
de öne çıkıyor. Dünya’nın her 
yerinde yaygınlaşan demiryo-
lu taşımacılığı, Avrupa Yeşil 
Mutabakat’a uyum sürecinde; 
ulaştırma ve lojistik sektörün-
de çevreci özelliğiyle diğer 

ÇEVRECI ve diğer taşıma 
türlerine göre daha güvenli 
bir taşıma modu olan demir-
yolu taşımacılığı, uzun dö-
nem sabit fiyat garantisi ile de 
ulaştırma ve lojistik sektörün-
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Proje Taşımaları İçin 
Yeni Arocs’lar Geliyor
M E R C E D E S - B E N Z 
Türk, proje taşımacılığı sek-
törünün ihtiyaçları doğrul-
tusunda tasarladığı Arocs 
3353S ve Arocs 3358S 6x4 
çekici modellerini müşteri-
leri ile buluşturuyor. 

Arocs 3353S ve Arocs 
3358S 6x4 çekici mo-
delleri, proje taşımacılığı 
sektörünün beklentileri 
doğrultusunda yüksek 

motor gücü sunuyor. 
Arocs 3353S modelinde 
sunulan 12,8 litre motor 
hacmine sahip OM 471 
kodlu motor 530 PS güç 
ve 2600 Nm tork üretir-
ken, Arocs 3358S mode-
linde yer alan 15,6 litre 
hacmindeki OM 473 kod-
lu motor 578 PS güç ve 
2800 Nm tork sunuyor.
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TÜRKIYE’NIN Avru-
pa taşımalarında önem-
li güzergâhlarından olan 
Romanya’da transit geçişler 
ücretler kaldırılarak serbest-
leştirildi. 1 Mayıs 2022 ta-
rihinden itibaren taşımacı-
larımız Romanya üzerinde 
transit taşımlarda geçiş belge-
sine gerek kalmadan ve transit 
geçiş ücreti ödemeden taşıma 
yapabilecek.

TÜRKIYE limanlarında 
elleçlenen konteyner mik-
tarı Martta geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 0,6 artarak 
1 milyon 68 bin TEU olarak 
gerçekleşti. Limanlarda elleç-
lenen konteyner miktarı ge-
çen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 4,6 artarak 3 milyon 
187 bin TEU olarak kayıtlara 
geçti. Transit konteyner mik-
tarı bu dönemde yüzde 6,2 
artarak 185 bin 505 TEU’ya 
yükseldi. Elleçlenen dış tica-
rete konu konteyner miktarı 
yüzde 0,3 azalarak 812 bin 
620 TEU oldu.

RUSYA-UKRAYNA savaşı 
sürerken bölgeye yönelik taşı-
malarda başlayan kriz giderek 
büyüyor. Sektör yetkilileri, 
Rusya’ya ve Rusya üzerinden 
Orta Asya’ya yapılan karayolu 
taşımalarında yaşanan sıkıntıla-
rın aşılması için bir süredir di-
rekt bir RO-RO hattı kurulma-
sının aciliyetine vurgu yapıyor. 
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taşıma modlarından ayrışarak 
önlerde yerini aldı.

Ulaştırma ağı ile Asya 
ve Avrupa kıtaları arasında 
bağlantı sağlayan merkezi 
konumdaki Türkiye’nin de-
miryolu ulaşımı bu ağ içinde 
stratejik öneme sahip bulunu-
yor. Yatırım ödeneği yıldan yı-
la katlanarak arttırılan demir-
yolu, sektörler içinde 2023 
hedefleriyle Cumhuriyet’in 
100’üncü yılında ulaşım siste-
mine damgasını vurmaya ha-
zırlanıyor. Yük taşımacılığın-
da demiryolunun payı 2023’te 
yüzde 5’i geçerek 55 milyon 
tona çıkması bekleniyor.
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Türkiye ile Romanya arasında 
29 Mart’ta İstanbul’da düzenlenen 
KUKK toplantısında Türkiye’nin 
Avrupa taşımalarında önemli 

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Ro-
manya görüşmeleri sonucu tarihi 
bir karar alarak transit taşımala-
rı serbestleştirdiklerini duyurdu. 
Karaismailoğlu, “1 Mayıs’tan iti-
baren Romanya üzerinden transit 
taşımalarda geçiş belgesi ve transit 
geçiş ücreti uygulaması kalktı” ifa-
delerini kullandı.

güzergâhlarıdan olan Romanya’da 
transit geçişler ücretler kaldırıla-
rak serbestleştirildi. Uygulama 1 
Mayıs’ta başlayacak.

Romanya Üzerinden Transit Taşımalarda 
Geçiş Belgesi Uygulaması Kalktı

taşımacılarının Avrupa’ya ger-
çekleştirdiği taşımaların sorunsuz 
gerçekleşmesini teminen önemli 
kazanımlar elde edildi.

İki ülke arasındaki bir önceki 
KUKK toplantısı ise 2018 yılın-
da gerçekleştirilmiş olup 2018 
yılından sonra iki ülke heyetleri 
bir araya gelememiş ve geçiş belge 
kotalarında ihtiyaç doğrultusunda 
artış elde edilememiş idi. Bu doğ-
rultuda, 2021 yılında, ülkemiz ih-
racatındaki artışa paralel olarak 55 
bin  adet olan transit geçiş belgesi 
yetersiz kalmış, yoğun girişimler 
çerçevesince 19 bin adet ilave tran-
sit geçiş belgesi temin edildi.

