
kilit oyuncusu haline geldi. 
Bugün 200 binden fazla insanı 
istihdam eden, 50 binden fazla 
araç ve 15 binden fazla birim 
ile milyonlarca insana hizmet 
götüren sektörümüz, her yıl 
ekonomiye milyarlarca liranın 
kazandırılmasını sağlıyor.

TÜRKIYE’DE yaklaşık 40 
yıldır e-ticaret dâhil olmak 
üzere tüm ticari faaliyetlerin ö-
nemli oyuncularından biri olan 
kargo, kurye ve dağıtım sektö-
rü, son yıllarda yakaladığı tek-
nolojik dönüşüm ve ivme ile ti-
cari faaliyetlerin olmazsa olmaz 
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ID.Buzz Olacak
VOLKSWAGEN (VW), 
hafif ticari araç sınıfında-
ki elektrikli ilk modelleri 
olan ID.Buzz ve ID.Buzz 
Cargo’nun tanıtımını ger-
çekleştirdi. Alman üretici-
nin elektrikli otomobilleri 
için geliştirdiği platformu 
MEB üzerinde üretilen 
ID.Buzz’da, toplam 82 

kWh enerji sağlayan lityum 
iyon batarya bulunuyor. 
Batarya, arka aksa entegre 
edilmiş olan 150 kW’lık 
elektrik motorunu besliyor. 
Her iki aracın maksimum 
hızı ise elektronik olarak 
145 km/s ile sınırlandırıl-
mış durumda.
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T ÜR K I Y E -BULG A R I S -
TAN Kara Ulaştırması Kar-
ma Komisyon (KUKK) 
Toplantısı’nda Bulgaristan ta-
rafından temin edilen transit 
geçiş belgesi kota sayısı, 2022 
yılı için 325 bin adete çıkarıl-
dı. İkili geçiş belgelerinde de 
yüzde 25’lik artış sağlandı. Sı-
nır geçişlerinin hızlanması için 
dezenfeksiyon ücretinin kaldı-
rılması için mutabakata varıldı.

ULAŞTIRMA ve haberleşme 
sektörü 2021 yılını stratejik 
projelerin tamamlandığı, ba-
zılarında ilk adımların atıldığı 
ve yeni hedeflerin çizildiği ge-
lişmelerle kapatmaya hazırla-
nıyor. Demiryolunda verimli-
liği ve güvenliği artırmak üzere 
sinyalli hatlar yüzde 172, elekt-
rikli hatlar yüzde 180 artırıldı.

Bakan Karaismailoğlu, 
demiryollarının yatırımda-
ki payını yüzde 33’ten yüzde 
48’e çıkardıklarını belirte-
rek, demiryolu yatırım payını 
2023’de yüzde 63’e yükselte-
ceklerini söyledi.

“TÜRKIYE ile AB Arasında 
Yeni Bir Karayolu Taşımacılığı 
İşbirliği: Beklentiler ve Olası-
lıklar Projesi” kapsamında ha-
zırlanan raporlar, Avrasya’daki 
gelişmelerin Türkiye’yi tedarik 
zincirinin merkezine yerleştir-
diğini ortaya koydu. Rapor-
larda, Türkiye mevzuatı ile 
Avrupa müktesebatının yüzde 
95 uyumlu olduğu kaydedildi.

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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E-ticaret lojistiğinde kart-
lar yeniden karılıyor. Sektör-
de hızlı bir değişim rüzgarı 
var, kurallar ve çalışma yön-
temleri silbaştan yeniden be-
lirleniyor. Yılın son çeyreğin-
de indirim kampanyalarıyla 
rekor kargo trafiğinin yaşan-
ması, sektörde ciddi bir deği-
şim ihtiyacını doğuruyordu. 
Geleneksel ödeme yöntemle-
rini kullanan perakende satış 
şirketlerinin dahi pazarda 
yerlerini korumak ve müşte-
ri memnuniyetini arttırmak 
adına bu trende uyduğu gü-
nümüzde, kargo sektörü de, 
pazara daha hızlı ve az mali-
yetle ürünlerin sunulmasıyla 
büyük bir gelişme gösterdi.
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bin adete çıkarıldı. İkili geçiş belge-
lerinde de yüzde 25’lik artış sağlandı.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı 
Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve 
Bulgaristan Ulaştırma Bakan Yar-
dımcısı Stoyan Novako’nun baş-
kanlık ettiği toplantıya, Uluslararası 
Nakliyeciler Derneği (UND)  yetki-
lileri de katıldı.

Görüşmelerde transit kota sayı-

TÜRKIYE’DEN Avrupa’ya kara-
yoluyla yapılan ihracat taşımaların-
da en önemli geçiş ülkelerinden biri 
olan Bulgaristan ile transit ve ikili 
geçiş kota sayısı artırıldı. Sofya’da 
gerçekleştirilen Türkiye-Bulgaristan 
Kara Ulaştırması Karma Komisyon 
(KUKK) Toplantısı’nda Bulgaristan 
tarafından temin edilen transit geçiş 
belgesi kota sayısı, 2022 yılı için 325 

larındaki rekor artışa dikkat çeken 
UND yetkilileri, “Bulgaristan ül-
kemizin Avrupa’ya olan ticaretinde 
en önemli transit ülke konumunda. 
Ülkemizin artan ihracatı kapsamın-
da 2021 yılında Bulgaristan tara-
fından temin edilen 250 bin adet 
transit geçiş belgesi kotasının yüzde 
99’u kullanılmıştı. Gerçekleştirilen 
müzakerelerde artan ticaret po-

Bulgaristan İle Transit ve İkili
Geçiş Kota Sayısı Artırıldı

deki ihtiyaca göre 50 bin ilave transit 
geçiş belgesi de teati edilmesine im-
kan verilmesi hususunda mutabaka-
ta varıldı. Bu doğrultuda ülkemizin 
Avrupa’ya gerçekleştireceği taşıma-
larda Bulgaristan transit taşımaları-
nın sorunsuz olarak gerçekleşmesi 
açısından önemli bir kazanım elde 
edildi” açıklamasını yaptı.

Toplantı da ikili geçiş belgele-
rinde de artış yaşandı. Uzun süren 
müzakereler sonucunda, ikili geçiş 
belgelerinde yüzde 25 oranında bir 
artış elde edilerek 2022 yılı için kota 
40 bin adete çıkartıldı. Yıl içerisinde 
ihtiyaca göre 10 bin ilave ikili geçiş 
belgesi teatisine imkan verilmesi ko-
nusunda da anlaşmaya varıldı.

Karaismailoğlu: 
“Geçiş hızlanacak, 
maliyet düşecek”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, Bulgaristan’la ilgi-
li geçiş belgeleri konusunda yazılı 
açıklama yaptı.  Karaismailoğlu, 
Türkiye-Bulgaristan Kara Ulaştır-
ması Karma Komisyon (KUKK) 
Toplantısı’nda önemli kararlara im-
za atıldığını belirterek şöyle konuş-
tu: “Avrupa’ya ihracatımızın önemli 
bir bölümü Bulgaristan üzerinden 
gerçekleşiyor. Artan ihracat hacmi 
dikkate alınarak Bulgaristan ile ka-
rayolu taşımacılığında kullanılan 
geçiş belgesi kotalarında büyük artış 
sağlandı. Toplantı sonunda imza-
lanan protokol ile Bulgaristan üze-
rinden transit taşımalar için geçiş 
belgesi sayısı 250 binden 375 bine, 
ikili geçiş belgesi sayısı da 32 binden 
50 bine yükseltildi. Ayrıca, boş giriş 
yük alma geçiş belgesi kotası 17 bin 
500’den 25 bine, 3’üncü ülke belge 
belgesi kotası ise bin 100’den 2 bin 
200’e çıkarıldı. Taşımacılığın ko-
laylaştırılması için, tamir bakım ve 
benzeri nedenle gelen taşıtlardan 
veya iş makineleri gibi ticari taşıma 
yapmayan taşıtlardan geçiş belgesi 
aranmaması kararlaştırıldı.”

Artan ticaret hacmi nedeniyle sı-
nır kapılarında yaşanan yoğunluğun 
da ele alındığını kaydeden Karais-
mailoğlu, sınır geçişlerinin hızlan-
ması için dezenfeksiyon ücretinin 
kaldırılması konusunda da mutaba-
kata varıldığını bildirdi.

Karaismailoğlu, “Bulgaristan, sı-
nır kapılarının kapasitelerinin art-
tırılması, Kapıkule sınır kapısında 
soğutmalı taşıtlar için yeni peron-
ların açılması, 5 tona kadar eşya 
taşımacılığı yapacak küçük tonajlı 
taşıtların Dereköy Sınır Kapısı’nı 
kullanmasına izin verilmesi, turizm 
taşımaları için yeni bir sınır kapısı 
açılması gibi konularda da çalışma-
lar yaptığını aktardı.

tansiyelimiz doğrultusunda transit 
kota sayılarında rekor bir artış elde 
edilerek 2022 yılı için 325 bin adet 
transit geçiş belgesi teati edilmesine 
imkan tanındı. Ayrıca, sene içeresin-

2
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Rus İşgali Sebebiyle
Yeni Konteyner Krizi Kapıda
UKRAYNA’YI işgal girişimi sebe-
biyle Avrupa ülkelerinin Rusya’ya 
uyguladığı yaptırımlar, küresel lojis-
tik sektörünü de olumsuz etkileye-
cek gibi görünüyor. 

ATF Forwarding Genel Müdü-
rü Haldun Kavrar, Çin-Avrupa ti-
caretinde Rusya’nın çok önemli bir 
lojistik güzergâhı olduğuna dikkati 
çekti. Çin - Avrupa hattında Rusya 
üzerinden geçen demir yolu ile yılda 
1-1,5 milyon TEU konteyner taşın-
dığını vurgulayan Kavrar, “ABD ve 
Avrupa’nın yaptırımları nedeniyle 
bu hatta ciddi aksamalar yaşanabilir. 
Böyle bir durumda bu taşımalar de-
nizyoluna kaydırılacaktır. Ancak hali 
hazırda devam eden konteyner krizi 
ve yüksek navlun maliyetleri üzerine 
böyle bir talep nedeniyle inanılmaz 
problemli zamanlar yaşanabilir.” dedi.

Pandeminin başladığı 2020 yılın-
da 1,1 milyon TEU, geçen yılın ise 
ilk altı ayında 701 bin TEU kontey-
nerin taşındığı Çin - Avrupa tren se-
ferlerinin, Rusya’ya uygulanan yap-
tırımlardan olumsuz etkilenmesi 
bekleniyor. Kavrar, bu hatta demir 
yoluyla taşınması planlanan yıllık 1-
1,5 milyon TEU konteynerin olası 
bir yaptırım karşısında deniz yoluna 
kaymasının muhtemel olduğunu, 
bu durumun deniz yolu taşımacılı-
ğında global krizlere yol açabilece-
ğini belirtti.

Halihazırda devam eden kontey-
ner krizi ve yüksek navlun maliyetle-
rinin üzerine böyle bir talebin deniz 
yolu ile karşılanmasının mümkün 
olmadığının altını çizen Kavrar, 
“Deniz yolunda şu an için ilave 1-1,5 
milyon TEU konteyneri kaldıracak 
ne kapasite ne de elleçleyecek liman 
var.” diye konuştu.

Hava kargo taşımacılığında da 
benzer bir sorunu işaret eden Kav-
rar, “Avrupa ülkeleri ile Rusya, ha-
va sahalarını birbirlerine karşılıklı 
olarak kapattığı için Çin ile Avrupa 
ülkeleri arasındaki hava yolu taşı-
macılığı de maliyetleri de yükselişe 
geçiyor. Çünkü Çin’den Avrupa’ya 
giden uçaklar yakıt tasarrufu için 
önce Kuzey’e yani Rusya üzerine 
doğru hareket edip, daha sonra Av-
rupa sahasına giriyorlardı. Güncel 
gelişmeler nedeniyle havadaki rota 

da maliyetler de değişiyor. İlave ola-
rak dünyanın en büyük kargo uçak-
ları Rusya ve Ukrayna’ya ait. Bu da 
havadaki diğer bir sorun olarak kar-
şımıza çıkmaya başlayacak.” dedi.

 “Ihracat ve lojistikte Türkiye 
fırsatlar yakalayabilir”

Çin ile Avrupa arasında yaşan-
ması muhtemel tedarik zinciri soru-
nunda, Türkiye için bazı fırsatların 

YENİ RENAULT TRUCKS T HIGH, T, C & K
Piyasanın en iyi direksiyon kolonlarından biri, Euro VI Step E motor, yeni süper 
konforlu yatak, % 60’a varan uzatılmış bakım aralıkları ve daha fazlası...

renault-trucks.com.tr

DAHA FAZLA KONFOR, DAHA FAZLA GÜVENLİK,
DAHA FAZLA TASARRUF

YENİ RENAULT TRUCKS 
T HIGH, T, C & K

ATF Forwarding Genel Müdürü
Haldun Kavrar

olabileceğini belirten Kavrar, bazı 
Avrupalı şirketlerin mal tedarikini 
Türkiye’ye kaydırabileceğinin altını 
çizerek, şunları da kaydetti: “Bu du-
rum hem üretici/ihracatçı için hem 
de yerli lojistik şirketleri için yeni 
fırsatlar doğurabilir. Türkiye, bu kri-
zi doğru yönetebilirse Avrupa’ya ih-
racatımız, dolayısıyla taşımalarımız 
da artacaktır.”
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ISTANBUL Ticaret Odası 
(İTO) Başkanı Şekib Avda-
giç, İstanbul Havalimanı’nın 
yolcu trafiğine yaptığı katkı-
nın yanında Alibaba ve Ama-
zon gibi e-ticaret devleri için 
İstanbul’u merkezi bir dağı-
tım noktası haline dönüştür-
düğünü söyledi.

Barselona’da düzenlenen 
Mobil Dünya Kongresi’nde 
(MWC) basın mensuplarıyla 
bir araya gelen Avdagiç, gaze-

tecilerin gündeme dair merak 
ettikleri soruları cevaplandır-
dı. 2012’den beri İTO’nun 
bu fuardaki milli katılımı 
organize ettiğini söyleyen 
Avdagiç, bu fuarın en azın-
dan bir versiyonunu birkaç yıl 
içinde İstanbul Dünya Tica-
ret Merkezi’ne getirme konu-
sunda çalışmaları olduğunu 
anlattı. Avdagiç, “Makul bir 
süre içinde bunu yapabilirsek 
İstanbul’a ciddi bir fuar daha 
kazandırmış olacağız.” dedi.

“E-ticaret devleri dağıtım 
merkezi olarak Istanbul’u 

seçiyor”
 İstanbul Havalimanı’nın 

yaptığı en büyük devrimin 
uluslararası mal dağıtımında 
İstanbul’u merkez haline getir-
mesi olduğunu vurgulayan Şe-
kib Avdagiç, “Alibaba Çin’den 
sonra dünya çapındaki ilk dağı-
tım merkezi olarak İstanbul’u 
seçti. Amazon da İstanbul’u 
seçti. Çünkü İstanbul’dan yak-
laşık 250 yurt dışı noktaya da-
ğıtım yapabilecek bir şebekeye 
sahipsiniz. Bu Avrupa dahil 
hiçbir yerde yok. En yakın ra-
kibimiz 130’da, 140’da kalıyor. 
O nedenle buraya geldiler. 
THY’nin yeni kargo merkezi 
açıldı. Bundan 15 gün evvel 
Yeşilköy tamamen kapatıldı, şu 
anda THY Kargo’nun 183 bin 
metrekarelik bir kargo merkezi 
devreye girdi. Tamamen yapay 
zekayla çalışan bir sistem. Bu 
konudaki iradeyi koyan Cum-
hurbaşkanımıza da burada 
özellikle şükranlarımı ifade 
etmek istiyorum. Çok büyük 
bir vizyondu bu.” değerlendir-
mesinde bulundu.

Türkiye’nin yüksek tekno-
loji ihracatını değerlendiren 

ŞIKAYETVAR tarafından bu 
yıl 7’ncisi düzenlenen A.C.E 
Awards, gerçek tüketicilerle 
yapılan anketlerin oluşturduğu 
“Müşteri Deneyimi Endeksi” 
baz alınarak ölçümleniyor. 
Endekste temel parametreler 
olarak pazar payına oranla şi-
kayet payı, memnuniyet düzeyi 
ve marka sadakati kullanılıyor.

Horoz Lojistik Yurtiçi 
Grup Başkanı İlker Özkoca-

İTO Başkanı Avdagiç, yüksek 
teknolojinin Türkiye’deki top-
lam ihracattaki payının yüzde 
3,5 olduğunu, orta teknoloji 
ihracatı artarken yüksek tek-
nolojide beklenen artışın ol-
madığını söyledi. Türkiye’nin 
teknoloji ihracatı ve e-ihracata 
önem vermesi gerektiğinin al-
tını çizen Avdagiç, “2021’de 
e-ihracatımız 1 milyar 460 
milyon dolar oldu. Bunun 
artması için çok yoğun çalışı-
lıyor. Bütün dünyada internet 
satışlarının 2030’da toplam 
perakende satışlarının yüzde 

57’sine ulaşacağı öngörülü-
yor.” şeklinde konuştu.

Avdagiç, Türkiye’nin Afri-
ka ile olan ticari ilişkilerinde 
çok büyük bir sıçrama oldu-
ğunun altını çizerek Afrika ile 
1 milyar dolar olan ticaretin 
30 milyar dolara yaklaştığını 
anlattı. Devletlerin Afrika 
açılımlarının ticareti de çok 
olumlu yönde etkilediğinin 
altını çizen Avdagiç, bu ülke-
lerin Türkiye gibi hem insani 
hem ekonomik ilişkileri olan 
ülkelere ve tüccarlara ihtiya-
cının olduğunu ve Türk iş in-
sanlarının bütün bu özellikle-
ri karşıladığını söyledi.

cık, “Soru, cevap, çözüm için 
bilgiyi doğrulama ve bunu 
hızlı yapmaya çalışıyoruz. 
Tüm Horoz Lojistik yapısını 
birbirine bağlayan, sahadaki 
kuryeden bilgi alabilen bir ya-
zılım geliştirdik. Bu yapıları 
konsolide ederek ölçümlüyo-
ruz. Uzun yıllar sıkı çalışma-
nın sonunda Lojistik sektö-
ründe ilk kez verilmiş bu ödül 
bunun somut kanıtı” dedi.

Konjonktürle Gelen 
Konjonktür Değiştiğinde 

Gidebilir
Sanki rüzgarlar Türkiye’den yana 

esiyor. Tam ekonomik kriz, dizginle-
nemeyen enflasyon, faiz tartışmaları, 
erken seçim derken Rusya’nın, Türkiye 
için kriz ile fırsat arasında gidip gelen 
Ukrayna işgali başladı. 

Salgında yaşanan tedarik sorunla-
rı ve öne çekilen yeşil dönüşüm politi-
kaları kapsamında, karbon ayak izini 
azaltma çabaları da Türkiye’ye iyi gel-
di. Konteyner krizi, limanlarda kapılar-
da yaşanan aksamalar bir yana, Türk 
lojistikçileri bu süreçte tam bir bolluk 
yaşadı. 

Ukrayna’nın güzergahtan çık-
ması, Rusya yollarının deniz dışında 
Gürcistan’dan dolaşacak şekilde uza-
ması maliyetleri artırsa da Türkiye’nin 
şimdilik yaptırımlardan büyük ölçüde 
uzak kalması, Rusya ile yeni bir iş po-
tansiyeline dönüşebilir. Sebze meyvenin 
yanı sıra, 8.3 milyar dolar hazır giyim 
ithalatı yapılan Rusya’nın ithalatında 
Türkiye yüzde 5.7 payla 4. sıradaki teda-
rikçi. Çin ise yüzde 44 pay ve 3.7 milyar 
dolar ciro ile ilk sırada yer alıyor. Özel-
likle Çin’de üretim yaptıran batılı mar-
kaların Rusya’dan çıkması, Türkiye’nin 
bu alandaki üretim ve lojistik kapasi-
tesi dikkate alındığında Türkiye lehine 
bir sonuç doğuracaktır. Rusya’da çok 
sayıda Türk tekstil şirketi faaliyet gös-
teriyor. Ayrıca bavul ticareti ya da yolcu 
beraberinde ihracat da tekstil cirosun-
da önemli bir yer tutuyor. 

Bu arada 800’den fazla mağazasını 
kapatan batılı hazır giyim markalarının 
üretimini Türkiye’de yaptıranları vardı. 
Rusya ile birlikte Ukrayna ve Moldova 
pazarından da çıkan markaların Türki-
ye’deki üretimlerinde iptallerin başla-
dığı haberleri geliyor. Ancak buradan 
doğacak boşluğun Türk markalarıyla 
kapatılacağını kestirmek güç değil. Ye-
ter ki para trafiği düzene girsin. 

Finans ve bankacılık işlemleri hak-
kında günlerdir tartışılıyor, yazılıp çi-
ziliyor. Gaz, un, yağ, petrol ürünlerine 
ilişkin yazılmadık tahmin, yorum, dile 
getirilmemiş öngörü kalmadı. Özellikle 
Ukrayna’nın gıda, yakıt ve çelik açısın-
dan devre dışı kalması, altı kalın bir şe-
kilde çizilen tespitler oldu. Turizm de aynı 
şekilde irdelendi. Rusya ve Ukrayna’dan 
gelecek turistlerin Türkiye’nin cari açı-
ğını kapatacak döviz katkısı ne yazık ki 
bir başka yaza kaldı. 

Bu savaş yalnızca Ukrayna toprak-
larında sürse de İran-Irak savaşında 
iki ülke de bombalanıyor, limanlar yı-
kılmış, üretim neredeyse durmuştu. 
Her şeyini dışarıdan alan iki komşu 
ülkenin savaşı, Türkiye’nin ihracatı 
kadar transit taşımalarını da sıçrat-
mıştı. Şimdilerde Habur’dan her gün 
binlerce araç geçiyor olsa da Irak’ın 
işgali, yerle bir edilmesi ve yeniden ya-
pılanması öncesinde Türkiye’de ulusla-
rarası taşımacılık İran-Irak savaşıyla 

ivme kazandı. Mersin, İskenderun, 
Trabzon, Hopa ve Samsun’da limanlara 
sığmayan mallar limanların dışına, yol-
lara taştı. Binlerce kamyon ve treyler 
yıllarca bu ülkelere ihracat ve transit 
malları taşıdı. 

Doğu Bloku, ardından SSCB dağılır-
ken de Türk nakliyecileri ‘büyük’ işler 
yaptı. Küçük ölçekli, 250-300 kadar C2 
yetki belgesi sahibi uluslararası nakliye 
şirketi ile çıkılan yolda artık üç binleri 
zorlayan şirket ve bugünden bakılınca 
küçük görünen şirket başına 150-200 
treyler sayılarına ulaşıldı. Kargaşalar, 
yollarda ölen şoförler, kapılarda kuy-
ruklar olsa da savaşların ‘bereketi’ de 
bol olmuştu. 

Görünen o ki; Rusya-Ukrayna sava-
şı bu çizgide sonlanırsa, Türkiye önce 
tarımın önemini yeniden anlayacak, 
sonra da taşımacılığının ve elbette üre-
timinden gelen gücünün farkına vara-
cak. Türkiye, iki komşusunun kavgayı 
kesmesiyle özellikle Ukrayna’nın yeni-
den yapılanmasından büyük pay ala-
caktır. Buradan taşımacılara, özellikle 
karayolu taşımacılarına yeni kapılar 
açabilecek bir iş potansiyeli doğacak 
demektir. Üstelik bu potansiyel, kısa 
zamanda çözülmeyecek gibi duran kon-
teyner krizinden de etkilenmeyecektir. 
Ukrayna’nın Karadeniz ile bağlantısı-
nın kesilemeyeceğini ve deniz taşımala-
rının da artacağını söylemek mümkün. 

Bu gelişmelere paralel olarak Türk 
taşımacılarına yıllardır eziyet eden 
Rusya, öyle ya da böyle belge sayısın-
dan gümrük uygulamalarına kadar yel-
kenleri suya indirecektir. Yeter ki ikili 
ilişkilerde basiret elden bırakılmasın. 
RO-RO seferlerinde yıllardır yaşananlar 
anlatmakla bitmez. Giriş çıkışlar, gidiş 
dönüşler, güzergahlar, kapılar, belge-
ler, kötü muamele, sebze meyvelerde 
uygulanan fantastik ithalat ve taşıma 
kuralları, yetersiz belgeler, Rus plakalı 
araç zorunlulukları Rusya’nın eziyetle-
ri say say bitmez. Belki savaş bu eziyet-
lerin ortadan kaldırılması için uygun 
bir ortam sağlar... Tüm bunların ışığın-
da asıl olan, kazanımların kalıcı duru-
ma getirilmesidir. Burada da iş karar 
alıcılara, politika yapıcıları düşüyor. 
Yoksa konjonktürle gelen, konjonktür 
değiştiğinde gidebilir. 

BAKIŞİstanbul E-Ticaretin Lojistik 
Üssü Haline Gelecek
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul 
Havalimanı’nın yolcu trafiğine yaptığı katkının yanında Alibaba ve 
Amazon gibi e-ticaret devleri için İstanbul’u merkezi bir dağıtım 
noktası haline dönüştürdüğünü söyledi. 

Horoz Lojistik’e 
Müşteri Ödülü

İTO Başkanı Şekib Avdagiç

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com



DAHA YÜKSEK YAKIT 
VERİMLİLİĞİNE ALIŞIN

IVECO’nun eksiksiz en iyi teklifiyle yakıt dolum sayısını azaltın ve iş verimliliğinizi en üst düzeye çıkartın.

- Yeni C13 490hp & 530hp motor serisi, %3’e varan yakıt verimliliği sağlar.
- Özel Ürün Paketleri: Dahil edilen Aero plus & Efficiency plus paketleri ile %7 daha düşük hava sürtünmesi.

Yeni nesil 17-HE diferansiyelleri yakıt tüketimini azaltmak için tasarlandı.

DRIVE THE NEW WAY.
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tığımız en temel sorunları 
yoğun trafik, olumsuz hava 
koşullarının teslimatta yarat-
tığı zorluklar ve gecikmeler 
şeklinde özetleyebiliriz. Bü-
yük şehirlerde yoğun kentsel 
dönüşüm projelerinin şehrin 
yüzünü değiştirmesi, trafik 
yoğunluğunu artırması, en 
önemlisi de yeni yapılan bi-
nalar dolayısıyla adreslerin 
sürekli değişmesi. Ayrıca şe-
hir merkezlerinde kargo/da-
ğıtım ve toplama araçlarına 
park yeri için bir çözümün 
olmaması, hatta kargo işyer-
lerinin, şehir merkezlerinin 
dışına yönlendirilmeleri, alı-
cı müşterilere hızlı teslimat 
imkanlarını daha da zorlaş-
tırmaktadır.

Özellikle pandemi sonrası 
değişen alışveriş alışkanlıkla-
rı ile birlikte yeni nesil alıcı 
profilinin gün içi teslimat 
ve hızlı çözümler konusun-
da daha yüksek beklentide 

YAKLAŞIK 40 yıldır e-ticaret 
dâhil olmak üzere tüm ticari faa-
liyetlerin önemli oyuncularından 
biri olan kargo, kurye ve dağıtım 
sektörü, son yıllarda yakaladığı tek-
nolojik dönüşüm ve ivme ile ticari 
faaliyetlerin olmazsa olmaz kilit 
oyuncusu haline geldi.

Bugün 200 binden fazla insanı is-
tihdam eden, 50 binden fazla araç ve 
15 binden fazla birim ile milyonlar-
ca insana hizmet götüren sektörü-
müz, her yıl ekonomiye milyarlarca 
liranın kazandırılmasını sağlıyor.

Ekonomiye sağladığımız fayda-

nın yanı sıra her zorlu günde mille-
tinin yanında olduğunu ispatlayan 
sektör, pandemi başta olmak üzere 
yaşanan her afette sırtlandığı yükü 
başarıyla taşıyor.

Uluslararası markaların da 
pazarda yer alması ile rekabetin 
yoğun olduğu sektörde insan kay-
nağını geliştirmek, teknolojik alt 
yapısının güçlendirilmesi, hız ve 
kaliteyi artırıcı yeni hizmetler sun-
maya yönelik faaliyetlerin yoğun-
laştığı Türk kargo sektörü, artan 
ticaret hacmine paralel olarak hızla 
gelişim gösterdi. sektör oluşan ih-

tiyaç karşısında son 1 yılda yaptığı 
10 milyar TL’yi aşan yatırımla ka-
pasitesini 2 katına çıkardı.

Kargo sektörünün gelişimini 
etkileyen en önemli etkenlerden 
biri de e-ticaretin gelişimi oldu. 
Geleneksel ödeme yöntemlerini 
kullanan perakende satış şirket-
lerinin dahi pazarda yerlerini ko-
rumak ve müşteri memnuniyetini 
arttırmak adına bu trende uyduğu 
günümüzde, kargo sektörü de, 
pazara daha hızlı ve az maliyetle 
ürünlerin sunulmasıyla büyük bir 
gelişme gösterdi. 

E-TICARET satışı yapan 
firmalara, doğuştan dijital 
yeni nesil dağıtım hizme-
ti veren KARGOMsende, 
Türkiye ‘de, 5 bölge müdür-
lüğü, 145 dağıtım merkezi 
ve son teknoloji ile zengin-
leştirilmiş alt yapı kanalıyla, 

gönderilerin alıcıların iste-
diği adrese, istediği kişiye ve 
istediği zamanda teslimatını 
sağlayarak yeni nesil dağıtım 
hizmeti sunuyor.

Hem teknolojide yaşanan 
gelişmeler hem de pandemi 
ile değişen tüketici alışkan-
lıklarının şehir içi dağıtımı 
ve şehirlerarası taşımacılığı 
büyük oranda değiştirdiğini 
söyleyen, KARGOMsende 
Satış ve Pazarlama ve Müşteri 
Deneyimi Genel Müdür Yar-
dımcısı Tuncel Sunar ile kent 
içi lojistiğinde yaşanan süreç-
leri ve kullandıkları güncel 
teknolojileri konuştuk.

Kent Lojistiği özellikle bü-
yük şehirlerde kent içi yük 
lojistiği ve taşımacılığı açı-
sından hayati bir önem ta-
şıyor. Kent içi lojistiğinde 
yaşanan süreçler ve zorluk-
lardan bahseder misiniz?

Büyükşehirlerde karşılaş-

HER geçen yıl artan e-
ticaret kullanımı karşısında 
yatırımlarını hızlandıran ve 
müşterilerine daha konforlu 
bir hizmet sunmak amacıyla 
birçok yeniliği hayata geçiren 
Yurtiçi Kargo, kent içi lojistik 
ağımızı güçlendirmek ama-
cıyla yeni proje çalışmalarına 
devam ediyor. Yurtiçi Kargo 
Genel Müdürü Fatih Önyol 
kent içi lojistiğinde şe-
hirlerde yaşanan süreç-
leri ve kullandıkları 
güncel teknolojileri 
KargoHaber’e anlattı. 

Kargo sektörü 
olarak ope-
rasyon kur-
gularının 
neredey-
se tama-
m ı n ı n 
kent içi 
lojistik 
üzerine 
yoğ un-
laştığını 

Lojistik ve teknoloji ara-
sındaki ilişki her geçen gün 
artmakta. Sektörün ihtiyaç-
larına yönelik yeni taşıma 
yöntemleri devreye girer-
ken KARGOMsende olarak 
kent içi lojistiğinde kullan-
dığınız güncel teknolojiler 
nelerdir?

Hem teknolojide yaşanan 
gelişmeler hem de pandemi 
ile değişen tüketici alışkan-
lıkları şehir içi dağıtımı ve şe-
hirlerarası taşımacılığı büyük 
oranda değiştirdi diyebiliriz.

