
Türkiye’nin geleneksel olarak 
en güçlü olduğu alanların 
başında gelen tekstil ve hazır 
giyim sanayisi ekonomide ya-
şanan negatif etkilere rağmen 
önemini korumaya devam 

GLOBALIZASYONUN so-
nucu olarak artan rekabet ve 
tedarik zincir yönetimi önemi-
nin artmasıyla, tekstil ve hazır 
giyimde lojistik yönetimi ko-
nusu da daha ön plana çıkıyor.  

AVRUPA Birliği ve Tür-
kiye Cumhuriyeti tara-
fından finanse edilen ve 
T.C. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’nın Bozulabilir 
Gıda Maddelerinin Ta-
şınması Hakkında Yeni 
Mevzuat ve Uygulamalar 
Çalıştayı gerçekleştirildi. 
Çalıştayda, yeni mevzuat-
lar hakkında bilgi verilir-
ken uygulamanın detayları 
paylaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, Ulaştırma Hiz-
metleri Düzenleme Genel 
Müdür Yardımcısı Murat 
Korçak, “Taşımacılıkta 
kullanılacak sıcaklıklar ve  
bunları taşıyacak araçların 
standartlarını belirledik. 
Araçları bu kapsama almak 
istiyoruz. 40 bin aracı belge 
vermeyi amaçlıyoruz. Yol 
denetimlerini de çalışır hale 
getirmeye çalışacağız. Ulus-
lararası alanda bir altyapı 
var, bu sayede yurtdışına ak-
tarılan döviz kaybı son bul-
du. Proje kapsamında araç-
ları sıcaklık derecesine göre 
sınıflandırıyoruz” dedi.
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Yeni Iveco’lar Yakıt 
Tasarrufunda İddialı
IVECO yılda 90 bin lira-
lık yakıt tasarrufu sağlayan 
yeni çekicisi S-Way’i ve yük 
güvenliği ve motor gücü ar-
tırılan yeni hafif ticari aracı 
Daily’i Antalya’da yaptığı 
lansmanla pazara sundu.

S-Way  yeni gelişmiş 
özellikler ile sürücü odak-
lılığını yeni bir seviyeye 

taşırken, yeni Daily opti-
mize edilmiş 2.3 litrelik 
motor ile yüzde 6’ya kadar 
yakıt tasarrufu sağlıyor. 
Iveco emisyon normlarında 
Euro VI D’den Euro VI E 
emisyon normuna geçerken 
ürün gamında da yenilikler 
gerçekleştirdi. 

Devamı 20. sayfada

Tekstil Sektörünün 
Önceliği Hızlı ve 
Hasarsız Teslimat

ediyor. Özellikle Avrupa ül-
keleri ile olan dış ticaretimizin 
en önemli kalemlerinden olan 
tekstil, taşımacılık içinde de 
çok önemli bir role sahip. 

Sevkiyat ve depolama sıra-
sında kullanılan, askılı depo 
sistemleri, askılı konteyner 
nakliyesi, otomatik sayım ve 
barkod, RFID sistemlerinin 
hızlı ve hatasız kullanımı 
tekstil lojistiğinde hayati ö-
nem taşıyor. Sistemlerin oto-
masyonu, teslimat bilgileri-
nin planlı ve online iletilmesi  
hizmet kalitesini yükselterek 
maliyetleri geri çekecek.

ISSN 1302-0021

KIZILAY Lojistik sponsor-
luğunda Kızılay Akademi ve 
Lojistik Derneği iş birliğin-
de düzenlenen ‘Uluslararası 
Afet ve İnsani Yardım Lojis-
tiği Kongresi’nde insani yar-
dım lojistiği ve tedarik zinciri 
alanlarındaki son gelişmeler 
alanlarında uzman isimlerin 
katılımıyla insani yardım konu-
sundaki güncel araştırmalar, ye-
nilikçi uygulamalar ele alındı.

DENIZCILIK Genel Mü-
dürlüğü, 2021 yılına ilişkin 
Deniz Ticareti İstatistikleri’ni 
açıkladı. Buna göre, 2021 yı-
lında dünya geneli limanlarda 
elleçlenen yük miktarı yüzde 
3,6, Türkiye’de ise yüzde 6 
oranında artış kaydetti. 

Açıklamada, “Clarksons 
Research’ün 2022 Ocak ayı 
yayınında dünya deniz yolu 
yük taşımalarının 2021’de 
yüzde 3,6 arttığı tahmin edil-
mektedir. 2021’de limanları-
mızda elleçlenen konteyner 
miktarı, aynı dönemde yüzde 
8,3 artarak 12 milyon 591 bin 
470 TEU olarak gerçekleşti.”

UTIKAD,  e-ticaretin gelişti-
rilmesine yönelik olarak “B2C 
E-Ticaretin Kolaylaştırılma-
sına ve Hacminin Artmasına 
Yönelik İyileştirici Öneriler” 
raporunu yayınladı. Listede 
eğitim, mevzuat, dijitalleşme 
ve uygulama kolaylıkları ba-
kımından birçok farklı içeriğe 
sahip önerilerin yanı sıra e-
ihracat mevzuatı hazırlanması 
ve e-ihracat geliştirme merkezi 
kurulması öneriliyor.

Kolay İhracat Noktaları kapsamında  
ilk izinli gönderci ihracat taşımasını 
yapan lojistik şirketiyiz.

www.evolog.com.tr   |   info@evolog.com.tr   |   +90 212 999 86 86
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rında yaşanan sıkıntıların öncelikleri 
konuların başında yer aldığını söy-
ledi. Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır 
Kapılarında aşırı derecede yoğunluk 
olduğunu belirten Karaismailoğlu, 
kapasitelerin artırılması ve buradaki 
şartların iyileştirilmesi konusunda 
mutabık kalındığına dikkati çekti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, Bulgaristan’da 
mevkidaşı Nikolay Sabev ile bir araya 
geldi. İkili görüşmenin ardından, or-
tak bildiri imzalandı. Temaslarının 
ardından Kapıkule Sınır Kapısı’nda 
açıklama yapan Karaismailoğlu, Bul-
garistan geçişli olan karayolu kapıla-

Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren 
hattında önemli çalışmalar var
Kapasite, ihracat rakamları, üre-

tim ve tüketim arttıkça bu lojistik 
hareketlerin de artarak devam ede-
ceğini dile getiren Karaismailoğlu, 
şöyle devam etti: “Yani bugünkü 
sayıların çok daha üzerine çıkacak. 

Sınır Kapılarında 
Kapasitenin Artırılması İçin
Bulgaristan İle Mutabık Kalındı

O yüzden hem karayolundaki kapa-
siteyi artırmamız gerekiyor hem de 
karayoluna alternatif güzergahları 
da faaliyete geçirmemiz ve oradaki 
kapasiteleri de artırmamız gereki-
yor. Özellikle demiryolu ve deniz-
yolunu aktif olarak kullanmamız 
gerektiği konusunda da hemfikir 
olduk. Mevcutta kapasitesi çok dü-
şük olan demiryolu taşımalarında 
da çok önemli çalışmalar yapacağız. 
Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren hat-
tında da önemli çalışmalar var. Önü-
müzdeki 2 yıl içerisinde Çerkezköy-
Kapıkule kısmını faaliyete alacağız. 
Çerkezköy-İstanbul arasında da 
hem ihale hem de yapım çalışma-
larımız hummalı bir şekilde devam 
ediyor. Bu lojistiğin gelişimi açısın-
dan çok önemli bir koridor. Ayrıca 
burası Çin’den Londra’ya uzanan 
Demir İpek Yolu’nun da kalbinde 
olan bir yer. Burası önümüzdeki yıl-
larda uzun vadede çok önemli bir 
fonksiyon üstlenecek. Çünkü Kuzey 
Koridordaki 710 milyar dolarlık ti-
caret hacminin yüzde 30’unu Orta 
Koridor’a alma hedefimiz var.”

Varna RO-RO hattını
açmamız gerekiyor

Karaismailoğlu, “Karasu-Varna ve-
ya İstanbul-Varna RO-RO taşımaları-
nın da önemini Bulgaristan tarafı ile 
istişare ettik. Onların da bu konunun 
önemine vakıf olduklarını görmemiz 
bizleri de sevindirdi. Bizim çok hız-
lıca Varna RO-RO hattını açmamız 
gerekiyor. O konuda da arkadaşları-
mız derhal çalışmalarına başladılar” 
değerlendirmesinde bulundu.

Bulgaristan ile ilişkilerin çok 
iyi seviyede olduğunun altını çizen 
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 
“Bugünkü toplantılarımız sonucun-
da da bunu bir kez daha gözlemle-
dik. İstişarelerimiz bundan sonra 
da devam edecek. Bir ortak bildiri 
hazırladık ve amaçlarımızı sıraladık. 
Bunların artık bakanlar düzeyinde 
takiplerini de yapacağız. Yine bütün 
komşu ülkelerimizle ve güzergahı-
mızdaki bu lojistik koridorlardaki 
ülkelerle iyi işbirliklerimiz artarak 
devam edecek. Çünkü 225 milyar 
dolar ticaret hacmimizin 500 milyar 
dolara çıkması için hem bu lojis-
tik koridorların iyileştirilmesi hem 
de kapasitelerinin artırılması çok 
önemli. O yüzden biz de üzerimize 
düşeni fazlasıyla yapmak için canla 
başla tüm ekibimizle çalışacağız” di-
yerek sözlerini tamamladı.
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E-Ticaret Yükselişine Devam Ediyor
TÜSIAD (Türk Sanayicileri ve İşin-
sanları Derneği) Dijital Türkiye Yu-
varlak Masası bünyesindeki eTicaret 
Çalışma Grubu faaliyetleri çerçeve-
sinde TÜSİAD - Deloitte Digital iş 
birliğiyle hazırlanan “E-ticaretin Öne 
Çıkan Başarısı, Tüketici Davranışla-
rında Değişim ve Dijitalleşme 2022” 
adlı rapor kamuoyuyla paylaşıldı.

Etkinliğin açılış konuşmalarını 
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başka-
nı Simone Kaslowski ve TÜSİAD 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital 
Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı 
Serkan Sevim yaptı.

Konuşmasında dijital ekonomi-
nin önemli bir boyutunu e-ticaretin 
oluşturduğunu hatırlatan TÜSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Simone 
Kaslowski sözlerine şöyle devam 
etti: “Son 2 yıl, pandemi şartlarıyla 
hizmet sektörünün yeniden şekil-
lendiği ve e-ticaretin de çok hızla 
büyüdüğü; şirketlerin her gün yeni 
çözümler üreterek yeni stratejiler 
geliştirdiği bir dönem oldu. Yüzde 
70’i geçen bireysel internet penet-
rasyonu, mobil geniş bant abonelik-
lerindeki artış ve coğrafi konumun 
getirdiği bölgesel olabilme avantajı-
mız e-ticarette ulusal ve uluslararası 
anlamda önümüzü açan belli başlı 
unsurları oluşturuyor. Bu çerçevede, 
e-ticaret ile ilgili atacağımız adım-
larda amacımız, marka ve ürünleri-
mizin dünya çapında bilinirliğini, 
pazar payını ve e-ihracatını artır-
mak olmalı.”

Sevim: “Yüksek kaliteli dijital 
altyapı ihtiyacı artıyor”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası 
Başkanı Serkan Sevim ise konuş-
masında, “Sektörün sahip olduğu 
potansiyeli göz önüne aldığımızda, 
e-ticaret gerek küresel ticaret hacmi 
gerek yarattığı katma değer ve eri-
şilen yeni pazarlar sayesinde dijital 
ekonominin önemli bir unsurunu 
oluşturuyor. Bununla beraber uzak-
tan çalışma ve uzaktan ticaret ile 
gelir dağılımı tüm Anadolu’ya yayı-
lıyor, coğrafyadan bağımsız olarak 
gelir adaleti sağlanıyor. Veri merkez-
lerine ve bulut bilişim gibi altyapıla-
ra gerekli yatırımlarının yapılması ve 
bu alanda ihtiyaç duyulan yetkin in-
san kaynağının yetiştirilmesi önem 
kazanıyor. Güvenli, hızlı, kesintisiz 
ve dolayısı ile yüksek kaliteli dijital 
altyapı ihtiyacı artıyor.”

 İçeriğinde dünyada ve Türkiye’de 
e-ticaretin gelişimi ve yakın dönem 
gelişmeleri ile küresel ekonomik 
trendler ve e-ihracat gibi güncel baş-
lıklar üzerine değerlendirmelerin de 
bulunduğu raporun tanıtım sunu-
munu Deloitte Türkiye Danışmanlık 
Hizmetleri Lideri Hakan Göl yaptı. 

Göl: “Hızla gelişim gösteren  
e-ticarette potansiyel hala yüksek”

Hakan Göl şu ifadeleri kullandı: 
“E-ticaret dijital değişimin en gö-
rünür ve dönüştürücü alanı olarak 
karşımıza çıkıyor. Bu etki şirketle-

rin teknolojinin olanaklarını kulla-
narak stratejilerini, operasyonlarını 
ve insan kaynaklarını da yeniden 
belirlemeleri konusunda itici bir 
güç oluşturuyor. Bunun yanında her 
geçen gün kapsamın genişlediği, re-

kabetin arttığı ve yeni fırsatların da 
ortaya çıktığı e-ticarette hedeflenen 
düzeyde başarılı olmak öncesine 
kıyasla daha zor olmakla beraber, 
kullanılabilecek araçların çeşitliliği 
ve geliştirilen işbirlikleriyle avantaj-

ları da bünyesinde barındırıyor. Ra-
porumuzda da vurgusunu yapmış 
olduğumuz gibi e-ticaretin dijital 
kanallardan gelen ciro yüzdesi, diji-
tale ayrılan yatırımın payı, e-ticaret 
stratejisinin net ve anlaşılır olması, 
yetkinlik- olgunluk düzeyi ile ilgili 
değerlendirmeleri göz önüne aldı-
ğımızda; e-ticaretin çok hızlı bir 
gelişim gösterdiğini ve daha da ge-
lişim potansiyelinin olduğunu söy-
lemek mümkün.”

TÜSİAD - Deloitte Digital iş birliği ile kapsamlı bir e-ticaret 
Raporu hazırlandı ve gerçekleşen online bir toplantı ile 
raporun tanıtımı yapıldı. Rapora göre küresel e-ticaret 
lojistik pazarı, 2020’de yüzde 27.3 oranında büyüdü. 
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TICARI gayrimenkul da-
nışmanlık pazarının küresel 
liderlerinden Cushman & 
Wakefield’ın ofis, perakende, 
sanayi, lojistik, konut, otel ve 
öğrenci yurtları sektörlerine 
yönelik hazırladığı ‘Türki-
ye Pazar Analizleri 2021 Yıl 
Sonu’ raporu yayımlandı. 
Türkiye ekonomisi, ikinci çey-
rekteki büyümenin ardından, 
üçüncü çeyrekte yüzde 21,7 
oranında kayda değer büyüme 
gerçekleştirdi. Üçüncü çeyrek-
te ekonominin yukarı yönlü 
seyretmesi ile işsizlik oranı 
yılın ikinci yarısından itibaren 
ilk yarıya kıyasla düşüş göster-
miş olmasına karşın yıl sonun-

da yükselmesi bekleniyor. Öte 
yandan, Aralık ayında yıllık 
enflasyon yüzde  36,08 ola-
rak kaydedilirken, beklentiler 
2022 yılında zirveye ulaşması 
yönünde. Yıl sonu büyüme 
oranlarının ise pozitif yönlü 
olacağı öngörülüyor.

Depo alanı kiralama faa-
liyetleri yılın son çeyreğinde 
bir önceki yıla göre yüzde 12 
oranında artış kaydetmiş olup 
yaklaşık 54 bin156 m² olarak 
gerçekleti. Salgının etkisi ile 
beraber tedarik zincirinde olu-
şan baskı neticesinde nitelikli 
depolara artan taleple beraber 
arzın kısıtlı olması birincil ki-
ralarda bir önceki yıla oranla 
yüzde 16’lık, bir önceki yarı-
ya göre ise yüzde 10 oranında 

önemli bir artış kaydedilmiştir 
ve bu eğilimin artarak devam 
etmesi bekleniyor.

Nitelikli hazır depolara 
olan talep artarken, şirketler 
gelecek planları dahilinde 
depolama alanlarını arttırma 
potansiyellerini düşünerek, 
kiralayacakları lojistik tesis 
içerisindeki potansiyel müsa-
it alanları fazla olan depolara 
daha çok ilgi gösteriyor. 

Lojistik maliyetlerinin 
artması ile çözüm arayışı içe-
risinde olan uluslararası yatı-
rımcılar, Türkiye’nin coğrafi 
konumunu ve maliyet yapısını 
bir fırsat olarak değerlendir-
mektedir. 2021 yılının ilk çey-
reğinde dünya devi otomotiv 
şirketi Ford ve Volkswagen, 

MÜSTAKIL Sanayici ve İşa-
damları Derneği (MÜSİAD) 
MÜSİAD Lojistik Sektör 
Kurulu koordinasyonunda 
düzenlenen “Lojistik Sektörü 
İstişare Toplantısı”, MÜSİ-
AD Genel Başkanı Mahmut 

piyasaya çıkaracakları yeni 
ticari araçları için Kocaeli’de 
üretim yapacaklarını açıkladı.

Salgın sürecindeki yeni Ko-
vid-19 varyantları ve vaka sayı-
larındaki artış endişeye sebep 
olsa da bu durumun fiziksel 
perakendeyi beklenilen kadar 
etkilemediği gözlemlendi. Ka-
sım 2021’de bir önceki aya göre 
ziyaretçi sayısı endeksinde yüz-
de 6,25’lik bir düşüş gerçekleş-
ti. Ancak, bir önceki yılın aynı 
ayına göre karşılaştırıldığında 

ise yüzde 38,9 artış kaydedildi. 
Fiziksel perakendenin yük-

selişe geçişi ile genel ticaret 
içerisindeki payını arttırması 
Haziran ayına etki etmiş ve 
e-ticaretin aldığı pay yüzde 
15,2’ye düştü. Kısıtlamaların 
kaldırılması ile birlikte ziya-
retçi sayılarında gözlemlenen 
artışın ciro endekslerine de 
yansıdığı gözlemlendi. Ekim 
2021’de alışveriş merkezi ciro 
endeksi bir önceki yıla gö-
re yüzde 60,7’lik bir oranda 
artarken, Kasım 2021’de ise 
yüzde 80.22 oranında ciddi 
bir artış yaşandı. Cirolarda 
gözlemlenen artış beraberinde 
2019 yılından beri gündemde 
olmayan ciro kirasını tekrar 
gündeme getirdi.

Asmalı, sektör temsilcileri ve 
üyelerin katılımıyla MÜSİ-
AD Genel Merkez binasında 
gerçekleştirildi.

Lojistik sektörüne ilişkin 
gelişmelerin kapsamlı şekil-
de ele alındığı toplantıda, 

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

Önce Barış Sonra Lojistik
Türkiye dünya ticaret yolları üzerin-

deki konumunu öne çıkartacak adımlar 
atmaya ve kendi ulaştırma stratejisini 
oluşturmaya çalışıyor. Orta koridor Tür-
kiye tarafından geleceğin ticaret hattı 
olarak görülüyor ve buna dayanarak 
lojistik sektörüne yapılan yatırımların, 
potansiyeli 2 trilyon doları bulan doğu 
batı, kuzey güney mal akışının kavşak 
noktasında bulunan Türkiye’yi etkin bir 
lojistik üs haline getirmesi bekleniyor. 
Ama ‘her şey güzel güzel gidiyor’ derken; 
üst koridor, ucu açık, nükleer tehdit bile 
içeren dengesiz bir savaşa sahne oluyor.

Ukrayna savaşın ateşiyle tutuşmuş 
durumda. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal 
girişimi başta Avrupa olmak üzere tüm 
dünyayı korkuttu. Yalnızca ticaretin de-
ğil tarih boyunca işgal ordularının da 
Rusya yolu üzerinde bir geçiş ülkesi olan 
Ukrayna, batılı ülkelerin ortak desteğine 
rağmen oldukça zor günler yaşıyor.  

İkisi birden yaklaşık 45 milyon ton ile 
dünya buğday ihracatının yüzde 30’unu 
gerçekleştiren Rusya ve Ukrayna’nın sa-
vaş hali, gıda krizine de neden olabilir. 
Buğdayın yanı sıra mısır ve ayçiçeği da-
hil Türkiye’nin tarım ürünleri ithalatında 
Rusya bir, Ukrayna ikinci sırada yer alı-
yor. Türkiye’nin tarım ürünleri, sebze ve 
meyve ihracatında ise Rusya ilk üç ülke 
içinde bulunuyor. 

Türkiye’nin bu iki ülke ile ticareti 
boru hattından gelen doğalgaz dışında 
ağırlıklı olarak Karadeniz limanları üze-
rinden gemiler ve RO-RO ile ya da Ukray-
na ve Gürcistan üzerinden karayoluyla 
yapılıyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal gi-
rişimiyle başlayan iki ülkenin savaş hali 
ise hem karayollarını hem de deniz ta-
şımacılığını durdurdu. Bir yandan başta 
buğday olmak üzere yaşamsal önemdeki 
gıda ürünlerinin ticareti ve ulaşımı sor-
gulanırken öte yandan Rusya’nın sadece 
Türkiye için değil Avrupa için de en büyük 
tedarikçisi durumunda olduğu doğalgaz, 
petrol ve demir çelik ürünlerinde tedarik 
sorunları yaşanacağı görülüyor. Buğday, 
30 milyon tona yakın mısır ihracatı ve 
ayçiçeği yağı başta olmak üzere gıda 
kadar demir çelik ürünleri söz konusu ol-
duğunda Ukrayna’nın da hatırı sayılır bir 
yeri var. Bu ürünlerde tüm dünya borsa-
larında fiyatlar fırlamış durumda. Petrol 
fiyatları da artışta...

Henüz savaşın yönü belli olmasa da 
limanlar çalışmıyor, hava sahası ve ka-
rayolları kapalı, üretim sekteye uğramış 

durumda. Savaşın mağdur ettiği insanlar 
bir kez daha çoluk çocuk yollara düşmüş 
canını kurtarma derdinde. Türkiye gibi 
birçok ülke Ukrayna’da mahsur kalan 
vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştir-
mekte. Öte yandan hayat devam ediyor 
ve insanlar savaşta bile olsa kendini 
yeniden üretmek ve ertesi güne çıkmak 
durumunda. Bu da başta gıda üretimi ve 
lojistiği gerektiriyor. Savaş ortamında 
lojistik ise bambaşka bir konu. 

Rusya Ukrayna’yı ateş altına aldı-
ğında, Ukrayna üzerinden sürdürülen 
Türkiye-Rusya ticaretinin temel araç-
ları olan treylerler ve onların çilekeş 
şoförleri de bu ateş çemberinde kaldı. 
Şoförler, yaşadıkları coğrafyanın ken-
dilerine biçtiği kaderi yaşamak üzere 
çıktığı yoldan dönmeye çalışıyor. He-
nüz kesinleşmiş bir şey yok ama can 
pazarına dönüşen yollardan memleke-
tine, ailelerine kavuşmaya çalışanlara 
kolaylıklar diliyorum. Yugoslavya iç 
savaşı, İran-Irak savaşı, Irak’ın işgali, 
Gürcistan’da yaşananlar ve Suriye’nin 
karışmasından kurtulmuş bulanan 
Türk şoförlerini bu kez Ukrayna sınavı 
bekliyor. Savaş ortamında taşımacılık 
yapmayı neredeyse kaderi gibi yaşayan 
Türk taşımacısı, Türkiye’nin taşımacılık 
ve lojistik şirketleri, şoförleri eliyle çok 
büyük bir iş yapıyorlar ki bu tartışıl-
maz... Öte yandan sektörün çatı örgüt-
leri ve ilgili kamu görevlileri, şoförler ve 
araçları sağ salim Türkiye’ye geçirmek 
için yoğun çalışmalar yaptılar. Etkili 
sonuçlar da aldılar. Bu çalışmaları ger-
çekleştirenlerin işi de hiç kolay değil. 
Bu tür kabusların yaşanmaması için 
Atatürk’ün; ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ 
şiarını unutmamakta yarar var. Salgın 
sırasında; ‘önce sağlık sonra lojistik’ 
demiştik, savaşta ise ‘önce barış sonra 
lojistik’ diyoruz... 

BAKIŞLojistik Sektörü
İvme Kazanıyor

Lojistik maliyetlerinin 
artışı Türkiye’nin 
sektörde üs 
olma konumunu 
güçlendirirken, 
yabancı yatırımcılar 
için cazip bir üretim 
merkezi haline 
dönüştürüyor. 

MÜSİAD’da 
Lojistik Sektörünün 
Bugünü ve Geleceği 
Konuşuldu

lojistik sektörünün bugünü 
ve geleceği değerlendirildi. 
Toplantıda ayrıca, MÜSİAD 
Lojistik Sektör Kurulu’nun 
bundan sonraki süreçte sek-
törün gelişimine yönelik oluş-
turulacak yeni yapıda koor-
dinatörlük görevi üstlenmesi 
kararlaştırıldı.

Toplantı sonrası değerlen-
dirmede bulunan MÜSİAD 
Genel Başkanı Mahmut As-
malı, Türkiye’nin stratejik ko-
numunun önemine dikkat çe-

kerken, “Türkiye’nin stratejik 
konumu uluslararası ticarette 
ülkemize büyük avantaj sağ-
lıyor. Bu fırsatı en iyi şekilde 
değerlendirme gayretindeyiz” 
ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Genel Mer-
kezindeki toplantıya, Ulus-
lararası Taşımacılık ve Lo-
jistik Hizmet Üretenleri 
Derneği (UTİKAD), Ulus-
lararası Nakliyeciler Derneği 
(UND), Demiryolu Taşı-
macıları Derneği (DTD), İs-

tanbul Gümrük Müşavirleri 
Derneği (İGMD), Türkiye 
Kargo, Kurye ve Lojistik 
Derneği (KARİD), Türkiye 
Nakliyeciler Derneği (TND), 
Gümrüklü Antrepocular 
Derneği (GAİD), Ağır Nakli-
yeciler Derneği (AND), Tür-
kiye Liman İşletmecileri Der-
neği (TÜRKLİM) ve Türk 
Sanayicileri ve İş İnsanları 
Derneği (TÜSİAD) Lojistik 
Alt Çalışma Grubu temsilci-
leri katıldı.
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yaş meyve ve sebze, çiçek ve 
hijyenik belgeler olarak ayrıl-
dığını kaydetti.

TSE’ye yapılan başvurular 
sonrasında araçların içi TİP 
testleri yapıldığını, üreticile-
rin bundan sonra yetkilendi-
rildiğini söyleyen Emer, TİP 
Belgesinin üreticiye ATP bel-
gesinin aracı verildiğini bilgi-
sini paylaştı.

“Bozulabilir Gıda Madde-
lerinin Taşınması Hakkında 
Yeni Mevzuat ve Uygulama-
lar Çalıştayı” kapsamında U-
laştırma ve Altyapı Bakanlığı, 
Ulaştırma Hizmetleri Düzen-
leme Genel Müdür Yardımcı-
sı Murat Korçak’ın modera-
törlüğünde “ATB ve BTB’nin 
Sektöre Etkileri” konulu pa-
nel düzenlendi.

Panele; UND İcra Kurulu 
Başkanı Alper Özel, TAİD 
Başkan Yardımcısı ve Tır-
san Treyler Üretim Müdü-
rü Çetin Sarvan, TREDER 
Sorumlusu ve BRF Treyler 
Üretim Müdürü Cihan Kar-
yeli, ve FAO’dan Taşımacılık 
Uzmanı Mehmet Tarakçıoğlu 
konuşmacı olarak yer aldı. 

Dr. Murat Koçak, kamu ile 
birlikte özel sektörle iş birliği 
mekanizması oluşturmanın 
ana hedeflerinden biri oldu-
ğunu vurguladı. Kalite artışı-
nın hem taşımacılar hem de 
son kullanıcılar için yararlı 
hale getirilmesi gerektiğini 
söyleyen Korçak, Türkiye’nin 
güçlü taşımacılık filosunu e-
fektif biçimde kullanmak için 
çalışmaların devam ettiğini 
vurguladı.

Panelin moderatörü Dr. 
Murat Koçak, panelin açılış 
konuşmasında, kamu ile bir-
likte özel sektörle iş birliği 
mekanizması oluşturmanın 
ana hedeflerinden biri oldu-
ğunu vurguladı. Taşımacılık 
maliyetlerinin ürünlere yansı-

AVRUPA Birliği ve Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından fi-
nanse edilen ve T.C. Ulaştır-
ma ve Altyapı Bakanlığı’nın 
himayelerinde gerçekleştiri-
len Bozulabilir Gıda Madde-
lerinin Taşınması Hakkında 
Yeni Mevzuat ve Uygulama-
lar Çalıştayı 7-8 Şubat tarih-
leri arasında Ankara’da ger-
çekleştirildi. Çalıştayda, yeni 
mevzuatlar hakkında bilgi ve-
rilirken uygulamanın detayla-
rı paylaşıldı.

Çalıştay’ın açılışında ko-
nuşan Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, Ulaştırma Hiz-
metleri Düzenleme Genel 
Müdür Yardımcısı Murat 
Korçak, “Taşımacılıkta kulla-
nılacak sıcaklıklar ve  bunları 
taşıyacak araçların standart-
larını belirledik. Araçları bu 
kapsama almak istiyoruz. 40 
bin aracı belge vermeyi amaç-
lıyoruz. Yol denetimlerini de 
çalışır hale getirmeye çalışa-
cağız. Uluslararası alanda bir 
altyapı var, bu sayede yurt-
dışına aktarılan döviz kaybı 
son buldu. Proje kapsamında 
araçları sıcaklık derecesine 
göre sınıflandırıyoruz. Böy-
lece ilaç taşımacılığı, aşı ta-
şımacılığı, ilerde yaş meyve 
taşımacılığında sıcaklıklar 
belirlenecek. Bozulabilir gıda 
taşımacılığını biz çok önem-
siyoruz. Amacımızı bozula-
bilir gıda taşımacılığında bir 
sinerji oluşturmak ve iletişimi 
geliştirmektir” dedi.

Yaptığı konuşmada bozula-
bilir gıda maddelerinin taşın-
masının çok önemli olduğu-
nu belirten Tarım ve Orman 
Bakanlığı AB Uyum Daire 
Başkanı Zeynep Özkan, “Biz 
yaklaşık 2 yıldır Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı’nın bu pro-
jesini takip ediyoruz. Bizler 
her ürettiğimiz üç gıdadan 
birini çöpe atıyoruz. Uygun 
olmayan hasat koşulları ve 
depolama koşulları nedeniyle 
gıda kaybı fazla oluyor. Ülke-
mizde 19.1 milyon ton gıdayı 
her yıl çöpe gidiyor. Özellik-
le nakliyede ambalajlamanın 
doğru yapılmaması, saklama 
koşulları, yol durumları ve so-
ğutma sistemleriyle bu kaybın 
büyük oranda indirilebilece-
ğini gördük. Hallerde soğuk 
hava depolarının gerekli ol-
duğu gerçeğini yaşadık. Yeşil 
mutabakat kapsamında bak-
tığınızda sürdürülebilir tarım 
ve sürdürülebilir ulaşımın 
önemi bir kez daha ortaya çı-
kıyor” diye konuştu.

TSE Genel Sekreter Yar-

dımcısı İlhami Aktürk de 
konuşmasında ATP ile ilgili 
TSE’nin yaptığı çalışmalar-
dan bahsetti. Konuşmasın-
da lojistiğin öneminden ve 
Türkiye’nin küresel ticaret 
merkezlerinin kavşağında 
bulunduğunu söyledi. ATP 
Tip testlerin 3 adet test mer-
kezinde yapıldığı bilgisini ve-
ren Aktürk,  ATP uygunluk 
belgesi araçların periyodik 
muayeneleri 8 farklı merkez-
de yapıldığını kaydetti.
Bozulabilir ürünler taşıyan 

araçlarda T-FrC belgesi 
bulunacak

Bozulabilir gıda taşımacı-
lığında kullanılan özel ekip-
manlar hakkındaki yönet-
melik hakkında bilgi veren  
Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı Daire Başkanı Sinan O-
ğuz, “Yönetmelik ile ATP’ye 
uygun araçları için ATP uy-
gunluk belgesi ve yurtiçi ta-
şımacılıkta kullanılan 40 bin 
araca verilecek Bozulabilir 
Gıda Taşıma Belgesi (BGTB) 
verilmesini sağladık. Bu bel-
geler 5 yıl süreyle verilecek 
ve araçlar için levha verilecek 
ve denetçiler buna bakacak-
lar. Yurtiçi taşımacılık T-FrC 
ayırt edici işareti yer alacak.”

TSE Kombine Taşımacılık 
Müdürü İlyas Emer de soğuk 
zincir taşımacılığının geniş 
bir kapsama sahip olduğunu 
belirterek bunların ilaç, gıda, 

yurtiçi taşımacılık kısmında 
yaşandığının altını çizdi.

“Uluslararası taşımaları 
ATP konvansiyonuna uygun 
olarak yapıyoruz ve filomuz 
bu standartlara uygun” diyen 
Özel, teknik süreçlerde ve pe-
riyodik muayenelerde eksik-
likler yaşanabildiğini bunun 
da denetlemeler yaygınlaştıkça 
ortadan kalkacağını belirtti.

Yurtiçi taşımalarda kayıp 
ne kadar düşerse ülke reka-
betçiliğinin o derece artaca-
ğını anlatan Özel, “Avrupa, 
Orta Asya olmak üzere tüm 
bölgelere yoğun frigorifik ta-
şımalar yapıyoruz. Avrupa’da-
ki birçok ülkeyle karşılaştırı-
lamayacak kadar güçlü bir filo 
yapımız var. Türk taşımacısı o 
yüzden Avrupa’da tercih edi-
liyor” dedi.

Yeni yönetmelik ve uygula-
malardaki standart artışının 
sektöre getirdiği maliyetleri 
yorumlayan Özel, “Bir takım 
teşvik mekanizmaları devlet 
tarafından gündeme getiri-
lebilir. Bunu Avrupa ülkele-
rinde görüyoruz. Hızlı uyum 
sağlanması için teşvik ve des-
tekler devreye alıyor” dedi.

FAO Taşımacılık Uzmanı 
Mehmet Tarakçıoğlu ise BM 
kuruluşu olarak ve Türkiye’de 
82 yıldır faaliyet gösterdikle-
rini belirterek, FAO olarak 
küresel anlamda gıda güven-
liği sistemine geçtiklerini ve 
gıdanın fiziki bulabilirliği 
ve bunlardan faydalanılması 
kapsamında iyileştirmeler ü-
zerinde çalıştıklarını söyledi.

TREDER adına katılan ve 
BRF Treyler Üretim Müdürü 
Cihan Karyeli ise “ATP bizim 
açımızdan son derece önemli. 
Kalitenin korunması, belge-
lendirilmesi, gıda sarfiyatının 
minimum seviyeye düşürül-
mesi, kullanılan araçlarda 
standardizasyonların sağlana-
rak maliyetlerin düşürülmesi 
ATP’nin önemini gösteriyor” 
dedi. TSE’nin yaptığı testle-
rin üretim süreçlerine olan 
etkilerini anlatan Karyeli, 
TSE’nin testleri sayesinde ne 
gibi eksikliklerin olduğunu 
görüp, süreci yeniden değer-
lendirdiklerini ve buna göre 
müdahale ettiklerini belirtti.

TAİD adına katılan TAİD 
Başkan Yardımcısı ve Tır-
san Treyler Üretim Müdürü 
Çetin Sarvan pandemi süre-
cinin lojistiğin önemini bir 
kez daha gösterdiğini vurgu-
ladı. TAİD üyesi yerli yabancı 
üreticiler olarak 2035 yılına 
hazırlandıklarını söyleyen 

Sarvan, “Ticari araçlar sevi-
yesinde en verimli, en yeşil 
araçların üretilmesini sağla-
mak için çalışıyoruz. ATP 
konusunda her türlü mükel-
lefiyeti sağlamakla görevliyiz. 
Bu yüzden tüm üreticiler ye-
ni TİP belgelerini alıyorlar” 
dedi. Tırsan’ın ödüllü Ar-Ge 
merkeziyle ve patent konu-
sunda alanlarında ilk sırada 
olduklarını söyleyen Sarvan, 
sektörünün Avrupa’daki en 
büyük Ar-Ge merkezini aça-
caklarını da sözlerine ekledi.

Yeni mevzuatlar  
ve sektörel uygulamalar 
detaylı şekilde masaya 

yatırıldı
Çalıştayın ikinci gününde 

“Soğuk Zincir Taşımacılığı” 
başlığında dördüncü panel 
gerçekleştirildi.