Gerçekleştirilen Kara Ulaştır-
ması Karma Komisyon toplan-
tısında uzun süren müzakereler 
çerçevesince 55 bin adet ücretsiz, 
23 bin adet ücretli olan Romanya 
transit geçiş belgeleri kotalarının 
serbestleştirilmesi hususunda an-
laşmaya varılmış olup, Romanya 
üzeri gerçekleştirilecek olan tran-
sit taşımalar 1 Mayıs 2022 tari-
hinden itibaren geçiş belgesinden 
muaf olarak tamamı ücretsiz ger-
çekleşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-
ğı liderliğinde UND transit ser-
bestesi politikası doğrultusunda 
Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan 
ve Yunanistan’dan sonra Türkiye 
için ana transit güzergâhı olan AB 
üyesi Romanya’da da bu ölçüde bir 
iyileştirme yaşanması transit kota 
engeline karşı yürütülen mücade-
lenin önemli bir kazanımı oldu.

Toplantının bir diğer önemli 
gündem maddesi ise Türkiye taşı-
macılarının Romanya’da karşılaş-
tığı fatura kontrollerindeki 3’üncü 
ülke ibareleri nedeniyle yaşanılan 
sorunlar oldu. Taşıma evrakla-
rının Romanya’ya düzenlenmiş 
olmasına rağmen ticaret yapılan 
ülkenin faturada Romanya dışın-
da başka bir ülkenin olması duru-
munda Rumen makamları 3’üncü 
ülke geçiş belgesi talep etmekte i-
di. Toplantıda, taraflar kendi milli 
mevzuatlarında ilgili düzenleme-
leri hayata geçirdikten sonra, söz 
konusu mağduriyetin karşılıklı 
olarak giderilmesi açısından, ger-
çekleştirilecek olan kontrollerde 
ticaret yapılan ülkeyi kontrol et-
mek yerine taşıma evraklarındaki 
yükleme ve varış ülkesini kontrol 
etmeleri öngörüldü.

Uluslararası Nakliyeciler Der-
neği (UND) sitesinde yer alan 
habere göre; 1 Mayıs itibarıyla 
Romanya transit geçişleri serbest 
ve ücretsiz olacak. Yaşanan kota 
ihtiyacını çözüme kavuşturmak 
amacıyla, gerçekleştirilen gi-
rişimler çerçevesince 29 Mart 
2022 tarihinde KUKK toplan-
tısı gerçekleştirilmiş ve Türkiye 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
1 Mayıs’tan itibaren Romanya üzerinden transit 
taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti 
uygulamasının kalktığını bildirdi. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Rusya’ya Taşıma Süreleri 45 Güne Uzadı
RUSYA ve Ukrayna arasındaki kriz 
ve çatışmalar, Türk lojistik sektö-
rüne büyük sekte vurdu. Daha ön-
ce Ukrayna üzerinden bir haftada 
Rusya’ya varan Türk TIR’ları, farklı 
sınır kapılarında uzun bekleyişler 
ve sıkıntılarla karşılaşıyor. Sınırların 
kapalı olmasından dolayı Rusya’ya 
mal taşıyan TIR’lar Ermenistan ve 
Gürcistan sınırlarına yöneldi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği 
(UND) Yönetim Kurulu Üyesi Ab-
dullah Özer, şu an bin 500 TIR’ın 
Türkiye’den çıkmak, 6-7 bin TIR’ın 
da ülkeye dönmek için en az 35 
gündür beklediğini, bazı TIR’ların 
bekleme sürelerinin 45 günü buldu-
ğunu söyledi.

Rusya’ya ihracat yüzde 40, 
Ukrayna’ya ise yüzde 80 azaldı. 
Sözcü’ye konuşan Uluslararası Nak-
liyeciler Derneği (UND) Yönetim 
Kurulu Üyesi Abdullah Özer, “Bu 
durum 45 gündür hiç düzelmedi. 
Savaş çıktığından bu yana bekleyen 
TIR’lar var” dedi.

Özer, “12 Nisan itibarıyla Sarp Sı-
nır Kapısı’ndan çıkış için bekleyen, 
Türkiye’den Gürcistan’a ve diğer ül-
kelere gitmek için bekleyen bin 102 
tane aracımız var. Bu sayı toplamda 
bin 500’ü bulur. Fakat bu, günlük sa-
yı. Her gün artıyor. Bunun haricinde 
toplamda 6-7 bin TIR ise Türkiye’ye 
dönmek için bekliyor. Tam bir kaos 
hakim” diye konuştu.

Uzun süreli bekleyişler 
maliyetleri de artırdı

Özer’in verdiği bilgiye göre, savaş 
öncesinde İstanbul’dan yola çıkan 
bir TIR, Bulgaristan, Romanya, 
Moldova ve Ukrayna üzerinden 
Rusya’ya 7 günde varıyordu. Bunun 
maliyeti ise 3 bin 500 dolar idi.

Savaş sonrası Ukrayna üzerinden 
yapılan transit taşımalar yapılamadı-
ğı için bu güzergah Bulgaristan-Ro-
manya-Macaristan-Polonya-Letonya 
(ya da Belarus)-Rusya şeklinde uza-
dı. Bu şekilde yapılan taşımacılık ise 
6 günden 12 güne; maliyeti de 3 bin 
500 dolardan 6 bin 250 dolara çıktı.

Yine savaş öncesi, Karasu ve O-
dessa üzerinden Rusya’ya maliyeti 4 
bin dolardan 7 günde ulaşılabiliyor-
du. Savaş sonrası bu güzergah kulla-
nılamaz olunca Türkiye ile Gürcis-
tan arasındaki sınır kapısı olan Sarp 
Sınır Kapısı’na yoğunluk başladı. 
Gürcistan’dan Rusya’ya varış süresi 
ise 15 günden 30 güne çıkmış oldu.

