikli araç teknolojisine 
sahip olup 3 dakikada şarj 
edilebilen ve 400 km’nin 
üzerinde bir menzil sunan 
Vivaro-e Hydrogen, bu kap-
samda Almanya’nın dünya-
ca ünlü elektrikli ev aletleri 
şirketi olan Miele’nin araç 
filosunda yer almak üzere 
üretim bandından indi. İç-
ten yanmalı versiyonlarında 
olduğu gibi 6,1 metreküpe 

kadar kargo hacmi ve 1.000 
kg taşıma kapasitesi sunan 
Opel Vivaro-e Hydrogen, 
4,95 metre ve 5,30 met-
re olmak üzere iki farklı 
gövde uzunluğu ile tercih 
edilebilecek. Opel Vivaro-e 
Hydrogen güvenlik özellik-
leri, zengin multimedya ve 
navigasyon kullanımı ve da-
ha birçok özelliğiyle verimli 
olduğu kadar konforlu bir 
kullanım da sunuyor. Mo-
del, Almanya’nın Rüsselshe-

im kentindeki Opel Genel 
Merkezi’nde yer alan tesis-
lerde üretiliyor. 

Opel, elektrikliye ge-
çiş hamlesini tüm hızıyla 
sürdürerek somut adımlar 
atmaya devam ediyor. Son 
olarak yeni nesil hafif ticari 
aracı Vivaro-e Hydrogen’i 
geliştiren Opel,  yenilikçi 
yakıt teknolojisi, menzili, 
motor özellikleri, boyut se-
çenekleri, istiap haddiyle ti-

cari araç kullanıcıları ve pro-
fesyonel filo müşterilerinin 
kısa zamanda dikkatini çe-
kerek ilk filo siparişini aldı. 
Bu kapsamda Almanya’nın 
dünyaca ünlü elektrikli ev 
aletleri üreticisi Miele, Opel 
Vivaro-e Hydrogen’in ilk 
müşterisi oldu. 

İlk Opel Vivaro-e 
Hydrogen’in üretim ban-
dından indirilmesi kapsa-
mında Rüsselsheim tesisin-
de düzenlenen törene Opel 

CEO‘su Uwe Hochgesc-
hurtz ve Opel Araç Geliş-
tirme Başkanı Marcus Lott 
katılım gösterdi. Törende 
konuşan Opel CEO’su 
Hochgeschurtz, “Yeni 
Opel Vivaro-e Hydrogen 
ile sürdürülebilir ulaşım 
hamlemizde yeni bir sayfa 
açıyoruz. Bu zekice kon-
sept, hidrojen yakıt hücresi 
sisteminin avantajlarını en 
çok satan hafif ticari ara-
cımızın çok yönlülüğü ve 
yetenekleriyle birleştiriyor” 
dedi. Opel Araç Geliştirme 
Başkanı Marcus Lott ise, 
“Yeni Vivaro-e Hydrogen, 
filo müşterilerinin gerek-
sinimlerini mükemmel şe-
kilde karşılıyor. Hidrojen 
yakıt hücreli ticari araç, sıfır 
emisyonla uzun mesafeler 
otomobil sürmek ve batar-
yaları şarj ederken zaman 
kaybetmeden daha büyük 
yükleri taşımak için ideal 
bir çözüm. Opel Vivaro-e 
Hydrogen, özellikle ticari 
kullanım için sıfır emisyon-
lu ulaşımı geleceğe taşıyor” 
ifadelerini kullandı. 

Vivaro-e Hydrogen; 
“2021 Uluslararası Yılın 
Vanı” seçilen mevcut batar-
ya elektrikli Opel Vivaro-e 
modeli üzerine hidrojen 
yakıt hücresi teknolojisinin 

entegre edilmesiyle oluştu-
ruldu. Araç, dolu hidrojen 
depolarıyla 400 kilomet-
renin (WLTP1) üzerinde 
sürüş menziline ulaşıyor. 45 
kW değerindeki yakıt hücre-
si, kesintisiz otoyol sürüşleri 
için yeterli gücü üretebiliyor.   

Kargo hacminden ve 
güvenlikten ödün vermiyor

Yakıt hücreli elektrikli 
hafif ticari Opel Vivaro-e 
Hydrogen, zekice yapılan 
uygulamalar sayesinde içten 
yanmalı versiyonlarla aynı 
hacimleri kapasitesinden 
ödün vermeden sunuyor. Bu 
kapsamda araç, 5,3 veya 6,1 
m3 kargo hacmi seçenekle-
riyle tercih edilebiliyor. M ve 
L olmak üzere 4,95 ile  5,30 
metrelik gövde uzunlukları-
na sahip Vivaro-e Hydrogen, 
1.000 kilograma kadar yük 
taşıma kapasitesine sahip. 
Opel ürün ailesinin batarya 
elektrikli ve içten yanmalı 
motora sahip diğer üyele-
ri gibi, Vivaro-e Hydrogen 
de sürüş güvenliğini artıran 
kapsamlı sürüş destek sis-
temleri paketiyle sunuluyor. 
Yenilikçi modelin donanım 
seviyesi; 180 derecelik pa-
noramik geri görüş kame-
rası, kör nokta uyarı sistemi 
ve ön/arka park pilotu gibi 
özelliklerle destekleniyor.
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Tırsan Treyler Sektöründe 
Liderliğini Sürdürüyor 
TIRSAN, 45’inci yılında sektörde 
öncü olmanın gururunu tüm pay-
daşlarıyla paylaşıyor.

Gelecek İçin Sürekli Gelişim, 
Kendi Teknolojimize Yatırım 
Tırsan’ın 2021 yılını değerlendiren 
ve 2022 yatırımlarını açıklayan Tır-
san Treyler Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu, “Tam 45 yıldır yap-
tığımız her işe değer katarak başarı 
için en uygun koşulları sağlıyoruz. 
Kesintisiz devam eden Ar-Ge çalış-
malarımız ile kendi teknolojimizi 
üreterek Avrupa’nın en geniş ürün 
gamıyla 55’ten fazla ülkedeki her 
sektörden müşterimizin rekabet gü-
cünü artırıyoruz. Sürekli gelişim ile 
artarak devam edecek başarılarımız 
için Avrupa’nın en modern tesisle-
rinden Adapazarı kampüsümüze, 
dijitalleşmeye ve Ar-Ge yatırımla-
rımıza her zaman devam ediyoruz. 
İlk Ar-Ge merkezimizi 2009 yılında 
sektörün ilk ve tek Ar-Ge merkezi 
olarak açtık. Şu an merkezimizde 
çalışan 130 mühendis arkadaşımız 
2021 senesinde, tüm sektörlerde pa-
tent 3’üncülüğü ve mühendis başına 
düşen patent sayısında 1.cilik başarı-
sını yakalamışlardır. 2022’de TOSB 
Gebze’de açılacak 2’nci Ar-Ge mer-
kezimizde 100 yeni mühendis arka-
daşımızı da istihdam edeceğiz. Da-
ha nice 45 yıllarda müşterilerimizin 
güveni, sektörümüzün geleceği için 
araştırmaya, geliştirmeye ve üret-
meye devam edeceğiz. Bu başarıda 
emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve 
tüm Tırsan ailesine teşekkür ede-
rim” dedi.

Tırsan en çok patent alan  
3’üncü şirket oldu

Kesintisiz Ar-Ge çalışmaları 
ile müşterilerinin rekabetçiliğini 
garanti altına alan, kendi geliştirdiği 
teknolojileri ile geleceğin çözüm-
lerini bugünden nakliye sektörü 
ile buluşturan Tırsan, 2021 Turkish 
Time dergisi tarafından yapılan ba-
ğımsız Ar-Ge Merkezleri araştırma-
sında, haftada 1 patent alarak 2021 
yılında Türkiye’de tüm sektörler içe-
risinde en çok patent alan 3. Şirket 
olmuştur ve mühendis başına patent 
sayısında da birinciliği elde etmiştir.

Tırsan Avrupa’da  
büyümeye devam ediyor

Tırsan, 2021 yılında da müşteri-
lerinin güvenilir iş ortağı olarak 4 
ülkedeki 5 üretim tesisinde kesinti-
siz üretime devam etti ve 21 ülkede 
satış ve servis sayılarını artırdı. Tır-
san, 2021 yılında başarılarını taç-
landırmaya devam etti. Güvenilir 
lider, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu ISO 500 araştırmasın-
da Türkiye’nin en büyük 154’üncü 
Sanayi üretim şirketi ve Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 
açıkladığı İlk 1000 İhracatçı Firma 
Listesi’nde ilk 100’de yerini alırken, 
Otomotiv Sektöründe 18’inci Sıra-

da yer alarak, treylerin ve sektörün 
gücünü tüm Türkiye için zirveye ta-
şıdı. 45’inci yılına girerken 110 yıl-
lık Van Eck Trailers şirketini bünye-
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Türkiye Treyler sektörünün güvenilir ve öncü 
firması Tırsan, 2021 yılında da tüm faaliyetleriyle 
müşterilerinin gücüne güç katmaya devam etti.    

sine kattı ve Avrupa’nın en modern 
üretim kampüslerinden olan Tırsan 
Adapazarı Kampüs’te Van Eck seri 
üretimine başladı.
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“Yeşil mutabakatla birlikte 
net bir tarif yapıldı”

Otomotiv Sanayii Derneği 
(OSD) Başkanı Haydar Ye-
nigün ise, Pandemi koşulları 
nedeniyle sıkıntılı bir süreç-
ten geçen otomotiv sektörüne 
Yeşil Mutabakatla birlikte net 
bir tarif yapıldığını ve sektör-
de enteresan gelişmelerin gö-
rüleceği bir sürece girildiğini 
kaydetti. Otomotiv sektörü-
nün Türkiye’de milli gelirin 
yüzde 5’inden fazlasını üretti-
ğini belirten Haydar Yenigün, 
şöyle konuştu: “2 milyon civa-
rında kapasite var ki, önümüz-
deki 1-2 yıl içinde bunun 2,5 
milyona çıkacağını öngörü-
yoruz. Bizim, bu kurulu olan 
2 milyon kapasitemizin yüzde 
85’i ihraç ediliyor. 6,8 milyar 
dolarlık bir dış ticaret fazlası 
veriyoruz. Bunu sürdürebil-
mek için de Ar-Ge yatırımla-
rın olmazsa olmaz olduğunu 
söylemem gerekiyor. Devletin 
son 10 yıldır özellikle teşvik 
ettiği bu Ar-Ge yatırımları, 
sektörden çok net şekilde ce-
vap buldu. 157 Ar-Ge mer-
kezimizde 4 binin üzerinde 
çalışan var. Peki bu rakamlar 
bunca emek Türkiye’yi nereye 
getiriyor? Avrupa’da otomo-
bilde üretim açısından 6’ncı 
ticari vasıtaya baktığımızda 
2’inci, toplamda ise Avrupa 
içinde 4’üncü sıradayız.

Elektrikli araçlara geldi-
ğimizde ise, ortaya iki resim 
çıkıyor. Artık müşteriler, dün-
yamızı korumayı öncelikli bir 
madde olarak, biz üreticilerin 
önüne koyuyor. Ayrıca bağ-
lantılı araçlar, otonom araçlar 
ve aynı zamanda paylaşıma 
uygun araçlar, dolayısıyla e-
lektrikli araçlar istiyorlar.”