Bozulabilir Gıda Madde-
lerinin Taşınması Hakkında 
Yeni Mevzuat ve Sektörel Uy-
gulamalar Çalıştayı’nın ikin-
ci gününde “Soğuk Zincir 
Taşımacılığı” başlığında dü-
zenlenen panelin moderatör-
lüğünü ATP Uzmanı Emrah 
Deniz  üslenirken, Netlog Lo-
jistik Özel Müşteriler Grup 
Müdürü Sait Can Şardağ, İm-
san Lojistik Genel Müdürü 
Kerem İmrak ve SKT Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı İb-
rahim Baki konuşmacı olarak 
yerlerini aldı.

Şardağ: “Yılda 1.3 milyon 
sıcaklık kontrollü, ATF 

kapsamında sevkiyatı 
gerçekleştiriyoruz”

Netlog Lojistik Özel Müş-
teriler Grup Müdürü Sait 
Can Şardağ, “Netlog hem 
Netlog markasıyla hem de ısı 
kontrollü taşımalar yapan Po-
larXP ile yılda 7 milyon ton 
gıda ürünü taşıyor. Bu önemli 
bir miktarda taşıma hacmi-
dir. Bu miktardaki taşımaları 
sorunsuz olarak gerçekleş-
tirmek için sürekli yatırım 
yapıyor ve süreçleri çok ya-
kından takip ediyoruz. Gıda 
lojistiği demek, insan sağlığı 
ile doğrudan ilgili bir süreçtir. 
Bunun sorumluluğu ile işleri-
mize devam ediyoruz” dedi.

Yılda 1.3 milyon sıcaklık 
kontrollü, ATF kapsamında 
sevkiyat yaptıklarını söyleyen 
Şardağ sözlerine şöyle devam 
etti: “ Sıcaklık kırılması sonu-
cu oluşan hasarı yüzbinlerle 
ölçebiliyoruz. Türkiye’de üre-
tilen 1,5 milyon ton ile sebze 
ve meyvenin yüzde 3’ünü, 1,3 
milyon ton ile çiğ sütün yüzde 
13’ünü, 2,5 milyon ton ile atış-
tırmalık ürünlerin yüzde 40’ı-
nı, 1,2 milyon ton ile ambalajlı 
içme suyunun yüzde 10’unu, 
300 bin ton ile dondurulmuş 
gıdanın yüzde 25’ini ve 300 
bin ton ile dondurmanın yüz-
de 90’ını taşıyoruz.” 

ması konusunda çok dikkatli 
olunması gerektiğinin altını 
çizen Koçak, “Dolayısıyla 
yapılan yönetmelik çalışma-
larında ve uygulamalarda ek 
maliyetlerin, son kullanıcı o-
lan halkımıza yansımamasını 
sağlamak gerekiyor. Önemli 
olan bir kalite artışı sağlamak 
ve bu artışın hem taşımacılar 
hem de son kullanıcılar için 
yararlı bir noktaya getirilmesi 
gerekiyor. Yaptığımız uygula-
malarda hep bu konuya dik-
kat etmeye çalıştık” dedi.

Özel: “Uluslararası 
taşımacılıkta güçlü bir

frigorifik altyapıya sahibiz”
“ATP ve BTB’nin Sektöre 

Etkileri” konulu panele katı-
lan UND İcra Kurulu Baş-

kanı Alper Özel, bozulabilir 
ürünlerin taşınmasında ulus-
lararası taşımalarda sorun 
yaşanmadığını söyleyerek, 
yeni mevzuatın yurtiçi taşı-
malar için önemli olduğunu 
söyledi. Önemli bir uyarıda 
bulunan Özel, “ADR’de ol-
duğu gibi uygulanma ertele-
nirse belge alan ve almayan 
firmalar nedeniyle haksız bir 
rekabet oluşabilir. Bu yüzden 
yapılacak denetimler çok 
önemli” dedi.

UND İcra Kurulu Başkanı 
Alper Özel, ülkemizin ulus-
lararası taşımacılıkta güçlü 
bir frigorifik altyapıya sahip 
olduğunu belirterek sorunun 

Dondurulmuş Gıda Sektöründe
Soğuk Zincir Hayati Önem Taşıyor

UND İcra Kurulu Başkanı 
Alper Özel

TSE Kombine Taşımacılık 
Müdürü İlyas Emer
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Sıcaklık kontrollü sevkiyat 
sayısı yılda 1 milyon 300 bin 
olduğunu ve sevk edilen ürün 
değerinin ise 10 milyar TL 
olduğunu söyleyen Şardağ, 
“Gıda güvenliğini sağlamak 
çok önemli. Bunun için de 
ürünleri doğru koşullarda 
muhafaza etmek, taşımak ve 
zamanında teslim etmek ge-
rekiyor. Dolayısıyla uçtan uca 
takip mekanizmasını hayatı-
mıza sokuyoruz ve bu süreçle-
ri müşterilerimizle paylaşıyo-
ruz” diye konuştu.

Lojistikte dijital dönüşü-
mün döngüsel ekonomiye 
katkısına da değinen Şardağ, 
Araç konum takibi ile doğru 
zamanlama, sıcaklık takibiyle 
nesnelerin interneti teknolo-
jisi sayesinde ekipmanlar bir-
birleriyle konuşuyor. Araçla-
rın içine konulan sensörlerle 
ısı takibi yapılıyor, olası bir 
ısı kırılımında erkenden ha-
berdar olunuyor. Blockchain 
ile de bütünleşik bir takip sis-
temi yapılabiliyor. Bu sistem 
izlenebilirliği sağlıyor.” dedi.

Baki: “14,5 milyon ton 
gıda heba ediliyor”

Panelin ikinci konuşmacısı 
SKT Lojistik Yönetim Ku-
rulu Başkanı İbrahim Baki, 
Kovid nedeniyle konuşmasını 
zoom üzerinden yaptı.

“Dünyada israfın büyüklü-
ğü ise 1 trilyon dolar olarak a-
çıklanıyor” diyen Baki, “14,5 
milyon ton gıda heba edili-
yor. Bazı hesaplamalara göre, 
zayi edilen bu gıdanın parasal 
karşılığı ile her yıl 80 hastane 
yapılabilir. Sadece çöpe atılan 
ekmekle 500 tane okul yapıla-
bilir.  TİM rakamlarına göre 
163 milyar dolarlık ihracatın 
22 milyar doları tarım ürün-
lerinden oluşuyor. Uluslara-
rası taşıma yapan frigorifik 
araçların tamamına hazır ol-
duğuna ve adaptasyonunun 
gerçekleştiğini görüyoruz. 
Hiçbir problem yok. 4500-5 
bin araçtan söz ediyoruz. Yak-
laşık yüzde 70’i 0 araçlardan 
oluşuyor. Aracın sırtına kona-
na kadar olan bölümde büyük 

sıkıntılar yaşıyoruz.” dedi.
İmsan Lojistik Genel Mü-

dürü Kerem İmrak, CMR 
Sigortası’yla ilgili süreçleri 
paylaştı. CMR sözleşmesi 
hakkında bilgiler verdikten 
sonra uygulamanın ATP’yi 
destekleyici bir konvansiyon 
olduğunu söyleyen İmrak, 
“Gönderici ve ekipmanlara 
atıflar yer alıyor. Gönderici 
alıcı bilgileri, gümrük for-
maliteleri CMR’de yer alıyor. 
Hasar ve ziyan durumunda, 
malın gecikmesi, evrak ek-
sikliği nedeniyle beklemeler 
CMR içinde yer alıyor.” dedi.

CMR’nin bozulabilir 
ürünlere atıfların yer aldığı 
maddeler anlatan İmrak, yük-
leme, boşaltma gibi işlemlerin 
gönderici sorumluluğunda 
olduğundan nakliyecinin yü-
kümlülüğü kalmadığını an-
cak nakliyecinin bunu ispat 
etmesi gerektiğini anlattı.

Deisko Ltd. Şti. Genel 
Müdür Eppo Woortman, 
“ATP kuralları bir yük ola-
rak görülmemelidir. Bunlar, 
şirketlerin lojistik uygulama-
sının, dağıtımının daha yük-
sek verimliliğine çok olumlu 
katkıda bulunabilir.” dedi. 
Eppo Woortman, doğru e-
kipmanla ve biraz bilgi biri-
kimiyle mikro dağıtım daha 
verimli ve daha sürdürülebi-
lir olabilir. Sıcaklık kontrolü 
bakışı, yalnızca gıda taşımak-
tan çok daha geniş olmalı-
dır.” dedi.

Gıda kalitesinin 
korunmasında soğuk zincir 

lojistiğinin önemi büyük
Bozulabilir Gıda Madde-

lerinin Taşınması Hakkında 
Yeni Mevzuat ve Sektörel 
Uygulamalar Çalıştayı’nın 
ikinci gününde “Gıda Kalite-
sinin Korunmasında Soğuk 
Zincirin Önemi” adlı üçün-
cü panel gerçekleştirildi. 
Moderatörlüğünü Mevzuat 
Uzmanı Ernail Hayırlı’nın 
yaptığı panele; Beyaz Et Sa-
nayicileri ve Damızlıkçıları 
Birliği Derneği (BESD-BİR) 
Genel Sekreteri Prof. Dr. Ah-

met Ergün, Türkiye Süt, Et, 
Gıda Sanayicileri ve Üretici-
leri Birliği (SETBİR) Yaşar 
Birleşik Pazarlama Tedarik 
Zinciri Direktörü Ali Hakan 
Ünsal katıldı.

Paneldeki konuşmasına, 
özellikle pandemi sürecin-
den sonra gıdanın silahtan 
daha önemli hale geldiğini 
söyleyen Beyaz Et Sanayici-
leri ve Damızlıkçıları Birliği 
Derneği (BESD-BİR) Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Ahmet 
Ergün, öncelikle beyaz etin 
üretimin başlangıcından 
tüketiciye ulaşıncaya kadar 
olan süreci anlattı.

BESD-BİR’in Türkiye’de-
ki üreticilerin yüzde 70’ini 
temsil ettiğini söyleyen Er-
gün, “Dünyadaki kanatlı 
eti üretimi diğer etlere oranla 
daha fazla artarak, 2016 yı-
lından sonra en fazla üreti-
len konuma geçmiştir. 2020 
yılında toplam 2 milyon 194 
bin 475 bin ton kanatlı et ü-
retildi. Gıdanın silahtan daha 
stratejik olduğu yeni bir dün-
yadayız. Kanatlı ette Yıllık 5 
milyar dolar ciro yapılıyor, 
kanatlı eti ihracatı 579 mil-
yon dolar” dedi. 

Ünsal: “Gıda 
taşımacılığında kontrollerin 

önemi büyük”
Türkiye Süt, Et, Gıda Sa-

nayicileri ve Üreticileri Bir-
liği (SETBİR) Yaşar Birleşik 
Pazarlama Tedarik Zinciri 
Direktörü Ali Hakan Ünsal 
ise gruplarının faaliyetlerini 
anlattı. Ünsal, “8 adet direkt 
dağıtım yaptığımız bölgeleri-
mizden 100’ün üzerinde ba-
yilerimizle birlikte yıllık 120 
bin adet sefer gerçekleştiriyo-
ruz. Bir seferimizde ortalama 
50 müşteriye uğranılıyor. Bu 
seferlerimizi 600 adet özel 
soğutuculu artı 4-18 dereceli 
araçlarla yapıyoruz. Hepsinin 
ısı kontrolleri her sevkiyat 
için ölçümleniyor. 

Et, süt şarküteri ürünleri 
0-4 derece, sebze ve meyveler 
8-12 arasında, açık ve paketli 
et ve malık ürünleri 1 derece, 

donuk ürünlerimiz ise -8 ile 
24 ederece arasında muhafaza 
ediliyor.”  dedi. 

Ünsal, ürünlerin fire ne-
denlerini ise şöyle sıraladı: 
“Etkin planlama yapılama-
ması, bilgi eksikliği, taşıma 
ve depolama koşullarındaki 
hatalar nedeniyle iadeler ve 
fireler çok yüksektir. Talep 
planlama çalışmalarını ye-
tirsizliği sonucu yüksek stok 
miktarları, lojistik maliyetler 
ve raf ömrü dolması sonucu 
imhalar ile talebin karşılana-
maması kaynaklı satış kayıp-
ları olmaktadır.”

Güvenli gıda taşıma-
sı için gıda taşımacılığında 
kontrollerin, soğuk taşıyıcı 
araçların, soğuk odaların, 
sıcaklık ölçüm cihazları vb 
ekipmanların sertifikasyonu-
nun, kalibrasyonun, bakım 
ve kontrolleriyle, döküman-
tasyonunun son derce önem-
li olduğunu söyleyen Ünsal,  
“Tüm kritik kontrol noktala-
rında yapılan ölçümler kayde-
dilmeli ve saklanmalıdır. Da-
ta logger kullanılarak çapraz 
kontrol yapılmalıdır” dedi. 

Ünsal, taşınacak ürünlerin 
tek tek çok iyi bir şekilde ta-
nımlanması, yol boyunca ara-
cın içindeki sıcaklık ve nem 
kontrolünün düzenli olarak 
kontrol edilmesi, taşımanan 
titizlikle ve hijyenik koşullar-
da yapılması, araç depolama 
işlemlerinin ürünün cinsine 
uygun sıcaklıklarda yapılma-
sı, araç depolama alanının 
klimasının bakım ve kontrol-
lerinin yapılmasını da önemli 
unsurlar olarak sıraladı. 

Ali Hakan Ünsal, 
Türkiye’de lojistik sektö-
rünün güçlü yönü olarak 
her yıl cironun artması ve 
Türkiye’nin stratejik konum-
da olmasını gösterdi. Ancak 
pandemi nedeniyle son bir 
yıldır yeterince yatırım yapıla-
maması, araç siparişi verildik-
ten sonra teslimat sürelerinin 
uzamasını ve yüksek maliyet 
artışlarını olumsuzluklar ola-
rak sıraladı.  

Ünsal, sektörde şoför sı-
kıntısı yaşandığını belirterek, 
çözüm için şoför meslek lisesi 
kurulması gerektiğini söyledi.

SOĞUK zincir perakendede mal kabul aşamasın-
dan başlıyor. Taze ve donmuş gıda üreticileri gıdaları 
yasal düzenleme gereği soğuk zinciri muhafaza ede-
rek satış noktasına veya deposuna ulaştırılıyor. Üre-
ticiden frigorifik araçlarla gelen ürünler, perakende 
firmasının sorumlu mal kabul personeli tarafından 
kontrol edilerek alınıyor. Taze gıdanın cinsine ve 
firmaların kalite güvence anlayışına göre şekillenen 
bir dizi kontrolden geçirilerek hızla soğuk odalarda 
korunmaya alınıyor. Taze ve donmuş gıdalar türleri-
ne göre farklı sıcaklıklardaki reyonlarda satışa sunu-
luyor. Reyon sıcaklık kontrolleri çeşitli yöntemlerle 
sürekli olarak yapılmalı. Ayrıca bazı satış noktaları sı-
caklığa hassas gıdaların soğuk zincirinin kırılmadan 
taşınabilmesi için tüketicilerine dondurulmuş gıda 
torbası, sıcaklık koruma çantası, özel strafor kutu-
lar vb. çözümler de sunuyor. Bu çözümler sayesinde 
gıdalar soğuk zinciri kırmadan güvenli şekilde sevk 
edilip saklanabilmekte ürünlerin tazeliği ve güvenlik 
şartları korunuyor.

Çabuk bozulabilen soğukta muhafaza gerektiren 
ve dondurulmuş gıdalar açısından bakıldığında ya-
pılması gerekenler bulunuyor. Ürünün korunması i-
çin gerekli olan ısı lojistik sürecin tamamında (depo-
lama, elleçleme, taşıma) sürdürülmeli. Herhangi bir 
süreçte ürünün korunduğu ısının değişmesi ürünün 
bozulmasına ve içerisinde zararlı mikroorganizmalar 
ve canlıların çoğalmasına neden oluyor. Bu yüzden 
yeniden paletleme, taşıma gibi durumlarda ortam 
sıcaklığı belirlenen seviyeleri geçmemeli. Yükleme 
ve boşaltma işlemleri için gerekli altyapı sağlanmaz-
sa mallar daha depodan çıkmadan fire verebiliyor. 
Yükleme, boşaltma ve tasnifin en risksiz şekilde ya-
pılabilmesi için hazırlanmış geniş, serin ve hareketli 
platformlar bulunmalıdır. Ürünler özelliklerine göre 
sınıflara ayrılıp depoya yerleştirilmelidir. Bundan 
önce ürün grupları oluşturularak, her ürün grubu 
için sağlanması gereken şartlar belirlenmelidir.

SOĞUK ZINCIR
LOJISTIĞININ 
ÖNEMI ARTIYOR
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TEKSTIL sektörü için lojistik faali-
yetler hayati bir önem taşıyor. Bunun 
nedenleri arasında, ürünlerin devir 
hızının yüksek olması ve pazarda-
ki talebin dönemsel olması geliyor. 
Tekstil ürünlerinin belirli bir dönem-
de pazara arz edilmeleri gerektiğin-
den tedarik zinciri ile ilgili planlama-
nın mükemmel olması gerekiyor.

Türkiye tekstil ve hazır giyim en-
düstrisi ülkenin tarihsel ekonomik 
gelişiminde büyük öneme sahip. 
Türkiye’nin en önemli üretim da-
lı haline gelen tekstil ve hazır giyim 
sektörü, 1980’ lerden bu yana gelişen 
global rekabet ile firmaları, kaynak 
kullanımı, üretim, dağıtım ve ürün-
lerini satış konularında dünya geneli 

alternatifler bulmaya zorladı. Glo-
balizasyonun sonucu olarak artan 
rekabet ve tedarik zincir yönetimi 
öneminin artmasıyla, tekstil ve hazır 
giyimde lojistik yönetimi konusu da 
daha ön plana çıkmaya başladı.

En çok istihdam ve katma değer ya-
ratan sektörlerin ilk sıralarında tekstil 

ve hazır giyim yer alıyor. 
Günümüzde, ülkelerin sanayi stra-

tejilerinde tekstile özel önem göster-
meye başlamalarıyla birlikte, rekabet 
koşulları oldukça zorlaştı. Ülkemizde 
de bu yeni döneme uygun, özellikle 
yeni pazarlama açılma konusunda 
stratejiler geliştirilmesi gerekiyor.

Tekstil taşımalarını genellikle 
karayolu üzerinden hedef ülkelere 
ulaştıran Türk uluslararası taşımacı-
lık şirketleri, tekstil endüstrinin en 
önemli güçlerinden biri olarak faali-
yet gösteriyor. Sektörümüzün önde 
gelen firmaları dergimiz için tekstil 
lojistiğine yönelik büyüme planlarını 
ve sektörün geleceği ile ilgili öngörü-
lerini aktardı.

DEĞIŞIM ve hızın süreklilik 
arz ettiği tekstil taşımacılığın-
da ihtiyaçlara cevap vermenin 
her zaman kolay olmadığını 
belirten Emanetoğlu, “NGL 
olarak özelikle hızlı taşıma-
cılık alanında sunduğumuz 
minivan araç seçeneğiyle 
Avrupa taşımalarımızda or-
talama 2-3 gün gibi kısa bir 
sürede ilgili ürünlerin nihai 
adrese teslimatını yaparak 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını 

karşılıyoruz. Kolili, askılı ve 
rulo tekstil ürünlerini son tes-
limat noktasına parsiyel veya 
komple olarak güvenle taşıya-
biliyoruz.” dedi.

Tekstil lojistiği alanın-
da ki iş hacmin ve müşteri 
portföyleri hakkında bilgi 
veren Emanetoğlu, “Teks-
til sektörü, Türkiye’nin en 
yoğun ihracatının yapıldığı 
alanlardan biri. Bu nedenle 
bizim de ihracat taşımaları-
mızda önemli bir yere sahip. 
Genel ihracat taşımalarımı-
zın yüzde 20 ila 30 arasını 
tekstil ürünleri oluşturuyor. 
Finlandiya, Baltık ülkeleri, 
Polonya ve Çekya başta ol-
mak üzere dünyanın birçok 
yerine kara, hava ve deniz 
yolu ile hizmet ettiğimiz bir-
çok müşterimiz bulunuyor.”

Tekstil sektörünün lojistik 
alımlarında birinci önceli-
ği hız ve hasarsız teslimat-
tır. Özellikle de hazır giyim 

Tekstil Sektörü İçin 
Lojistik Faaliyetler
Hızlı ve Hasarsız Olmalı

Norther Global Logistics (NGL) 
Kurucu Ortağı 

Ferhat Emanetoğlu

landıklarını belirten Çelikel, 
“Karayolu taşımalarımızda 
özellikle minivan araçlarımız-
la Avrupa ülkelerine 36-48 
saat aralığında ulaşabiliyoruz. 
Ayrıca hem Türkiye’de hem 
de Almanya’da depolarımız-
da tekstil ürünlerinin kısa ya 
da uzun süreli depolanması 
konusunda da hizmet veriyo-
ruz” dedi.

Tekstil taşımalarının, top-
lam iş hacimlerinin yaklaşık 
yüzde 15’ini oluşturduğunu 
vurgulayan Çelikel, “Müş-
teri portföyümüz arasında 
Avrupa’nın ve Türkiye’nin 
önemli moda markaları ve 
Türkiye’nin büyük ihracatçı 

FAALIYETLERINE 2014 
yılında başlayan, perakende 
giyim, ayakkabı ve kumaş 
taşımacılığı konusunda sek-
törün öncü firmalarından In-
termax Logistics, tüm lojistik 
sürecinizi etkin bir şekilde 
yönetiyor, takip ediyor ve en 
hızlı şekilde teslimatını sağ-
lıyor. Intermax Logistics Yö-
netim Kurulu Başkanı Savaş 

Çelikel Intermax Logistics’in 
tekstil lojistiğine yönelik 
büyüme planlarını ve 2022 
yılında öncelikli hedeflerini 
KargoHaber’e anlattı. Tekstil 
sektöründeki müşterilerine 
lojistik anlamında her za-
man en iyi hizmeti sunmaya 
odaklandıklarını ifade eden 
Savaş Çelikel,  yeni müşteriler 
kazanarak bu alanda önemli 
oyuncular arasına girmeyi is-
tediklerinin altını çizdi.

Tekstil sektörünün ihtiyaç-
larına yönelik lojistik hizmet-
ler sunan Intermax Logistics,  
rulo, kolili ve askılı olmak 
üzere tekstil ürünlerini Türki-
ye ile Avrupa ülkeleri arasın-
da taşıyarak tam zamanında 
teslim ediyor. Her sektörde 
olduğu gibi, tekstil sektörün-
deki müşterilerine de lojis-
tik anlamında her zaman en 
iyi hizmeti sunmaya odak-

takdirde ürün kalitesinde bo-
zulmalar meydana gelebiliyor. 
Bununla birlikte ürünlerin 
uzun süreli güneş ışığına ve 
yüksek neme maruz kalmama-
sı gerekiyor. Bunların yalnızca 
iyi ekipmanla yapılması bir ye-
re kadar mümkün.

Intermax Logistics olarak 
biz aynı zamanda uzman per-
sonelimiz sayesinde her türlü 
önlemi alarak taşıma işlemini 
sıfır hata ile gerçekleştirebili-
yoruz. Tekstil, hızlı büyüyen 
ve sürekli sirkülasyon halinde 
olan bir sektör. Tüm dünyada 
moda akımları belirli dönem-
lerde durmaksızın değişim 
gösteriyor. Lojistik sektörü 

de bu değişimin hızına, hız-
lı teslimatla ayak uydurmak 
zorunda. Hızın her zaman 
mümkün olmadığı durum-
larda ise zamanında teslimat 
ilkesi önem kazanıyor. Aynı 
zamanda tercih edilecek lojis-
tik partnerin Avrupa’da güçlü 
acente ağları olması gerekiyor. 
Bu sayede Avrupa içinde de 
kolayca hareket edilebiliyor.”

Türkiye tekstil sektörünün 
2021 yılında gerçekleştirdiği 
ihracatla Cumhuriyet tarihi 
rekoruna ulaştığının altını 
çizen Savaş Çelikel,  200’ün 
üzerinde ülkeye tekstil ürün-
leri ihraç edildiğini, ihracat 
yapılan ülke sayısı arttıkça, 

firmaları bulunuyor. Verdiği-
miz kaliteli hizmet sayesinde 
uzun yıllardır aynı markalarla 
çalışmaya devam ediyoruz” 
diye konuştu.

“Tekstil hızlı büyüyen ve 
sürekli sirkülasyon halinde 

olan bir sektör”
Her sektörün kendi içinde 

farklı dinamikler barındırdığı-
nı belirten Savaş Çelikel söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Tekstil 
sektörü de özellikle lojistik 
hizmet alımı konusunda özel 
gereksinimlere ihtiyaç duyu-
yor. Bunlar arasında tekstil 
ürünlerinin türüne göre taşı-
ma yapabilecek araç filosunun 
olması, örneğin askılı ürün ta-
şıyabilecek tertibatta araçların 
bulunması gibi konular öne çı-
kıyor. Askılı ürünlerin ütüleri-
nin bozulmaması, askı demir-
lerinde herhangi bir paslanma 
olmaması da çok önemli. Aksi 

TEKSTIL SEKTÖRÜ LOJISTIK HIZMET ALIMINDA
ÖZEL GEREKSINIMLERE IHTIYAÇ DUYUYOR

NGL TEKSTIL 
LOJISTIĞINDE 
YÜZDE 25’LIK 
BÜYÜME HEDEFLIYOR

Intermax Logistics 
tekstil sektöründe en 
iyi hizmeti sunmaya 
odaklandı. 

Kara, hava, denizyolu, intermodal taşımacılık, 
depolama, yurtiçi ve yurtdışı dağıtım, 
gümrükleme, sigorta işlemleri, katma değerli 
hizmetler ve proje taşımacılığı hizmetlerini 
başarı ile gerçekleştiren Norther Global Logistics 
(NGL) Kurucu Ortağı Ferhat Emanetoğlu ile 
tekstil lojistiği hakkında röportaj gerçekleştirdik. 

Intermax Logistics Yönetim 
Kurulu Başkanı Savaş Çelikel

Türkiye’nin geleneksel 
olarak en güçlü olduğu 
alanların başında gelen 
tekstil ve hazır giyim sektörü 
ekonomide yaşanan negatif 
etkilere rağmen önemini 
korumaya devam ediyor.  

Birinci sayfadaki haberin devamı
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sektöründe bu öncelik daha üst 
seviyededir diyen Emanetoğlu ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü, “Çünkü 
sezon bazlı satış politikalarının ol-
masından dolayı bir an önce ürün-
lerin alıcı tarafından teslim alınma-
sı ve perakende satış için hazır hale 
getirilmesi gerekiyor. Bu nedenle 
tekstil taşıması yapacak firmaların 
bu alanda hızlı hareket edebilmesi 
önem arz ediyor.

En önemli ihtiyaç, hız ve güvenli 
teslimat.  Firma olarak bu faktörleri 
göz önüne alarak hizmet veriyoruz. 
Minivan Express taşıma modeli-
miz bu alanda çok yeni olmasa da 
hala geçerli bir trend diyebiliriz. 
Minivan hizmetimizin gümrük ka-
pılarında geçiş önceliği, teslimat sü-
relerini kısaltması ve müşteri mem-
nuniyetini üst seviyeye taşıması, 
tekstil sektörünün lojistikte aradığı 
hız ve güveni karşılıyor.” 

Tekstil lojistiğinde karşılaşılan en 
temel sorunlar ve çözüm önerilerini 
aktaran Ferhat Emanetoğlu, “ Teks-
til lojistiğinde en önemli sorunlar-
dan biri üretim kaynaklı gecikmeler-
dir. Birçok sebep kaynaklı yaşanılan 
gecikmeler sonucu ortaya çıkan satış 
yapılan müşterilerin memnuniyet-
sizliği, bazı durumlarda alıcı firma-
ların üretimlerinin durma noktasına 
gelmesi ve buna karşılık tekstil fir-

malarına uyguladıkları cezai şartlar 
tekstil firmalarını zora sokuyor.

Yaşadıkları üretim kaynaklı ge-
cikmeler sonucunda kaybettikleri 
gün kaybını yolda kazanmaları için 
ekspres servisler sunuyoruz. Hem 
hacimli yüklerde express TIR taşı-
macılığı yapabiliyor, hem de üreti-
me bağlı çalışan alıcı firmalara müş-
terilerimizin ürünlerinin bir kısmını 
minivan araçlarımızla daha önceden 
teslim edebiliyoruz. Bu sayede üre-
tim bantlarının durmamasına ola-
nak sağlıyoruz.” dedi.

Tekstil lojistiğine yönelik bü-

yüme planlarından ve 2022 yılı 
hedeflerinden bahseden Emane-
toğlu, “Öncelikli hedeflerimizin 
arasında her zaman müşteri mem-
nuniyeti ve hizmet seviyemiz yer 
alıyor. Bunun yanında müşterile-
rimizin ürünlerini sıfır hata, zama-
nında ve istenilen noktaya teslim 
etmeye devam edeceğiz. Büyüme 
hedeflerimiz arasında, genel ola-
rak Türkiye’de tekstil ihracatının 
artışını da göz önüne alarak yeni 
müşteriler kazanmak ve bu alanda 
yüzde 25’lik bir büyümeye ulaş-
mak bulunuyor.” şeklinde konuştu.

her bölgeye ulaşabilen güçlü net-
workleri bulunan lojistik partnerle-
rin de öne çıktığı bilgisini verdi.

Tekstil ürünlerinin uzun süre-
li güneş ışığına maruz kalmaması, 
araç içi sıcaklık değerlerinin 15-20 
0C, nem oranının da yüzde 50-55 
civarında olmasına özen gösteril-
mesi gerektiğini aktaran Çelikel, 
Yükleme yapılmadan önce taşıma 
bölümlerinin kuru ve temiz olması, 
aracın olabildiğince çok yükle dol-
durulması da lojistik maliyetlerini 
düşüreceğinden, ithalatçı ve ihracat-
çıya karlılık ve rekabette ciddi avan-
tajlar kazandırıyor. Biz de bütün bu 
hususlara dikkat ederek müşterileri-
mize maksimum düzeyde verimlilik 
sağlıyoruz.” dedi.

Intermax Logistics olarak tekstil 
taşımalarımızdaki iş hacmimizi bu 
yıl yüzde 20 düzeyinde artırmayı 
hedeflediklerini dile getiren Çelikel, 
hem daimi müşterilerine en iyi hiz-
meti vererek onlarla çalışmaya de-
vam etmeyi hem de yeni müşteriler 
kazanarak bu alanda önemli oyun-
cular arasına girmeyi istediklerini 
sözlerine ekledi.
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ma gönderdiği video mesajda, 
Türkiye’de 34 bin 593 heyelan, 
4 bin 790 kaya düşmesi, 877 
çığ ve 604 obruğun kaydedil-
diğini, her yıl ortalama 25 bine 
yakın depremin meydana gel-
diğini aktardı.

Dünya genelinde yaşanan 
afet, kitlesel göç ve insani kriz-
lerin yardım faaliyetlerine du-
yulan ihtiyacı her geçen gün 
daha da artırdığına işaret eden 
Sezer, yardımların ulaştırılabil-
mesiyle etkin talep, tedarik ve 

lojistik planlamanın yakından 
ilgisi bulunduğunu söyledi.

Afet sonrası ve insani yar-
dımların ulaştırılmasında 
Türkiye’de yoğun bir çalışma 
ortaya konulduğuna değinen 
Sezer, Bangladeş’ten Yemen’e, 
Afganistan’dan Filistin ve 
Suriye’ye kadar nerede ihtiyaç 
varsa oraya gidildiğini aktar-
dı. Sezer, Filistin ve Somali’ye 
yaptıkları gibi binlerce ton 
yardımları deniz yoluyla, hız 
gerektiren yardımları kargo 
uçaklarıyla ve kara yolunun 
yetersiz kaldığı yardımları 
tren yoluyla ulaştırdıklarını 
ifade etti.

Yunus Sezer, insani lojisti-
ğin AFAD olarak paydaşla-
rıyla birlikte yoğunlaştırdık-
ları alanlardan biri olduğunu 
belirterek şöyle devam etti: 
“Öncelikli olarak afet lojistiği 
için yurt içinde çalışıyoruz. 
AFAD olarak Türkiye Afet 
Lojistik Ağı’nı sistematik bi-

leri, çatışma nedeniyle erişimi 
zor olan yerlerde milyonlarca 
insan yardım bekliyor. 

Biz, insani yardım ve afet 
alanında çalışan milli bir 
cemiyet olarak, bu alandaki 
ihtiyacı dünyaya anlatmaya, 
dünyadaki yenilikçi trend-
leri ve gelişmeleri, insani 
yardım ve afet sektörüne 
nasıl aktarabiliriz, bunun 
arayışı içerisindeyiz. Ümit 
ediyorum ki bu yenilikçi 
yaklaşımlar insan ıstırabını 
dindirmeye ve insani yükü 
azaltmaya yardım edecek” 
şeklinde konuştu.

Sezer: “Afet lojistik  
merkezleri sayesinde 

yalnız Türkiye’ye değil  
coğrafyasındaki afetlere 

maruz kalan her yere  
müdahalede bulunabiliyoruz”

Isparta’da yaşanan yoğun 
kar yağışı nedeniyle bölgede 
bulunan AFAD Başkanı Yunus 
Sezer katılamadığı için progra-

İNSANİ yardım lojistiği 
konusundaki güncel araş-
tırmalar ve uygulamaların 
paylaşılmasıyla birlikte bu 
alanda yapılacak bilimsel 
çalışmaların ilgili sektör 
faaliyetlerinin gelişmesine 
katkıda bulunulması için 
düzenlenen kongre de insani 
yardım konusundaki güncel 
araştırmalar, yenilikçi uygu-
lamalar ve bu alanda yapı-
lacak bilimsel çalışmaların, 
alanlarında uzman isimlerin 
katılımıyla tüm yönleriyle e-
le alındığı ‘Uluslararası Afet 
ve İnsani Yardım Lojistiği 
Kongresi’, “İnsani Yardım 
Lojistiği: Yeni Normal ve 
Yenilikçi Yaklaşımlar” te-
masıyla 9-11 Şubat tarihleri 
arasında online ve yüz yüze 
olarak gerçekleştirildi.

Kınık: “Yaptığımız işin 
yüzde 80’i lojistik süreç 

yönetimi”
Düzenlenen kongrenin 

açılışında konuşan Kızılay 
Genel Başkanı Dr. Kerem 
Kınık, faaliyetlerinin iyiliği 
bir yerden bir yere taşımak 
olduğunu belirterek, “Bunu 
güncelleyerek yapmaya çalışı-
yoruz. Optimum stok seviye-
leriyle istenilen malı, istenilen 
kalitede, istenilen yerde, ih-
tiyaç duyulan anda en uygun 
maliyetle bulundurmaya gay-
ret ediyoruz.

Kan hizmeti, insani yar-
dım hizmeti, afet hizmetleri, 
toplum sağlığı hizmeti gibi 
bütün bu iş süreçlerimizi ele 
aldığımızda yaptığımız işin 
yüzde 80’inin lojistik süreç 
oluşturmakta. Kızılay Lojis-
tik olarak bütün süreçlerimi-
zi Kızılayın diğer işlerinde 
olduğu gibi dijitalleştirdik. 
Bu sene hayatına başlayacak 
Kızılay Ar-Ge ve Bilgi Tekno-
lojileri şirketimiz aracılığıyla 
lojistik sektörüne yönelik de 
çok önemli dijital çözümler 
sunuyoruz” dedi.

Afet ve insani yardım ala-
nında bir kongre düzenledik-

lerini belirten Türk Kızılay 
Genel Başkanı Dr. Kerem 
Kınık, Bu kongreyi Kızılay 
Akademi ve Lojistik Der-
neği (LODER) iş birliğiyle 
düzenliyoruz. Çok sayıda 
üniversitemizin ve akademis-
yenimizin katkıları ile yine 
lojistik sektöründen çok kıy-
metli uzmanların iştirakleri 
ile gerçekleştiriyoruz. 

Türk Hava Yolları, demir-
yolları, Birleşmiş Milletler-
den Uluslararası Kızılay ve 
Kızılhaç Federasyonundan 
lojistik alanında çalışmaları 
olan çok kıymetli insanların 
iştirak edeceği hem sahadan 
tecrübelerini paylaştıkları 
hem de teorik bilgilerin ma-
saya yatırılacağı çok verimli 
bir kongre olacak. 

Bizim bu kongrede amacı-
mız, Kovid-19 pandemisi sü-
recinde küresel tedariğin et-
kilenmesinin sonuçlarını hep 
beraber yaşadık. Gerek mal ve 
hizmetlerin üretilememesi ya 
da ulaştırılamaması, gerekse 
fiyatlarının yükselmesi olarak 
bizlere yansıdı. 