Özer, yaşadıkları mağduriyetin 
altında yatan nedenleri ‘gümrükler-
deki çıkışların yetersiz olması’, ‘Rus 
polisinin bu işi ranta çevirip, para 
alarak en sondaki aracı en öne geçir-
mesi’, ve ‘Azerbaycan’ın sadece Türk 
plakalı araçlardan geçiş ücreti alma-
sı’ şeklinde sıraladı.

Azerbaycan’ın sadece Türk plaka-
lı araçlardan 700-800 dolar geçiş üc-
reti aldığını anlatan Özer, “Bu ücreti 
Ruslardan, Gürcülerden ya da başka 
bir milletten almıyorlar. Bizden 
alındığı için Azerbaycan üzerinden 

gelebilecekken, ek maliyet çıkmasın 
diye gelemiyoruz” diye konuştu.

Komşu ülkelerle koordineli ön-
lemler alınması gerektiğini söyleyen 
Özer  yapılması gerekenlere ilişkin 
şunları söyledi: “Türkmenistan sınır 

kapılarının transit geçişlere açılma-
sı lazım. Pandemiden bu yana 2,5 
senedir kapalı. Azerbaycan’ın Türk 
plakalı araçlardan aldığı transit ge-
çiş ücretleri kaldırılmalı. Biz onlar-
dan almıyoruz ama onlar sadece biz-

den alıyor. Ek maliyet oluşturduğu 
için Azerbaycan üzerinden gelemi-
yoruz. Türkiye’den Rusya’ya 
RO-RO seferlerinin başla-
tılması lazım. Bu, güm-
rüklerdeki yoğunluğun 
azalmasını, ihracat ve 
ithalat yüklerinin so-
runsuz ulaşmasını sağlar. 
Türk gümrüklerinin de en 
ust seviyede çalışması lazım. Sarp 
Gümrüğü’nden 600-700 TIR geçer-

ken şu an 300-500 TIR geçiyor. Var-
diyaların, memur değişiminin askeri 

düzen disipliniyle yapılmasını 
talep ediyoruz. Çünkü bir 

gümrük memuru me-
saisini bitirince, diğer 
memurun gelmesine 
kadar kabin bir saat boş 

durabiliyor. Bu, her gün 
Türkiye’ye bir saat araç gi-

riş-çıkışının olmaması demek. Sa-
ha amirlerinin sahada olması lazım.”

Rusya-Ukrayna savaşı Türk taşımacılığına büyük sekte 
vurdu. Savaş öncesinde Rusya’ya 7 gün içinde varan 
Türk TIR’ları, savaş sonrası bir ayda ulaşamaz oldu. 
Uzayan süreler maliyetleri de katladı. 
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ABD merkezli e-ticaret devi 
Amazon, Türkiye’deki yatı-
rımlarını artırıyor. Amazon, 
2022 Sonbahar döneminde 
İstanbul’da açmayı hedefle-
diği Türkiye’deki ilk lojistik 
üssü ile bir yılda bini aşkın 
kişi için istihdam yaratmayı 
öngörüyor.

Yeni kurulacak lojistik üssü 
için 100 milyon doların üze-
rinde yatırım planlanırken, son 
dönemde artan müşteri talebi-
nin karşılanması hedefleniyor.

Türkiye’de 2018 yılın-
da hizmete giren Amazon.
com.tr, kuruluşundan bu 
yana müşterilerine milyon-
larca ürünü uygun fiyat ve 
hızlı teslimat seçenekleriyle 
sunmanın yanı sıra bugüne 
kadar 500’ü aşkın kişiye is-
tihdam yarattı.

Amazon, uzun vadeli iş 
stratejileri doğrultusunda 
Türkiye’de devreye alınacak 
lojistik üssü ile bölgede nite-
likli istihdam sağlarken, Ama-
zon müşterilerine sunduğu 
hızlı ve güvenilir teslimat hiz-
metlerine de devam edecek.

Amazon lojistik üssü 
Tuzla’da kurulacak

Amazon, İstanbul’un Tuz-
la ilçesinde kurulacak yeni 
Amazon Lojistik Üssü için 
mühendislik, insan kaynak-
ları, muhasebe, operasyon ve 
bilgi işlem (IT) gibi merkez 
fonksiyonları için işe alım sü-
reçlerini başlatırken, müşteri 
hizmetleri ve lojistik ekipleri 
için alımlar ise gelecek aylar-
da başlayacak. Amazon hali-
hazırda dağıtım hizmetlerini 
sağlayan iş ortakları ile çalış-
maya devam edecek.

Dünya genelinde Ama-
zon pazaryerinde satılan 
ürünlerin yarısından fazlası 

KOBİ’ler tarafından satılıyor. 
Amazon, satış ortaklarının 
verimlilik ve karlılığını artır-
mak üzere 250’nin üzerinde 
yeni hizmet ve uygulamayı 18 
milyar doları aşan bir yatırım 
ile sağladı.

Operasyonel süreçlerde 
yapılan geliştirmeler, çoğu 
Amazon Lojistik (FBA) sis-
temleri üzerinden depolama 
ve gönderim yapan KOBİ’le-
re ürünlerini dünya genelinde 
yüz milyonlarca müşteriye 
ulaştırma fırsatı sunmanın ya-
nı sıra markalarını büyütme-
lerine, satışlarını arttırmaları-
na ve istihdam yaratmalarına 
yardımcı oluyor.