“Elektrikli araçlardaki 
büyüme enerji dengelerine 

ve çevresel performansa 
önemli katkı sağlayacak”
“Türkiye Elektrikli Araç-

lar Görünümü” raporunun 
sunumunu yapan IICEC Di-

SABANCI Üniversitesi İs-
tanbul Uluslararası Enerji ve 
İklim Merkezi (IICEC) tara-
fından İstanbul’da düzenle-
nen “Dünyada ve Türkiye’de 
Elektrikli Araçlar Görünü-
mü” başlıklı konferans ve 
panelde, Uluslararası Enerji 
Ajansı (IEA) Başkanı Dr. 
Fatih Birol, TOGG CEO’su 
Gürcan Karakaş ve Otomo-
tiv Sanayii Derneği (OSD) 
Başkanı Haydar Yenigün 
konuşmacı olarak yer aldı. 
IICEC tarafından Türkiye’de 
ilk olarak gerçekleştirilen 
“Türkiye Elektrikli Araçlar 
Görünümü” raporunun lans-
man sunumunu ise IICEC 
Direktörü Bora Şekip Güray 
tarafından yapıldı.

Sabancı Üniversitesi İstan-
bul Uluslararası Enerji ve İk-
lim Merkezi’nin (IICEC) bir 
yıl kadar kısa süre içerisinde 
çok önemli bir çalışmaya im-
za attığına vurgu yapan Ulus-
lararası Enerji Ajansı (IEA) 
Başkanı Dr. Fatih Birol, ko-
nuşmasında enerji ve iklim, 
yeni enerji teknolojileri ve 
elektrikli araçlarda dünyadaki 
durum ile dünya enerji piyasa-
ları hakkında şunları kaydetti: 
“İklim sorununu çözmenin 
ana yolu, enerji sektörünü 
temiz bir hale getirmek. Bu 
konuda önemli adımlar atılı-
yor. En önemli adım geçen ay 
Glasgow’da neticelendi. Tüm 
ülkeler önümüzdeki yıllarda 
emisyonları sıfıra getirmek 
için taahhütte bulundular. 
Dünyada yeni bir enerji siste-
mi ufukta görüldü. Yeni bir 
enerji sistemi kuruluyor. Ye-
nilenebilir enerji hidrojen, e-
lektrikli arabalar, dijitalleşme, 
nükleer. Bunların hepsinde 
önemli adımlar atılıyor.

“2030 sonrası ana üretim 
elektrikli araçlar olacak”
Dünyada elektrikli araçlar 

konusunda hızlı bir gelişim 
görülüyor. 2018-2019 döne-
minde, dünyada satılan her 
yüz aracın iki tanesi elektrikli 
arabaydı. Bugün bunun yüzde 
2’den yüzde 10’lara yaklaştı-
ğını görüyoruz. Benim hem 
ABD Enerji Bakanı hem Ulaş-
tırma Bakanı hem de oradaki 
bütün büyük CEO’ları ile yap-

tığım konuşmalardan çıkarttı-
ğım sonuç; bunun dalga dalga 
geleceği yönünde. Birkaç haf-
ta önce dünyanın en büyük 20 
araba üreticisinin CEO’larıyla 
yaptığım toplantıda 18’i, 2030 
itibariyle elektrikli arabaların 
esas ana üretim alanı olacağını 
düşünüyorlar.

Elektrikli otomobil üreti-
mindeki en önemli kalemler-
den birini batarya oluşturu-
yor. Mevcut kapasitede 2030 
yılına kadar 10 katı kadar bir 
büyüme bekleniyor. Özellik-

le lityum iyon bataryalarda 
Avrupa’dan Asya’ya, Asya’dan 
Amerika’ya kadar ciddi bir ar-
tış var. Kritik madenlere ima-
lat sırasında ihtiyaç var.”

 “Dünyada oyunun 
kuralları değişiyor”

TOGG CEO’su Gür-
can Karakaş da elektrikli 
araçlara dünyanın bakışını ve 
TOGG’da yaptıkları çalışma-
lar konusunda şunları söyledi: 
“Dünyada oyunun kuralları 
değişiyor. Özellikle enerji sek-
törü, otomobil dünyası ve tek-
noloji dünyası üçgeni arasında 
kurallar değişmekte. Teknoloji 
olarak, elektrikli araçları ilgi-
lendiren kısmında bazı kaygı 
ve sorunlar çözülmüş durum-
da. Maliyetler hızla düşü-
yor, menzil kaygısı çözülmüş 
durumda. Ayrıca hızlı şarjla 
artık, yarım saatin altında ba-
taryanın yüzde 80’nini rahat-
lıkla şarj edebiliyoruz. Bunun-
la birlikte sektörün cirosu da 
karlılığı da büyümeye devam 
ediyor. 2035’e baktığımızda, 
yeni nesil araçlarla ortaya çı-
kan veri bazlı iş modelleri ile 
büyüyen bir karlılık alanı var.”

YAPILAN işbirliğiyle Borusan 
Otomotiv’den elektrikli BMW satın 
alanlar, Borusan EnBW Enerji’nin sür-
dürülebilir enerji kaynaklarından elde 
ettiği I-REC (Uluslararası Yenilenebilir 
Enerji) sertifikalı elektriği otomobil şar-
jında ve evsel tüketimde avantajlı fiyat-
larla kullanabilecek.

“Sıfır Karbon” ekonomisi ve hedefleri 
doğrultusunda birçok sektörde olduğu 
gibi otomotivde de elektrik dönüşümü 
gerçekleşiyor. Son yıllarda etkisi-
ni giderek artıran iklim krizi 
ile gerçek anlamda mücadele 
etmek için elektrikli araçla-
rın kullandığı enerjinin de 
yenilenebilir kaynaklardan 
sağlanması gerekli. Boru-
san Otomotiv ve Borusan 
EnBW Enerji’nin sürdürülebi-
lirliğe ve doğa dostu enerji kulla-
nımına verdiği önem çerçevesinde, BMW 
marka elektrikli otomobil kullanıcıları 
Borusan EnBW Enerji ‘nin tamamen 
yenilenebilir enerji kaynaklarından elde 
ettiği I-REC (Uluslararası Yenilenebilir 
Enerji) sertifikalı elektriği avantajlı fiyat-
larla hem evsel tüketimlerinde hem de 
elektrikli otomobillerinin şarjı sırasında 
kullanma imkanı elde edebilecekler.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başka-

nı Hakan Tiftik, Borusan EnBW Enerji 
ile yapılan işbirliğinin karbon salımının 
azaltılması yolunda gerçekleştirdikle-
ri çalışmalarda yeni bir seviye olduğu-
nu belirterek; “Toplumda iklim krizi ve 
çevresel farkındalık arttıkça elektrikli ve 
hibrit otomobillere yönelik talebin de 
hızla yükseldiğini görüyoruz. Borusan 
Otomotiv olarak Borusan EnBW Enerji 
ile yaptığımız işbirliği sayesinde, elektrikli 
ve plug-in hibrit teknolojili BMW sahi-

bi doğa dostu kullanıcılarımıza 
karbon-nötr bir hayat fırsatı 

sunuyoruz. Müşterilerimiz 
otomobillerini şarj ederken 
ya da dilerlerse evlerinde 
kullandıkları enerjiyi Bo-
rusan EnBW Enerji’nin 

yenilenebilir kaynaklardan 
elde ettiği sertifikalandırılmış 

temiz enerjiye dönüştürebilecek. 
Bu çabayla iklim kriziyle mücadele kapsa-
mında anlamlı bir adım daha atılmış ola-
cağına inanıyorum.”dedi.  

Mobilite kaynaklı karbon ayak izinin 
azaltılması amacıyla otomotiv sektö-
ründe ilk inisiyatif alan şirketlerden biri 
olan Borusan Otomotiv, 2030 yılında 
elektrikli BMW otomobillerin toplam 
satışlar içindeki payını da yüzde 75’e çı-
karmayı hedefliyor. 

bu alandaki yüksek gelişim 
potansiyelini ve fırsatlarını 
analitik bir yaklaşımla incele-
yen bu çalışmada, E-mobilite 
ekosisteminin paydaşları için 
5 somut öneri sunuyoruz.”

5 somut öneri
• 2053 net-sıfır hedefi ve 

temiz enerji dönüşümü ekse-
ninde, somut, gerçekçi ve ula-
şılabilir politika hedeflerinin 
belirlenmesi, yönlendirici ve 
destekleyici mekanizmaların 
uygulanması;

• Bu dönüşümün sürdürü-
lebilirliğinin, yeşil enerji kay-
naklarının gelişimi yoluyla 
güvence altına alınması;

• Çevreyi ve teknolojiyi 
eksenine alan, bütüncül bir 
E-mobilite ekosisteminin, 
kamu, özel sektör, akademi 
iş birlikleri ve eşgüdüm içeri-
sinde, azami toplumsal fayda 
ekseninde geliştirilmesi;

• Dijitalleşme, akıllı sis-
temler, enerji depolama gibi 
yüksek değer önermesi sunan 
teknolojilerde Ar-Ge ve yerli 
üretime hız verilmesi;

• Bireysel ve kurumsal giri-
şimcilik ekosisteminin ve in-
san kaynakları potansiyelinin, 
bölgesel ve küresel aktör ola-
rak konumlanmayı destekle-
yecek şekilde güçlendirilmesi.

Güray, raporda Türkiye 
için çok kritik olan otomo-
tiv endüstrisinin rekabetçi 
dönüşümü için teknoloji 
odaklı fırsatların değerlen-
dirilmesi, şarj noktalarının 
ve elektrik dağıtım şebeke-
lerinin en verimli şekilde 
planlanması ve işletilmesi, 
yenilikçi finansmanın ve ye-
ni nesil iş modellerinin yay-
gınlaştırılması gibi önemli 
mesajlara da yer verildiğinin 
altını çizdi.

rektörü Bora Şekip Güray, 
elektrikli araçların bugünü ve 
geleceği için analitik bir ba-
kış içeren raporun Türkiye’de 
bir ilk olduğunun altını çize-
rek, şunları söyledi: “Elekt-
rikli araçlarda büyümenin 
Türkiye’nin enerji dengele-
rine ve çevresel performansa 
önemli katkılarını sayısal ola-
rak gösterdiğimiz bu çalışma-
da IICEC olarak, geliştirdi-
ğimiz modelleme altyapısı ve 
senaryo bazlı analizleri esas 
aldık. Buna göre; 2030 yı-
lında elektrikli araçların yeni 
satışlarda üçte birin üzerinde 
paya ve toplam elektrikli araç 
parkının 2 milyona ulaştığı 
Yüksek Büyüme Senaryosun-
da; elektriğin petrolü ikame-
siyle petrol faturasında 2021 
fiyatlarıyla 2,5 milyar dolar 
tasarruf sağlanabiliyor. 

Dünyadaki iyi uygulama 
örneklerini, küresel ve böl-
gesel trendleri, Türkiye’nin 

Elektrikli Araç Satışlarında
Oran Yüzde 10’a Yaklaştı

Enerji dinamikleri ve iklim açısından büyük önem taşıyan elektrikli 
araçlar konusu, IICEC tarafından İstanbul’da düzenlenen “Dünyada ve 
Türkiye’de Elektrikli Araçlar Görünümü” başlıklı konferans ve panelde 
ele alındı.    

Borusan’dan Karbon Ayak
İzini Azaltacak İşbirliği

Birinci sayfadaki haberin devamı
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AUDI, elektrikli otomobillerinde 
kullanılmış lityum iyon bataryala-
rı, ikinci ömürlerinde kullanmak 
üzere bir enerji depolama tesisini 
devreye aldı.