Bugün dünyada doğa kay-
naklı afetler, iklim değişiklik-

çekleşti. Buna göre, insani yar-
dım faaliyetlerini güçlendire-
cek uzun dönemli iş birliğini 
pekiştirecek 100 araçlık (TIR) 
kiralama anlaşması yapıldı. Bu 
anlaşma ile Kızılay Lojistik 
vizyonuna uygun şekilde lojis-
tik operasyonlarda büyümeyi 
ve stratejik hedeflerine ulaş-
mayı amaçlarken özellikle yur-
tiçi nakliye operasyonlarında 
rekabetçi gücünü ve sahadaki 
etkinliğini arttıracak. DSV 
Lojistik CEO’su Ozan Önder, 
BM, World Food gibi birçok 
uluslararası yardım organi-
zasyonlarında yer aldıklarını 
belirtirken bu oluşum içerisin-
de yer almaktan dolayı mutlu 
olduklarını belirtti.  

Törenlerde son olarak Fev-
zi Gandur Lojistik ile Kızılay 
Lojistik arasında yeni dönem-
de işbirliğinin devamı için 
imzalar atıldı. 

Turhan: “Afet ve insani 
yardım lojistiği konusunda 
tüm uçaklarımızla destek 

veriyoruz”
Pandemi süresince afet ve 

insani yardım lojistiği konu-
sunda Tax Free uçuşların kul-
lanıldığı belirten Türk Hava 
Yolları Genel Müdür (Kargo) 
Yardımcısı Turhan Özen: “Yol-
cu uçaklarının, ortaklarımızın 
bütün birimleri ve sivil hava-
cılık genel müdürlüğünün bü-
yük desteği ve hızlı reaksiyonu 
ile beraber dünyada hava kargo 
taşımacılığına en hızlı döndü-
ren, hazırlayan hava yolların-
dan bir tanesi olduk.” dedi.

Bu yıl içerisinden Kovid 
ve Kovid’in yarattığı insani 
yardım konuları başta olmak 
üzere diğer doğal afetlerden 
kaynaklı bütün insani yar-
dım konularında da hava 
kargo uçaklarımızla, hemde 
yolcu uçaklarımızla hemde 
kargo taşımacılığı ile desteğe 
devam ettiklerini söyleyen 

mında dünyada 2020 yılında 
185 ayrı uluslararası şehre ve 
2021 yılında da 190 üzerinde 
şehre ulaştırmış durumdayız. 
Bunları Kızılay ve AFAD ile 
birlikte yapmaktan gurur du-
yuyoruz.” dedi.

İstanbul Havalimanı’na 
insani yardım merkezi 

kurulacak
Kongrede konuşma ya-

pan bir diğer isim İstanbul 
Havalimanı CEO’su Kadri 
Samsunlu oldu. Samsunlu, 
afetlerle mücadele kapsa-
mında havalimanının öne-
mine vurgu yaptığı konuş-
masında Kızılay’ın İstanbul 
Havalimanı’na kuracağı 
insani yardım merkezinin 
önemine değindi. Samsunlu, 
“İstanbul Havalimanı’nın 
kendi deprem müdahale 
planı vardır. Beklenen 7,5 
şiddetindeki depreme kar-
şı kendi ve dışarıdan gelen 
desteği nasıl yöneteceğimiz 
konusundaki iş planımızı 
tamamen oturturmuş du-
rumdayız. Hangi büyüklük-
te olursa olsun pistlerimize 
uçak inebilir. 75 bin metre-
karelik bir çadır kent alanı 
oluşturmuş durumdayız. A-
fet personelini uzun süre ba-
rındırabiliriz. En son karda 
bunu yaşadık. 7 saatte 40 cm 
kar birikti. Depremde hava 
kulesi zarar görebilir. Bunun 
için mobil komuta merkezi 
kurduk. Aynı fonksiyonu 
yerine getirebilecek bir araç 
üzerinde hava trafiğini yöne-
tebileceğiz” diye konuştu.

Kızılay’ın Uluslararası Kızıl-
haç-Kızılay Dernekleri ile bir-
likte İstanbul’a kurmayı plan-
ladığı bölgesel insani yardım 
üssü projesini desteklediklerini 
de anlatan Samsunlu, “Kızı-
lay bizim yüz akımız, gururu-
muz. Bizim havalimanımıza 
kuracağı merkezin insanlığa 
faydalar getireceğine inanıyo-
ruz. İstanbul’u küresel yardım 
dağıtılan bir merkez haline ge-
tirmek istiyorlar, biz de desteğe 
hazırız” ifadelerini kullandı.

Daha büyük lojistik  
merkezleri kurulması 

hedefleniyor
Kızılay Lojistik Genel Mü-

dürü Şevki Uyar, hızlı aksi-
yon alabilmenin Kızılayın 
1868’den beri gelen kültürün-
de bulunduğunu belirterek, 
şunları kaydetti: “Kızılay Lo-
jistikte aynı zamanda bunu 
kurumsallaştırdık. Profesyonel 
kadromuzu kurduk. Dolayısıy-
la sistem altyapımızı kurduk. 
Bunları verimli şekilde yapar 
hale geldik. Bundan sonrasın-
da da bu altyapımızı geliştirip 
daha büyük lojistik merkez-
ler kurup, kamu kurumlarıyla 
operasyonlar tesis edip neticeyi 
oluşturmak istiyoruz.”

çimde 2013’te oluşturmaya 
başladık. Türkiye afet müda-
hale planı ile Türkiye’de 15 
lojistik alan belirledik. İlleri 
birbirine destek olacak biçim-
de gruplandırdık. Bölgeleri, 
afet ve türleri, maruz kalma 
sıklığı, ortalama yıllık hasar 
verebilirlik oranı, ulaşım ve 
nüfus özelliklerini hesaplaya-
rak belirledik. AFAD mühen-
dislerimiz, AFAD lojistiğinde 
dünyada ilk olan bir model 
ortaya koydular. Modelin yö-
netim yazılımı da yerli kaynak 
ve milli imkanlarla Türkiye’de 
geliştirildi. Bu modelle böl-
gesel 27 afet lojistik merkezi 
inşa edilerek hizmete alındı.”

Afet sonrasında gereken 
çadır, battaniye, yatak ve mut-
fak setlerinin konteynerler 
içerisinde her an sevk edilme-
ye hazır şekilde 365 gün 7/24 
afet lojistik merkezlerinde 
bulunduğunu belirten Sezer 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Afet lojistik merkezleri, afet 
anında, ihtiyaçların doğru 
zamanda, doğru miktarda, 
doğru şekilde karşılanmasını 
sağlıyor. Merkezlerdeki kon-
teynerleri, içindeki envanter-
leri ve malzemelerin maruz 
kaldığı ısı ve nemi, çekici 
araçların konumunu 7/24 ta-
kip edebiliyoruz. Afet lojistik 
merkezleri yalnız Türkiye’ye 
hizmet etmiyor aynı zamanda 
coğrafyasındaki afetlere ma-
ruz kalan her yere müdaha-
lede bulunabiliyoruz. Küresel 
dolaşım sertifikasına sahip 
afet konteynerleri, dünyanın 
neresinde bir afet olursa kara, 
deniz, hava ve demir yoluyla 
oraya hızla ulaştırılabilir.”

100 TIR’lık yardım filosu 
Kızılay’ın hizmetinde

Törende ilk imza Kızılay 
Lojistik ile DSV arasında ger-

Kızılay’ın “Uluslararası Afet 
ve İnsani Yardım Lojistiği 
Kongresi” Gerçekleşti

Kızılay Genel Başkanı  
Dr. Kerem Kınık

THY Genel Müdür (Kargo) 
Yardımcısı Turhan Özen

Türk Kızılay ev sahipliğinde Kızılay 
Akademi ve Lojistik Derneği iş birliğinde 
gerçekleştirilen “Uluslararası Afet ve İnsani 
Yardım Lojistiği Kongresi”, “İnsani Yardım 
Lojistiği: Yeni Normal ve Yenilikçi Yaklaşımlar” 
temasıyla ele alındı. 

Turhan, “Aşı taşımaları in-
sani yardım anlamında çok 
önemli. Türkiye’de başta Kı-
zılay ve AFAD olmak üzere 
uluslararası birçok kurumla 
insani yardım faaliyetlerinde 
çalışmalarımız geçmişte oldu-
ğu gibi artarak, hali hazırda 
Kovid döneminde de devam 
etmekte. Yıllık bin 500 tona 
yaklaşan bir kapasiteyi Kızı-
lay ve insani ihtiyaçlar kapsa-

Birinci sayfadaki haberin devamı
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YURTİÇİ Kargo, Nielsen 
Türkiye’nin kontrolünde Türki-
ye temsili 12 ilde A, B, C1 C2 Ses 
grupları ile açık uçlu sorular yönel-
tilerek gerçekleştirilen Tech Brands 
Turkey araştırmasında kargo sek-
töründe birincilik ödülünün sahibi 
oldu. Araştırma sonucunda toplam 
40 sektör ve alt sektörde 40 farklı 
marka ödüllendirildi.  Yurtiçi Kar-
go, 2019 ve 2020 yıllarının ardından 
tüketiciler tarafından 2021 yılında 
da kargo sektörünün en teknolojik 
markası ödülüne layık görüldü.

Enerjiden dayanıklı tüketim mal-
larına, gıdadan giyime, otomotivden 
temizliğe kadar 40 farklı kategoride 
markaların ödüllendirildiği Tech 
Brands Turkey ödül töreni Beşiktaş 
IF Performance Hall’de gerçekleşti-
rildi. Görkemli gecede kargo sektö-
rünün en teknolojik markası ödülü-
nün sahibi olan Yurtiçi Kargo’nun 
ödülünü Yurtiçi Kargo Sistem Mü-
dürü Cem Fırat İslam aldı. 

Mobil teknolojilerin kargo ope-
rasyonlarındaki tüm aşamalarda yo-
ğun olarak kullanıldığı ve yazılımla-
rının şirket bünyesinde geliştirildiği 
Yurtiçi Kargo’da son yıllarda tekno-
loji ve dijitalleşme alanında önemli 
yatırımlar gerçekleştirildi. 

Kargo sektöründe müşterilerin 
kullanımına sunulan mobil uygula-
mayı ilk geliştiren şirketlerden biri 
olan Yurtiçi Kargo’nun müşterileri, 
‘Kontrol Sende’ ile artık dağıtıma 
çıkan e-ticaret gönderilerini canlı 
olarak takip edebildikleri gibi kar-
golarını farklı adrese ya da teslim 
noktası ile kargo dolaplarına yön-
lendirebiliyor. Kargosunu iade et-
mek istemesi halinde ise uygulama 
üzerinden gönderiyi teslim almadan 
iade işlemini gerçekleştirebiliyor. 

Kontrol Sende uygulamasının 
yanı sıra Teslim Noktaları ve 7/24 
kargo dolapları uygulamasının da 
yer aldığı YK Plus projesini hayata 
geçiren Yurtiçi Kargo, YK Plus uy-
gulamasının alt yapısında kullandığı 
teknolojiyle geçtiğimiz yıl IDC CI-
O ödüllerinde de jüri özel ödülünün 
sahibi olmuştu.

2021 yılında hayata geçirilen oto-
masyonlu aktarma merkezi yatırım-
larına bu yıl da devam edecek olan 
Yurtiçi Kargo, 2022 yılı içerisinde 3 
otomasyonlu aktarma merkezini daha 
inşa etmeyi planlıyor. 2021 yılında İs-
tanbul Haramidere’de inşa edilen Yur-
tiçi Kargo tam otomasyonlu aktarma 
merkezinde saatte 30 bin kargo maki-
neler tarafından ayrıştırılabiliyor. 

Yapılan yatırımların neticesinde 
son yıllarda gerçekleştirilen kamuo-
yu araştırmalarında birçok ödülün 
sahibi olan Yurtiçi Kargo,  en iyi 
müşteri deneyimi sunan kargo şir-
ketlerinin başında yer alırken, Yıldız 
Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik 
Üniversitesi’nin danışmanlığında 
Türkiye İtibar Akademisi tarafın-

AVRUPA’NIN öncü lojistik 

şirketlerinden Ekol, çev-

reci altyapı ve teknoloji 

yatımlarına hız verirken 

büyüme stratejisinin mer-

kezine e-ticareti aldı. İstik-

rarlı gelişimini sürdüren 

Ekol, 2021 yılında yaklaşık 

yüzde 20 büyürken, 50 mil-

yon Euro tutarında yatırı-

ma imza attı. 

Online sipariş sayıların-

daki hızlı yükseliş trendi 

ile ortaya çıkan yeni fır-

satları değerlendiren Ekol, 

2022’de hem ihracatta 

hem iç pazarda e-ticarete 

yatırım yapmaya ve yeni 

projeler geliştirmeye de-

vam etmeyi planlıyor. E-

ihracat, B2C market yeri ve 

son teslimat çözümleri ile 

Ekol’ün büyüme stratejisi-

nin en kritik yapı taşlarını 

e-ticaret oluşturuyor. Sun-

duğu katma değerli hiz-

metler ile e- ticareti fark-

lılaştırıp, müşterilerine 

zaman ve maliyet tasarru-

fu sağlayan Ekol, yükselen 

talepleri karşılayabilmek 

için akıllı depo yatırımları-

nı gündeminde tutuyor.

E- ticaretin yanı sıra ye-

nilikçi vizyonuyla tesisle-

re, filoya ve iş gücüne ya-

tırımlarını sürdüren Ekol, 

sağlık sektöründe de ö-

nemli bir depo otomasyon 

yatırımını tamamladı. Bu 

depo yatırımıyla ürünler,  

neredeyse el değmeden 

toplanmaya başlandı.

Yeşil Tesislere 

Yatırım Yapıyor

Ekol, çevreci yatırımla-

rıyla da sektörüne yön ve-

riyor. Ekol, enerji ve çevre 

tasarımında liderlik yakla-

şımı ile geliştirerek devre-

ye alınan LEED Sertifikalı 

tesislere, yeşil liman ve o-

fislere yaptığı yatırımlarla 

dikkat çekiyor.  Şirket, 215 

bin m2’lik kapalı alanı ile 

Avrupa’nın en büyük de-

polama alanlı yeşil tesisi 

Lotus’ta çatı Güneş Enerji 

Santrali projesini devreye 

aldı. Bu yatırım sayesinde, 

40 bin metrekarelik solar 

panellerle Lotus’un enerji 

ihtiyacının yaklaşık yüzde 

70’i sürdürülebilir enerji 

kaynaklarından karşıla-

nıyor. Böylelikle 2 bin 400 

hanenin bir yıllık elektrik 

tüketimiyle eş değer kaza-

nım sağlanıyor. 

Intermodal  

Taşımacılıkta İddialı 

Lojistik faaliyetlerin 

sürdürülebilir olmasında 

kritik öneme sahip inter-

modal taşımacılıkta 14 

yıllık birikime sahip Ekol, 

taşımacılık ağını yeni hat-

larla zenginleştiriyor. Ekol,  

Türkiye ile İspanya arasın-

daki yeni intermodal hiz-

meti kapsamında İzmir Al-

sancak Limanı ile İspanya 

Tarragona Limanı’nı birbi-

rine bağlayan Ro-Ro hattı 

üzerinden sadece 60 saatte 

teslimat gerçekleştiriyor. 

Akdeniz’de taşımacılığa 

hız kazandıran bu yeni hat 

üzerinden Türkiye ve Or-

ta Doğu bölgesini İspanya, 

Portekiz ve Fas ile en ve-

rimli şekilde birleştiriliyor.

Ekol,

Yeşil Mutabakata Hazır

Dünya için en iyisi ol-

ma gayretiyle Ekol, eko-

sisteme katkı için iş ya-

pış tarzını dönüştürüyor. 

Ekol, Avrupa Yeşil Muta-

bakatı sonrası ivme ka-

zanan iklim krizi ile etkin 

mücadelede; BM Şirket, 

sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçlarından en kritiği 

olarak önceliklendirdiği 

“13 İklim Eylemi” amacına 

katkı sağlamak için, tüm 

operasyonlarının ve değer 

zincirinin odağında, “2020 

yılına ait Kurumsal Karbon 

Ayak İzini, uluslararası ISO 

14064:2018 -1 standardına 

göre güncelledi. Böylelikle 

sektöründe, sanayi şirketi 

olmamasına rağmen ta-

mamen gönüllük esasıyla 

karbon ayak izini ölçümle-

ten, uluslararası standart-

lara göre tescil ettiren ilk 

şirket oldu. Aynı zamanda 

bu tescilin katkısı ile bir-

likte; 2021 yılında ilk kez 

inisiyatif alarak yer alınan 

Karbon Saydamlık Proje-

si (CDP Climate Change) 

İklim Değişikliği kategori-

sinde; iklim değişikliği ile 

mücadeleyi sürdürülebi-

lirlik stratejinin bir unsuru 

olarak nasıl ele aldığını da 

şeffaf bir şekilde raporladı.  

Ekol, CDP global derece-

lendirmesinde ilk rapor-

lamada B almayı başaran 

Türkiye’nin ilk lojistik fir-

ması oldu.

Çevreci yatırımları için 

yıllık 5 milyon Euro büt-

çe ayıran Ekol, filosunda 

biyoyakıt kullanımını ar-

tırırken, elektrikli araçla-

ra dönüşüm sürecini üç 

yıl içerisinde başlatmayı 

planlıyor. 

dan son üç yıldır sektörün en itibarlı 
şirketi olarak seçildi. Yurtiçi Kargo 
yine Türkiye İtibar Akademisi tara-

fından Türkiye ekonomisine en çok 
katkı sağlayan 30 marka arasında yer 
alan tek kargo şirketi olmayı başardı.

Yurtiçi Kargo Sektörünün 
‘En Teknolojik Markası’ Oldu

Ekol, E-Ticarete Odaklandı

Bu bir ilandır.

Araştırma şirketlerinden biri olan Nielseniq’nun 
kontrolünde gerçekleştirilen Türkiye’nin en teknolojik 
markalarının belirlendiği Tech Brands Turkey’de 2019 
ve 2020 yıllarında olduğu gibi 2021 yılında da kargo 
sektörünün en teknolojik markası Yurtiçi Kargo oldu. 

Yurtiçi Kargo
Sistem Müdürü
Cem Fırat İslam
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Avrupa’ya yaptığı karayolu ta-
şımacılığı olduğunu belirten 
Özendi, “İskandinavya tra-
fiklerinde yüzde 65’e ulaşan 

pazar payımız 
var. Doğu 
A v r u p a 
ve Bal-
k a n l a r , 
İ b e r y a 

ve Fransa, 
İtalya, 

Benelux, Almanya, Büyük Bri-
tanya iddialı olduğumuz hat-
lar. Düzenli parsiyel çıkışlar, 
kapıdan kapıya hizmet, eks-
pres ve süper ekspres alterna-
tifleri, askılı tekstil, gabari dışı 
yükler gibi her ihtiyaca uygun 
çözümler ile Genç EvoLog’un 
kısa sürede karayolu taşıma-

MÜŞTERİ memnuniyeti o-
daklı, entegre lojistik hizmet-
ler sunan EvoLog Türkiye’nin 
önde gelen faaliyetleri ara-
sında kara, hava, denizyolu 
taşımacılığı, depolama ve 
dağıtım bulunuyor. Şirketin 
Genel Müdürü Halil Özen-
di EvoLog’un yoğunlaştığı 
hizmet alanlarını, 2022 yılı 
büyüme hedeflerini ve yatı-
rım planlarını Kargo Haber’e 
anlattı. 2013’ten bu yana yük 
hacmi ve ciroda yılda ortala-
ma yüzde 30 büyüme kaydet-
tiklerini ifade eden Özendi, 
denizyolu ve havayolu taşı-
macılığı hizmetlerini, iki yıl 
içerisinde üç katına çıkarmayı 
hedeflediklerinin altını çizdi.

İstanbul Hadımköy’de iş-
lettiği 10 bin metrekarelik 
tesiste ihracat x-dock operas-
yonları haricinde, perakende 
sektöründeki müşterilere de-
polama, mağaza ve WEB si-
pariş hazırlama, dağıtım hiz-
metleri verdiklerini belirten 
Özendi, şirketin özmal filosu 
310 çekici, 387 yarı römorka 
ulaşmış durumda. İstanbul 
Merkez ofisi dışında Bursa, 
İzmir, Denizli, Adana, İstan-
bul Havalimanı’nda ofisleri 
olduğunu belirtti.

“Genç ve dinamik ekibi 
ile EvoLog Lojistik sektörü-
müzün güçlü ve yeni nefesle-
rinden” diyen Halil Özendi 
sözlerine şöyle devam etti; 
“Kurulduğu 2013’ten bu yana 
yük hacmi ve ciroda yılda or-
talama yüzde 30 büyüyor. E-
voLog Türkiye olarak müşteri 

memnuniyeti odaklı, entegre 
lojistik hizmetler veriyoruz.  
Kara, hava, denizyolu taşıma-
cılığı, depolama ve dağıtım 
önde gelen faaliyetlerimiz. 

Danimarka’da taşıma-
cılık ve e-ticaret lojistiği 
odaklı EvoLog Logistix AS, 
Almanya’da ise satış faali-
yetlerimizi yürüten Evo-
Log Logistik GmbH, Tür-
kiye dışındaki iştiraklerimiz. 
Çekya’ da iki kardeş 
firmamız var. Biri 
TIR işletmeci-
liği yapıyor, di-
ğeri ise Balkan 
h a t l a r ı n ı n 
lideri olarak 
taşımacılık 
ve lojistik hizmetler sunuyor. 
İsveç’te kurulduğumuz gün-
den bu yana sürdürdüğümüz 
exclusive işbirlikleri var.  Bu 
ülkeler dışında ise tüm dünya 
da acente networkümüzü ta-
mamlamış durumdayız.”

EvoLog Türkiye deyince 
akla gelen ilk hizmetin tüm 

Lojistik Merkezi’nin ise Mu-
ratbey Gümrüğü’ne bağlı bir 
antrepo, izinli gönderici ve 
alıcı statüsünde operasyon 
yapacakları aktarma merkezi, 
depolama, sipariş hazırlama 
ve dağıtım merkezini hizmete 
açacaklarını bildirdi.

“2021 yılını  
1milyar 225 milyon TL  

ciro ile tamamladık”
2021 yılında gerçekleştir-

diği yatırımlar ile ilgili bilgi 
veren Halil Özendi sözlerini 
şöyle devam etti;“ Kalite sis-
temlerimiz ve tesislerimize 
yaptığımız yatırımla sahibi 
olduğumuz“ AEO-Yetki-
lendirilmiş Yükümlü” ve 
“İzinli Gönderici” statümüzü 
2020’nin ikinci yarısında kul-
lanmaya başlamıştık. Güm-
rük idaresindeki teminatımızı 
arttırarak, 2021 başı itibariyle 
yerinde gümrükleme yetki-
sini tüm ihracat operasyon-
larımızda kullanmaya başla-
mamız, EvoLog için gerçek 
anlamda bir atılım oldu. Bu 
sayede Türk İhracatçısı’nın 
önemli bir çözüm ortağı hali-
ne geldik. 2021 yılını 1milyar 
225milyon TL (114 milyon 
Avro) ciro ile tamamladık.  

2021’de özmal filomuza 70 
çekici ve 70 yarı römork daha 
eklendi ve özmal filomuz 310 
çekici, 387 yarı römorka ulaş-
tı. Bu yatırımlara paralel ola-
rak istihdamımız Türkiye’de 
yüzde 20 artarak 600 kişilik 
bir aileye ulaştık. İştirakimiz 
EvoLog Danimarka, 2021’de 
e-ticaret odaklı LogistixApS- 

Herning ile birleşerek operas-
yonlarını büyüttü.” 

2022 yılı büyüme hedeflerin-
den bahseden Özendi, “2023’te 
Cumhuriyetimizin 100’üncü 
yılını kutlarken, genç EvoLog 
da kuruluşunun 10’uncu yılını 
kutlayacak. 10’uncu yılımızda 
hedeflediğimiz ölçeğe ulaşabil-
mek için 2022’de var gücümüz 
ile çalışmaya devam edeceğiz.

2021’de 10 milyon Avro 
ciro yapan denizyolu ve ha-
vayolu taşımacılığı hizmetle-
rimizi, iki yıl içerisinde üç ka-
tına çıkarmayı hedefliyoruz. 
2022’de bu modlarda reefer 
ve ısı kontrollü taşıma talebi 
olan müşterilerimize de hiz-
met vereceğiz. Şu anda son 
hazırlıkları yapılan Çatalca 
Lojistik Merkezimizin depo-
lama ve dağıtımda EvoLog’u 
öne çıkarmasını ve ulusla-
rarası taşımacılıkta mevcut 
hacmimize bir çarpan etkisi 
getirmesini öngörüyoruz. 

2021 yılı sonunda M&M 
Militzer & Münch ile Fransa 
ve Kuzey Afrika trafiklerini 
kapsayan exclusive acentelik 
anlaşması imzaladık. Bu işbir-
liği ile Fransa, Fas, Tunus ve 
Cezayir’de önemli bir hacim 
artışı yakalamayı hedefliyoruz.”

Taşımacılık’ta artan hacim-
lerini desteklemek üzere 2022 
için hali hazırda 70 çekici ve 
70 römork sipariş verdiklerini 
belirten Halil Özendi, pande-
minin getirdiği üretim zorluk-
ları çözülebilirse hedeflerinin 
bu yatırımların üzerine çıkmak 
olduğunu sözlerine ekledi.

cılığı sektörünün en önemli 
oyuncularından biri olduğunu 
ifade edebilirim” dedi. 

Denizyolu ve Havayolu ta-
şımacılığının da EvoLog için 
çok önemli olduğunu kayde-
den Özendi, “Denizyolu’nda 
pandemi döneminde hiç 
bir kontratlı müşterimi-
zi ekipmansız bırakmadık. 
Havayolu’nda IATA acente-
liğimiz ile müşterilerimize 
avantajlı yer ve fiyat sunabili-

yoruz. Ekibimize yeni ka-
tılan arkadaşlarımız ile 
ürün çeşitliliğimizi ve 
hacmimizi arttırmaya 
devam ediyoruz.” di-
ye konuştu.

İ s t a n b u l 
Hadımköy’de işlettikleri 10 
bin metrekarelik tesiste, pe-
rakende sektöründeki müş-
terilerine depolama, mağaza 
ve WEB sipariş hazırlama, 
dağıtım hizmetleri verdikle-
rini söyleyen Özendi,  Mart 
ayında hizmete alacakları 
26 bin metrekarelik Çatalca 

EvoLog Lojistik Yatırımlarıyla
Büyümeye Devam Ediyor
Genç ve dinamik ekibi ile sektörün güçlü ve yeni nefeslerinden EvoLog Lojistik, 2021 yılını 
1 milyar 225 milyon TL ciro ile tamamladı. Kuruluşunun 10’uncu yılını kutlamaya hazırlanan 
şirket hedefledikleri ölçeğe ulaşmak için 2022’de de var güçleri ile çalışmaya devam ediyor. 

EvoLog Genel Müdürü Halil Özendi

GİTTİGİDİYOR, müşteri 
memnuniyetini daha da ar-
tıracak çalışmalar için yatı-
rımlarına devam ediyor. Kul-
lanıcıların artan taleplerini 
daha hızlı karşılamak amacıy-
la GittiGidiyor Express’i ha-
yata geçiren şirket, ilk etapta 
İstanbul, Ankara, İzmir, Bur-
sa ve Kocaeli olmak üzere 5 
şehirde hızlı teslimat hizmeti 
sunmaya başladı. Netlog Lo-
jistik iş birliği ile hayata ge-
çirilen GittiGidiyor Express, 
siparişleri ertesi gün teslimat 
garantisiyle kullanıcılarına u-

laştırıyor. Satıcılar için de da-
ha uygun fiyatlı kargo imkânı 
sunan GittiGidiyor Express, 
2022’in ilk yarısında Adana, 
Afyonkarahisar, Antalya, Ay-
dın, Balıkesir, Denizli, Edir-
ne, Eskişehir, Kayseri, Kırk-
lareli, Konya, Mersin, Muğla, 
Sakarya ve Tekirdağ şehirle-
rinde de hizmet verecek.
Kullanıcıların hızlı teslimat 

beklentisi arttı
 Son yıllarda alışverişlerin 

büyük oranda e-ticarete ta-
şındığını ve sektörde hızın 
öneminin arttığını belirten 

GittiGidiyor Genel Müdürü 
ve eBay MENA Bölge Di-
rektörü Öget Kantarcı, “Ha-
lihazırda büyüme ivmesinde 
olan e-ticaret sektörü, zaman 
ve mekândan bağımsız olma-
sı, ürün-fiyat karşılaştırma 
olanağı sunması, milyonlarca 
ürünü çok kısa sürede tüketi-
cinin karşısına çıkarması gibi 
özellikleriyle ekosistemini bü-
yütmeye devam ediyor. On-
line alışverişteki artan talep 
ve tüketicinin hızlı teslimat 
beklentisi lojistik sektörünün 
gelişim hızını da artırdı” dedi. 

Yalnızca Türkiye’de değil dün-
ya genelinde de hızlı teslimat 
konusunun müşteri mem-
nuniyetinde öncelikli konu-
lardan biri haline geldiğini 
belirten Kantarcı, “Örneğin, 
Gartner’ın araştırmasına gö-
re online alışveriş yapanların 
yüzde 68’i perakendecilerden 
hızlı teslimat seçeneği talep e-
diyor ve bu uygulama müşteri 
memnuniyetini yüzde 18 ora-
nında artırıyor. Farklı tüketici 
anketlerinde de görüyoruz ki 
online alışveriş yapanların ter-
cih sebeplerinde “hızlı ve gü-

venilir teslimat” ilk sıralarda 
yer alıyor” şeklinde konuştu.

Yılın ilk yarısında  
20 şehirde hizmet vereceğiz 

Öget Kantarcı, müşteri 
memnuniyetini odağına alan 
bir şirket olarak, alışveriş de-
neyimini daha üst seviyeye 
çıkarmak amacıyla yatırımlara 
kesintisiz devam ettiklerini 
belirtti. Kantarcı, “Altyapı-
mızda ve mobilde yaptığımız 
yeniliklerle sunduğumuz ka-
liteli hizmeti, hızlı teslimata 
da başlayarak bir üst noktaya 
taşımış oluyoruz. GittiGidiyor 
Express ile kullanıcılarımızın 
ihtiyaçlarını daha kolay, hızlı 
ve güvenli bir şekilde karşılaya-

bilmelerini sağlayacak, satıcı-
larımızın da hizmet kalitesini 
yükselteceğiz. İstanbul, Anka-
ra, İzmir, Bursa ve Kocaeli’nde 
başlattığımız hizmetimize yı-
lın ilk yarısı bitmeden 15 şehri 
daha ekleyeceğiz. Böylece yılın 
ilk yarısından önce toplamda 
20 şehirde kullanıcılarımıza 
hizmet vereceğiz. GittiGidi-
yor Express için yatırımlarımız 
önümüzdeki dönemde de de-
vam edecek” dedi.

GittiGidiyor Express, hafta 
içi verilen siparişlerde ertesi 
gün; pazar ya da bayram gün-
lerinde verilen siparişlerde ise 
takip eden ikinci iş gününde 
teslimat sağlayacak.

GittiGidiyor Express Hizmete Başladı
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TRANSPORT ve lojistik ala-
nında Avrasya Bölgesi’nin tek 
ve en büyük fuarı olan Ulusla-
rarası logitrans Transport Lo-
jistik Fuarı 15’inci kez açılıyor. 
16-18 Kasım 2022 tarihleri 
arasında Yenikapı’da bulunan 
Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve 
Sanat Merkezi’nde düzenlene-
cek olan logitrans, Eko Fuarcı-
lık ve Messe München ortaklığı 
olan EKO MMI Fuarcılık tara-
fından yapılıyor.

Uluslararası logitrans Trans-
port Lojistik Fuarı, şimdiden 
açılışa hazırlanıyor. Yerlerin 
tamamına yakını dolmuş olan 
fuar için; “nitelikli bir ziyaret-
çi kitlesi ve zengin bir içerikle 
açılması için çalışmalarımıza 
başladık,” diyen EKO Fuarcılık 
Genel Müdür Yardımcısı Ekin 
Seren Ünsaç, şunları söyledi: 

“Kapılarımızı 15. kez aç-
mak üzere hazırlanıyoruz. Fuar 
alanımızda değişikliğe gittik. 
Artık Yenikapı’da bulunan 
İBB’ye ait Kadir Topbaş Gös-
teri Merkezi’nde olacağız. Fu-
ar alanında üç hol bulunuyor. 

Henüz satış çalışmalarımıza 
başlamadan özellikle son katı-
lımcılarımızın yoğun talebiyle 
karşılaştık. İki holümüzü he-
men düzenleyip mevcut katı-
lımcılarımıza sunduk ancak 
katılımcılarımızın yerlerini 
büyütme talepleri de gelince, 
iki hol çabucak doldu. Bu saye-
de içerik geliştirme ve ziyaretçi 
çalışmalarımıza çok daha fazla 
zaman ve bütçe ayırabilece-
ğimizi görmüş olduk. Şimdi 
üçüncü holü de ekleyerek yeni 
talepleri karşılıyoruz.”

Açık alanda ticari araçların 

sergileme yapabileceğini söyle-
yen Ünsaç; “Son fuarımızda 18 
ülkeden katılımcımız gelmişti. 
Şu an yabancı ülkelerden gelen 
katılım taleplerini topluyoruz. 
Fuarımızın uluslararası niteli-
ğine uygun olarak, onları da en 
iyi şekilde ağırlamak üzere yer 
planlaması yapıyoruz.” şeklin-
de konuştu. 

Ünsaç; “Bireysel katılım 
dışında kalan üyeleri için 
pavilyon hazırlıkları yapan 
UTİKAD’ın yanı sıra lojistiğin 
dev markaları çok hızlı şekilde 
yerlerini aldı. Turkish Car-

go, Lufthansa Cargo, DFDS, 
EKOL, DSV, Sarp Intermodal, 
Galata, Evolog, Oregon bir 
çırpıda aklıma gelen marka-
lar. Bir birinden değerli mar-
kalarımızdan Arkas Lojistik, 
Tırsan, Argo Freight, TOBB 
UND, Navlungo, Ulusoy, Mit-
log, Serenity, SGS, Soft, NGL, 
TGL, Siber Yazılım, ShipsGo, 
Mark Multimodal, Pace, We 
World, Intermax, Verimex 360 
ve daha şimdiden yurtdışın-
dan katılım sağlamış bulunan 
Çin’den LYNN Container, 
Estonya’dan Transport Orga-

nizer, Avusturya’dan Durmaz, 
Imex Customs Service, Verag 
Spedition, Atilla Spedition, 
Almanya’dan Ambar Logistic 
ve Finlandiya’dan Tallink Silja 
gibi çok sayıda katılımcı da ye-
rini almış bulunuyor.” dedi.

Ticari araçlar  
logitrans Fuarı’nda

Türkiye’nin yanı sıra dün-
yanın pek çok ülkesinden ta-
şımacılık ve lojistik şirketleri 
fuarımızda yer alıyor” diyen 
Ekin Seren Ünsaç, “Bu yıl lo-
gitrans Fuarı’na ilgi çok büyük 
oldu.” diyerek şöyle devam et-

ti: “Taşımacılık ve lojistik sek-
törünün en önemli markaları 
hızla yerini aldı. Kapalı alanlar 
büyük ölçüde tükendi. Ancak 
fuarımızın truck&trailer kon-
septi içinde yer alan çekici, 
kamyon ve treylerler için açık 
alanlarda sergileme yapma 
olanağı bulunuyor. Sergilenen 
ürünlerin boyutları itibariyle 
daha büyük stand alanlarına 
gereksinimi bulunan ticari 
araç endüstrisinin bu gerek-
sinimini dikkate alan yöne-
timimiz, açık alanlarda daha 
ekonomik bir katılım seçeneği 
üretti. logitrans Fuarı kapsa-
mındaki truck&trailer, TA-
İD ve TREDER üyeleri başta 
olmak üzere bağımsız katılım 
sağlamak isteyen ticari araçlar 
endüstrisinin seçkin temsilci-
lerini müşterileri ile buluştu-
racak olan en önemli fırsattır. 
Fuarları ilgili detaylı bilgi için 
www.logitrans.istanbul adresi-
ni ziyaret edebilirsiniz.”

logitrans Fuarı Dur Durak Bilmiyor

UTİKAD Rusya-Ukrayna Savaşının
Lojistik Sektörüne Etkilerini Değerlendirdi

EKO Fuarcılık Genel Müdür 
Yardımcısı Ekin Seren Ünsaç

UTİKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayşem Ulusoy

TÜRKİYE’NİN dış ticare-
tinde hacim olarak önemli 
yer tutan Rusya ve Ukrayna 
arasındaki savaş ortamı, Türk 
lojistik sektöründe de yankı 
buldu. Çok sayıda TIR şo-
förünün araçlarıyla birlikte 
bölgede mahsur kaldığını 
dile getiren UTİKAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ayşem 
Ulusoy, Rusya-Ukrayna ara-
sındaki savaşın lojistik sektö-
rüne etkilerini değerlendirdi. 