Özellikle pandemi ile bir-
likte faaliyete başlayan yeni 
nesil bir dağıtım şirketi ola-
rak teknolojik altyapımızı bu 
değişimi göz önüne alarak 
oluşturduk. 81 ilde en uygun 
rotalamayı oluşturan el termi-
nallerimiz sayesinde alıcıla-
rımıza en uygun güzergah ile 
ulaşıyor, hem zamandan hem 
de yakıttan tasarruf sağlıyo-
ruz. Rotalama sistemimiz sa-

söyleyen Önyol, “Kent içi 
operasyonlar, diğer lojistik 
operasyonlarla karşılaştırıl-
dığında hem daha maliyetli 
hem de kurgularınızı çok 
yakından takip etmeniz ge-
reken süreçleri içeriyor. Kent 
içlerinde araçtan yük indir-
mek, bindirmek kolay olma-
dığı gibi, kullanılan yollar da 
sürekli değişebiliyor. Ayrıca 

bir örneğini pandemi-
de yaşadık. Lojistik 

talebi bir anda kentin 
bir noktasından baş-

ka bir noktasına geçiş 
yapabiliyor. Böyle 

d u r u m l a r a 
h a z ı r l ı k l ı 

olmalı ve 
o p e r a s -
yon gü-
cünüzü 
k e n t 
i ç e r i -
s i n d e 
f a r k l ı 

noktala-

yesinde alıcılarımıza 4 saatlik 
bir teslimat aralığı verebiliyor 
ve evde kargo bekleme döne-
mine de son vermiş oluyoruz. 
Alıcılarımıza sayısal harita 
üzerinden canlı takip imkanı 
tanıyor, bu özellik sayesinde 
“kargom nerede” gibi müşteri 
ilişkilerine en çok gelen soru-
yu bertaraf ediyoruz. Bulut 
tabanlı altyapımız sayesinde 
alıcılarımızın kişisel verile-
rinin koruyoruz.  Böylelikle 
paket üzerinde alıcının kişisel 
verileri yer almadığı gibi, da-
ğıtım sorumlularımız alıcıya 
ulaşması gerektiğinde  el ter-
minali sayesinde ulaştığı bir 
sanal santral üzerinden, tele-
fon detayını dahi görmeden, 
maskelenmiş bir aramayla, 
alıcıya ulaşabiliyor.

Yeşil Mutabakat çerçevesin-
de Türkiye’nin 2053’te net 
sıfır emisyona ulaşma hede-
fine yönelik yol haritasın-

olmaları, metropollerdeki 
yerleşkelerin birbirine fizik-
sel uzaklığı, trafik ve diğer 
operasyonel zorluklar ile bir-
leştiğinde, bu hizmeti veren 
firmalara yüksek maliyet ola-
rak yansımaktadır. 

KARGOMsende olarak 
biz özellikle metropollerde 
yaşanabilecek bu zorlukları 
bertaraf edebilmek adına 81 
ilde ilk ve tek olan bir tekno-
lojik altyapı geliştirdik. Her 
bir dağıtım sorumlumuzda 
bulunan el terminallerine 
yüklü olan, sorumlu olduk-
ları şehrin sayısal haritaları 
sayesinde, dağıtım alanı po-
ligonlara bölünüyor ve son-
rasında yine aynı sistem üze-
rinden akıllı rotalama ile en 
doğru güzergah belirleniyor. 
Böylelikle dağıtım tamamen 
bu sistem üzerinden gerçek-
leştirildiği için hem zaman-
dan hem de yakıttan tasarruf 
edilmiş olunuyor.

6

“AKILLI PALETLEME SISTEMI ILE HASAR VE KAYIP ORANINI MINIMIZE ETTIK”

“KENTLER,
YAŞAYAN LOJISTIK
OPERASYONLAR ISTIYOR, 
SÜREKLI GÜNCELLENMELI, 
SÜREKLI HAZIR 
OLMALISINIZ”

KARGOMsende Satış ve Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Tuncel Sunar:

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü 
Fatih Önyol:

E-ticaret sektörü son aylarda çok ciddi bir büyüme gösterdi. Daha önceki zamanlarda 
da e-ticaret siteleri sıklıkla kullanılıyordu, ancak pandeminin etkisiyle çok daha yüksek 
satışlara ulaşıldı. Buna bağlı olarak e-ticaret platformlarında çok daha fazla kargo 
ihtiyacı meydana geldi. Buda bize şunu çok net gösterdi ki,  e-ticaret var oldukça, kargo 
sektörü büyümeye ve ihtiyaç duyulmaya devam edecek. 

Birinci sayfadaki haberin devamı

E-Ticaret Arttıkça 
Kargo Sektörü Büyümeye 
Devam Edecek
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ra aktarabilecek bir yapı kur-
manız gerekiyor. 

Kısacası yaşayan kentler, 
yaşayan lojistik operasyon-
lar istiyor. Sürekli güncel-
lenmeli, sürekli hazır olma-
lısınız” dedi.

Lojistik ve teknoloji ara-
sındaki ilişki her geçen gün 
artıyor. Sektörün ihtiyaç-
larına yönelik yeni taşıma 
yöntemleri devreye girerken 
Yurtiçi Kargo olarak kent 
içi lojistiğinde kullandıkları 
güncel teknolojiler hakkın-
da bilgi veren Önyol, “Biz, 
işimizi daha hızlı ve sorun-
suz yapacağımıza inandığı-
mız her projeyi hayata geçi-
riyoruz. Günümüzde işinizi 
daha hızlı ve sorunsuz yapa-
bilmenize olanak sağlayacak 
en büyük güç de teknoloji. 

da KARGOMsende olarak 
almış olduğunuz önlemler 
neler? Bu bağlamda kent içi 
lojistik ve karayolu taşıma-
cılığı alanında hayata geçir-
diğiniz uygulamalar konu-
sunda bilgi verir misiniz?

Geleneksel kargo firmala-
rından ayrıştığımız en önemli 
nokta aslında tüm operasyon 
sistemimizi karbon salınımını 
minimize etmek üzerine kur-
gulamış olmamız. Bahsettiği-
miz gibi rotalama için yapmış 
olduğumuz yatırım en kısa 
mesafeyi seçerken, KONT-
ROLbende olarak tanımla-
dığımız ve gönderinin dağı-
tıma çıktığı andan itibaren 
yönetimini alıcıya bıraktığı 
kurguda adrese çoklu ziyaret-
lerin önüne geçiyor olmamız, 
alıcının adres değişikliği iste-
yebildiği hizmetimizle, alıcı 
konumunu değiştirse dahi, 
teslimatımızı gerçekleştire-
biliyoruz. Başkasına teslimat 
seçeneğini işaretlediğinde de 
kişi değişikliği yaparak başka 
gün tekrar aynı paket için tes-
limata çıkmanın önünü kes-

Bu sebeple son yıllarda tek-
nolojiye daha ciddi yatırım-
lar yapıyoruz.

Kent içi lojistik ağımızı 
güçlendirmek amacıyla, son 
yıllarda hayata geçirdiğimiz 
rotalama projemiz var. Rota-
lama uygulamamız sayesinde 
dağıtıcı kuryemiz zimmetine 
aldığı kargoları en optimum 
sırayla teslim edebiliyor. 

Ayrıca kendi yaşantımıza 
baktığımız zaman artık geç-
miş dönemlere göre çok daha 
fazla mobil yaşıyoruz. Çok 
daha fazla seyahat ediyoruz. 
Çok daha fazla geziyoruz. Bir 
e-ticaret sitesinden alışveriş 
yaparken 3 gün sonra nerede 
olacağımızı tahminen yazıyo-
ruz ancak o tarihte yazdığımız 
adreste olamayabiliyoruz. İşte 
bu sorunu ortadan kaldırmak 

miş oluyoruz. Sunduğumuz 
bu hizmetler bizim dağıtımda 
optimizasyonu sağladığı gibi 
çevreye verilen zararı da mini-
mize ediyor. 

Ayrıca yine geleneksel kar-
go yapısında bulunan gönderi 
veya alıcı için üretilen kağıt 
sistemi üzerine kurgulu bir 
dünya yerine doğuştan diji-
tal bir altyapı üzerine kurulu 
bir teslimat yapısı mevcut. 
Bu yapıda gönderi için kağıt 
üretmek, yine üretilen kağıt 
üzerine imza almak vs gibi 
prosedürler yerine alıcı için ü-
retilen kod bizde imza yerine 
geçiyor ve teslimat o kod ile 
gerçekleşiyor. İlaveten şirket 
içindeki tüm süreçler de (işe 
alım, muhasebe vs. gibi kağıt 
kullanımının yoğun olduğu 
departmanlar) tamamen diji-
tal bir altyapı üzerine kurulu. 
Böylelikle kağıtsız bir dünya-
yı desteklemiş oluyoruz. 

Sürekli artan nihai tüketici 
ihtiyaçlarına bağlı olarak 
gelişen teknoloji ile birlikte 
online alışverişlerde yaşa-

için de Kontrol Sende isimli 
bir uygulamayı geçtiğimiz yıl 
hayata geçirdik.

Bu uygulamamız sayesin-
de alıcı müşterilerimiz bizi 
harita üzerinden canlı takip 
edebildiği gibi istediği adrese 
de yönlendirebiliyor. Eğer ad-
resinde değilse ve uygulama 
üzerinden talep ederse kargo-
sunu kendisine en yakın şu-
beye bırakabiliyoruz, istediği 
kargo teslim noktalarına bı-
rakabiliyoruz ya da başka bir 
gün adresine gelebiliyoruz.”

Yurtiçi Kargo’nun kurul-
duğu günden bu yana çevreye 
olan duyarlılığını her zaman 
koruduğunu ve bu yönde pro-
jeler geliştirdiğini vurgulayan 
Önyol sözlerini şöyle sürdür-
dü: “ Yurtiçi Kargo yıllar ön-
ce elektrikli kargo araçlarını 

nan büyük gelişmeler depo-
lama ve lojistik sürecin yö-
netilmesini nasıl etkiliyor?

Hızla büyüyen e-ticaret 
sektöründe; sürdürülebilir 
maliyetleri korurken artan 
müşteri taleplerini karşıla-
mak, depolama ve lojistik 
süreçlerinin karşılaştığı baş-
lıca zorluklardır. Yeni açı-
lan kanallarla birlikte ürün 
çeşitliliğindeki hacmin bü-
yümesi bu durumu daha da 
zorlaştırmaktadır. Rekabetin 
yoğun olduğu bir alan olması 

kullanmaya da başladı. Bugü-
ne geldiğimizde Türkiye’nin 
en büyük elektrikli kargo 
filosuna sahibiz. Pilly ismini 
verdiğimiz yüzlerce elektrikli 
aracımızla müşterilerimize 
hizmet veriyoruz.

Müşterilerimizin depo-
lama alanında kendini ge-
liştiriyor olması ve profes-
yonelleşmesi bizim lojistik 
operasyonlarımızın daha so-
runsuz olmasını sağlıyor. Bu 
bağlamda e-ticaret pazarının 
depolama konusunda uzman-
laşmasını destekliyoruz.”

Dağıtım filolarında elekt-
rikli araç sayısını her geçen 
yıl artırdıklarını ve bu alanda 
ciddi yatırımlar yaptıklarını 
dile getiren Fatih Önyol, kar-
go sektöründe Türkiye’nin 
en büyük elektrikli araç filo-
suna sahip olduklarının, 300 
civarında elektrikli araç ile 
müşterilerine hizmet verdik-
lerini belirtti. 

Drone ile dağıtım nok-
tasında bazı yasal zorluklar 
bulunduğunu ancak geçtiği-
miz yıl itibariyle test amacıyla 
belirli hatlarda uçuş serbest-
liği getirildiği bilgisini veren 
Önyol, bu gelişme drone 
ile teslimatın önünü açtığı-
nı şimdilik maliyet ve talep 
noktasında sorunlar bulun-
duğunu, şuan olmasa bile 
yakın gelecekte gökyüzünde 
Yurtiçi Kargo logolu drone-
ları görmeye başlayacağımızı 
sözlerine ekledi.

TÜRKIYE İtibar 
Akademisi tarafından 
bu yıl 11’incisi gerçek-
leştirilen Türkiye’nin 
en itibarlı markalarının 
belirlendiği araştırma-
da, kargo sektörünün 
en itibarlı markası; üst 
üste üçüncü kez Yurti-
çi Kargo oldu. Yurtiçi 
Kargo Genel Müdürü 
Fatih Önyol, müşteri 
memnuniyeti odaklı 
çalışmaların meyvele-
rini “itibarlı ve insan-
ların ilk aklına gelen 
kargo şirketi” olarak 
topladıklarını söyledi.

Yurtiçi Kargo Genel 
Müdürü Fatih Önyol, 
kullanıcılar tarafından 
üçüncü kez Türkiye’nin 
en itibarlı kargo mar-
kası seçilmenin büyük 
bir gurur kaynağı oldu-
ğunu belirterek; “Tüm 
birimlerimizde ve saha-
da çalışan arkadaşları-
mızla birlikte müşteri-
lerimize en iyi hizmet 
parolasıyla çalışıyoruz 
ve verdiğimiz hizmet 
kalitesini de artırmak i-
çin yeni projelere hayat 
veriyoruz. Bu yüzden 

özellikle kamuoyu a-
raştırmaları sonucunda 
aldığımız ödüller bizler 
için ayrı bir gurur kay-
nağı oluyor” dedi. 

Son yıllarda birçok 
kamuoyu araştırma-
sında ödüle layık gö-
rüldüklerine dikkat 
çeken Önyol sözlerine 
şu şekilde devam etti: 
“Müşterilerimizin gön-
derilerini istedikleri 
adreslere en kısa sürede 
ulaştırarak mesafeleri 
ortadan kaldırdığımız 
gibi birimlerimizin sa-
yısını artırarak ve şube-
lerimizin dönüşümünü 
sağlayarak müşterileri-
mizle aramızdaki me-
safeleri de ortadan kal-
dırıyoruz. Türkiye’nin 
81 ilinde bin iki yüz-
den fazla birimimiz 
ve 3 bini aşkın teslim 
noktası ile müşterileri-
mize her zamankinden 
daha yakınız.

Dijital alanda yap-
tığımız yatırımların da 
katkısıyla müşterileri-
mizin bize istedikleri 
zaman kolaylıkla ulaşa-
bilmelerini sağlıyoruz.”

nedeniyle süreçleri iyi yöne-
temeyen firmalar rakiplerin 
sunduğu hızlı hizmetler ne-
deniyle geride kalabilirler. 
Bu büyümeye teknolojik 
altyapının cevap verebilme-
si ve geliştirilebilir olması 
önemlidir. Markanın sürece 
entegrasyonu e-ticaret ope-
rasyonuna katkı sağlayacak-
tır. Depo ve stok yönetimi ile 
sevkiyat süreçlerini doğru/
hızlı yönetmek hem zaman 
ve maliyet tasarrufu sağlar 
hem de müşteri memnuniye-

tini arttırır.
Marka olarak bu noktada 

en önemli ayrımı tam otoma-
tik operasyon merkezimizde 
bulunan sorter/tasnifçi ile 
kişi kaynaklı hataları minimi-
ze ederek çok yüksek adette 
gönderiyi daha kısa sürede 
ayrıştırarak gerçekleştirmiş 
olduk. Akıllı paletleme siste-
mi ile elleçlemeyi, yüksek tek-
nolojinin sağladığı kusursuz 
zimmet zinciri sayesinde de 
hasar ve kayıp oranını mini-
mize ettik. 

Ayrıca yeni nesil bir dağı-
tım şirketi olarak e-ticaret fir-
malarının ve nihai alıcıların 
değişen ihtiyaçlarına adapte 
olabilmek adına geleneksel-
lerden ayrıştığımızı söylemek 
mümkün. KARGOMsende 
olarak müşterimize ürünün 
depodan çıkışından teslima-
ta varan süreçte, tüm sürecin 
anlık raporlaması da dahil ol-
mak üzere, 360 derece hizmet 
veren bir çözüm ortağıyız.

Kent içi dağıtım filonuzda 
mobiliteye yönelik (Elekt-
rikli araçlar) yaptığınız ye-
ni yatırımlar var mı? Tes-
limat robotları, droneler 
ile teslimat gibi hizmetleri 
Türkiye’de ne zaman görme-
ye başlayacağız?

Elektrikli araçlar ve oto-
nom araçlar ile ilgili fizibilite 
çalışmalarımız devam ediyor. 
Teslimat robotları ve drone 
ile teslimat hizmetlerinin yo-
ğun olduğu ABD ve Avustu-
ralya gibi ülkeler başta olmak 
üzere yurtdışındaki uygula-
malarını da takip ediyoruz.

YURTIÇI KARGO ÜÇÜNCÜ 
KEZ EN ITIBARLI KARGO 
MARKASI OLDU
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hakkında bilgiler verdi.  Pro-
je kapsamında 4 sivil toplum 
kuruluşunun bir araya geldi-
ğini ve 4 farklı raporun hazır-
landığını söyleyen Ketenci şu 
bilgileri verdi: “İlk raporda, 
Türkiye karayolu mükteseba-
tı ile Avrupa müktesebatının 
yüzde 95 uyumlu olduğunu 
gördük. İkinci raporda; Türk 
taşımacılarının Avrupa’da 
karşılaştıkları sorunların sa-
dece Türk ekonomisini değil 
AB ekonomisine de olumsuz 
etkilediği sonucuna ulaşıldı. 
3. Raporda ise AB’nin üçüncü 
ülkelerle imzaladığı anlaşma-
lar incelendi ve AB ve Türkiye 
arasında nasıl bir yol haritası 
çizilebileceğine bakıldı. Mev-
cut koşullar aynı kalırsa AB 
ve Türkiye arasında ticaretin 
sürdürülebilir gelişiminin 
mümkün olamayacağı belir-
lendi. 4. Rapor ilk 3 raporun 
sonucunun analiz edilmesini 
ve çıktılar oluşturulmasını 
kapsıyor.” Ketenci, raporlar 
hazırlandıktan sonra tam me-
tin olarak proje için özel ola-
rak hazırlanan web sitesinde 
(www.eutransportdialogue.
org) 4 farklı dilde yayınlana-
cağını sözlerine ekledi.

Vesterbye: “Türkiye’nin 
kara, deniz ve demiryolu 
bağlantıları daha önem 

kazanacak”
ENC (Avrupa Komşu-

luk Konseyi) Müdürü Sa-
muel Doveri Vesterbye, 
AB-Türkiye Taşımacılık 
İlşkilerinin Gelişimi ve Eko-
nomik Etkileri adlı raporla 
ilgili bilgiler verdi. Vesterb-
ye, Türkiye-AB ilişkilerinde 
ulaşımın çok önemli bir yere 
sahip olduğunu ve anlaşmaz-
lıkların çözülmesi gerektiğini 
söyledi. “AB’nin ekonomik 

ULUSLARARASI Nakliye-
ciler Derneği (UND), Avrupa 
Birliği ve Küresel Araştırmalar 
Derneği (ABKAD), Polonya 
Uluslararası Karayolu Taşı-
macıları Derneği (ZMPD) 
ve Brüksel merkezli Avrupa 
Komşuluk Konseyi (ENC) iş 
birliğinde yapılan “Türkiye ile 
Avrupa Birliği Arasında Yeni 
Bir Karayolu Taşımacılığı İş-
birliği: Beklentiler ve Olasılık-
lar Projesi”nin sonuçları belli 
oldu. UND’den yapılan açık-
lamaya göre, UND, ABKAD, 
ZMPD ve ENC iş birliğinde 
başlatılan “Türkiye ile Avru-
pa Birliği Arasında Yeni Bir 
Karayolu Taşımacılığı İş birli-
ği: Beklentiler ve Olasılıklar” 
projesiyle geniş katılımlı bir 
toplantı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye 
Arasında Sivil Toplum Diya-
loğunun Desteklenmesi Hibe 
Programı (CSD-VI) deste-
ğiyle Nisan 2021’den bu yana 
sürdürülen projenin kapanış 
toplantısında hazırlanan 4 
farklı raporun sonuçları pay-
laşıldı. Raporlarda, salgın 
süreci ve sonrasında Avrasya 
bölgesindeki siyasi ve ekono-
mik konjonktürdeki yeni ge-
lişmelerin Türkiye’yi tedarik 
zincirinin merkezine yerleş-
tirdiği, kara yolu taşımaların-
da Türkiye mevzuatı ile Avru-
pa müktesebatının yüzde 95 
uyumlu olduğu kaydedildi.

Türk taşımacılarının 
Avrupa’da karşılaştıkları sorun-
ların sadece Türk ekonomisine 
değil AB ekonomisine de za-
rar verdiği, mevcut koşulların 
aynı kalması durumunda AB 
ve Türkiye arasındaki ticaretin 
sürdürülebilir şekilde gelişme-
sinin ve Gümrük Birliği’nin 
kazanımlarının sürekliliğinin 
sağlanmasının mümkün ola-
mayacağının vurgulandığı ra-
porda, Türkiye-AB arasında 
karayolu özelinde iş birliğinin 
daha ileri seviyeye getirilmesi, 
Türkiye-AB arasındaki taşıma-
cılığın kota ve vize gibi engel-

lerden arındırılması gerektiği 
de ortaya konuldu.

Özel: “Türkiye’ye Kayan 
Tedarik Akışını  

Iyi Değerlendirmek  
Zorundayız”

Toplantının açılış konuş-
masını yapan UND İcra 
Kurulu Başkanı Alper Özel, 
“Dünyada artık rekabet üs-
tünlüğü tedarik zincirlerinin 
hızı ve etkinliği ile sağlana-
biliyor. Kovid-19 pandemisi 
sonrasında ticaret politikasını 
revize eden Avrupa Birliği’nin 
üye ülkeleri yakın bölgeler-
den, kendi sistemlerine yakın  
ülkelerden tedarik sağlayarak 
arz kaynaklarını çeşitlendi-
rip yeni krizlere dayanıklı 
hale getirmeye yöneliyor. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
yönelik ihracatının son yıl-
lardaki muazzam artışında 
bunun etkisi oldu. Siparişler 
Türkiye’ye kaydı. Ukrayna 
krizi ile birlikte Avrupa’nın 
ticaret ve lojistik haritası da 
değişiyor; kuzey güzergahı 
kapanırken AB’nin Avrasya 
bölgesine yönelik ticaret açı-
lımında Türkiye’nin transit 
konumu ile ilgili önemli fır-
satlar ortaya çıktı. Bu nedenle 
transit taşımacılık rejimini 
AB ile karşılıklı olarak daha 
da kolaylaştırmak durumun-
dayız. Bu fırsatı iyi değerlen-
dirmemiz gerekiyor” dedi. 

Ketenci: “Müktesebatta 
Türkiye ve AB yüzde 95 

uyumlu”
UND AB Uzmanı Ayşegül 

Ketenci projenin sonuçları 

pozisyonların değiştiğine dik-
kat çekti. Türkiye’ye yapılan 
kota engellemelerini eleştire-
rek şartların değiştiğine vur-
gu yapan Baydarol, “Benim 
üzerimden geçen ülkelere kota 
uygularsam ne olacak” diye 
sordu ve Türkiye’nin şu anda 
yaşadığı durumun anlaşılma-
sın gerektiğine dikkatleri çekti.  

Nas: “AB’nin Türkiye’ye 
yaklaşımını değiştirmesi 

gerekiyor”
İKV Genel Sekreteri Çiğ-

dem Nas, yeni gelişmelerin 
AB-Türkiye ilişkilerinin ge-
lişmesi için uygun bir ortam 
oluşturduğunu ve Türkiye’nin 
jeopolitik fırsat penceresini 
iyi kullanması ve reformlar 
yapması gerektiğini söyle-
di. Nas, “AB’nin de strate-
jik vizyonunu genişleterek 
Türkiye’ye yaklaşımını değiş-
tirmesi gerekiyor. Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesi, ti-
caretin kolaylaştırılması, mül-
teci ilişkilerinin düzenlenmesi 

noktasında yeni bir gündem 
gelişti ancak bunun sonuçları-
nı göremedik. Şu anda ilişkile-
ri canlandırabilecek en önem-
li nokta Gümrük Birliği’nin 
bir bütün olarak ele alınıp 
güncellenmesi olacaktır. Kap-
samının genişletilmesi gereki-
yor. Burada ulaştırma sektörü 
çok önemli rol oynuyor. Geçiş 
ücreti, kota gibi ulaştırma ka-
pasitesini kısıtlayan engellerin 
ortadan kalkması gerekiyor. 
Bu ayrı bir anlaşma olarak da 
ele alınabilir.”

olduğunda taahhütler uygu-
lanmıyor. Dünyanın genelin-
de böyle bir sorun var. Başka 
taşımacılık modlarında hü-
kümler istisnasız uygulanıyor. 
Bunu iyi düşünmemiz ve ka-
rayolu taşımacılığındaki has-
sasiyetleri anlamaya çalışma-
mız gerekiyor. Bu anlamda, 
projenin başlığı çok anlamlı. 
Çünkü AB Türkiye arasında 
karayolu taşımacılığı ilişkile-
rinde birbirimizi yeniden an-
lamaya ve sonra yeni iş birlik-
leri kurmaya ihtiyacımız var. ” 
diye konuştu.

Bingöl: “Türkiye-AB 
ilişkilerinde karayolunun 

önemi arttı”
UND İcra Kurulu Başkan 

Yardımcısı Evren Bingöl, 
projenin amacının Türkiye 
ve AB arasındaki ilişkileri ge-
liştirmek olduğunu STK’ları 
arasında yapılan iş birlikleri 
ile bu amaç için çalıştıklarını 
söyledi. “Proje kapsamında 
hazırlanan raporlardan çıkan 

Koşan: “Karayolunda 
anlaşmalara uyulmuyor”
Ticaret Bakanlığı Daire 

Başkanı Çiğdem Koşan da 
Türkiye’nin elinde mevcut 
güçlü anlaşmalar olduğunu 
ancak sorunun uygulama-
larda olduğuna dikkat çekti. 
Koşan, “GATT Madde V, 
GATS, Katma Protokol ve 
Gümrük Birliği hükümle-
ri güçlü hükümler içeriyor. 
Elimizde aslında güçlü anlaş-
malar var. Sorun uygulama-
larda. Karayolu taşımacılığı 

menfaatleri için Türkiye ile 
arasındaki ilişikleri geliştir-
mesi gerekiyor” diyen Ves-
terbye, şöyle konuştu: “Tür-
kiye önemli bir tedarik zinciri 
ülkesi. Daha önce Kazakistan 
ve Rusya’dan geçen TIR’lar 
yeni hatlardan geçecek. Ya 
Hazar rotasını ya da İran ro-
tasının düşünülmesini gün-
deme gelecek gibi görünüyor. 
Bütün meseleler Türkiye’yi 
karar alıcılar arasında çok 
önemli noktaya getirdi.  Sa-
dece AB-Türkiye arasındaki 
ticaret değil AB ile Orta Asya 
ve Asya arasındaki ticarette 
Türkiye’nin; kara, deniz ve 
demiryolu bağlantıları daha 
önem kazanacaktır.”

Baydarol: Türkiye artık 
tedarik zincirin 
tam merkezinde

ABKAD Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Dr. Can 
Baydarol, yaptığı değerlen-
dirmede Türkiye’nin giderek 
güçlenen tedarik merkezi ko-
numuna vurgu yaptı. Dünyada 
yaşanan paradigma değişik-
liğine dikkat çeken Baydarol 
pandemi ve ardından Ukrayna 
krizi ile birlikte Türkiye’nin 
öneminin hiç olmadığı kadar 
arttığını vurguladı.  “Koşullar 
değişti ve AB-Türkiye ilişki-
leri sadece Gümrük Birliği 
ile sınırlı kalmayacak. Artık 
Türkiye tedarik zincirinin tam 
merkezinde bulunuyor.  Rus-
ya üzerinden taşımalar 20 yıl 
yapılamayacaktır. Savaş bitse 
de ambargolar devam edecek-
tir. Yollar da kalmadı. AB’den 
Orta Asya ve Orta Doğu’ya 
yapılan Karayolu taşımaları 
Türkiye üzerinden yapılacak-
tır” diye konuşan Baydarol, 
Türkiye’nin artık ricacı ülke 
pozisyonundan çıktığını ve 

Türkiye-AB Arasındaki Taşımacılıkta 
Kota ve Vize Engelleri Ortadan Kaldırılmalı

UND İcra Kurulu Başkanı 
Alper Özel

Ticaret Bakanlığı Daire
Başkanı Çiğdem Koşan

İKV Genel Sekreteri 
Çiğdem Nas

8

“Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Yeni Bir Karayolu Taşımacılığı İşbirliği: Beklentiler ve Olasılıklar Projesi” sonuçlandı ve 4 farklı rapor hazırlandı. 
Raporlarda, salgın süreci ve sonrasında Avrasya bölgesindeki siyasi ve ekonomik konjonktürdeki yeni gelişmelerin Türkiye’yi tedarik zincirinin 
merkezine yerleştirdiği, kara yolu taşımalarında Türkiye mevzuatı ile Avrupa müktesebatının yüzde 95 uyumlu olduğu kaydedildi. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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temel tespit şu; karayolu taşımacılığı 
Türkiye-AB ekonomilerinin gelece-
ği ve rekabet gücü için önem taşıyor. 
Bunun desteklenmesi lazım” diyen 
Bingöl, Türkiye-AB arasında kara-
yolu özelinde iş birliğinin daha ileri 
seviyeye getirilmesi ve kota ve vize 
gibi engellerden arındırılması gerek-
tiğinin altını çizdi. 

Baştor: Karayolu taşımacılığı
alanında mevzuatımızı büyük 

oranda AB ile uyumlu hale getirdik”
Ulaştırma Hizmetleri Düzen-

leme Genel Müdürü Murat Baş-
tor, “AB tarafından çözüm olarak 
bize sunulan Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesi çalışmaları maale-
sef bekleme aşamasında. Ayrıca. 
Türkiye-AB ikili ilişkileri bağla-
mında, taşımacılık başka olmak 
üzere bazı fasıllar askıya alınmış du-
rumda. Avrupa Komisyonu tarafın-
dan 2014 yılında Etki Analiz Ça-
lışması yapıldı. Mevcut durumun 
her iki taraf için de sınırlamalar ve 
maliyet yükü getirdiği görüldü. Bu 
çalışmaların sonucunu kendilerine 
hatırlattığımızda, konunun sadece 
ekonomik boyutunun olmadığını 
sosyal ve çevresel boyutlarının da 
olduğunu söylüyorlar. Ancak Tür-
kiye olarak, AB ile çok güçlü bir 
ortaklık anlaşmamız var. Gümrük 
Birliği’ni tesis etmiş bir ülkeyiz. 
AB’ye aday ülke konumundayız. 
Karayolu taşımacılığı alanında 
mevzuatımızı büyük oranda AB ile 
uyumlu hale getirdik.”

Şener: “Türkiye-AB ticaretinde 
zayıf halka Kapıkule”

UND Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Fatih Şener, projenin 
en büyük çıktısının ortak bir sivil 
diyaloğun oluşturulması olduğunu 
söyledi. “Türkiye-AB arısındaki so-
runları konuşacaksak mevzuatlara 
bakmak gerekiyordu.  Yaptığımız 
incelemelerde gördük ki mevzuatı-
mız AB ile yüzde 95 uyumlu” diyen 
Şener sorunu çözmek için gösterile-
cek iradenin önemli olduğuna dik-
kat çekti. 

2014 yılında AB Komisyonu 
tarafından yaptırılan Etki Analizi 
Çalışmasında karayolu taşımala-
rında yaşanan sorunlar nedeniyle 
Türkiye-AB ticaretindeki kaybın 
3.5 milyar Avro olduğunun ortaya 
çıktığını aktaran Şener, “Bu sorunu 
çözmemiz gerekiyor. Bu ticarette en 
zayıf nokta Kapıkule’dir. Bu soruna 
çözüm bulamazsak ticareti hızlandı-
ramayız” dedi.

Global Gateway kapsamın-
da sınır geçişleri dahil ulaştırma 

alanındaki yatırım projelerine 
4.6 milyar dolarlık fon ayrıldığını 
Bulgaristan-Türkiye arısında 100 
milyon Avro’luk yatırımla yeni bir 
kapının inşa edilebileceğini belir-
terek bu fondan yararlanmak iste-
diklerini aktardı.

Karayiğit: “AB’nin yaptığı
anlaşmalar Türkiye için emsal 

teşkil edebilir”
Marmara Üniversitesi AB Araş-

tırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi 
Prof. Mustafa Karayiğit, AB’nin 
karayolu alanında imzaladığı ulus-
lararası anlaşmaları değerlendire-

rek şöyle konuştu: “Acaba AB’nin 
Türk taşımacılara uyguladığı taşı-
macılık rejimi gerçekten Gümrük 
Birliği’nin içinde mi dışında mı? 
Gerçekten malların dolaşımı güm-
rük birliği içinde midir? AB’de 
yapılan anlaşmaların Türkiye’den 
yapılan taşımalar için emsal teşkil 
edip edemeyeceğine bakılması ge-
rekir. Özellikle Macaristan ve Ro-
manya ile yapılan anlaşmalar emsal 
teşkil edebilir. Biz Türkiye olarak 
standartlar uygulansın istiyoruz, 
bize kurallarla değil,  standartlarla 
gelin diyoruz.”