Audi, e-tron modelinin gelişti-
rilmesi safhasında kullanılan araç-
larındaki hizmet dışı bataryaların 
ikinci ömülerini, bir enerji depo-
lama tesisinde kullanıyor. Audi ve 
RWE Generations firması işbirli-
ğinde gerçekleştirilen projede, ilk 
kullanım ömürlerinden sonra hala 
yüzde 80’den fazla artık kapasiteye 
sahip bataryalar kullanılıyor. 

Bataryaların bu ikinci ömürleri, 
sabit güç depolama sistemlerinde 
kullanım için son derece ideal. Han-
gi şekilde ve amaçla kullanıldıkları-

na bağlı olarak, bu pillerin on yıla 
kadar ikinci bir kullanım dönemi 
olabiliyor. Gerek maliyeti, gerekse 
yeni bataryaların üretimi sırasında 
ortaya çıkan karbon salımını orta-
dan kaldırması açısından, batarya-
ların ikinci ömürlerinin değerlen-
dirilmesi son derece önemli. Audi 
böylece, bataryalarının; biri otomo-

bilde, diğeri de elektrik depolamada 
iki ömrünü de değerlendirerek, sür-
dürülebilir bir gelişme sağlıyor. 

Projede RWE, Herdecke’deki 
elektrik santrali sahasında, yakla-
şık 700 kilogram ağırlığındaki 60 
pil modülü için 160 metrekarelik 
bir alan inşa etti. Alan içindeki akü 
sistemlerinin montajı Ekim ayında 

tamamlandı. Bireysel bileşenler de 
Kasım ayında devreye alındı. RWE, 
depolanan ikinci ömürlü bataryaları 
öncelikle, periyodik bakımların bir 
parçası olarak güç şebekesini destek-
lemek amacıyla kullanacak. Şirket 
daha sonraki dönemlerde farklı kul-
lanım alanları için de pilot projeleri 
hayata geçirecek.

Audi’den Kullanılmış Otomobil
Bataryaları İçin Önemli Yapılanma

STELLANTIS, müşterilerinin a-
raçlarıyla olan etkileşimini dönüştür-
mek ve 2030’a kadar yıllık yaklaşık 
20 milyar Avro’nun üzerinde gelir el-
de etmek için bağlantılı araç teknolo-
jileri kapsamında yeni nesil teknoloji 
platformları hayata geçirmek üzere 
yazılım stratejisini planladı. 

Bu dönüşümle; Stellantis’in araç-
larını günümüzün özel elektronik 
altyapılarından müşterilerin dijital 
yaşamlarıyla bütünleşen açık yazılım 
tanımlı bir özel platforma taşıması a-
maçlanıyor. Böylece, araçların üretil-
dikten yıllar sonra bile düzenli gün-
cellemelerle (OTA) yeni, heyecan 
verici ve güncel kalabilmesi hedefle-
niyor. Ayrıca müşterilerin de aracına 
yenilikçi özellikler ve hizmetler ekle-
yebilmesi, kısacası her açıdan verim-
liliğin artırılması amaçlanıyor.

Stellantis, yazılım ve elektrikliye 
geçiş dönüşümü için 2025’e kadar 
30 milyar Avro’nun üzerinde yatırım 
yapmayı planlıyor. Stellantis yazılım 
stratejisi; 2030’a kadar Avrupa’daki 
araç satışlarının yüzde 70’inden faz-
lasının, ABD’deki araç satışlarının 
ise yüzde 40’ından fazlasının düşük 
emisyonlu araçlar (LEV) olmasını 
hedefleyen şirketin elektrikliye geçiş 
planlarıyla birlikte ilerliyor. Grubun 
14 ikonik markasının her biri, sınıfı-
nın en iyi ve tamamen elektrikli çö-
zümlerini sunmayı hedefliyor.

Stellantis
Bağlantılı Araç
Teknolojileri İçin 
Yazılım Stratejisi 
Planlıyor

Birinci sayfadaki haberin devamı
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de sürdürülebilir kalkınma 
amaçlarını merkeze koyan 
bir yaklaşım gösteriyoruz 
ve yeşil üretim projelerini 
tüm enerjimizle destekle-
diğimizi her platformda 
vurguluyoruz. Bu kapsam-
da Prometeon Türkiye’nin 
sürdürülebilirlik çalışmala-
rının ülkemizin politikaları 
ile uyum içerisinde olmasını 
memnuniyetle karşılıyoruz.”

Prometeon Türkiye Yö-
netim Kurulu Başkanı La-
le Cander ziyarete ilişkin 
şunları söyledi: “1960 yı-
lında Türkiye’nin ilk lastik 
fabrikası olan ve pek çok 
ilkle faaliyetlerini sürdüren 
Kocaeli fabrikamızda 15 
milyon dolarlık Prometeon 
Ar-Ge Merkezi yatırımımız-
la, Türkiye’nin Prometeon 
Grubu’ndaki rolü daha da 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Ya-
tırım Ofisi Başkanı A. Burak 
Dağlıoğlu ve beraberinde-
ki heyet, Prometeon Tyre 
Group’un Kocaeli fabrikasını 
ve Yeni Ar-Ge Merkezi’ni ziya-
ret etti. Ziyarette Dağlıoğlu’na 
Özel Kalem Müdürü Bilal 
Uyar, Proje Müdürü Mustafa 
Erdönmez ve Analist Onur 
Kanan eşlik etti. Prometeon 
Türkiye Yönetim Kurulu Baş-
kanı Lale Cander, Prometeon 
Türkiye, Afrika, Ortadoğu, 
Rusya, Orta Asya ve Kafkas-
lar Bölge CEO’su Gökçe Şe-
nocak ve Prometeon Kocaeli 
Fabrika Direktörü Bahadır 
Özer ile buluşan heyet, Pro-
meteon Tyre Group’un Tür-
kiye yatırımları ve Yeni Ar-Ge 
Merkezi faaliyetleri hakkında 
bilgi aldı. 

Prometeon Türkiye Ar-Ge 
Merkezi’ni ziyaret etmekten 
memnuniyet duyduklarını 
belirten T.C. Cumhurbaş-
kanlığı Yatırım Ofisi Başkanı 
A. Burak Dağlıoğlu şunları 
söyledi: “2021 yılı Haziran 
ayı itibarıyla bin 500’den faz-
la İtalyan sermayeli şirketin 
ülkemizde faaliyet gösterdi-
ğini, çok başarılı yatırımlara 
ve iş birliklerine imza attıkla-

rını biliyoruz. 150 yıl önce 
İtalya’da doğmuş Pirelli mar-
kası da yaklaşık 60 yıldır ül-
kemizde üretim yapıyor. Son 
yıllarda Türkiye, uluslararası 
yatırımcılar için bir üretim 
merkezi olmanın yanı sıra 
Ar-Ge, tasarım, lojistik, eği-
tim ve yönetim merkezi ola-
rak da öne çıkıyor. Bugünkü 
ziyaretimizde Prometeon 
Türkiye’nin TÜBİTAK ve 

Kocaeli Üniversitesi iş birli-
ği ile gerçekleştirdikleri Ar-
Ge çalışmalarında yenilikçi 
teknolojileri geliştirdikleri-
ni gözlemledik ve bununla 
gurur duyduk. Ülke olarak 
Paris İklim Anlaşması doğ-
rultusunda 2053 yılına ka-
dar net sıfır emisyon ve ‘yeşil 
kalkınma’ politikaları ön-
celiğimiz. Uluslararası doğ-
rudan yatırım stratejimizde 

önem kazanıyor. Sürdürülebi-
lirliği her zaman gündeminde 
tutan ve bunu inovatif çö-
zümlerle destekleyen Prome-
teon Tyre Group, Prometeon 
Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde 
yakıt tüketimini ve CO2 e-
misyonlarını azaltan yeni las-
tik teknolojileri geliştirmek 
için çalışıyor. Ayrıca gelecek 
10 yıldaki araçlar, hidrojen 
ve elektrikli motorlar için ori-
jinal ekipman üreticisi olan 
ağır vasıta ve şehir içi otobüs 
üreticileri ile ortak çalışmalar 
yürütmek de önem verilen 
konular arasında yer alıyor.”

Yeni Ar-Ge Merkezi ile 
beraber fabrikaya yapılan ya-
tırımlar ile Prometeon Koca-
eli fabrikasının Türkiye’nin 
en büyük ticari lastik üretim 
kapasitesine sahip fabrikası 
olduğuna değinen Prometeon 
Türkiye, Afrika, Ortadoğu, 
Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar 
Bölge CEO’su Gökçe Şenocak 
ise sözlerine şöyle devam etti: 
“Yatırımla birlikte Türkiye’de-
ki Ar-Ge ekibimiz yaklaşık 
100 kişiye yükselirken Ar-Ge 
Merkezi’nde geliştirilen patent 
sayısı da artacak ve Merkezi-
miz Prometeon teknolojisinde 
kritik bir role sahip olacak.”

Prometeon’un Yeni 
Ar-Ge Merkezi’ne Ziyaret 

Michelin Yılın
En İtibarlı Lastik 
Markası Seçildi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Prometeon Türkiye yöneticileri, Prometeon’un 
Kocaeli Fabrikası’nda buluştu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yöneticileri ve çalışanları, 
Prometeon Tyre Group’un Türkiye Ar-Ge Merkezi’ndeki faaliyetleri hakkında da bilgi aldı. 

DÜNYANIN en büyük 
lastik üreticilerinden biri 
olan Michelin, bu yıl seki-
zinci kez düzenlenen The 
ONE Awards Bütünleşik 
Pazarlama Ödülleri’nde, 
halk tarafından belirlenen 
oylama sonucu ‘Yılın En İti-
barlı Lastik Markası’ ödülü-
ne layık görüldü. 

Yıl içinde itibarını en çok 
artıran marka ve paydaşları-
nı ödüllendiren ve Marke-
ting Türkiye ileAkademetre 
iş birliğiyle gerçekleştirilen 
“İtibar ve Marka Değer Per-
formans Ölçümü” araştır-
ması baz alınarak düzen-
lenen The ONE Awards / 
Bütünleşik Pazarlama Ö-
dülleri töreni 20 Ocak 2022 
tarihinde gerçekleştirildi. 
Halk oylarıyla yapılan de-
ğerlendirmeler sonucunda 
Michelin, otomobil lastiği 
kategorisinde birinci seçile-
rek “Yılın En İtibarlı Lastik 
Markası” oldu.