Rusya ve Ukrayna arasın-
daki savaş ortamı, tüm sek-
törlerde olduğu gibi Türk 
lojistik sektöründe de endi-
şe yaratmaya devam ediyor. 
UTİKAD olarak öncelikle 
bölgedeki Türk vatandaş-
larının güvenli bir şeklide 
Türkiye’ye dönmesini ve 
bu savaş ortamının geride 
kalmasını umduklarını 
belirten Ulusoy, “ 
Lojistik sektö-
rü açısın-
dan ise 

T ü r k 
TIR şo-
f ö r l e r i -
m i z i n 
g üvenliğ i 

ile yakından ilgileniyoruz. 
Kendi bünyemizde bir kriz 
masası oluşturmasak ta 
UND ve T.C. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı’nın ça-
lışmalarını yakından takip 
ediyor ve gerekli noktalarda 
destek veriyoruz. 

Elimizdeki son bilgilere 
göre 250’den fazla Türk TIR’ı 
Ukrayna sınırından çıkış ya-
pabildi. Sınırda olan bütün 
ülkeler Türk şoförlerine vize-
siz direkt transit geçiş hakkı 
tanıyor. Savaş başladığında 
karayolu tarafına uzak olan 
araçlar için ise tehlike devam 
ediyor. Şu anda en güncel ola-
rak Varna’dan Port Kafkas’a 
RO-RO hattı oluşturulması 
için görüşülüyor.” dedi.

Ulusoy, “Avrupa’da Swift 
bazı bankalara kapa-
tıldı ancak bazıları 
açık durumda. Bu 

durum ticaretin de-
vam edeceğini göste-
riyor ancak bununla 

birlikte Rusya transit 
ülke ve nihai varış ülke-

si olma durumunu kaybetti. 
Avrupa ürettiği ya da hali 
hazırda sattığı malı teknik 
olarak satabiliyor ancak gi-
decek yolu yok. Bu noktada 
Türkiye çok ciddi bir görev 
alabilir. Ancak Avrupa Bir-

liği ülkelerinin kullandığı 
Ukrayna üzerinden geçen 
rota savaş nedeniyle artık bir 
alternatif değil. Bu neden-
le Türkiye ön plana çıkıyor. 
Avrupa Birliği’nden çıkan 
yük Orta Asya ve oradan da 
Rusya’ya ulaşacak. Şu an bu 
hattı kullanan tüm üreticiler 
lojistikçilerden alternatif ro-
talar talep ediyor.

Ukrayna’dan ihraç ma-
lı yüklemiş araçlar normal 
seyrinde geçiş yapabildi an-
cak Rusya’dan yükleme yap-
mış araçların, an itibariyle 
Ukrayna’dan çıkışlarına mü-
saade edilmiyor. T.C. Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı 
Ukrayna, Rusya ve çevre ül-
kelerin yetkilileri ile iletişim 
halinde. Türk Bayraklı ge-
milerden, Türk TIR’larına 
kadar tüm vatandaşlarımızın 
ve yük taşıyan araçlarımızın 
bölgeden güvenli bir şekilde 
çıkması amaçlanıyor.” diye 
konuştu.
Türkiye - Gürcistan - Rusya 

hattı devreye alınabilir
Ukrayna hattı kapandı 

bilgisi geldiğinden bu yana, 
hacmin neredeyse tamamı-
nın Verhniy Lars kapısına yö-
neldiğini ifade eden Ayşem 
Ulusoy, “(Gürcü– Rus) Sınır 
kapısında şu anda 20 kilo-

metreden fazla kuyruk mev-
cut ve asıl uzayan kuyruk-
ları bu hafta göreceğiz.120 
km’leri bulabilecek kuyruklar 
oluşması bekleniyor. Bunla-
ra ek olarak devreye alınsa iş 
yapabilecek Türkiye - Gür-
cistan - Rusya hattında blok 
tren taşımaları olabilir. An-
cak yine Rusya’nın olumlu 
yaklaşması ve problem çözen 
bir tavır ile ilerlemesi duru-
munda bu mod faal olabilir. 
Uygulanan yaptırımlar ne-
ticesinde Avrupa üzerinden 
Rusya giriş şu an için müm-
kün görünmüyor.

RO-RO için bölgeye yo-
ğun çalışan firmalar ortak 
bir fikir ile bir hat oluşturul-
ması yönünde T.C. Ulaştır-
ma ve Altyapı Bakanlığına 
talepte bulundular ancak 
henüz olumlu bir gelişme 
yok. Burada en önemli hu-
sus, Rusya’nın RO-RO için 
uygun bir liman gösterme-
si ve liman lokal masraflar 
hususunda yapıcı olmasıdır. 
Mevcut girişimlere cevaben 
olumlu bir dönüş alınama-
mıştır.” dedi.

Bazı konteyner hatlarının 
Rusya limanlarına çalışmaya 
devam ettiği bilgisini veren 
Ulusoy şöyle devam etti: “Ar-
kas ile görüştüm Ukrayna 

çalışmıyorlar ancak Rusya 
seferlerine devam ediyorlar. 
Türkiye limanlarında dolumu 
yapılmış ve Ukrayna limanla-
rı için gemiye yükleme bek-
leyen konteynerler içindeki 
yük sahiplerine bildirimler 
yapılarak yüklerinin boşaltı-
larak geri alınması isteniyor. 
Çünkü dolu şekilde ihracı 
bekleyen konteynerlerin ne 
zaman Ukrayna’ya gidebi-
leceği belirsiz olduğundan; 
oluşabilecek liman ardiye, 
armatör demurage masrafları 
nedeniyle böyle bir uyarı ve 
talepte bulunuyorlar.”

Konteyner nakliye şirke-
ti Maersk, Ukrayna’yı işgal 
ettiği için Moskova’ya uygu-
lanan yaptırımlar nedeniyle 
Rusya’ya ve bu ülkeden yapı-
lan teslimatları geçici olarak 
askıya alacağını bildirdi.

Açıklamada, “Faaliyetleri-
mizin istikrarı ve güvenliği, 
halihazırda yaptırımlardan 
doğrudan ve dolaylı olarak 
etkilendiği için, gıda mad-
deleri, tıbbi ve insani yardım 
malzemeleri hariç olmak 
üzere Rusya’ya ve Rusya’dan 
yapılan yeni Maersk rezervas-
yonları geçici olarak askıya 
alınacaktır.” denildi.

İngiltere ise Rusya ile bağ-
lantılı tüm gemilerin kendi 

limanlarına girmesini yasak-
layan bir yasa geçirdi. Tüm 
bunlara ek olarak Ukrayna 
hava sahası ve limanları ka-
palı. Havayolu ile ilgili Uk-
rayna çıkış ve varışlı hiçbir 
operasyon yapılmıyor. Uçuş 
rotaları Ukrayna hava saha-
sından geçmeyecek şekilde 
değiştirildi. AB Rus uçak-
larına yasak koydu. Türkiye 
bu konuda henüz herhangi 
bir yeni düzenleme yapmadı. 
LH Uzakdoğu uçuşlarında 
Rus hava sahasını kullanma-
yacağını bildirdi. 

Türkiye ile Rusya arasındaki 
havayolu yük ve yolcu taşıma-
cılığının devam ettiğini söy-
leyen Ayşem Ulusoy, bölgede 
uçuş rotalarının değişmesi / 
uzaması, Rus ticari uçak fi-
losunun AB pazarına hizmet 
verememesi, savaştan dolayı 
petrol fiyatlarının artması gibi 
sebeplerle havayolu navlunla-
rındaki artışın devam etmesi-
nin beklendiğini vurguladı.
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mizde değil, Türkiye’nin her 
yerinde artırılması ve gelişti-
rilmesi hedefleniyor.

Rapor ile, talep edilen ko-
laylaştırma ve iyileştirmele-
re ek olarak “Bütünleştirici 
Öneriler” ve “E-Ticaretin 
Gelişmesini Destekleyici Alt-
yapı Önerileri” belirlendi.

UTİKAD’ın hazırladığı 
rapora göre, e-ticarete olan 

UTİKAD İnovasyon ve E-
Ticaret Odak Grubu’nun sür-
dürdüğü çalışmalar doğrul-
tusunda UTİKAD Sektörel 
İlişkiler Müdürü Ezgi Demir 
tarafından hazırlanan rapor-
da; raporun amacının önceki 
raporlarda gündeme getirilen 
ve halen varlığını sürdüren e-
ticaret sektöründeki sorunla-
ra ve bunların yanı sıra sektö-
rün karşılaştığı bir takım yeni 
zorluklara yönelik öneriler 
sunmak olduğu belirtildi.

Dünyada ve Türkiye’de e-
ticaretin güncel durumunun 
ve e-ticarette yaşanan son ge-
lişmelerin yer aldığı raporda 
sektörün karşı karşıya kaldığı 
sorunlar ile alakalı çeşitli gö-
rüşler alınmış ve bu görüşler 
doğrultusunda çözüm öneri-
leri geliştirildi. Yine bu süreç-
te ulusal/uluslararası alanda 
e-ticaret ile ilgili raporlar ve 

istatistikler taranmış ve gün-
cel gelişmeler takip edildi.

Firmaların nihai tüketiciye 
ulaşma noktasında yaşadıkları 
sorunların ve e-ticaretin gelişi-
mine engel olan süreçlerin or-
taya konulduğu rapor ile belir-
lenen somut çözüm önerileri 
doğrultusunda e-ticaretin pa-
yının sadece İstanbul, Ankara, 
İzmir gibi metropol kentleri-

boyunca e-perakende satışla-
rı dünya çapında 4,2 trilyon 
ABD dolarını aştı.

2020 yılının başından itiba-
ren dünyayı etkisi altına alan 
Kovid-19 pandemisi bu artı-
şın en önemli faktörlerinden 
biri olarak karşımıza çıkıyor. 
Pandemi e-ticaret firmaları 
için krizin fırsata çevrilmesini 
sağladı. Dijital altyapısı güçlü 

olan, alternatif çözümler üre-
tebilen esnek yapıdaki firma-
lar pandeminin zorluklarını 
fırsata dönüştürmeyi başara-
bildi. Dünyada Kovid-19 pan-
demisinin ilanından sonra ilk 
kez internetten alışveriş yapan 
tüketicilerin ülkelere göre pa-
yında artış gözlendi.

E-ticarette alışveriş için 
tüketicilerin en çok tercih 
ettikleri sektörler bilişim, tek-
noloji ve giyim oldu. Ancak 
bu sıralamaya pandemi ile 
birlikte kişisel bakım ürünleri 
ve gıda - market alışverişleri 
de üst sıralardan dahil oldu. 
Pandemisi sebebiyle, çevrimi-
çi perakende satışların toplam 
perakende satışlar içindeki 
payı 2020’de yüzde 16’dan 
yüzde 19’a yükseldi. 

Türkiye’de dünyada oldu-
ğu gibi e-ticarette gelişme 
kaydetti. E-ticaret hacmi 
Türkiye’de 2019 yılında 136 
milyar liradan 226 milyar 200 
milyon liraya yükseldi. 2019 
ve 2020 yılları arasında yüzde 
66 artış gösterdi.

ilgi tüm dünyada artışını sür-
dürmeye devam ediyor. Diji-
talleşme günlük yaşamın içine 
de yerleşmiş, birçok peraken-
de sektörü e-ticarete dahil ol-
du. Tüketicilerin çoğu artık e-
ticarete daha çok güvenmeye 
başladı ve alışveriş kolaylığını 
yaşadı. 2020’de iki milyardan 
fazla insan çevrimiçi mal veya 
hizmet satın aldı ve 2020 yılı 

E-Ticaret Tüm Dünyada Hızlı 
ve Etkili Bir Şekilde Büyüyor
UTİKAD, 2019’da yayınlanan “Türkiye’de E-Ticaret ve E-İhracat Gelişim Potansiyeli ve Lojistik 
Süreçler” raporunun ardından e-ticaret sektöründeki durumun güncel veriler ile aktarıldığı “B2C E-
Ticaretin Kolaylaştırılmasına ve Hacminin Artmasına Yönelik İyileştirici Öneriler” raporunu yayınladı. 

E-TICARETIN GELIŞMESINI DESTEKLEYICI ALTYAPI ÖNERILERI 
3-ETGB beyanlarının, e-

imza bağlantılarının, ilgili 
Gümrük Tarife Kodlarının, 
faturaların vb. ilgili süreçler-
deki sistemlerin daha hızlı ve 
aktif kullanıcı kolaylığı sağla-
yan yazılımları geliştirilmeli 
ve sistemler arası bilgi akışı 
ile bağlantı kolaylıkları sağ-
lanmalıdır. 

4-Gümrük memurları gün 
içinde hem normal ithalat/
ihracatları hem de ETGB 
işlemlerini yürütmektedir. 
E-ihracatta hızın en önemli 
unsurlardan biri olduğu ka-
bul edilirse ETGB işlemleri 
için gümrük memurlarının 
diğer işlemlerinin bitmesinin 
beklenmesi servis hızını etki-
lemektedir. Gümrükler içe-
risinde e-ihracat/e-ithalata 
özel ek birimlerin/memur-
ların olması ve bu yönde bir 
bölüm oluşturulması faydalı 
olacaktır.

5-E-ihracat yapmak is-
teyen ve yeni başlayacak 
ihracatçılar için destek pa-
ketlerinin oluşturulması ve 
başlangıçta bilgi/danışman-
lık hizmeti almak isteyen 
firmalara bu anlamda destek 
olmak faydalı olacaktır. E-
ihracata giriş yapmak iste-
yen/yeni giriş yapan kişi ve 
kuruluşların bu konuda bir 

rehbere ihtiyacı bulunmakta-
dır. Kamu bünyesinde konu 
hakkında uzman personel-
den oluşan bir ekip kurularak 
sektöre girişte mevzuat ve alt-
yapı desteği oluşturulmalıdır. 
Bu kapsamda farklı bölgeler-
de açılacak destek ofisleriyle 
de KOBİ’ler için eihracat 
destek programları geliştiri-
lerek sadece büyük şehirleri-
mizde değil Anadolu’da bulu-
nan birçok girişimciyi de bu 
sisteme dahil edebilecektir.
 a. Eğitim paketleri,
 b. Yazılım desteği (Gümrük, 
muhasebe vs.),
 c. Yurt dışındaki muhasebe 
kayıtlarının tutulması ve bu-
na bağlı danışmanlık desteği. 

6-Geçiş dönemlerinde 
değişim ve dönüşüm için ge-
reken zamanın sektöre veril-
mesi gerekmektedir. Sektörü 
etkileyen konularda yapıla-
cak değişimlerin öncesinde 
sektör geri bildirimleri alına-
rak belli bir süre sonrasında 
değişiklikler yürürlüğe kon-
malıdır. Son dönemde kargo 
firmalarına ve e-ticaret satışı 
yapan firmalara posta kodu 
ile getirilen zorunluluk sek-
törde zaman olarak gerekli 
hazırlıkların yapılmasına im-
kan sağlamamıştır. 

7-Posta kodlarının efektif 

bir şekilde kullanılması sek-
törel standardizasyon ve kali-
te açısından büyük önem gös-
termektedir. Posta kodlarının 
efektif şekilde kullanılmasını 
sağlayacak önlemler devlet 
tarafından yaygınlaştırılma-
lıdır. Mevcut posta kodları 
tüm lokasyonlarda optimum 
şekilde belirlenmiş değildir. 

8-Özellikle metropol şe-
hirlerde emisyonları azalt-
mak için elektrikli araçlarla 
dağıtım yapılması giderek 
önem kazanmaktadır. Bu a-
landa en önemli sorunlardan 
birisi elektrikli araçlar için 
paket konsolidasyon ve şarj 
noktalarının oluşturulma-
sıdır. Mevcut durumda her 
kargo firması bir otopark, vb. 
yer ile anlaşarak bu ihtiyaçla-
rı kendisi çözmeye çalışmak-
tadır. Gelişmiş ülkelerde be-
lediyeler kargo firmaları için 
böyle alanlar tahsis etmekte 
ve kargo firmaları bu alanları 
sistematik şekilde kullanabil-
mektedir. 

9-E-ticaretin yoğun oldu-
ğu dönemlerde (özellikle Ka-
sım ayı) belgeli araç kullan-
mak konusunda geçici belge 
veya buna benzer bir kolay-
laştırma kargoda yaşanılacak 
darboğazı çözmek için değer-
lendirilmelidir. 

10-Karayolu Taşıma Yö-
netmeliği kapsamında M1/
M2 yetki belgesine sahip kar-
go firmalarının araç parkının 
1/6’sı kadar özmal araç yatı-
rımı yapması gerekmektedir. 
Bu durum kargo firmaları-
nın finansal ve operasyonel 
esnekliğini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Kargo fir-
malarının araç parklarını öz-
mal ya da kiralık olması fark 
etmeksizin oluşturabilmesi 
sağlanmalıdır.E-ticaret sek-
töründe sezona bağlı değiş-
kenlik çok fazladır. Gelişmiş 
ülkelerde, yüksek sezonlarda 
e s n e k işgücü kul-
lanı la -
bilmesi 
ş e k l i n d e 
uygulamalar bu-
lunmaktadır (Örneğin Ama-
zon Flex ile otomobili ve boş 
zamanı olan birisi seçtiği 
bir zaman aralığında kargo 
dağıtımı yapabilmektedir). 
Ülkemizde ise kargo dağıtım 
yapacak kişilerin SRC belge-
si olması, aracının Bakanlık-
ça taşıt kartına bağlanması, 
teslimat noktası olacak yerin 
şube olarak tanımlanması 
gibi bürokratik şartlar bu-
lunmaktadır. Bu konularda 
bazı sektör uygulamaları 
yaygınlaşmaktadır ama yasal 

RAPORDA e-ticaretin ge-
liştirilmesine yönelik olarak 
11 maddeden oluşan öneri-
leri listesi yer alıyor. Listede 
eğitim, mevzuat, dijitalleşme 
ve uygulama kolaylıkları ba-
kımından birçok farklı içeri-
ğe sahip öneriler yer alıyor.

1-E-ihracatı kolaylaştır-
mak için geçici depo alanları-
nın kullanılmasının yanı sıra 
AEO sertifikalı tesislerin/
antrepoların da e-ihracat çı-
kışları için mevzuat olarak 
gerekli alt yapının sağlanması 
koşuluyla kullanılabilir olma-
sı, çıkış hacimlerinin artırıl-
masının ve e-ihracatın kolay-
laşmasının önünü açacaktır. 

2-Yurt dışındaki belli baş-
lı gümrükleme programları 
ile entegrasyon yapılmalı 
ve gümrükleme süreci sa-
deleştirilmelidir. E-ihracatı 
hızlandırmak ve yurt dışın-
daki gümrükleme sürecini 
kolaylaştırmak adına Tür-
kiye’deki firmaların yaygın 
olarak kullandıkları gümrük 
programları ile yurt dışında-
ki firmaların yaygın olarak 
kullandıkları gümrük prog-
ramlarının entegrasyonu 
sağlanmalıdır. Ya da bu prog-
ramlara entegre olmuş güm-
rükleme yazılımları ile enteg-
rasyon kurulmalıdır. 

dayanakları henüz tanımlan-
mamış durumdadır.

E-ticaret tüm dünyada 
hızlı ve etkili bir şekilde 
büyümeye devam ediyor. 
E-ticaret firmaları tüketici-
ye daha iyi bir hizmet suna-
bilmek için çaba harcıyor. 
Altyapılarını güçlendiren, 
dijitalleşmeye önem ve-
ren, yenilikçi fikirlere 
açık olan ve değişim-
lere ayak uyduran 
firmaların diğer 
firmalara göre 
daha ileride ol-
duğu ortada. E-

ticarette firma-
ları öne çıkaran 
diğer önemli iki 
unsur ise hız ve gü-
venilirliktir. Tüm bu 
detayları bir araya 
getirebilen firmalar 
için başarı kaçınıl-
maz olacak. Firma-
ların kendi başarıları 
için gelişimlerinin yanı sıra 
dünyadaki gelişmeleri ve de-
ğişimleri de yakından takip 
etmeleri, günün trendlerine 
uyum sağlamaları, bunu fir-
ma bünyesinde uygulamaya 
almaları, kamu idaresi düze-

Türkiye’de E-Ticaret Harcamaları

İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Antalya
Diğer

Türkiye’de E-Ticarette 
En Çok Alışveriş Yapılan İller

%42

%35

%11

%6
%3%3

Yurt içi
Harcamalar

Türkiye’nin Diğer
Ülkelerden Alımları

Diğer Ülkelerin
Türkiye’den Alımları

%92

%4%4

Birinci sayfadaki haberin devamı
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2020 yılındaki e-ticaret tutarının 
207 milyar lirayla yüzde 91,4’ünü 
yurt içi harcamalar, 9,3 milyar li-
rayla yüzde 4,2’sini diğer ülkelerin 
Türkiye e-ticaret sitelerinden yaptığı 
harcamalar, 9,9 milyar lira ile yüzde 
4,4’ünü ise yurt dışından yapılan 
alımlar oluşturdu. Toplam e-ticaret 
içindeki perakende ticaretin payı ise 
yüzde 64 olarak kaydedildi.

Türkiye’de e-ticarette en çok ter-
cih edilen ürün sektörlerinde beyaz 
eşya, giyim, elektronik, mobilya, 
dekorasyon, çiçekçilik yer alırken 
pandemi etkisiyle birlikte gıda-
market sektöründe yüzde 200’ün 
üzerinde bir artış yaşandı. Havayol-
ları, seyahat taşımacılık, konakla-
ma, eğlence ve sanat sektörlerinde 
ise yine pandeminin etkisiyle geçen 
seneye göre yüzde 46’ya varan dü-
şüşler meydana geldi.

Türkiye’de e-ticaret ile yapılan 
alışverişlerin ilk üç il sıralamasında 
sırasıyla yüzde 35’lik oran ile İstan-
bul, yüzde 11 ile Ankara ve yüzde 6 
oran ile İzmir geliyor. Üç büyük ilin 
ardından ise e-ticaretten yararlanan 
iller yüzde 3’lük bir oran ile Bursa ve 
Antalya. 

Türkiye’nin son sektör hesapla-
malarına göre, 2020-2025 yılları 
arasında bileşik yıllık büyüme oranı 
yüzde 14,59 ile perakende e-ticaret 
gelişimi açısından ilk sırada yer ala-
cağı tahmin ediliyor.

E-Ticarette yaşanan
son gelişmeler 

Raporda, değişen ve gelişen dün-
yada e-ticaret alanında son zaman-
larda özellikle gümrük alanında 
yapılan düzenlemelere de yer veril-
di.  Dijitalleşmenin ön plana çıktı-
ğı günümüzde süreçlerin kontrollü 
yürütülmesi ve verilerin kayıt altına 
alınabilmesi için çalışmalar ortaya 
konuldu. Böylece gümrük süreçle-
rinin hızlanmasıyla e-ticarette daha 
hızlı ve güvenilir bir hizmet anla-
yışı ortaya çıktı. Son dönemlerde 
e-ticarette gümrük uygulamaları ile 

ilgili yaşanan gelişmeleri üç başlık 
altında ele almak mümkün. 2021 
yılının başında Birleşik Krallık’ın 
Avrupa Birliği’nden ayrılması, Av-
rupa Birliği gümrük işlemlerinde 
geliştirilmiş yeni kargo bilgi sistemi 
olan İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS 
2) ve Avrupa Birliği’ndeki ithalat-
larda geçerli olan vergi muafiyeti-
nin kaldırılması önemli yenilikler 
olarak karşımıza çıkıyor. Çin’in 
e-ticarette son dönemlerde yaşadı-
ğı büyük yükseliş ise e-ticarette ele 
alınması ve analiz edilmesi gereken 
bir gelişme. 

yinde yapılan değişiklikleri dik-
kate almaları önem taşıyor. 

Raporda yer verilen mevcut 
durumdaki sorunların çözü-
me kavuşturulmasıyla e-ticaret 
Türkiye’de daha ileri seviyelerde 
gelişmeler kaydedecektir. Talep 
edilen kolaylaştırma ve iyileştir-
melerin hayata geçmesiyle birlik-

te hem sektöre olan ilgi 
artacak hem de sek-

töre girişin kolay-
laşması bekleniyor. 
Raporda ortaya ko-
nan mevcut durum 
etkilerinin en aza 
indirgenmesi için 
sektörün, ilgili ka-
mu kurumlarının ve 
sivil toplum kuruluş-
larının ortak hareket 
etmesi önemli. E-
ticaretin Türkiye’nin 
sadece büyük şehir-
lerinde değil diğer 

tüm şehirlerinde de 
yaygınlaşmasının hedeflenmesi, 
Türkiye’nin jeopolitik konumu-
nun avantajlarından yararlanıl-
ması e-ticaretin gelişimine katkı 
sağlaması hedefleniyor.

Türkiye E-Ticaret Hacmi (Milyar TL)

2020 e-ticaret
Hacmi

226,2

136

2019 e-ticaret
Hacmi
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(Yatırım ve Teknoloji) Yar-
dımcısı olarak görev yap-
maktaydı. 

Türk Hava Yolları Yö-
netim Kurulu Başkanlığı-

na seçilen Prof. Dr. Ahmet 
Bolat yaptığı açıklamada; 
“Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu’nun aldığı karar-
la Yönetim Kurulu ve İcra 

yolculuğunda çok daha iyi 
yerlere ulaşması için tüm ar-
kadaşlarımızla birlikte gay-
ret göstereceğiz. 84 milyon 
vatandaşımızın ortak değeri 
olan Türk Hava Yolları’nın 
yeni başarı hikayelerini in-
şallah hep birlikte yazacağız. 

Yönetim Kurulu Başkan-
lığından ayrılan M. İlker 
Aycı ile yönetim kurulu üye-
liğinden ayrılan Muzaffer 
Akpınar ile Mithat Görkem 
Aksoy‘a şahsım ve Yönetim 
Kurulumuz adına yapmış ol-
dukları değerli hizmetler için 

kamuoyu önünde bir kez da-
ha teşekkür ediyor, bundan 
sonraki çalışma hayatında 
başarılar diliyorum.” dedi.

TÜRK Hava Yolları’nda 
(THY) İlker Aycı’nın istifa-
sının ardından boşalan yö-
netim kurulu başkanlığı kol-
tuğuna Ahmet Bolat oturdu.

Doktorasını Michigan 
Üniversitesi’nde Endüstri 
Mühendisliği alanında ya-
pan Ahmet Bolat Türk Hava 
Yolları ailesine 2005 yılın-
da Strateji Geliştirme, Filo 
Planlama, Yatırım Yönetimi 
ve Ar-Ge’den sorumlu Baş-
kan olarak katıldı. Ahmet 
Bolat 2012 yılından bu ya-
na ise şirkette Genel Müdür 

Komitesi Başkanlığı görevi-
ni üstlenmiş bulunuyorum. 
Öncelikle bana bu görevi 
tevdi eden kurul üyelerine 
teşekkür ederim. Layık gö-
rüldüğüm görev ve sorum-
luluğun ne derece önemli 
olduğunun farkındayım. 

Ülkemizin gökyüzündeki 
gururu olan ve uzun yıllardır 
görev yapma şansı bulduğum 
şirketimizin küresel başarı 

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat Oldu

Pegasus Hava Yolları’na Yurt Dışından Ödül
TÜRKİYE’NİN dijital ha-
vayolu Pegasus, Hermes - Air 
Transport Organisation ile 
ATN - Air Transport News 
ortaklığında gerçekleştiri-
len 2022 Hava Taşımacılığı 

Ödülleri kapsamında ATN 
Kurumsal Ödülü’ne layık 
görüldü. Pegasus Hava Yol-
ları Genel Müdürü Mehmet 
T. Nane, Pegasus’un dijital-
leşme ve sürdürülebilirlik 

alanlarında gerçekleştirdiği 
çalışmalar nedeniyle veri-
len ödülü sektör liderlerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen 
2022 Hava Taşımacılığı 
Sempozyumu’nda (2022 Air 
Transport Symposium) dü-
zenlenen ödül töreninde aldı.

Pegasus Hava Yolları Ge-
nel Müdürü Mehmet T. Na-
ne, “Bu önemli etkinliğin bir 
parçası olmaktan ve 2022 
Hava Taşımacılığı Ödülleri 
kapsamında ödüle layık gö-

rülmekten dolayı mutluyuz. 
Pandeminin ve ekonomik 
sıkıntıların gölgesinde geçir-
diğimiz; hareketli ve bir o ka-
dar da yorucu bir yılı geride 
bıraktık. Tüm olumsuzlukla-
ra rağmen; 2021 yılı sektörü-
müzde toparlanma sürecinin 
yaşandığı bir yıl oldu. Pega-
sus Hava Yolları olarak, 2022 
yılında da filomuzu yeni nesil 
çevreci uçaklarla genişletme-
ye ve gençleştirmeye, misafir-
lerimize ‘minimum temasla 

seyahat’ edebilmeleri için 
benzersiz dijital çözümler 
sunmaya, operasyonlarımızı 
ve faaliyetlerimizi ‘sürdürüle-
bilir çevre’ anlayışıyla yönet-
meye devam edeceğiz.” dedi.

Pegasus IATA
Travel Pass’i misafirlerinin 

kullanımına sundu 
Uluslararası Hava Taşı-

macılığı Birliği (IATA) ile 
sözleşme imzalayarak IATA 
Travel Pass uygulaması-
nı Türkiye’de pilot olarak 

başlatan ilk hava yolu olan 
Pegasus, pilot çalışmalarını 
başarıyla tamamlayarak dün-
yada bu uygulamayı yurt dışı 
uçuşlarında misafirlerinin 
kullanımına sunan ilk hava 
yolları arasında yer aldı. 

Misafirlerin Kovid-19 
testi, aşı sertifikası gibi yurt 
dışı seyahatlerde gerekli sağ-
lık belgelerini dijital olarak 
saklamasına ve yönetmesine 
olanak tanıyan IATA Travel 
Pass, Pegasus’un birçok ül-
keye gerçekleştirilen yurt dışı 
uçuşlarında kullanılabiliyor. 

Boeing 777-8 Kargo Uçağını Tanıttı
BOEING, yeni 777-8 kargo 
uçağının tanıtımını gerçek-
leştirdi. Dünyanın en büyük 
kargo taşıyıcılarından biri 
olan Katar Havayolları’nın 
50 uçak siparişi ile birlikte 
777X’in pazar liderliğini yeni 
kargo modeliyle pekiştirdi.  

Katar Havayolları, 34’ü 
kesin ve 16’sı opsiyonlu kar-
go uçağı siparişiyle 777-8’in 
lansman müşterisi olacak. 
Mevcut liste fiyatıyla top-
lamda 20 milyar doların üze-
rinde değere ulaşan bu alım, 
Boeing tarihindeki en büyük 
kargo uçağı taahhüdü olma 
özelliği taşıyor. 

Yeni 777X ailesinin ileri 
teknolojisini bünyesinde ba-
rındıran ve pazar lideri 777 
kargo uçaklarının kanıtlanmış 
performans özelliklerini taşı-
yan 777-8, sektördeki en geniş, 
en uzun menzilli ve en kabili-
yetli çift motorlu kargo uçağı 
olacak. 747-400 kargo uçağı 
ile neredeyse aynı faydalı yük 
kapasitesinin yanı sıra yakıt 
verimliliği, emisyon ve işletme 
maliyetlerinde yüzde 25 ora-
nında avantaj sağlayan 777-8 
kargo uçağı, havayolu şirketle-
rinin faaliyetlerini daha sürdü-
rülebilir ve karlı hale getirecek. 

Boeing Ticari Uçaklar 
Başkan ve CEO’su Stan Deal 
ve Katar Havayolları Grup 
CEO’su Akbar Al Baker’in 
imzaladığı anlaşma için Be-
yaz Saray’da yapılan resmi 
törene ABD Ticaret Bakanı 
Gina Raimondo, Büyükel-
çi Sheikh Mishaal bin Ha-
mad Al Thani, Beyaz Saray 
Ulusal Ekonomik Konseyi 
Direktörü Brian Deese, Boe-
ing Başkan ve CEO’su Dave 
Calhoun katıldı. Akbar Al 
Baker, havayolu şirketinin 
777X ailesine olan taahhü-
dünü, rekor düzeyde 777-8 
kargo uçağı anlaşmasıyla 
tekrar teyit etti. Yeni kargo 
uçaklarının ilk teslimatının 
2027 yılında gerçekleşmesi 
öngörülüyor. 

Katar Havayolları Grup 
CEO’su Akbar Al Baker, “Bo-
eing, pazar lideri kargo uçak-
ları üretiminde köklü bir geç-
mişe sahip. Katar Havayolları 
olarak, 777-8 kargo uçağının 
lansman müşterisi olmaktan 
onur duyuyoruz. Bu uçaklar, 
müşterilerimize sunduğumuz 
hizmetleri daha da geliştir-
memize imkân sağlamakla 
kalmayacak, aynı zamanda, 
sürdürülebilir bir geleceğe 

yönelik hedeflerimize ulaş-
mamıza da katkı sağlayacak. 
Bu işbirliğimiz, Katar Hava-
yolları ve Boeing arasındaki 
sürekli büyüyen güçlü ilişki-
de bir dönüm noktası teşkil 
ediyor. Boeing’in beklenti-
lerimizi karşılaması için hep 
ısrarcı olduk; Boeing ekipleri 
de bu beklentileri karşılamak 
ve hatta ötesine taşımak için 
büyük çaba gösterdi. Bir nesil 
için çok büyük öneme sahip 
olacak bu kargo uçağının ta-
nıtımında yer almaktan mut-
luyuz.” dedi.

Boeing Ticari Uçaklar 
Başkan ve CEO’su Stan Deal, 
“Boeing’in yeni büyük kargo 
uçağı 777-8’in tanıtımını, 
dünyanın en büyük kargo 
taşıyıcılarından ve faaliyetle-
rine başladığı 25 yıl öncesin-
den bu yana ortağımız olan 
Katar Havayolları ile yapma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Ekiplerimiz, uzun yıllar bo-
yunca müşterimize hizmet 
verecek bir uçak üretmeye 
hazır. Katar Havayolları’nın 
son derece verimli 777-8 
kargo uçağını tercih etmesi; 
kapasite, güvenilirlik ve ve-
rimlilikte pazar lideri kargo 
uçakları üretmeye yönelik 

kararlılığımızın da bir göster-
gesidir” dedi. 

Deal, “737 ailesinin en bü-
yük üyesi olan 737-10 kargo 
uçağı, daha fazla kapasite ve 
yakıt verimliliğinin yanı sıra 
tüm tek koridorlu uçaklar 
arasında koltuk başına en 
düşük maliyeti sunuyor. Ka-
tar Havayolları ile ortaklığı-
mızdan gurur duyuyoruz ve 
bu dünya çapında havayolu 
şirketinin ekiplerimize duy-
duğu güven bizi mutlu edi-
yor” dedi.

Boeing 777X ailesinin en 
yeni üyesi olan 777-8 kargo 
uçağı, verimliliği ve çevre 
performansını en üst düzeye 
çıkarmak üzere tasarlandı. 
Bu geniş gövdeli uçak ailesi, 
yeni karbon fiber kompozit 
kanat ve yakıt verimli yeni 
motorların aralarında bu-
lunduğu teknik tasarım iyi-
leştirmeleri ve yenilikçi tek-
nolojiler ile ön plana çıkıyor. 
4.410 deniz mili (8.167 km) 
menzile sahip 777-8 kargo 
uçağı, maksimumda 118 ton-
luk faydalı yük kapasitesiyle, 
müşterilerine uzun mesafeli 
rotalarda daha az noktada 
durma ve iniş ücretlerini a-
zaltma imkânı sağlıyor. 

777-8 kargo uçaklarını 
Washington eyaletinin Eve-
rett şehrinde bulunan fab-
rikasında üretecek olan Bo-
eing, 777X üretimi ve yerel 
istihdamı desteklemek üzere 
fabrikaya 1 milyar doların 
üzerinde yatırım yaptı. 

Katar Havayolları, yapı-
lan anlaşma kapsamında, 60 
adet 777X ailesi siparişinin 
20’sini 777-8 kargo uçağına 
çevirecek. Havayolu şirketi, 
ayrıca, dinamik hava kargo 
pazarından istifade etmek 
üzere, Boeing’in tüm za-
manların en çok satan kargo 
uçağı olan 777’den iki adet 
sipariş verdi. Dünyanın dört 
bir yanından müşteriler, 
programın başladığı 2005 

yılından bu yana 300’ün 
üzerinde 777 kargo uçağı si-
parişi verdi. 

Boeing ve Katar Havayol-
ları, ayrıca, 25 adet 737-10 
uçağı için kesin sipariş ve 25 
ilave uçak için alım hakkı-
nı kapsayan bir mutabakat 
zaptı da imzaladı. Söz ko-
nusu 737-10 taahhüdünün 
toplam değeri, mevcut lis-
te fiyatıyla 7 milyar dolara 
yaklaşıyor. MAX ailesinin 
en büyük modeli olan 737-
10, tek sınıf konfigürasyo-
nunda en fazla 230 yolcu 
kapasitesiyle 3.300 mile ka-
dar uçabiliyor. Yakıt verim-
li bu uçak, dünyadaki tek 
koridorlu rotaların yüzde 
99’unda uçabiliyor. 