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme 
Genel Müdürü Murat Baştor
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cihazıyla hizmet veren firmala-
ra da bu teknolojiyi kullanma-
larında öncülük ediyoruz.  

Kuryelerimiz bizim sinir 
uçlarımız, yani müşteriye kar-
şı yüzümüz. Kuryenin mem-
nuniyetini artırıp işini çok 
daha iyi bir şekilde yapması-
nı sağladığımızda bu direkt 
olarak müşteri memnuniye-
tine de yansıyor. Yeni çözü-
mümüzle aslında üç temel 
fayda sağladık. İlki kolaylık; 
artık tek bir tıkla ödeme ala-
biliyoruz. İkincisi hız; çünkü 
kapıda harcanan zaman çok 
değerli. Olabildiğince çok 
noktaya gitmek istiyoruz. 
Üçüncüsü de tek bir uygu-
lama üzerinden tüm süreci 
yönetmeye başladığımız için 
sahadaki sorunları hızlıca çö-
zebiliyoruz” dedi.

Kargo sektörünün e-
ticaretteki artıştan direkt ve 
pozitif etkilenen ilk sektör-
lerden olduğunu vurgulayan 
Yoluaçık sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Kargo sektörünün, 
tedarik zincirinin önemli bir 
halkası olması sebebiyle olası 
her senaryoda hizmetine de-
vam edeceğimizi biliyorduk. 
E-ticaretteki yoğunluğa cevap 
verebilen, pandemi koşullarına 
ayak uydurabilen markalar bu 
süreçte büyük kazanımlar elde 
etti. MNG Kargo olarak biz de 
bu sürece çok hızlı uyum sağla-
dık. Sektöre öncülük eden bir 

MASTERCARD, dijital 
ödemeler dünyasında fark ya-
ratan Akbank ve Türkiye’nin 
öncü kargo firmalarından 
MNG Kargo iş birliği yaptı. 
Proje kapsamında Master-
card platformu, MNG Kargo 
uygulamasına entegre edildi. 
Böylece kargo çalışanlarının 
NFC özellikli ve Android ta-
banlı mobil cihazları POS’a 
çevrilecek. MNG Kargo müş-
terileri temassız veya mobil 
NFC yöntemlerini kullanarak 
kargo ücretini hızlı ve güvenli 
şekilde kapıda ödeyebilecek.

“MNG Kargo CTO / Bil-
gi Teknolojilerinden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Gök-
han Yoluaçık ve Mastercard İş 
Geliştirmeden Sorumlu Baş-
kan Yardımcısı Hakan Tatlıcı 
dijital ödemeler alanında ge-
liştirdikleri yeni teknolojileri-
ni KargoHaber’e anlattılar.

MNG Kargo CTO / Bilgi 
Teknolojilerinden Sorum-
lu Genel Müdür Yardımcısı 
Gökhan Yoluaçık, e-ticaretin 
ve teknolojilerin gelişimiyle 
birlikte klasik kargoculuğunda 
değişime uğradığını belirtti. 

Fiziki POS cihazlarına 
bağlı kalmadan kuryelerin 
güvenli ödeme alabilmeleri 
için çok önemli bir projeyi 
uygulamaya aldıklarını ifade 
eden Yoluaçık, “Kuryelerimiz 
kullandıkları el terminalleri-
nin yanı sıra POS cihazlarını 
da taşımanın fiziki zorlukları-
nı yaşıyordu. Tek bir el termi-
nali üzerinden çok daha hızlı 
bir şekilde güvenilir ödeme 

alabilmek, hızımıza ve verim-
liliğimize katkıda bulunacak-
tı Mastercard ile yaptığımız 
işbirliğiyle Soft POS’u hayata 
geçirdik” diye konuştu.

Yoluaçık: “Uygulama 
üzerinden sahadaki 

sorunları hızlıca 
çözebiliyoruz”

Proje detaylarını ile ilgili 
bilgi veren Gökhan Yoluaçık, 
“Bu sayede, akıllı telefon dışın-
da başka bir cihaza gerek duy-
madan artık kapıda tahsilat 
yapabiliyoruz. Bu uygulamayla 
birlikte bilgilendirme ve yön-
lendirme yapılabiliyor, kurye-
nin performansını da ölçebi-
liyoruz. Hayata geçirdiğimiz 
bu uygulamayla aslında POS 

farklı dijital ödeme çözümü-
müz mevcut. Dijital ödemele-
ri bir süreç olarak ele alıyoruz 
ve bu sürecin farklı aşamaları 
için çözümler geliştiriyoruz. 

Bu kapsamda dijital öde-
meler alanındaki çalışmaları-
mızdan birisi de kart bilgileri 
saklama ve ödeme geçidi alt-
yapısı olarak tanımlayabile-
ceğimiz Masterpass altyapısı. 
Masterpass; iş ortaklarımıza 
hızlı ve güvenli ödeme altya-
pısı sunarken kullanıcılara da 
dijital ödemelerde kolaylık 
sağlıyor.  Ayrıca yine ulaşım 
ve ülke içi ya da dışında para 
gönderimi alanında çözüm-
lerimiz mevcut. Mastercard 
Türkiye adeta bölgesel bir 

teknoloji hub’ı. MNG Kar-
go ile geliştirdiğimiz ürün de 
birçok açıdan dünyada ilk ve 
önemli bir ihracat potansiyeli 
taşıyor” dedi.

Mastercard olarak hayatın 
akışında ödemelerin gerçek-
leştiği her alanda var olduk-
larını söyleyen Tatlıcı şunları 
aktardı: “Tüm dünyada öde-
me sistemleri içerisinde  na-
kit kullanımı gerekmeksizin 
her türlü ödemeyi veya para 
transferini  sağlayan sistem, 
platform ve altyapıları oluş-
turmak, işletmek ve geliştir-
mek amacıyla çalışıyoruz.  
Bu yüzden hızlı, güvenli çö-
zümlere ihtiyaç duyulan her 
sektör ve alanda uygulamalar 
geliştirmeye devam edeceğiz.

İş ortağımız MNG Kar-
go kendi iş alanında lider, 
yeni teknolojileri takip eden 
ve süreçlerine dahil eden, 
inovasyona açık, süreç iyileş-
tirmelerinde data’yı ve tekno-
lojiyi kullanan bir firma. Bizim 
global ve yerel ekspertizimiz 
ile MNG Kargo’nun ihtiyaçla-
rı örtüştüğü nokta aslında bu 
projenin ortaya çıkışına sebep 
oldu. İlerleyen günlerde iş bir-
liğimiz derinleştikçe hem yerel 
ihtiyaçlar için hem de yurt dışı 
taşımacılığındaki finansal tek-
noloji ve deneyim ihtiyaçları i-
çin birçok alanda iş birliği fırsa-
tı yaratacağımıza inanıyorum.”

firma olarak üzerimize düşen 
sorumluluk bilinciyle sundu-
ğumuz hizmeti hep daha iyiye 
çıkarmak için çalıştık. MNG 
Kargo olarak 2021 yılında sek-
törde yüzde 40 büyüme per-
formansı kaydettik.

Özellikle KOBİ tarafın-
da yüzde 50’nin üzerinde 
büyüme gerçekleştirdik. 
E-ticaretteki büyüme 2021 
yılında da devam etti ve e-
ticaret tarafında yüzde 35 
oranında büyüdük. Böylece 
pandemi başlangıcından bu 
yana 2020’deki büyümemiz-
le birlikte iki katın üzerinde 
bir büyüme göstermiş olduk. 
‘Görevimiz kalite’ mottosuy-
la geçirdiğimiz yıl boyunca, 
her faaliyetimiz için ve tüm 
birimlerimizde bu anlayışı 
devam ettirdik. İstanbul’un 
iki yakasına iki büyük transfer 
merkezi daha kurduk.” 

Tatlıcı: “Geliştirdiğimiz 
ürün dünyada ilk ve önemli 

bir ihracat potansiyeli 
taşıyor”

İnternete bağlanabilen her 
cihazın ödeme aracı olarak 
da kullanılabileceğini düşün-
düklerini belirten Mastercard 
İş Geliştirmeden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Hakan 
Tatlıcı, “MNG Kargo ile ger-
çekleştirdiğimiz Soft POS 
projesi de bunun bir örneği. 
Aslında bu proje gibi birçok 

Kargo Sektöründe Yeni Teknoloji Soft POS
Mastercard platformunun MNG Kargo uygulamasına entegrasyonu sa-
yesinde kargo çalışanlarının akıllı telefonları POS cihazına dönüşecek. 
Temassız ödemeler ise Akbank altyapısı ile gerçekleştirilecek. 

MNG Kargo Ticari 
Faaliyetlerden Sorumlu 

Genel Müdür Yardımcısı ve 
İcra Kurulu Üyesi Barış Kaya

MNG Kargo, 3 yıllık 
yeni strateji planı 
doğrultusunda 
hedefini ‘İlk tercih 
edilen ve en kaliteli 
kargo firması olmak’ 
şeklinde belirledi. 

MNG KARGO 120 MILYON PAKET TAŞIYARAK YÜZDE 40 BÜYÜDÜ
karşılanması amacıyla tek-
nolojiye dayalı inovasyonla-
rın yanı sıra yeni şube açılış-
ları, transfer merkezi ve Mini 
Hub yatırımları gerçekleştir-
di. Bu yatırımlarını 2022 yı-
lında da aralıksız sürdürecek 
olan MNG Kargo, 3 yıllık 
yeni strateji planı doğrultu-
sunda hedefini ‘Sektörde ilk 
tercih edilen ve en kaliteli 
kargo firması olmak’ şeklin-
de belirledi. 

Pandeminin etkisi altında 
geçen 2020 yılının ardından, 
2021’de de kargo sektörünün 
önemli oranda büyüme yaşa-
dığını belirten MNG Kargo 
Ticari Faaliyetlerden Sorum-
lu Genel Müdür Yardımcısı 
ve İcra Kurulu Üyesi Barış 
Kaya, “MNG Kargo olarak, 
2021 yılında toplam 120 
milyon kargo taşıdık, 500 
milyon kilometreden fazla 

mesafe kat ettik, teslimat için 
toplam 8 milyon saatten faz-
la zaman harcadık. Tüm bu 
gurur veren rakamlar eşliğin-
de yılı yüzde 40 büyümeyle 
kapattık. KOBİ’lere destek 
olmak adına akaryakıttan 
telekomünikasyona, banka-
cılıktan sigortaya birçok a-
landa hizmet veren firmanın 
yer aldığı ‘KOBİ Vitamin’ 
destek projemizle de özel-
likle KOBİ tarafında yüzde 
50’nin üzerinde büyüme 
gerçekleştirdik. E-ticaretteki 
büyüme 2021 yılında da de-
vam etti ve bu alanda yüzde 
35 oranında büyüdük. Böy-
lece pandemi başlangıcından 
bu yana 2020’deki büyüme-
mizle birlikte 2 katın üze-
rinde bir büyüme kaydetmiş 
olduk” dedi.

MNG Kargo, 2021 yılın-
da Anadolu ve Avrupa ya-

kalarında iki büyük transfer 
merkezi daha kurarak, İs-
tanbul’daki transfer merkezi 
sayısını 5’e çıkardı ve toplam 
27 merkeze ulaştı. Bu mer-
kezlerin tam otomatik tek-
nolojiye sahip 7 tanesinde, 
bütün kargolar el değmeden 
ayrışarak gitmesi gereken 
hatlara otomatik dağıtılıyor. 
Şirket ayrıca geçen yıl, yeni 
teslimat modellerini destek-
leyen ve operasyonu mükem-
melleştirmeyi hedefleyen di-

jital çözümler geliştirmeye de 
devam etti.

Barış Kaya, sözlerine şöyle 
devam etti: “Sektörümüzde 
ilk tercih edilen ve en kali-
teli kargo firması olmak gibi 
bir iddiamız var. ‘Görevimiz 
kalite’ mottosuyla bu anla-
yışı, her faaliyetimiz ve tüm 
birimlerimiz için hayata ge-
çirmeye odaklanıyoruz. Kar-
gonun gönderici müşteriden 
alıcı müşteriye teslim edildiği 
ana kadar geçen tüm sürecin 

tüm müşterilerimiz açısından 
şeffaf, zamanında ve eksiksiz 
gerçekleştirilmesi için ciddi 
yatırımlar yaptık ve yapmaya 
devam ediyoruz. Bu sayede bir 
problem oluştuğunda çok da-
ha hızlı çözümlüyoruz. Müş-
terilerimizin bize ulaşabile-
ceği kanalları açık tutuyoruz. 
Tüm geri bildirimleri, tekno-
lojinin imkanlarını kullanarak 
sınıflandırıyor, en hızlı şekilde 
cevap vermeye çalışıyoruz. 
Örneğin; sektörümüzde bir 
ilk olan ve ödüllendirilen 
WhatsApp İletişim Hattı ile 
müşteri taleplerini karşılıyor 
ve hızlı çözüm sunuyoruz.”

MNG Kargo, son dönem-
de e-ticaretin büyümesi ve 
değişen müşteri taleplerinin 

Mastercard İş Geliştirmeden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı 

Hakan Tatlıcı

MNG Kargo CTO / Bilgi  
Teknolojilerinden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı

Gökhan Yoluaçık
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BIRLEŞIK Krallık merkezli 
CILT’in (Chartered Institute of 
Logistics and Transport) kadın 
kanadı olan Ve Türkiye’de lojistik 
ve taşımacılık sektöründe cinsiyet 
eşitliği için çalışan ilk kuruluş olan 
WiLAT (Women in Logistics and 
Transport) Türkiye, taşımacılık ve 
lojistik sektöründe tüm seviyeler-
deki yetkinlik ve kadın sayılarının 
neden düşük olduğuna dair araş-
tırma sonuçlarını gerçekleştirdiği 
basın toplantısı ile duyurdu.

WİLAT Türkiye Lojistik ve Ta-
şımacılık Sektöründeki Yetkinlik 
ve Cinsiyet Eşitsizliği araştırması-
nın sonuçlarını yaptığı toplantıyla 
paylaştı. WİLAT Türkiye Başkanı 
Berna Akyıldız, WİLAT Yönetim 
Kurulu Üyesi Özlem Dalga, Ga-
zeteci Hakan Güldağ ve WİLAT 
Onur Kurulu Üyesi Prof. DR. Ke-
rem Alkin araştırmanın önemine 
vurgu yaptılar. Toplantıya UND 
Başkan Yardımcısı Fatih Şener ile 
UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy 
da katıldı.

Hakan Güldağ ve Özlem Dal-
ga moderatörlüğünde gerçekle-
şen toplantıya, WiLAT Dostu ve 
WiLAT Onur kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Kerem Alkin uzaktan bağlantı 
ile katılarak WiLAT’ın sektör için 
önemini ve 103 yıllık bu kurumun 
ülkemize kazandırılmasının çok 
değerli olduğunu dile getirdi. 

 “Kadınlar değişim ve 
dönüşümün öncüleridir”

WiLAT Global Başkan Yar-
dımcısı ve WiLAT Türkiye kuru-
cu Başkanı Berna Akyıldız yaptığı 
konuşmada; ‘‘Bugün burada siz de-
ğerli dostlarımız ve değerli üyeleri-
miz ile birlikte olmaktan ve sizlere 
araştırmamızı sunmaktan ötürü 
çok mutluyuz. Özellikle Kovid-19 
pandemisi sürecinde tüm dünyada 
taşımacılık ve lojistik sektörü, sağ-
lık sektöründen sonra en önemli 
sektör haline geldi. Pandemi süre-
since tüketici alışkanlıkları tama-
men değişti, lojistik ve taşımacılık 
günlük yaşantımıza tamamen gir-
di. E-Ticaret ve online alışverişin 
giderek yoğunlaşması, kağıtsız ve 
temassız süreçler ile sektör tüm 
dünyada büyük bir hızla dijital-
leşmekte ve değişmektedir.Taşı-
macılık ve lojistik aynı zamanda 
tüm sektörlerin kesişen noktası ve 
önemli bir unsurudur. Pandemi sü-
resince değişen dünya ticaretinde 
artan maliyetlerden ötürü lojistik, 
ticareti belirleyici faktör haline 
gelmiştir” dedi.

Sektörün, böylesine büyük bir 
değişim ve dönüşüm sürecinde 
olmasına rağmen halen erkek ege-
men algısından kurtulamadığını, 
kadın işgücünün yüzde 9,1 gibi 
çok düşük bir seviyede seyrettiğini 
belirleten Akyıldız sözlerini şöy-
le sürdürdü; “Bu demek oluyor ki 

sektör, bu önemli değişim ve dönü-
şüm sürecinde kadın iş gücünden 
ve katkılarından yeterince faydala-
namamaktadır. Oysa kadınlar, tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
değişim ve dönüşümün öncüleri-
dir.  Biz, WiLAT Türkiye olarak 
bu araştırma sonuçlarına göre ko-
nuları ele alacağız. Kadınların bu 
sektörde daha çok yer almalarına, 

var olanların tutunmalarına ve 
güçlenmelerine yönelik projeleri-
mizle ilgili çalışmalarımızı büyük 
bir özveri ile sürdürüyoruz. Sek-
törün tüm katmanlarındaki kadın 
çalışan sayısının azlığından yola 
çıkarak başlattığımız mentorlük 
projelerinde ana hedefimiz, sektö-
re nitelikli genç kadın lojistikçiler 
kazandırmaktır.’’

Lojistik Sektöründe Daha Fazla 
Kadın Çalışana İhtiyaç Var
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ve bunu muhtelif şekillerde 
gösteriyoruz. 

İşe alım süreciyle başla-
yan, ardından ihtiyaca göre 
tasarlanmış ve etkili biçimde 
uygulanan oryantasyon sü-
reci, çalışan deneyimi adına 
çok kritik öncelikli unsurlar. 
Özellikle saha ekiplerimiz için 
sektöre kıyasla oldukça uzun 
sayılabilecek bir oryantasyon 
eğitim sürecimiz var. Sadece 
işi ve teknik uygulamalarını 
aktarmıyor, hem kişisel ge-
lişimleri için faydalanabile-
cekleri hem de iş hayatı için 
katma değeri oldukça yüksek 
olan davranış geliştirme eği-
timleri de veriyoruz. Şirket içi 
kariyer fırsatları konusuna ilk 
günden itibaren adil, şeffaf, 

doğru çözüme, en kısa zaman-
da ulaşabilmeyi hedefliyoruz. 
İstanbul ve İzmir’deki mevcut 
ekibimize, 2022’de Bursa ve 
Mersin şube yapılanmalarını 
ekleyeceğiz” dedi.

Avrupa trafiklerinin yeni 
yılda da önemli pazarlar ol-
maya devam edeceğini akta-
ran Somyak sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Türkiye’deki ka-
pasitemizi arttırmak, bakış 
açımızı genişletebilmek için 
Danimarka’daki iştirakimiz 
EvoLog Logistix AS’nin tec-
rübeli Denizyolu ekibi ile haf-
talık değerlendirme toplan-
tıları yapıyoruz. O bölgedeki 
armatörlerle yapılan küresel 
anlaşmalar, hem Danimarka- 
Türkiye- Danimarka hem de 
Danimarka’dan tüm dünya 
limanlarına hizmet verme im-
kanı sağlıyor.

Türk ihracatçısı için önem-
li bir pazar olan ancak 2020 
sonlarında başlayan kontey-
ner krizi ile birlikte gemiler-
de yer ve ekipman bulmanın 
zorlaştığı Latin Amerika 

KOLAY Gelsin, Well-
being Index’ten 84, İK 
Denetimi’nden (HR Audit) 
70 olmak üzere ortalama 
77 puan alarak 2 Yıldız 
Happy Place to Work - 
Mutlu İşyeri Sertifikası’nı 
almaya hak kazandı.

Mutlu bir iş yeri yarata-
bilmek için Kolay Gelsin’in 
bugüne kadar gerçekleştir-
diği çalışmalar hak-
kında bilgi veren 
Kolay Gelsin Ge-
nel Müdürü 
ve Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Gülçin Poy-
raz; “Mut-
luluğa etki 
eden en ön-
celikli duy-
gunun değerli 
hissetmekten geç-
tiğini bilen bir eki-
biz. Bunu hissettire-

AVRUPA karayolu taşı-
macılığında öncü, deniz ve 
havayolunda hizmetini tüm 
dünyada genişleten EvoLog 
Lojistik’in kilit noktalarına 
iki yeni atama gerçekleşti.

2019 senesinde EvoLog 
Lojistik ailesine Denizyolu 
Operasyon Müdürü olarak 
katılan Vesile Çakır Somyak, 
Mart 2022 itibari ile Deniz-
yolu Direktörü ünvanıyla, 
Denizyolu Forwarding Hiz-
metlerinin tüm şubeler ile 
yurtdışı iştiraklerde yapılan-
ması ve ürün çeşitliliğinin ar-
tırılmasında önemli katkılar-
da bulunacak.

17 yıldır Hava Kargo sek-
töründe önemli pozisyon-
larda görev almış olan Fırat 
Pakyüz ise, Ocak 2022 tarihi 
itibariyle EvoLog Lojistik 
Havayolu Direktörlüğüne ge-
tirildi. Fırat Pakyüz firmanın 
Havayolu Forwarding ürünü 
özelinde yurtiçi ve yurt dışın-
daki yatırımları ile pazardaki 
büyüme stratejilerine liderlik 
ediyor olacak.

EKOL’ÜN intermodal ta-
şımacılıkta büyüme stratejisi 
kapsamında hizmete alınan 
bu hat ile Avrupa’daki iddi-
asını daha da pekiştirdiğini 
söyleyen Ekol Türkiye Ülke 
Müdürü Arzu Akyol Ekiz, 
“Avrupa’nın lider şirketlerin-
den DFDS ile gerçekleştir-
diğimiz işbirliği sonucunda 
hayata geçirilen Sète - Köln 
hattı ile müşterilerimiz için 
önemli kazanımlar sağlaya-
cağız. Güney Avrupa’daki 
ana merkezimiz Sète’den, 
Avrupa’nın kalbindeki di-
namik sanayi metropolü 
Köln’ü birbirine bağlayan 
hat sayesinde intermodal 
taşımacılık planlamaları ar-
tık sadece Trieste üzerinde 
tekelleşmeyecek. Yeni Sète 
hattı ile Türkiye’nin Avru-
pa bağlantısına alternatifler 
yollar sağlamış oluyoruz.” 
diye konuştu.

Ekiz, önümüzdeki dö-

nemde İtalya demiryolu alt-
yapısındaki geniş iş hacim 
kapasitesi öngörüsü ve Sète 
hattındaki yük miktarında-
ki artış beklentisi doğrul-
tusunda kurulan yeni tren 
bağlantısının, Trieste’nin 
adeta tamamlayıcısı olaca-
ğını ifade etti.

Tren; pazartesi ve per-
şembe günleri saat 16.00’da 
Sete’den yola çıkarak, sa-
lı ve cuma günleri saat 
19.00’da Kuzey Köln’e ula-
şıyor. Dönüş seferleri için 
çarşamba ve cumartesi gün-
leri Köln’den 09.00’da hare-
ket eden tren, perşembe ve 
pazar günleri saat 11.00’de 
Sète’ye varıyor.

Teknik olarak öncekiler-
den daha farklı bir yapıda, 
daha yüksek ve büyük olan 
tren, 19 adet çift cepli va-
gondan oluşuyor. Tren, 38 
treyler ve konteyner taşıya-
bilme kapasitesine sahip.

bilmek en öncelikli konumuz. 
Bu duyguyu sürekli kılmak i-

çin pozisyon fark 
etmeksizin he-

pimiz birbi-
rimizi iyi 
yaptığ ı-
mız her 
k o n u d a 

takdir edi-
y o r 

İki yıl içerisinde Denizyolu 
ve Havayolu Taşımacılığı Hiz-
metleri cirolarını üç katına çı-
karmayı hedeflediklerini söy-
leyen EvoLog Lojistik Genel 
Müdürü Halil Özendi, “Bu 
hedefe ulaşmak için en büyük 
güvencemiz müşteri memnu-
niyetimiz. 2021’in zor şartla-
rına rağmen hiçbir müşteri-
mizi ekipmansız bırakmadık. 
Her gün değişen pazar şart-
larında, müşterilerimize yine 
en uygun çözümleri üretme 
konusunda ekibimize güveni-
yoruz. Vesile Çakır Somyak’ın 
ve Fırat Pakyüz’ün EvoLog 
Lojistik sürdürülebilir vizyo-
nuna katkı sağlayacaklarına 
yürekten inanıyorum” dedi.
Somyak: “Avrupa trafikleri 

yeni yılda da 
önemli pazarlar olmaya 

devam edecek”
2021’de gerçekleştirdikleri 

büyümeyi, 2022 senesine ta-
şımak istediklerini söyleyen 
EvoLog Denizyolu Direktörü 
Vesile Çakır Somyak, “Müş-
teri beklentisinin ötesinde en 

objektif biçimde ve fırsat 
eşitliğini esas alarak yak-
laşıyoruz. Kolay Gelsin’de 
hayata Müşteri Operasyon 
Yetkilisi (MOY) olarak 
başlayıp, bugün operasyon 
merkezi yöneten arkadaş-
larımız olduğunu görmek 
bize gurur veriyor.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Elde edilen başarının 
sürekliliğini sağlamak 
için mevcut uygulama-
larının yanı sıra sürekli 
gelişmeye ve geliştirmeye 
devam edeceklerini söy-
leyen Poyraz, “Geri bil-
dirim, empati ve iş birliği 
içinde çalışma kültürünü 
daha fazla ön plana çıkar-
mak, öğrenme ve gelişim 
odağımızı hep canlı tut-
mak, iç iletişim faaliyet-
lerini sürdürmek temel 
yaklaşımlarımızı oluştu-
racak.” dedi.

bölgesinde,  ülkesinde güçlü 
acentelerimiz ile söz sahibi 
olmaya çalışıyoruz. Bu saye-
de Latin Amerika bölgesinde 
önemli bir hacim yakalamış 
durumdayız. Avrupa ve Latin 
Amerika’ya ek olarak 2022’de 
Uzak Doğu, Orta Doğu, Ku-
zey Amerika, Afrika ve Rusya 
için önemli hacimlere ulaşa-
cağımızı değerlendiriyoruz.  
Reefer konteyner taşımacılı-
ğı 2022 yılı başında yatırım 
yaptığımız alanlardan biri. Bu 
konuda ihtiyacı olan tüm ih-
racatçılarımızın ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere hazırız.”
Pakyüz: “Pazardaki yerimizi 
sağlamlaştırmak en önemli 

hedefimiz olacak”
EvoLog Havayolu Di-

rektörü Fırat Pakyüz ise, 
EvoLog’un uluslararası kara-
yolu parsiyel taşımacılığında 
sahip olduğu lider pozisyonu 
değerlendirerek, tüm müş-
terilerine Havayolu taşıma-
cılığında da hizmet vermeyi 
hedeflediklerini ve bu hedefe 
ulaşabilmek için hava kargo 

ürünündeki yatırımlarına de-
vam edecekleri bilgisini verdi.

Şubat ayında İstanbul Ha-
va Limanı şubelerini hizmete 
alarak kargo elleçleme süreç-
lerinde, hizmet kalitesi, zama-
nında takip ve bilgi güvenliği 
konularında müşterilerinin 
ihtiyaçlarını karşılamada eksik 
olan parçayı tamamladıklarını 
belirten Pakyüz, “EvoLog’un 
mevcut İzmir, Bursa, Denizli, 
Adana ofislerine ek olarak kı-
sa süre sonra Ankara Şube’mi-
zi açarak bölgedeki ithalat ve 
ihracat firmalarına daha yakın 
olmayı hedeflediklerinin altı-
nı çizdi.

Avrupa İhracat ve ithalat 
hatlarındaki konumlarını ge-

liştirmek için Danimarka ve 
Çek Cumhuriyeti’ndeki iş-
tirakleri dışında Hollanda, 
Almanya, Fransa, İngiltere ve 
İtalya’da exclusive servis sözleş-
meleri imzaladıklarını vurgu-
layan Pakyüz, “Bu ülkelerdeki 
satin alma gücümüzü, kıtalara-
rası trafiklerde rekabetçi fiyat 
ve sürdürülebilir kapasite sağ-
lanması için kullanıyoruz. 

Yine portföyümüzdeki 
ithalat müşterilerimizin bek-
lentisine uygun olan Çin ve 
Hong Kong çıkışlı konsolide 
ithalat servisini Nisan ayında 
başlatmayı planlıyoruz. Kısa 
sürede bu bölgelerin güvenilir 
ve tercih edilen servis sağlayı-
cısı olmayı amaçlıyoruz.”

Kolay Gelsin Kargo Sektöründe 
Türkiye’nin En Mutlu İşyeri

Evolog Lojistik İki Yılda Cirosunu 
Üç Katına Çıkarmayı Hedefliyor

E-ticaret taşımacılık sektörüne inovatif çözümler sunan Kolay Gelsin, kargo sektörünün en 
mutlu işyeri seçildi. Kolay Gelsin, Happy Place to Work Araştırma Eğitim Danışmanlık ve 
Capital Dergisi iş birliğinde bu sene ilk kez gerçekleştirilen Happy Place to Work - Türkiye’nin 
En Mutlu İşyerleri Araştırması’nda kargo sektöründe en yüksek puanı alan şirket oldu. 

EvoLog Lojistik Havayolu Direktörü Fırat Pakyüz (solda) 
ve Denizyolu Direktörü Vesile Çakır Somyak

EKOL AVRUPA’DAKI
INTERMODAL HAT SAYISINI
ARTIRMAYA DEVAM EDIYOR

Kolay Gelsin Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Gülçin Poyraz
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yönetiminde; akıllı kargo 
üstleri, nesnelerin interneti, 
blok zincir gibi teknolojileri 
tamamen izlenebilir mal ha-
reketleri sayesinde dar boğaz-
ları engellemek, maliyetleri 
düşürmek özellikle emisyon 
miktarlarını azaltmak farklı 
ulaşım modlarını birbirine 
entegre etmek gibi amaçlarla 
geleceğin tedarik zincirlerinin 
kurgulanması hedefleniyor.

Ulusal AUS strateji belgesi 
ve 2020-2023 eylem planında 
araç ve sürüş paylaşımı mikro 
mobilite ve mikro hareketli-
lik ve benzeri alternatif son 
kilometre ulaşım uygulamala-
rına ilişkin mevzuat çalışma-
larının yapılması uzun dönem 
hedef olarak gösterildiğini 
belirten Baştor sözlerine şöyle 
devam etti: “ Özellikle mikro 
hareketliliğin karbonsuzlaş-
tırma başta olmak üzere pek 
çok avantajı ile dünyada ve 
ülkemizde her geçen gün öne-
mini arttırdığını gördük. Pay-
laşımlı Scooter işletmeciliği 
kapsamında ihtiyaç duyulan 
düzenlemeleri uzun vadeyi 
beklemeden yürürlüğe koy-
duk. Bu kapsamda paylaşımlı 
Scooter işletmeciliğine ilişkin 
bakanlığımızın yetkilendirdi-
ği firmalar faaliyetlerini gös-
termeye başladılar. Bakanlık 
UETDS’den aldığı verilere 
göre şu anda Türkiye genelin-
de 19 tane firma faaliyetlerini 
yaklaşık 100 bine yakın Scoo-
ter ile gerçekleştiriyor.”

Ulusoy:  “Dijitalleşmede 
doğru kaynakların doğru 

yerde kullanımı çok önemli”
Uluslararası Taşımacılık Ve 

Lojistik Hizmet Üretenleri 

TÜRKIYE’NIN akıllı ula-
şım sistemleri ile ilgili vizyo-
nunun belirlendiği, Türki-
ye Akıllı Ulaşım Sistemleri 
Derneği (AUS Türkiye) ta-
rafından düzenlenen SUM-
MITS’22 3’üncü Uluslararası 
AUS Zirvesi, 9-10 Mart ta-
rihlerinde Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu’nda ger-
çekleştirildi.

Zirvenin açılışında bir 
konuşma yapan Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Adil Ka-
raismailoğlu, Akıllı Ulaşım 
Sistemleri’nin eğitim, sağlık, 
sanayi, enerji, inşaat, bilişim 
yazılımı, haberleşme ve oto-
motiv gibi dev sektörlerin et-
kileşimiyle gelişen büyük bir 
yapı olduğunu dile getirdi. 