Yılın en itibarlı markası 
seçilmiş olmaktan ötürü son 
derece mutlu olduklarını 
belirten Michelin Türkiye 
Pazarlama Direktörü Göz-
de Alpaslan, “Bu yıl 8’inci 
kez düzenlenen ve sektörde 
önemli standartlardan bi-
rine dönüşmüş olan ‘The 
ONE Awards’ta yılın en iti-

barlı lastik markası seçilmiş 
olmaktan ötürü büyük bir 
memnuniyet duyuyoruz. 
Bağımsız olarak toplam 12 
ilde bin 200 kişiyle yüz yüze 
gerçekleştirilen görüşmeler 
sonucunda; güven, yakın-
dan tanıma, beğeni, tavsiye, 
inovasyon ve iletişim gibi 
birçok farklı kritere göre 
belirlenen bu ödül, Pazarla-
ma İletişimi sektörünün en 
prestijli ödüllerinden biri 
olarak kabul ediliyor. Halk 
jürisi tarafından belirlenen 
araştırma sonucunda kendi 
kategorimizde birinci ol-
mak bizler için ayrı bir onur 
ve gurur kaynağı. 2021 yılı 
Michelin’in Türkiye’deki 
25’inci yılıydı. Aldığımız bu 
ödülü yıl boyunca gerçekleş-
tirdiğimiz çalışmaların bir 
meyvesi olarak görüyor ve 
aynı zamanda gelecekte ger-
çekleştireceğimiz çalışmalar 
için de son derece motive 
edici buluyoruz. Michelin 
olarak en önemli öncelikle-
rimizden biri tüm müşterile-
rimize ilk kilometreden son 
kilometreye uzun ömürlü 
performans sunmak; bu ve-
sile ile ilk kilometreden son 
kilometreye güvenle birlikte 
ilerlediğimiz nice 25 yıllar 
diliyorum.” değerlendirme-
sinde bulundu.
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Goodyear-Monolith İş Birliği Emisyon Düşüşü Getirdi
GOODYEAR Tire & Rubber 
Company Monolith iş birliğinde 
lastik için metan ve/veya biyometan 
kaynaklı karbon karası geliştirilmesi 
ve potansiyel kullanımı için iş birliği 
anlaşması imzaladı. Sektörde plazma 
bazlı metan piroliz işlemiyle üretilen 
bu karbon karası formunu kullanma-
ya başlayan ilk şirketlerden olan Go-
odyear, böylece daha sürdürülebilir 
malzemeler geliştirme ve kullanma 
çalışmalarını daha ileri taşıyacak. 

Goodyear Küresel Operasyonlar 
Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Tek-
noloji Baş Sorumlusu Chris Hel-
sel, konu hakkında şunları söyledi: 
“Goodyear olarak, malzeme seçim-
lerimizle sürdürülebilirlik ve pozitif 
etki yaratmak için çalışıyoruz. Mo-
nolith ile yaptığımız iş birliği, daha 
iyi bir gelecek yaratmak için yüksek 
kaliteli ürünlerde sürdürülebilir 
malzemeleri nasıl kullandığımızın 
iyi bir örneğini oluşturuyor.”

Lastik üretiminde kullanılan ana 
malzemelerden biri olan karbon ka-
rası, lastik bileşimine daha yüksek 
dayanıklılık ve yuvarlanma direnci 
sağlıyor. Tipik bir binek lastiğinin 
ağırlığının % 15-20’sini oluşturan 
karbon karası, geleneksel olarak atık 
petrol veya kömür katranı yağının 
yakılmasıyla elde ediliyor.

Goodyear, temiz hidrojen ve mal-
zeme üretimi alanında dünya lideri 
olan Monolith ile gerçekleştirdiği iş 
birliği kapsamında, metan ve/veya 
biyometandan üretilen karbon kara-
sını test ediyor. Monolith’in plazma 
temelli işleminde metan pirolizi için 
yenilenebilir enerjiden faydalanılı-
yor ve bunun sonucunda yalnızca 
karbon ve hidrojen açığa çıkıyor.

Monolith kurucu ortağı ve 
CEO’su Rob Hanson ise şunları 
söyledi: “Goodyear ile yüksek ka-
liteli ve temiz karbon karası için iş 
birliği yapmaktan ve lastikleri daha 
sürdürülebilir hale getirme misyon-
larını desteklemekten dolayı gurur 
duyuyoruz. Sorumlu bir yaklaşımla 
üretilmiş kaliteli ürünlere olan tut-
kumuzu paylaşan Goodyear gibi ala-
nında öncü şirketlerle çalışmaktan 
onur duyuyor ve bu iş birliğinin las-
tik sektörüne getireceği ilerlemeleri 
görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Bağımsız bir şirket tarafından 
Monolith için gerçekleştirilen kul-
lanım ömrü değerlendirmesinin 
sonuçlarına göre, plazma temelli bu 
işlem, geleneksel yöntemlerle üretil-
miş karbon karasına kıyasla karbon 
emisyonlarının azaltılması dahil ol-
mak üzere kullanım ömrü genelinde 
çevresel faydalar sağlayacak. 

Yapılan kullanım ömrü değerlen-
dirmesi ayrıca, gelecekte doğalgaza 
karşı biyometan hammaddesinin 
kullanılmasıyla, bu teknolojinin 
karbon nötr ile karbon negatif ara-
sında etki yaratma potansiyelinin 
olduğunu ortaya koyuyor.

Goodyear Sürdürülebilirlik Ger-
çekliği Anketi’ne Avrupa genelinde 

985 filo katıldı. Anket sonuçlarına 
göre filoların dörtte üçü karbon 
ayak izini önemli bir konu olarak 
görüyor. Büyük ölçekli filolar bu 
alanda öncü konumda.

2019 Avrupa Yeşil Mutabaka-
tı kapsamında ulaşım sektörünün 
sera gazı emisyon oranının1990 
yılına göre yüzde 90 azaltılması ve 
VECTO tarafından ölçülen yeni 
ağır vasıtaların karbon emisyonla-
rının 2025’te yüzde 15, 2030 yılına 

On Behalf Of The 
Organizing Committee
Koray TUNCER
E: koray@ppis.istanbul
T: +90 533 405 56 71
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Ebru ŞAHİN Meliha TAÇGIN Esra İKİZ Oğuzhan TARHAN
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kadar ise yüzde 30 oranında azaltıl-
ması hedefleniyor. 

Goodyear, ulaşım alanındaki çö-
züm ortaklarının karbon ayak izini 
azaltmak için neler yaptığını ve han-
gi hedeflere ulaşmayı planladıklarını 
analiz etmek adına 2021 Sürdürüle-
bilirlik Gerçeği Anketi düzenlendi. 
Katılımcıların verdiği yanıtlar, sür-
dürülebilirliğin ulaşım sektörü şir-
ketleri açısından büyük öneme sahip 
olduğunu ortaya koydu.
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man, servis frenleri üzerinde-
ki baskıyı azaltan entegre bir 
hidrolik retarderin yanı sıra 
CAN-bus üzerinden yöneti-
len bir elektro-hidrolik kont-
rol sistemine sahip. Allison’ın 
şanzıman kontrol modülü 
(TCM), yakıt ekonomisini 
önemli ölçüde iyileştirmek 
için yenilikçi yazılım çözüm-
leri sunuyor.

Yeni Mercedes-Benz Tour-
rider, aynı zamanda Allison 
Transmission’ın Duruş Esna-
sında Otomatik Boşa Alma 
ve DynActive® Vites Değiştir-
me özelliklerini sunan, yakıt 
tasarrufu sağlayan FuelSense® 
2.0 yenilikçi yazılımıyla da 

KONVANSIYONEL ve e-
lektrikli araç tahrik çözümleri 
konusunda lider tasarımcı ve 
üretici, ticari ve savunma araç-
ları için orta ve ağır hizmet tipi 
en büyük global tam otomatik 
şanzıman üreticisi olan Allison 
Transmission, Kuzey Amerika 
pazarına yönelik üretilen yeni 
nesil Mercedes-Benz otobüsle-
ri için güçlü B 500R tam oto-
matik şanzımanını sunuyor. 

Mercedes-Benz Tourri-
der, Kuzey Amerikalı oto-
büs operatörleri ile iş birliği 
içinde geliştirildi. Otobüsler, 
Avrupa’nın teknolojik olarak 
en gelişmiş otomotiv üretim 
tesislerinden biri olan Türki-

ye’deki Hoşdere Mercedes-
Benz fabrikasında üretilecek. 
Üç akslı, yüksek tabanlı bir 
otobüs olan Mercedes-Benz 
Tourrider, fabrika standardı 
olarak Allison tam otoma-
tik şanzımanla donanımına 
sahip. Ayrıca Tourrider Bu-
siness ve Tourrider Premium 
modelleri ile de beklentileri 
yüksek müşterilere ve lüks ta-
leplere hitap ediyor. 

Mercedes-Benz Tourrider, 
336 kW (450 bg) ve 2.100 
Nm maksimum torka sahip 
12,8 litrelik altı silindirli OM 
471 motor ve Allison B 500R 
tam otomatik şanzımandan 
güç alıyor. Altı vitesli şanzı-

verimli çalışma için tasar-
lanmıştır. Optimize edilmiş 
çalışma ve prognostik yete-
nekler için altı ileri vites ve bir 
geri vitesin yanı sıra gelişmiş 
elektronik kontroller sunu-
yor. Mercedes-Benz Tourri-
der için Torqmatic otobüs 
şanzımanlarının son mon-
tajı, Allison Transmission’ın 
Szentgotthard, Macaris-
tan’daki Avrupa fabrikasında 
gerçekleştirilecek.

Allison tam otomatik şan-
zıman, otobüslerin aktarma 

organları ile mükemmel uyu-
mu sayesinde Mercedes-Benz 
Tourrider için en uygun tercih 
oluyor. Patentli Allison tork 
konvertörü, kalkış esnasında 
motor torkunu sorunsuz bir 
şekilde arttırıyor ve Kesintisiz 
Güç Teknolojisi™, çekiş gü-
cünde kesinti olmadan vites 
değişimleri sağlıyor. Bu, tah-
rik tekerleklerine sorunsuz 
bir güç aktarımı sağlarken op-
timum motor ve şanzıman ve-
rimliliği ve yolcular için daha 
konforlu bir ulaşım sunuyor.

donatıldı. Vites değiştir-
me algoritması, şanzıman 
kontrolünü yüke, hıza ve 
topografyaya otomatik ola-
rak uyarlayıp en verimli vites 
değiştirme noktasını seçerek 
yakıt tüketimi ve performans 
arasında ideal bir denge sağla-
mak için kullanılıyor. 

Allison B 500R tam oto-
matik şanzımanı, 410 kW’a 
(550 bg) ve 2.450 Nm’ye ka-
dar olan motor güçlerindeki 
şehirlerarası ve şehir içi oto-
büslerin özel gerekliliklerini 
karşılamak üzere tasarlanan 
Torqmatic® tam otomatik 
şanzıman serisinin bir üye-
si. Torqmatic serisi, kolay ve 

Daimler Allison Tam Otomatik 
Şanzımanları Tercih Etti
Daimler, Kuzey Amerika pazarına sunacağı yeni amiral gemisi otobüsü için Allison tam 
otomatik şanzımanları tercih etti. Allison’ın yakıt tasarrufu sağlayan FuelSense® 2.0 
teknolojisine sahip B 500R tam otomatik şanzımanı, Mercedes-Benz Tourrider’da standart 
olarak güvenilir, ekonomik ve konforlu bir tahrik çözümü sunuyor. 

REKLAMCILIK sektörü-
nün en prestijli organizasyo-
nu olarak kabul edilen Kristal 
Elma Yarışması’nda Petrol 
Ofisi, 3 ödüle birden layık 
görüldü. Petrol Ofisi’nin Al-
tınordu ile yol arkadaşlığı 
çerçevesinde geliştirdiği oyun 
kutusu ‘Petrol Ofisi Saygı 
Stadyumu’, ‘Tasarım - Oyun’ 
kategorisinde Kristal Elma al-
dı. Aynı oyun kutusu yarışma-
nın ‘Tasarım - Ambalaj Tasa-
rımı’ kategorisinde de Gümüş 
Ödül’e layık görüldü.