Amazon Avrupa Operas-
yonlardan Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Stefano Perego ise 
“Türkiye’deki ilk lojistik üs-
sümüzün açılışını İstanbul’da 
yapmanın mutluluğunu ya-
şarken, bu vesileyle Türkiye’ye 
olan güvenimizin de altını 
çizmek istiyoruz.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Tatmin edici ücret ve yan 
haklar ile modern ve güvenli 
bir çalışma ortamı sunarak 
ilk senede yaratacakları bini 
aşkın yeni iş fırsatı için son 
derece heyecanlı olduklarını 
aktaran Perego, işe alım süreç-
lerinde değişen tecrübe ve eği-
tim geçmişlerine sahip adaylar 
için çeşitlilik ve kapsayıcılık 
anlayışı ile kariyer fırsatları 
sunduklarını belirtti.

E Ticaret Lojistiği Yeni Bir 
Dönemin Başlangıcı

E ticaret özünde bir lojistik hizme-
tidir. Ali Baba, Amazon, Trendyol, Getir, 
Hepsiburada... Sonuçta her birisi üre-
ticiden, toptancıdan, satıcıdan aldığı 
ürünü, son tüketiciye eriştiren, satan 
ya da taşıyan olarak tedarik zincirinin 
bir halkasıdır.  Tedarik ve lojistik ola-
naklarının ya da en uygun tedarik ve 
lojistik olanaklara erişim yollarının bu 
şirketler bünyesindeki birleşimidir. 

E ticaret çok güçlü bir dijital ağ, ya-
zılım alt yapısı gerektirir elbette. Ama 
aynı zamanda -hizmet verme biçimine 
göre değişiklik göstermekle birlikte- ta-
mamen kodlarla yönetilen modern de-
polar, toplama ve dağıtım ekipmanları, 
araçlar, kadrolar ve know how gerektir-
mektedir. Üstelik rekabetin de giderek 
arttığı bir alan olması nedeniyle yeni-
liklerin baş döndürücü bir hıza eriştiği-
ni görüyoruz. İşin mantığını, özünü en 
hızlı kavrayan ve zaman kaybetmeden 
pozisyon alan modern iş yapma karak-
terine sahip lojistik şirketleri, bir yan-
dan e ticaret yapılanmalarına temel 
lojistik hizmeti verirken, bir yandan 
da sadece e ticaret odaklı olarak kapı 
teslimi yapan son tüketici hizmetlerine 
yönelik yatırımlar yapıyorlar. Elektrikli 
araçlara yöneliyor, yazılımla yönetilen 
depolar kuruyor, motorlu kuryelerle 
toplama ve dağıtım hizmeti sunuyorlar. 

Daha modern e ticaret lojistiği çö-
zümleri ve uygulamaları, ağırlıklı ola-
rak ya modern lojistik şirketlerinin 
doğrudan kendi yatırımı olarak ya da 
buralarda yetişmiş kadroların yeni giri-
şimleri olarak karşımıza çıkıyor. Lojistik 
kelimesinin treylerlerin üzerine ‘trans-
port’ yerine yeni yeni yazılmaya baş-
ladığı zamanlarda, kendini yenilemeyi 
başaramayan geleneksel nakliyecilerin 
çok kısa zamanda yok olacağı yazıldı... 
Nitekim o günlerin anlı şanlı firmaları 
ya tümden yok oldular ya da sokaktaki 
100 kişiden birinin bile adını bilmedi-
ği kadar altta kaldılar. Aynı süreç gü-
nümüzde e ticaret tarafında sürüyor. 
Bugünden e ticareti besleyen tüketici 
talebini ve bunun yarattığı lojistik ge-
reksinimini algılayıp buna yönelik giri-
şimde bulunmayan anlı şanlı lojistikçi-
ler, önümüzdeki on yılı göremeyecek. 

Nasıl ki üretici konumdaki sanayi-
ciler, kobiler, ticareti sürdüren tüccar-
lar dış ticaret şirketleri, onlara hizmet 
veren lojistikçiler süreçleri tam zama-
nında yakalamak ve gereğini yapmak 
zorundaysa, ülkeler de bu görevden 
kaçamaz. Bu bir varoluş mücadelesidir. 
Bu süreçte kişiler ve şirketler kadar ül-
kelere de görev düşmektedir. 

Belki de burada Türkiye, kendini, 
dünya ticaretinin döndüğü Çin dahil 
Uzak Doğu ile Avrupa arasında e tica-
ret odaklı bir lojistik merkezi olarak 
konumlandırabilir. Bunun için de sek-
törel öncelikler belirlenerek hayata ge-
çirilecek politikalar, bugün bilinenlerin 
ötesindeki lojistik olanaklar ile ilk dü-
şünülecek ülke olmak mümkün olabi-
lir. Unutmayalım ki şirketler, sektörler 
hatta ülkeler artık lojistik olanaklarıy-
la rekabet ediyor. 

Salgın döneminde yer yer kopan te-
darik zincirinin en güçlü halkalarından 
biri olarak öne çıkan Türkiye, bu konu-
munu Rusya-Ukrayna savaşı ile daha 
da özel bir hale getirebilir. Altyapının 
yanı sıra yeni dönemin iş yapış biçimine 
uygun, dijital takip ve dokümantasyo-
na alan açan, uzaktan çalışma koşulla-
rına varıncaya kadar tüm çerçeveleri, 
gelişmeleri karşılayacak düzeyde çizen 
bir hukuksal üst yapıya da gereksinim 
var. Malların üretimi, satışı, toplan-
ması, dağıtımı, son teslim noktasına 
erişimi, iadesi ve tüm bu süreçlerin e 
ticaret platformları üzerinden yönetil-
mesi, lojistik taleplerin lojistik hizmet 
arzı ile buluşturulması ve bu süreçlerin 
hayata geçirilmesi için uluslararası en-
tegrasyona etkili şekilde dahil bir ulu-
sal bilgi, yazılım ve izleme ağı oluşturu-
lup çalışır tutulmalıdır. Pek çok alanda 
olduğu gibi bu alanda da kazanmanın 
yolu, gelişmelerin takipçisi olmak değil 
önünde gitmekten geçiyor...