“Ulaşımda aklın yolu” ola-
rak nitelendirilen AUS’u, bu-
günün ve geleceğin ihtiyaçları 
çerçevesinde ‘Yeni Türkiye’ye 
kazandırdıklarını vurgula-
yan Karaismailoğlu, AUS ile 
vatandaşların daha güvenli, 
konforlu, emniyetli, çevreci 
ulaşım sistemine kavuşmasını 
hedeflediklerini belirtti.

Karaismailoğlu, “AUS ala-
nına tüm ulaşım modlarına 
entegre, güncel teknolojileri 
kullanan, yerli ve millî kay-
naklardan yararlanan verimli, 
güvenli, etkin, yenilikçi, di-
namik, çevreci, katma değer 
sağlayan ve sürdürülebilir 
akıllı bir ulaşım ağını kurmak 
için yoğun bir şekilde çalışı-
yoruz” dedi.

3’üncü Uluslararası Akıl-
lı Ulaşım Sistemleri (AUS) 
Zirvesi’nde, ‘Akıllı Lojistik’ 
oturumu Ulaştırma Ve Alt-
yapı Banaklığı Ulaştırma 
Hizmetleri Düzenleme Genel 
Müdürü Murat Baştor moda-
ratörlüğünde gerçekleştirildi. 
Panelde uluslararası karayolu 
kargo taşımacılığı, uluslara-
rası hava ve denizyolu kargo 
taşımacılığı, intermodal taşı-
macılık, fiziksel internet, şe-

hir içi lojistikte hızlı teslimat 
ve micro mobilite çözümleri 
alt başlıkları ele alındı.

Akıllı Lojistik paneline; 
PTT Genel Müdür Yardım-
cısı Cumali Yüksek, Ulusla-
rarası Taşımacılık Ve Lojistik 
Hizmet Üretenleri Derneği 
(UTİKAD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayşem Ulusoy, Ulus-
lararası Nakliyeciler Derneği 
İcra Kurulu Başkanı (UND) 
Alper Özel, Ekol Lojistik 
Sistem Geliştirme Direktörü 
Erdem Özsalih, Sussex Üni-
versitesi Uzaman Araştırma-
cı Doç. Dr. Yaşanur Kayık-
çı, Başkent Üniversitesi Dr. 
Öğretim Üyesi Berna Çağlar 
Kalkan ve Imperial College 
İşletme Okulu Kıdemli Öğ-
retim Üyesi VLTN Mantıksal 
Analiz Departmanı Başkanı 
Dr. Kostas Zavitsas konuşma-
cı olarak katıldı.

Baştor: “Lojistik süreçleri 
teknolojik gelişmeler ile 

desteklememiz gerekiyor”
Panelin açılış konuşmasını 

gerçekleştiren Ulaştırma Ve 
Altyapı Bakanlığı Ulaştırma 
Hizmetleri Düzenleme Ge-
nel Müdürü Murat Baştor, 
dünyadaki akıllı ulaşım mi-
marileri incelendiğinde ticari 
taşımacılığa ilişkin AUS hiz-
metlerinin ilk sıraya geldiğini, 
ülkelerin ve toplumların refa-
hı, ticarette rekabeti yakala-
yabilmek için lojistikteki tek-
nolojik gelişmeleri takip edip 
Türkiye’nin iç dinamiklerini 
de gözeterek doğru yaklaşım-
larla kendimize uyarlamamız 
gerektiğini söyledi.

Baştor, “Özellikle tedarik 
zinciri ve lojistik süreçlerin 

reçleri yeniden şekillendirdiği-
ni belirten Ayşem Ulusoy, ge-
liştirilen yeni ürünlerin etkin 
şekilde kullanılmasını pek çok 
sektörde olduğu gibi lojistik 
alanında da yenilikleri berabe-
rinde getirdiğini dile getirdi.

Denizyolu taşımacılığının 
dünya ticaretinin küresel ola-
rak yüzde 85’inin karşıladığı-
nı söyleyen Ulusoy, denizyolu 
taşımacılığının endüstri ve di-
jitalleşme adına ciddi anlam-
da iş kazanımı yarattığını ve 
aynı zamanda veri kaybını da 
engellediğini sözlerine ekledi.

Denizyolu taşımacılığın-
da teknolojik faydalar zaman 
tasarrufu fonksiyonel cihaz-
ların iyi bir şekilde değerlen-
dirilmesi ve tedarik zincirinin 
arttırılması ile beraber Blokc-
hain kullanılmaya başladığını 
vurgulayan Ulusoy sözlerine 
şöyle sürdürdü: “Konteyner-
ler işilerinde IoT sistemler 
başladı. Verilerin korunasını 
sağlayıcılığı ve kaybolma ris-
kini öngörülmesi ile yapay ze-
ka big data, dijital rota yöne-
timi ve akıllı sevk sistemlerin 
kullanımı ile beraber verim-
lilik yakın gelecekte daha da 
artacak. Çünkü GPS sitem-
lerinde artık konteynerlerin 
içinde başlaması ve bunların 
IoT’ler ile entegre dilmesi ile 
çok başarılı olacak, çalışmalar 
yakın gelecekte daha da fazla 
artacak. Bu koordinasyonun 
sağlaması paydaşlar arası ile-

tişimin de sağlıklı yürümesini 
sağlayacağına inanıyorum.

Lojistik bir denge lojistik e-
ğer bu denge ekseninde doğru 
şekilde konumlandırılabilirse 
gerçekten çok başarılı işler ya-
pacağımızı düşünüyorum ve 
dijitalleşmede doğru kaynak-
ların doğru yerde kullanımı 
gerçekte çok önemli.”

UTİKAD’ın dijitalleşme 
konusunda yapmış olduğu 
çalışmadan bahseden Ulusoy, 
“UTİKAD’ın bünyesinde ça-
lışmacılarını sürdüren inno-
vasyon ve e-ticaret odak grup 
kapsamında Türkiye dijital 
lojistik partalı çalışmalıları ya-
pıyor. Bu inanılmaz önemli ve 
kıymetli bir çalışma, çok uzun 
süredir yapılıyor. Bu platform-
da tüm dikey dijital yapıların 
bir araya getirilmesi ve taşıma 
modları bazında doküman, 
veri, bilgi paylaşımının sağlan-
ması amaçlanıyor. Çalışmalar 
öncelikle denizyolu taşımacı-
lığı bazında başlatıldı, ilerle-
yen dönemlerde diğer taşıma 
modlarına da geçilecek” ifade-
sini kullandı.

Özel: “UND olarak 
dijital dönüşüm çözüm 
platformu oluşturduk”
Uluslararası Nakliyeciler 

Derneği İcra Kurulu Başkanı 
(UND) Alper Özel ise, dijital-
leşme konusunun çok önemli 
ve hızlı bir süreç olduğunu 
belirtti. Dünyada üç konunun 
ön plana çıktığından bahseden 

Derneği (UTİKAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy, 
UTİKAD olarak dijitalleşme-
ye bakış açıları ve dijitalleşme 
süreçlerindeki denizyolu ve ha-
vayolu uygulamaları hakkında 
bir sunum gerçekleştirdi.

E-lojistiğin hayatımızdaki 
öneminin son dönemde çok 
net anlaşıldığını ifade eden 
Ulusoy,  “Elektronik data 
(EDI) dediğimiz e-lojistik ya-
zılımları bizim için gerçekten 
çok kıymetli. Araç filo takip 
sistemleri (GPS) dediğimiz 
araçlarımızı dünyanın her 
noktasında takip ettiğimiz 
araç takip sistemleri. Lojistik-
te makinaların çağı dediğimiz 
(M2M) sistemleri, teknolo-
jik depo yönetim sistemcileri 
(WMs) bu şu anda depoları-
mızda önemli kullandığımız 
sistemlerden. Hem stok yö-
netimi hem takibi hem malın 
giriş, çıkışı şu anda özellikle 
sistemlerimizde hem araçla-
rımız içerisinde ısıya kadar 
takip edebiliyoruz, hem de-
polarımızın ısısını yada giriş 
çıkış stok kontrolleri yani çok 
geniş kapsamlı dijital dönü-
şümler lojistikte başladı. 

Kurumsal kaynak plan-
lama (ERP), bu bizim için 
çok önemli olan bir süreçtir. 
Bütün kaynak planlaması 
yine bu sistemler üzerinden 
yapıyoruz. İleri planlama 
sistemleri (APS) dediğimiz 
tekrar uzun vadede yaptığı-
mız planlamalarımızı onu 
üzerinde gerçekleştiriyoruz 
ve biliyorsunuz müşteri ba-
zında kullandığımız (CRM) 
dediğimiz müşteri ile ilişkili 
yönetmelerimiz ve müşteri 
takiplerimizi yapmamız ve o 
süreçleri müşterilerimiz ile 
birlikte bağlantılı şekilde yö-
netmemiz önemli dijital deği-
şiklikler” diye konuştu.

Dijital dönüşümün En-
düstri 4.0 ile yeni teknoloji ve 
çözümlerle tüm sektörlerde sü-

Akıllı Ulaşım Sistemleri İle
Seyahat Süreleri Azalıyor
Trafik Güvenliği Artıyor

T.C. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı 

Adil Karaismailoğlu

UAB Ulaştırma Hizmetleri 
Düzenleme Genel Müdürü 

Murat Baştor

Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği İcra Kurulu Başkanı 

(UND) Alper Özel

Haberleşme Genel Müdür 
Yardımcısı - AUS Türkiye 

Başkanı Esma Dilek

UTİKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı

Ayşem Ulusoy

Ekol Lojistik Sistem 
Geliştirme Direktörü 

Erdem Özsalih

Uluslararası Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri 
Zirvesi, Ankara’da BTK ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.  Yerli ve yabancı sektör 
temsilcilerinin bir araya geldiği zirvede 
geleceğin ulaşım teknolojileri masaya yatırıldı. 



LOJİSTİK

15
MART 2022

Özel, “Bir sürdürebilirlik, kesinlikle 
çok önem arz eden bir konu. İki diji-
talleşme, bu süreçlerde her şeyin diji-
tal ortama taşınması önemli. Üç yeşil, 
çevreci olmak, yeşili sürdürebilmek, 
karbon emisyon, karbon ayak izini 
(footprint) azaltmak artık çok önem 
kazanıyor. Büyük ihtimalle artık tica-
rete, pazara girmek için de bunlar ön-
koşul olacak”  dedi.

Artık her sektör dijitalleşmeye 
dönüyor diyen Özel sözlerini şöyle 
sürdürdü: “UND, Dijital Çalışma 
Grubu kurduk. 100’den fazla üye-
miz var birçok sektörden tabii ağır-
lıklı lojistik. Dijital dönüşüm çözüm 
platformu oluşturduk. Unddijital.
com web sayfamız var orada dijital 
çözümler tartışıyoruz. Veri mühen-
dislerimiz var süreç mühendislerimi 
var bu işin içerisinde ve 10 tane ko-
nu çıktı oraya sektörün bilmek iste-
diği takip ettiği konular.

Araç donanımı ve mobilite, tek-
nolojide blockchain, bulut tekno-
lojileri, büyük veri teknolojileri, 
CRM, online hizmetler, yapay zeka 
teknolojileri, filo ve araç takip sis-
temleri, iş akışı, bakım yönetimi, do-
küman yönetimi, nakliye operasyon 
sitemi ve robotik süreç otomasyon 
teknolojisi konuları sektör tarafın-
dan belirlendi. 

CRM konusunda çok ilgi var ala-
ka var sektörden, bu platformumuz-
da biz dijitalleşme ile ilgili gelen ta-
lepler, sorunlar toplanıyor ve bizim 
veri mühendisleri iş içerisindeki veri 
mühendisleri tarafından cevaplanı-
yor ve bir rapor haline geliyor. Bu 
çalışma sonucu bir şey ortaya çıka-
cak, neye ihtiyacımız olduğu, soru-
lar ağırlıklı olarak nereden geldiği 
sonrası bir rapor ortaya çıkacak ve 
bu raporları artık gerekli makamlar 
neyse veya ne yapabiliriz yurt dı-
şından destek alınabilir mi Avrupa 
Birliği’nden destek alınabilir mi bu 
konuda sektörü nasıl hazırlayabiliriz 
bunun sonucu ortaya çıkacak.”

Özsalih: “Intermodal 
operasyonlarda geliştirdiğimiz 

karar destek sistemini kullanıyoruz”
Ekol Lojistik’in en büyük faaliyet 

alanlarından biri olan intermodal 
taşımacılıkta operasyonların plan-
lamasında ve yönetimde kullanılan 
karar destek sitemi hakkında bilgi 
veren Ekol Lojistik Sistem Geliştir-
me Direktörü Erdem Özsalih, Ekol 
olarak Türkiye’de Avrupa’ya açılan 
bütün limanlardan ve o limanları yi-
ne kıta Avrupa’sının içlerine taşıyan 
tren, demiryolu bağlantılarından 
yararlanarak intermodal taşımacılık 
hizmeti sunduklarını belirtti. 

Intermodal Hat Atama Opti-
mizasyonunun milyonlarca kom-
binasyon arasından en ideal olanı 
en kısa sürede en uygun maliyetle, 
operasyonel risklerden olabildiğince 
arındırılmış şekilde sağlayabilme-
yi mümkün kılacak olan rota seçi-
mini sağlayan karar destek sistemi 
olduğu bilgisini aktaran Özsalih, 
“Burada bütün hubları, bütün alter-
natifleri tanımladığımız siparişi ait 
kısıtlarla birlikte bu alternatiflerin 

değerlendirilmesi ile ortaya çıkan 
bir matematiksel modül üzerinden 
optimizasyon teknolojisini kullana-
rak sonuca ulaştığımız bir projeden 
çalışmadan bahsediyoruz aslında 
bu büyük ölçüde günlük hayatın 
operasyonel planlamanın içinde 
yar alan bu gün her yarım saatte 
bir şirketimizdeki bütün açık sipa-
rişleri bütün olası rotalar üzerinde 
değerlendirip ideal önerileri planla-
macılara sunan bir altyapı. Burada 
sadece optimizasyon modelini tek 
başına düşünmemek lazım modeli 
destekleyecek veriyi sahadan topla-

mak gerekiyor bu veri de araç takip 
sistemlerinden treyler konteynerleri 
ile izlediğimiz uydu takip cihazla-
rından sürücülerin kullandığı mobil 
iş emri cihazları üzerindeki girilen 
bilgiler üzerinden gelen sahadan al-
dığımı bütün verinin işlenip o anki 
duruma göre pek çok belirsizliğin 
olduğu ve dinamik bir şekilde ha-
yatın sürdüğü taşımacılık sektörü 
için gerekil bütün kriterleri aslında 
masaya yatırıp değerlendirildiği çok 
kısa bir süre içerisinde bunları çıktı 
olarak kullanıcıların karşısına geti-
ren bir optimizasyon çalışması.”

155years.dfds.com
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/ primeRail, DFDS müşteri-
lerine Türkiye’den Köln’e al-
ternatif bir rota ile İspanya ve 
Fransa’dan yeni bir kıta hattı 
sağlayacak.

Hat, Sete’de başlayacak 
ve DFDS’nin Sete’yi bir ula-
şım merkezi yapma strateji-
sini ortaya koyacak. DFDS, 
Türkiye’yi İngiltere’ye bağ-

DFDS / primeRail, Intermo-
dal operasyonlarını Sete’den 
Köln’e yeni bir demiryolu 
hattıyla genişletiyor. Şirket, 
Sete ve Köln arasında iki gi-
diş-dönüş seferi sunacak ve 
haftalık bir gidiş dönüş daha 
eklemeyi planlıyor.

DFDS / primeRail, 
Sete’den Köln’e yeni bir 

demiryolu hizmeti başla-
tarak şirketin intermodal 
operasyonlarını daha da ge-
liştiriyor. Şirket yakın gele-
cekte 3 gidiş-dönüş sefer dü-
zenlemeyi planlıyor. DFDS 

ulaşım için alternatif bir çö-
züm sunacak. Ayrıca Sete’den 
Calais’e yeni bir hat açmayı ve 

Türkiye’yi İngiltere’ye bağla-
mak için yeni bir çözüm sun-
mayı planlıyoruz.

layacak bir teklifle Sete’den 
Calais’e yeni bir hat da başla-
tacak.

primeRail Gmbh CEO’su 
Patrick Zilles yeni hatla ilgili 
olarak ilgili şöyle konuştu: 
“DFDS Akdeniz İş Birimi’nin  
yeni demiryolu hizmeti, 
DFDS’nin Türkiye’deki müş-
terilerine Türkiye’den Köln’e 

DFDS primeRail Intermodal 
Operasyonlarını Büyütüyor

Denizciliğin Rotasını Çizen Kadınlar Konuştu
ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanlığı Denizcilik Ge-
nel Müdürlüğü tarafından 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle planlanan “Deniz-
ciliğin Rotasını Çizen Kadın-
lar Konuşuyor” konulu etkin-
lik İstanbul’da gerçekleşti.

Etkinlik, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakan Yardımcısı 
Selim Dursun, Denizcilik 
Genel Müdürü Ünal Baylan, 
UTİKAD Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ayşem Ulusoy, 
Arkas Deniz Ticaret Filosu 
Başkan Yardımcısı Ali İbra-
him Kontaytekin’in katılı-
mıyla; TURMEPA Yöne-
tim Kurulu Başkanı Şadan 
Kaptanoğlu’nun aralarında 
yer aldığı denizciliğin rotası-
nı çizen 18 kadın temsilci ile 
birlikte yapıldı.

Programda konuşan U-
laştırma ve Altyapı Bakan 
Yardımcısı Dursun, erkek 
egemen denizcilik sektörün-
de kadınların zorluklarla 
karşılaşsa da son dönemde 
bu sektörde çalışmak isteyen 
kadınların sayısının arttığını 
ve denizcilik eğitiminde kız 
öğrenci oranının yüzde 12’le-
re ulaştığını söyledi.

“Kadınların deniz insanı 
olma yönündeki iştiyakları 
beni bir kez daha duygulan-
dırdı.” Diyen Dursun, “Ha-
yatta en önemli düsturum 
şahsen kendi adıma söylü-
yorum insani değerler. İnsan 
olmak her şeyin önünde geli-
yor. Sonra farklı şeyler gelir.  

Türkiye’de kadınların okur-
yazarlık oranında artış var. 
Okuryazar olmanın ötesinde 
kaliteli, nitelikli, yaptığı işin 
hakkını veren kadınları gör-
mek bizi gururlandırıyor. İs-
tenirse her şey başarılır yeter 
ki azim olsun. Kadınlarımıza 
bir gün değil her gün değer 
vermeli ve onları her gün 
hatırlamalıyız. Toplumun 
geleceğini emanet edeceğim 
gençleri en iyi şekilde hazır-
layacak da kadınlarımızdır.” 
ifadelerini kullandı.

Kaptanoğlu: “Denizcilik 
sektöründe kadın çalışan 

oranı yüzde 1,3”
Toplantıda, DenizTemiz 

Derneği (TURMEPA) Yö-
netim Kurulu Başkanı ve 
İngiltere merkezli “allabo-
utshipping” denizcilik sitesi 
tarafından 2021’de dünya 
çapında ses getiren 100 kadın 
denizci arasında gösterilen 
Şadan Kaptanoğlu da değer-
lendirmelerde bulundu.

Kaptanoğlu, 21. yüzyılın 
zorlu süreçlere sahne oldu-
ğunu, yeni dünyada liderlik 
etmenin hiç kolay olmadığı-
nı kaydederek, “Bu yüzyılın 
en önemli kazanımlarından 
birisi kadınların karar meka-
nizmasında daha fazla yer al-
masıdır. Bugün dünyada top-
lum iş gücünün yüzde 47’sini 
kadınlar oluşturuyor olsa da 
üst yöneticilik (CEO) pozis-
yonundaki kadınların oranı-
nın yüzde 5’ten az olduğunu 
görüyoruz. Küresel olarak 

üst düzeyde bulunan kadın 
yönetici oranı ise yüzde 29” 
diye konuştu.

Şadan Kaptanoğlu, 
Türkiye’de kadın yönetici 
oranının yüzde 15 civarın-
da olduğunu kaydederek, şu 
değerlendirmelerde bulun-
du: “Denizcilik sektöründe 
ise dünyadaki 1 milyon 250 
bin denizcinin yüzde 2’si-
ni kadınlar temsil ediyor. 
Türkiye’de bu oran yüzde 1,3 
civarında. Dünya genelinde 
ise denizcilik istihdamının 
yüzde 94’ü kruvaziyerde ça-
lışmakta. Bu rakamları artır-
mak için devletimiz ile özel 
sektör, meslek odaları, birlik 
ve sivil toplum kuruluşları o-
larak el ele vermek ve birlikte 
çalışmak zorundayız.”
Özsoy: “Sektördeki kadın 
varlığının artması bizleri 

mutlu ediyor”
TÜBİTAK Marmara 

Araştırma Merkezi (MAM) 
Kutup Araştırmaları Ensti-
tüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu 
Özsoy da ilk Türk Antarkti-
ka Bilim Seferi’nin koordine 
edildiği projenin yürütücüsü 

olduğunu, bugüne kadarki 6 
seferi koordine ettiğini ve be-
şine liderlik yaptığını söyledi.

Antarktika ile ilgili bil-
giler veren ve bugüne kadar 
gerçekleştirilen seferlere iliş-
kin detaylar paylaşan Özsoy, 
ABD, Çin, Rusya ve Fransa 
gibi dünyanın önde gelen 
ülkelerinin bu bölgeyle ilgili 
hak iddialarını anlattı.

Koster Armatörleri ve İş-
letmecileri Derneği (KOS-
DER) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Pınar Kalkavan da dar 
kalıplara sokulmak istenen 
kadınların yaşamın her ala-
nında var olacağının açıkça 
ortada olduğunu söyledi.

Kadınların iş dünyasında 
eşit temsilinin öneminden 
bahseden Kalkavan, “Sektör-
deki kadın varlığının artması 
bizleri bir nebze mutlu edi-
yor. Bir an önce başlamasını 
temenni ettiğimiz bu değişi-
min başladığını burada görü-
yoruz.” diye konuştu.

Dünyadaki en büyük ikinci 
pazar konumunda olan Ak-
deniz çanağını temsil eden 
MedCruise Birliği’nin ilk 

Türk başkanı Figen Ayan, 30 
yıla yakın kruvaziyer sektö-
ründe farklı görevler üstlendi-
ğini, bugün Galataport İstan-
bul gibi önemli bir limanın 
başında olduğunu söyledi.

Hem MedCruise Birli-
ği’ndeki hem de Galataport 
İstanbul’daki kadın yönetici 
sayısından bahseden Ayan, 
şu değerlendirmelerde bu-
lundu: “Erkek egemen deniz-
cilik sektöründe her zaman 
kucaklayıcı bir şekilde kar-
şılandım. Her daim kadın-
erkek ayırt etmeksizin bana 
destek verildi. Türkiye’den 
aldığım ilhamı öne çıka-
rarak bu alanda sahip ol-
duğum tecrübeleri sektöre 
aktardım. Denizcilik sektö-
ründe çalışmak isteyen bir 
kız çocuğuna ilham olursam 
o zaman kendimi başarılı his-
sedeceğim. Kadın deniz gibi-
dir. Güçlü, uçsuz bucaksız, 
boyun eğmeyen, zapt edil-
meyen. Ancak bir o kadar ı-
lımlı, kucaklayıcı, iyileştiren, 
yeni ufuklara götüren.”
Akyıldız: “Lojistikte kadın 

sayısının artması lazım”
DEİK Türkiye-Togo İş 

Konseyi Başkanı Berna Ak-
yıldız da konseyin kurucu 
başkanı olduğundan bahsetti.

Lojistik sektöründeki 100 
çalışandan sadece 9,1’inin 
kadın olduğunu dile getiren 
Akyıldız, “Bunlar da beyaz 
yakalı. Lojistikte kadın ça-
lışan sayımız çok az. Oysa 
lojistik hızla dijitalleşiyor ve 

dönüşüyor. Kadının yara-
tıcılığından ve iş gücünden 
faydalanamıyor. Erkeklere 
yakın bir sayıda olmalı ve bu 
alandaki kadın sayısı artma-
lı.” şeklinde konuştu.

Uluslararası Taşımacılık ve 
Lojistik Hizmet Üretenleri 
Derneği (UTİKAD) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ayşem 
Ulusoy da iş dünyasında ka-
dınlara ilham olmanın öne-
minden bahsetti.

Kalkınma planlarında ka-
dının iş gücüne katılımına 
verilecek önemin sağlayacağı 
katkıları anlatan Ulusoy, lo-
jistikte kadın çalışan sayısını 
artırmak için yapılması gere-
kenlere değindi.

Arcas Göçmez: “Kadın 
istihdamına ve fırsat

eşitliğine önem veriyoruz”
Etkinliğe konuşmacı ola-

rak katılan Arkas Holding 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Arkas Lojis-
tik Hizmetleri Grup Baş-
kanı Diane Arcas Göçmez, 
kadın istihdamına ve fırsat 
eşitliğine önem verdiklerini 
söyleyerek, ana iş kolları de-
nizcilik, lojistik ve liman iş-
letmeciliği olmasına rağmen 
Arkas grubu bünyesinde ça-
lışan kadın oranının yüzde 
41 gibi yüksek bir oran oldu-
ğunu açıkladı.

Arcas Göçmez, Arkas ola-
rak kadın çalışanlara büyük 
değer verdiklerini vurgulaya-
rak fırsat eşitliği sağladıkları-
nı ve desteklediklerini söyledi.



16-18 Kasım 2022
Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi
İstanbul

Organizasyon EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti.

www.logitrans.istanbul

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

297x420 2022.indd   2297x420 2022.indd   2 26.01.2022   16:5826.01.2022   16:58



HAVA KARGO

18
MART 2022

sertifikası; hizmet kalitemize, 
operasyonel mükemmelliğe, ye-
nilikçi ve müşteri beklentilerini 
karşılamaya yönelik standart-
larımıza ve sürdürülebilir ba-
şarılarımıza işaret eden önemli 
bir kilometre taşıdır. Turkish 
Cargo, kullandığı ve geliştirdiği 
yeni teknolojiler, inovatif yakla-
şımlar ve beklentilerin ötesinde 
sunduğu hizmet kalitesiyle ha-
va kargo sektörünün en güve-
nilir çözüm ortakları arasında 
olmaya devam edecektir.”   

Cargo iQ Yönetici direktö-
rü Lothar Moehle; “Cargo iQ 
organizasyonunun Turkish 
Cargo ekibine Kalite Dene-
tim Sertifikası verebilmesin-
den büyük bir mutluluk du-

TURKISH Cargo, dünya ça-
pındaki hava kargo endüstrisi 
için kalite standartları oluş-
turma ve uygulama misyonu-
na sahip IATA (Uluslararası 
Hava Taşımacılığı Birliği) ilgi 
grubu olan Cargo iQ tarafın-
dan Kalite Denetim Sertifi-
kası almaya hak kazandı. 

IATA’nın Cenevre merkez-
li bağımsız denetim firması 
SGS (Société Générale de 
Surveillance (General Soci-
ety of Surveillance), Turkish 
Cargo’nun Cargo iQ gerek-
lilikleri kapsamında; operas-
yonel süreçlerin uyumu, müş-
terilerine sunduğu hizmetler 
ve genel kalite yönetimi dahil 
tüm süreçlerini inceledi. Ya-

yuyoruz. Dış denetçi, Turkish 
Cargo’nun, Cargo iQ’nun 
tüm üyelerimiz ve genel ola-
rak hava kargo endüstrisi için 
oluşturduğu süreç standartla-
rına uygun olduğunu doğru-
ladı ve onayladı. Tüm Turkish 
Cargo ekibine yoğun çalışma-
ları için tebriklerimizi iletiyor 
ve teşekkür ediyoruz. Kalite 
çalışması süreklilik gerektir-
diğinden, gelecek dönemde 
daha da fazla kalite iyileştir-
meleri için Turkish Cargo ile 
iş birliği yapmayı sabırsızlıkla 
bekliyoruz.”

Altyapısı, operasyonel ka-
biliyetleri, filosu ve alanında 
uzman ekipleriyle sürdürü-
lebilir bir büyüme sağlayan 
ve dünyanın ilk 3 hava kargo 
markasından biri olmayı he-
defleyen Turkish Cargo, yeni-
likçilik misyonu ile de dijital-
leşme ve inovasyon alanında 
öncü projeler geliştirerek sü-
rekli değişen dünyada hizmet 
kalitesini sürdürülebilir şekil-
de yükseltmeye devam ediyor.

Turkish Cargo
Hizmet Kalitesini
Cargo iQ İle Tescilledi

Pegasus SAF İle 
Türkiye’de
İlk Uçuşunu 
Gerçekleştirdi

THY Teknik’in Geliri 1 Milyar Doları Aştı

Turkish Cargo, özenle 
sunduğu global 
anlamdaki operasyonel 
hizmet kalitesini 
Cargo iQ sertifikası ile 
tescilledi.  

THY Teknik AŞ, 2021 yılında bir önceki yıla 
oranla yüzde 15,7 büyüme sağlayarak 
1 milyar 34 milyon dolar gelir elde etti.  

pılan kapsamlı denetim so-
nucunda Turkish Cargo’nun 
titizlikle yürüttüğü süreç ve 
hizmetlerinin Cargo iQ’nun 
kalite standartlarıyla uyumlu 
olduğu tespit edildi.

Türk Hava Yolları Genel 
Müdür (Kargo) Yardımcısı 
Turhan Özen; “Lojistik sek-
törünün kalite standartlarına 
karşı performansımızın bağım-
sız bir ölçütü olan Cargo iQ 

OPER ASYONLARINI 
ve faaliyetlerini “sürdürüle-
bilir çevre” anlayışıyla yö-
neten Pegasus Hava Yolları, 
Sürdürülebilir Havacılık 
Yakıtı (Sustainable Aviati-
on Fuel - SAF) kullanımıyla 
ilk yurt içi uçuşunu, 1 Mart 
2022 Salı günü İzmir Ad-
nan Menderes Havalimanı 
ile Sabiha Gökçen arasın-
da gerçekleştirdi. Neste 
Corporation kaynaklı SAF 
yakıtı ile Petrol Ofisi’nden 
tedariğini yapan Pegasus, 
Mart ayı boyunca her gün 
İzmir’den bir yurt içi uçuşu-
nu SAF ile gerçekleştirecek.

Sürdürülebilir havacılığa 
giden yolda, havacılık sek-

törü kaynaklı karbon ayak 
izini azaltmanın kritik bir ö-
neme sahip olduğunu ifade 
eden Pegasus Hava Yolları 
CEO’su Mehmet T. Nane, 
“Türkiye’nin de taraf oldu-
ğu Paris İklim Anlaşması 
gereği, 2030 yılına kadar 
karbon emisyonunun yüzde 
50 azaltılması öngörülüyor. 
Bunu mümkün kılabilecek 
önemli etkenlerden biri de 
Sürdürülebilir Havacılık 
Yakıtı kullanımının artırıl-
ması. 2019 yılından bu yana 
belirli yurt dışı uçuşlarımızı 
SAF ile gerçekleştiriyoruz. 
Bu uygulamamızı, Petrol O-
fisi ile iş birliği yaparak yurt 
içi uçuşlarımıza da taşıdık. 
Pegasus Hava Yolları ola-
rak, karbon salınımı düşük, 
çevreci ve sürdürülebilir 
kaynaklardan üretilen SAF 
ile ilk yurt içi uçuşumuzu 
gerçekleştirmenin mutlulu-
ğunu ve gururunu yaşıyo-
ruz.” dedi ve sözlerine şöyle 
devam etti: “Orta vadede 
filo dönüşümü ve offsetle-
me projeleri, uzun vadede 
ise yeni teknoloji uçaklar ve 
karbon yakalama teknoloji-
leri alanlarında çalışmaları-
mızı sürdürmeyi hedefliyo-
ruz. Desteklediğimiz IATA 
“2050’ye kadar Net Sıfır 
Karbon Emisyonu” kararı 

doğrultusunda sürdürüle-
bilir havacılığı desteklemek 
adına var gücümüzle çalış-
maya devam edeceğiz.”