Dünyanın en büyük kargo taşıyıcılarından biri 
olan Katar Havayolları, 50 adet 777-8 kargo 
uçağı siparişiyle Boeing 777X ailesine olan 
taahhüdünü genişletiyor.  
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Turkish Cargo, hava kargo taşıma faaliyetlerinin 
tamamını Mega Kargo Tesisi Smartist’te birleştirdi. 

THY Genel Müdür 
(Kargo) Yardımcısı 
Turhan Özen

İSTANBUL Havalimanı’nın Nisan 
2019 tarihinde hizmete açılmasıy-
la birlikte yolcu seferleri üzerinden 
gerçekleştirdiği kargo faaliyetlerini 
buraya taşıyan Turkish Cargo, kar-
go uçağı operasyonlarını ise Atatürk 
Havalimanı’nda sürdürmekteydi. 
Hava kargo markası, altyapısının 
tamamıyla hazır hale gelmesiyle 
birlikte, kargo uçağı faaliyetlerini 
de 72 saat süren geçiş operasyonuy-
la İstanbul Havalimanı’ndaki Me-
ga Kargo Tesisine taşıdı. Bu büyük 
taşınmayla Atatürk Havalimanı’na 
veda eden Turkish Cargo, bundan 
sonraki tüm operasyonel süreçlerini 
hava kargo lojistiğinin yeni merkezi 
Smartist’ten yürütecek. 

Türk Hava Yolları Genel Müdür 
(Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, 
Smartist’in tam kapasite operasyon 
başlangıcı ile ilgili olarak; “Geçtiği-
miz 3 yıl boyunca her iki hub’ımızda 
da çok ciddi bir operasyon yü-
rüttük. Atatürk Havalimanı’nda 
kargo uçaklarımızın, İstanbul 
Havalimanı’nda ise yolcu uçakla-
rımız ve paxfre* kapasitesini kul-
landık. Kargo uçaklarımızla 23 
bin, paxfre olarak ise 6 bin olmak 
üzere yaklaşık 30 bin sefer gerçek-
leştirdik ve 2,5 milyon tonu Atatürk 
Havalimanı’ndan, 1,8 milyon tonu 
ise İstanbul Havalimanı’ndan olmak 
üzere 4 milyon tondan fazla hava 
kargo yükü taşıdık. 

Şimdi ise hizmet kalitemizden 
ödün vermeksizin “dual hub” ola-
rak başarıyla sürdürdüğümüz ha-
va kargo faaliyetlerimizi, İstanbul 
Havalimanı’nda tek bir çatı altında 
birleştiriyoruz. Türkiye’nin hava kar-
go köprüsü Turkish Cargo olarak, 
bütün süreçleri otonom ve robotik 
sistemlerle donatılmış yeni yuvamız 
Smartist ile geleceğe hiç olmadığı 
kadar hazırız.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı’nda tek ça-
tı altında en büyük endüstriyel bina 
olacak şekilde tasarlanan Smartist, 
tüm fazları tamamlandığında 340 bin 
metrekarelik alanda yıllık 4 milyon 
tonluk bir kapasiteye ulaşmış ola-
cak. Artırılmış Gerçeklik, Otomatik 
Depolama Sistemleri, Robotik Süreç 
Otomasyonu ve İnsansız Kara Araçla-
rı gibi akıllı teknolojiler ile donatılan 
tesis, operasyonel hız ve kalite nok-
tasında Turkish Cargo’nun benzersiz 
hizmet kalitesini çok daha ileriye ta-
şıyacak. Bu mega tesis aynı zamanda 
İstanbul’un kıtalara yayılmış konumu-
nun da altını çizecek ve Doğu ile Batı 
arasındaki ticaret için mükemmel bir 
geçiş kapısı olacak. Böylece dünyada-
ki hava kargo trafiğinin büyük kısmı 
İstanbul Havalimanı’ndaki yeni hub’a 
çekilerek, İstanbul’un dünyanın lojis-
tik merkezine dönüşmesi sağlanacak.

Farklı tipte 4 bin 125  
ekipman taşındı

Turkish Cargo, TGS ve taşıyı-
cı firma üst düzey yöneticilerinin 

Atatürk Havalimanı’nda kurulan 
Geçiş Yönetim Merkezi’nden an-
lık olarak takip ettiği nihai geçiş 
operasyonu kapsamında, 50 TIR ile 
160 sefer gerçekleştirildi. TIR’ların 
Türkiye - Yeni Zelanda arasındaki 

mesafeye denk gelen yaklaşık 16 
bin kilometre yol kat ettiği operas-
yonda, TGS ve Turkish Cargo’ya ait 
80 farklı tipte 4 bin 125 ekipman 
Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul 
Havalimanı’na taşındı.

Turkish Cargo Tüm Operasyonel 
Süreçlerini Smartist’te Birleştirdi
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2021 yılında elleçlenen tüm 
yükün yüzde 36,4’ünün Mar-
mara bölgesi limanlarında 
gerçekleştiği belirtildi. Mar-
mara Denizinde bulunan li-
manlarda 2020 yılında 7 mil-
yon 34 bin 54 TEU konteyner 
elleçlenirken, 2021 yılında 
elleçlenen konteyner miktarı 
ise yüzde 9 artarak 7 milyon 
670 bin 832 TEU’ya ulaştı. 
Ülkemiz limanlarında elleçle-
nen konteynerin yüzde 60,9’u 
Marmara bölgesi limanlarında 
gerçekleşti. Dış ticaret amaçlı 
denizyolu taşımacılığında el-
leçlenen toplam yük miktarı 
yüzde 5,7 artışla 386 milyon 

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanlığı Denizcilik Genel 
Müdürlüğü 2021 yılı Deniz 
Ticareti İstatistiklerini açık-
ladı. 2021 yılında limanlarda 
elleçlenen yük miktarının bir 
önceki yıla göre yüzde 6 artarak 
526 milyon 306 bin 784 tona 
çıktığı kaydedilen açıklamada, 
“Clarksons Research’ün 2022 
Ocak ayı yayınında dünya de-
nizyolu yük taşımalarının 2021 
yılında yüzde 3,6 arttığı tah-
min edilmektedir. 2021 yılında 
limanlarımızda elleçlenen kon-
teyner miktarı aynı dönemde 
yüzde 8,3 artarak 12 milyon 
591 bin 470 TEU olarak ger-
çekleşti. Clarksons Research’ün 
2022 Ocak ayı yayınında dünya 
denizyolu konteyner taşıma-
larının 2021 yılında yüzde 6,5 
oranında arttığı tahmin edil-
mektedir” denildi.

En fazla yük elleçlemenin 
Kocaeli Liman Başkanlığı 
idari sınırlarında gerçekleş-
tiği ifade edilen açıklamada, 
2021 yılında Kocaeli Liman 
Başkanlığı idari sınırlarında 
faaliyet gösteren liman tesis-
lerinde toplam 81 milyon 335 
bin 143 ton yük elleçlemesi-

nin gerçekleştiği vurgulandı. 
En fazla konteyner elleç-

lemenin ise Ambarlı Liman 
Başkanlığı idari sınırlarında 
gerçekleştiğine dikkat çekilen 
açıklamaya şöyle devam edildi: 
“2021 yılında Ambarlı Liman 
Başkanlığı idari sınırlarında 
faaliyet gösteren liman tesis-
lerinde toplam 2 milyon 942 
bin 550 TEU konteyner elleç-
lemesi gerçekleşti. Marmara 
denizinde bulunan limanları-
mızda elleçlenen yük miktarı 
da yüzde 8,9’luk artışla 191 
milyon 578 bin 637 tona ula-
şarak, ülkemiz ortalamasının 
üzerinde büyüme gerçekleşti. 

BORUSAN Grup şirketle-
rinden Borusan Limanı, iş 
sağlığı ve güvenliği konusu-
nu kapsamlı bir şekilde ele 
alıyor, geçtiğimiz yıl IoT tek-
nolojileri kullanarak hayata 
geçirdiği Borusan Port Safe-
Card ile çalışanlarına daha 
güvenli bir çalışma ortamı 
sunuyor. Borusan Port Safe-
Card ile çalışanların ve 
ekipmanların birbir-
leriyle güvenli mesa-
felerde çalışmaları he-
deflenirken uygulama 
üzerinden çalışanların 
ve ekipmanların bir-
birlerine yaklaşabile-

cekleri maksimum mesafeler 
tanımlanıyor. Bu tanımla-
malar sayesinde belirlenmiş 
mesafe limitlerinin aşılması 
durumunda sistem titreşim 
yoluyla uyarı veriyor. Çalı-
şanlar arası sosyal mesafenin 
kontrolünü de sağlayan uy-
gulama, pandemi dönemin-
de daha güvenli bir iş ortamı 

yaratıyor. Aynı zamanda acil 
durumlarda toplanma alan-
larında bulunan çalışanların 
belirlenmesi, çalışanların ha-
reketsiz kalma veya düşme 
gibi acil durumlarda kontrol 
noktalarına uyarıların anlık 
olarak iletilmesi sağlanarak 
müdahale süresinin minimu-
ma indirilmesi hedefleniyor. 

Borusan Limanı, iş kaza-
larının önüne geçilebilme-
sinde kritik öneme sahip iş 
güvenliği kurallarını “10 Te-
mel Kuralımız” başlığı altın-
da çalışanlarla paylaşırken iş 
kazalarının en büyük sebep-
lerinden olan güvensiz davra-

nışları minimuma indirmek 
için operasyon yöneticileri ile 
saha turlarını da devreye aldı. 
Tedarikçileri için daha sağlıklı 
ve güvenli bir iş alanı yarat-
mak amacıyla Liman İSG ve 
Çevre Yönetim Kılavuzu’nu 
hazırlayan Borusan Limanı, 
2021 yılında toplam 8.385 
saat İş Sağlığı Güvenliği eğiti-
mi vererek yasal gereklilikleri 
sağlarken çalışan farkındalığı-
nı artırarak, sektörde önemli 
bir gelişim ortaya koydu. İSG 
konusunda örnek davranışlar-
da bulunan tedarikçilerini de 
ödüllendiren Borusan Lima-
nı, kaza sayısı, uygunsuzluk 
tutanağı, yasalara ve Borusan 
Limanı standartlarına uyum 
gibi KPI’lar belirledi ve 2021 
yılını bu kriterlere göre de-
ğerlendirerek tüm kriterlere 
eksiksiz uyan tedarikçi fir-
maları Eksen Makine ve 
Securitas’a teşekkür-
lerini sundu. Mar-
kalara plaketleri Li-
man Operasyonları 
Direktörü Kazım 
Keskin tarafından 
takdim edildi.

“Erçelik: “Di-

jital dönüşüm ve teknoloji 
desteği 

sektörümüzde  fark 
yaratmaya devam edeceğiz”

Önümüzdeki dönemlerde 
SafeCard uygulamasını yay-
gınlaştıracaklarını belirten 
Borusan Limanı Genel Mü-
dürü Hamdi Erçelik, 2022 yı-
lı sonlarına doğru limana kısa 
süreli giriş - çıkış yapan teda-
rikçilerin de SafeCard kulla-
nımına olanak sağlayacak bir 
şekilde uygulamayı genişlete-
ceklerini ifade etti: “Çalışan-
larımızın, tedarikçilerimizin 
ve limana giriş yapan kişile-
rin güvenliği bizi yakından 

ilgilendiriyor. Dijital 
dönüşüm ve tek-
noloji desteği ile 

İSG konuların-
da öncü adımlar 

atmaya, sektö-
rümüzde 

f a r k 
y a -
rat-

maya devam edeceğiz.” 
İş sağlığı ve güvenliği ge-

rekliliklerini tüm şirketlerin-
de ve tesislerinde titizlikle 
uygulayan Borusan Holding 
hem farkındalık yaratmak 
hem de bu konuya verdiği 
önemi vurgulamak amacıyla 
“İş Sağlığı ve Güvenliği” ma-
nifestosu yayınladı. Sağlık ve 
güvenlik düzeyi bakımından 
Türkiye’nin en iyisi ve sektö-
rün öncüsü olmak için çalış-
malarını sürdüren Borusan 
Limanı da SafeCard uygula-
masını, manifestonun çıkış 
noktası olan “İşte Sağlık ve 
Güvenlik Budur” sloganını 
baz alarak hayata geçirdi.

RO-RO hatlarında taşınan 
araç sayısının yüzde 32,9 ar-
tışla 670 bin 876’e ulaştığı-
na işaret edilen açıklamada, 
“Denizyolu bağlantılı yurt-
dışı hatlarda taşınan otomo-
bil sayısı ise 2 milyon 92 bin 
480 adet ile limanlarımızda 
en fazla elleçlenen araç cinsi 
oldu. Taşınan otomobillerin 
yüzde 96’sını (1 milyon 371 
bin 841 adet) satış amaçlı 
otomobiller, yüzde 4’ünü ise 
taşıma amaçlı otomobiller 
oluşturmaktadır. Tır araç 
cinsi de 599 bin 458 adet 
ile otomobillerden sonra en 
fazla taşınan araç cinsi oldu. 
2022 yılı Ocak ayında ise dış 
ticaret yüklerini taşıyan araç-
lardan 54 bin 273 adedinin 
deniz yolunu tercih etmesiy-
le 2021 yıl Ocak ayına göre 
deniz yolu ile gerçekleştiri-
len taşımalarda yüzde 21 ar-
tış sağlandı” değerlendirmesi 
yer aldı.

Dünyada etkili olan salgın 
sonrasında alınan tedbirler 
neticesinde kruvaziyer tur-
ların iptal edildiğine vurgu 
yapılan açıklamada, “2020 
yılında kruvaziyer gemi sayı-

sında ciddi azalma gerçekleşti. 
2021 yılında alınan tedbirle-
rin azaltılması ve 2021 yılı-
nın ikinci yarısında hizmete 
başlayan Galataport İstanbul 
Terminali’nin de etkisiyle kru-
vaziyer istatistiklerinde geçen 
seneye nazaran artış meydana 
geldi. 2021 yılında limanları-
mıza uğrak yapan kruvaziyer 
gemi sayısı bir önceki yıla göre 
yüzde 1460 artışla 78 adet, li-
manlarımızı ziyaret eden kru-
vaziyer yolcu sayısı da yüzde 
2387 artışla 45 bin 362 yolcu 
olarak gerçekleşti. 2021 yılın-
da en fazla kruvaziyer gemi 
uğrak sayısı 31 adet kruvazi-
yer gemi ile Marmaris Limanı 
oldu. Marmaris Limanı’nı 27 
uğrak ile Kuşadası Limanı ve 
9 uğrak ile Galataport İstan-
bul Terminali takip etti” ifa-
deleri yer aldı.

396 bin 718 ton oldu. İhracat 
amaçlı yükleme miktarı yüzde 
10,7 artarak 153 milyon 763 
bin 658 ton, ithalat amaçlı 
boşaltma miktarı ise yüzde 2,7 
artarak 232 milyon 633 bin 60 
ton oldu. Dış ticaret amaçlı de-
nizyolu taşımacılığında elleç-
lenen toplam konteyner mik-
tarı yüzde 3,5 artarak 9 milyon 
421 bin 640 TEU’ya yükseldi. 
2 milyon 590 bin 511 adet ih-
raç amaçlı dolu konteynerin 
da tartımın doğrulamasının  
yapıldığı belirlendi.”

RO-RO Hatlarında  
670 Bin 876 Araç Taşındı

Yurtdışı bağlantılı düzenli 

Elleçlenen Yük Miktarı Yüzde 6 Artarak 
526 Milyon 306 Bin 784 Tona Çıktı

Borusan Limanı, dijital 
dönüşümün yardımıyla 
çalışma alanlarını daha 
güvenli hale getiriyor. 
Hayata geçirdikleri 
Borusan Port SafeCard 
ile hem çalışanlar 
hem tedarikçileri 
için güvenli bir alan 
oluşturan kurum, İSG 
konusunda örnek 
davranışlarda bulunan 
tedarikçilerini de 
ödüllendiriyor. 

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, 2021 yılında 
dünya genelinde 
limanlarda elleçlenen 
yük miktarının 
yüzde 3,6 arttığını, 
Türkiye’de ise bir 
önceki yıla göre yüzde 
6 artarak 526 milyon 
306 bin 784 tona 
çıktığını duyurdu. 

Borusan Limanı İş Sağlığı İçin Güvenli Alan Oluşturdu

Borusan Limanı Genel Müdürü 
Hamdi Erçelik

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Anadolu’daki iş dünyası ve kadın 
ihracatçılara tanıtılmaya 2022 yı-
lında da devam ediyor. Bu doğrul-
tuda düzenlenen dijital paneller 
serisinin 2022 yılındaki ilk durağı 
İzmir oldu. 

“Kadın İçin Taşıyoruz- Anado-
lu Buluşmaları” İzmir toplantısı, 
Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu 

Başkanı Hakan Güldağ’ın ve DFDS 
Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim 
Müdürü Özlem Dalga moderatör-
lüğünde gerçekleştirilirken, panelde 
katılımcılar; Ege Bölgesi Sanayi O-
dası (EBSO) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ender Yorgancılar, İnci Hol-
ding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan 
İnci, Güloğlu Plastik Genel Müdürü 

Gülçin Güloğlu ve DFDS Akdeniz 
İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Di-
rektörü Önder Başboğa projenin 

kadın girişimcilerin dış pazara açıl-
maları için yarattığı büyük fırsatın 
altını çizdiler.   

Ağır Vasıtalar da Deniz 
Ulaşımından Faydalanacak
DFDS Akdeniz İş Birimi, Ağır 
Nakliyeciler Derneği (AND) ile 
sağladığı anlaşma doğrultusunda 
İstanbul, Asya ve Avrupa’da bulunan 
tüm müşterilerine Pendik/Kumcu-
lar-Ambarlı/Kumport seferlerini 
başlattı. Pendik/Anadolu Yakası ve 
Ambarlı-Kumport/Avrupa Yakası 
arasındaki bu düzenli seferlerden iç 
ulaşım araçları yararlanacak. 

DFDS Akdeniz İş Birimi Satış 
ve İş Geliştirme Direktörü Önder 
Başboğa anlaşma ile ilgili şöyle ko-
nuştu: “DFDS ile Ağır Nakliyeciler 
Derneği arasında yapılan bu anlaş-
ma, İstanbul’da özellikle Anadolu-
Avrupa istikametinde özel araçlarla 
gabari dışı taşımaları İstanbul tra-
fiğine girmeden Pendik-Ambarlı 
arasında düzenli feribot seferleri-

mizi kullanarak daha kolay hale ge-
tirmeyi amaçlıyor. Böylece feribot 
seferlerimizin doluluk oranı arta-
cak, ağır taşımacılık yapan firmalara 
avantajlı fiyatlar ve operasyon ko-
laylığı sağlanacaktır. Ülkemizin en 
büyük metropolü olan İstanbul’da 
ağır vasıtaların karayolu yerine de-
niz ulaşım imkanlarını kullanmasını 
sağlayacağız. Bunun vatandaşlarımı-
zın hayatını kolaylaştıracak bir kat-
kı sağlayacağını düşünüyoruz. Ağır 
Nakliyeciler Derneği Başkanı Yasin 
Bayraktar’a ve bu kapsamda iş birliği 
yaptığımız yönetim kurulu üyeleri-
ne teşekkür ediyorum.”

Ağır Nakliyeciler Derneği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yasin Bayraktar 
gerçekleştirilen anlaşma hakkın-
da şunları söyledi: “AND olarak 
DFDS ile yaptığımız bu anlaşma 
ile üyelerimizin işini kolaylaştırmayı 
amaçlıyoruz. İstanbul’da karayolu 
güzergahına alternatif olan deniz-
yolu ulaşım imkanlarının artması ve 
ulaşım sektörü için yeni güzergahlar 
oluşturmasından memnuniyet du-
yuyoruz. Bu noktada bu iş birliğinin 
üyelerimize hayırlı olmasını diliyo-
rum” dedi.

“Kadın İçin Taşıyoruz” projesi 
İzmirli girişimcilerle buluştu 
DFDS Akdeniz İş Birimi ve KA-

GİDER iş birliği ile hayata geçiri-
len “Kadın İçin Taşıyoruz” proje-
si, Dünya Gazetesi’nin desteği ile 

AND Yönetim Kurulu Başkanı  
Yasin Bayraktar (solda) ve DFDS  

Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme 
Direktörü Önder Başboğa
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olarak kullanım koşullarına 
uyum sağlayan Air-Pro pnö-
matik süspansiyon ile geliyor.

Air-Pro akıllı sistem ayrıca 

sürücünün gereksinimlerine 
uyum sağlıyor ve süspansi-
yon davranışının kontrolünü 
sürücüye veriyor. Sürücüler, 
yumuşak ayarıyla rahatlığa 
öncelik vermeyi seçebiliyor-
lar; tam yük koşullarında taşı-
ma ve sürüş kontrolünü opti-
mize etmek için Yüklü modu 
seçebiliyorlar veya Otomatik 
ayar ile sistemin kendi kendi-
ni uyarlayan parametrelerine 
bırakabiliyorlar. Air-Pro süs-
pansiyon, araç yüküne uyum 
sağlayarak virajlarda yatışı 
yüzde 30 oranında azaltıyor.

Air-Pro süspansiyon, araç 
şasisinin yüksekliğini 10 sani-
yeden daha kısa sürede ayarla-

EMISYON normlarında Eu-
ro VI D’den Euro VI E geçer-
ken ürün gamında da yenilik-
ler gerçekleştiren Iveco, 2 yıl 
aradan sonra Antalya’da bayi 
satış ekipleri ve basın men-
supları ile ilk defa bir araya 
geldi. Sürücü odaklı yeni S-
Way ile Euro V E normlarının 
bile fazlasını karşılayan Daily 
2022 model ürünler bu tanı-
tım faaliyetinin merkezinde 
yer aldı.

Tanıtım toplantısına; Ive-
co Genel Müdürü Hakkı Işı-
nak, Iveco Genel Müdür Yar-
dımcısı Tansu Giz, Iveco Ağır 
Vasıta Ürün Müdürü Emre 
İlkbahar, Iveco Satış Müdürü 
Süha Yılmaz, Iveco Kurum-
sal İletişim Sorumlusu Tülay 
Gürler ve Iveco Sürücü Eğiti-
meni Mehmet Er katıldı.

“2022 Yeni Başlangıçlar” 
konsepti ile düzenlenen top-
lantıda konuşan Genel Mü-
dür Hakkı Işınak 2022’ye 
Iveco olarak yeni bir yapı, ye-
ni ürünler ve yeni umutlarla 
başladıklarını ifade etti. 2021 
yılında pazar paylarını 2 puan 
artırarak yüzde 8,4 lük bir pa-
zar payı ile tamamladıklarını 
hatırlatan Işınak toplantıda 
tanıtılan yeni ürünler ile bu 
başarıyı daha da ileri taşımayı 
hedeflediklerinin altını çizdi.

Iveco’nın tüm segmentlerde 
pazar payını artırdığının bilgi-
sini de veren Işınak, Iveco Gro-
up ile büyük yatırımlar gerçek-
leştirildiğini, alternatif yakıtlar 
başta olmak üzere yapılan ge-
liştirmelere dikkat çekti.

Konuşmasında Türk ticari 
araç pazarını değerlendiren 
Işınak; “2021 3,5 ton üzeri 
toplam ticari araç pazarı 62 
binin üzerinde gerçekleşti. 
Bu dönemde bekleyen ya-
tırımlar hayata geçirilirken 
özellikle çekici segmentinde 
önemli bir büyüme yaşandı. 
Zirve döneminde 82 binleri 

gören pazar 2022 yılında 65 
bin seviyelerinde kapanabilir. 
Biz de bugün 8,4 olan pazar 
payımızı yeni araçlarımızla 
birlikte 2 haneli rakamlara çı-
karmayı hedefliyoruz.”

Iveco’nun ağır ticari ürün 
gamında yer alan modellerde-
ki yeniliklerle ilgili bilgi veren 
Iveco Ürün Müdürü Emre 
İlkbahar, yeni S-Way aracın 
sağladığı yüksek tasarruf ar-
tırılmış motor ve tork gücüne 
dikkat çekti.

Iveco Bölge Satış Müdü-
rü Süha Yılmaz yeni Daily 
hakkında yaptığı sunumda 
araçların yepyeni özellikleriyle 
segmentine yeni standartlar 
getirdiğini vurguladı. Yeni 
Daily’nin en son motor tekno-
lojisi ve emisyon Euro 6-D Fi-
nal ve Euro VI-E uyumluluğu 
sağladığını belirten Yılmaz, 
optimize edilmiş 2.3 litrelik 
motorun yüzde 6’ya kadar 
yakıt tasarrufu sağladığını ve 
yüzde 15’e kadar tork artışı 
sağlandığını sözlerine ekledi.

Yeni Daily havalı
süspansiyonla daha 

güvenli daha konforlu
Yeni Daily, sürücü ve yük 

için yumuşak ve güvenli bir 
sürüş sağlamak üzere sürekli 

manuel şanzımanla yüzde 
15’e varan bir tork artışı sağ-
layarak Yeni Daily’nin zorlu 
uygulamalardaki performan-
sını iyileştirdi ve PTO gerek-
sinimlerine sahip gövde ya-
pımları için çok yönlülüğünü 
geliştirdi. Yeni Daily, 136 hp 
ve 350 Nm tork ile güçlü ve 
hızlı tepki veren bir perfor-
mans sunan 3.0 litrelik CNG 
motoruyla sürdürülebilir gö-
revine katkıda bulunuyor.

Yeni S WAY: Sürücü odak-
lılığı yeni bir seviyeye taşıyor

S WAY yeni gelişmiş özel-
likler ile sürücü odaklılığı yeni 
bir seviyeye taşıyor. Yeni mo-
tor ürün gurubu, yeni nesil ar-

ka aks, gelişmiş teknolojiler 
ve ihtiyaçlara göre 

şekil lendiri l-
miş yenilikçi 

h i z m e t l e r 
ile filo sa-
hipleri için 
olağanüstü 

değer ve ü-
retkenlik sağ-

lıyor. Iveco S-Way, filo sahip-
leri için ideal çözüm olarak 
öne çıkarken çevrenin sürdü-
rülebilir dostu ve sürücünün 
mükemmel yol arkadaşı.

Yeni Iveco S-Way, 2020’den 
bugüne erişilen başarının 
üzerine inşa edildi. Yüksek 
konforla sürücüler arasında 
popülerliğe sahip araç, müş-
teriler tarafından da perfor-
mansı, Düşük Toplam Sahip 
Olma Maliyeti ile övüldü. bu 
rakam düzenli bir şekilde art-
tı. Genel olarak satışlar tüm 
beklentileri geçerek belirgin 
bir pazar payı artışı sağladı. 
Iveco S-Way’in doğal gazlı 
modelleri Avrupa’da mutlak 
lider konumunda ve bugün 
satılan araçların içinde dörtte 
birden fazla paya sahip. 

Yakıt verimliliği ve 
performans konusunda 

çıtayı yükseltti
Iveco S-Way, uzun yol 

görevleri ve filo sahibi için 
mükemmel bir iş çözümü. 
Çeşitli geliştirmeler ve özel-
liklerle yakıt verimliliği ve 
performans konusunda çıtayı 
yükselten araç, yüzde 3’e va-
ran yakıt tasarrufu sunuyor.

Yeni motor ürün grubu, Eu-
ro VI/E salınım standartlarını 
karşılarken hidrojene bitkisel 
yağ (HVO) gibi ikinci nesil bio 
dizeller için de yüzde 100 onay-
lı. Cursor 13 ürün grubu iki ye-
ni güç seçeneğine sahip; 490 ve 
530. Cursor 11 ve 13 motor-
larının verimliliği, artan sıkış-
tırma oranları ve yeni yanma 
yönetim sistemi ile geliştirildi.

13 Litrelik motorlar yük-
sek verimlilikli tek indirge-
meli arka akslar ve standart 
profil lastiklerle mevcut 
2.31:1’lik daha uzun arka 
aks oranı ile eşleştirilmiş. Bu, 
motor devrini düşük tutmayı 

sağlayarak uzun mesafede da-
ha yüksek verimlilik sağlıyor. 

Ek özellikler Iveco S-
Way’in yakıt verimliliğine 
katkı sunuyor. Yeni Eco Mo-
duna sahip klima enerji har-
camasını optimize ederken A 
sütunlarının yeni aerodina-
mik kaplaması kabin etrafın-
daki hava akışını iyileştiriyor.

Iveco S-Way’in Sıkıştırılmış 
Doğal Gaz (CNG) ve Sıvılaş-
tırılmış Doğal Gaz (LNG) ver-
siyonları, debriyaj kompresörü 
ve değişken akışlı direksiyon 
pompası gibi yakıt verimli-
liğini daha da arttıran akıllı 
yardımcılara sahip. Dizel ver-
siyonlarla paylaşılan bu yeni 
özellikler ve motordaki geliş-
tirmelerle karbondioksit salı-
nımlarında düşüş sağlanmış. 

yarak yükleme ve boşaltma iş-
lemlerini kolay ve verimli hale 
getirirken araç hafızası yükle-
me alanının yüksekliğini öğre-
nerek aracı hazır hale getirme-
yi daha da kolaylaştırıyor.

Yeni manuel şanzıman
Yeni Daily, Hi-Matic otoma-

tik şanzımanın yanı sıra vites 
değiştirme ve hassas kavrama 

sunan yeni 6 vi-
tesli manuel 
şanzımanı da 
beraberinde 
getiriyor. Yeni 
şanzımanın di-
reksiyon başın-
da zaman geçiren 
sürücüler için konfor 
sağlayacağı kaydediliyor.  

Yeni Daily, hafif ticari sını-
fında bir ilk olarak koltuğu-
nun minder ve sırtının orta 
kısımlarında ve kafalığında 
hafızalı köpük sünger tekno-
lojisine sahip tamamen yeni 
koltuklar sunuyor. NASA 
tarafından uzay ortamında 
kullanılan hafızalı köpük 
sünger teknolojisi vücuda 
uyum sağlayarak basınç tepe 
noktalarını yüzde 30 oranın-
da azaltarak konfor sağlıyor 
ve sürücülerin kronik sorun-
larından sırt ağrılarının önü-
ne geçiyor. Her görevde en 
iyi performansı sunmak için 
optimize edilmiş iki motor 
sunan tek araç olan Yeni Da-
ily, 116 hp ile 156 hp arasında 
değişen güce sahip 2.3 litrelik 
ve 160 hp ile 207 hp arasın-
da güç derecelerine sahip 3.0 
litrelik F1C. 2.3 litrelik F1A 
motorlarla geliyor.

Yakıt ekonomisiyle dikkat 
çekiyor ve önceki modele 
kıyasla WLTP çevriminde 
yüzde 6’ya varan yakıt tasar-
rufu sağlayan motorlar, yeni 

Iveco Sürücü Odaklı Yeni S-Way ve Daily’i Tanıttı

Soldan sağa; Iveco Genel Müdür Yardımcısı Tansu Giz,  Iveco Ağır Vasıta Ürün Müdürü Emre İlkbahar, 
Iveco Genel Müdürü Hakkı Işınak, Iveco Sürücü Eğitimeni Mehmet Er, Iveco Kurumsal İletişim 

Sorumlusu Tülay Gürler ve Iveco Satış Müdürü Süha Yılmaz

Iveco yakıt tasarrufu sağlayan yeni çekicisi 
S-Way ile yük güvenliği ve motor gücü 
artırılan yeni hafif ticari aracı Daily’i 
Antalya’da yaptığı lansmanla pazara sundu.      

Birinci sayfadaki haberin devamı
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OTOKAR 2021 yılı finansal so-
nuçlarını paylaştı. 5 kıtada 60’tan 
fazla ülkede faaliyet gösteren Oto-
kar, 2021’i bir önceki yıla kıyasla 
ciro bazında yüzde 55 büyüme ile 
tamamladı. 

Devam eden Koronavirüs pande-
misi koşullarında iç ve dış pazarlarda 
faaliyetlerine aralıksız devam ettikle-
rini belirten Otokar Genel Müdürü 
Serdar Görgüç, “2021 yılında ci-
romuz önceki yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 55 artışla 4,5 milyar 
TL’ye ulaştı. Küresel ölçekteki reka-
betçi konumumuzu koruduk, ihraca-
tımızı 345 milyon ABD doları sevi-
yesine çıkardık. Esas faaliyet kârımız 
bir önceki yıla oranla yüzde 69 ar-
tarak 1 milyar 76 milyon TL’ye, net 
kârımız ise 1 milyar 42 milyon TL’ye 
ulaştı. 2021’de ticari araç ve savunma 
sanayii satışlarımız ise ciromuz için-
de dengeli bir dağılım gösterdi” dedi.

Yıl boyunca mevcut ve yeni ürün 
geliştirme çalışmalarını sürdür-
düklerini belirten Serdar Görgüç 
“Araştırma geliştirme yatırımlarımız 
önceki yıla oranla yüzde 49 artış 
göstererek toplam 300 milyon TL 
olarak gerçekleşirken, son 10 yılda 
Ar-Ge harcamalarımızın ciromuz 
içindeki ortalama payı yüzde 8 oldu” 
açıklamasını yaptı.

Görgüç; “13’üncü kez Türkiye’nin 
otobüs pazarı lideri olduk; 2021 yı-
lında satılan yaklaşık her iki otobüs-
ten biri Otokar oldu. Türkiye’nin 
önemli şehir içi ulaşımı ihalelerini 
kazanarak bir kez daha Türkiye’nin 
üç büyük şehrinin, İstanbul, Anka-
ra ve İzmir’in, otobüs tedarikçisi 
olduk. Turizm ve servis taşımacılı-
ğının da en çok tercih edilen otobüs 
markası yine Otokar oldu. Kullanı-
cılarımıza bize duydukları güven i-
çin teşekkür ediyorum” dedi.  Ticari 
araçta otobüsün yanı sıra 8,5 tonluk 
kamyon pazarında Otokar’ın önem-
li oyunculardan biri olduğuna dik-
kat çeken Serdar Görgüç, “Faaliyet 
gösterdiğimiz 8,5 tonluk kamyon 
pazarında satışlarımızı pazar büyü-
mesinin de üzerinde arttırdık” dedi.

“Avrupa’da Hedef Alternatif 
Yakıtlı Otobüslerle Büyümek”
Görgüç şöyle konuştu: “2021 

yılında hedef pazarımız olan 
Avrupa’da büyümemizi sürdürdük. 
Slovakya’nın başkenti için ürettiği-
miz otobüslerimiz hizmet vermeye 
başladı. Avrupa’da İspanya, Fransa, 
Almanya, İtalya gibi ülkelere ihraca-
tımız sürerken bunun yanında Orta 
Doğu’dan yüksek adetli siparişler al-
dık. Türkiye’de tasarlanan ve üretilen 
otobüslerimizin dünyanın dört bir 
yanında, metropollerde kullanılma-
sından büyük gurur duyuyoruz. Başta 
Avrupa olmak üzere, iklim değişikliği 
ile mücadele kapsamında sürdürüle-
bilir şehirciliği benimseyen belediye-
ler 2021 yılında da alternatif yakıtlı 
araç tercihlerini sürdürdü. Alternatif-
li yakıtlı araçlar konusunda küresel re-
kabette önemli bir oyuncu olan şirke-

timiz, Ukrayna’nın yanı sıra Romanya 
ve Azerbaycan’dan doğalgazlı şehir içi 
otobüsleri için siparişler aldı.” 

Küresel bir marka olma hedefine 
emin adımlarla ilerleyen Otokar’ın 
bir taraftan da teknoloji ve ino-
vasyon kabiliyetlerini geliştirmeye 
devam ettiğini belirten Serdar Gör-
güç; “10 yıl içinde gerçekleştirdiği-
miz Ar-Ge harcamamız 1,6 milyar 
TL’ye ulaştı. Çevre, sosyal ve yöne-
tişim konularında yaptığımız çalış-

malarla 6 yıldır Borsa İstanbul’un 
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer 
alıyoruz. Faaliyetlerimizi sürdü-
rülebilirlik konuları odağında yü-
rütüyoruz. Yeşil Mutabakat’ın AB 
ile ticaretimize getirebileceği etkiler 
üzerinde çalışmalarımızı sürdürür-
ken, Koç Topluluğu’nun Kültürel 
Dönüşüm Programı’nın önemli 
bir parçası olan 2050 Karbon Nötr 
Programını büyük bir titizlikle ta-
kip ediyoruz.” dedi. 
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şan bir sektör.  Birçok şey du-
yuyoruz, kapılarda kalınıyor, 
sıralar oluyor, engeller çıkıyor 
tüm bunları bir şekilde çözü-
lüyor. Milletimizin de böyle 
bir özelliği vardır biliyorsu-
nuz pratik çözümler üretmek 
konusunda başarılıyız. Do-
layısıyla biz de kendi ürün ve 
hizmetlerimiz de lojistik hiz-
metini en iyi seviyeye getir-
meye çalışan bu firmalarımız 
için biz ne yapabiliriz gözü ile 
bakmaya çalışıyoruz o yüz-
den bugünkü seminerimize 
sizinle planlarken araç seçimi 
olarak kısıtlamak istemedik 
beraberinde araç seçimi ile 
beraber katma değer ne de-
mek onu konuşmak istedik. 
Çünkü sektör müşterileri için 
sürekli katma değer üretmeye 
çalışıyor bunun için kafa yo-
ruyor bunun için Ar-Ge yapı-
yor bunlar önemli faaliyetler. 
Bizim uluslararası yapılanma-
mız kapsamında yurt dışında 
da bayiliklerimizi ziyaret et-
tiğimizde Türk firmalarının 
tentellerini gördüğümüzde 
çok mutlu oluruz bu çok ö-
nemli bir olay bence. 