Türkiye, dünya ticaretindeki payını 
artıran e ticaretin elleçleme merkezi, 
lojistik hub’ı olmak ve de dünya lojistik 
pastasından pay almak istiyorsa, bu 
alanda etkili çözümler üreten, bazıları 
dünya vitrininde alıcı bulmuş e ticaret 
yapılarının ve başarılı bir şekilde e tica-
ret hizmeti sunan lojistikçilerinin elini 
güçlendirmelidir. Lojistik, ticaretin en 
etkili silahıdır. Lojistikte güçlü olan ül-
kenin sanayisi de ticareti de güçlü olur. 
Bakınız; Almanya, Çin, ABD...

BAKIŞAmazon’dan Türkiye’ye
100 Milyon Dolarlık Yatırım
Amazon, Türkiye’de 
100 milyon dolarlık 
yatırımla lojistik 
üssü kuruyor. Şirket 
ilk yılda binden 
fazla kişiye istihdam 
yaratılacağını 
duyurdu. 

EKOL Lojistik, 23 Nisan 
Ulusal ve Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı öncesinde 
çalışanlarının çocuklarını 
ağırladı. Ekollü çocuklar, 23 
Nisan’ın coşku ve heyecanı-

nı Lotus Tesisi’nde düzen-
lenen renkli olduğu kadar 
öğretici bir organizasyonla 
yaşadı. Etkinliğe yaşları 5 ile 
11 arasında değişen 70 kü-
çük Ekollü katıldı. 

Ekollü minikler, sanatı ke-
yifle buluşturan Master Piece 
iş birliği ile doodle sanatçısı 
Küntay Tarık Evren ile öz-

gürce duvar boyama yaparak 
unutulmaz bir gün geçirdi. 

Bu özel günde küçük Ekollü-
ler, eğitimde fırsat eşitliği sağ-
lamak vizyonu ile hareket eden 
Twin Science ekibi ile de eğlen-
celi olduğu kadar öğretici olan 
bir bilim-sanat atölyesi çalışma-
larına katılma fırsatını buldu. 

Küçük Ekollüler
23 Nisan Etkinliğinde 
Buluştu

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.



LOJİSTİK

NİSAN 2022

arasındaki savaş ortamının, 
Türk lojistik sektörüne etki-
sini değerlendirdi. 

UTİKAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ayşem Ulusoy, 
“Avrupa’da SWIFT bazı ban-
kalara kapatıldı ancak bazıla-
rı açık durumda. Bu durum 
ticaretin devam edeceğini 
gösteriyor ancak bununla 
birlikte Rusya transit ülke ve 
nihai varış ülkesi olma duru-
munu kaybetti. Avrupa üret-
tiği ya da hali hazırda sattığı 
malı teknik olarak satabiliyor 
ancak gidecek yolu yok. Bu 
noktada Türkiye çok ciddi bir 
görev alabilir. Ancak Avrupa 
Birliği ülkelerinin kullandı-
ğı Ukrayna üzerinden geçen 
rota savaş nedeniyle artık bir 
alternatif değil. Bu neden-
le Türkiye ön plana çıkıyor. 
Avrupa Birliği’nden çıkan 
yük Orta Asya ve oradan da 
Rusya’ya ulaşacak. Şu an bu 
hattı kullanan tüm üreticiler 
lojistikçilerden alternatif ro-
talar talep ediyor.” dedi.

UTİKAD’ın konu ile il-
gili yaptığı açıklamasında; 
Dünyanın en büyük kontey-
ner nakliye şirketi Maersk, 
Moskova’ya uygulanan yaptı-
rımlar nedeniyle Rusya’ya ve 
bu ülkeden yapılan teslimat-
ları geçici olarak askıya alaca-
ğını bildirdi. İngiltere ise Rus-
ya ile bağlantılı tüm gemilerin 
kendi limanlarına girmesini 
yasaklayan bir yasa geçirdi.

Tüm bunlara ek olarak 
Ukrayna hava sahası ve li-
manları kapalı. Havayolu ile 
ilgili Ukrayna çıkış ve varışlı 
hiçbir operasyon yapılmıyor. 
Uçuş rotaları Ukrayna hava 
sahasından geçmeyecek şekil-
de değiştirildi. AB Rus uçak-
larına yasak koydu. Türkiye 
bu konuda henüz herhangi 
bir yeni düzenleme yapmadı. 
LH Uzakdoğu uçuşlarında 
Rus hava sahasını kullanma-

RUSYA-UKRAYNA savaşı-
nın taşımacılık sektörüne fa-
turası ağırlaşıyor. Ukrayna’ya 
yönelik taşımaların tamamen 
durmasının ardından, Rusya 
hattında da büyük sıkıntılar 
başladı. Türkiye’den Rusya’ya 
yapılan ihracat taşımalarının 
yüzde 50’den fazlası karayolu 
ile yapılıyor. Bu taşımaların 
da yüzde 60’a yakını Ukray-
na üzerinden gerçekleştirili-
yordu. Savaş sonrası Ukray-
na hattı kapanınca hacmin 
neredeyse tamamı alternatif 
bir güzergâh olan Gürcistan 
hattına yöneldi. Sadece Rus-
ya değil Orta Asya’ya taşıma 
yapanlar da bu güzergahı 
kullanıyor. Yanı sıra arma-
törlerin çeşitli sebeplerle 
bölgeye gitmek istememesi 
nedeniyle denizden kara-
ya kayan yükler var. Ancak 
sınır kapılarının kapasitesi 
yetersiz olduğu için Gürcis-
tan-Rusya sınırında oluşan 
TIR kuyruğu 30 km’yi aş-
mış durumda. Türkiye’den 
Ukrayna’ya yönelik RO-RO 
seferleri durduruldu, gemi-
ler Ukrayna’dan dönüş seferi 
yapamıyor. İran üzerinden 
Orta Asya bölgesine gerçek-
leştirilen taşımalar, Türkme-
nistan sınır kapılarının yük 
taşımalarına kapalı olması 
nedeniyle Türkmenbaşı li-
manında ve İran sınırında 
Türkmen plakalı araçlara ya-
rı-römork aktarılması şeklin-
de sürdürülebiliyor.