Petrol Ofisi’nin her a-
landa üstün ürün ve hizmet 
kalitesi ile sektörüne öncü-
lük yaptığını vurgulayan 
Petrol Ofisi CEO’su Selim 
Şiper ise “Karada olduğu 
gibi denizcilik ve havacı-
lık yakıtlarında da sürdü-
rülebilirlik yaklaşımımızı 
yansıtan ileri teknolojili 
ürünlerimizle, bugünün ve 
geleceğin ihtiyaçlarına ge-
lişmiş çözümler sunuyoruz. 
2019 yılından bu yana yeni 
nesil Active-3 teknolojili 
yakıtlarımızla otomobil ve 

ticari araçlarda motoru te-
mizleyen, ömrünü uzatan, 
daha yüksek performans ve 
yakıt tasarrufu ile emisyon 
değerlerini minimize eden 
yakıtlar sunuyoruz. 

SAF ile ilk yurt içi uçuşu-
nu gerçekleştiren Pegasus, 
sürdürülebilir havacılığa 
giden yolda birçok çalışma 
gerçekleştiriyor. IATA’nın 
“2050’ye kadar Net Sıfır 
Karbon Emisyonu” kararı 
doğrultusunda, dünyada 
bu taahhütte bulunan öncü 
hava yolu şirketleri arasında 
yer alan Pegasus; 2030 yılı 
için ara dönem hedefini de 
belirledi. Bütün çalışmala-
rını bu hedef doğrultusun-
da şekillendiren Pegasus, 
2025’te filosunun tama-
mını Airbus NEO model 
uçaklardan oluşturma stra-
tejisi kapsamında, yakıt tü-
ketiminde bir önceki nesil 
uçaklara göre yüzde 15-17 
arasında tasarruf öngörü-
yor. Karbon emisyonunun 
kaynağında azaltılmasına ö-
nem veren Pegasus; filonun 
gençleştirilmesi, uçaklarda 
ağırlık azaltma çalışmaları, 
rotaların optimize edilmesi 
gibi operasyonel tedbirlerle 
sürecin kaynağında emis-
yon azaltma çalışmaları da 
gerçekleştiriyor. 

KÜRESEL uçak bakım ona-
rım (MRO) sektörünün en 
önemli aktörlerinden biri o-
lan Türk Hava Yolları (THY) 
Teknik AŞ, 2021 yılına ait 
finansal raporlarını açıkladı. 
Buna göre şirket, 2021 yılın-
da bir önceki yıla oranla yüz-
de 15,7 büyüme sağlayarak 1 
milyar 34 milyon dolar gelir 
elde etti ve pazar payını yüzde 
1,6’ya çıkardı.

2020 yılı itibarıyla küre-
sel çapta etkisini gösteren ve 
havacılık sektörünü durma 
noktasına getiren salgına rağ-
men 2021’de birçok başarıya 
imza atan Türk Hava Yolları 
Teknik AŞ, İstanbul Havali-
manı C/D Hangarları için üs 
bakım yetkisi aldı. İlk kez Bo-
eing 787 tipi uçağın üs bakım 
faaliyetlerini gerçekleştiren 
şirket, iniş takımları bakım 
sayılarını yüzde 40 artırdı ve 
iniş takımı bakım-onarım ka-
biliyetlerini genişletti.

Küresel çapta geniş bir coğ-
rafyaya yayılan birçok hava-
yolu kuruluşuna komponent 
ve uçak bakım hizmeti sunan 

Türk Hava Yolları Teknik AŞ, 
2021 yılında 672 uçağa üs ba-
kım hizmeti sağladı, 216 iniş 

takımına ve 100 binden fazla 
komponente bakım-onarım 
hizmeti sundu.

“Pandemi öncesi
büyüme seviyesini

aşmakta kararlıyız”
Finansal sonuçları değer-

lendiren Türk Hava Yolları 
Teknik AŞ Genel Müdürü 
Mikail Akbulut, havacılık 
sektörünün karşılaştığı en 
zorlu yıllardan birinin ardın-
dan, 2021 yılında kar edip 
büyüdüklerini gösteren bu 
rakamları duyurmaktan mut-
luluk duyduklarını söyledi.

MRO sektörünün orta-
lama cirosunun pandemi 
öncesi rakamlara göre yüz-
de 28 düşüş gösterdiğine 
dikkat çeken Mikail Akbu-
lut, “Şirketimiz bu süreçte 
3. parti gelirlerde yüzde 88 
seviyelerine ulaştı. Kapa-
sitemizi, kabiliyetlerimizi, 
müşteri portföyümüzü ve 
personel sayımızı sürekli 
artırarak büyüme planla-
rımızı gerçekleştireceğiz. 
2022 yılının sonuna kadar, 
pandemi öncesi dönemde 
yakaladığımız büyüme ve 
gelir seviyesini aşmakta ka-
rarlıyız.” dedi.
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Demiryolu Yatırım Payı
2023 Yılında Yüzde 63’e Ulaşacak
DEMIRYOL-IŞ Sendikası İstişare 
Toplantısı, Bolu’nun Abant Tabiat 
Parkı’nda bulunan otelde yapıldı. 
Toplantıya Ulaştırma Ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk-
İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 
TCDD Genel Müdürü Metin Ak-
baş, sendika temsilcileri ve daire 
müdürleri katıldı. Bakan Karaisma-
iloğlu, toplantıda yaptığı konuşma-
da, “Pandemi sürecinde, demiryolu 
taşımacılığının öneminin bir kez 
daha ortaya çıktığına, demir yoluna 
rağbetin arttığına şahit oluyoruz. 
Ülkemiz, bugün küresel bir lojistik 
süper güç olma hedefiyle Avrupa ve 
Çin arasında orta koridorda söz sa-
hibi olma hedefine yaklaşmaktadır. 
Bu hedefler doğrultusunda hükü-
metlerimiz döneminde ülkemizde 
ulaştırma ve haberleşme yatırımları 
içinde demiryollarımıza 271 milyar 
lira yatırım yaptık” dedi.

Lojistik merkezi kapasitesi
13,6 milyon tona ulaştı

Demiryolu yük taşımacılığında 
lojistik merkezlerinin önemine dik-
kati çeken Ulaştırma Bakanı Karais-
mailoğlu, Mersin (Yenice) ve Konya 
(Kayacık) Lojistik Merkezlerinin 
yanında 2021 yılında Kars Lojistik 
Merkezi’nin de yapımını tamam-
layarak hizmete açıldığını söyledi. 
Böylece işletmecilik yapılan lojistik 
merkez sayısının 12’ye, kapasitesi-
nin de 13,6 milyon tona ulaştığına 
vurgu yapan Karaismailoğlu, Lojis-
tik Merkezlerinden 2021 yılında 4,4 
milyon ton taşıma gerçekleştirildi-
ğini aktardı. “Özellikle uluslararası 
taşımalarımızdan Bakü-Tiflis-Kars 
hattında yapılan taşımalarda yüzde 
91 artış kaydettik” ifadelerini kul-
lanan Karaismailoğlu, İran hattında 
yapılan taşımalarda yüzde 66, Avru-
pa hattındaki taşımalarda yüzde 25 
artış gerçekleştirildiğini belirtti.

Kent içi raylı sistem hatlarında 
çalışacak araç imalatındaki yerlilik 
oranını 2023’te yüzde 80’e ulaş-
tırmayı hedeflediklerini kaydeden 
Karaismailoğlu, “Şehirler arası yük 
ve yolcu taşımacılığının yanında 
kent içi raylı sistemlerde de dünya 
çapında projeleri hizmete aldık. 29 
Ekim 2013’te hizmete açtığımız 
Marmaray’dan bugüne kadar 600 
milyon yolcu geçti. Ayrıca kent içi 
raylı sistem hatlarımızda çalışacak 
araç imalatındaki yerlilik oranımız 
yüzde 60’tır. Bu oranı, 2023’te yüz-
de 80’e ulaştırmayı hedefliyoruz. 
Milli Hızlı Tren Seti Projesi tasarım 
çalışmaları 2022 yılı içerisinde ta-
mamlanarak, ana komponentlerinin 
tedarikine başlanacak. Hedefimiz 
E5000 Projesi ile Elektrikli Ana Hat 
Lokomotif imalatında tasarım ka-
biliyeti kazanılması ve yerlilik ora-
nının yüzde 60’a yükseltilmesidir. 
Böylece ülkemizin bu alanda dışa 
bağımlılığını azaltacağız” diye ko-
nuştu.

Akıllı demiryolu ulaşım 
sistemlerini kuruyoruz

Demiryollarındaki konvansiyonel 
hatların yenilemesini tamamladıkla-
rını da ifade eden Karaismailoğlu, ko-
nuşmasına şöyle sürdürdü: “Yeni hat 
ve yüksek hızlı tren işletmelerinde 
çevre hassasiyetine maksimum önem 
veriyoruz. Demiryollarında, etkinlik, 
verimlilik, hareketliliği artırırken, 

çevreye verilen zararın da azaltılması 
için çalışıyoruz. Bu amaçla, ‘Akıl-
lı Demiryolu Ulaşım Sistemleri’ni 
kuruyoruz. Demiryollarında, yenile-
nebilir enerji kaynakları ile güçlü bir 
enerji altyapısının oluşturulmasına 
yönelik çalışmalarımız devam edi-
yor. Bu doğrultuda, ‘Enerji Yönetimi 
ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nın 
hazırlanması çalışmalarına başladık.”

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Avrupa’daki pazar payının 
değerlendirilmesi

Renault Trucks, Avrupa 
pazarında 6 tonun üzerindeki 
araç satışlarında yüzde 41’lik 
bir artış sergilerken diğer tüm 
bölgelerde de pazar paylarını 
artırarak başarılı sonuçlar el-
de etti. Fransa’da ise tüm seg-
mentlerde yüzde 29,8’lik oran 
ile son on yıldaki en yüksek pa-
zar payına sahip oldu. Özellik-
le yüzde 89 artışla Polonya’da 
(bin 705 araç) ve yüzde 56’lık 
artışla İngiltere’de iyi bir geliş-
me sağlandı. 

Ayrıca Renault Trucks, 
2021’de araç satışlarının yüz-
de 45’i ile satış sonrası bakım 
ve onarım anlaşmaları ger-
çekleştirerek servis sözleşme-

SCANIA, araştırma ve ge-
liştirme operasyonlarının bir 
parçası olarak geleceğin araç-
larının test edilip sürüleceği 
yeni bir test parkuru için yatı-
rım planını devreye alıyor. 

Scania’nın üretim te-
sislerinin bulunduğu 
Södertälje’yede gerçekleşecek 
bu yatırım ile ağır vasıtaların 
elektrifikasyonu ve zaman 
içinde otonom araçlardaki 
yeni teknolojilere öncülük et-
meyi hedefliyor. 

Scania, geleceğe yöne-
lik yatırımları kapsamında 
kısa süre önce yeni bir me-
tal döküm üretim tesisini 

RENAULT Trucks, genel 
olarak ekonominin canlan-
dığı ve ticari araç pazarla-
rında güçlü talebin oluştuğu 
bir yılın sonunda, üretim 
hatlarındaki arz kesintisi-
ne rağmen toplamda yüzde 
25 artışla 51 bin 460 adet 
araç satışına ulaştı. Rena-
ult Trucks, ayrıca sipariş 
alımında da yüzde 44 artış 
kaydedildi. 

Bölgelere göre araç tesli-
matları; Avrupa (Fransa ha-
riç) 24 bin 760, Fransa 21 bin 

222 adet olurken diğer ulusla-
rarası pazarlarda ise 5 bin 478 
adete ulaştı.

Tonajlara göre satışlarda 
ise; ağır ve orta segment araç-
lar 33 bin 422 (+27 yüzde), 
hafif ticari araçlarda ise 18 
bin 38 (+21 yüzde ) seviyele-
rinde gerçekleşti.

Doğu’da yüzde 8 gibi etkileyi-
ci bir başarı elde etti.

Afrika, Latin Amerika ve 
Asya’da Renault Trucks, Şili, 
Fas ve Endonezya’da dikkat çe-
kici performanslarla yüzde 16 
(+5 puan) pazar payı sağladı. 

2021 yılında pazardaki can-
lanma ve üretimde yaşanan 
kesintiler nedeni ile yaşanan 
araç sıkıntısı, ikinci el kam-
yonlara olan talebi arttırdı.  

2021’de Renault Trucks, 
Bourg-en-Bresse’deki İkinci 
El Kamyon Fabrikası’nda 300 
aracı dönüştürerek, en az 1 
milyon km yol için dayanıklı 
tasarlanan sınırlı sayıdaki kul-
lanılmış T Robust 13 L çekici 
serisini piyasaya yatırımlarına 
devam etti.

metrekarelik üç test salonu 
içeriyor. Aynı zamanda labo-
ratuvarda test numunesi ha-
zırlama tesisleri de yer alıyor. 

Laboratuvar öncelikle 
-40°C ila 70°C arasında deği-
şen iklim koşullarında pil per-
formansına ve kullanım ömrü 
değerlendirmesine odaklanı-

2030’da elektrikliye dönü-
şen kamyon hedefi yüzde 50 

Renault Trucks’ın elekt-
rikli kamyon yelpazesi, son 
yıllarda kesintisiz olarak ge-
nişliyor ve satış hacimleri de 
bu hızlı ilerlemeyi yansıtıyor: 
2021’de 249 elektrikli kam-
yon teslim edildi ve 613 sipa-
riş alındı. Avrupa pazarında, 
Renault Trucks’ın payı ise 
yüzde 17 olarak gerçekleşti.

Öte yandan Renault 
Trucks, artan hedeflerle stra-
tejisini hızlandırıyor: marka, 
2030’da satış hacminin yüz-
de 50’sini elektrikli araçların 
oluşturacağını ve 2040’a ka-
dar sunduğu araçların yüzde 
100’ünün karbonsuz olacağı-
nı açıkladı.

yor. Scania mühendisleri, pil 
ömrünü ve müşteri ihtiyaç-
larını optimize etmede özel 
kullanım için örneğin sıcak-
lık ayar noktası, şarj durumu 
penceresi ve şarj gücü profili 
ile ilgili olarak pil için en iyi 
çalışma koşullarını inceleme-
yi ve belirlemeyi amaçlıyor.

lerinin penetrasyonunda da 
istikrarlı bir büyüme kaydetti.

16 ton üzeri kamyon satış-
larında yüzde 20,7 artış kay-
dedilirken pazar payı yüzde 
8,8 olarak gerçekleşti.  

6-16 ton pazarında ise pa-
zar payı yüzde 7,3’e ulaşırken 
satışlar geçen seneye göre yüz-
de 11 arttı.

Renault Trucks, Avrupa 
dışındaki uluslararası bölge 
satışlarında yüzde 15 ve sipa-
rişlerinde yüzde 7 artış kay-
detti. Araç satışlarının yüzde 
30’una satış sonrası bakım 
onarım anlaşmalarının eklen-
mesiyle servis sözleşmelerin-
de de artış yaşandı.

Renault Trucks’ın Avru-
pa ve Fransa dışındaki diğer 
bölgelerde kaydettiği pazar 
payı artışı, 2021 yılına dam-
gasını vurdu. 16 ton üzerinde 
yüzde 6.7’lik pazar payı ile 
Türkiye’de son yılların en iyi 
ilerlemesini kaydetti ve Orta 

tamamladı. Aynı zamanda 
yine Södertälje’de bulunan 
akü montajı için yeni bir 
binanın çalışmalarına baş-
ladı. Son olarak ise yaklaşık 
975 milyon SEK’lik (İsveç 
Kronu) yatırım ile yeni bir 
test pisti inşa ederken mev-
cut pistleri de genişletecek. 
Projelerin 2026 yılına kadar 
sürmesi bekleniyor. 

Scania, İsveç’in Södertälje 
kentindeki araştırma ve geliş-
tirme tesislerinde yeni bir pil 
laboratuvarına 15,5 milyon 
Euro’luk bir yatırım yaptı. 
Laboratuvar, pil hücreleri, 
modüller ve paketler için 250 

Renault Trucks 2021’de
Satışlarını Yüzde 25 Artırdı

Scania Otonom Araçlardaki Yeni 
Teknolojilere Öncülük Etmeyi Hedefliyor

Renault Trucks, 2021 yılında büyüyen 
pazarda geçen seneye oranla satış adetlerini 
yüzde 25 artırarak toplam 51 bin 460 araç 
satışı gerçekleştirdi.

RENAULT TRUCKS TAM ELEKTRIKLI ÜRÜN YELPAZESINI GENIŞLETIYOR
BÖLGESEL taşımacılık i-
çin Renault Trucks T E-Tech 
ve inşaat uygulamaları için 
Renault Trucks C E-Tech ol-
mak üzere 44 tona kadar iki 
yeni model, 2023 yılında sa-
tışa sunulacak.  

Renault Trucks, müşterile-
rinin enerji geçişini destekle-
me taahhüdünü ve her türlü 
kullanım alanı için elektrikli 
kamyon sunma tutkusunu 
sürdürüyor. 2020’den bu ya-
na Renault Trucks, Fransa’da 
üretilen 3,1 tondan 26 tona 
kadar tam elektrikli kamyon-

larını sunuyor. 
Renault Trucks, 2023 yı-

lının başında elektrikli ürün 
gamında 44 tona kadar olan 
iki yeni modelinin satışına 
da başlayacak: bölgesel taşı-
macılık için Renault Trucks 
T E-Tech ve inşaat alanı için 
Renault Trucks C E-Tech.

Geniş yelpazede elektrik 
motorları ve bataryaları 
Renault Trucks’ın ağır hiz-

met yelpazesindeki bu yeni 
modeller, 490 kW’a (666 
bg’ne eşdeğer) kadar birleşik 
güç sağlayan iki veya üç elekt-

rik motoruyla donatılacak. 
Ayrıca Optidriver şanzıman 
donanımına sahip olacak. 

Renault Trucks T ve C E-
Tech modelleri, 180 ila 540 
kWh kapasiteli iki ila altı lit-
yum iyon batarya paketiyle 
ile güçlendirilecek. Araçların 
aküleri, 43 kW’a kadar alter-
natif akım (AC) ile 9,5 saatte, 
250 kW’a kadar doğru akım 
(DC) ile 2,5 saatte tamamen 
şarj edilebiliyor. Bu kamyonlar, 
tek şarjla 300 km, bir saatlik 
ara hızlı şarjla (250 kW) 500 
km’ye kadar menzile sahip. 

Renault Trucks T ve C E-
Tech, tüm üstyapılara ve do-
layısıyla her türlü kullanıma 
kolayca uyum sağlamak için 
elektrikli, elektromekanik ve 
vites kutusu üzerinde olmak 

üzere üç tip PTO ile donatı-
labiliyor: 

Bu yeni elektrikli modeller, 
44 ton azami yüklü ağırlığın-
da, 4x2 ve 6x2 çekici ile 4x2, 
6x2 ve 8x4 tridem kamyon 

versiyonlarıyla mevcut olacak.
2023 yılının birinci çey-

reğinde satışa sunulacak Re-
nault Trucks T ve C E-Tech, 
Renault Trucks’ın Bourg-
en-Bresse’deki fabrikasında 
üretilecek.

3,1’den 44 tona uzanan 
tam elektrikli ürün yelpazesi 
ve 360° müşteri desteği sunan 
Renault Trucks, stratejisini 
hızlandırıyor ve hedeflerini 
yükseltiyor: Renault Trucks, 
2030 yılına kadar araçlarının 
yüzde 50’sini elektrikli olarak 
sunmayı planlıyor.

Karayolu taşımacılığı sektöründe son 
dönemde yakından takip edilen otonom ve 
elektrikli araçlar ile ilgili gelişmeler, markaların 
gelecek planlarını da şekillendiriyor. 
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YURT içi ve yurt dışı pazarlarda-
ki yüksek performansı ile başarılı 
mali sonuçlara imza atan Anadolu 
Isuzu’nun net satışları bir önceki 
yıla göre yüzde 116 artışla 2 bin 
678 milyon TL olarak gerçekleşti. 
Şirketin 2021 yılı yurt içi satışları 
yüzde 92, İhracat satışları ise yüzde 
162 oranında artış gösterdi. 

Isuzu, 2021 yılında 4 bin 051 
adedi iç pazara, bin 6 adedi dış 
pazarlara olmak üzere, toplam 5 
bin 057 adet ticari aracın satışını 
gerçekleştirdi. 2020 yılı ile karşı-
laştırıldığında şirketin toplam satış 
hacmi yüzde 65,9 artış gösterdi. 
Anadolu Isuzu yurt içi satışlarda 
kamyon segmentinde yüzde 48,1, 
pick-up segmentinde yüzde 231,7, 
otobüs segmentinde yüzde 110 ar-
tış kaydetti. 2021 yılındaki toplam 
yurt içi satışlardaki artış ise yüzde 
63 oldu. Yurtdışı pazarlara yapılan 
satış adedi ise tüm segmentler top-
lamında bir önceki yıla göre yüzde 
78,7 arttı. 

Anadolu Isuzu, döviz kurunda-
ki değişimlerin, etkisini sürdüren 
pandemi koşullarına, küresel risk-
lere ve makroekonomik gösterge-
lere bağlı olarak dalgalı bir seyir 
izlediği 2021 yılında, kur riskini 
hassas bir şekilde yönetti. Önemli 
hammadde fiyatlarında önceki yı-
lın son çeyreğinden itibaren yaşa-
nan 2021 sonuna kadar sürerken 
navlun fiyatlarında, pandemi önce-
si döneme kıyasla çok ciddi artışlar 
yaşandı. Bununla birlikte, pandemi 
ile ortaya çıkan küresel talepteki 
sektörel değişim, arz sorunları ile 
de birleşerek çip konusunda küre-
sel bir tedarik sorunu haline dö-
nüştü. Anadolu Isuzu hammadde 
ve navlun fiyatlarındaki volatiliteyi 
uzun vadeli kontratlar ile hassas bir 
şekilde başarı ile yönetirken, yapı-
lan açıklamada çip tedariki ile ilgili 
kısa-orta vadede şirketin finansal 
tablolarını etkileyecek seviyede bir 
risk bulunmadığı belirtildi. 

Anadolu Isuzu Genel Müdürü 
Tuğrul Arıkan şirketin yıl sonu 
mali sonuçları ile ilgili değerlendir-
mesinde şunları söyledi: “Anadolu 
Isuzu olarak pandemi etkilerinin 
sürdüğü 2021 yılında yüksek bir 
performans yakaladık. Endüstri 
4.0 ve dijital transformasyon viz-
yonumuzla üretim altyapımızı A-
kıllı Fabrika teknolojilerini entegre 
ederek daha da ileri düzeye taşıdık. 
Bu sayede terzi usulü imalat ya-
parak yurt içi ve yurt dışı müşte-
rilerimizin talep ve ihtiyaçlarını 
en iyi şekilde karşıladık, müşteri 
memnuniyetini daha da yükselttik. 
2021 yılında özellikle midibüs-
otobüs segmentinde ihracatımızı 
önemli ölçüde artırırken, midibüs 
segmentinde 18’inci kez ‘İhracat 
Şampiyonu’ olduk. Yakaladığımız 

bu performansla elde ettiğimiz 
başarılar şirketimizin yıllık mali 
tablolarına da yansıdı. 2021 yılın-
da başarılı sonuçlara ulaşmamızda 
katkısı olan tüm çalışma arkadaş-
larıma ve değerli iş ortaklarımıza 
teşekkür ediyorum. Anadolu Isuzu 
olarak 2022 yılında çıtayı üretim 
yaptığımız her segmentte daha da 

yükseltiyor, mevcut pazarlarda-
ki konumumuzu güçlendirirken 
yurtdışında yeni pazarlarla büyü-
memizi sürdürmeyi hedefliyoruz. 
Anadolu Isuzu olarak ülkemizin 
yerli üretim gücüne, ihracatına ve 
ekonomisine çok yönlü katkıla-
rımızı bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da sürdüreceğiz.”

Isuzu 2021 Yılında da 
Büyümesini Sürdürdü
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Fabrika, 2021 yılında 19 bin 
910 adedi çekici, 2 bin 113 a-
dedi de kamyon olmak üzere 
toplam 22 bin 023 adet araç 
üretti. 2021’de Türkiye iç 
pazarında kamyon satışlarını 
bir önceki yıla göre yüzde 62 
oranında artıran Mercedes-
Benz Türk, bu dönemde 11 
bin 212 adetlik satış rakamı-
na ulaştı. Ürettiği kamyon-
ların yaklaşık yüzde 53’ünü 
ihraç eden ve 11 bin 798 adet 
kamyonu dünyanın farklı 
ülkelerine gönderen şirket, 
2021 yılında ihracatını bir 
önceki seneye göre yaklaşık 
yüzde 49 artırdı. Mercedes-
Benz Türk’ün ürettiği kam-
yon sayısı 1986’dan 2021 yılı 
sonuna kadar 311 bin 243 
adede ulaşırken; 2001 yılında 
başlayan kamyon ihracatı ise 
89 bin adedi aştı.

Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda 2021 yılında 

2 bin 185 adet 
otobüs üretildi

Mercedes-Benz Türk, Hoş-
dere Otobüs Fabrikası’nda 
2021 yılı içerisinde 2 bin 185 
adet otobüs üretti. Türkiye iç 
pazarında bu dönemde 221’i 
şehirlerarası, 130 adedi de 

TÜRKIYE otomotiv sana-
yiine yön veren 13 büyük 
üyesiyle sektörün çatı kuru-
luşu olan Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD), Ocak-Şu-
bat dönemine ait üretim 
ve ihracat adetleri ile pazar 
verilerini açıkladı. Yılın ilk 
iki ayını kapsayan dönemde 
toplam otomotiv üretimi bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 12 azalarak 196 
bin 194 adet, otomobil üre-
timi de yüzde 20 azalarak 
109 bin 322 adet olarak ger-
çekleşti. Traktör üretimiyle 
birlikte toplam üretim ise 
204 bin 72 adedi buldu.

2022 yılı Ocak-Şubat dö-
neminde traktör üretimi ile 
birlikte toplam üretim 204 
bin 72 adet olarak gerçekleşti.

2021 yılına göre, yük ve 
yolcu taşıyan ticari araçlar 
üretimi, 2022 yılı Ocak-
Şubat döneminde yüzde 2 

seviyesinde artarken, ürün 
grubu bazında üretim: Oto-
büste yüzde 14, minibüste 
yüzde 4, midibüste  yüzde  
54, kamyonette ve kamyon-
da yüzde 1 oranında arttı.

Ocak-Şubat döneminde 
kapasite kullanım oranları, 
hafif araçlarda (otomobil 
+ hafif ticari araçlar) yüz-
de 61, kamyon grubunda 
yüzde 66, otobüs-midi-
büs grubunda yüzde 20 ve 
traktörde yüzde 63 olarak 
gerçekleşti. Ocak-Şubat dö-
neminde Otomotiv Sanayi-
inin toplam kapasite kulla-
nım oranı yüzde 61 oldu.

Ocak-Şubat döneminde 
toplam pazar geçen yıla gö-
re yüzde 14 azalarak 91 bin 
839 adet düzeyinde gerçek-
leşti. Bu dönemde otomo-
bil pazarı ise yüzde 17 ora-
nında azaldı ve 66 bin 661 
adet oldu. Bu dönemde, o-

tomobil satışlarındaki yerli 
araç payı yüzde 37 olurken, 
hafif ticari araç pazarında 
yerli payı yüzde 64 olarak 
gerçekleşti.

2022 yılı Ocak-Şubat 
döneminde hafif ticari araç 
(minibüs + kamyonet) pa-
zarında ithalatın payı yüzde 
36 olarak gerçekleşti. 

Ağır ticari araç pazarı 
yüzde 4 arttı

2022 yılı Ocak-Şubat 
döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre toplam hafif 
ticari araç satışları yüzde 5, 
yerli hafif ticari araç yüzde 
7 artarken, ithal hafif ticari 
araç satışları yüzde 21 ora-
nında azaldı.

2022 yılı Ocak-Şubat dö-
neminde; bir önceki yılın 
aynı dönemine göre ağır ti-
cari araç pazarı yüzde 8 aza-
larak 4 bin 56 adet, kamyon 
pazarı yüzde 7 oranında aza-

larak 3 bin 708 adet, otobüs 
pazarı yüzde 40 oranında 
azalarak 134 adet düzeyinde 
ve midibüs pazarı yüzde 20 
oranında artarak 214 adet 
düzeyinde gerçekleşti. 

Son 10 yıllık ortalama-
lara göre 2022 yılı Ocak-
Şubat döneminde, toplam 
pazar yüzde 12, otomobil 
pazarı yüzde 14, hafif ticari 
araç pazarı yüzde 10 ve ağır 
ticari araç pazarı yüzde 4 
oranında arttı.

HOŞDERE Otobüs Fab-
rikası, Aksaray Kamyon 
Fabrikası ve iki farklı Ar-Ge 
merkezi ile Kovid-19 pan-
demisi ve çip krizinin göl-
gesinde geçen 2021 yılında 
önemli başarılara imza atan 
Mercedes-Benz Türk, yap-
tığı yatırımlarla da Daimler 
Truck dünyasındaki yerini 
sağlamlaştırdı. Türkiye’de 
kamyon ve şehirlerarası oto-
büs endüstrisinin lideri olan 
şirket, başarılarına yenilerini 
eklemek için 2022 yılında da 
çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’deki toplam yatı-
rım tutarı 1,3 milyar Avro’yu 
aşan Mercedes-Benz Türk, 
pandemi ve çip krizinin etki-
lerine rağmen; 2021’de oto-
büs, kamyon, Ar-Ge ve diğer 
alanlardaki hizmet ihracatın-
dan 1 milyar Avro’nun üze-
rinde gelir elde ederek başarı 
çıtasını bir üst seviyeye taşıdı.

Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sülün; 
“Mercedes-Benz Türk için 
birbirinden özel dönüm nok-
talarına ev sahipliği yapan 
2021 yılında, üretimimiz ile 
bugünü, , Ar-Ge çalışmaları-
mız ile de geleceği şekillendir-

meye devam ettik” dedi.
Sülün, “Aksaray Kamyon 

Fabrikamızın 35’inci yaşını 
kutladığımız 2021 yılında, 
çok önemli bir başarıya daha 
imza atarak adeta başarıları-
mızı taçlandırdık; bu dönem-
de toplam 22 bin 023 adetlik 
üretimle fabrika tarihimizin 
en yüksek kamyon üretim ra-
kamına ulaştık. Geçen yılın 
Ağustos ayında 300 bininci 
kamyonu banttan indiren 
Aksaray Kamyon Fabrika-
mız, kurulduğu günden beri 
sağladığı büyük katkılarla bir 
ilin kaderini değiştirdi. 2021 
yılında sattığımız 221 adet 
şehirlerarası otobüs ile bir kez 
daha Türkiye’nin en çok satan 
şehirlerarası otobüs markası 
olduk. Daha önceki yıllarda 
olduğu gibi, sunduğumuz ü-
rünler ve yeniliklerle 2021’de 
de sektöre yön verdik.”

Kamyon üretiminde
yeni bir rekor kırıldı

2021’de üretimini bir ön-
ceki yıla göre yüzde 61 ora-
nında artıran Mercedes-Benz 
Türk Aksaray Kamyon Fab-
rikası, söz konusu dönemde 
35 yıllık tarihinin en yüksek 
üretim rakamına imza attı. 

dan indirerek önemli bir dö-
nüm noktasına daha ulaştı.

Elektrikli kamyon ve çe-
kiciler için yüksek voltaj şarj 
dolum istasyonu kurulumu i-
le Türkiye’de bir ilki daha ger-
çekleştiren Mercedes-Benz 
Türk; iki aşamada tamamlan-
masını planladığı projenin ilk 
etabında tek seferde 350KW 
kapasite sağlayan iki adet şarj 
dolum istasyonu yatırımı ger-
çekleştirdi. Aralık 2021’de 
devreye alınan bu yatırım 
için yaklaşık 400 bin Avro’luk 
harcama yapıldı.

Yeni Tourrider 
Kuzey Amerika yollarında

Kuzey Amerika pazarına 
özel olarak geliştirilen yeni 
Mercedes-Benz Tourrider, 
Mercedes-Benz Türk Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nda üretilip, 
ihraç ediliyor. Karoseri pas-
lanmaz çelik malzemeden üre-
tilen Tourrider için Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nda yeni bir 
üretim binası inşa edildi.