Reklamcılar Derneği ta-
rafından bu yıl 33’üncüsü 
düzenlenen Kristal Elma 
Yarışması’nın kazananları 
belli oldu. Reklam yaratıcı-
ları, ajanslar, reklam verenler 
başta olmak üzere sektörün 
tüm paydaşlarını bir araya 
getiren ve Türkiye’nin en 
prestijli yaratıcılık ve pazar-
lama yarışmasının kazanan-
ları, 18 Aralık’ta düzenlenen 
bir törenle ödüllerini aldı. 
Türkiye’de faaliyet gösterdiği 
her alanda zirvede yer alan, 
getirdiği yenilikler ve gerçek-
leştirdiği ilklerle sektörüne 
öncülük eden Petrol Ofisi, 
yaratıcılığın ödüllendirildiği 
bu önemli yarışmada 3 ödül 
birden alarak, dikkatleri üze-
rine topladı. 

Petrol Ofisi, Türkiye fut-

bol öz kaynak sisteminin 1 
numaralı kulübü Altınordu 
ile 2017 yılında başlattığı ‘Yol 
Arkadaşlığı’ projesi çerçeve-
sinde geliştirdiği oyun kutusu 
‘Petrol Ofisi Saygı Stadyumu’, 
Kristal Elma’da 2 ödüle layık 
görüldü. ‘Tasarım - Oyun’ 
kategorisinde Kristal Elma 
ödülünü alan ‘Petrol Ofisi 
Saygı Stadyumu’, aynı zaman-
da ‘Tasarım - Ambalaj Tasarı-
mı’ kategorisinde de Gümüş 
Ödül’ün sahibi oldu.

Petrol Ofisi ayrıca motor 
yağlarındaki seçkin markası 
Maximus sponsorluğunda ha-
yat bulan ‘Selim Yuhay ile Yol-
lardaki İkinci Evim’ TV prog-
ramı da Kristal Elma’da kürsüye 
çıktı. Yolların kahramanları tır 
ve kamyon şoförlerinin yaşam 
alanları olan araç kabinlerinin 
yenilendiği program prestijli 
yarışmanın ‘Medya – Ürün – 
Hizmet’ kategorisinde Gümüş 
Ödül’e layık görüldü.

Petrol Ofisi CMO’su Sinan 
Seha Türkseven, “Bu toprak-

larda doğmuş Türkiye’nin 
en önemli markalarından 
biri olarak, sadece ürün ve 
hizmetlerimiz ile değil, aynı 
zamanda ülkemizin yarınla-
rına katkı sunacak projele-
re destek olmayı da önemli 
bir görev olarak görüyoruz. 
Altınordu ile 4 yıldan beri 
başarılı bir şekilde yürüttü-
ğümüz yol arkadaşlığımız da 
bunun önemli bir örneğini 
oluşturuyor. Türkiye’de spo-
run geleceğine katkı sunmak 
adına yürüttüğümüz bu iş 
birliği çerçevesinde geliştirdi-
ğimiz oyun ‘Petrol Ofisi Say-
gı Stadyumu’nun, böylesine 
prestijli bir platformdan biri 
Kristal Elma olmak üzere 2 
ödül birden alması, bizler için 
büyük bir anlam ifade ediyor. 

Yine sadece ürün sattığı-
mız bir müşteri olarak değil 
de önemli bir iş ortağı olarak 
gördüğümüz tır ve kamyon 
şoförlerine yönelik hayata 
geçirdiğimiz ‘Selim Yuhay ile 
Yollardaki İkinci Evim’ proje-
sinin de böylesine önemli bir 
organizasyonda ödüle layık 
görülmesi, yaptığımız işin de-
ğerini ortaya koyuyor. Ekran-
ların sevilen ismi Selim Yuhay 
ile bundan sonra da yolların 
kahramanlarının hayatlarına 
dokunmaya ve onlara destek 
olmaya devam edeceğiz” dedi.

NAKLIYE ve istiflen-
me sırasında hasar gören 
ürünler, bir marka için 
önlenebilir maliyetlerin 
önemli bir kaynağı ola-
biliyor. Önemli medya 
şirketlerinden Packaging 
Digest’in yaptığı araştır-
maya göre, nakliye sırasın-
da birim yüklerdeki hasar 
oranı dağıtım merkezine 
ulaşana kadar yüzde 11’i 
bulabiliyor. Öte yandan, 
Kovid-19 salgını sırasında 
e-ticaret talebindeki artış 
nedeniyle paketlerdeki 
hasar oranı yüzde 19,1 
artış yaşandığı kaydedili-
yor. Üreticilerin ürün am-
balajı maliyeti her yıl 150 
milyar doları aştığı hesaba 
katılırsa, ürün paketleme 
ve istifleme maliyetleri 
tedarikçiler için gözle gö-
rülmeyen büyük bir mali-
yet oluşturuyor.

Global ağıyla otomo-

tiv tedarik zincirine özel 
çözümler sunan CHEP, 
katlanabilir plastik kon-
teyner çözümleriyle nak-
liye ve depo kullanımı 
daha verimli hale getire-
rek maliyetleri azaltıyor. 
CHEP’in sahip olduğu 
ağ ve bilgi birikimi; doğ-
ru tipte konteynerin kul-
lanılmasını, endüstriyel 
standartlardaki amba-
lajlarla paket yoğunlu-
ğunun artırılmasını ve 
konteynerlerin dayanıklı 
yapısı sayesinde daha faz-
la istifleme yapılmasını 
sağlıyor. Böylelikle nakli-
ye süreci daha ekonomik 
hale getirilirken, çevre 
konusunda da sürdürüle-
bilir avantajlar sunuluyor. 

Paylaşıma ve yeniden 
kullanıma dayalı iş mo-
deli ile yeniden kullanıla-
bilen konteynerlerin nak-
liyede ve depo alanlarının 

kullanımında maksimum 
verim sağladığını belirten 
CHEP Otomotiv Avru-
pa Bölgesi Kilit Müşteri-
ler Lideri Engin Gökgöz, 
“FLC çözümlerimiz Av-
rupa, Amerika ve Asya 
Pasifik’teki tedarik zin-
cirleri tarafından hem 
yurt içi hem de yurt dışı 
kapsamında kullanılıyor. 
Kullanım öncesi bakı-
mını ve onarımını yapı-
lan plastik konteynerler, 
sağlam malzemelerden 
üretildiği için üründeki 
hasar oranlarını da gözle 
görülür bir şekilde azaltı-
yor. Hasar kaynaklı iade-
lerin önüne geçerek nak-
liye kaynaklı emisyonları 
düşürüyor” dedi.

Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği 2021 
Konferansı’nda (COP26) 
yer alan bilgilere göre, 
karayolu taşımacılığı, kü-
resel emisyonların yüzde 
10’unu oluşturuyor ve 
emisyonlar diğer tüm sek-
törlerden daha hızlı artı-
yor. Paris Anlaşması’nın 
emisyon hedeflerine ulaş-
mak ve sürdürülebilir ula-
şımı sağlamak için üretici 
ve tedarikçilere büyük so-
rumluluklar düşüyor. 

Petrol Ofisi Kristal Elma 
Yarışması’nda 3 Ödül Aldı

Konteynerlerin 
Doğru İstiflenmesi
Maliyet Avantajı Sunuyor
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kargohaber.com’da 1 Ocak 
2021 - 31 Aralık 2021 döne-
minde bir çok haber yayınlan-
dı. Bunlar içinde en çok oku-
nan ilk 10 haberi ve en fazla 
ilgi gören 5 makaleyi sizin 
için derledik. Yayınlandıkla-

LOJISTIK sektörüne yöne-
lik 27 yıldır kesintisiz hizmet 
veren Aysberg Basın Yayın’ın 
dijital dünyadaki amiral gemi-
si www.kargohaber.com ha-
ber sitesi 2021 yılında da hız 
kesmedi. Haber sitesi lojistik, 

taşımacılık, ticari araçlar, üre-
tim ve dış ticaret sektörleri 
için gelişmeleri tüm hızıyla 
okurlarına aktarmaya devam 
ederken; önemli bir bilgi 
edinme, paylaşım ve tanıtım 
aracı olmaya devam etti. 

rin tamamına ulaşabilirsiniz. 
www.kargohaber.com’da 

anlık sektörel haberlere ula-
şabilir, dünyada olup biteni 

anlık olarak orijinal dilinde 
okuyabilir, basılı KargoHaber 
dergisinin dijital versiyonunu 
görüntüleyebilirsiniz. 

rı günkü spotları ile yer alan 
derlemede her bir haberin so-
nunda yer alan karekodu oku-
tarak dijital ortamda da habe-

2021 Yılında 

Haber Sitesinde 
Öne Çıkan Haberler

“www.kargohaber.com”

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

KONTEYNER TAŞIMACILIĞINDA SALGIN ETKISI DEVAM EDIYOR 
Salgın etkisiyle üretimin yavaşladığı tüketim alışkanlıklarının değiştiği 2020 yılının son 

aylarına yaşanan konteyner krizi damgasını vuruyor.

1
Yayın tarihi: 11.01.2021

UTIKAD “LOJISTIK SEKTÖRÜ RAPORU 2020”YI YAYINLADI 
UTİKAD, çalışmalarında ve raporlarında sürdürülebilirlik esası ile 

“UTİKAD Lojistik Sektörü Raporu 2019”u yayınladıktan sonra bu sene de  
“UTİKAD Lojistik Sektörü Raporu 2020”yi yayınlayarak sektörün hizmetine sundu.

2
Yayın tarihi: 05.02.2021

TICARI ARAÇ SÜRÜCÜLERI IÇIN YAŞ ŞARTI 69’A ÇIKARTILDI 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tara-

fından Uluslararası Nakliyeciler Derneği’ne iletilen bilgilendirmeye istinaden…

3
Yayın tarihi: 14.09.2021 

AVRUPA YEŞIL MUTABAKATI VE SINIRDA KARBON 
UYGULAMASI TÜRKIYE’YE NE GETIRIR? 

AB, Avrupa’ya ve tüm dünyaya karşı bir tehdit olarak tanımladığı iklim değişikliği ve 
çevre tahribatının yarattığı tehditlere karşı yeni bir stratejisi uygulama kararı aldı.

4
Yayın tarihi: 31.03.2021

MEDLOG LOJISTIK GENEL MÜDÜRÜ ISMAIL GÖRGÜN:  
2020 DEMIRYOLU TAŞIMACILIĞINDA ILKLERIN YILI OLDU 

Lojistik sektöründe yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren bir kurum olarak taşımacılık ve 
lojistik endüstrisinin en prestijli ödülü olan Atlas’ın ‘’Yılın Demiryolu  

Taşıma Firması’’ ödülünü almaya layık görüldük.

5
Yayın tarihi: 12.02.2021

UTIKAD KDV TEVKIFATI UYGULAMASINA ITIRAZ ETTI 
UTİKAD, 16 Şubat 2021 tarihinde 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  

KDV Tevkifatı Uygulama Tebliği’ne UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener  
imzalı yazısıyla itiraz etti.

6
Yayın tarihi: 24.02.2021 

SATKO SATIŞ VE OPER. DIREK. DORUKATA VURAL: 
SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI VE VERIMLILIĞE ODAKLANDIK 

Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkürler mutluyuz gururluyuz. Çok değerli olan
Atlas Lojistik Ödülü’ne layık olan ekibimiz adına Satko adına çok teşekkür ederim.