Kapanan güzergahlar 
nedeniyle Türkiye’den Rus-
ya ve Orta Asya ülkelerine 
Sarp sınır kapısı üzerinden 
Gürcistan’a yönelen ihracat 
taşımalarının olması, oradan 
Rusya ve Azerbaycan’a açılan 
güzergahtaki Verhny Lars 
ve Kazmalyar sınır kapıla-
rında yoğunlukları artırdı. 
Firmalardan alınan bilgilere 
göre, Rusya’dan Gürcistan 
ve Azerbaycan’a geçişlerde 
de ortalama 12-15 gün ara-
sında beklemeler yaşanıyor, 
Rusya’dan günlük araç geçişi 
200 aracı geçmiyor.

Öte yandan Gürcistan’ın 
Rusya ile sınır kapısı, yük-
sek rakımlı bir mevkide bu-
lunuyor. Bu lokasyondaki 
kar yağışı sebebiyle Verhniy 
Lars (Rusya) – Kazbegi’nin 
(Gürcistan) tarafında sürek-
li olarak yol kapanıyor. Yo-
lun temizleme çalışmaları ise 
Gürcü Makamlarınca çok 
uzun sürüyor. Bölgede olan 
2 binin üzerindeki Türk pla-
kalı araçta bulunan şoförler 

günlerdir hayatta kalma mü-
cadelesi veriyor. Bine yakın 
Türk şoför Rusya’ya girmek 
için beklerken, bir o kadarı 
da Rusya’dan Gürcistan’a 
girmek için sınırda bekliyor. 
Özellikle dönüş yolunda o-
lan Rusya’da bekletilen TIR 
sürücüleri çok zor günler 
geçiriyor.

TIR kuyruğu çilesini bitir-
mek için hükümetten 4 acil 
beklenti var

• Rusya’ya Azerbaycan üze-
rinden gidilebilmesi için bu 
ülkede sadece Türk nakliyeci-
lerden aldığı sefer başına 500 
dolar geçiş ücretinin kaldırıl-
ması sağlansın.

• Hükümetin desteği ile 
Türkiye-Rusya arasında di-
rekt bir RO-RO hattı açılsın.

• Pandemi nedeniyle ya-
saklanan Türkmenistan’ın 
Sınır Kapısı yeniden transit 
taşımalara açılsın.

• Kar yağışı nedeniyle yol-
ları kapanan Gürcistan’a Tük 
makamlarınca teknik yardım 
ve işbirliği teklif edilsin.

RO-RO, en kalıcı çözüm
Sektör yetkilileri, Rusya’ya 

ve Rusya üzerinden Orta 
Asya’ya yapılan karayolu ta-
şımalarında yaşanan sıkıntı-
ların aşılması için bir süredir 
direkt bir RO-RO hattı ku-
rulmasının aciliyetine vurgu 
yapıyordu. Türkiye ile Rusya 
arasında direkt bir RO-RO 
hattı kurulmasının kısa vade-
de en hızlı çözüm olacağı be-
lirtiliyor. RO-RO hattını sa-
dece Türk nakliyeciler değil, 
Rus iş insanları da istiyor. An-
cak bunun için hükümetlerin 
devreye girmesi gerekiyor.

Navlun fiyatları artacak
Uluslararası Taşımacılık 

ve Lojistik Hizmet Üreten-
leri Derneği (UTİKAD) 
Türkiye’nin dış ticaretinde 
hacim olarak önemli yer 
tutan Rusya ve Ukrayna 

artış eğiliminin devam etme-
si bekleniyor.

Nakliyeciler rota değiştirdi
Savaş nedeniyle, Türk 

taşımacılar rotalarını değiş-
tirmek zorunda kaldı. Azak 
Denizi’ne giriş ve çıkışlar 
kapatılırken, saldırı altın-
daki Odessa ve Mariupol 
limanlarından kargo taşı-
macılığı yapılamıyor. Kerç 
Boğazı’nda ise gemi kuyruğu 
oluşmuş durumda. Donetsk 
gibi kriz bölgeleri güzergah 
dışına çıkarılırken, uzayan 
mesafelerin maliyetleri artı-
racağı belirtiliyor.

Kuzey Avrupa ve İskandi-
nav ülkelerine taşımacılıkta, 
Belarus ve Polonya rotası 
kullanıldığı için bir sıkıntı 
bulunmadığı belirtildi. Lit-
vanya, Letonya, Estonya ve 
Belarus’a nakliyat yapacak 
firmalar ise yine Ukrayna sı-
nırlarına girmeden Macaris-
tan ve Slovakya karayolları 
üzerinden işlerinin akışını 
sağlayabilecek.