Yeni Tourrider, Mercedes-
Benz markası olarak Amerika 
pazarı için Hoşdere’de üreti-
len ilk otobüs olmasının ya-
nında, fabrikanın paslanmaz 
çelikten ürettiği ilk otobüs 

unvanını da kazandı. Sadece 
Kuzey Amerika pazarında sa-
tılacak olan yeni Tourrider’ın 
Ar-Ge çalışmalarının önemli 
bir bölümü Hoşdere Otobüs 
Fabrikası Ar-Ge Merkezi ta-
rafından gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk’ün 
kamyon ve otobüs alanında-
ki 2.El faaliyetlerini sürdü-
ren TruckStore ve BusStore 
markaları, 2021 yılında hem 
iç pazar hem de ihracat pazar-
larında faaliyetlerini aralıksız 
olarak sürdürdü. 2021 yılın-
da 491 adet kamyon satışı 
ve 191 adet de otobüs satışı 
yapan TruckStore ve BusSto-
re; Almanya, Hollanda, Ma-
kedonya, Sırbistan ve Mısır’a 
gerçekleştirdiği ihracat ile 
Türkiye ekonomisine katkı 
sağlamaya devam etti.

Mercedes-Benz Türk’ün 
geçen yıl sattığı her 2 oto-
büsten 1’i ve her 4 kam-
yondan 1’inin bu avantaj-
lardan yararlanması Servis 
Sözleşmesi’nin gördüğü yo-
ğun talebin göstergesi.

şehir içi olmak üzere toplam 
351 adet otobüs satışı gerçek-
leştiren şirket, bir kez daha 
Türkiye’nin en çok satan şe-
hirlerarası otobüs markası ol-
du. Mercedes-Benz Türk, aynı 
zamanda sunduğu ürünler ve 
yeniliklerle 2021 yılında da o-
tobüs sektörünün yönünü be-
lirledi. Mercedes-Benz Türk, 
başta Batı Avrupa ülkeleri 
olmak üzere üretiminin yak-
laşık yüzde 76’sını ihraç ede-
rek, 2021 yılında bin 655 adet 
otobüsü yurt dışına gönderdi. 
1968’den 2021 yılı sonuna 
kadar şirketin ürettiği otobüs 
sayısı 98 bin 450 adede çıkar-
ken; 1970 yılında başlayan 
otobüs ihracatında ise 62 bin 
368 rakamına ulaşıldı.

300 bininci 
kamyonunu üretti

Açılışı 11 Ekim 1986 
tarihinde gerçekleştirilen 
Mercedes-Benz Türk Aksa-
ray Kamyon Fabrikası, 2021 
yılında 35’inci yaşını kutladı. 
Daimler Truck AG’nin önem-
li kamyon üretim üslerinden 
biri olan ve dünya standart-
larında üretim yapan fabrika, 
2021 içerisinde 300 bininci 
kamyonunu üretim bandın-

MB Türk, 2021’de
1 Milyar Avro’nun 
Üzerinde İhracat
Gerçekleştirdi

www.bestnakliyat.com.tr

Londra

Cardiff

Leicester

Glasgow

Manchester

1992’den bugüne Türkiye-İngiltere 
hattında ekspres servis

Kamyon ve 
şehirlerarası 
otobüs pazarında 
geleneksel hale 
gelen öncülüğünü 
2021 yılında da 
koruyan Mercedes-
Benz Türk, 1 milyar 
Avro’dan fazla ihracat 
gerçekleştirerek 
Türkiye ekonomisine 
yine önemli bir katkı 
sağladı.

Hafif Ticari Araç Pazarında
Yerli Araç Payı Yüzde 64 Oldu

Ocak-Şubat 
döneminde ticari 
araç üretimi bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 2 artış 
gösterdi. Bu 
dönemde, ağır ticari 
araç grubunda 
üretim yüzde 4 
artarken, hafif ticari 
araç grubunda da 
üretim yüzde 2 arttı. 
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Volkswagen İlk Elektrikli Hafif Ticari Modelini Tanıttı Volkswagen, ID.Buzz 
ve ID.Buzz Cargo’nun 
ilk gösterimini 
gerçekleştirdi. 
Markanın hafif ticari 
araç sınıfındaki 
tamamen elektrikli 
ilk modelleri, 
Hamburg’ta tanıtıldı. 

VOLKSWAGEN, hafif ti-
cari araç sınıfındaki tama-
men elektrikli ilk modeli olan 
ID.Buzz ve ID.Buzz Cargo’nun 
dünya prömiyerini gerçekleş-
tirdi. Yapılan açıklamaya göre, 
ID.Buzz, Volkswagen Ticari 
Araç tarafından Hannover’de, 
Volkswagen Grubu’nun Mo-
düler Elektrikli Tahrik Platfor-
munda (MEB) geliştirildi.

Markanın tamamen elekt-
rikli otomobiller için geliştir-
diği ilk ölçeklenebilir seri üre-

tim platformu olan MEB’in, 
farklı modeller ve segmentler 
için temel oluşturduğu ak-
tarıldı. MEB platformunun, 
geleceğin yeni modelleri için, 
yazılım ve teknolojinin daha 
da geliştirilmesine olanak tanı-
dığı bilgisi verildi.

Araçta yeni nesil sürüş asis-
tanlarına yer verildiği açıklan-
dı. Bu kapsamda, ID.Buzz’da, 
diğer araçlardan ve ulaşım 
altyapısından gelen sinyalleri 
kullanarak olası tehlikeleri 

gerçek zamanlı olarak tespit 
edebilen yerel uyarı sistemi 
‘Car2X’ yakın çevre ve tehlike 
uyarılarının standart olarak 
yer alıyor.Ayrıca, yeni ken-
di kendine park etme ve yarı 
otonom sürüş asistanının en 
son sürümü gibi teknolojile-
rin de opsiyonel olarak sunul-
duğu belirtildi.

Aracın tanıtımında konu-
şan Volkswagen yöneticileri, 
ID. Buzz’ın 1950’lerde yollara 
çıkan ‘Bulli’ modelinden esin-

lendiğini belirtirken, ID. Buzz 
versiyonlarının her ikisinin de 
T1’in (orijinal Bulli) stilistik 
unsurlarından yararlandığını 
açıkladı. Orijinal Bulli’de ol-
duğu gibi ID.Buzz’ın da arka-
dan itiş özelliğine sahip oldu-
ğunu da aktaralım.

Volkswagen ID. Buzz’ın 
teknik özellikleri

ID.Buzz ve ID.Buzz Cargo 
modellerinde toplam 82 kWh 
enerji sağlayan yüksek voltajlı 
lityum iyon batarya bulunu-
yor. Batarya, arka aksa entegre 
edilmiş olan 150 kW’lık elekt-
rik motorunu besliyor. Her iki 
aracın maksimum hızı elektro-
nik olarak 145 km/s ile sınır-
landırılmış durumda. Aracın 
elektrikli motoru 310 Nm’lik 
maksimum tork üretiyor.

Bataryanın konumu saye-
sinde düşürülmüş olan ağırlık 
merkezi sayesinde aracın di-
namizminde artış yakalandığı 
aktarılırken, ID. Buzz’ın dö-

nüş dairesi çapının yaklaşık 11 
metre olduğu açıklanıyor.

Öte yandan, elektrikli araç-
taki lityum iyon batarya, 11 kW 
alternatif akımla (AC) şarj edi-
lebildiği gibi, bir CCS konek-
törü aracılığıyla DC hızlı şarj 
istasyonunda 170 kW’a kadar 
artan bir güçte şarj edilebiliyor.

Bu şekilde şarj edildiğinde, 
bataryanın şarj seviyesi yak-
laşık 30 dakikada yüzde 5’ten 
yüzde 80’e yükseliyor.

Uzun dingil mesafesi, 
kompakt gövde

ID.Buzz’ın ve ID. Buzz 
Cargo’nun öne çıkan bir başka 
özelliği ise, 2,988 mm’lik aks 
mesafesiyle neredeyse mev-
cut Transporter T6.1 ile aynı 
değere sahip olmaları. Her iki 
versiyonun da uzunluğu 4.712 
mm. Toplam uzunluğa oranla, 
aks mesafesinin çok uzun ol-
ması, aracın kapladığı alandan 
en uygun şekilde yararlanılma-
sına imkan tanıyor. ID.Buzz’ın 

iki versiyonunun yüksekliği; 
spesifikasyona bağlı olarak, 
çatı anteni de dahil olmak 
üzere 1.937 mm veya 1.938 
mm. 1.985 mm’lik yeni model, 
T6.1’den 81 mm daha geniş. 
Ayrıca 11,1 metrelik dönüş ça-
pı da son derece düşük.

Avrupa lansmanı Eylül’de
ID. Buzz üretimine bu yı-

lın ilk yarısında başlanması ve 
sonbaharda Avrupa lansmanı-
nın gerçekleştirilmesi planla-
nıyor. ID. Buzz, elektrikli araç 
regülasyon ve homologasyon 
süreçlerinin tamamlanmasına 
paralel olarak Türkiye pazarı-
na sunulacak.

OTOMOTIV Sanayii Der-
neği (OSD), Taşıt Araçları 
Tedarik Sanayicileri Derneği 
(TAYSAD) ve Uludağ Oto-
motiv Endüstrisi İhracatçıla-
rı Birliği (OİB) temsilcileri, 
Avrupa Birliği (AB) üyesi 
ülkelerin Türkiye’de görevli 
büyükelçileri ile Bursa’da dü-
zenlenen toplantıda buluştu. 
Türk otomotiv sanayinin, AB 
ile ticaretinin geleceği adına 
önemli konu başlıklarının ele 
alındığı toplantıda; Türkiye-
AB ilişkilerinin ortak çıkarlar 
ışığında daha da derinleşti-
rilmesinin önemi bir kez da-
ha gözler önüne serildi. AB 
Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Nikolaus Meyer-
Landrut ve Otomotiv Sana-
yii Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Haydar Yenigün’ün 
açılış konuşmaları ile başlayan 
toplantıda; Gümrük Birliği, 
otomotiv sanayinde yeşil dö-
nüşüm konularına değinildi. 
Dijital dönüşüm alanında 
yaşanan süreçlerin de masa-
ya yatırıldığı toplantıda; AB 
ile Türkiye arasındaki mevcut 
kuvvetli ticari iş birliğinin da-
ha da geliştirilmesi üzerine de-
ğerlendirmelerde bulunuldu. 

“Türkiye, Avrupa değer
zincirlerinin 

önemli bir parçası”
Toplantıda konuşan AB 

Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Nikolaus Meyer-
Landrut, “Türkiye’nin en eski 
şehirlerinden, güzel ve tarihi 
Bursa’yı yeniden ziyaret etmek-
ten mutluluk duyuyorum. Bu 
sefer, meslektaşlarım AB üyesi 
ülkelerin büyükelçileri de ba-
na eşlik edecek. Birlikte tarihi 
zenginliğinin yanı sıra önemli 
bir sanayi merkezi de olan bu 
kentin kültürel özelliklerini 
görme olanağı bulacağız. Tür-
kiye, özellikle otomotiv, tekstil 
ve makine alanlarında olmak 
üzere, Avrupa değer zincirle-
rinin önemli bir parçası. Çok 
sayıda çok uluslu şirketin bir 
ayağı Bursa’da diğer ayağı da 
Avrupa’da bulunuyor. Bursa 
ziyaretimizdeki temaslarımız, 
Avrupa Yeşil Anlaşması ve o-
nun Gümrük Birliği açısından 
önemi çerçevesinde Türkiye ile 
olan iş birliğimize odaklana-

cak. İklim siyasetin ötesine ge-
çer ve bu konuda iş birliği şart. 
Bu alandaki çabalarımızı sür-
dürmeye hazırız” diye konuştu.

Çelik: “Gümrük Birliği, 
Türkiye ekonomisinin 

dönüşümünde önemli rol 
oynadı”

OİB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Baran Çelik ise öngörü-
lenden daha uzun süre yürür-
lükte kalan Gümrük Birliği 
Kararı’na ilişkin konulara dik-
kat çekerek, “Gümrük Birliği, 
ülkemizin AB’ye tam üyeliği 
öncesinde geçiş dönemi düzen-
lemesi olarak yürürlüğe konul-
muştu. Bununla birlikte, Güm-

rük Birliği Türkiye’nin AB’ye 
tam üyelik perspektifinin hala 
netleşmemiş olması sonucun-
da öngörülenden daha uzun 
süre yürürlükte kaldı.  Gümrük 
Birliği, tesis edildiği günden 
bugüne kadar, gerek Türki-
ye gerekse AB ekonomilerine 
önemli kazanımlar sağladı ve 
Türkiye ekonomisinin dönü-
şümünde önemli rol oynadı” 
açıklamasını yaptı. “Bugün bir 
taraftan Türkiye ve AB tarafın-
dan Gümrük Birliği’nden elde 
edilen kazanımların en üst dü-
zeye çıkarılması, diğer taraftan 
sistemik sorunlara çözüm bu-
lunması ve günün koşullarına 

uyarlanması amacıyla Gümrük 
Birliği’nin güncellemesi önem 
taşıyor” ifadelerini kullanan 
Çelik, “Otomotiv endüstrisi 
olarak, Türkiye’nin AB’ye tam 
üyelik hedefi doğrultusunda 
Gümrük Birliği’nin modernize 
edilmesini destekliyor, resmi 
müzakerelerin bir an önce baş-
lamasını istiyoruz” dedi.  

Yenigün: “Yeşil dönüşüm 
konusunda AB ile özel bir 
iş birliği oluşturulması son 

derece önemli”
OSD Yönetim Kurulu Baş-

kanı Haydar Yenigün de top-
lam üretiminin yaklaşık yüzde 
75’ini ihraç eden, ihracatının 
ise yaklaşık yüzde 80’ini AB 
pazarına yapan Türk otomotiv 
sanayinin AB’deki tüm gelişme 
ve gereklilikleri takip ettiğini 
söyledi. Yeşil Mutabakat ko-
nusunda yapılan çalışmalara 
da değinen Yenigün, döngüsel 
ekonomi ile ilgili gelişmeleri 
aktardı. Yenigün “Çok kat-
manlı ve kompleks tedarik 
yapısı nedeniyle otomotiv sa-
nayinin Sınırda Karbon Dü-
zenlemesi Mekanizması’nın 
kapsamına alınmaması gerek-
tiğini düşünüyoruz. Bildiğiniz 
gibi Avrupa Otomobil Üreti-

cileri Derneği’nin (ACEA) de 
benzer bir bildirimi olmuştu. 
Gerek Gümrük Birliği gerek-
se otomotiv ticareti açısından 
yeşil dönüşüm konusunda AB 
ile özel bir iş birliği ve danışma 
mekanizmasının oluşturulması 
son derece önemli” diye konuş-
tu. Yenigün, aday ülke olması 
sebebiyle Türk firmalarının 
hızlı ve kolay yeşil dönüşüm 
için AB fonlarına erişimin ko-
laylaştırılmasının önemine dik-
kat çekti.

TAYSAD Yönetim Kuru-
lu Başkanı Albert Saydam ise 
otomotiv sanayinin dijital dö-
nüşümü büyük bir dikkatle ele 
aldığını belirterek, bu alanda 
AB ile bir bütün olarak hareket 
edilmesi gerektiğini vurgula-
dı. Saydam, “Dijital dönüşüm 
alanında yapılan her çalışmada 
odak noktası, insandır. Bunun 
yanında diğer AB projelerin-
de olduğu gibi, dijital dönü-
şüm alanındaki yapılanmada 
da toplumun tüm kesimlerine 
ulaşılması ve hepsinin faydası-
nın gözetilmesi öncelik olma-
lı. AB’nin önemli ortağı olan 
Türkiye’nin bu kapsamda des-
teklenmesini ve iş birliklerinin 
artırılmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye Otomotiv Sanayii 
AB Yetkilileri İle Buluştu
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve Uludağ 
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) temsilcileri ile Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin 
Türkiye’de görevli büyükelçileri Bursa’da bir araya geldi.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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OSD’nin sektörün ya-
şadığı köklü değişimi ya-
kından takip ederek, bu 
gelişmeler üzerinden bir 
yol haritası oluşturmak için 
çalıştığını vurgulayan Yeni-
gün, “Göreve geldiğim 2018 
yılından bu yana sanayimi-
zin küresel rekabetçiliğini 
geliştirmek amacıyla ihtiyaç 
ve beklentilerimizi ifade 
edip çözüm önerileri geliş-
tirmek, ekosistemimizin 
topyekun gelişmesi için ça-
lışmak, küresel otomotivin 
içinden geçtiği dönüşümün 
önemli bir parçası olmak en 
önemli hedeflerimiz oldu. 
Sadece kısa vadeli konular 
odağında değil, sanayimizi 
gelecekte daha da kuvvetli 
bir küresel oyuncu haline 
getirmek adına uzun vadeli 
planlara da odaklandık. Bu 
amaçla 2021 yılında OSD 
olarak vizyonumuzu yenile-
dik ve yol haritamızı belir-
ledik. Bu bir bayrak yarışı. 

TÜRKIYE otomotiv sanayi-
ine yön veren 13 büyük üye-
siyle sektörün en köklü kuru-
luşu olan Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD), 47’nci Ola-
ğan Genel Kurulu’nu gerçek-
leştirdi.  Cumhurbaşkanlığı 
Yatırım Ofisi Başkan Burak 
Dağlıoğlu, Sanayi ve Tekno-
loji Bakan Yardımcısı Çetin 
Ali Dönmez, kamu temsilci-
leri ile sektörün paydaş sivil 
toplum kuruluşlarının baş-
kanlarının da katıldığı Ge-
nel Kurulda; otomotivdeki 
dönüşümün Türkiye’ye yan-
sımaları, bu yansımaların 
sonucunda meydana gelen 
riskler ve fırsatlar ile sanayi-
nin gelecek vizyonuna ilişkin 
önemli mesajlar paylaşıldı. 
2022 Olağan Genel Kurul 
toplantısında Haydar Yeni-
gün OSD’nin Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı’nı Cengiz 
Eroldu’ya devretti. OSD’nin 
yeni döneminde Başkan Veki-
li Süer Sülün, Başkan Yardım-
cıları Münür Yavuz, Erdoğan 
Şahin ve Aykut Özüner oldu.
“Türkiye otomotiv sanayiini 

başarılarla dolu bir 
yolculuk bekliyor”

Genel kurulda konuşan 
Haydar Yenigün, “Derneği-
miz, 48 yıldır otomotiv sana-
yiinin gelişimi için çalışmala-
rını tüm hızıyla sürdürüyor. 
Göreve geldiğim tarihten bu 
yana son derece kıymetli ça-
lışmalara imza attık. Sektö-
rümüzün diğer değerli sivil 
toplum kuruluşlarıyla ortak 
hareket ederek birçok konuda, 

TÜRKIYE otomotiv tedarik 
sanayinin çatı kuruluşu Taşıt 
Araçları Tedarik Sanayicileri 
Derneği’nin (TAYSAD) 43’ün-
cü Olağan Genel Kurul toplan-
tısı, TAYSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Albert Saydam’ın ev 
sahipliğinde; üyeler ile paydaş 
kurumlarının temsilcilerinin 
katılımıyla düzenlendi.

Derneğin genel merkezin-
de gerçekleştirilen ve pandemi 
kuralları gereği yoğun önlem-
lerin alındığı etkinlik, dijital 
olarak toplantıyı takip etmek 
isteyenler için canlı olarak da 
yayınlandı. Toplantının açılış 
konuşmasını yapan TAYSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Albert Saydam, “2021’de 
dünyada araç üretimi artar-
ken, Avrupa’da araç üretimi 
azaldı. Avrupa, 2022’de bu 
açığı kapatacak ve dünyanın 
büyümesinden daha büyük 
bir büyüme gerçekleştirecek 
gibi görünüyor. 2023’te ise 
dünyaya paralel yüzde 8’lik 
bir büyüme var. Uluslararası 
kurumların bu raporlarına 
baktığımızda, gelecek dö-
nem için olumsuz tahminler 
üzerine hazırlandığını görü-
yoruz. Bu olumsuz tablolara; 
bu salondaki kişiler ve kanun 
koyucunun ortak çalışmasıyla 
önüne geçilebileceğinin altını 
çizmek istiyoruz. Çünkü bu 

tahminlerde; Türkiye’nin 13. 
sıradan 15. sıraya gerilemesi, 
üretimde aldığı payın düşme-
si öngörülmekte. Bunu nasıl 
aşabiliriz? En büyük silahı-
mız; güçlü iç pazar. İç pazarın 
hareketlendirilmesi, satışları-
nın artırılması ile gerilemenin 
önüne geçebiliriz. Gerileyen 
bir tempoda gidersek, bu bir 
duraklama dönemini işaret 
edecek. Bunun için önemli 
adımlar atmalıyız, attırmalı-
yız” açıklamasını yaptı.

“Yüzde 50 oranını
yakalamayı hedefliyoruz”
Otomotiv tedarik sanayi-

sinin hem toplam ihracattan 
hem de otomotivden aldığı 

payın her geçen gün artışa geç-
tiğini vurgulayan Saydam, “Bu 
oran 2010’ların ortasında yüz-
de 34’lerdeyken, geçen sene 
yüzde 41 oldu. İlk iki aya bak-
tığımızda ise yüzde 44’e çıktı. 

Otomotiv tedarik sanayi o-
larak yüzde 50 oranını yakala-
mayı hedefliyoruz. Tabii ki bu 
oranı araç ihracatının artışa 
geçtiği bir trendde yakalamak 
istiyoruz. Ortak bir gayemiz 
var; otomotiv sanayi ihracatı-
nın artması, Türkiye’nin ihra-
catının artması” dedi.

Elektrikleşme konusunda 
da önemli açıklamalarda bulu-
nan Saydam, “Elektrikleşme-
nin faz farkından dolayı, bunu 
yapamayacak coğrafyaların da 
olacağını kabul etmeliyiz. Bir 
taraftan ülkemizde yeni tek-
nolojilerde üretim yaparken, 
bir taraftan faz farkıyla elekt-

rikleşmenin daha sonra ola-
cağı ülkelerde gerçekleşecek 
konvansiyonel araçların üre-
tim fırsatlarını kovalamalıyız. 
Bu koridoru iyi kullanmamız 
lazım. Bu adımı atmak için de 
büyük bir ihtimal Türkiye’den 
değil, orada yerel üretim yap-
maya hazır olmalıyız” dedi. 
“Bir aracın yüzde 80’ini üret-
me yetkinliğimiz var. 2030’da 
bunun yüzde 15’e düşme riski 
vardı fakat bu konuda anons 
edilen yatırımlar 2030’a olum-
lu bakmamızı temin ediyor” 
diye konuştu.

Saydam, “Türkiye’nin ta-
sarım, tedarik ve teknoloji ile 
2030 senesinde dünyanın ilk 
10 ülkesi arasına girmesini 
hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşa-
bilmek için de akıllı, çevreci ve 
sürdürülebilir çözümler sun-
mayı amaçlıyoruz” dedi. 

devletimizin de ciddi destek-
leriyle önemli sonuçlar aldık. 
2019 yılının sonu ne yazık ki 
tüm dünya için yeni bir döne-
min başlamasına sebep oldu. 
Hayatımıza giren Kovid-19 
pandemisi sosyal hayattan iş 
yaşamına, eğitimden sağlık 
konusuna kadar pek çok ala-
nı etkisi altına aldı. Otomotiv 
sektöründe de ezberler bozul-
du. Devamında yaşanan teda-
rik sorunları, maliyet artışları, 
küresel ekonomik gelişmeler, 
iklim politikaları gibi tüm 
konuları yakından takip ettik. 
OSD olarak tüm bu kritik 
konularda alınması gereken 
önlemleri, izlenmesi gereken 
politikaları her zaman, her 
platformda dile getirdik. 
Dünya genelinde yaşanılan 
tüm sorunlara karşın sana-
yimizin geldiği noktayı son 
derece kıymetli buluyorum. 
Türkiye otomotiv sektörünü 
başarılarla dolu bir yolculuk 
bekliyor” ifadelerini kullandı.

Cengiz Eroldu, “Yeni tek-
nolojiler, yeni enerji ve jeo-
politik dengeler, pandemi 
sonrası bozulan tedarik zinci-
ri, yetenekli insan darboğazı 
ve iklim değişikliği çağında, 
sanayiimizin önündeki mey-
dan okumalar artmış ve çe-
şitlenmiş durumda. AB ile 
bütünleşik olarak gelişmiş o-
lan Türk otomotiv sanayii de 
önemli meydan okumalarla 
karşı karşıya. Değişen tekno-
loji nedeniyle, yerlilik oranla-
rında azalma riski yaşıyoruz. 
Enerji fiyatları artarken, yeni 
ürünler, orta ve düşük gelirli 
insanlar için aşırı pahalı hale 
geliyor. Korumacı ekonomik 
politikalar kuvvetleniyor. Bu 
zorluklara rağmen sanayii-
mizin gelişimini/büyümesini 
sürdürmek istiyoruz” ifadele-
rini kullandı. 

Başarı ödülleri 
sahiplerini buldu

Olağan Genel Kurul ay-
rıca, 1990’lı yıllardan bu 
yana düzenlenen ve ge-
leneksel hale gelen OSD 

Başarı Ödülleri’nin sahip-
leri açıklandı. 2021 yılı 
performansları sonucunda 
sahipleri belirlenen OSD 
Başarı Ödülleri’nde, OSD 
üyeleri arasında tutar bazın-
da en yüksek ihracatı gerçek-
leştiren üç üye ve yıllık bazda 
ihracatını tutar bazında yüz-
desel olarak en fazla artıran 
bir üye İhracat Başarı Ödülü 
almaya hak kazandı.

2021 yılında en fazla pa-
tent tescili yapan 3 OSD üye-
si “Teknoloji Başarı Ödülü” 
almaya hak kazanırken, ilk 
kez 2019 yılında takdim edil-
meye başlanan, bağımsız bir 
jürinin değerlendirmesi sonu-
cunda belirlenen Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Projesi 
alanında ise bir OSD üyesi 
ödüle layık bulundu.

OSD Üyeleri’nin kalite 
anlayışı, teslimat güvenirli-
ği, teknoloji geliştirmedeki 
yetkinliği ve rekabetçilik 
kriterleri çerçevesindeki de-
ğerlendirmeleri ile belirlenen 
“Başarı Ödülleri”, “Teknoloji 
ve Yenileşme” ile “Sürdürüle-
bilirliğe Katkı Ödülü” kate-
gorilerinde ödül alan tedarik 
sanayi firmaları da belirledi.

Derneğimizin Cengiz Erol-
du başkanlığında, yenilenen 
vizyonumuz doğrultusunda 
güzel çalışmalara imza ata-
cağına inanıyorum” dedi.

Eroldu: “Zorluklara 
rağmen sanayiimizin 

gelişimini sürdüreceğiz!”
OSD’nin Yönetim Kuru-

lu Başkanlığı’na gelen Cen-
giz Eroldu ise “Değerli baş-
kanımız Haydar Yenigün’e 
2018 yılından bugüne bü-
yük bir özveri ve başarı ile 
yürüttüğü başkanlık görevi 
nedeniyle huzurlarınızda 
teşekkürlerimi sunuyorum. 
OSD, sektörün rekabetçili-
ğini korumak ve geliştirmek 
için öncülük görevini yak-
laşık yarım asırdır başarı ile 
sürdürüyor. Bu değerli der-
neğe başkanlık yapmak hem 
bir ayrıcalık hem de önemli 
bir sorumluluk. Kıymetli 
üyelerimizin bana verdiği 
görevin ağırlığının farkın-
dayım ve bana olan güven-
leri için teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

OSD Başkanlığı’na
Cengiz Eroldu Seçildi

Haydar Yenigün (sağda) OSD’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 
Cengiz Eroldu’ya devretti.

TAYSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Albert Saydam

Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD), 
47’nci Olağan 
Genel Kurulu’nu 
gerçekleştirdi. 
Genel Kurul’da 2018 
yılından bu yana 
derneğin yönetim 
kurulu başkanlığını 
başarı ile yürüten 
Haydar Yenigün 
görevini Cengiz 
Eroldu’ya devretti.      

“Elektrikleşmenin Faz Farkından 
Doğacak Fırsatları Kovalamalıyız”
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OTOKOÇ ve Birmot’un güçleri, 
“Otokoç” adı altında birleşiyor. O-
tokoç Otomotiv tarafından yapılan 
açıklamaya göre söz konusu yeni ya-
pılanmayla birlikte daha önce Oto-
koç ve Birmot altında yer alan tüm 
araç markaları ve hizmetler Otokoç 
markası altında toplanıyor. 

Otokoç Otomotiv çatısı altın-
daki Otokoç ve Birmot’un tek bir 
isim altında birleşmesinin getirdiği 
avantajlara dikkat çeken Otokoç 
Otomotiv Perakende Genel Müdür 
Yardımcısı Uğur Güven konuyla il-
gili olarak şunları söyledi: 

“Yaptığımız araştırmaların da or-
taya koyduğu gibi Otokoç ve Birmot 
gibi aynı hedefe sahip iki ayrı hizmet 
markasının tek bir isim altında bir-
leşmesinin çok sayıda avantajı bulu-
nuyor. Koç Holding çatısının yarattı-
ğı güven ve bilinirlikle geçmişi 94 yıl 
öncesine kadar uzanan Otokoç’un 
işinin uzmanı, köklü ve saygın bir 
marka olarak konumlanması, hiz-
met verdiği diğer faaliyet alanların-
dan kaynaklanan güç ve çeşitlilik, 
yurt dışında da faaliyet göstermesi ve 
sektör sözcüsü olarak konumlanması 
ise söz konusu uygulamada karar kı-
lınmasının diğer önemli rasyonelleri 
arasında yer alıyor. 

‘Türkiye’nin en önemli ve en ino-
vatif ’ şirketlerinden biri olarak ko-
numlanan, tüketici bilinirliği yüzde 
90’ları aşan, sektörel sivil toplum ku-
ruluşlarında aktif rol alarak otomotiv 
sektörünün büyümesine ilave katma 
değer yaratmaya devam eden Otokoç 
Otomotiv, bu birleşme ile şimdi da-
ha da büyüyecek. ‘Yenilikçi mobilite 
çözümleri geliştiren, küresel ve lider 
referans noktası olma vizyonu’ doğ-
rultusunda hayata geçirilen bu yeni 
güç birliği ile kurum olarak büyüme-
ye devam ederken, Türkiye mobilite 
sektöründeki liderliğimizi daha da 
pekiştireceğimize ve otomotiv pera-
kende sektörünün daha da güçlene-
ceğine yürekten inanıyorum.”

Türkiye ve dünyanın önde gelen 
markaları tek çatı altında

Otokoç Otomotiv çatısı altında 
hizmet veren Birmot ve Otokoç’un 
tek bir isim altında birleşmesiyle bir-
likte Ford, Ford Trucks, Volvo, Fiat, 

Alfa Romeo, Jeep ve Maserati mar-
kaları Otokoç bünyesinde toplandı. 
Türkiye otomotiv pazarından yüzde 
8’in üzerinde pay alan şirket, araç ki-
ralama ve araç paylaşımı alanlarında 
da hizmet veriyor. Bugün dokuz ül-
kede 400’e yakın noktaya ulaşan ve 
Türkiye dışında Yunanistan, Maca-
ristan, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs, Ku-
zey Irak, Azerbaycan, Kazakistan ve 

Otokoç ve Birmot, tüm 
faaliyetlerini Otokoç 
olarak devam ettirecek. 
Söz konusu yeni 
yapılanmayla birlikte 
tüm araç markaları ve 
hizmetler Otokoç adı 
altında toplanıyor.       

Otokoç ve Birmot 
Güç Birliğine Gitti

Otokoç Otomotiv Perakende Genel 
Müdür Yardımcısı Uğur Güven

Gürcistan’da araç kiralama hizmeti 
veren Otokoç Otomotiv, Avis Bud-
get Group’un Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika (EMEA) bölgesindeki en bü-
yük lisans ve yatırım ortaklarından.
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stratejik baktığı ilk 3 pazar-
dan biri olan Türkiye’de bu 
alandaki pazar paylarını iki 
katına çıkarmayı hedefledik-
lerine değinen Ağır Vasıta 
Satış Direktörü Erol Şimşir, 
uluslararası taşımacılıktaki 
hareketlilik, lojistik sektörün-
deki güçlü büyüme ve inşaat 
sektöründeki gelişmelere pa-
ralel olarak pazarın daha da 
güçlenmesini beklediklerini 
ifade etti. 