Bu bayrak taşıyıcılık an-
lamında sektörü çok değerli 
bir noktada görüyorum. Bi-
zim ürettiğimiz ve sattığımız, 
müşterilerimizin kullandığı 
kamyonlarımız birçok şeyi 
bir arada barındırıyor. Araç-
lar, öncelikle bir iş yeri orada 

LOJISTIK firmalarının filo 
oluştururken dikkat etmesi 
gereken, doğru araç seçimi, 
maliyet, filo yönetimi gibi 
konuları ve merkezi düzeyde 
alınması gereken tedbirle-
rin konuşulduğu “Filo İçin 
Doğru Araç Seçimi ve Katma 
Değerli Hizmetlerin Önemi” 
konulu webinar Ford Trucks 
Türkiye Satış Müdürü Ümit 
Öner’in sunumu ile gerçek-
leşti. Etkinliğin moderatör-
lüğünü Uluslararası Nakli-
yeciler Derneği (UND) İcra 
Kurulu Üyesi Muammer Ün-
lü üstlendi.

Ford Trucks Türkiye Satış 
Müdürü Ümit Öner sunu-
munda, firmaların filo oluştu-
rurken, özellikle konusunda 
uzman, kendilerini anlayacak 
ve ihtiyaçlarına özel çözümler 
sunabilecek firmaları tercih 
ettiklerini anlattı.

“Bizim yolculuğumuz Tür-
kiye’deki otomotiv sektörü-
nün ve aynı zamanda ağır va-
sıta sektörünün de yolculuğu” 
diyen Öner, Ford Otosan’ın 
kuruluşundan bugüne ilk 
ürettiği araçların kamyon 
olduğunu o günden bu yana 
kamyon ürettiklerini ve hika-
yelerinin 2010 yılından itiba-
ren Trucks markası ile beraber 
çok daha küresel bir yolculuğa 
dönüştüğünü söyledi.

“Her yükte birlikte.” Bu slo-
ganın çok büyük bir anlamı 

olduğunu belirten Ünlü, “Biz 
her zaman ekmek teknesi ola-
rak gördüğümüz kamyonları 
üretirken, müşterilerimizin, 
şoförlerimizin, firma sahipleri 
ve bütün tedarikçilerin ve bu 
sektöre hizmet verenlerin dü-
şünceleri ve önerilerini alıyo-
ruz bunun içindir ki bu sadece 
Ford Trucks’ın değil hepinizin 
başarısıdır. Türkiye’de yerli 
imkanlarımızla, kendi mühen-
dislik becerilerimizle yatırım 
yapan ve bir çok teknolojik 
gelişmeyi müşterilerimize sun-
maya çalışan bir marka olarak 
bu yolculuğu hepimizin başa-
rısı olarak görüyoruz ve “Her 
yükte birlikte.” diyoruz” dedi.

Konuşmasında firmala-
rın filo oluştururken dikkat 
etmesi gereken konulara da 
değinen Ümit Öner, “Türkiye 
dünyada ki en büyük ağır va-
sıta pazarlarından bir tanesi 
ve her yıl ciddi sayıda araç sa-
tışının gerçekleştiği milyon-
larca aracın sahada faaliyet 
halinde bulunduğu bir pazar. 
Dolasıyla çok büyük bir ope-
rasyondan bahsediyoruz” di-
ye konuştu.

Türkiye lojistik sektörünün 
ekonomik açıdan büyük ö-
nem taşıdığını belirten Öner 
sözlerine şöyle devam etti. 
“Uluslararası nakliye sektö-
rü gerçekten mücadeleci bir 
sektör asla yılmayan her türlü 
engeli bir şekilde aşmaya çalı-

büyük bir gücü vardır. Biz-
ler üretici firmalar olarak bir 
ekosistemin parçasıyız. Biz 
ağır vasıta üreticisi olarak 
Türkiye’de binlerce mühendi-
simiz, çalışanımız var ve bütün 
bu çalışmalarımız Türkiye’de 
ki ağır vasıta kullanan sektör-
lerin ihtiyaçlarına göre ürün 
ve hizmet üretmeye çalışıyo-
ruz. Tüketiciler marka terci-
hinde, kendilerine fayda sağ-
layan, hizmet üreten markları 
tercih etme avantajına sahip.  
Bu avantajı doğru kullanabi-
len tüketiciler sayesinde sek-
tör hep beraber güçleniyor.”
“Ağır vasıta sektörü 2022 de 

büyümeye devam edecek”
Ford Trucks Türkiye Satış 

Müdürü Ümit Öner, Türki-
ye’deki ağır ticari taşıt paza-
rı hakkında şunları söyledi; 
“Türkiye kamyon pazarı 2019 
yılında çok gerilemişti. Genel 
olarak Türkiye’de böyle bir 
trend var belli dönemlerde 
dip noktalara ulatıştan sonra 
bir büyüme dönemi başlıyor 
ve bizde bu büyüme döne-
minin devam ettiğini göz-
lemledik. Pandemi hepimizi 

durdurdu, şaşırttı karşılaşma-
dığımı bilmediğimiz bir olay-
dı. Herkes evlerine kapandı 
o dönemde kapanmayan tek 
sektör lojistik sektörüydü. 
Tedarik zinciri sürdüğü sü-
reçte hayatlarımızı devam et-
tirmeyi başardık. Dolayısıyla 
herkes aslında caddelerde ge-
zen o büyük kamyonların ne 
kadar önemli olduğunu fark 
etti. Bu şunu getirdi çok ciddi 
ihtiyaçlar oluştu, piyasanın, 
pazarın büyümesine, talebin 
artmasına katkı sağladı ve 
2020 yılı itibarı ile bekledi-
ğimiz gibi kötü bir sene ol-
mamakla birlikte büyüyen bir 
trend oluştu.

Bu büyüme trendi 2021 
dede devam etti. Ağır vasıta 
sektöründe 2022 de bu bü-
yümenin devam edeceğini 
ön görüyoruz. Tabi 2021 
yılında beklenmedik bazı 
sorunlar yaşandı. Emtiaları 
çok ciddi talep oluştu. Ciddi 
talep oluşunca arz yetmedi 
bu sefer tedarik aksamalar 
yaşanmaya başladı. Özellik-
le otomotiv sektörü bundan 
çok etkilendi.”

ekonomik faaliyet dönüyor o 
araçları tek başına bir iş yeri 
işletme gibi düşünmek gere-
kiyor.  Oradan kazanç elde 
ediliyor aynı zamanda bir ya-
şam alanı. Dolayısıyla yaşam 
alanında ihtiyaç duyduğumuz 
bütün konforun ve teknoloji-
nin içinde olması gereken bir 
yerden bahsediyoruz. Dünya-
nın her yerinde teknoloji çok 
hızlı değişiyor, ihtiyaçlar ve 
beklentiler çok hızlı değişiyor 
buna ayak uydurmak gereki-
yor ve en önemlisi de kam-
yoncunun kullandığı araç ile 
arasında duygusal bir bağ var. 
O duygusal bağ da açıkçası 
çok önemli bir şey ve marka-
larımızla da bu bağlar kurulu-
yor. Lojistik firmalar işletmeyi 
ayakta tutmayı sürücülerinin 
işini en iyi şekilde yapabilme-
sini sağlamayı belli teknolojik 
gelişmeleri takip ediyor. Fir-
malarımızın bu kompleks işi 
en iyi şekilde yaptığını görü-
yoruz. Tabi ki kendini geliştir-
mek isteyen daha ileri gitmek 
isteyen firmalar da genelde bu 
noktada uğraşıyor. Biz de bu 
firmalara kendi ürün ve hiz-
metlerimizle destek olmaya 
gayret ediyoruz.”

Marka tercihlerinde kat-
ma değerli hizmet dediğimiz 
ilave hizmetlerin ek paket ve 
ek avantajların çok büyük de-
ğeri olduğunu söyleyen Öner, 
“Tüketicinin her zaman çok 

Marka Tercihlerinde Katma Değerli
Hizmetlerin Önemi Büyük

Tel:+90.212 671 15 15   Faks:+90.212 671 15 25
info@bestnakliyat.com.tr

1992’den bugüne
Türkiye-İngiltere hattında 

ekspres servis
www.bestnakliyat.com.tr

Londra

Cardiff

Leicester

Glasgow

Manchester
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FORD, üstün performansı ile 
pick-up segmentinin kuralları-
nı baştan yazan yeni nesil Ford 
Ranger Raptor’ı tanıttı. Çölle-
ri, dağları ve her türden araziyi 
fethetmek için üretilen ikinci 
nesil Ranger Raptor, gerçek 
doğa tutkunları için tasarla-
nan üstün arazi performansıyla 
pick-up kullanıcıları için çıtayı 
yeni bir seviyeye taşıyor.

Ford Performance ekibi ta-
rafından geliştirilen Yeni Nesil 
Ranger Raptor, geleceğin Ford 
Ranger ailesinin üstün perfor-
manslı bir türevini temsil edi-
yor. Gerçek gücü, mekanik ve 
teknik duyarlılıkla buluşturan 
Ranger Raptor, daha güçlü yeni 
nesil donanımı kontrol eden da-
ha akıllı teknolojilerle bugüne 
dek sunulan en gelişmiş Ranger.  

Yeni Nesil Ranger serisinin 
Avrupa’da sunulacak ilk mo-

deli olan yeni Ranger Raptor, 
2022’nin son çeyreğinden iti-
baren müşterilerle buluşmaya 
başlayacak.

Performans tutkunları için 
en önemli haberlerden biri, 
Ford Performance tarafından 
288 PS güç ve 491 Nm tork 1 
üretme hedefiyle düzenlenen 
yeni çift turbo 3.0 litre Eco-
Boost V6 benzinli motorun 
sunulması. Yeni motor, her 

ülkede farklılıklar göstermek-
le birlikte 2023’ten itibaren 
Yeni Nesil Ranger Raptor ile 
sunulmaya devam edecek olan 
mevcut 2.0 litre çift turbo dizel 
motora göre muazzam bir güç 
artışı sağlıyor. 

Çift turbo 3.0 litre EcoBo-
ost V6 motor, geleneksel dö-
kümlerde kullanılan demirden 
yaklaşık yüzde 75 daha güçlü 
ve yüzde 75’e kadar daha sert 

bir malzeme olan sıkıştırılmış 
grafit demir silindir bloku 
içeriyor. Ford Performance’ın 
çalışmaları, motorun gaz pe-
dalı girdilerine anında tepki 
vermesini sağladı. İlk kez Ford 
GT yol otomobili ve Focus 
ST’de görülene benzeyen, yarış 
otomobili esintili geliştirilmiş 
gecikme önleme sistemi de 
istenildiğinde daha çabuk hız-
lanmayı mümkün kılıyor. 

Yeni gecikme önleme siste-
mi, sürücü gaz pedalı üzerin-
deki baskısını azalttıktan son-
ra turbo şarjların üç saniyeye 
kadar dönmesini, tekrar gaz 
pedalına bastığında da viraj 
çıkışlarında veya viteslerde da-
ha çabuk hızlanmayı sağlıyor. 
Motorun, gelişmiş 10 vitesli 
otomatik şanzımanın her vitesi 
için ayrı bir turbo şarj takviye 
profili ile programlanması sa-
yesinde performans da optimi-
ze edilebiliyor.

Zorlu görevler için 
dayanıklı donanım

Yeni Nesil Ranger Raptor, ye-
ni Ranger’a kıyasla benzersiz bir 
şasiye sahip. C direği, yük kutu-
su ve stepne gibi Raptor’a özgü 
bir dizi eleman ve takviye ile be-
raber jounce tampon (kontrol 
kolu tamponu), amortisör kule-
si ve arka amortisör braketi için 
benzersiz çerçeveler kullanılma-
sı sayesinde Yeni Nesil Ranger 

Raptor en zorlu arazi koşulları-
nın üstesinden gelebiliyor. 

Ranger Raptor gibi yüksek 
performanslı bir arazi aracı, bu-
nu sağlayacak yürüyen aksamı 
da gerektiriyor. Ford mühen-
disleri bu nedenle süspansiyo-

nu tamamıyla yeniden tasar-
ladı. Rander Raptor’un yeni 
tasarlanan dayanıklı ama hafif 
alüminyum üst ve alt kontrol 
kolları, uzun mesafeli ön ve 
arka süspansiyon, ve rafine bir 
Watt kolu arka ucu ile engebeli 
arazide yüksek hızla yol alırken 
daha fazla kontrol sağlanıyor. 

Her tür arazide 
kontrol sağlıyor

Ranger Raptor bir ilk olarak 
gelişmiş tam zamanlı dört te-
kerden çekiş sistemiyle birlikte 
kilitlenebilir ön ve arka diferan-
siyeller ve yeni bir elektronik 
kontrollü isteğe bağlı iki vitesli 
ara şanzımana, dolayısıyla titiz 
arazi tutkunlarını çok memnun 

edecek bir özelliğe sahip oluyor. 
Yeni Nesil Ranger Raptor’un 

düzgün yollardan çamurlu ve en-
gebeli araziye kadar her zeminde 
kolayca kullanılmasına yardımcı 
olmak amacıyla yedi seçilebilir 
sürüş modu sunuluyor. Bunlar-

dan biri olan arazi odaklı Baja 
modu, yüksek hızlı arazi sürüşü 
sırasında en mükemmel perfor-
mans için aracın elektronik sis-
temlerini yapılandırıyor. 

Yeni Nesil Ranger Raptor 
ayrıca arazi sürüşü için bir tür 
hız sınırlayıcı olan Trail Cont-
rol™ özelliğine de sahip bu özel-
likte, sürücünün 32 km/saatin 
altında bir hız seçmesi yeterli 
oluyor. Bundan sonra araç ken-
di hızlanmasını ve frenlemesini 
yönetirken sürücü zorlu arazide 
sadece direksiyona konsantre 
oluyor. 17 inç jantlarına deva-
sa arazi lastikleri saran Ranger 
Raptor, standart olarak LED 
matrix ön far takımı ile geliyor.

ANADOLU Isuzu, Otomo-
tiv Sanayii Derneği (OSD) 
2021 verilerine göre midi-
büs segmentinde 18’inci kez  
“İhracat Şampiyonu” oldu. 
Ayrıca bu dönemde Türkiye 
midibüs ve otobüs segmen-
ti ihracatı içindeki payını 
yüzde 17,2’ düzeyine kadar 
çıkaran şirket, bu değerle 
ihracat geçmişindeki en yük-
sek seviyeyi yakaladı. Sadece 
midibüs segmentindeki ih-
racata bakıldığında Anadolu 
Isuzu’nun payı yüzde 52 sevi-
yesine ulaştı. Sadece otobüs 
segmentinde ise Anadolu 
Isuzu’nun ihracattaki payı 
yüzde 10 olarak gerçekleşti.

Anadolu Isuzu Genel 
Müdürü Tuğrul Arıkan ko-
nuyla ilgili açıklamasında 
şunları söyledi: “Anadolu 
Isuzu olarak 2021 yılında 
yakaladığımız ivmeden ve 
özellikle ihracatta elde et-
tiğimiz başarılardan büyük 
memnuniyet duyuyoruz. 

Geride bıraktığımız yıl mi-
dibüs segmentinde ihraç 
ettiğimiz araç sayısı en ya-
kıt diğer ihracatçı firmanın 
4 katı olarak gerçekleşti. 
Söz konusu sonuç doğ-
rultusunda, bu segmentte 
şirketimiz için artık gele-
neksel hale gelen ‘İhracat 
Şampiyonluğu’nu 18’inci 
kez elde etmeyi başardık. 
Toplam otobüs ihracatında 
yüzde 10’luk paya ulaşarak 
bu segmentte de önemli bir 
başarı elde ettik. Ülkemizin 
dünyanın otobüs üretim 
merkezi konumunda olduğu 
hesaba katıldığında bunun 
ne kadar önemli bir başarı 
olduğu daha net biçimde gö-
rülecektir. Türkiye’den yapı-
lan toplam otobüs ve midi-
büs ihracatı 2021’de sektör 
genelinde yüzde 24 oranın-
da düşerken, Anadolu Isuzu 
olarak aynı dönemdeki adet 
bazlı ihracatımızı yüzde 113 
oranında arttırdık.”

Ford Ranger Raptor İle
Üstün Arazi Performansının 
Kurallarını Yeniden Yazıyor

Yeni Nesil Ranger Raptor pick-up, 288 PS güç ve 491 Nm tork sunan 
çift turbo 3.0 litre EcoBoost V6 motoruyla yolda ve arazide üstün 
performans sağlıyor.      

Ford E-Transit Euro NCAP Tarafından 
‘Altın’ Ödüle Layık Görüldü Isuzu Midibüste 18’inci Kez

‘İhracat Şampiyonu’ Oldu
E-TRANSIT’IN sunduğu 
kapsamlı teknoloji paketi araç-
ta geçirilen uzun saatler sıra-
sında sürücünün iş yükünü ha-
fifletmeye yardım edebilecek, 
çalışma kesintileri ile tamir ve 
sigorta maliyetlerini düşürme-
ye katkıda bulunabilecek.

Ford’un tam elektrikli ilk 
ticari modeli Ford E-Transit, 
kapsamlı sürücü destek sis-
temleri paketiyle bağımsız 
araç güvenlik değerlendirme 
kuruluşu Euro NCAP tara-
fından ticari araçlar alanında 
Altın Ödüle layık bulundu.

Ödülün belirlenmesi süre-

cinde araçlara, bisikletlilere ve 
yayalara yaklaşırken otonom 
acil durum freni, şerit takip 
teknolojisi, trafik levha tanı-
ma sistemi ve yolcu takip sis-
temleri gibi çeşitli teknolojiler 
analiz edildi.

E-Transit’in Altın Ödül 
alması, Ford’un 2 ton segmen-
tinde sürücü destek teknolo-
jileri alanında Euro NCAP 
Altın Ödüle sahip yegane 
iki aracı sunması anlamına da 
geliyor. Ford, bu yeni ödül ile 
Ford Transit’in 2020 yılında 
Euro NCAP’ten aldığı Altın 
ödülden sonra hem 1 ton hem 

2 ton segmentlerinde Altın 
ödüle sahip ticari van’ları olan 
tek van üreticisi oldu.

E-Transit’in sunduğu sürü-
cü destek teknolojileri arasın-
da yaya algılama özellikli çar-
pışma önleme yardımı, trafik 
levha tanıma özellikli akıllı a-
daptif hız kontrolü,  şerit takip 
uyarılı ve yardımlı kör nokta 
bilgi sistemi, kavşak yardımı, 
360 derece kamera ve geri ma-
nevra fren desteği yer alıyor.

Euro NCAP’in uyguladığı 
simülasyonlarda park halin-
deki araçlara veya daha yavaş 
ilerleyen trafiğe yaklaşırken 
ya da öndeki bir araç ani fren 
yaptığında sürücü uyarıları 
ve aktif güvenlik teknolojisi 
aksiyonları test edildi. Ayrıca 
yola doğru koşan bir çocuğa, 
yoldan giden veya geçen3 bi-
sikletlilere ve yayalara verilen 
tepkiler için de testler yürütül-
dü. Bu durumlar, Ford’un E-
Transitlerin çoğunlukla kulla-
nılacağını öngördüğü kentsel 

ortamlardaki olası senaryoları 
temsil ediyor.

E-Transit’in Altın Ödülü, 
Ford’un ticari araç güvenliği 
alanındaki liderliğini ileriye ta-
şıyor. Transit Custom modeli-
nin de Altın Ödül sahibi olma-
sı sayesinde, Ford 1 ton, 2 ton 
ve EV segmentlerinde Altın 
ödüllü ticari araçları olan tek 
üretici konumunda bulunuyor.

Avrupa’nın en çok tercih 
edilen ticari aracı 

Ford Otosan tarafından 
Kocaeli’de elektriklendi
Türkiye’nin ve Avrupa’nın 

ticari araç lideri Ford, dünya-
nın en çok tercih edilen ticari 
araç modeli Transit’in ilk tam 
elektrikli versiyonunun, Av-
rupa’daki müşteriler için Ford 
Otosan Gölcük Fabrikası’nda 
üretiliyor. 1967’den beri Ford 
Otosan tarafından üretilen 
Ford Transit’in tam elektrikli 
versiyonu, Ford’un elektrifi-
kasyon stratejisi kapsamında ö-
nemli bir yere sahip bulunuyor.
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Buna treyler de eklendiğinde 
Türkiye, Avrupa’nın 4’üncü 
pazarı haline geliyor. Bu da 
Türkiye’nin stratejik konu-
munu göstermesi açısından 
önemli.” dedi. 

Bursalıoğlu, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Pandemi dö-
neminde, lojistik sektörünün 
ne kadar büyük önem arz ettiği 

TREYLER Sanayicile-
ri Derneği (TREDER) ile 
Araç ve Araç Üstü Ekipman 
ve İş Makinaları Üreticileri 
Birliği Derneği’nin (ARÜS-
DER) organize ettiği, Ağır 
Ticari Araçlar Derneği’nin 
(TAİD) katkı verdiği “Ağır 
Vasıta, Treyler ve Üstyapı 
Zirvesi” Sheraton Grand 
İstanbul Ataşehir Hotel’de 
gerçekleştirildi. 

Bu yıl 4’üncüsü yapılan 
Zirve, kamu ve özel sektö-
rün buluşma noktası oldu. 
Zirveye Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Hasan Bü-
yükdede, Eski Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen, Ankara Sa-
nayi Odası (ASO) Başkanı 
Nurettin Özdebir’in yanı sıra 
çok sayıda sektör temsilcisi ve 
tedarikçisi katıldı.

Zirvenin açılış konuşması-
nı yapan TREDER Başkanı 
Yalçın Şentürk, Türk treyler 
sektörünün geçtiğimiz yıl 
yurtiçine 22 bin, yurtdışı-
na 22 bin adet olmaz üzere, 
toplamda 44 bin adetlik 
üretimle tarihi zirvelerinden 
birini yaşadığını vurgulaya-
rak, şunları söyledi: “Daha 
gidecek çok yolumuz var. 
Sektör olarak kısa vadede 
yurtiçinde 25 bin, yurtdışın-
da ise 35 bin adetlik bir paza-
ra doğru ilerliyoruz. Türkiye, 
hakim olduğu coğrafya için-
de, hem Avrupa’ya hem Orta 
Doğu’ya hem de Afrika’ya, 
üretim yapabilen tek ülke. 
Her ülkenin standardı ihti-
yacı farklı olabiliyor. Sektör 
olarak 65 ülkede ürünlerimi-
zi gururla sunuyoruz”

Şentürk, “Treyler sektörü 
olarak bundan önceki hurda 
teşviki, KDV indirimi gibi 
desteklerden yararlanamadık 
İnşallah bundan sonraki des-
teklerde yer alırız. Ülkemizin 
ihracata, dövize ihtiyacı var. 
Türk treyler üreticilerinin her 
zamankinden daha çok gayret 
göstereceğine yürekten inanı-
yorum.” dedi.

Ertunç: “Karbon ayak izi 
takibi, enerji ihtiyacı 

 planlaması gibi konulara 
ağırlık vermemiz gerekiyor”

ARÜSDER Başkanı Musa 
Ertunç, sektörün bölgede ve 
yakın coğrafyada kat ettiği 
mesafeye dikkat çekerek, “Bu 
sektöre ciddi yatırım yapılır, 
devlet tarafımızdan sorunla-
rımız çözülürse üretim ve ih-
racatımız daha da artacaktır. 
Artık bazı ülkelerde ürünle-
rimiz kopyalanmaya başlandı. 
Bu durum, belirli standartları 
aştığımızın ispatıdır. Ayrıca 
her bölgeye ihracat yaptığımı-
zı ve standartları yakaladığı-
mızı da ifade etmek isterim.” 
ifadelerini kullandı. 

Ertunç, sektörün önünde 
Yeşil Mutabakat gibi önemi 
bir gündem olduğuna dikkat 
çekerek, “Yeşil Mutabakat’ın 
gerektirdiği karbon ayak izi 
takibi, enerji ihtiyacı planla-
ması, üretimde verimliliğin 
artırılması gibi konulara ağır-
lık vermemiz gerekiyor.” dedi.

Bursalıoğlu: “Lojistik 
sektörü ve tedarik zinciri 
büyük sıkıntı yaşamadan 

görevine devam etti”
TAİD Başkanı Ömer Alp 

Bursalıoğlu, Türkiye’de 2019 
yılında ağır kamyon satışla-
rının 7 bin adede indiğini 
hatırlatarak, “Geçen yıl ise 
pazar 25 binin üzerine çıktı. 

sektör. Ben inanıyorum ki bu 
sektör sizler sayesinde, istedi-
ği yere gelecektir.” 

Büyükdede:  
“Yeşil Mutabakat Eylem 

Planı ulusal bir yol haritası 
niteliğindedir”

Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Büyük-
dede, otomotiv sektörünün 
ihracatındaki payına vurgu 
yaparak şu açıklamaları yaptı:

“Toplam ihracatımızda 
otomotiv sektörü ihracatı-
mızın yüzde 10’nunu yaptı. 
Ağır vasıta araç pazarımız 
yüzde 52 artarak 35 bin 
adede çıktı. Treylerde ise 
üretim kapasitemiz 100 bin 
adede çıktı. Sektör 400 mil-
yon dolar dış ticaret fazla-
sına imza attı. Üst yapı ve 
ekipman sektörü 65 ülkeye 
yaptığı ihracatla 700 milyon 
dolar ihracat fazlası oluştur-
du. Bakanlık olarak sanayi 
odaklı yaklaşımla sektör-
lerimizi destekliyoruz ve 

Kaan Saltık, İntermobil Ge-
nel Müdürü Rıfat Perahya, 
BPW Avrupa Satış Direk-
törü Dietmar Böser, Nevpa 
Genel Müdürü Mehmet 
Ortaç, Saf Holland EMEA 
Başkanı Christoph Guanter, 
Prometeon Türkiye, MEA, 
Rusya ve CIS Pazarlama Di-
rektörü Faruk Uslu, Kadesan 
Group Genel Müdürü Murat 
Gençoğlu, konuşmacı olarak 
yer aldı.

TAID panelinin konusu 
“Pandemi Sonrası  
Sürdürülebilirlik”  

oldu 
TAİD’in panelle katkı 

verdiği “Ağır Vasıta, Treyler 
ve Üstyapı Zirvesi” kapsa-
mında yapılan; “Pandemi 
Sonrası Sürdürülebilirlik”, 
Şehir içi taşımacılık, lojis-
tik, otobüs gibi farklı sek-
törlerde ortaya çıkacak risk 
ve fırsatlar konulu panelin 
moderatörlüğünü TAİD 
Başkanı Ömer A. Bursa-
lıoğlu yaparken, konuş-
macılar; Ford Trucks Tür-
kiye Direktörü ve TAİD 
Başkan Yardımcısı Burak 
Hoşgören, Mercedes-Benz 
Türk Kamyon Pazarlama 
ve Satış Direktörü Alper 
Kurt, Kässbohrer Yönetim 
Kurulu Üyesi İffet Türken, 
HAMA Oto Kiralama Ge-
nel Müdürü Kenan Çetin 
ve Otokar İç Pazar Ticari 
Araçlar satış Direktörü Mu-
rat Kemal Tokatlı olarak 
sıralandı.

Bursalıoğlu:  
“40-50 yıllık değişimler 

artık 3-4 yıllık periyotlara 
sığacak”

TAİD Başkanı ve Renault 
Trucks Türkiye Satış Direk-
törü Ömer Bursalıoğlu, 1960 
yılında ağır ticari araçlarda 
60 litreleri bulan yakıt tüke-
timinin 30 litrelere indiğini 
ve kamyonların ortalama 
hızlarının bu süreçte iki ka-
tına çıktığını hatırlattı. Ağır 
ticari araç endüstrisinde Eu-
ro normlarının uygulanma-
ya başlandığı 1990 itibaren 
farklı emisyon değerlerinin 
ise yüzde 96 oranında azal-
dığını kaydeden Bursalıoğlu, 
ses seviyesinde yaşanan ge-
lişimin ise çok daha büyük 
olduğuna dikkat çekerek, 
“1970 yılında bir kamyonun 
çıkardığı ses seviyesi bugün 
32 kamyonun çıkardığı ses 
seviyesine eşit.” dedi. 

jistik sektörüne; bu özenli ça-
lışmalarından ve hayatı kolay-
laştıran çalışmalarından ötürü 
teşekkür ediyorum.” 

Tüzmen: Treyler sektörü 
ihracatta Türkiye  

ortalamasının iki katını aştı
Devlet Eski Bakanı Kür-

şad Tüzmen, şunları söyledi: 
“Geçen sene 1 milyar doları 

Taşımacılık Sektörünün Geleceği
Alternatif Yakıtlı ve Otonom Araçlarda

Soldan sağa; Koluman Otomotiv Endüstri Başkanı Kaan Saltık,  TREDER Başkanı Yalçın Şentürk, 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TAİD Başkanı Ömer Alp Bursalıoğlu, 

Devlet Eski Bakanı Kürşad Tüzmen ve ARÜSDER Başkanı Musa Ertunç.

Ağır Vasıta, 
Treyler ve Üstyapı 
Zirvesi’nde 
kamyonda geleceğin 
alternatif yakıtlı ve 
otonom araçlarda 
olacağı belirtildi.     

daha iyi anlaşıldı. Bu dönemde 
Avrupa ve Amerika’da da bir 
çok sıkıntı yaşandı. Türkiye’de-
ki lojistik sektörü ve tedarik 
zinciri büyük sıkıntı yaşamadan 
görevine devam etti. Bizlerin de 
servis sağlayıcısı olduğumuz lo-

zorlayacak bir rakama geldik. 
2023 hedefini yakalayacağı-
nızı düşünüyorum. Türkiye 
ihracattan yüzde bir pay alır-
ken sektörümüz yüzde 2 pay 
alabiliyor. Batıda yetenekli 
olanların arkasında durulu-
yor, doğuya doğru gidildikçe 
yeteneksizlik ön plana çıkarı-
lıyor, düzeltilmeye çalışılıyor; 
bu tamamen vakit kaybı. Yete-
neklilerin arkasında durulma-
lı ve yeteneksizliklerin onları 
yakalamaya çalışması sağlan-
malı. Şu anda döviz getiren 
iki sektör var; birisi ihracat, 
diğeri turizm. Treyler sektörü 
ihracatta kendini ispatlamış, 
Türkiye ortalamasının iki katı 
üstüne çıkmış, yarım kapasi-
teyle çalışmasına rağmen 750 
milyon dolar ihracat yapan bir 

desteklemeye devam edece-
ğiz. Yeşil Mutabakat Eylem 
Planı ulusal bir yol haritası 
niteliğindedir. Eylem planı 
kapsamında hedeflerin ge-
liştirilmesi için çalışmalara 
başladık. Sizi ilgilendiren ta-
rafı da kullanılan motorların 
emisyonlarının yanısıra, yeni 
yakıt sistemlerine doğru hız-
lı geçiş yapılacak olması ve 
hidrojen teknolojisinin bir 
müddet sonrası gündemimi-
ze girecek olması.”

Üstyapı panelinde; 
verimlilik, yeşil mutabakatın 

etkileri konuşuldu
T R E D E R - A RÜ S D E R 

Genel Sekreteri Göktan 
Güçlü moderatörlüğünde ya-
pılan ilk panelde; Koluman 
Otomotiv Endüstri Başkanı 
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Hoşgören: “Sıfır emisyon, 
otonom araçlar hayatımızın 

baş köşesinde yer almaya 
başladı”

Ford Trucks Türkiye Di-
rektörü ve TAİD Başkan 
Yardımcısı Burak Hoşgören, 
“Hayatımıza pandemi girdi 
ve sürdürülebilirlikten da-
ha çok söz etmeye başladık. 
Bütün dinamiklerin birbi-
riyle nasıl hareket ettiğini, 
halkaların birbirine bağlı 
olduğunu gördük ve ekosis-
temden söz etmeye başladık. 
Sürdürülebilirlikle birlikte 
hayatımıza paydaşları, teda-
rik zinciri, yeşil mutabakat, 
karbon ayak izi gibi unsur-
lar girdi. Kısıtlı kaynakların 
etkin kullanılması ön plana 
çıktı. Bununla ilgili çalışma-
lar hızlandı. İnovasyon haya-
tımıza girdi. Müşterinin işini 
hızlandırmak için teknolojiyi 
ve bağlı teknolojileri nasıl ge-
liştirebileceğimiz konuları da 
gündemimizde yer aldı. Sıfır 
emisyon, karbon dönüşüm 
programları, elektrikli araç-
lar, çevreci yakıtlar, otonom 
araçlar hayatımızın baş kö-
şesinde yer almaya başladı.” 
diye konuştu. 

Hoşgören, “Kimse bekle-
mek istemiyor. Tüm bunla-
rın hepsi bağlantılı araçları 
gündeme getiriyor. Hız o 
kadar hayatımızın içinde ki 
son kullanıcı da beklemek 
istemiyor. İşlerini sürtün-

mesiz bir şekilde gerçekleş-
tirmek istiyor. Bunun yolu 
da her hareketi takip etmek-
ten geçiyor. Burada da bağlı 
araçların sayısını artırmak 
öne çıkıyor. Şanzımanda bir 
sorun çıkınca uzaktan yazı-
lım yüklenebiliyor. Bunun 
bir sonraki aşaması, önce-
den bozulacak parçayı tah-
min edip, en yakın servise 
müşterimizi yönlendirmek 
ve aracı hiç bekletmemek. 
Bu yöndeki talepler de artı-
yor. Bunun yolu dönüşüm-
den geçiyor. Ekiplerimize 
eğitimlerimizi buna göre ve-
riyoruz. Çevik çalışma yön-
temini hayatımıza dahil 
ediyoruz. Sektördeki bir çok 
şey değişiyor ve çalışma yön-
temlerimizde de farklılıklara 
gidiyoruz.” diye konuştu.

Kurt: “2030’a kadar sıfır 
emisyonlu araçların

üretilmesi gündemde”
Mercedes-Benz Türk 

Kamyon Pazarlama ve Satış 
Direktörü Alper Kurt, içten 
yanmalı motorlardan, yeni 
nesil araçlara geçiş sürecini 
özetledi. Kurt, “Avrupa’daki 
Yeşil Mutabakat, Paris İklim 
Anlaşması kapsamında bizim 
de ülke olarak karbon nötr 
hedefimiz var. 2030’a kadar 
sıfır emisyonlu araçların üre-
tilmesi gündemde.” diyerek, 
şöyle devam etti:

“Elektrifikasyon ve karbo-
nötr bir dünyaya geçişi sağ-

şehiriçi araçlar için elverişli. 
Uzun mesafe hidrojenle bes-
lenen yakıt hücresi içeren tek-
nolojilerle 1.000 km ve üzeri 
menzilden söz etmek müm-
kün. Yeni nesil yakıtlara geçiş 
sürecinde sektörü temsil eden 
derneklere de önemli görevler 
düşüyor. AB’de geçiş sürecin-
de önemli teşvikler veriliyor. 
Türkiye’de ise takvim çok net 
değil. Bu dönüşümün en ve-
rimli biçimde yapılması için 

dürülebilirliğin dünyada en 
önemli konu haline geldiğini 
belirterek, yük taşımacılığı-
nın Avrupa’da 2040 yılına 
kadar yüzde 45 artacağını bu-
nun için adımların şimdiden 
atılmaya başlandığını anlattı. 
Türken, “Emisyon şartlarını 
biz memnuniyetle karşılı-
yoruz. Ar-Ge’mizi ön plana 
çıkarıyoruz. Geniş bir inovas-
yon ekosisteminde müşteri-
lerimizle, tedarikçilerimizle, 

elektrikli, CNG’li, hibrit o-
tobüsler paylarını artırmaya 
başladı. Maliyetlerden do-
layı Türkiye’de henüz tam 
istenilen seviyede olmasa da 
Avrupa’da farklı bir tablo var. 
27 bin adetlik Avrupa otobüs 
pazarının önemli bir kısmı al-
ternatif yakıtlı araçlardan olu-
şuyor.  Dolayısıyla Avrupa’da 
ihaleler elektrikli ve CNG’li 
araçlara açık. Türkiye otobüs 
üretim pazarı diyorsak, ken-

lamak için seçilmesi gereken 
çeşitli yollar var. Binek araç-
larla ağır ticari araçlar ayrılı-
yor. Binek araçlarda batarya 
teknolojisi söz konusu. Ağır 
ticaride ise belirli kısıtlar var. 
En önemli unsur menzil. 350 
kw batarya ile ortalama 350-
400 km menzilden söz edi-
yoruz. Bu da kısa mesafe ve 

bizlere de sorumluluk düştü-
ğü kanaatindeyim. Artık 10 
yıllık bir zaman diliminden 
söz ediyoruz. Kendimizi bu 
ekosisteme hazırlamak duru-
mundayız. Otonom sürüşün 
beş kademesi var. 5 tamamen 
otonom. Şu anda ağır vasıta 
dünyası ortalama, bazı özel 
teknolojik firmalarının çalış-
malarını bir kenara bırakır-
sak- tüm Avrupalı üreticiler 
2 seviyede üretim yapıyorlar. 
Otonom sürüş konusu geliş-
meye devam edecek. Ülke ül-
ke altyapılara göre geçiş tak-
vimi farklı olabilir. Ama bu 
konuda otonom sürüş seviye-
si 3,4,5. Çok başka bir toplam 
sahip olma maliyetinden söz 
etmeye başlayacağız.”
Türken:“Emisyon şartlarını 

biz memnuniyetle 
karşılıyoruz”

Kassbohrer Yönetim Ku-
rulu Üyesi İffet Türken, sür-

üniversitelerle iş birliği için-
de çalışmalıyız. İntermordal 
dediğimiz taşımalar ön plana 
çıkıyor, daha uzun araçlar 
gelişiyor. Bu gelişmeleri des-
tekliyoruz, akıllı teknolojilere 
yatırım yapılması gerektiğine 
inanıyoruz” diye konuştu.
Tokatlı: “Alternatif yakıtta 

en hızlı ilerleyen otobüs 
sektörüdür” 

Otokar İç Pazar Ticari A-
raçlar Satış Direktörü Murat 
Kemal Tokatlı, “Pandeminin 
başında herkes evine kapan-
dı. Personel servisi, seyahat 
kısıtları, turizmdeki daralma 
nedeniyle otobüs satışları bü-
yük ölçüde azaldı. 2013’te 8 
bin adet olan pazar, 2019’da 2 
bin seviyesine indi. Hala 2 bin 
500 adedi geçemedik.” dedi. 