Operasyon planlamayın
Uluslararası Nakliyeci-

ler Derneği(UND) bölge-
ye nakliyeler konusunda 
uyarıda bulundu. Yapılan 
açıklamada, Ukrayna’nın 
olağanüstü hal ilan ettiği 
hatırlatılarak taşımacılık 
operasyonlarına kısıtlamalar 
getirilebileceğinin belirtildi-
ği kaydedilirken, “Taşıma-
cıların, ülkeye giriş-çıkış ve 
transit prosedürleri hakkın-
da resmi bir açıklama yapı-
lana kadar ilgili bölgelerden 
operasyon planlamamaları 
önem arz etmektedir.” ifade-
lerine yer verildi.

ULUSLARARASI Ka-
rayolu Taşımacılığı Birliği 
(IRU)’nun AB Savunu-
culuğu Direktörü Raluca 
Marian yaptığı açıklama-
da, “IRU, AB genelinde 
ekonomik faaliyeti ve is-
tihdamı desteklemek için 
alınan geçici önlemleri 
memnuniyetle karşılıyor, 
ancak bunlar yetersiz ka-
lıyor. Devlet yardımların-
daki muafiyetler sınırlı ve 
ulaşıma özgü değil, artan 
akaryakıt fiyatlarından 
bahsedilmiyor bile. Pla-
nın, kontrol dışı yakıt fi-
yatlarıyla mücadele eden 
ve nakit akışı sıkışıklığıyla 
karşı karşıya kalan karayo-
lu taşımacılığı operatörle-
rini desteklemek için özel 
önlemlere ihtiyacı var.

Akaryakıt fiyatları 
Ocak 2021’den bu yana 
yüzde 80’e kadar arttı ve 
yalnızca geçen ay yüzde 
25’ten fazla arttı. Yakıt, 
ticari bir karayolu taşıma-
cılığı operatörünün ma-
liyetlerinin yüzde 30’unu 

temsil eder, ancak maliyet 
artışlarını müşterilerine 
yansıtmak çoğu zaman 
imkansızdır” dedi.

İnce marjlar ve kısıtlayı-
cı ticari şartlarla, AB’deki 
bir milyon karayolu taşı-
macılığı şirketinin çoğu, 
özellikle de ondan az araca 
sahip küçük şirketler olan 
yüzde 80’den fazlası mali 
çöküşün eşiğinde olduğu-
nu bildiren Marian, kamu 
fonları tarafından destek-
lenmedikçe, birçok kara-
yolu taşımacılığı firması 
önümüzdeki haftalarda ve 
aylarda AB tedarik zincir-
lerinde ve hareketlilik ağ-
larında önemli boşluklar 
yaratarak iflas edebilecek-
lerini kaydetti.

Marian sözlerine şöyle 
devam etti: “AB Üye Dev-
letlerinin, ticari karayolu 
taşımacılığı sektörlerinin 
önemli bir bölümünün 
çökmesini ve bunun sonu-
cunda topluluklarına ve 
ekonomilerine zarar ver-
mesini önleyen girişimleri 

devreye sokması gerekiyor. 
AB’nin devlet yardımlarına 
ilişkin geçici kriz çerçevesi-
nin bunun gerçekleşmesini 
sağlaması gerekiyor.”

Komisyonun planı, 
yüksek enerji fiyatlarının, 
tedarik zinciri aksamaları-
nın ve artan belirsizliğin, 
ulaşım ve turizm de dahil 
olmak üzere pandemi ta-
rafından da etkilenen kilit 
sektörleri etkilediğini ka-
bul ediyor. Planlar, genel 
anlamda, etkilenen firma 
başına 400 bin Avro’ya 
kadar sübvansiyonlu kre-
dilerle likidite sıkıntısına 
yardımcı oluyor.

Ancak, imalat gibi di-
ğer sektörlerden farklı 
olarak, ulaştırma sektörü, 
diğer tüm sektörlerin faa-
liyet göstermesine izin ve-
ren temel bir sütun olma-
sına rağmen, Komisyonun 
planında belirtilmemiştir. 
Doğal gaz ve elektrik fi-
yatlarındaki ciddi artışları 
ele alırken, akaryakıt fiyat-
larına da değinmiyor.

yacağını bildirdi. Türkiye 
ile Rusya arasındaki havayolu 
yük ve yolcu taşımacılığı de-
vam ediyor.

Bölgede uçuş rotalarının 
değişmesi/uzaması, Rus ti-
cari uçak filosunun AB pa-
zarına hizmet verememesi, 
savaştan dolayı petrol fiyat-
larının artması gibi sebepler-
le havayolu navlunlarındaki 

Rusya-Ukrayna Savaşı Sürerken
Lojistikte Başlayan Sorunlar Büyüyor

6

Rusya-Ukrayna savaşı 
sürerken bölgeye 
yönelik taşımalarda 
başlayan kriz 
büyüyor. Ukrayna 
hattı kapandığı 
için nakliyecinin 
Gürcistan- Rusya 
hattına yönelmesi, 
bu güzergahı da 
kullanılamaz hale 
getirdi. Sınırda TIR 
kuyrukları giderek 
daha da uzuyor. 

AB RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDAN AB RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDAN 
ETKILENEN ŞIRKETLERE DESTEK VERECEKETKILENEN ŞIRKETLERE DESTEK VERECEK

Birinci sayfadaki haberin devamı
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ruz.” şeklinde konuştu.
Ulaştırma ve Lojistik Ana 

Planı doğrultusunda 2023 
yılında yaklaşık 254 milyon 
343 bin ton yük taşıması 
yapılırken, 2053 yılı için 
bu rakamın yaklaşık 420 
milyon 978 bin ton olması 
planlanmaktadır. Mevcutta 
liman tesis sayısı 217 iken, 
2053 yılında 255’e çıkarı-
lacaktır. Ulaşım Planlama 
Modeli’nde 2029 yılı itiba-
rıyla yer alan Kanal İstanbul 
Projesi ile mevcutta İstanbul 
Boğazı’nda yaşanan gemi 
grafiğinin azaltılması ve ül-
kemizin jeopolitik konu-
mundan kaynaklı gücünün 
daha da artması hedeflen-
mektedir.”