7
Yayın tarihi: 18.02.2021

IMSAN YÖN. KUR. BAŞ. KEREM IMRAK: 
LOJISTIK SALGINA GÖRE HAREKET EDEN ILK SEKTÖR OLDU 
İnsanlık, 2019’un sonlarından bu yana uzun zamandır yaşamadığı bir deneyimin 

içinde var olmaya çalışıyor.

8
Yayın tarihi: 18.02.2021

MEDIKAL MOBILYADA ZAMANINDA TESLIMAT  
HAYAT KURTARIYOR 

Salgın tıbbi mobilya ihtiyacını da artırdı. TÜİK verilerine göre geçen yıl 2019’a kıyasla 
yüzde 92 yükselerek 106 milyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

9
Yayın tarihi: 22.02.2021 

HAREKET GENEL MÜDÜRÜ ABDULLAH ALTUNKUM:  
2021 PROJE TAŞIMACILIĞI AÇISINDAN YOĞUN BIR YIL OLACAK 

Jüri özel ödülüne layık görüldüğümüz 6200 tonluk gemilerin taşınması projesinde her 
projemizde olduğu gibi uzman ve deneyimli kadromuz...

10
Yayın tarihi: 16.02.2021 

EN ÇOK OKUNAN 10 HABER (1 OCAK 2021 - 31 ARALIK 2021)

EN ÇOK OKUNAN ILK 5 MAKALE (1 OCAK 2021 - 31 ARALIK 2021)

Yayın tarihi: 07.01.2021

LOJISTIĞIN HAKKINI LOJISTIĞE VERMEK 
Sanal ortamlarda iş yapma deneyiminin yanında bu alana yatırım da yaparak 
hazırlanan Aysberg, 228 kişinin çevrimiçi olduğu bir ödül töreni gerçekleştirdi.

Yayın tarihi: 04.02.2021

ÖNÜMÜZDE UMUT VAR 
Tüm dünyanın kötü olarak anacağı 2020 yılının sonunda sektörde nelerin altını 
çizelim dersek, en kalın uçlu kalemi dijitalleşmeye ayırmak gerekiyor.

Yayın tarihi: 04.03.2021

YENI TARTIŞMA YDLM 
Lojistikçiler pek sıcak bakmasa da dış ticaret şirketlerinin görüşü; Yurt Dışı Lojistik 
Merkezi (YDLM) yatırımlarının yararlı olacağı yönünde.

Yayın tarihi: 30.03.2021

ŞOFÖR AÇIĞINA KADIN ŞOFÖR ÇÖZÜMÜ 
Gelişmiş ülkelerde uzunyol şoförü bulmakta sorun yaşanıyor. Başta güvenlik riskleri olmak 
üzere düşük ücret, çalışma koşullarının ağırlığı, nüfusun yaşlanması gibi nedenlerle...

Yayın tarihi: 02.09.2021

DENIZCILIKTEKI YENI DÜZENLEMELER NAVLUNLARI ARTIRACAK 
IMO’nun yeni regülasyonu, sektörde panik yarattı. Tarafların getirip götürecekleri hakkında 
çok da bilgi sahibi olmadığı yeni IMO regülasyonları, standartları oldukça yukarı çekiyor. 

www.kargohaber.com tarafından

ücretsiz olarak gönderilecek anlık 

sıcak haberlere ve derlemelere erişmek 

ve dergimiz yayınlandığı anda dijital 

versiyonu görüntülemek çok kolay. Sadece 

karekoda tıklayın ve onay verin!

Aysberg Basın Yayın’ın dijital dünyadaki diğer haber platformlarına aşağıdaki 

bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Aysberg Basın Yayın’ın Diğer  
Dijital Haber Platformları

Kasa Dergisi - Ticari Araç ve Treyler Haber Sitesi:

www.kasadergisi.com

Piltech - Bilgi ve Haber Paylaşım Platformu: 

www.piltech.com.tr

TRUVA - At ve Binicilik Dergisi:

www.truvamagazine.com
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de ağır vasıta sektörü açı-
sında döneminin en önemli 
araçlarından biri olduğunu 
belirtti. Hakkı Işınak, “Iveco, 
1992 yılında “EuroCargo” ile, 
1993 yılında da “EuroTech” 
ile günümüzde ticari taşıtlar 

LGT Lojistik, 7 adet Renault 
Trucks’ın yeni T serisi çekicile-
ri ile gelişen iş hacmine hizmet 
vermek üzere filosunu güçlen-
dirdi. Karayolu ve Intermodal 
olarak kimyasal ve tehlike-
li madde taşımacılığı yapan 
LGT Lojistik, ilk yeni Renault 
Trucks T serisi araçlarını tes-
lim aldı. LGT, yedi adet Re-
nault Trucks T460 çekicilerin 
alımı ile yeni araç modelinin 
sunduğu avantajları tercih etti.

HÜNER Lojistik, filosunu 
kurduğu 1995 yılında aldı-
ğı ilk Iveco EuroTech aracın 
Iveco Otomotiv tarafından 
yenilenmesinin ardından ser-
gilemek üzere teslim aldı.

Restore edilen Eurotech 
Iveco yetkili satıcısı Istanbul 
Fiat’da düzenlenen bir tören 
ile ilk sahibi Hüner Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Hüner’e Iveco Tür-
kiye Genel Müdürü Hakkı 
Işınak tarafından teslim 
edildi. Törene Hüner Grup 
Yönetim Kurulu Üyesi Me-
lisa Hüner, Iveco Pazarla-
ma ve Ürün Genel Müdür 
Yardımcısı Tansu Giz, Ağır 
Vasıta Satış Müdürü Murat 
Uçaklı, Ağır Vasıta Bölge 
Satış Müdürü Yusuf Pekel, 
Müşteri ve Ürün Destek 
Müdürü Mustafa Er, Istan-

bul Fiat Yönetim Kurulu 
Başkanı Cem Arı ile Hüner 
ve Iveco yetkilileri katıldı.

Iveco Türkiye Genel 
Müdürü Hakkı Işınak tö-
rende yaptığı konuşmada, 
EuroTech’in hem Iveco hem 

netim Kurulu Başkanı Cem 
Arı’nın da desteği ile baştan 
aşağı restore ettik. Hüner 
Lojistik, Iveco’nun önemli 
bir iş ortağıdır. Hüner’in ilk 
aracı olan EuroTech’i restore 
etmekten ve yeni halini teslim 
etmekten dolayı çok gururlu-
yuz. Lastiğinden iç kabinine 
kadar restore ettiğimiz aracın 
dokunmadığımız noktası ol-
madı. Aracı 240 adam saat ça-
lışma sonucunda 3-4 aylık bir 
zaman içinde şimdiki haline 
kavuşturduk. Araç 2 milyon 
843 bin km yol yapmış” dedi.

Işınak şöyle devam etti: 

Renault Trucks çekicileri-
mizi, düzenli servis hizmet-
leri ve bakımları sayesinde 
ilk günkü performansında 
kullanıyoruz. Diğer marka 
araçlarımızla kıyasladığı-
mızda ortalama 2 puanlık 
yakıt tasarrufu gözlemliyo-
ruz. Bu da yeni araç alım-
larımızdaki karar süreçleri-
mizde yine Renault Trucks’ı 
tercih etmemizde etken olu-
yor. 2008 yılında ilk aldığı-
mız Premium çekicilerden 
bu yana Renault Trucks ile 
iş birliğimiz devam ediyor. 
Bu iş birliğini, araçlar kadar 
hızlı ve özenli satış sonrası 
hizmetler besliyor. Açıkçası 
satış sonrası hizmetlerden 
memnuniyetimiz, kimi za-
man tercih nedenlerimizde 
birinci sıraya yükseliyor” di-
ye konuştu.

Renault Trucks Satış Di-
rektörü Ömer Bursalıoğlu 
ise açıklamasında; “LGT 
Lojistik’in araçlarını yeni-
leme zamanları geldiğinde 
yeni modellerimizi sunabil-
memize çok memnun ol-
duk. Böylece yeni T serimiz 

“2021 yılı bizim açımızdan iyi 
geçti ve keza 2020 yılı da bizim 
açımızdan iyi bir yıldı. Bunu 
dip yapan pazar normalleşiyor 
diye tanımlayabiliriz. 3.5 ton 
ve üstü kamyon ve kamyonet 
pazarında Iveco pazar payını 
2 puan daha artırdı artırarak 
yüzde 8.8’e yükselttik. 2020 
yılında piyasaya sunduğumuz 
S WAY satışlarımız çok iyi 
noktada. Kovid sürecinde S 
WAY satışlarımızı evden sat-
tık diyebiliriz. S WAY ile ilgili 
gayet iyi geri dönüşler alıyo-
ruz. Yeni müşterilerimizin sa-
yısı da ciddi oranda arttı.”

alanında dünyanın en köklü 
ve saygın ödülü olarak kabul 
edilen ITOY Ödülü’nü üst 
üste iki yıl kazanan ilk marka 
olarak çok önemli bir başarı-
ya imza atmıştı. Hüner Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı İb-
rahim Hüner’in 1995 yılında 
şirketinin ilk aracı olan Iveco 
EuroTech’i Istanbul Fiat Yö-

Koçaslanlar Otomotiv 
Orhanlı tesisinde yapılan tes-
limat törenine LGT Lojistik 
Genel Müdürü Selçuk Arslan 
ve Lojistik Müdürü Kaan Ö-
meroğlu katılırken, Renault 
Trucks Satış Direktörü Ömer 
Bursalıoğlu, Renault Trucks 
Bölge Müdürü Tolga Aykaç, 
Koçaslanlar Otomotiv Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mahmut 
Koçaslan ve Genel Müdürü 
Mesut Süzer katıldılar.  

LGT Lojistik Genel Mü-
dürü Selçuk Arslan yaptığı 
açıklamada; “Sağlık sektö-
ründe oksijen ve narkoz tü-
ketimi artışı, dezenfektan ve 
benzeri malzemelerin artan 
kullanımı ile Türkiye’deki 
üretici ve ihracatçılar daha 
da güçlendi. Bu doğrultuda 
bizlere düşen görevde de artış 
yaşandığı için gelişen iş hac-
mi sebebiyle araç parkımızı 
güçlendiriyoruz. Halihazırda 

kullandığımız ve memnun 
olduğumuz Renault Trucks’ı 
yeni araç modellerini sunma-
sı, araç bulunabilirliği ve fi-
nansal hizmetlerinin avantaj-
ları nedeniyle bu alımımızda 
yine tercih ettik.” dedi.

2015 yılında teslim al-
dıkları T serisi araçları ha-
len kullandıklarına değinen 
Selçuk Arslan; “Şu anda 
filomuzda km’leri 300 bin 
ile 600 bin arasında olan 

Iveco Eurotech’i Gençleştirdi

LGT Lojistik Filosuna 7 Adet 
Renault Trucks T Çekicileri Kattı

ile sunulan pek çok avantajı 
deneyimleyebilecekler. Yüz-
de 3’e varan yakıt tasarrufu 
avantajını yaşayacaklar. Yeni 
araçlarımızda 2022 yılından 
itibaren devreye alacağımız 
uzaktan bağlı hizmetlerden 
faydalanabilecekler. Optifle-
et Filo Yönetim Sistemi, bağ-
lantılı bakım planı, uzaktan 
bağlantılı servisler ve Excel-
lence Predict gibi çözümler 
ile toplam sahip olma mali-
yetlerini minimize eden hiz-
metlerimizi kullanabilecek-
ler. Öte yandan araçlarımızın 
sürüş ve sürücü konforundan 
da çok memnun kalacakları-
na eminiz” şeklinde belirtti. 