Alternatif yakıtlar konusu-
na da değinen Tokatlı, “Alter-
natif yakıtta en hızlı ilerleyen 
otobüs sektörüdür. Şehiriçi 

dini bu alanda geliştirmesi 
lazım. Türkiye’de önemli sa-
yıda otobüs üreticisi var. Bu 
şirketler, Ar-Ge’ye önemli 
pay ayırıyorlar. Biz de ciro-
muzun yüzde 8’ini Ar-Ge’ye 
ayırıyoruz. Ar-Ge ve tekno-
loji önemli. Teknolojiden geri 
kalmamak gerekir.” dedi. 

Elektrikli araçlarla ilgili ge-
lişmelere de değinen Tokatlı, 
“Elektrikli otobüslerde iki 
türlü sistem var: İlk seçenek; 
aracı gece şarja koyuyorsu-
nuz, gündüz çalışıyor. Ancak 
menzili kısıtlı en fazla 300 
km. Avantajı ise güzergah 
açısından serbest.  Diğer bir 
sistem duraklara pantograf 
konuluyor ve araçlar şarj olu-
yor ama güzergah dışına çı-
kılamıyor. Avrupa’da şehir içi 
ulaşımda pantograflı sistem 
yaygınlaştı.” diye konuştu.
Çetin: “Devletin de desteği 

ile sürücülerin gerekli  
eğitimleri almaları büyük 

bir ihtiyaç”
Hama Oto Kiralama Genel 

Müdürü Kenan Çetin, şunları 
söyledi: “Gelecekteki yüksek 
teknolojik araçları kullan-
maları konusunda daha ciddi 
sorunlar çıkabilir. Dolayısıyla 
devletin de desteği ile sürücü-
lerin gerekli eğitimleri alma-
ları büyük bir ihtiyaç. Burada 
bir alternatif daha var. Mev-
cut araçların da hidrojen yakıt 
hücrelere dönüştürülebilece-
ğini de dikkate almak lazım. 

Kenan Çetin, şunları söyle-
di: “Sonradan takılmış hidro-
jen yakıt hücreleriyle mevcut 
kullandıkları yakıta yakın bir 
performans yakalamayı he-
defliyorlar.  Hidrojen hücreli 
araçların ön palana çıkacağı-
na kesin gözüyle bakıyoruz. 
Ama her şekilde son kullanıcı 
bu araçları almak isteyecek. 
Operasyonel kiralama konu-
su da burada gündeme geli-
yor. Kiralamacı olarak bu tür 
gelişmelerde, her türlü yeni 
ürünü alıp müşterilerimize 
sunma hedefimiz var.”

Türkiye otomotiv 
sanayiine yön 
veren 13 büyük 
üyesiyle sektörün 
çatı kuruluşu olan 
Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD), 2022 
yılının Ocak ayına 
ait üretim ve ihracat 
adetleri ile pazar 
verilerini açıkladı.     

OTOMOTIV Sanayii Der-
neği (OSD), 2022 yılının 
Ocak ayına ait üretim ve ihra-
cat adetleri ile pazar verilerini 
açıkladı. Ocak ayında toplam 
üretim bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 15 azalarak 
90 bin 520 adet, otomobil 
üretimi ise yüzde 31 azalarak 
47 bin 778 adet olarak ger-
çekleşti. Traktör üretimiyle 
birlikte de toplam üretim 94 
bin 114 adede ulaştı.

Yılın ilk ayında ticari araç 
üretimi bir önceki yılın ay-

nı ayına göre yüzde 14 artış 
gösterdi. Ocak ayında ağır 
ticari araç grubunda üretim 
yüzde 12 artarken, hafif ti-

cari araç grubunda üretim 
yüzde 15 arttı. Bu dönemde, 
yük ve yolcu taşıyan tica-
ri araç üretimi 42 bin 742, 

traktör üretimi de 3 bin 594 
adet olarak gerçekleşti. Pa-
zara bakıldığında, 2021 yılı 
Ocak ayına göre ticari araç 
pazarı yüzde 7, hafif tica-
ri araç pazarı yüzde 9 arttı, 
ağır ticari araç pazarı yüzde 
1 oranında azaldı. Baz etkisi 
dikkate alındığında Ocak ayı 
ticari araç pazarı 2017 yılına 
paralel seviyede gerçekleşti. 

Ocak ayında toplam pazar 
geçen yılın aynı dönemine gö-
re yüzde 12 azalarak, 39 bin 
692 adet düzeyinde gerçek-

leşti. Ocak ayında, otomobil 
pazarı ise yüzde 18 oranında 
azalarak, 29 bin 20 adet oldu. 
Son 10 yıllık ortalamalara ba-
kıldığında da 2022 yılı Ocak 
ayında toplam pazar yüzde 
18, otomobil pazarı yüzde 
21, hafif ticari araç pazarı 
yüzde 12 oranında artarken, 
ağır ticari araç pazarı ise yüz-
de 3 oranında düşüş gösterdi. 
Ocak’ta otomobil pazarında 

yerli araç payı yüzde 39 olur-
ken, hafif ticari araç pazarın-
da yerli araç payı yüzde 66 
olarak gerçekleşti. 

Hafif Ticari Araç Üretimi Yüzde 15 Arttı

TREDER-ARÜSDER Genel Sekreteri Göktan Güçlü moderatörlüğünde yapılan ilk panelde; Koluman 
Otomotiv Endüstri Başkanı Kaan Saltık, İntermobil Genel Müdürü Rıfat Perahya, BPW Avrupa Satış 
Direktörü Dietmar Böser, Nevpa Genel Müdürü Mehmet Ortaç, Saf Holland EMEA Başkanı Christoph 

Guanter, Prometeon Türkiye, MEA, Rusya ve CIS Pazarlama Direktörü Faruk Uslu, Kadesan Group 
Genel Müdürü Murat Gençoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

TAİD Başkanı Ömer A. Bursalıoğlu’nun moderatörlüğünde yapılan “Pandemi Sonrası  
Sürdürülebilirlik, Şehir içi taşımacılık, lojistik, otobüs gibi farklı sektörlerde ortaya çıkacak risk ve 

fırsatlar” konulu panele; Ford Trucks Türkiye Direktörü ve TAİD Başkan Yardımcısı  
Burak Hoşgören, Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, 

Kässbohrer Yönetim Kurulu Üyesi İffet Türken, HAMA Oto Kiralama Genel Müdürü 
Kenan Çetin ve Otokar İç Pazar Ticari Araçlar satış Direktörü Murat Kemal Tokatlı
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samında Mercedes-Benz’in 
iletişim departmanlarında da 
yeni yapılanmaya gidildi. A-
ralık 2018’de Mercedes-Benz 
Otomotiv, Otomobil Pazarla-
ma Müdürü görevini üstlenen 
Emre Kurt, mevcut görevine 
ek olarak Mercedes-Benz 
Otomotiv Kurumsal İletişim 
Müdürü olarak atanarak; o-
tomobil, hafif ticari araçlar ve 
Küresel IT Çözümleri Mer-
kezi gibi alanlardaki iletişim 
faaliyetlerinden sorumlu ola-
cak. Şubat 2020’de Mercedes-
Benz Türk Kurumsal İletişim 
Müdürlüğü görevine atanan 
Miray Kutlu ise Mercedes-
Benz Türk Kurumsal İleti-

MERCEDES-BENZ mar-
kalı otomobil ve hafif ticari 
araçlara hizmet veren Daim-
ler AG’nin adı 1 Şubat 2022 
itibarıyla ‘Mercedes-Benz 
Group AG’ olarak değiştir-
di. Dünyaca ünlü Mercedes-
Benz markası, otomobil üre-
timinde devrim oluşturmak 
amacıyla Carl Benz ve Gott-
lieb Daimler şirketlerinin 
birleşmesiyle 1926 yılında 
kurulmuştu. Endüstrinin 
öncüleri, 1886 yılında birbi-
rinden bağımsız sundukları, 
çığır açan icatlarıyla otomo-
bil çağının başlangıcını müj-
delemişti. Daimler AG’nin 
adını Mercedes-Benz Group 
AG olarak değiştirmesi sıra-
sında, şirketin borsa sembolü 
de ‘DAI‘ yerine ‘MBG‘ ola-
rak yenilendi.

Şirket açıklamasında ko-
nuyla ilgili bir değerlendir-
mesi yer alan Mercedes-Benz 
Group AG Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ola Kllenius, 
“Mercedes-Benz Group AG 
adını almamız yenilenen 
stratejik odağımızın altını çi-
ziyor. Bunu yaparken, şirketi-
mizin özünü yani ‘Dünyanın 
en çok arzu edilen otomobil-
lerini ürettiğimizi’ netleştiri-
yoruz. Mercedes Yıldızı her 
zaman geleceği iyileştirmek 
için bugünü değiştirmeyi vaat 
etti. Elektrikli ulaşım ve araç 
yazılımında liderliği üstlene-
rek kurucularımızın mirasını 
sürdürmek istiyoruz” dedi.

Iletişim Departmanında 
Yeni Yapılanma

2020 yılı itibarıyla 
Daimler’in ‘Project Future’ 
uygulaması kapsamında tüm 
dünyada olduğu gibi Türki-
ye’deki yapılanması; Kamyon 
ve Otobüs ürün grupları-
nın faaliyetlerini sürdürmek 
üzere “Mercedes-Benz Türk 
A.Ş.”, Otomobil ve Hafif Ti-
cari Araçlar ürün gruplarının 
faaliyetleri ise yeni kurulan 
“Mercedes-Benz Otomotiv 
Ticaret ve Hizmetler A.Ş.” 
şirketi bünyesinde yürütül-
mesine karar verilmişti.

Projenin bir sonraki adı-
mı olan ’Project Focus’ kap-

mamladı. 2012 yılında Müş-
teri İlişkileri Yönetimi Birim 
Müdürü olarak atanan Kurt, 
2017 yılında ise Müşteri De-
neyimi ve Dijitalleşme Birim 
Müdürlüğü’ne getirildi. Ara-
lık 2018 itibarıyla Mercedes-
Benz Otomobil Pazarlama 
Grup Müdürü görevini üst-
lenen Kurt, İstanbul Erkek 
Lisesi ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi Makine Mühen-
disliği bölümünden mezun.
Pazarlama Departmanı’nda 
yeni görev tanımları yapıldı

Mercedes-Benz Otomo-
tiv bünyesinde Hafif Tica-
ri Araçlar Pazarlama Grup 
Müdürlüğü görevini başa-
rıyla sürdüren Onur Ahi, 
Mercedes-Benz Otomotiv, 
Otomobil Servis ve Parça Pa-
zarlama Grup Müdürü göre-
vini devraldı. Onur Ahi’den 
boşalan pozisyona ise, 2010 
yılından bu yana Mercedes-
Benz bünyesinde görev yapan 
Gökhan Yegin getirildi.

Mercedes-Benz Otomotiv 
Otomobil Servis ve Parça 
Pazarlama Grup Müdürü 

Onur Ahi
Mercedes-Benz bünyesinde 

kariyerine 2004 yılında Oto-
büs Geliştirme Bölümü’nde 
başlayan Onur Ahi, 2008 yı-
lında Hafif Ticari Araç Satış 
ve Pazarlama Bölümü’ne ge-
çerek; 2014 yılına kadar Bayi 
Koordinatörlüğü, Kamu Satış, 
Üstyapı Yönetimi, Satış Plan-
lama ve Ürün Yönetimi gibi 

birçok pozisyonda görev aldı. 
2014 yılında ise Hafif Ticari 
Araçlar Pazarlama Grup Mü-
dürü görevine atanarak Ürün 
Yönetimi, Üstyapı Yönetimi, 
Pazarlama İletişimi, Dijital 
Pazarlama, Müşteri Deneyi-
mi ve CRM fonksiyonlarını 
yönetti. Bu görevi boyunca 
Sprinter, Vito, Citan, X-Serisi 
ve V-Serisi araçların lansman-
larını başarılı şekilde gerçek-
leştirmiş ve yaptığı çalışmalar-
la birçok pazarlama ödülüne 
layık görülmüştür.

Mercedes-Benz Otomotiv 
Hafif Ticari Araçlar  

Pazarlama Grup Müdürlüğü 
Gökhan Yegin

Kariyerine 2006 yılında pe-
rakende sektöründe başlayan 
Gökhan Yegin, Mercedes-
Benz Türk bünyesine 2010 
yılında Career Talent progra-
mı ile adım attı. 2011 yılında 
Hafif Ticari Araç Satış ve Pa-
zarlama Bölümü’ne geçerek; 
2016 yılına kadar 2. El Süreç 
Koordinatörlüğü ve Satış 
Planlama Pozisyonları’nda 
görev almıştır. 2016 yılında 
Satış Planlama & Raporlama 
Birim Müdürlüğü’ne atana-
rak Sipariş Yönetimi, Lojistik 
ve Satış Planlama fonksiyon-
larını yönetti. Bu görevi bo-
yunca Türkiye ve Dünya’daki 
arz ve talep dalgalanmalarına 
karşı üretim planlama ve lojis-
tik operasyonlarını başarıyla 
yöneterek şirketin başarısına 
önemli katkı sağladı.

şim Müdürü olarak şirketin 
kamyon ve otobüs gibi ürün 
gruplarındaki, üretim, satış, 
pazarlama ve Ar-Ge alanla-
rındaki iletişim görevlerine 
devam edecek.

Mercedes-Benz Türk Ku-
rumsal İletişim Grup Müdü-
rü Miray Kutlu Demirel

2011 yılında Mercedes-
Benz Türk’te Bayi Yönetimi 
departmanında göreve baş-
layan Miray Kutlu, Bayi Ağı 
Geliştirme departmanı içinde 
farklı alanlarda görev aldık-
tan sonra 2019 yılında aynı 
birime Grup Müdürü ola-
rak atanmıştı. Şubat 2020’de 
Mercedes-Benz Türk Ku-
rumsal İletişim Müdürü ola-
rak atanan Kutlu, Avusturya 
Lisesi ve Sabancı Üniversi-
tesi Endüstri Mühendisliği 
bölümünden mezun. Evli ve 
bir çocuk annesi olan Kutlu 
İngilizce ve Almanca biliyor.

Mercedes-Benz Otomotiv 
Otomobil Pazarlama & 
Kurumsal Iletişim Grup 

Müdürü Emre Kurt
2006 yılında Mercedes-

Benz Türk’te Stajyer Geliş-
tirme Programı (PEP) dahi-
linde göreve başlayan Emre 
Kurt, 2007 yılında Müşteri 
İlişkileri Yönetimi bölümüne 
geçti. Şirkette; Çağrı Merkezi 
Yönetimi, Kampanya Yöne-
timi, Veri Bilimi gibi birçok 
alanda çalışırken Galatasa-
ray Üniversitesi’nde işletme 
alanında yüksek lisansını ta-

Mercedes Türkiye’de Yeni Yapılanma

OKT Treyler İhracat Payını Artırıyor

Daimler AG’nin otomobil ve hafif ticari araçlarından sorumlu şirketin yeni ismi Mercedes-Benz Group AG oldu. Projenin 
bir sonraki adımı olan ’Project Focus’ kapsamında markanın iletişim departmanlarında da yeni yapılanmaya gidildi.     

Emre Kurt

Onur Ahi

Miray Kutlu Demirel

Gökhan Yegin

AR-GE çalışmaları ve üstün 
mühendislik kabiliyeti ile 
kendi teknolojisini üreterek 
Türkiye’nin en geniş kapasite 
aralığına ve farklı geometrik 
gövde kesitlerine sahip tan-
ker, silobas ve damper seçe-
nekleri sunan OKT Trailer, 
sertifikasyon ve kurumsallaş-
ma süreçlerini kalite ve güven 
çerçevesinde şekillendirerek 
dünyada ihracat payını arttı-
rıyor. Afrika ve Ortadoğu pa-
zarındaki hakimiyeti artarak 
devam eden OKT; tasarımsal 
mühendislik çözümleri ile 
büyük ölçekli işletmelerin ta-
leplerine hızlı çözüm sunarak 
Avrupa pazarındaki ihracat 
payını da zirveye taşıyor.  

OKT Trailer Genel Mü-
dürü Hakan Maraş; “2021 
yılı global pazardaki geliş-
meleri takip ettiğimiz, yeni 

coğrafyaları keşfettiğimiz ve 
güçlü iş birlikteliklerine imza 
attığımız bir yıl oldu. Özel-
likle Ar-Ge alanında yapmış 
olduğumuz çalışmalar ile 
ürünlerimizin operasyonel 
verimliliklerini artırmaya 
yönelik özel çözümlerimi-
zin yanı sıra ergonomik ve 
yenilikçi tasarımlarımız ile 
beklenti ve ihtiyaçların öte-
sinde süreçlere odaklandık. 
Gelişen ve değişen dünyanın 
ihtiyaçlarını karşılayacak lo-
jistik çözümleri için teknolo-
jik, doğaya ve çevreye duyarlı, 
enerji kaynaklarını verimli 
kullanabilen kullanıcı dostu 
projeler için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Ar-Ge stra-
tejilerimizi sürekli güncel 
tutarak değişen yaşam koşul-
larının, teknolojik gelişmele-
rin, mevzuat ve standartların 

takipçisi olarak, üretim alt-
yapı ve ekipmanlarımızdaki 
gelişmelerimiz, kadromuzda 
yapılan yenilikler ile sektö-
rümüzün geleceğine yönelik 
yatırımlarımıza devam ediyo-
ruz.” dedi.  

“Avrupa pazarında 
ihracat başarımızı zirveye 

taşıyoruz”
Hizmet edecek coğrafi 

bölge iklim ve yol koşulları-
na göre ürün performansını 
maksimum fayda ile ortaya 
koyacak yenilikçi ve yaratıcı 
çözümler sunduklarını dile 
getirerek ihracat çalışmaları 
hakkında bilgi veren Hakan 
Maraş; “Türkiye’nin güveni-
lir ve güçlü markası olarak 
treyler sektörüne yön veriyor, 
yeni dönem projelerimizde 
teknoloji ve Ar-Ge odaklı 
çalışmalarımızı sürdürerek 

ihracat payımızı arttırmaya 
devam ediyoruz. Ürettiğimiz 
taşıma çözümleriyle marka 
sözümüzün arkasında durma-
yı başarırken, yeni koşulların 
değişen ihtiyaçlarına Ar-Ge 
çalışmalarımız ile cevap veri-
yoruz. Dünya pazarındaki ih-
racat payımızın artışa geçtiği 
bu dönemde 60’a yakın ülkeye 
ürünlerimizi ulaştırıyor, Af-
rika ve Ortadoğu ülkelerinin 
yansıra Avrupa pazarındaki 
ihracat payımızı da zirveye 
taşıyoruz. Özellikle büyük 
ölçekli işletmelerin ve geniş 
filoların takım arkadaşı ola-
rak ihtiyaçlarına cevap veri-
yor, yaptığımız stok ve üretim 
planlamaları dahilinde kısa 
süreli teslimat ve özel ürün ta-
leplerine hızlı cevap verebilme 
kabiliyetimiz ile tercih nokta-
sında oluyoruz.” dedi.

2018 yılında Ar-Ge Mer-
kezinin kurulması ile ger-
çekleştirdiği projelerle gös-
terdikleri başarılarını devam 
ettirmek ve yurt dışında artan 
ihracat talebini karşılayabil-
mek adına çalışmalarını hız-
landırarak kapasite artışı için 
start verdiklerini ifade eden 
Hakan Maraş; “Şirketimizin 
büyüme ve gelişme odaklı 
gelecek vizyonuyla Dünya 
genelinde artan ihracat payı-
mız ve fizibilite çalışmalarını 
başlattığımız yakın gelecekte 
faaliyete geçecek olan 4’üncü 
Fabrika projemiz kapsamın-
da çalışan kadromuzu arttır-

mak üzere harekete geçtik. 
Mühendis kadromuzun ar-
tışı sonrası üretim çalışanı 
istihdam projemizin 1. etabı 
kapsamında üretim alanında 
görevlendirilmek üzere kay-
nak operatörü, montaj ope-
ratörü ve otomotiv boyacısı 
mesleklerini icra edecek 100 
kişilik ek istihdam sürecini 
başlattık. Küresel büyüme 
hedeflerimizin planlaması 
dahilinde işe alımların devam 
ettiği projede 2’nci etabın ta-
mamlanması ile toplam 200 
kişinin üretim alanlarımızda 
istihdamını gerçekleştirece-
ğiz.” dedi.
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ANKARA Büyükşehir Beledi-
yesi’nin her geçen gün geliştirdiği 
şehir içi toplu taşıma hizmetleri için 
alımını gerçekleştirdiği 50 adet 8 
metre sınıfındaki dizel Karsan Atak 
otobüsler, Allison tam otomatik 
şanzıman donanımı ile yüksek ve-
rimlilik sunuyor. 

Teslimat ile ilgili açıklamada bu-
lunan Karsan İç Pazar Satış ve Dış 
İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı 
Muzaffer Arpacıoğlu; “Başta Av-
rupa olmak üzere global arenada, 
hayatı kolaylaştıran toplu taşıma 
çözümlerimizle yer aldığımız gibi, 
ülkemizin de dört bir yanında kent 
ulaşımına ürünlerimizle katkı su-
nuyoruz. 8 metre sınıfındaki dizel 
Atak otobüslerimiz; sahip olduğu 
teknoloji ve yüksek performanslı 
motor özellikleri kadar, manevra 
kabiliyeti, iniş binişi kolaylaştıran 
alçak tabanlı yapısı, düşük emisyon 
değerleriyle çevreci oluşu ve konfor 
özellikleriyle de toplu taşımada ra-
hatlık ve kolaylık sağlıyor. Özellik-
le belediyeler, araç alımlarında tam 
otomatik şanzıman donanımını 
tercih ediyor. Böylece vardiyalı ça-
lışan sürücü ekiplerinde farklılıkları 
minimize ederek filo verimliliğini 
hedefliyor” şeklinde belirtti. 

Ankara’nın yeni Karsan Atak oto-
büsleri, 186 beygir gücü ve 680 Nm 
tork üreten 4.5 litrelik FPT marka 
NEF4 turbo dizel, Euro VI motor ve 
Allison T 2100™ tam otomatik şan-
zıman donanımına sahip. Allison T 
2100™ tam otomatik şanzıman, oto-
büs işletmeleri için ulaşım konforu, 
yakıt ekonomisi ve düşük işletme 
maliyetleri başta olmak üzere pek 
çok avantaj sunuyor. Allison şanzı-
manlar, tork konvertörlü Kesintisiz 
Güç Teknolojisi™ sayesinde sarsın-
tısız bir şekilde motor torkunu ço-
ğaltarak, tekerleklere daha fazla güç 
aktarılmasını sağlıyor. Böylece üstün 
bir ivmelenmenin yanı sıra tam güç-
te vites değişimleri mümkün oluyor. 
Dar yollarda kolay manevra kabiliye-
ti sayesinde ise sürücü ve yolcu kon-
foru ile güvenli sürüş arttırılıyor. 

Allison Transmission Türkiye 
Saha Satış Müdürü Burak Kazar, 
konuyla ilgili açıklamasında; “Aşın-
maya sebebiyet veren mekanik deb-
riyajlı manuel ve otomatikleştirilmiş 
manuel şanzımanların (AMT’ler) 
aksine Allison tam otomatik şan-
zımanların tork konvertörü tekno-
lojisi sayesinde en iyi performans 
için sadece periyodik yağ ve filtre 
değişimi yeterli oluyor. Böylece ak-
tarma organlarında çok az aşınma 
görülüyor. Ayrıca manuel ve AMT 
şanzıman teknolojilerinde gereken 
yüksek maliyetli ve zaman alan deb-
riyaj tamir ve değişimleri Allison 
tam otomatik şanzımanlar sayesin-
de ortadan kalktığı için servis gerek-
liliği de azalıyor.  Dolayısıyla toplam 

hizmet ömrü göz önünde bulundu-
rulduğunda tam otomatik şanzıman 
donanımlı araçlar, daha düşük ope-
rasyon maliyetleri sağlıyor. Bu da 
toplu taşıma işletmeleri için Allison 
şanzımanları tercih etmelerindeki 
diğer bir neden oluyor” dedi. 

Allison Transmission Türkiye 
OEM Satış Müdürü Berk Gönenç 

Allison Ankara’nın Toplu 
Ulaşımına Yenilik Getiriyor

yaptığı açıklamada; “Allison olarak 
100 yılı aşan bir geçmişe sahibiz ve ge-
liştirdiğimiz lider teknolojiler ile tüm 
dünyada otobüs işletmelerinin ope-
rasyonel verimliliklerine katkı sağlıyo-
ruz. Dünya genelinde her segmentteki 
otobüs uygulamasında edindiğimiz 
deneyim ve teknik bilgi birikimini ge-
leceğe taşıyoruz” diye belirtti.
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söyleyen Silva, “Bu sektör   ko-
nusunda bir saniye bile tered-
düt etmedim. Continental‘de 
gerçekten ayrıcalıklı ol-
duğumu düşünüyorum. 
Continental’de çeşitliliğin ve 
çok yönlülüğün her zaman 
gelişmemize yardımcı olaca-
ğına inanıyoruz. Günümüzde 

PETROL Sanayi Derneği 
(PETDER) verilerine göre 
Türkiye madeni yağ ve kim-
yasallar pazarı 2021 yılında 
yaklaşık yüzde 10.2 büyü-
yerek toplam 384 bin 682 
tonluk satışa ulaştı. Türkiye 
madeni yağ ve kimyasallar 
pazarında Petrol Ofisi, kay-
dettiği istikrarlı büyümesi-
ni devam ettirdi ve her iki 
alandaki liderliğini de güç-
lendirerek sürdürdü. İmza 
attığı başarılara zorlu pande-
mi döneminin ikinci yılında 
da devam eden Petrol Ofisi, 
2010’da üstlendiği madeni 
yağ ve kimyasallardaki li-
derliğini, pazar payını yüzde 
31’e çıkartarak, 12’inci yılına 
taşıdı. Petrol Ofisi, madeni 
yağlar pazarında ise 2019’da 
eriştiği liderliğini, 2021’de 
pazar payını yüzde 29.7’ye 
taşıyıp güçlendirerek, aralık-
sız sürdürdü. 

Petrol Ofisi’nin pandemi 
koşullarındaki performansı-
na vurgu yapan Petrol Ofisi 
CEO’su Selim Şiper, “Kü-
resel pandeminin getirdiği 
zorlu şartlar, Petrol Ofisi 
olarak her alanda yakaladı-
ğımız istikrarlı başarıları-
mızı olumsuz etkileyemedi 
diyebilirim. Hatta bu zorlu 
koşulların pekiştirdiği birlik 
beraberlik ruhumuzla, katkı 
sağladığını da söyleyebili-
rim. Son 4 yılda sektörümüz, 
birçok açıdan olumsuzluğun 
yaşandığı üst üste ‘kusursuz 

KADINLARIN lastik sek-
töründe kariyer gelişimini 
desteklemek için çeşitli proje 
ve programlar hayata geçiren 
Continental, bu uygulamala-
rıyla lastik sektöründe önemli 
bir yerde. Sektörde kariyer 
yapmak isteyen kadınlara güç 
veren, toplam kadın istihda-
mını yüze 30’a çıkaran marka, 
2025 yılına kadar üst ve orta 
seviye yönetim kademesinde 
kadınların oranını dünya ge-
nelinde yüzde 25’e çıkarmayı 
hedefliyor.

Continental’in kurucu 
ortağı ve Premium sponsor-
larından olduğu Extreme E 
yarış serisinde  kullanılan 
CrossContact Extreme E las-
tiğini geliştiren ekibin de li-
deri olan Continental Ürün 
Yönetimi Müdürü Catarina 
I. Matos Silva, işine tutkuyla 

bağlı, uluslararası bir ekiple 
çalışmaktan mutlu olduğunu 
belirtiyor. Continental’in sür-
dürülebilirlik yaklaşımından 
da bahseden Silva, “Ekibim 
ve ben ürün geliştirmeden 
sorumluyuz. Continental‘in 
sürdürülebilirlikle ilgili çok 
net ve iddialı hedeflerine 
ulaşmak için gerekli olan yol 
haritasını çıkarıyoruz. Sürdü-
rülebilirlik içi boş bir kelime 
ya da gelip geçici bir kavram 
değil, Continental açısından 
son derece önemli bir konu. 
Ar-Ge ve Malzeme Geliştirme 
Departmanları ile birlikte ye-
ni yaklaşımları ve olasılıkları 
tanımlayarak geri dönüşüm 
çözümlerimizi sürekli olarak i-
yileştirmeye çalışıyoruz“ dedi.

Lastik sektöründe-
ki kariyerine 15 yıl önce 
Continental’de başladığını 

Rallisi’ni kazanan ilk ve tek 
kadın olan yarış pilotu Jutta 
Kleinschmidt ise 2021 yılın-
da Continental Extreme E 
yarış serisine katıldı. Extreme 
E yarış serisinde pilotların 
yarısının kadın olmasından 
büyük mutluluk duyduğunu 
söyleyen Kleinschmidt, şöyle 
devam ediyor: “Motor spor-
ları birçok şampiyonun ol-
duğu bir alandır ve bu alanda 
şimdiden harika şeyler başar-
mış birçok kadın var. Şimdi, 
Extreme E gibi yarış serileri 
sayesinde daha da çok odak-
lanıyorlar ve özellikle genç 
kadınların kariyerlerini geliş-
tirmelerine yardımcı olacak 
dünya çapında bir tanınırlığa 
sahipler. Son on yıldır elekt-
rikli arabalara ilgi duyuyo-
rum çünkü endüstrinin çevre 
dostu teknolojilere yönelme-

başarıda imzası bulunan 
çalışma arkadaşlarımızdan, 
paydaşlarımıza, distribü-
törlerimizden bayilerimize 
kadar herkese teşekkür edi-
yorum” dedi. 

Hem mevcut ihtiyaçlar, 
hem de yarınlar için PO-
TEM ile yeni ürünler üre-
tiyor, mevcut ürünlerimizi 
sürekli geliştirdiklerini be-
lirten Petrol Ofisi Madeni 
Yağlar Direktörü Sezgin 
Gürsu, “Başta otomotiv ol-
mak üzere ilgili tüm alanlar-
daki gelişmeleri yakından 
takip ediyoruz. Distribü-
törlerimiz, bayilerimiz ve 
müşterilerimizle bir bütün 
olarak, hem bugün hem de 
geleceğe yönelik düşünüyor, 
çalışıyor, ürün ve hizmetle-
rimizi geliştiriyor, yatırım 
yapıyoruz. Son dönemde 
performans, verim artışı 
ve tasarruf sağlayan yağ-
larımızı piyasaya sunduk. 
Geçen yıl da birçok alanda 
yeni ürünlerimizi hizmete 
sunduk. Hibrit araçlara yö-
nelik bir motor yağımızı ve 
tüketicilerimizin ihtiyaçları 
doğrultusunda kullanıma 
hazır antifrizli ürünleri-
mizi tüketicilerimizle ta-
nıştırdık. Bununla birlikte 

sinin çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Extreme E ya-
rışlarına dâhil olmak isteme-
min ana nedenlerinden biri 
de buydu”.

Başarının, her ne yapar-
sanız yapın, iyi bir ekiple 
mümkün olduğunu söyleyen 
Kleinschmidt, “Örneğin las-
tikleri ele alalım. Sizi yere 
bağlayan tek yüzey onlar. Ha-
rika bir arabanız olabilir ama 
doğru lastiklere sahip değilse-
niz hiçbir şey elde edemezsi-
niz” diyor.

önemli küresel markalardan 
Chevron ile dünyaca ünlü 
Texaco markalı madeni yağ 
ürünlerinin Türkiye’de üre-
timi, satış ve dağıtımına iliş-
kin sözleşmeyi Eylül 2020’de 
imzalamıştık. Bu 70 yıllık 
köklü dostluğumuza daya-
nan ve aynı zamanda küresel 
bir markanın ülkemize olan 
güven ve inancını gösteren 
iş birliğinde, planlama ve 
hazırlıklarını tamamlayarak 
Türkiye’de Texaco madeni 
yağlarının ilk üretimine Ka-
sım 2021’de başladık. Pan-
demi koşullarında ve birçok 
alanda farklı güçlü çalışmalar 
yürüttüğümüz bu dönemde, 
iç pazarda yeni müşteriler, ih-
racatta yeni ülkeler kazandık, 
satışlarımızı arttırdık. Tüm 
bu zorlu koşullara karşın 
2021 yılında da, PETDER 
verilerine de yansıyan rakam-
larla birlikte, her alanda bü-
yüme kaydettik, hem madeni 
yağlar ve kimyasallar, hem de 
madeni yağlar pazarlarında 
liderliklerimizi yine gelişti-
rerek ve istikrarla sürdürdük. 
Tüm bu nedenlerle 2021’de 
elde ettiğimiz bu başarı, biz-
ler için çok daha kıymetli. E-
meği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.

müşteri portföyü çeşitlendi, 
artık aile arabası için sadece 
babaların lastik satın aldığı 
günler geride kaldı. Bu sektör 
meraklı ve zorluklara meydan 
okumayı seven kadınlar için 
aslında bulunmaz bir sektör” 
diyerek görüşlerini paylaştı.

20 yıl önce zorlu Dakar 

fırtınalar’ geçirdi. Ancak, 
ülkemizin en büyük şirket-
lerinden biri, bu topraklar-
da doğmuş Türkiye’nin en 
büyük değerlerinden biri 
olarak Petrol Ofisi, gücü ve 
azametine yakışır bir şekil-
de, her zaman olduğu gibi 
bu zorlu süreçleri de başarı 
ile ve hatta daha da güçle-
nerek geride bırakmıştır. 
Tüm bunlar, gerek EPDK 
ve gerekse PETDER ve-
rilerindeki rakamlarda da 
somut olarak görülebiliyor. 
PETDER’in 2021 yılı ma-
deni yağlar ve kimyasallar 
raporuna baktığımızda, 
Petrol Ofisi’nin hemen he-
men tüm alanlarda satışla-
rını geliştirdiği, pazarın ü-
zerinde büyüme kaydettiği 
ve bu alanda mevcudiyetin-
deki iki liderliği de pekişti-
rerek, aralıksız sürdürdüğü 
görünüyor. Bu çok önemli 
bir başarı. Ancak madeni 
yağ alanında ulaşılan bu 
rakamlara, pandemi koşul-
larının yanı sıra bir yandan 
dev bir dijital dönüşüm, bir 
yandan Texaco üretim, satış 
ve dağıtımına hazırlıklar ile 
ilk üretimine başlanması, 
diğer yandan yeni yatırım-
lar yapılırken yeni ürünler 
geliştirilirken, yeni müşte-
riler kazanılırken ulaşıldı. 
Dolayısıyla madeni yağlar 
alanında elde edilen bu 
başarı, Petrol Ofisi açısın-
dan çok daha değerli. Bu 

Continental’in Güçlü Kadınları
Lastik Sektörünü Dönüştürüyor

Pirelli’nin
Sürdürülebilirlik 
Performansı Bir Kez 
Daha Teyit Edildi

PO Pazar Payını Yüzde 31’e Yükseltti

Continental Ürün Yönetimi Müdürü Catarina I. Matos Silva

Premium lastik 
üreticisi ve teknoloji 
şirketi Continental, 
kadınların lastik 
sektöründeki 
etkinliğini artırmak 
ve kariyerlerinde 
ilerlemelerini 
sağlamak için 
tasarladığı önemli 
projeleri hayata 
geçiriyor.     