Avrupa’da 2021 yılında 
ağır vasıta orijinal ekipman 
pazarında yüzde 25, değişim 
pazarında ise yüzde 12’lik bir 
artışla Michelin’in pandemi 
koşullarına rağmen oldukça 
başarılı sonuçlar elde ettiği-
ne dikkat çeken Erol Şimşir, 
‘Bu başarının arkasında ise 
Michelin’in tüm dünyaya ör-
nek olan; araç filo lastik yö-
netimi, verimliliği, güvenliği 
ve bakımı konusunda verdiği 
360 derecelik hizmet yer alı-
yor. Avrupa’da 80 yıldır yak-
laşık 20 ülkede devam eden 
Effitire hizmetlerini, lojistik 
sektörünün hızla büyüyen şir-
ketlerine de taşıyan Michelin, 

ITALYA ve Almanya ile bir-
likte Avrupa’daki pazar bü-
yüklüğü ve potansiyeli açısın-
dan ilk 3’te yer alan Türkiye 
ağır vasıta pazarı, pandemi 
döneminde Avrupa ve Türki-
ye arasında artan dış ticaret 
ivmesiyle birlikte güçlenmeye 
devam ediyor. Buna paralel 
olarak gelişen uluslararası ta-
şımacılık ise beraberinde bir-
çok sektörü hareketlendiriyor. 

Ağır vasıta lastik pazarı da 
pandemiye rağmen lastik pa-
zarı içindeki güçlü konumu-
nu korumaya devam ediyor. 
Ağır vasıta lastik pazarı 2021 
yılında 2 milyon adetlik satış 
rakamına ulaşırken pazarın 
2022 yılında da yüzde 3 ci-
varında büyümesi bekleniyor.  
Pazarda yaşanan bu gelişme-
ler doğrultusunda ağır vasıta 
segmentinde yeniden yapılan-
maya giden Michelin Türkiye, 
vites yükselterek önümüzdeki 
dönemde ağır vasıta lastik 

segmentinde pazar payını iki 
katına çıkarmayı hedefliyor. 

Michelin gerçekleştirdiği 
yeniden yapılanmaya paralel 
olarak, ülkemizin ağır vasıta 
pazarındaki yüksek potan-
siyeli daha güçlü bir şekilde 
değerlendirmek üzere, Ağır 
Vasıta Satış Direktörlüğü 
pozisyonuyla birlikte yeni ve 
odaklanmış bir satış organi-
zasyonu kurarak ilk adımı 
atmış durumda.  Ağır Vasıta 
Satış Direktörü Erol Şimşir’in 
liderliğindeki ekip; yeni ürün 
ve markalarının yanı sıra 
özellikle sunduğu yenilikçi 
çözümler ve satış kanallarıyla 
dikkat çekiyor. 

Ağır vasıta lastik katego-
risinde Michelin Grubu’nun 

minde en önemli unsurların 
başında geliyor. Michelin 
Filo Çözümleri ile lastik sat-
manın da ötesinde, lastik ile 
ilgili tüm sorunları yönetme-
yi amaçlayan 360 derecelik 
bir hizmet sunuluyor.

Yeniden yapılanma dö-
neminde müşteri deneyimi-
ne daha da fazla odaklanan 
Michelin, bu konuda birçok 
müşteri anketi düzenleyerek 
buradan aldığı geri bildirim-
lere göre bir aksiyon planı o-
luşturdu. Tedarik konusunda 
attığı adımlarla oluşturduğu 
ön sipariş sistemiyle ürünün 
bulunabilirliğini artırdık-
larına dikkat çeken Şimşir, 
dünyada yaşanan tedarik 
zinciri sorunlarına rağmen 
daha 2021 yılı Kasım ayında, 
2022 yılının ilk 3 ayı için ön 
siparişlerini verdiklerini ifade 
etti. Bu sayede Michelin Tür-
kiye, bağlı bulunduğu Mic-

helin Orta Avrupa Bölgedeki 
21 ülke arasında tedariği en 
yüksek olan ülke konumuna 
gelmiş durumda. 
Öncelik büyüme göstermesi 

beklenen dört sektörde
Bununla birlikte ağır vasıta 

pazarında önceliklendirecek-
leri segmentlere yönelik bir 
çalışma da başlattıklarına de-
ğinen Şimşir, uluslararası nak-
liye, bölgesel nakliye, inşaat, 
şehir içi ve dışı insan taşımacı-
lığı olmak üzere, ağır vasıtada 
dört temel segmente odaklan-
dıklarını belirtti. 2022 pazar 
öngörüsünde özellikle yüzde 
21 büyüme beklentisiyle in-
şaat ve yüzde 13 büyüme bek-
lentisiyle uluslararası taşıma-
cılık segmentlerinin büyüyen 
segmentler olarak öne çıktı-
ğını belirten Şimşir, her iki 
segmentte de sundukları ürün 
ve hizmetlerle iddialı oldukla-
rının altını çizdi.

bu benzersiz hizmeti sayesin-
de lojistik sektörünün ve ağır 
vasıta filolarının en çok tercih 
ettiği markalardan biri haline 
gelmiş durumda’ dedi.

Dünyada başarıyla uygu-
ladığı bu modeli Türkiye’ye 
de taşıyan Michelin, oldukça 
başarılı işlere imza atmaya de-
vam Michelin Filo Çözümleri 
ile lojistik sektörü ve ağır va-
sıta kullanıcılarının yol arka-
daşı durumunda. Portföyüne 
Türkiye’nin en önemli lojistik 
firmalarını dahil etmeyi sür-
düren Michelin, sunduğu yol 
yardımı, lastik bakımı ile de-
netimi hizmetleri ve enerji ve-
rimliliğinde 2030 yılına kadar 
yüzde 10 oranında bir tasarruf  
sunmak için yol haritası şim-
diden belirlenen lastikleriyle 
güvenli ulaşım sağlayarak filo-
ların işlerini kolaylaştırırken 
aynı zamanda kaynaklarını 
optimize ederek operasyonel 
maliyetleri de düşürmelerine 
yardımcı oluyor. 

Yakıttan sonra
en kritik maliyet 

yönetimi kalemi lastik
Doğru lastik seçimi, doğru 

lastik kullanımı, lastik bakı-
mı, zamanında lastik deği-
şimi ve daha bir çok faktör 
sebebiyle lastik, tüm araçlar 
için ve özellikle de ağır va-
sıtalar için maliyet yöneti-

Michelin Türkiye Ağır Vasıtada
Payını İkiye Katlayacak

Avrupa ağır vasıta pazarının en güçlü 
oyunculardan biri olan Michelin, Türkiye’de 
de hayata geçirdiği yeni yapılanmayla birlikte 
pazar payını iki katına çıkarmayı hedefliyor.       

CONTINENTAL, yeni 
spor lastiği SportContact 7’yi 
kullanıcılarıyla buluşturdu. 
Yeni SportContact 7 üç yeni 
teknik detayıyla öne çıkıyor. 
Adaptif sırt tasarımı kuru ve 
ıslak yollara uyum sağlarken, 
boyuta özel sırt tasarımı ile 
her araçta maksimum sürüş 
keyfi sunuyor. Ayrıca her tür-
lü yol koşulunda maksimum 
kavrama sağlayan BlackChili 
teknolojisine sahip sırt bile-
şimi, asimetrik profiline göre 
uyarlandı. Continental‘in las-
tik performans standartlarını 
yeniden tanımlamak ve yeni 
amiral gemisi olan lastiğinin 
sürüş özelliklerine yüksek dü-
zeyde güvenlik katmak için 
geliştirdiği SportContact 7,  
katıldığı ilk test olan Tyre 
Reviews 2022 Ultra Yüksek 
Performans testinden de gali-
biyetle döndü. SportContact 
7, lansmanından kısa bir süre 
sonra Ford Puma, Maserati 

tinde önemli ölçüde gelişti-
rilmiş bir sürüş deneyimine 
ulaştırmak ve kullanıcılara 
önceki modelden yüzde 17 
daha yüksek kilometre per-
formansı sunmak da hedef-
lerimiz arasındaydı. 

Yeni SportContact 7 
asimetrik, uyarlanabilir sırt 
tasarımı ile kuru ve ıslak 
yollara uyum sağlayabiliyor. 
Bu sayede sürüş özellikleri 
daha yüksek hızlarda bile 
sürekli olarak iyi ve güvenli 
bir seviyede kalıyor.

Ghibli, Levante ve Quattro-
porte için orijinal ekipman 
onayı aldı.

Continental’in Küresel 
Araştırma ve Geliştirme, 
Binek ve Kamyon Lastiği 
Değiştirme İş Kolu Başka-
nı Prof. Dr. Burkhard Wies 
“Bu lastiği geliştirmemizin 
odak noktasında her araç 
sınıfı için piyasadaki en iyi 
spor yaz lastiğine sahip ol-
ma hedefimiz yer alıyordu. 
Ayrıca sürücüleri kuru ve 
ıslak yollarda veya yarış pis-

Continental Yeni Spor Lastiği
SportContact 7’yi Tanıttı TÜRKIYE’DE 2021 yılın-

da toplam otomobil üretimi, 
tedarik sorunları nedeniyle 
bir önceki yıla oranla yüz-
de 8 azalarak 782 bin 835 
adet düzeyinde gerçekleşti. 
Goodyear küçülen pazara 
rağmen orijinal ekipman 
lastiği ve pazarın en önemli 
tedarikçisi olduğu hafif tica-
ri araç lastiği üretiminde sa-
tışlarını adet bazında yüzde 
18 artırma başarısı gösterdi. 

2021 yılında pozitif bir 
ivmeyle başlayan Türkiye 
tüketici lastikleri yenileme 
pazarı, yılı da büyümeyle ka-
pattı. Sektöre yeni bir boyut 
kazandıran Eagle Sport 4Se-
asons ve kendi sınıfının si-
gortalı tek lastiği olan Effici-
entGrip Cargo 2 başta olmak 
üzere yeni ürün lansmanları, 
yaz ve kış kampanyaları, las-
tik sigortası ve yol yardımı 
hizmetleri, yeni kazanılan 
perakende satış noktaları 
ve tüketicilerin lastik satın 

alma deneyimlerini risksiz 
hale getirmeyi hedefleyen 
“Sıfır Temas” uygulamala-
rı, Goodyear’ı 2021 yılında 
Türkiye’de tüketici lastikleri 
sektöründe başarıya taşıdı. 

2021 yılında bir önceki yı-
la göre yatay bir seyir izleyen 
Türkiye ticari lastikler yeni-
leme pazarında, Goodyear 
yeni filo kazanımları, ileri 
teknoloji hizmet çözümleri 
ve tüm Türkiye’de Goodyear 
standartlarında servis hiz-

meti veren TruckForce ba-
yileri sayesinde yılı büyüme 
ile kapattı. Yıl içinde pazarın 
değişen ihtiyaçlarına yönelik 
uygulan kampanyalar da pa-
zar payı artışında etkili oldu.

Goodyear Lastikleri Tür-
kiye Genel Müdürü Mah-
mut Sarıoğlu konuyla ilgili 
olarak şöyle konuştu: “İhra-
catımızı artırarak Türkiye e-
konomisine katkıda bulun-
maya devam ettik. Daralan 
otomotiv pazarına rağmen, 
Goodyear olarak faaliyetle-
rimiz ivmesini korudu.”

Sarıoğlu sözlerine şöyle de-
vam etti: “Taşımacılık sektö-
rü rekor yük hacmine doğru 
ilerlerken, biz de Goodyear 
olarak en büyük ticari müş-
terilerimizin yüksek talebiyle 
karşılaştık. Bunun sonucun-
da, filo lastik hacminin pan-
demi öncesi seviyelerin olduk-
ça üstünde olmasıyla, ticari 
faaliyetlerimiz 2021’de güçlü 
bir performans ortaya koydu.”

Goodyear 2021’de İhracatını 
237 Milyon Dolara Çıkardı

Goodyear Lastikleri
Türkiye Genel Müdürü 

Mahmut Sarıoğlu
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BIRLEŞIK Krallık’ın hidrojen ya-
kıt hücreli güç paketine sahip ilk 
atık toplama aracı (RCV) için Alli-
son tam otomatik şanzıman donanı-
mı tercih edildi. Aberdeen Belediye 
Meclisi’nin 45 kW kapasiteli yakıt 
hücresiyle birlikte 250 kW Hyzon 
elektrik motorunu Allison 3000 Se-
risi™ şanzımanla birleştirme kararı, 
filoların dizel yakıtlı içten yanmalı 
motorlardan geçiş sürecinde Allison 
şanzımanların gelişen teknolojiye 
uyumluluğunun başarılı bir örneği.

Hidrojenle çalışan yeni öncü 
RCV, 4200 mm aks aralığı, HH-
Mercedes-Benz Econic Hydrogen 
şasisi, 350 bar’da 15 kg hidrojen de-

polama kapasitesine ve 700V geri-
limde 140 kWh kapasiteli bataryaya 
sahip. Aberdeen Kent Konseyi’nin 
yeşil hidrojen altyapısıyla yakıt ih-
tiyacı karşılanacak RCV, 250 km 
menzile sahip olacak ve elektrikli 
bir araçtan daha uzun mesafeler kat 
edilmesini sağlayacak.

Araç, şehir ve çevre bölgesinde 
hidrojen ekonomisini geliştirmeyi 
amaçlayan “H2 Aberdeen” girişi-

resi modüllerini üretiyor. Yakıt hüc-
resinin gücü, aracın maksimum brüt 
araç ağırlığına ve operasyonel gerek-
sinimlerine göre ayarlanabiliyor. 

Allison Transmission Birleşik 
Krallık Bölge Satış Müdürü Nathan 
Wilson, konuyla ilgili olarak; “Aber-
deen Belediye Meclisi, halihazırda 
Allison şanzıman donanımlı 500 
araç kullanıyor. Uzun yıllardır bu 
araçların kullanım ve dayanıklılığın-
dan çok memnunlar. Allison tam o-
tomatik şanzımanlar, orijinal olarak 
dizel motorlar için tasarlanmış olsa 
da alternatif yakıtlı ve alternatif mo-
torlu araçlara eşit derecede uygun. 
Bu nedenlerle Konsey, hidrojenle 
çalışan yeni RCV aracının Allison 
şanzıman donanımlı olmasını özel-
likle talep etti” diye belirtti. 

Aberdeen Kent Konseyi’nin 
hidrojenle çalışan yeni kamyo-

minin son adımı. Aberdeen Kent 
Konseyinin, 2012’de hizmete sun-
duğu 10 adet tek katlı hidrojen ya-
kıt hücreli otobüslerini 2020’de 15 
adet dünyanın ilk çift katlı hidrojen 
yakıt hücreli otobüsleri takip etti. 
2018’de ise yine Allison şanzıman 
donanımlı İngiltere’nin ilk hidrojen 
yakıt hücreli yol süpürme aracını fi-
losuna katmıştı.

Ayrıca RCV, yedi Avrupa böl-
gesinin yakıt hücreli atık toplama 
kamyonlarının karayolu taşımacılı-
ğındaki emisyonları azaltmaya des-
tek olabileceğini göstermeyi amaç-
ladığı Avrupa Birliği’nin Interreg 
HECTOR projesinin de bir parçası. 
Almanya’nın Herten kentinde bu-
lunan bir atık yönetim şirketi olan 
AGR’in DAF şasisine sahip RCV 
aracı gibi projedeki diğer araçlar da 
Allison şanzıman donanımına sahip. 

Suyun elektrolizi yoluyla yenilene-
bilir enerji kaynaklarından üretilen 
yeşil hidrojen, tamamen karbonsuz. 
Orta ve ağır hizmet araçlarında iyi 
bir yük kapasitesi sunan Hyzon, şu 
anda dünyadaki en yüksek güç yo-
ğunluğuna sahip hidrojen yakıt hüc-

nu, Econic’in alçak girişli kabini-
ni atık toplama çözümleri uzmanı 
Geesinknorba Group tarafından 
Hollanda’da üretilen bir üstyapı ile 
birleştiriyor. Çift bölmeli atık topla-
ma ekipmanı ile donatılmış bu araç, 
günde 7,5 saat ve haftada 5 gün sü-
rekli dur-kalk gerektiren evsel atık 
toplama görev döngüsünde, Mart 
ayında hizmet vermeye başlayacak. 
Manuel veya otomatikleştirilmiş ma-
nuel şanzıman (AMT), debriyajdaki 
aşınma ve yıpranma nedeniyle bu tür 
yoğun tempolu talepleri karşılamak-
ta zorlansa da Allison tam otomatik 
şanzıman, mekanik debriyaj yerine 
patentli bir tork konvertörü kullanı-
yor. Böylece bakım gereksinimlerini 
azaltmanın yanı sıra sürüşü iyileştiri-
yor, sık dur-kalk ve düşük hızlı ma-
nevralar sırasında araçların kontrol 
edilmesini kolaylaştırıyor.

YAN SANAYİ
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Allison Şanzıman Donanımlı 
Atık Toplama Aracı İngiltere’de

Allison tam otomatik 
şanzımanlar, yeni nesil güç 
aktarma organlarına da 
mükemmel uyum sağlıyor.       

KÜRESEL piyasalar-
da petrol fiyatları rekor 
seviyeye ulaştı. Küresel 
navlun fiyatları ve ham-
maddede fiyatlarında 
yaşanan artışlar, çip krizi 
ve iş gücünde yaşanan 
sıkıntılar, sektörü etki-
leyen gündem madde-
leri olarak öne çıkıyor. 
CHEP, paylaşıma ve ye-
niden kullanıma dayalı 
iş modelinin sunduğu 
avantajlarla nakliye mali-
yetlerini azaltıyor. Büyük 
Veri’ye (Big data) dayalı 
iş zekası uygulamaları 
ve ‘Nesnelerin İnterneti’ 
(IoT) gibi teknolojiler-
le tedarikçilere daha az 
maliyetli çözümler su-
nan şirket, tek seferde 
daha fazla ürünün daha 
az maliyetle taşınmasını 
sağlıyor. Çözümleri ile 
sürdürülebilirliği destek-
leyen CHEP, tedarik 
zincirlerinin dayanıklılı-
ğını daha da artırıyor. 

CHEP Avrupa ve Ku-
zey Amerika Otomotiv 
Kıdemli Ticari Direk-
törü Şafak Aktekin, sa-
hip oldukları ağ ve bilgi 
birikimi sayesinde kon-
teynerlerin daha fazla 

ve doğru istiflenmesi 
sonucu nakliyeyi daha 
ekonomik hale getirdik-
lerini belirterek, “Teda-
rikçilere etkin ve çevre 
konusunda sürdürülebi-
lir avantajlar sunuyoruz. 
Paylaşıma ve yeniden 
kullanıma dayalı bir 
hizmet sunan CHEP’in 
katlanabilir konteyner-
leri, paket yoğunluğunu 
ve tır ile deniz konteyner 
alan kullanımını artırır-
ken tedarik zincirinde 
nakliyede kaynaklı risk-
leri azaltıyor” dedi.

CHEP Türkiye 
Ticari Başkanı 

Okan Keçici oldu
2016 yılından itiba-

ren CHEP bünyesinde 
çeşitli görevlerde bulu-
nan ve son olarak CHEP 
Türkiye’nin Kıdemli Te-
darik Zinciri Müdürlüğü 
görevini yürüten Okan 
Keçici, Ticari Başkanı 
görevine terfi etti. Keçici 
CHEP’teki yeni görevin-
de; tedarik zinciri temel-
leri önemli ölçüde atı-
lan CHEP Türkiye’nin 
önümüzdeki dönem çift 
haneli büyümesini yaka-
lamayı ve şirketin müş-

terilerinin sürdürülebi-
lirlik hedeflerine katkıda 
bulunmayı hedefliyor. 

İstanbul Üniversitesi 
İşletme Fakültesi’nde 
lisans eğitimini 2003 yı-
lında tamamlayan Okan 
Keçici, 2003-2004 yıl-
larında Kensington 
College of Business’ta 
Pazarlama yüksek li-
sansı, 2004-2006 yılları 
arasında da Westminster 
Üniversitesi’nde Avru-
pa Lojistik, Nakliye ve 
Dağıtım alanında yük-
sek lisansını yaptı. Yük-
sek lisans eğitimlerinin 
ardından 2007 yılında 
Esse’de Üretim Müdürü 
görevini üstlenen Keçi-
ci, 2008 yılında Metro 
Group Logistics (MGL) 
firmasında Proje Müza-
kere Müdürü oldu. Ke-
çici, 2010-2016 yılları 
arasında De’Longhi’de 
Tedarik Zinciri Lojistik 
Müdürü olarak çalış-
masının ardından küre-
sel tedarik zinciri devi 
CHEP’e geçti. Okan Ke-
çici CHEP Türkiye’de 
5.5 yıldır tedarik zinciri 
departmanında önemli 
görevler üstleniyor.

Dijitalleşen Nakliye
Çözümleri Maliyeti Azaltıyor
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geçen gün pekiştirirken, 
ekosistemdeki paydaşlar 
fırsatlardan yararlanmaları 
için doğru bilgi kaynakla-
rına ihtiyaç duyuyor. Bu 
ihtiyaca yönelik olarak EY 
Türkiye ile otomotiv sek-
töründeki tüm paydaşların 
yararlanması için Mobilite 
Sektöründe Gündem Ra-
poru’muzun üçüncü sayısını 
yayınlamanın memnuniyeti 
içerisindeyiz.”

EY Türkiye Mobilite Sek-
törü Lideri Serdar Altay ise 
otomotiv sektörünün, güncel 
küresel gelişmeler, salgı-
nın devam eden etkileri ve 
Türkiye’nin kendine özgü di-
namikleri ile sıra dışı ve zor bir 
süreçten geçtiğini belirterek, 
şu değerlendirmelerde bulun-
du: “İhracat pazarlarındaki 
arz ve talep dengesizlikleri ve 
pandeminin neden olduğu 
tedarik zincirlerinin de eklen-
mesi, sektördeki öngörülebi-
lirliği azaltan bir etken. Diji-
talleşme ve elektrikli araçlara 
geçiş süreçlerini, Türkiye’nin 
otomotiv endüstrisini şekil-
lendirebilecek ve geleceğe 
taşıyabilecek bir fırsat olarak 
görüyoruz. Sektörün belirsiz-
liklerle dolu, oldukça hareketli 
ve dalgalı süreçlerden geçtiği 
bu dönemde Cumhurbaşkan-
lığı Yatırım Ofisi’nin çok de-
ğerli iş birliği ve katkılarıyla 
hazırladığımız çok önemli veri 
ve içgörüleri içeren ‘Mobilite 
Sektöründe Gündem’ raporu-
muzu paydaşlarımızın ilgisine 
sunmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz.”

RAPOR, Türkiye’nin sahip 
olduğu tecrübe, jeostratejik 
konum ve rekabet gücü ile oto-
motiv ve ilgili yan sektörlerde-
ki avantajlarına ve bu alandaki 
potansiyel büyüme ve fırsat 
alanlarına dikkati çekiyor.

2018 ve 2019 yıllarının 
ardından bu yıl üçüncüsü ya-
yınlanan rapor, Türkiye’nin 
toplam sanayi üretimi ve ihra-
catında en büyük paya sahip 
sektör konumunda olan oto-
motiv endüstrisinin günde-
mine ve gelecekte izleyeceği 
rotaya veriler ve uzman gö-
rüşleri eşliğinde ışık tutuyor.

Türkiye ve dünya otomotiv 
sektörüne ilişkin güncel ista-
tistikleri içeren rapor; otomo-
tiv sektörüne yönelik yatırım 
ve teşvik verileri, sektörün 
lider oyuncuları ve kurumla-
rının temsilcileri ile yapılan 
röportajların yanı sıra çip kri-
zi ve bağlantı gibi sektöre özel 
trendleri de detaylı bir biçim-
de ele alıyor.

Açıklamada rapora iliş-
kin görüşlerine yer verilen 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım 
Ofisi Başkanı A. Burak Dağ-
lıoğlu, güçlü, dayanıklı ve 
hızlı büyüyen ekonomisiyle 
Türkiye’nin, sürdürülebilir u-
luslararası doğrudan yatırım-
lar çekmek için yatırımcı dos-
tu politikalar ve geniş yetenek 

havuzunun yanı sıra Avrupa, 
Asya ve Afrika’nın kesiştiği 
noktada küresel pazarlara eri-
şim sağladığını aktardı.

Mobilite sektörünün kü-
resel tedarik zincirine enteg-
re yapısı ile Ar-Ge, tasarım, 
üretim, lojistik, eğitim ve 
yönetim gibi birçok alanda 
uluslararası yatırımcıların 
faaliyetleri için bölgesel bir 
merkez olma özelliği taşıdı-
ğına işaret eden Dağlıoğlu, 
şunları kaydetti: “Ülkemiz-
de faaliyet gösteren küresel 
OEM’ler, son 60 yılda çok 
sayıda küresel tedarikçiyle 
birlikte Türkiye’de rekabet-
çi bir mobilite ekosistemi 

oluşturdular. Son yıllarda 
ise üretim kapasitelerini 
artırmak, tesislerini moder-
nize etmek, elektrikli araç 
dönüşümünü yakalamak ve 
sürdürülebilirlik hedefleri-
ni gerçekleştirmek amacıyla 
yatırımlarına devam ediyor-
lar. Son aylarda açıklanan 
batarya yatırımları ile de 
ekosistemimiz güç kazan-
dı. Türk otomotiv sektörü 
uluslararası konumunu her 

YENI Kia EV6, sonuçları 
merakla beklenen Yılın Oto-
mobili (COTY) ödüllerinde 
2022 yılının otomobili seçil-
di. Kia’nın yenilikçi elektrik-
li crossover modeli EV6, 22 
Avrupa ülkesini temsil eden 
ve saygın otomobil gazete-
cilerinden oluşan 59 kişilik 
bir jüri tarafından bu ödüle 
layık görüldü. 

Kia EV6, toplam 279 puan 
alarak zafere ulaştı ve 2022 
Yılın Otomobili ödülünü ka-
zandı. Yılın Otomobili Jüri 

Başkanı Frank Janssen değer-
lendirmesinde: “Kia EV6’nın 
bu ödülü aldığını görmek 
çok hoş. Marka bu otomobil 
üzerinde çok çalıştı ve yılın 
otomobili ödülünü hak etti. 

Kia’nın son yıllardaki başarısı 
gerçekten etkileyici.” dedi.

Kia Avrupa Başkanı Jason 
Jeong ise: “Bu prestijli ödülü 
kazanan ilk Kia olan EV6 ile 
2022 Yılın Otomobili ödülü-
nü kazanmak büyük bir onur. 
EV6 en başından itibaren; 
son derece etkileyici bir ger-
çek dünya sürüş menzili, ult-
ra hızlı şarj özellikleri, geniş, 
ileri teknolojili bir iç mekan 
ve gerçekten keyifli bir sürüş 
gibi nitelikleri bir araya geti-
rerek elektrikli ulaşımı eğlen-

celi, kullanışlı ve erişilebilir 
kılmak için tasarlandı. EV6, 
gelişmekte olan elektrikli 
ürün gamımızda ileride neler 
olacağına dair bir fikir veri-
yor” şeklinde konuştu.

Özel platform
EV6, şirketin Elektrik-Kü-

resel Modüler Platformunu 
(E-GMP) esas alan ilk elekt-
rikli aracı. İleri teknolojili 
platform, başlangıçta içten 
yanmalı motorlu araçlar için 
tasarlanan platformlarda e-
lektrikli araçların karşılaştığı 

sorunların yaşanmamasını 
sağlıyor. E-GMP platformu-
nun yansıması olarak EV6; 
sınıfının en iyi iç hacmi, son 
derece etkileyici 528 km’lik 
bir sürüş menzili ve araç sa-
hiplerine sadece 18 dakikada 
yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj 

olanağı sunan 800 V ultra 
hızlı şarj gibi özellikleri kulla-
nıma sunuyor.

EV6, Kia’nın 2026 yılına 
kadar pazara sunmayı planla-
dığı yedi özel elektrikli araç 
modelinin ilki olmasıyla dik-
kat çekiyor. 

etkisinde geçen 2020 yılında 
bile yüzde 32,9 gibi yüksek 
bir oranda büyüme kaydetti. 
Aynı dönemde dünyada içten 
yanmalı motor segmentinde 
ise pazar yüzde 18,5 küçüldü.

Dünyada 2030 yılına kadar 
satılan her iki araçtan birinin 
elektrikli olacağının tahmin 
edildiğine değinen rapor, 
Türkiye’nin otomobil üretimi 
ve yan sanayiindeki deneyimi 
ve altyapısıyla oldukça önem-
li bir avantaja sahip olduğunu 
ortaya koyuyor.

Türkiye otomotivde dün-
yanın en güçlü ve dinamik 
üretim merkezlerinden biri

Mobilite Sektöründe Gün-
dem Raporu, Türkiye’nin 
otomotiv alanında dünyada 
en yüksek potansiyele sahip 
ülkelerden biri olduğuna dik-
kati çekiyor.

Buna göre Türkiye, dün-
yadaki ilk 15 üreticiden bi-
ri olarak araç üretimindeki 
payını 2020 yılında yüzde 
1,67’ye yükseltti. Bu oran 
2021 yılının ilk yarısında 
yüzde 1,48 olarak gerçekle-
şerek Türkiye’yi dünyanın 
12’nci en büyük üreticisi ko-
numuna getirdi.

Raporda yer alan verilere 
göre, otomotiv ihracatını 25,5 
milyar ABD doları seviyesine 
ulaştıran Türkiye, 2016 yılın-
dan bu yana ihracatta ABD 
doları bazında yıllık ortalama 
yüzde 1,6 büyüme kaydetti.

Bugün Türkiye’nin güçlü 
otomotiv endüstrisi, üret-
tiği her 10 araçtan yaklaşık 
8’ini Avrupa ülkelerine ihraç 

ediyor. Yaşanan salgın ve çip 
tedarik krizine rağmen 2020 
yılında Avrupa Birliği’nin 
otomotiv ithalatının yüzde 
17,6’sını Türkiye’de üretilen 
araçlar karşıladı.

Türkiye’nin otomotiv 
ihracatının ulaştığı 

toplam değer ile sıralamada 
16’ıncı ülke oldu

Türkiye salgına rağmen 
otomotiv ihracatının ulaş-
tığı toplam değer açısından 
dünyadaki en güçlü 16’ın-
cı ülke olurken, raporda, 
Türkiye’nin 2008 yılında 
1,53 milyon adet olan üretim 
kapasitesinin 2019 yılında 
2,09 milyon adede yükseldi-
ği, 2020 yılında ise salgının 
etkisiyle bir miktar düşerek 
2,05 milyon adet olarak ger-
çekleştiği belirtiliyor.

Yaklaşık 200 bin çalışan 
ile Türkiye’nin nitelikli istih-
damına da büyük bir katkı 
yapan otomotiv endüstrisi, 
OEM’lerin yeni kapasite ar-
tırımları ve bu yeni kapasite-
lerin desteklediği yan sanayi 
yatırımları sayesinde 2020 
yılı itibarıyla net satış gelir-
lerini yaklaşık 270 milyar 
TL’ye yükseltti.

Otomotiv sektöründe Ar-
Ge harcamaları 2010 yılından 
bu yana yıllık yüzde 19,6 ar-
tarak 2020 yılında 3,5 milyar 
TL’yi aştı.

Otomotiv sektöründeki 
Ar-Ge harcamaları, üretim en-
düstrilerindeki toplam Ar-Ge 
harcamasının yüzde 17’sini ve 
tüm Ar-Ge harcamalarının ise 
yüzde 10’unu oluşturuyor.

Elektrikli araçların 
yükselişi, Türkiye için 

büyük bir fırsat
Açıklamada yer verilen bil-

gilere göre, Mobilite Sektö-
ründe Gündem Raporu’nda, 
küresel OEM üreticilerinin 
2000 yılından bu yana yaptı-
ğı ve değeri 15 milyar doları 
aşan kapsamlı yatırımların 
Türkiye’nin dünyanın en güç-
lü üretim merkezlerinden biri 
haline gelmesine önemli kat-
kı yaptığı vurgulanıyor.

Türkiye’nin otomotiv sek-
töründe sahip olduğu tecrü-
be, rekabet gücü ve jeostrate-
jik konumu ile elektrikli araç 
ve ilgili ekipman yatırımla-
rında cazip bir konuma sa-
hip olduğunu aktaran rapor, 
Türkiye’nin bu alandaki biri-
kimi ile elektrikli araç ve ilgili 
yan sanayi ürünlerinin imalatı 
açısından tarihi bir dönemeç-
te olduğuna da işaret ediyor.

Elektrikli araçlara yöne-
lik küresel talebin tırmanışta 
olduğunu rakamlarla ortaya 
koyan raporda yer alan bil-
gilere göre, küresel elektrikli 
araç ve hibrit pazarı salgının 

Elektrikli Otomobil Dönüşümü
Türkiye Endüstrisi İçin Fırsat

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi 
Başkanı A. Burak Dağlıoğlu

EY Türkiye Mobilite Sektörü 
Lideri Serdar Altay

‘Mobilite Sektöründe Gündem’ raporu, Türkiye’nin sahip olduğu 
tecrübe, jeostratejik konum ve rekabet gücü ile otomotiv ve ilgili yan 
sektörlerdeki avantajlarına ve bu alandaki potansiyel büyüme ve fırsat 
alanlarına dikkat çekiyor. 