Koçaslanlar Otomotiv 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Koçaslan ise; “LGT 
Lojistik’in filosunun neredey-
se yarısı Renault Trucks çeki-
cilerden oluşuyor. Yaklaşık 15 
yıldır hem satış hem de satış 
sonrasında tüm hizmetleri-
miz ile iş birliğimizi sürdürü-
yoruz. Araçlarının optimum 
verimlilikte yollarına devam 
edebilmesi için her zaman 
destek veriyoruz” dedi.
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MÜŞTERILERININ ihtiyaç-
ları doğrultusunda geliştirdiği 
geniş ürün gamıyla sektöre yön 
veren ve lojistik firmalarının ilk 
tercihi olmaya devam ediyor. 
DNT Uluslararası Nakliye, 
son 1 yılda filosuna 115 adet 
Tırsan Tenteli Perdeli Maxima 
Plus Treyler eklerken, İTT Lo-
jistik, filosundaki Tırsan kon-
teyner taşıyıcı sayısını 80 adede 
çıkardı. İmsan Group ise, son 
yatırımı ile filosuna 8 adet Tır-
san Çiçek Taşıyıcı Frigo ekledi.

DNT Uluslararası Nakliye, 
son 1 yılda filosuna 115 adet 
Tırsan Tenteli Perdeli Maxima 
Plus Treyler ekledi. 

Tırsan, Adapazarı Fabri-
kasında gerçekleştirdiği tes-
limatlarına hız kesmeden de-
vam ediyor. Tırsan’ın DNT 
Uluslararası Nakliye firmasına 
gerçekleştirdiği teslimat töre-
nine; Tırsan Treyler Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğ-
lu, DNT Uluslararası Nakliye 
Yönetim Kurulu Başkanı Ön-

der Manisalı, Yönetim Kurulu 
Üyesi Abdurrahman Manisalı 
ve Tırsan Treyler Satış Koordi-
natörü Ertuğrul Erkoç katıldı.

Teslimat töreninde açık-
lamalarda bulunan Tırsan 
Treyler Yönetim Kurulu Baş-
kanı Çetin Nuhoğlu, “DNT 
Uluslararası Nakliye ile birinci 
kuşakla başladığımız başarılı iş 
birliğimizi, ikinci kuşak ile de-
vam ettirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Teslimatını yapmış 
olduğumuz Tırsan Tenteli Per-

deli Maxima Plus araçlarımız, 
hız ve verimlilik avantajı ile 
müşterimizin ihtiyaçlarını ek-
siksiz karşılamaktadır. DNT 
Uluslararası Nakliye ile iş bir-
liğimizin uzun yıllar devam 
edeceğine inanıyorum” açıkla-
malarında bulundu.  

DNT Uluslararası Nakli-
ye Yönetim Kurulu Başkanı 
Önder Manisalı, “Taşıma mo-
dellerimiz ve taşıma esnasında 
verdiğimiz tüm lojistik hiz-
metlerimiz müşterilerimizin 

işletmelerinde verimlilik artışı 
sağlamaya odaklıdır. Bu neden-
le treyler yatırımlarımızda ilk 
tercihimiz Tırsan. Tırsan araç-
larının sahip olduğu çatı kal-
dırma özelliği sayesinde gabari 
kısıtlaması olan yurt dışındaki 
ülkelerde standartlara uygun 
şekilde taşımacılık yapabiliyor, 
ayrıca yükleme ve boşaltma 
operasyonlarımızı da kolaylıkla 
gerçekleştirebiliyoruz. Böylece 
zamanda tasarruf ediyor, büyük 
avantaj elde ediyoruz. Öte yan-
dan Tırsan araçlarının yüksek 
ikinci el değeri sayesinde alır-
ken de satarken de kazanıyoruz. 
Tırsan’ın firmamıza sağladığı 
kaliteli ve hızlı satış sonrası hiz-
metlerden de çok memnunuz. 
Tırsan ile sürdürdüğümüz ba-
şarılı iş birliğimizin ilerleyen 
dönemlerde de artarak devam 
edeceğine inancımız tam” dedi.     

Likit kimyasal ve tehlikeli 
madde taşımacılığının öncü 
firmalardan İTT Lojistik, son 
yatırımı ile tamamı Tırsan olan 

filosuna 20 adet Tırsan Tank 
Konteyner Taşıyıcı K.SHF T 
aracı ekledi. 

Tırsan’ın gerçekleştirdiği 
teslimat törenine; Tırsan Trey-
ler Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu, İTT Lojistik 
Kurucu Başkanı Tekin Öztanık 
ve Tırsan Treyler Satış Uzmanı 
Orkun Demir katılım gösterdi.

Teslimat töreninde açıkla-
malarda bulunan Tırsan Treyler 
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu, “Tırsan Avrupa’nın 
en geniş ürün gamını üretmek-
tedir. Ürettiğimiz ürünlerin 
her biri sizlerin rekabetçiliği-
ni artırmak üzere geliştirilmiş 
sektörün en iyi ürünleridir. 
İTT Lojistik’e teslim ettiğimiz 
Tırsan Tank Konteyner Şasi-
ler, hafifliği ile size daha çok 
kazanç sağlar ve tamamı ADR 
kriterlerine uygundur.  Firma, 
her zaman olduğu gibi yine son 
konteyner yatırımlarında da 
Tırsan’ı tercih ederek tamamı 
Tırsan’dan oluşan araç filosunu 

80 adede ulaştırmıştır, bu da bi-
zim için memnuniyet vericidir. 
İTT Lojistik’te her durum ve 
koşulda desteklediğimiz başarı-
lı bir firmadır. Firma ile devam 
ettirdiğimiz güçlü iş birliğimi-
zin daha uzun yıllar süreceğine 
inanıyorum” diye belirtti.

İTT Lojistik Kurucu Baş-
kanı Tekin Öztanık da yaptığı 
konuşmada, “Yaptığımız işte 
örnek olmak için sürekli yatı-
rım yapıp, güvenlik kriterlerine 
uygun araçları filomuza katıyo-
ruz. Bu nedenle son yatırımı-
mızda da yine Tırsan’ı tercih 
ettik.  Türkiye’de tehlikeli mad-
deler kamyon kasalarında taşı-
nıyor.  Biz ise doğru yükü, doğ-
ru şekilde taşımayı ilke edinmiş 
bir firmayız. Tırsan’ın ürettiği 
ürünle bunu sağlamış olduk” 
açıklamasında bulundu.

İmsan Group, son yatırımı 
ile filosuna 8 adet Tırsan Çiçek 
Taşıyıcı Frigo ekledi.

Tırsan’ın, İmsan Group’a 
gerçekleştirdiği teslimat töre-
nine; Tırsan Treyler Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nu-
hoğlu, İmsan Group Yönetim 
Kurulu Başkanı Kerem İmrak, 

Yönetim Kurulu Üyesi Musta-
fa İmrak ve Tırsan Treyler Satış 
Koordinatörü Ertuğrul Erkoç 
katılım gösterdi. 

Tırsan Treyler Yönetim Ku-
rulu Başkanı Çetin Nuhoğlu 
yaptığı konuşmada, ‘İmsan Gro-
up ile uzun yıllardır devam ettir-
diğimiz başarılı iş birliğimizden 
ve son yapmış olduğu yatırımın-
da tercihini yine Tırsan kali-
tesinden yana kullanmasından 
büyük memnuniyet duyuyoruz” 
açıklamasında bulundu.

Konuşmasında yatırım yapa-
cağımız araçların donanımına 
ve uzun süreli kullanım olanak-
larına ve yerli üretim olmasını 
tercih ettiklerini belirten İmsan 
Group Yönetim Kurulu Başka-
nı Kerem İmrak, “Tercihimizi 
Tırsan araçlarından yana kul-
lanarak, son yaptığımız 8 adet 
Tırsan Çiçek Taşıyıcı Frigo ya-
tırımımız ile filomuzdaki Tır-
san araç sayısını 89’a yükselttik. 
Tırsan ile yıllardan beri devam 
eden iş birliğimizi güçlendirmiş 
bulunmaktayız. Önümüzdeki 
dönemlerde de yeni projelerde 
beraber ilerleyeceğimizi ümit 
ediyoruz” dedi.

Tırsan Teslimatlarına 
Son Sürat Devam Ediyor

Filolardaki Mercedes-Benz 
Sprinter Sayısı Artıyor
YILDIRIM Turizm, 8 adet 
personel servisi, 5 adet de 
okul minibüsü olmak üzere 
toplam 13 Yeni Mercedes-
Benz Sprinter Minibüs si-
parişini teslim aldı.

8’i personel servisi, 5’i 
de okul minibüsü olmak 
üzere 13 Yeni Mercedes-
Benz Sprinter’in teslimat 
töreni, Gülsoy Otomotiv 
Florya’da, Mercedes-Benz 
Hafif Ticari Araçlar yöne-
ticileri ve Yıldırım Turizm 
yetkililerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Törende, 
Yıldırım Turizm CEO’su/
Yönetim Kurulu Başkanı 
Esat Yıldırım ve Yıldırım 

Turizm Filo Sorumlusu 
Macit Yıldırım’a araçları-
nı; Mercedes-Benz Oto-
motiv Hafif Ticari Araçlar 
Satış Müdürü Serdar Yap-
rak, Mercedes-Benz Oto-
motiv Hafif Ticari Araçlar 
İkinci El Satış Müdürü Fa-
ruk Özer, Mercedes-Benz 
Otomotiv Hafif Ticari 
Araçlar Filo Satış Koordi-
natörü Cihangir Eradagör, 
Gülsoy Otomotiv Genel 
Müdürü İsmet Emre Gül-
soy ve Gülsoy Otomotiv 
Hafif Ticari Araçlar Satış 
Müdürü Ebru Taşkın Ko-
cagil teslim etti. 

Mercedes-Benz Hafif 

Ticari Araçlar Satış Mü-
dürü Serdar Yaprak: “Fi-
losunu Mercedes-Benz 
Sprinter ile güçlendiren 
Yıldırım Turizm’e yeni 
araçlarının şirketlerine ha-
yırlı olmasını diliyor, tüm 
Gülsoy Otomotiv çalışan-
larına teşekkürlerimi su-
nuyorum.” dedi.

Yıldırım Turizm 
CEO’su Esat Yıldırım: 
“Araç parkımızın yakla-
şık yüzde 80’ini oluşturan 
hafif ticari araç sınıfında 
tercihimizi 2011 yılından 
itibaren Mercedes-Benz 
markasından yana kullanı-
yoruz.” şeklinde konuştu.

LOJISTIĞIN tüm alanla-
rında entegre hizmetler su-
nan Fevzi Gandur Logistics, 
gerçekleştirdiği yeni yatırım-
la çekici filosunu güçlendir-
di. Şirket, filosuna 10 adet 
Ford F-Max 500 model çeki-
ci ekledi. 

Fevzi Gandur Logistics U-
luslararası Karayolu Taşıma-
cılığı Genel Müdürü Cengiz 
Ceylandağ, araçların Euro6 
özellikli olduğuna dikkati çe-
kerek hem düşük emisyonlu 
hem de yüksek performanslı 
çekicilerle çevreci ve kaliteli 
bir taşıma süreci sunmaya de-
vam edeceklerini ifade etti. 