PIRELLI, S&P Global 
tarafından yayımlanan ve 
7 bin 500’den fazla şirke-
tin sürdürülebilirlik pro-
fillerinin değerlendirildiği 
2022 Sürdürülebilirlik 
Yıllığında bir kez daha 
Altın Klasmanda yer alma 
başarısı gösterdi. 

Pirelli’nin “S&P Global 
Altın Klasman” kategori-
sindeki yeri bir kere daha 
teyit edildi. Sıralamalar, her 
yıl S&P Global Dow Jones 
Sürdürülebilirlik Endeksle-
ri için Kurumsal Sürdürü-
lebilirlik Değerlendirmesi 
esas alınarak hazırlanıyor. 
Daha önce açıklandığı üze-
re Pirelli, 2021’de ortalama-
nın 31 puan olduğu sektör-
de toplam 77 puanla Dow 
Jones Dünya ve Avrupa 

Sürdürülebilirlik Endeks-
lerinin Otomobil ve Kom-
ponentler kategorisinde en 
iyi performansı gösteren şir-
ketler arasında yer almıştı.

Pirelli Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı ve 
CEO’su Marco Tronchetti 
Provera, şu yorumda bulun-
du: “Pirelli’nin 150’nci yıl 
dönümünü kutlarken 2022 
Sürdürülebilirlik Yıllığında 
Altın Klasman statümüzün 
bir kez daha teyit edilme-
sinden gurur duyuyoruz. 
Bu başarı, şirketteki her 
ekip üyesinin tüm paydaşlar 
için değer yaratma hedefiyle 
sürdürülebilir ve uzun vade-
li büyüme stratejisine dayalı 
bir iş modelini kararlılıkla 
uygulaması sonucu müm-
kün olabiliyor.”

Petrol Ofisi, PETDER verilerine göre pazar 
paylarını madeni yağ ve kimyasallar 
pazarında yüzde 31’e, madeni yağ 
pazarında ise yüzde 29,7’ye çıkardı.     
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ile gerçekleştiriyoruz. Aslında 
Alışan Lojistik 2021, Mart 
ayında filosu için yeni araç 
alım kararı vermişti. Yenilikçi 
ve vizyoner yaklaşımları ile ye-
ni T EVO çekicileri bekleme-
yi tercih etti. Bu nedenle her 
zaman girişimleri ile sektörde 
yeniliklere imza atan Alışan 
Lojistik’in uzun yol serimi-
zin T EVO çekicilerini ter-
cih etmesi büyük bir referans 
oluyor. Alışan Lojistik’in tüm 
yatırımlarını ve yeniliklerini 
yakından takip ediyoruz. A-
raçlarımızın sunduğu verim-
lilik ve toplam çözümlerden 
çok memnun kalacaklarına 
inancımız tam. Tasarım, kon-
for ve verimlilikte gerçekleşti-
rilen değişimlerle yine düşük 
toplam sahip olma maliyeti 
sağlayan iddialı araçlar sunu-
yoruz. Bu yeniliklerden Alı-
şan Lojistik’in de faydalana-
cak olmasından memnuniyet 
duyuyoruz” şeklinde açıkladı. 

Bağlantılı hizmetlere ek ola-
rak Alışan Lojistik’in Renault 
Trucks’ın Optifleet Filo Yö-
netim Sistemi’nden yararlana-
caklarını belirten Ömer Bursa-
lıoğlu; “Alışan Lojistik, üç ayrı 
modül ile araçlarını uzaktan 
takip edebilecek, konum bil-
gilerine ve geçmişine ulaşabi-
lecek, takograf verilerini uzak-
tan indirebilecek, sürücüler 
arasında karşılaştırma yaparak 
yakıt tüketiminde iyileştirme 
yapabilecek” diye belirtti. 

Faaliyete başladığı günden 
bu yana Renault Trucks araçla-
rı kullanan ALC Lojistik, filo 

ALIŞAN Lojistik 70 adet 
yeni Renault Trucks T EVO 
serisi çekici ile öz mal araç 
filosuna yatırım yaptı. ALC 
Lojistik ise filosunu 11 adet 
T EVO seri ile genişletirken, 
LGT Lojistik 7 adetlik yeni 
T serisi çekiciler ile filosunu 
güçlendirdi.

Türkiye’nin ilk 500 şirketi 
arasında yer alan uluslararası 
lojistik hizmet servis sağlayı-
cısı Alışan Lojistik, 70 adet 
yeni Renault Trucks T EVO 
serisi çekici ile öz mal araç 
filosuna yatırım yapmaya de-
vam ediyor.   

Alışan Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Damla Alışan, İcra Kurulu Ü-
yesi Ayhan Özekin ve CFO’su 
Mehmet Emin Çelenli’nin 
katıldığı teslimat törenine 
Renault Trucks adına Türki-
ye Başkanı Sebastien Dele-
pine, Satış Direktörü Ömer 
Bursalıoğlu, Büyük Filo Satış 
Müdürü Ziya Çolak, Renault 
Trucks Finansal Hizmetler 
(RTFS) Satış ve Pazarlama 
Direktörü Ertan Çolak ile 
Koçaslanlar Otomotiv Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mahmut 

Koçaslan ve üst düzey yöneti-
ciler ev sahipliği yaptı. 

Teslimat töreninde açıkla-
malarda bulunan Alışan Lo-
jistik Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Damla Alışan; “A-
lışan Lojistik, bugün 550 adet 
öz mal araç filosu ve Türkiye 
genelindeki 50’yi aşkın farklı 
lokasyondaki bin 500 çalışanı 
ile sektörde “kontrat lojistiği” 
diye de ifade edilen entegre 
lojistik hizmetleri ile müşteri-
lerinin taleplerini A’dan Z’ye 
kurgulamakta; ihtiyaca özel 
katma değeri yüksek çözüm-
ler geliştirmektedir. Renault 
ile büyüttüğümüz filomuz 
sayesinde de müşteri odaklı 
çözümlerimizdeki hızımıza 
hız, duyulan güvene güven, 
attığımız yeşil adımlara ise ye-
nilerini katacağımızdan şüp-
hemiz yoktur” dedi. 

Renault Trucks adına Tür-
kiye Başkanı Sebastien De-
lepine ise; “Yeni TCK EVO 
serimiz, Türkiye’de lansmanı-
nı gerçekleştirdiğimiz 2021 
Ekim ayından bu yana büyük 
ilgi gördü. Yeni serimizin 
adet olarak en hacimli ilk 
teslimatını ise Alışan Lojistik 

memnunuz” diye belirtti. 
Ali Çiçekli; “11 yılı aşkın sü-

redir Renault Trucks araç alım-
larımıza devam ediyoruz ancak 
ilk defa Renault Trucks Fi-
nansal Hizmetler’den (RTFS) 
faydalandık. Sürecin hızlı 
ilerlemesi ve maliyetin makul 
olması neticesinde banka li-
mitlerimiz yerine RTFS’den 
yararlandığımız için memnu-
nuz” şeklinde belirtti

Renault Trucks Satış Direk-
törü Ömer Bursalıoğlu da tes-
limatta açıklamada bulundu; 
“ALC Lojistik, mesleki bilgi 
birikimleri ile sektörde her 
zaman görüşlerine çok kıymet 
verdiğimiz değerli bir müşte-
rimiz. Bu nedenle yeni araçla-
rımızı tercih ettikleri için çok 
memnunuz. Yeni T EVO se-
risi araçlarımızın performans, 
verimlilik ve satış sonrası hiz-
metlerinden memnun kala-
caklarına eminiz. Görüşleri, 
bizler için çok değerli olacak.”

Koçaslanlar Otomotiv 
A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mahmut Koçaslan ise; 
“ALC Lojistik’in yeni araçla-
rımızla satış sonrasında sunu-
lacak gelişmiş hizmetlerden 
yararlanması için her zaman-
ki gibi destek olacağız. Yeni 
araçlarımız yıllardır karşılıklı 
devam eden iş birliğimize ye-
ni bir soluk getirecek” dedi.

LGT Lojistik, ilk yeni Re-
nault Trucks T serisi araçlarını 
teslim aldı. LGT,  7 adet Re-
nault Trucks T460 çekicilerin 
alımı ile yeni araç modelinin 
sunduğu avantajları tercih etti.  

LGT Lojistik Genel Müdü-
rü Selçuk Arslan yaptığı açık-
lamada; “Pandemi dönemin-
de tehlikeli madde ve kimyasal 
taşımacılığında yaklaşık yüz-
de 50 iş hacmi artışı yaşadık. 

yatırımlarını yeni T EVO seri-
si çekicileri ile devam ettiriyor. 

2011 yılında ilk olarak Re-
nault Trucks çekiciler ile taşı-
macılık faaliyetlerine başlayan 
ALC Lojistik, yatırımlarına 
devam ediyor. Alımlarında 
Renault Trucks’ın yeni T E-
VO serisini tercih eden ALC, 
11 adet Renault Trucks T480 
çekiciyi operasyonlarına kat-
tı. Böylece ALC araç parkı, 
yüzde 70 oranında Renault 
Trucks çekici varlığına ulaştı.   

Yeni nesil motorlarda artık 
araç özelliklerinin birbirine 
çok yakın olduğuna değinen 
ALC Lojistik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ali Çiçekli; “Bu 
nedenle araç tercih edilirken 
teknik özelliklerin yanı sıra 
önemli bazı diğer kriterler 
daha ön plana çıkıyor. Satın 
alma maliyeti, satış sonra-
sı hizmet yaygınlığı ve hızı, 
aracın kaç defa servis ihtiyacı 
duyduğunu gösteren servis 
frekansı, yakıt performansı 
bu kriterlerin başında geliyor. 
Bütün bunları göz önünde 
bulundurduğumuzda Rena-
ult Trucks araçlardan çok 

Renault Trucks Yeni T EVO Çekici
Teslimatlarına Kız Kesmeden Devam Ediyor

2022’de de bu ivmenin artarak 
devam etmesini bekliyoruz. 
Sağlık sektöründe oksijen ve 
narkoz tüketimi artışı, dezen-
fektan ve benzeri malzemele-
rin artan kullanımı ile Türki-
ye’deki üretici ve ihracatçılar 
daha da güçlendi. Bu doğrul-
tuda bizlere düşen görevde de 
artış yaşandığı için gelişen iş 
hacmi sebebiyle araç parkımı-
zı güçlendiriyoruz. Halihazır-
da kullandığımız ve memnun 
olduğumuz Renault Trucks’ı 
yeni araç modellerini sunması, 
araç bulunabilirliği ve finan-
sal hizmetlerinin avantajları 
nedeniyle bu alımımızda yine 
tercih ettik” diye belirtti.   

Selçuk Arslan, sunduğu 
birçok avantaj nedeniyle araç 
alımlarında Renault Trucks 
Finansal Hizmetler’den 
(RTFS) yararlandıklarını 
belirtti; “Sunulan toplam çö-
zümlerden faydalanarak alım-
larımızda RTFS’nin finans 
paketlerini değerlendiriyoruz. 
Böylece banka kredi limitle-
rimizi korurken uygun faiz 
oranlarıyla kredi sağlayabili-
yoruz. Prosedürlerin pratikli-
ği ile de zaman kazanıyoruz.”

Renault Trucks Satış Di-
rektörü Ömer Bursalıoğlu 
ise açıklamasında; “LGT 
Lojistik’in araçlarını yeni-
leme zamanları geldiğinde 
yeni modellerimizi sunabil-
memize çok memnun olduk. 
Böylece yeni T serimiz ile su-
nulan pek çok avantajı dene-
yimleyebilecekler. Yüzde 3’e 
varan yakıt tasarrufu avantajı-
nı yaşayacaklar. Yeni araçları-
mızda 2022 yılından itibaren 
devreye alacağımız uzaktan 
bağlı hizmetlerden faydalana-
bilecekler” 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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KAYSERI Lojistik son yatı-
rımı ile filosuna 5 adet Tırsan 
Tenteli Perdeli Maxima Plus ve 
5 adet Tırsan Brandalı Maxima 
Plus Treyler eklerken, Avustur-
ya merkezli Bulung Logistics, 
son yatırımında filosuna Tır-
san Tenteli Perdeli Multi Ride 
araçlar ile genişletti.

Tırsan, Adapazarı Fabrika-
sında, teslimatlarına son sürat 
devam ediyor. Müşterilerinin 
ihtiyaçları doğrultusunda ge-
liştirdiği en geniş ürün gamıy-
la sektöre yön veren ve lojistik 
firmalarının ilk tercihi olmaya 
devam eden Tırsan’ın, Kayseri 
Lojistik’e gerçekleştirdiği tesli-
mat törenine; Kayseri Lojistik 
firma sahipleri Yasin Erdem, 
Faik Erdem ve Tırsan Treyler 
Satış Koordinatörü Ertuğrul 
Erkoç katılım gösterdi. 

Teslimat töreninde açıkla-
malarda bulunan firma sahiple-

MERCEDES-BENZ Türk, 
2004 yılından bu yana iş or-
taklığı yaptığı Akkoç Lojistik 
firmasına gerçekleştirdiği filo 
teslimatlarına bir yenisini da-
ha ekledi. Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda üretilen 113 adet 
Actros 1845 LS, 81 adet Actros 
1848 LS, 5 adet Actros 1851 
LS, 1 adet Actros 2632 LD 
olmak üzere toplam 200 adet 
Actros satın alan Akkoç Lojis-
tik, yeni araçlarını uluslararası 
nakliye alanında kullanacak.

Mercedes-Benz Türk Pazar-
lama Merkezi’nde düzenlenen 
törene; Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Pazarlama ve Satış Di-
rektörü Alper Kurt, Mercedes-
Benz Türk Kamyon Filo Satış 
Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, 
Mercedes-Benz Türk Truck-
Store Grup Müdürü Oytun 
Balıkçıoğlu, Mercedes-Benz 
Türk Müşteri Hizmetleri Kam-
yon Pazarlama Müdürü Ah-
met Çevik, Gelecek Otomotiv 
CEO’su Bekir Koman, Gelecek 
Otomotiv Kamyon Satış Di-
rektörü Serdar Ulağ, Gelecek 
Otomotiv Kamyon Satış Filo 

rinden Yasin Erdem, “1935’den 
bu yana kara yolu taşımacılığı 
hizmetleri ile harmanlanmış 
firmamız, taşınabilir ürün yel-
pazesi yönünden son derece 
geniş ve özellikli bir materyal 
donanımına sahiptir. Kayseri 
Lojistik olarak, müşterilerimi-
ze kuru yük, makine ağır nak-
liye, tekstil ve tekstil ürünleri 
taşımacılığında özel çözümler 
sunmaktayız. Hedefimiz, en-
tegre lojistik çözümlerimiz, 
hizmetlerimiz ve engin tecrü-
belerimizle, başta müşterileri-
miz olmak üzere sektörün ve 
tüm paydaşlarımızın yanında 
olarak, sektörde en çok tercih 
edilen lojistik aktörlerinden 
biri olmak. Yatırımlarımızda 
öncelikli tercihimizin Tırsan 
olmasının en önemli nedeni 
Tırsan’a duymuş olduğumuz 
sonsuz güvendir. Bunun yanı 
sıra, Tırsan araçlarının sahip 

Müdürü Yusuf Odabaş, Akkoç 
Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Doğan Akkoç, Akkoç Grup 
Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Orhan Akkoç ve Ak-
koç Grup Lojistik Direktörü 
Arif Uğur katıldı.

Tamamlanan teslimatla bir-
likte, Akkoç Lojistik’in 2012 
yılından bu yana Mercedes-
Benz Türk’ten satın aldığı top-
lam araç sayısı 700 adedi aştı. 

Mercedes-Benz Türk Kam-
yon Pazarlama ve Satış Direk-
törü Alper Kurt, düzenlenen 
törende yaptığı konuşmada, 
“17 yılı aşan bir iş ortaklığı-
mız bulunan Akkoç Lojistik 
ile yine büyük bir teslimata 
imza atmaktan dolayı çok 

olduğu seviyeli çatı kaldırma 
sistemi ile aracı, farklı iç net 
seviyelerinde kullanabiliyoruz. 
Böylece, operasyonel işleri-
mizde maksimum yükleme 
yapabiliyor, yükleme ve boşalt-
ma esnasında hız ve verimlilik 
avantajı sağlıyoruz” dedi. 

Erdem, yaptığı açıklamalara 
şu şekilde devam etti, “Yapmış 
olduğumuz son yatırımımız ile 
filomuzdaki Tırsan araç sayı-
sını 30’a yükselttik. Tırsan ile 
senelerdir devam ettirdiğimiz 
başarılı iş birliğimizden duydu-
ğumuz memnuniyetten dolayı 
yeni yapacağımız araç yatırım-
larımızda da her zaman olduğu 
gibi Tırsan araçlarını tercih 
edeceğiz” diye belirtti.

Teslimat töreninde Tırsan 
araçları hakkında bilgi veren 
Tırsan Treyler Satış Koordina-
törü Ertuğrul Erkoç, “Treyler 
sektörünün 45 yıldır güvenilir 
lideri Tırsan olarak, müşterile-
rimizin ihtiyaçlarını her daim 
dinliyor, sektöre uygun araç-
lar geliştiriyor ve üretiyoruz. 
İş ortağımız Kayseri Lojistik’e 
bugün teslimatını yapmış oldu-
ğumuz Tırsan Tenteli Perdeli 
Maxima Plus ve Tırsan Bran-
dalı Maxima Plus Treylerlerde 
bulunan patentli K-Fix sistemi 
sayesinde müşterilerimiz, yük-
lerini güvenli şekilde taşıya-

mutluyuz. Aksaray Kamyon 
Fabrikamızda müşterimizin 
talepleri doğrultusunda üre-
tilen Actros model araçları-
mızın Akkoç Lojistik’e hayırlı 
olmasını diliyor, satışta emeği 
geçen herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi.

Akkoç Grup Yönetim Ku-
rulu Başkanı Doğan Akkoç 
ise, ‘’Firmamız ilk günden 
bugüne benimsemiş olduğu 
değerlerden ve çalışma az-
minden hiç taviz vermeden; 
müşteri önceliklerini her za-
man ön planda tutan, kendi-
sini sürekli yenileyen ve tek-
nolojiyi devamlı takip eden 
bir anlayış ile çalışmaktadır. 
Mercedes-Benz’i seçmemizde; 

bilecektir. Öte yandan aracın 
şasi ve çelik aksamlarının çinko 
tri-elektron metoduna göre ka-
taforez (KTL) kaplamalı oluşu 
sayesinde araç, 10 yıl pas yü-
rümezlik garantisi altındadır. 
Kayseri Lojistik ile senelerdir 
devam eden başarılı bir iş birli-
ğimizin uzun yıllar devam etti-
receğimize inanıyorum” dedi.

Avusturya merkezli Bulung 
Logistics, son yatırımında fi-
losuna Tırsan Tenteli Perdeli 
Multi Ride araçları ekledi, yeni 
yatırımıyla birlikte firmanın 
filosundaki Tırsan araç sayısı 
200’e ulaştı.

Tırsan, Adapazarı Fabrika-
sında, teslimatlarına hız kes-
meden devam ediyor. Tırsan’ın 
Bulung Logistics’e gerçekleş-
tirdiği teslimat törenine; Bu-
lung Logistics Genel Müdürü 
Savaş Kasap, Filo Tır Yönetim 
Müdürü Ergün Gengönül ve 
Tırsan Treyler Satış Temsilcisi 
Orkun Demir katıldı.

araçların kalitesi, yedek parça 
bulunabilirliği, yaygın servis 
ağı ve araçların ülkemizde 
üretilmesi önemli etkenler-
di. Ancak, tüm bunların yanı 

Teslimat töreninde açıklama-
larda bulunan Bulung Logistics 
Genel Müdürü Savaş Kasap, 
“Firmamız hızlı ve güvenilir şe-
kilde Türkiye’den ve Avrupa’dan 
kara taşımacılığı ve intermodal 
taşımacılık hizmeti vermekte-
dir. Lojistik faaliyetlerimizin 
çevresel etkisini en aza indir-
mek için hem demiryolunda 
hem de karayolunda yalnızca 
Euro-6 normlu araçlar kullana-
rak çevreye duyarlı taşımacılık 
gerçekleştirmekteyiz. Tırsan, 
yıllardır yurt dışı ve yurt içi 
tüm operasyonlarımızda müş-
terilerimize kaliteli ve güvenilir 
hizmet vermek adına her zaman 
tek tercihimiz oldu. Gerek ü-
rünlerinin başarılı performansı, 
gerekse her koşulda firmamıza 
sağlamış olduğu hızlı satış son-
rası hizmetleri ile Tırsan’a her 
zaman güvenimiz tam. Tırsan 
ile yıllardır devam eden başarılı 
ve güçlü iş birliğimizin ileriki 
yıllarda da artarak devam ede-

sıra Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler’in sağladığı uygun 
finansman şartları, Mercedes-
Benz Türk satış ekibinin bizle-
re yaklaşımı ve tam uyumu ile 

ceğine inanıyoruz” dedi.
Kasap sözlerine şu şekilde 

devam etti, “Tırsan Tenteli 
Perdeli Multi Ride araçlarının 
sahip olduğu “Lastik Taşıma 
Sertifikası” sayesinde müşteri-
lerimiz, lastik taşımacılığı da 
yapabilmektedir. Ayrıca araçta 
bulunan tren yükleme opsiyo-
nu ile, treylerler intermodal 
taşımacılığa da uygundur. Öte 
yandan araç, farklı çekicilerle de 
kullanım olanağı sağlayan çok 
fonksiyonlu süspansiyon özel-
liğine de sahiptir. Bu özelliği 
sayesinde ter tip çekici modeli 
ile taşıma yapabiliyoruz bu da 
firmamız için büyük avantaj” a-
çıklamalarında bulundu. Tırsan 
Treyler Satış Temsilcisi Orkun 
Demir de teslimat töreninde bir 
konuşma yaparak, “Teslimatını 
yaptığımız Tırsan Tenteli Per-
deli Multi Ride araçlarımız, her 
türlü çekici modelinde kullanı-
labilmektedir. Bu sayede müşte-
rilerimiz operasyonel işlerinde 
daha esnek ve daha hızlı hareket 
edebilecektir. Öte yandan müş-
terimiz, filosuna yeni eklediği 
Tenteli Perdeli Multi Ride trey-
lerler ile rekabet gücünü daha 
da artıracaktır. Müşterimizin, 
tercihini yine Tırsan kalitesin-
den yana kullanmasından dola-
yı mutluluk duyuyoruz” ifadele-
rini kullandı.

Mercedes-Benz Yetkili Bayii 
Gelecek Otomotiv’in desteği 
ve koordinasyonu da seçimi-
mizde çok önemli bir rol oy-
nadı’’ diye konuştu.

Lojistik Firmalarının Tercihi Tırsan Oldu

Mercedes-Benz Türk’ten Akkoç Lojistik’e 200 Adetlik Teslimat

Truckstore’dan Tema Taşımacılık’a
7 Adet Mercedes-Benz Actros Teslimatı
M E R C E D E S - B E N Z 
Türk’ün güvenilir 2.El mar-
kası TruckStore tarafından, 
Tema Taşımacılık’a 7 adetlik 
Actros 1845 LSnRL teslima-
tı yapıldı.

Uluslararası taşımacılık 
alanında hizmet veren Tema 
Taşımacılık, 7 adet 2018 mo-
del Actros 1845 LSnRL ile 
filosunu genişletti. Mercedes-
Benz Türk Genel Müdür-
lük Kampüsü’nde bulunan 
TruckStore tesislerinde ger-
çekleştirilen törende araçlar; 
Mercedes-Benz Türk Truck-
Store Grup Müdürü Oytun 
Balıkçıoğlu tarafından Tema 
Taşımacılık Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Karakuş ve 

Genel Müdürü Metin Tanju 
Aydın’a teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk 
TruckStore Grup Müdürü 
Oytun Balıkçıoğlu törende 
gerçekleştirdiği konuşmada; 
“Bu teslimatın Mercedes-
Benz Türk için ayrı bir öne-
mi var. Değerli müşterimiz 
Tema Taşımacılık, bu iş or-
taklığı neticesinde ilk kez 
filosuna Mercedes-Benz yıl-
dızı taşıyan araçlar ekledi. 
Teslimatını gerçekleştirdiği-
miz 7 adet Mercedes-Benz 
Actros 1845 LSnRL çeki-
cimizin Tema Taşımacılık’e 
hayırlı uğurlu olmasını ve 
bol kazançlar getirmesini di-
liyoruz.” dedi.

Tema Taşımacılık Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ender 
Karakuş ise, “Bugün önemli 
bir yatırımı hayata geçir-
menin mutluluğunu yaşı-
yoruz. Filomuza kattığımız 
7 adet Actros 1845 LSnRL 
çekici ile kusursuz hizmet 
kalitemizi daha da yukarı-
ya taşıyacağımıza inanıyo-
ruz. Mercedes-Benz Actros 
1845 LSnRL’lerin satın 
alınmasındaki hizmetlerin-
den dolayı Mercedes-Benz 
Türk ve TruckStore’a teşek-
kür ediyoruz. İlerleyen dö-
nemlerde de iş ortaklığımızı 
yeni filo alımlarımızla de-
vam ettirmeyi planlıyoruz.” 
şeklinde konuştu.
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Lojistik sektörünün görünmez kahramanları 
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2022’DE GELECEĞE
UMUT TAŞIYORUZ!

UND İle Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu 
Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

TOBB, İKV, DEİK, TÜSİAD’ın 
temsilcileri, Türkiye’nin Avrupa Bir-
liği nezdindeki Daimi Temsilciliği-
nin (Büyükelçi Mehmet Kemal Bo-
zay) ev Brüksel’de bir araya gelerek, 
“AB-Asya Ticareti Darboğazının 
Çözümü İçin Global Gateway (Kü-
resel Geçit)” adlı ortak bir deklaras-
yon açıkladılar. 

“AB-Asya Ticareti Darboğazının 

TOBB, İKV, DEİK, TÜSİAD ve 
UND’den Ortak Deklarasyon

kadar AB tarafından, Türkiye’nin de 
aralarında bulunduğu ticaret ortakla-
rıyla ulaştırma alanındaki bağlantı ve 
işbirliklerini geliştirecek yatırım pro-
jelerine sağlanacak finansal destek-
lerden, AB ihracatçılarını Orta Asya, 
Ortadoğu ve Afrika’ya bağlayan kilit 
güzergah olan Türkiye’nin ulaştırma 
projeleri için destek talep edildi.

Kovid-19 pandemi krizinde, 
güçlü üretimi ve lojistik kabiliyet-
leriyle, bu zorlu dönemde Avrupa 
tedarik zincirlerinin kırılmasını en-
gelleyerek AB ülkelerinde üretim 
ve ticaretin aksamadan sürmesine 
destek sağlayan Türkiye’nin Global 
Gateway projesindeki partner ülke 
tanımıyla AB ekonomisinin Asya 
yönünde önünü açan en önemli 
stratejik ortaklardan biri olduğu 
vurgulanırken;  Türk iş dünyasının 
tanımlanan stratejik alanlarda tüm 
Avrupa’nın rekabetçiliğine katkı 
sağlayacak yenilikçi işbirlikleri için 
AB ortaklarıyla çalışmaya hazır ol-
duğu ifade edildi.

26 yıldır sürdürülen AB-Türkiye 
Gümrük Birliği ilişkisinin katkıla-
rıyla kritik önemde ve kural temelli 

bir ekonomik bütünleşme içeri-
sinde bulunan Türkiye ve Avrupa 
Birliği’nin, pandemi sonrası süreçte 
de karşılıklı ekonomik ve ticari ka-
zanımlarını artırmaları için Global 
Gateway (Küresel Geçit) Projesi bü-
yük bir fırsat olarak kabul edildiği 
belirtilen Deklarasyonda, bu pro-
jenin erken aşamalardan itibaren iş 
dünyası ve AB’nin temel ekonomik 
ortakları dahil tüm paydaşlarla isti-
şare temelinde geliştirilmesi ve uy-
gulanması gerektiğinin altı çizildi. 

Türk iş dünyası adına AB ve Türki-
ye özel sektörünün mevcut işbirlikle-
riyle Global Gateway ve Yeşil Muta-
bakat dahil olmak üzere AB’nin yeşil 
ve dijital dönüşüm temelinde sürdü-
rülebilir kalkınma hedeflerine katkı 
sağlamaya hazır olunduğunun açık-
landığı Deklarasyonda, başlangıç 
projesi olarak Türkiye-AB arasında 
inşa edilecek, sınır beklemelerini, 
dolayısıyla ticaret kayıplarının yanı 
sıra çevreye zararlı emisyonları azal-
tacak dijital ve teknik donanıma sa-
hip yeni sınır kapısı projesinin Türk 
ve AB ekonomisinin paydaşları ola-
rak desteklendiği ilan edildi.

Çözümü İçin Global Gateway (Kü-
resel Geçit)” başlıklı Deklarasyon 
ile “Türkiye-Avrupa Birliği Lojistik 
Bağlantıları Küresel Geçit Projesiyle 
Güçlenecek” sloganıyla, 2027 yılına 

TÜRKIYE ekonomisinin ihracata dayalı büyü-
me modelindeki karayolu taşımacılığı alanında 
en önemli paydaşı Uluslararası Nakliyeciler Der-
neği (UND) ile Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu 
(TMTB) arasında iş birliği protokolü imzalan-
dı. İstanbul Wyndham Otel’de gerçekleştirilen 
toplantıya, UND Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Fatih Şener, TMTB Yönetim Kurulu 
Başkanı Remzi Duman, UND İcra Kurulu Baş-
kanı  Alper Özel,  Başkan Yardımcısı  Elif Sav-
rum ve Büro Müdürü  Mehmet Akif Eroğlu ile 
sektör temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Fatih Şener, TMTB Yönetim Kurulu Başkanı 
Remzi Duman, UND İcra Kurulu Başkanı Al-
per Özel ve Büro Müdürü Mehmet Akif Eroğlu 
iş birliği protokolünün amacı ve kapsamı hak-
kında açıklamalar yaptılar.

Duman: “2021 yılında 59 bin adet 
yeşil kart düzenledik”

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Yönetim Ku-
rulu Başkanı Remzi Duman yaptı. Duman, iş-
birliğinin kapsamı ve yapılacak çalışmalar hak-
kında değerlendirmelerde bulundu.  

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nun; 1963 
yılında, ziyaret edilen ülkenin motorlu taşıtlar 
için zorunlu tuttuğu üçüncü şahıs mali sorum-
luluk sigortası ile ilgili kriterlerin karşılanması-
nı sağlayarak motorlu araçların uluslararası do-
laşımının kolaylaştırılması ve kaza durumunda 
o ülkenin ulusal kanun ve düzenlemelerine uy-
gun olarak zarar görene tazminat ödenmesinin 
garanti altına alınma amacı ile kurulduğunu 
belirten Duman, “Bugün burada prim üretimi-
nin yüzde 78 ile en büyük payını alan karayo-
luyla uluslararası eşya taşımacılığı sektörünün 

çatı kuruluşu olan UND ile karşılıklı iş birli-
ğini geliştirmek üzere bir araya geldik” dedi.

“UND uhdesindeki çekicilerimiz için 2021 
yılında 59 bin adet yeşil kart düzenledik. Bu 
oldukça önemli bir sayı ve bizim de toplam 
portföyümüzün yüzde 57’sini oluşturuyor.” 
diyen Duman konuşmasına şöyle devam etti: 
“Yeşil kart hususunda filo indirimi ve bonus 
malus sistemi gibi uygulamalarımız var. Bu 
nedenle, bu konularda işletenleri, nakliyecile-
ri bilgilendirmek önemli.”  

Duman, Büronun çağın gereklerine uygun ve 
daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması için 
çalıştıklarını ifade ederek, Büronun görünürlü-
ğünü ve yeşil kart sisteminin bilinirliğini artır-
ma yönünde çalışmalar yaptıklarını da aktardı.

Şener: “Taşımacıların bilinçlendirilmesi 
sektöre büyük fayda sağlayacak”

UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Fatih Şener de yaptığı konuşmada, karayolu 
taşımacılık sektörünün ihracattaki payının art-
masıyla sefer sayılarının da arttığına dikkat çe-
kerek; “Karayoluyla gerçekleştirilen ihracatımı-
zın değeri 2021 yılında 88 milyar dolara ulaştı. 
Toplam ihracatımızda (RO-RO taşımaları da 
dahil olmak üzere) karayolu taşıma modunun 
payı yüzde 40. Hizmet ihracatı sektörü olan ka-
rayolu taşımacılığı 2021 yılında ülkemize sağ-
ladığı döviz gelirini de artırmaya devam ediyor.

Sektörümüzün 2021 yılında ülkemize ka-
zandırdığı döviz miktarı 12 milyar dolara 
yaklaştı. Türk taşımacıları, yeşil kart sistemi-
ne dahil olan Avrupa ülkelerine 2021 yılında 
yaklaşık 536 bin ve Azerbaycan’a 42 bin sefer 
gerçekleştirdi. Yaklaşık 600 bin sefer için yeşil 
kart sigortası kullanılıyor. Bu anlamda, gerek 
yeşil kartla ilgili doğru bilgilendirmelerin ya-
pılması gerek sahte yeşil kartla mücadele ve de 
en önemlisi yurt dışında meydana gelen kaza 
noktaları ve sebepleri bilgisinin analiz edile-
rek taşımacıların bilgilendirilmesi oldukça 
fayda sağlayacaktır” diye konuştu. 

Eroğlu: “Filolara 
önemli indirimler sağlıyoruz”

Toplantıda konuşan TMTB Müdürü 
M.Akif Eroğlu ise, yeşil kart üretiminin pan-

demi döneminde otomobil grubunda; adet-
sel olarak yüzde 70 düştüğünü bunun sonucu 
olarak burada yüzde 49 oranında küçülme ya-
şandığını ancak yeşil kart üretiminin en büyük 
payına sahip çekici grubunda yüzde 2 adetsel 
azalış olması sayesinde prim üretiminde radikal 
bir düşüş olmadığını aktardı.

Eroğlu, “Buradan da görüleceği üzere prim 
üretimimizdeki yüzde 78 pay ile UND Üyeleri 
en önemli müşterimiz. Oluşturduğumuz Bü-
ro vizyon belgesine uygun şekilde Büromuzun 
hedefi; Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek, 
sektörle daha fazla iletişim ve paydaşlara değer 
yaratan bir kurum olmak. Bu amaçla bürolar 
uhdesindeki kaza istatistiklerini analiz ederek 
sürücülerle paylaşmayı ve yurtdışı seyahatlerde 
trafik kazalarında özellikle insan yanlışına da-
yalı kazaları azaltmayı hedefliyoruz. Bu konuda 
Uluslararası Nakliyeciler Derneği ve Bürolar 
Konseyi ile daha sıkı iş birliği yapmak istiyoruz.”

Eroğlu, son olarak yetkisiz kişilerin sahte 
yeşil kartla sürücüleri dolandırdıklarını belir-
terek bu konuda masum sürücülerin ve işle-
tenlerin zarar görmemesi için QR kodla yeşil 
kart sertifikasının teyidi uygulamasını devreye 
aldıklarını belirtti. 

Özel: “Bu iş birliği ile can ve 
mal kayıpları en aza indirilecek”

UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel de 
imza töreninde yaptığı konuşmada, lojistik 
sektörünün önemine dikkat çekerek, yapılan iş 
birliğinin getireceği faydalarla ilgili değerlen-
dirmelerde bulundu. 

Özel, “Sektörümüzün özellikle yeşil kart sis-
temine dahil olan ülkelere yaptığı taşımalar için 
ülkemizde otorite kuruluş olan Türkiye Motorlu 
Taşıt Bürosu ile yapacağı iş birliğini çok önemli 
buluyoruz. TMTB ile sürdürülecek çalışmalar 
sayesinde; sektörümüzde faaliyet gösteren araç-
ların yurtdışındaki trafik kazalarının mümkün 
olduğunca önlenmesi ile can ve mal kayıplarının 
en aza indirilmesi ve bu sayede de yeşil kart sigor-
ta maliyetlerinin (hasar oranlarının azaltılması 
ile) düşürülmesini hedefledik” şeklinde konuştu.

UND ve TMTB arasında; yeşil kart sigortası konusunda bilinirliği 
artırmak, trafik kazalarının önüne geçerek can ve mal güvenliğini 
sağlamak, yeşil kartta sahteciliğin önüne geçmek, Yeşil Kart Sistemine 
üyeliği bulunmayan ülkelerin Yeşil Kart Sistemine üyeliği teşvik etmek 
amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.     
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