Elektrikli Kia EV6 Yılın Otomobili Seçildi
Tamamen elektrikli 
ileri teknolojili 
crossover Kia 
EV6, dünyanın en 
prestijli otomotiv 
ödüllerinden birini 
kazandı.  
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önemli neden bulunmakta-
dır. Öncelikle şoförlerimiz, 
sürüş kolaylığı ve üstün per-
formansından dolayı Tırsan 
araçlarını özellikle istiyorlar. 
Aynı zamanda Tırsan araç-
ları ile ürünlerini son müş-
teriye sorunsuz ve güvenli 
şekilde teslim edebildikleri 
için müşterilerimizden Tır-
san araçlarına oldukça büyük 
ilgi var. Firma olarak almış 
olduğumuz bu olumlu ge-
ri bildirimler sonucunda, 
Tırsan’ı tercih ederek ne ka-
dar doğru bir yatırım yapmış 
olduğumuzu bir kez daha 
görüyoruz. Diğer bir yandan 
Tırsan, treyler sektörünün 
ihracat şampiyonu olarak da 
Türkiye’nin gururudur, yurt 

VIP Uluslararası Taşımacılık, 
tamamı Tırsan’dan oluşan fi-
losuna 50 adet Tırsan T.SCD 
M Tren Yüklemeli Mega Çift 
Katlı Tenteli Perdeli Treyler 
ve 20 adet Talson TTG Tren 
Yüklemeli Tekstil Taşıyıcı 
Treyler ekledi. Yeni yatırımıy-
la birlikte firmanın, Tırsan 
araç sayısı 200’e ulaştı.

Müşterilerinin ihtiyaçları 
doğrultusunda geliştirdiği 
en geniş ürün gamıyla treyler 
sektörüne yön veren ve lo-
jistik firmalarının ilk tercihi 
olmaya devam eden güvenilir 
lider Tırsan, VİP Uluslararası 
Taşımacılık’ın Hadımköy’de 
ki tesislerinde gerçekleştir-
diği teslimat törene; VİP 
Uluslararası Taşımacılık Yö-
netim Kurulu Başkanı Ali 
Sait Ünlü, İhracat Müdürü 
Şeref Seçkin, İthalat Müdü-
rü Onur Demir,  Muhasebe 
Müdürü Cem Uygur,  Pazar-
lama Müdürü Gönül Aycan, 
İşletme Müdürü Vedat Tutu, 
teslimatta hazır bulunan fir-
ma çalışanları, Tırsan Treyler 
Satış Koordinatörü Ertuğrul 

Erkoç ve Satış Yöneticisi Öz-
gür Ayçiçek katılım gösterdi.

Teslimat töreninde açıkla-
malarda bulunan VİP Ulus-
lararası Taşımacılık Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Sait Ün-
lü, “Öncelikle şunu belirtmek 
isterim ki Tırsan, firmamız 
için çok önemli bir yere sa-
hip. Gerek yıllarca sürdürmüş 
olduğumuz başarılı iş birliği-
miz, gerek araçlarının kalitesi 
ve üstün performansı, gerek-
se satış sonrası sahip olduğu 
geniş servis ağı ile her zaman 
ve her koşulda yanımızda 
olması bizim için çok kıy-
metli. VİP Uluslararası Ta-
şımacılık olarak, sahip oldu-
ğumuz engin tecrübemiz ve 
bilgi birikimimiz ile yıllardır 
müşterilerimize filomuzdaki 
Tırsan araçlarımızla kalite-
li ve güvenli lojistik hizmeti 
sağlıyoruz” açıklamalarında 
bulundu.

Ali Sait Ünlü sözlerine şu 
şekilde devam etti; “Yapmış 
olduğumuz tüm yatırımları-
mızda Tırsan’nın tek tercihi-
miz olmasının altında birçok 

DAF, Amazon Birleşik 
Krallık’a beş CF Electric 
çekici teslim ediyor. 37 ton 
GCW değerine sahip tama-
men elektrikli bu araçlar, 
Amazon’un orta kilometre 
(middle mile) teslimat filo-
suna katılarak ürünleri sıfır 
egzoz borusu emisyonuyla 

taşıyacak. Beş DAF CF E-
lectric kamyon, Amazon’un 
Avrupa’da faaliyet gösteren 
ilk elektrikli orta kilometre 
kamyonu niteliğinde.

Bu araçlar, Amazon’un 
filosunun elektrikli hale gel-
mesine yönelik yolda bir ki-
lometre taşı niteliği taşıyor 

ve Amazon’un 2030 yılına 
kadar teslimatlarının yüz-
de 50’sini net sıfır karbonla 
yapma hedefi olan Ship-
ment Zero’nun bir parçasını 
oluşturuyor. Bu beş araç dizel 
kamyonların yerini alacak, 
bu sayede 1 milyon 600 bin 
kilometreye yakın yol yeni-
lenebilir elektrikle çalışan 
araçlarla katedilecek ve yak-
laşık 170 ton CO2 gazının 
salınması önlenmiş olacak. 

DAF Trucks Filo Sa-
tış Müdürü Eelco van Ve-
en, “DAF CF Electric’i 
Amazon’un filosuna katmak-
tan ve Amazon’un Climate 
Pledge taahhüdüne olan bağ-
lılıklarını desteklemekten 
heyecan duyuyoruz,” şeklin-
de konuştu. “DAF CF Elect-
ric kamyon, sıfır emisyon-
la orta kilometre dağıtımı 
alanında sektörde önemli bir 

adım teşkil ediyor. Taşıma 
sektöründe hava kalitesini 
iyileştirmeye ve CO2 emis-
yonlarını azaltmaya yönelik 
artan talebe yanıt olarak ge-
liştirildi. Akıllı planlama ve 
hızlı şarj özellikleri sayesinde 
CF Electric, günde 500 kilo-
metre kadar yol gidebiliyor. 
Bu rakam da operatörleri 
gerçek anlamda memnun 
edecek nitelikte.” 

DAF CF Electric, maksi-
mum manevra kabiliyeti için 
yönlendirilen arka dingilli 
4x2 çekici (GCW: 37 ton) ve 
6x2 kamyon (GVW: 28 ton) 
olarak sunulur. 210 kW (240 
kW maksimum güç) elektrik 
motoru, gücünü 350 kWh 
(315 kWh etkin) akü gru-
bundan alır. Tam şarj, 250 
kW kapasiteli bir şarj istasyo-
nu kullanılarak yaklaşık 75 
dakika sürer.

da yapacağımız tüm yatırım-
larımızda yine tek tercihimiz 
Tırsan olacaktır” dedi.

Tırsan Treyler Satış Koor-
dinatörü Ertuğrul Erkoç’ta 
teslimat töreninde bir konuş-
ma yaparak, “1998 yılından 
bu yana VİP Uluslararası Ta-
şımacılık ile güçlü bir iş birliği 
içerisindeyiz. Yıllardır devam 
ettirdiğimiz bu başarılı iş bir-
liğimizden dolayı bizlerde 
Tırsan olarak, VİP Uluslara-
rası Taşımacılığı ailemizden 
biri olarak görüyoruz. Bugün 
teslimatını gerçekleştirdiği-
miz, Tırsan T.SCD M treyler 
ile birlikte müşterimizin filo-
sunda 130 adet tren yükleme-
li araç bulunmaktadır. Çift 
Katlı Tren Yüklemeli Mega 
Tenteli Perdeli Treyler, 24 
adet çift kat profilinden olu-
şan,10.6 ton taşıma kapasite-
sine sahip çift kat özelliği ile 
toplamda 67 adet Euro-Palet 
taşıma avantajı sağlamakta-
dır. Araç güçlendirilmiş üst 
yapısı ile standart olarak 6 x 2 
kapak ile sunulmaktadır. Çift 
kat profiller stoklanarak tek 

içinde aralıksız sürdürdü-
ğü liderlik başarısını sahip 
olduğu geniş ürün gamı ile 
yurt dışında da aldığı önemli 
inovasyon ödülleriyle tescil-
lemiştir. Biz de firma olarak, 
Tırsan’ın başarılarını yakın-
dan takip ediyor, gurur du-
yuyor ve tüm Tırsan ailesinin 
başarılarının devamını dili-
yoruz. Bugün teslim aldığı-
mız, Tırsan Tren Yüklemeli 
Mega Çift Katlı Tenteli Per-
deli Treyler ve Talson TTG 
Tren Yüklemeli Tekstil Taşı-
yıcı Treylerler, daha önceden 
de filomuzda yer aldığı için 
operasyonel işlerimizdeki 
göstermiş oldukları yüksek 
performanslarından oldukça 
memnunuz. Bundan sonra 

VİP Uluslararası Taşımacılık’ın Tercihi Tırsan
katlı Mega şeklinde kullanım 
özelliğine de sahiptir. Trey-
lerde bulunan K-Fix; televre 
üzerindeki her biri 2,5 ton ka-
pasiteli toplam 236 adet delik 
sayesinde yüklerin en güvenli 
şekilde bağlanmasını ve em-
niyet altına alınmasını sağla-
maktadır. Ayrıca T.SCD M 
sahip olduğu Code XL Serti-
fikası ve gümrük mevzuatına 
uygunluğu sayesine yurtiçi ve 
yurt dışı taşımalarda müşteri-
lerimize tam güvenlik sağlar. 
Erkoç, teslim edilen Talson 
askılı araçlarında ise tren yük-
leme özelliğine sahip olduğu-
nun özellikle altını çizerken, 
yine müşterimizin araçlarının 
tümün de işletme verimliliği-
ni artıran 435/50 R19.5 las-
tik ebatları kullanılmıştır. Ay-
rıca, treylerin 2 bin 950 mm 
iç nete sahip geniş iç hacmi 
ile müşterilerimize daha fazla 
yük taşıma imkanı sağlıyor ve 
aracın sahip olduğu alümin-
yum panelleri sayesinde de 
kullanıcılara kolay tamir ve 
bakım avantajı da sunuyoruz 
“ifadelerini kullandı.

DAF’tan Amazon Birleşik Krallık’a 5 CF Electric Kamyon 
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SÜR DÜRÜLEBILIR LIK 
anlaşmaları çerçevesinde, Iveco 
ve Gruber Lojistik 50 tona ka-
dar sıra dışı yükler taşıyabilen, 
operasyonel ve çevresel verim-
lilik sağlayan ilk alternatif ya-
kıtlı taşımacılık aracı olan Ive-
co S-Way LNG’yi sundu.

Sıra dışı yüklerin alternatif 
yakıtlar kullanılarak taşınma-
sı, sektörün karbonsuzlaşması 
için önemli bir kilometre taşını 
temsil ediyor.

Sıra dışı yükler; karayolları 

kurallarına göre ağırlığı, boyu-
tu ya da güvenlik sınırları belli 
standartları aşan ve özel izin 
gerektiren yükler olarak ta-
nımlanıyor. Bu alanda sıvı me-
tanla çalışan ve 24 tona kadar 
yük taşıyabilen araçlarla dizel 
araçlar karşılaştırılabilir olsa 
da motor gücündeki farklılık 
aracın özellikle tırmanışlarda 
ya da kapasitesini aşan ağırlık-
larda zorlanmasına yol açıyor. 
Gruber Lojistik’in çabalarıyla 
bu sorunun çözümü ve alter-

natif yakıtın sıra dışı yüklerin 
taşındığı sektöre kazandırılma-
sı konusunda önemli bir adım 
atıldı. İlk testlerin ardından 
sıvı metanla çalışan araçlar şu 
an Almanya ve Birleşik Krallık 
arasında operasyonlarını sür-
dürmekteler. Taşınan yükler ise 
30 ilâ 50 ton arasında değişiyor.

Gruber Lojistik XTL bölü-
mü başkanı Michael Gruber 
açıklamasında: “LNG ve ar-
dından BioLNG’nin sıra dışı 
yük sektöründe yaygın kulla-

nımı mümkün, bunu gerçekleş-
tirmek için güzegâhlar ve sürüş 
tarzımız gibi çalışma biçimle-
rimizi değiştirmeliyiz. Başarılı 
bir şekilde ECO yenilikleri bü-
yük ölçekte uygulamak ve hatta 
daha önce mümkün görülme-
yen alanlarda yaygınlaştırmak 
için bu ve benzeri sorunların 
üstesinden gelmeliyiz.” dedi.

İtalya pazarı alternatif yakıt-
lar sorumlusu Fabrizio Buffa 
ise şunları söyledi: “Gruber 
Lojistik ile birlikte Iveco S-Way 

LNG’miz dünya taşımacılığı-
nın karbonsuzlaşması yolunda, 
şimdi sıra dışı yüklerin taşın-
masını da içeriyor ve sektör 
için önemli bir kilometre taşını 
oluşturuyor. Doğal gazın, özel-
likle de bio versiyonunun kul-
lanımı, İtalya Ulusal Araştırma 

Konseyi (CNR) tarafından 
gerçekleştirilen güncel çalışma-
da ağır malların Bio-LNG ile 
taşınmasının dizele kıyasla kar-
bondioksit salınımlarını yüzde 
121 azaltabileceği örneğinde 
olduğu gibi hızlı ve verimli so-
nuçlara erişmek için gerekli.”

Iveco Gruber Lojistik’e LNG’li 
S-Way Satışı Gerçekleştirdi

Mercedes-Benz Çekici Teslimatlarına Devam Ediyor
MERCEDES-BENZ Türk, 
Sarılar Grup’a teslim ettiği 385 
araçla birlikte 2021 yılının en 
yüksek adetli Mercedes-Benz 
marka kamyon & çekici tesli-
matına imza atarken, Güney 
Eksport, 200 adet Mercedes-
Benz Actros. Transaktaş Glo-
bal Lojistik ise toplam 100 
adet 1853 LS’yi düzenlenen 
törenle teslim aldı.

Sarılar Grup, kamu kurum 
ve kuruluşlarına operasyonel 
kiralama amacıyla kullanacağı 
yeni araçları için Mercedes-
Benz’in Arocs, Atego ve Actros 
model kamyonlarını tercih etti. 
Sarılar Grup, bu kapsamda bü-
yük kısmı Mercedes-Benz Türk 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 
üretilen toplam 385 adet kam-

yonu, Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler’in kredi desteğiyle 
filosuna ekledi.

Düzenlenen törene; 
Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sülün, 
Mercedes-Benz Türk Kamyon 
Pazarlama ve Satış Direktörü 
Alper Kurt, Mercedes-Benz 
Türk Kamyon Filo Satış Grup 
Müdürü Yusuf Adıgüzel, 
Mercedes-Benz Türk Kamyon 
Filo Satış Müdür Yardımcısı O-
nur Nurdoğan, Mercedes-Benz 
Türk Müşteri Hizmetleri Kam-
yon ve Otobüs Direktörü Tolga 
Bilgisu, Mercedes-Benz Finan-
sal Hizmetler CFO’su Gökmen 
Onbulak, Heska Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hekim Toloğ, 
Heska Yönetim Kurulu Üyesi 

Hamdi Yüncü, Heska Yöne-
tim Kurulu Üyesi Nihat Toloğ, 
Heska Kamyon Satış Müdürü 
İlyas Toloğ, Heska Muhasebe 
Müdürü Nurullah Toloğ, Sa-
rılar Grup Yönetim Kurulu 
Üyeleri Süleyman Sarı, Üze-
yir Sarı ve Osman Sarı, Sarılar 
Grup Genel Müdürü Ahmet 
Sarı, Sarılar Grup Operasyon-
dan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı İsmail Sarı, Sarılar 
Grup İş Makinalarından So-
rumlu Genel Müdür Yardım-
cısı Yusuf Sarı, Sarılar Grup İş 
Geliştirmeden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Faruk Sarı 
ve Sarılar Grup Finanstan So-
rumlu Genel Müdür Yardımcı-
sı Şeyh Hamit Şahiner katıldı.

Teslim aldığı Arocs, Ate-

go ve Actros modellerindeki 
385 kamyonla birlikte son 10 
yılda Mercedes-Benz markalı 
toplam 828 adet kamyonu fi-
losuna ekleyen Sarılar Grup, 
büyüme stratejisinin bir par-
çası olarak 2022 yılında da 
Mercedes-Benz Türk’ten yeni 
araçlar satın almayı planlıyor.

Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Pazarlama ve Satış 
Direktörü Alper Kurt, tö-
rende yaptığı konuşmada; 
“Uzun yıllardır güçlü bir 
iş birliği içerisinde olduğu-
muz Sarılar Grup, en önemli 
araç yatırımlarından birin-
de Mercedes-Benz Türk’ü 
tercih ederek Arocs, Atego 
ve Actros modellerinde ol-
mak üzere 385 aracı filosuna 

ekledi. Bu töreninin 2021 
yılında gerçekleştirdiğimiz 
en yüksek adetli teslimat ol-
ması açısından da ayrı bir 
önemi var. Sarılar Grup’un, 
son teknolojiye sahip araçla-
rımızla hizmet kalitesini bir 
adım daha öteye taşıyacağını 
düşünüyorum. Başta Sarılar 
Grup olmak üzere, ekibime, 
bayimiz Heska’ya, araçların 
kredilendirilmesinde emeği 
olan Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler’e ve bu önemli iş 
birliğinin gerçekleşmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

Sarılar Grup İş Geliştirme-
den Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Faruk Sarı, tören-
de yaptığı konuşmada şu ifa-
deleri kullandı: “Firma olarak, 
yaptığımız yatırımlardan önce 
çok ciddi araştırmalar ger-
çekleştiriyoruz. Bu kapsamda 
yaptığımız değerlendirmeler 
sonucunda da sahip olduğu 
teknoloji ve ekonomik avan-
tajlar nedeniyle uzun yıllardır 
çalıştığımız Mercedes-Benz 
Türk’ün araçlarını tercih et-
tik.”

Güney Eksport, Mercedes-
Benz Türk’ten teslim aldığı 
200 adet Actros ile filosunu 
güçlendirdi. Aksaray Kam-
yon Fabrikası’nda üretilen 
Actros modeliyle birlikte 
ilk kez Euro 6 motora sahip 
araçları da filosuna ekledi. 
Şirketin teslim aldığı araçla-
rın 180 adedi Actros 1848 

LS, 20 adedi ise Actros 3232 
ADR’den oluşuyor.

Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler’in kredi desteğiyle 
Mercedes-Benz Türk bayisi 
Heska tarafından satış işlem-
leri yapılan araçlar için tes-
limat töreni gerçekleştirildi. 
Düzenlenen törende araçlar; 
Mercedes-Benz Türk Kamyon 
Pazarlama ve Satış Direktörü 
Alper Kurt, Mercedes-Benz 
Türk Kamyon Filo Satış Grup 
Müdürü Yusuf Adıgüzel, 
Mercedes-Benz Türk Satış 
Sonrası Hizmetler Direktörü 
Tolga Bilgisu, Mercedes-Benz 
Türk Kamyon & Otobüs Pa-
zarlama İletişimi ve Müşteri 
Yönetimi Grup Müdürü Ser-
ra Yeşilyurt, Mercedes-Benz 
Türk Kamyon Ürün Yönetimi 
Grup Müdürü Çağdaş Özen, 
Heska Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hekim Toloğ, Heska Yö-
netim Kurulu Üyesi Hamdi 
Yüncü, Heska Kamyon Satış 
Müdürü İlyas Toloğ tarafın-
dan Güney Eksport Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdulkadir 
Şimşek, Güney Eksport Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mehmet Aksoy, Güney Eks-
port Yönetim Kurulu Üyesi 
Latif Şimşek, Güney Eksport 
Yönetim Kurulu Üyesi Halil 
İbrahim Aksoy, Güney Eks-
port Yönetim Kurulu Üyesi 
Hakan Aksoy ve Güney Eks-
port Genel Müdürü Ömer 
Aksay’a teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk 

Kamyon Pazarlama ve Satış 
Direktörü Alper Kurt, ko-
nu hakkında şunları söyledi: 
“Mercedes-Benz Türk Aksa-
ray Kamyon Fabrikamızda 
ürettiğimiz son teknolojiye 
sahip Actros model araçla-
rımızın Güney Eksport’un 
filosuna katılmasından ötü-
rü gurur duyuyoruz. Güney 
Eksport ile sahip olduğumuz 
değerli iş ortaklığımızın ge-
lecekte de devam edeceğine 
inanıyorum. Bu başarılı iş 
birliğinin gerçekleşmesinde 
mesai harcayan herkese ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum.”

Güney Eksport Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdülkadir 
Şimşek; “125 yıllık geçmişe, 
kalite, konfor ve prestije sahip 
bir firma olan Mercedes-Benz, 
geleceğe ışık tutan inovas-
yon fikirleri, geniş servis ağı 
ve çözüm odaklı anlayışı ile 
Türkiye’nin her yerinde daima 
yanımızda yer alıyor.” dedi.

Heska Yönetim Kurulu 
Başkanı Hekim Toloğ ise şu 
açıklamaları yaptı: “2009 yı-
lında ilk Mercedes-Benz mar-
ka aracını teslim ettiğimiz 
Güney Eksport ile uzun yılla-
ra dayanan güçlü bir iş birli-
ğine sahibiz. 335 adetlik araç 
parkına sahip olan firmanın 
tüm araçlarının Mercedes-
Benz markalı olması bunun 
en somut kanıtlarından biri 
diye düşünüyorum.”

2017 yılından bu yana 

Mercedes-Benz Türk’ten satın 
aldığı toplam araç sayısı 200 
adedi aşan Transaktaş Glo-
bal Lojistik ise teslim aldığı 
100 adet yeni Mercedes-Benz 
yıldızlı aracını uluslararası 
nakliye alanında kullanacak. 
Transaktaş Global Lojistik’in 
araç filosunda 150 adedi aşkın 
Mercedes-Benz Actros model-
lerinden bulunuyor.

Mercedes-Benz Finansal 
Hizmetler’in sağladığı kredi 
ve takas olanakları ile yapılan 
satışın ardından Kapadokya’da 
gerçekleştirilen teslimatta; 
Transaktaş Global Lojistik 
Kurucusu Ahmet Aktaş araç-
larını, Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Filo Satış Grup Mü-
dürü Yusuf Adıgüzel ve Ko-
luman Tarsus Kamyon Satış 
Müdürü Onur Kahyalar’dan 
teslim aldı.

Transaktaş Global Lojistik 
Kurucusu Ahmet Aktaş, tesli-
mat sırasında yaptığı konuşma-
da; “Geçtiğimiz yıl, Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda üreti-
len 300.000’inci kamyon olan 
Actros 1851 Plus’ı filomuza 
dahil etmiştik. Bugün ise 100 
adet Actros 1853 LS’yi teslim 
alıyoruz. Yüksek standartları, 
kalitesi, güvenliği, performan-
sı, yakıt tasarrufu, düşük işlet-
me maliyetleri sebebiyle şoför-
lerimizin öncelikli tercihi olan 
Mercedes-Benz Actors model-
lerini filomuza katmaya devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu.
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TOBB ve DEİK’ten
Büyüme Değerlendirmesi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu Rusya-Ukrayna 
Savaşı nedeniyle bölgedeki limanlarda 
bekletilen gemilere ilişkin bilgi verdi. 
Ukrayna ve Rusya savaşı sonrasında 
Karadeniz’de bulunan gemilerin duru-
munu 7/24 takip ettiklerini söyleyen 
Karaismailoğlu, “Yapılan görüşmelerin 
ardından Azak Denizi’ndeki limanlar-
da bekleyen gemiler kalkış izni aldı. 

Karaismailoğlu: “Karadeniz’deki
Gemileri 7/24 Takip Ediyoruz”

bağlı olarak bu gemilerin de Pazar gü-
nünden itibaren varış limanlarına ulaş-
malarını bekliyoruz” dedi.

Rusya’nın Karadeniz’de bulunan 
limanlarında savaş durumu sebebiyle 
herhangi bir durma veya yavaşlama ol-
madığının altını çizen Karaismailoğlu, 
buradaki limanlara gemilerin giriş, çıkış, 
yükleme ve tahliye yaptıklarını belirtti.

“Ukrayna Limanlarındaki geliş-
meleri de yakından takip ediyoruz” 
diyen Karaismailoğlu, Ukrayna li-
manlarında savaşın başlamasıyla bir-
likte yükleme ve tahliye işlemlerinin 
tamamen durduğuna vurgu yaptı. 
Ukrayna limanlarında 4’ü Türk bay-
raklı olmak üzere 23 Türk sahipli ve 
işletmeli gemi bulunduğunu aktaran 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara-
ismailoğlu, şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Savaşın ilk günü Ukrayna 
makamları bir navtex yayımlayarak, 
tüm limanların yaklaşımlarına deniz 
mayını döşediğini deklere etti. Li-
manlara giriş ve çıkışı yasakladı. Yine 
aynı gün, Rus makamları da Ukrayna 
limanlarına giriş veya çıkış yapacak 
gemileri düşman ilan edeceklerini 
bildirdi. Bu gemiler de gerek ülkemiz 
limanlarına gerekse diğer ülkelere 
maden, demir, demir cevheri, rulo 
sac, buğday, küspe ve soya fasulyesi 
götürmek için bekliyor. Savaşın baş-
ladığı günlerde bu gemilerde toplam 
202 Türk gemi insanı bulunuyordu. 
Bu gemi insanlarımızın 83’ünü Dı-
şişleri Bakanlığımızın koordinesinde 
tahliye edildi. Gemilerde halen 118 
Türk gemi insanımız bulunuyor. Ha-
lihazırda sadece 2 gemi insanımızın 
tahliye talebi bulunuyor. Diğer gemi 
insanlarımızın şu an için herhangi bir 
tahliye talebi bulunmuyor.”

Mavi güvenli koridor oluşturmak 
için yoğun çaba sarf ediliyor

Ukrayna limanlarında bulunan ge-
milerin de kalkış yapabilmeleri için 
gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
ve Dışişleri Bakanlığı’nın gerekse de 
uluslararası denizcilik sektörünün yo-
ğun bir çaba sarf ettiğini kaydeden Ka-
raismailoğlu, “Mavi güvenli koridor 
oluşturmak için yoğun çaba sarf edil-
mekte olup, yakın zamanda Ukrayna 
limanlarından da gemilerin kalkmaya 
başlayacağına inanıyoruz” dedi.

Samsun’dan Rusya’ya 
RO-RO seferleri devam ediyor
Karaismailoğlu, Samsun’dan 

Rusya’nın Novorosisk ve Tuapse 
Limanları’na RO-RO seferlerinin de-
vam ettiğini, bu hafta içinde ilk defa 
Samsun’dan Kerch Boğazı’ndaki Kav-
kaz Limanı’na RO-RO seferlerinin 
başladığını kaydetti. Karaismailoğlu, 
“İlk seferini 61 adet araç ile tamamla-
yan geminin, Samsun’dan ikinci seferi-
ne çıkması planlanıyor” dedi.

Karadeniz’deki olumsuz hava ve deniz 
koşulları nedeniyle 18 gemiden 5 tanesi 
Karadeniz’e açılabildi. Diğerleri Kerch 
Boğazında ve Azak Denizi’nde demir-
de bekliyor. Deniz ve hava şartlarına 

TÜRKIYE ekonomisi pandemi kısıtlarının azal-
dığı 2021 yılında ihracat ve iç talep öncülüğünde 
yüzde 11 büyüdü. İş dünyası temsilcileri sürpriz 
olarak görmedikleri bu büyüme performansını 
gayet iyi yorumlarken, mesajlarının odağında sür-
dürülebilir büyüme vardı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) açıkladığı, geçen yıla iliş-
kin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt 
içi hasıla sonuçlarına göre Türkiye ekonomisinin 
2021’de yüzde 11 büyümesini, sosyal medya hesa-
bından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Hisarcıklıoğlu, paylaşımında şu ifadelere ver-
di: “Türkiye ekonomisi 2021’de yüzde 11 büyü-
dü. Yaşanan sorunlara rağmen girişimcilerimizin 
çalışmaları, alınan tedbirler sonuç veriyor. Sıkın-
tıda olan sektörler başta olmak üzere verilecek 
destekler büyümeyi sürdürülebilir kılacaktır. 
Şimdi enflasyonla mücadeleye, 2022’ye odaklan-
ma zamanı.”

Olpak: “Güçlü 2021 büyümesi 2022 için  
pozitif bir altyapı demek”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başka-
nı Nail Olpak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından açıklanan 2021 yılı ve dördüncü çey-
reğine ilişkin büyüme rakamları ile ilgili yazılı bir 
değerlendirme yaptı.

Olpak değerlendirmesinde şunları ifade etti: 
“OVP’ye göre 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 
5,8 idi. Yıl ortasına geldiğimizde, DEİK ola-
rak güçlü dış talep ve yatırım faaliyetlerini göz 
önünde bulundurarak, yüzde 10 bandında çift 
haneli bir büyüme beklediğimizi açıklamıştık. 
2021’in 2. çeyreğindeki yüzde 21,9’luk büyüme-
nin ardından uluslararası kurumlar da Türkiye 
için büyüme beklentilerini yükselttiler. Bugün-
kü tabloya baktığımızda, küresel ekonomi ve 
ticarette yaşanan zorluklara rağmen 2021 yılı 
GSYH büyümesinde yüzde 11 ile dünyadan po-
zitif ayrışmayı başardık.

Türkiye, 2020 yılında başlayan salgın kaynak-
lı ve çok boyutlu bir krize rağmen, 2009 küresel 
krizinden sonraki pozitif büyüme serisine aralık 
vermeden devam etti. Ülkemizin 2021 yılında 
çift haneli büyümesini görmek, iş dünyamız açı-
sından sevindirici ve güven veren bir tablo orta-
ya koyuyor ve iş dünyamızın salgın döneminde 
yaşananlara rağmen sıkıntıları fırsata çevirmeyi 
başardığını görüyoruz. Tüm dünyada tedarik 
zincirlerinde sıkıntılar yaşanırken özellikle sa-
nayi sektörümüz “İşlerimiz askıya almıyoruz” 
sloganıyla üretime ara vermeden devam etti. 
Böylece en büyük ihracat pazarlarımızdan olan 
AB ülkeleri, Uzak Doğu’da yaşanan tedarik sı-
kıntısını ülkemizden karşılama yoluna gitti. Te-

darik Zincirinde elde ettiğimiz bu pozitif algının 
devamını sağlamak çok önemli.

2021 yılı büyümemizin çift haneli olmasının 
yanı sıra büyümenin niteliğine de baktığımızda, 
iş dünyamız adına önemli başlıklar görüyoruz: 
Bunlardan ilki; net dış talep ve yatırım kalemleri-
nin, bu dönemdeki toplam GSYH büyümesinin 
yarısından fazlasını oluşturarak büyümenin talep 
bileşenleri itibarıyla dengeli geliştiğine işaret et-
mesidir.

Bu noktada, ana gündem maddemiz olan “dış 
talebe dayalı büyüme stratejisi” ön plana çıkıyor. 
Geçmiş yıllarda ağırlıklı olarak iç tüketim kay-
naklı yüksek büyüme sağlandığında, beraberinde 
ithalat kanalından dış ticaretin büyümeye negatif 
katkı sağladığına şahit oluyorduk. Bu yıl çift ha-
neli büyümeye, 225 milyar dolarlık Cumhuriyet 
tarihi ihracat rakamlarıyla ulaşmak önemli.

Bugünkü verilere baktığımızda, 2020 yılın-
da başta ana ihracat pazarımız AB olmak üzere 
küresel ekonomideki küçülmenin etkisiyle yak-
laşık yüzde 15 daralan ihracat kaleminin, 2021 
yılında büyümesini yüzde 24,9’a yükselttiğini 
görüyoruz. İthalat ise önceki yıla göre yüzde 2 
genişlemiş ve netice olarak net dış talep toplam 
GSYH artışına 4,9 puanlık yüksek bir katkıda 
bulunmuş ki son 20 yılın en yüksek katkısından 
söz ediyoruz.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye 
ekonomisinin 2021’de yüzde 11 büyüdüğünü belirterek, “Şimdi enflasyonla mücadeleye, 
2022’ye odaklanma zamanı” dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak 
ise, “Güçlü 2021 büyümesi 2022 için pozitif bir altyapı demek” değerlendirmesini yaptı.     


	01-09
	10-19
	20-32