Söz konusu araçların geliş-
miş sürücü destek sistemleri 
ile kontrollü ve güvenli sürüş 
imkanı sağladığını belirten 
Ceylandağ, aynı zamanda iç 
hacmiyle de sürücülerin ha-

çeken Ceylandağ, “Son haf-
talarda gündeme gelen kara 
yolu taşımacılığındaki araç 
bulma sorunlarından etkilen-
medik. Geniş filomuz, yeni 
yatırımlarımız ve güçlü teda-
rikçi ağımız sayesinde hem 
ithalat hem de ihracat taşıma-
larına ilişkin tüm talepleri ek-
siksiz yerine getirebiliyoruz.” 
bilgilerini de paylaştı.

yatına dokunduğunu söyledi.
Türkiye ile Avrupa ülkeleri 

arasında haftalık karşılıklı ve 
düzenli kara yolu taşımala-
rı yaptıklarının altını çizen 
Ceylandağ, odaklandıkları 
pazarlarda en iddialı oyun-
culardan biri olmaya devam 
ettiklerini vurguladı.

Halihazırda güçlü bir filo-
ya sahip olduklarına dikkati 

Fevzi Gandur Logistics 
Filosunu Ford İle Güçlendirdi
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Tedarik Krizi Yan Sanayide 
Yatırımları Arttırdı

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Albert Saydam

leyici olacak, endişe etmeyin, 2021 
yılı itibarıyla 205 ülke ve bölgeye 
ihracat işlemlerimizi milli parayla 
gerçekleştirdik. TL ile dış ticaret 
hacmi 183 milyar lira oldu” şeklin-
de konuştu.

19 yıl önce 36 milyar dolardan 
devraldıkları ihracatı 2021 yılında 
6 kattan fazla artırarak 225 milyar 
368 milyon dolara çıkardıklarını 
hatırlatan Erdoğan, “2002’de sade-
ce 87,6 milyar dolar olan dış tica-
ret hacmimizi 2021 yılında 496,7 
milyar dolara ulaştırdık. Dış ticaret 
açığımız ise önceki yıla göre yüzde 

2021 yılı Aralık ayı ihracat rakamla-
rı ve 2021 yılı verileri, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret 
Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı 
İsmail Gülle’nin katılımıyla düzen-
lenen toplantıda açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2022 
ihracat hedeflerimizi 250 milyar 
dolar olarak revize ediyoruz. TL 
ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke 
sayısını her geçen gün yukarıya ta-
şıyoruz. TL deyip geçmeyin bizim 
paramız çok önemli. Paramız belir-

İhracatta 
2022 Hedefi 
250 Milyar Dolar

leşik Krallık, İtalya, İspanya’nın da 
bulunduğu 112 ülkede ise yıllık ih-
racat rekoruna imza atıldı. Aralık 
ayında, miktar bazında ihracatımız; 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
4,5 artarak, 15,6 milyon ton olarak 
gerçekleşti. 2021 yılında miktar ba-
zında ihracatımız yüzde 13,5 artışla 
174,3 milyon tonu oldu. Türk lirası 
ile açılan beyannamelere göre, 2021 
yılında 198 ülke ve bölgeye toplam 
70,8 milyar TL tutarında Türk Lira-
sı ile ihracat gerçekleştirildi.

Bakan Muş: “OVP hedefine
1 yıl önce ulaşıldı”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 
Türkiye’nin Orta Vadeli Program’da 
yer alan ihracat hedefine bir yıl önce 
ulaştığını belirterek, “2021 yılı, ih-
racatla büyüyen Türkiye şiarımızın 
tam anlamıyla işlediği ve ihracatın 
Türkiye ekonomisinin lokomotifi 
haline geldiği bir yıl oldu” dedi. Ba-
kan Muş, geçen yıl Türkiye’nin bir 
taraftan geleneksel pazarlarındaki 
konumunu güçlendirirken diğer 
yandan uzak bölgelere de ihracatını 
kuvvetli bir şekilde artırdığını söyle-
di. Muş, bu süreçte hükümetin ih-
racatçıların ihtiyaç duyduğu desteği 
vermek ve onların başarılarını daha 
üst seviyelere taşımak için gereken 
bütün adımları attığını belirterek, 
ihracatçılarla sürekli diyalog halinde 
olduklarını, istişare süreçlerinin ke-
sintisiz işlediğini aktardı.

Ticaret Bakanı Muş, ihracatla bü-
yüyen Türkiye hedefi doğrultusunda 
var güçleriyle çalışacaklarını belirte-
rek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk 
ihracatçısına yeni pazarlar keşfetme 
imkânı sunarak ihracat kapasitemi-
zi daha üst noktalara taşıyacağız. 
Turquality programı çalışmalarını 
tamamlamış bulunuyoruz.” Muş, 
e-ihracatta Türkiye’nin payını artı-
racak çalışmaları sürdürdüklerini 
ve katma değerli ihracatı yükseltme 
için çalışmaya devam edeceklerini 
sözlerine ekledi.

Küresel tedarik zincirleri kırılır-
ken, tedariği ayakta tuttuklarına dik-
kat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, 
“Artık yeni bir ligdeyiz. Çıktığımız 
bu yeni ligde kalıcı olmak için öl-
çek ekonomisine ulaşmalıyız. 2021 
yılında ihracatın ithalatı karşılama 
oranı yüzde 84’e çıktı. Bu başarıyı dış 
ticaret fazlasına dönüştürmek için 
çalışacağız” şeklinde konuştu.

Küresel tedarik zincirleri kırı-
lırken, tedariği ayakta tuttuklarına 
dikkat çeken TİM Başkanı İsmail 
Gülle, şunları söyledi: “Küresel te-
darik zincirlerinde yaşanan kırılma-
yı lehimize çevirmeyi bildik. Böyle-
ce ihracat hanemize 25 milyar dolar 
artı değer kattık.”

7,8 azalışla 45,9 milyar dolara geri-
lerken ihracatın ithalatı karşılama o-
ranı ise 5,8 puan artışla yüzde 83,1’e 
yükseldi” ifadelerini kullandı.

Aralarında Almanya, ABD, Bir-

TAŞIT Araçları Tedarik Sanayicileri Derne-
ği (TAYSAD), otomotiv sektöründe 2021 yıl 
değerlendirmesini, yaşanan güncel gelişmeleri, 
tedarik sanayisindeki son durumu ve sektöre 
ilişkin gelecek öngörülerini paylaştı. 2021 yı-
lında otomotiv sektörünün pandemi ile birlik-
te patlak veren birçok farklı kriz ile karşı kar-
şıya olduğu bir yıl olarak geçtiğini vurgulayan 
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert 
Saydam, “Yaşanan bütün olumsuz gelişmelere 
rağmen, 2021 yılı dünyada, yüzde 1’lik büyü-
menin olduğu bir yıl oldu. Avrupa’da da yüzde 
5 oranında bir küçülme vardı ancak 2022’de yi-
ne olumlu öngörülerle yıla başlıyoruz. Türkiye 
otomotiv sanayisi ve özellikle tedarik sanayii 
önemli global adımlar attı. Çin’in bu dönem-
de özellikle lojistik sorunları sebebiyle Avrupa 
tarafından daha az tercih edilir hale gelmesi, 
Türkiye’nin tedarik sanayisinin ihracat konu-
sunda bir adım öne çıkmasını sağladı.  

Küresel otomotiv endüstrisindeki ciddi be-
lirsizliklerin sürdüğünü belirten TAYSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, 
“Türkiye otomotiv sanayisi olarak da sorunları 
tamamen geride bırakmış değiliz. Önümüzde-
ki haftalarda da iki ana sanayimizin çeşitli ne-
denlerle, tedarikteki sorunlardan dolayı duruş 
yaşaması kuvvetle muhtemel olduğunu görü-
yoruz. Yani 2022’ye başlarken 2021’i tamamen 
geride bırakamadık. Sorunlarını     2022’ye de 
taşımak durumunda kaldık” dedi.

“2020’den sonra pandemi ile ticarette bir 

açılma oldu, küresel olarak. Bundan dolayı 
kamyon ve kamyonet satışlarında ve üreti-
minde de, olumlu bir sonuç olduğunu, önem-
li bir gösterge olduğunu görebilirsiniz. Fakat 
otobüs ve minibüs, turizm ve seyahat halen 
kısıtlı olarak yapılabildiğinden dolayı, orada 
bir olumsuzluk görüyoruz. Geçen seneye göre 
otobüste, zaten 2021 yüzde 14’lük bir küçül-
me vardı, Türkiye’deki üretiminde, şu an onun 
üzerine yüzde 30’luk bir küçülme daha geldi.  
Evden çalışmanın getirmiş olduğu gıda tüke-
timinin artması, tarıma yönelik ihtiyacı da 
arttırıyor. Bu da traktörle ilgili satışların son 
iki senede, üst üste yüzde 59 ve yüzde 46’lık 
bir büyümeye işaret ediyor.”

“Yatırımlar hızla devam ediyor”
Hem otomotiv ana sanayisinin hem de 

tedarik sanayisinin yatırımlarının hız kesme-
den sürdüğüne vurgu yapan Albert Saydam, 
“Otomotiv tedarik sanayimiz için yatırımlar 
2021 senesinde yaklaşık 1,5 milyar dolar mer-
tebesinde iken bu sayı 2022’de 2 milyar dolar 
olacaktır. Üyelerimizin yatırımları çeşitli be-

lirsizliklere veya olumsuz risk tablolarına rağ-
men devam etmekte ve bu olumlu bir gelişme. 
2021’in olumlu konulardan bir tanesi de ana 
sanayi açısından da ciddi yatırımlar anons edil-
mesi oldu. Ayrıca TOGG’un yatırım programı-
na uygun bir şekilde adımlarını atması, en son-
da CES Fuarı’nda bayrağımızı dalgalandırması 
ve orada tüm Türkiye’yi temsil etmesi tabii ki 
hepimizi gururlandırdı. Bunun yanı sıra Ford 
Otosan’ın yatırım anonsunu yaptığı yeni ticari 
aracı, Toyota’nın 2 bin 500 kişilik istihdam ara-
yışında olduğuna dair açıklamaları, bunlar hep 
bu senenin 2021’i bitirirken 2022’ye ve daha 
sonrasına olumlu bakmamızı sağlayan haberler 
oldu” açıklamasında bulundu. 

Otomotiv ana sanayisindeki elektrifikasyon 
yatırımlarının ciddi ölçüde artmasının tedarik 
sanayisini de etkilediğini vurgulayan TAY-
SAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, 
“Elektrikli yatırımlar Türkiye sanayisinde art-
tıkça, tedarik sanayisinin de kendisini bu ko-
nuda geliştirmesi ve dönüşmesi kaçınılmaz bir 
gerçek oluyor. Bu konuda da yatırımlarımız hız 
kazanıyor. Son üyemiz de SIRO oldu. Bilindiği 
üzere Farasis ile TOGG’un ortak girişimi ola-
rak ortaya çıktı ve bu otomotiv sanayisindeki 
dönüşümün bir teyidi oldu.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Albert Saydam, “Otomotiv tedarik sanayimiz için yatırımlar 
2021 senesinde yaklaşık 1,5 milyar dolar mertebesinde iken bu sayı 
2022’de 2 milyar dolar olacaktır. Bununla birlikte Türkiye otomotiv 
ana sanayisindeki elektrikli yatırımlar ise tedarik sanayisinin bu 
yönde gelişimini destekliyor” açıklamalarında bulundu.    
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