Havalimanı sayısını 
2053 yılında 

61’e yükselecek
Ulaştırma ve Altya-

pı Bakanı Karaismailoğ-
lu, Türkiye’nin, Avrupa, 
Asya’nın batısı ve Afrika için 
hem yolcu hem de yük trafi-
ği açısından önemli bir hava 
ulaştırma merkezi konumun-
da olduğunu vurguladı. Hızla 
büyüyen ülke ekonomisi ve 
turizmini destekleyen 56 ha-
valimanıyla Türkiye’nin yo-
ğun bir havalimanı şebekesi-
ne sahip olduğuna işaret eden 
Karaismailoğlu, bu rakamın 
2053 yılında 61’e yükselece-
ğini söyledi.

Havalimanı ağının geliş-
tirilmesi için yapımı devam 
eden ve planlanan projele-
ri, “Çukurova Havalimanı, 

TÜRKIYE’NIN ulaştırma 
ve lojistikte önümüzdeki 30 
yıllık planı hazırlandı. Projek-
siyon yılı 2035 olan mevcut 
Ulaştırma Ana Planı’nın yeni 
beklentiler çerçevesinde lojis-
tik sektörü de dâhil edilerek 
revize edildiği 2053 Ulaştır-
ma ve Lojistik Ana Planı açık-
landı. Planda lojistiğin yanı 
sıra kara, deniz, demir, hava 
gibi alt taşıma modlarında 32 
önemli hedef belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğ-
lu, Ulaştırma ve Lojistik 
Ana Planı kapsamında ha-
zırlanan Ulaştırma 2053 
Vizyonu’nun tanıtım top-
lantısında yaptığı konuşma-
da, tüm ulaşım ve haberleş-
me modlarında entegre bir 
anlayışı benimsediklerini, 
yatırımlarını bu yaklaşıma 
uygun biçimde ana planları 
doğrultusunda inşa ettikle-
rini söyledi. Planla yük taşı-
macılığında rekabetçi bir lo-
jistik sektörün oluşturulması 
için gerekli adımların ve stra-
tejilerin ortaya konulduğunu 
dile getiren Karaismailoğlu, 
mobilite, lojistik ve dijital-
leşme konularına odaklan-
dıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, “Ulaş-
tırma ve lojistikte küresel 
ölçekte öncü, bölgesinde li-
der bir ülke olmak için ulaş-

tırma ve 
l o j i s t i k 
faaliyet-
l e r i n d e 

bütün-

hacminin merkezinde olduk-
larını ve bu potansiyelden 
daha çok faydalanmayı amaç-
ladıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, Avrupa, 
Orta Doğu, Uzak Asya, Ku-
zey Amerika, Güneydoğu 
Asya, Sahraaltı Afrika ve 
Afrika’nın ticaret hacmin-
den ve nüfus hareketliliğin-
den bahsederek, bu alan-
lardaki beklentilerle ilgili 
bilgiler verdi. Tüm dünyada 
2020’de 12 milyar ton olarak 
gerçekleşen ticaret hacmi-
nin 2030’da 25 milyar tona, 
2050’de 95 milyar tona ulaş-
masının beklendiğini akta-
ran Karaismailoğlu, nüfus 
ve ticaret hacmindeki artış 
beklentilerinin Türkiye’nin 
ortaya koyduğu “orta ko-
ridorda küresel bir lojistik 
süper güç olma” iddiasının 
ne kadar yerinde olduğunu 
gösterdiğini vurguladı.

Karaismailoğlu, ulaştır-
ma yatırımlarını gerçekleş-
tirirken geleceğin ulaşım 
teknolojilerini ve değişen 
hareketlilik alışkanlıklarını 
göz önünde bulundurdukla-
rını belirterek, Türkiye’deki 
elektrikli araç altyapısı için 
çalışmalara devam ettiklerini 
söyledi. Paylaşımlı seyahat, 
otonom araçlar, bağlantılı 
araçlar ve akıllı otoyollarda 
yaşanması beklenen gelişme-
lere değinen Karaismailoğlu, 
yarının stratejisine hazırla-
nırken lojistik-mobilite-di-
jitalleşme ekseninde yaklaş-
tıklarını, Türkiye’nin akıllı 
geleceğini inşa etmeye odak-
landıklarını bildirdi.

Demiryolunun  
yük taşımacılığındaki payı 

7 kat artacak
Yük taşımacılığında de-

miryolunun payının 2019’da 
yüzde 3,13 ile yaklaşık 33 
milyon ton olarak gerçekleş-
tiğini anımsatan Karaisma-
iloğlu, bu rakamın 2023’te 
yüzde 5’i geçen bir oranla 55 
milyon tona çıkmasını bekle-
diklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, “Demir-
yolunun taşımacılıktaki ora-
nının 2029’da yüzde 11’in 
üzerine yükselmesini, 2053’te 
ise yaklaşık yüzde 22 olarak 
gerçekleşmesini öngörüyoruz. 
Böylece demiryolunun yük ta-
şımacılığındaki payı 2019’dan 
2053’e kadar 7 kat artacak. 
Yine yurt dışı yük taşımacılı-
ğında da demiryolunun payı-
nı 10 kat artırmayı hedefliyo-

toplam 176 milyar dolarlık 
tasarrufu Hazinemize, yani 
milletimize kazandıracak.” 
ifadelerini kullandı.

Bu yolda kendilerine, 55 
ülkeden üst düzey katılımcı-
ların yer aldığı 12. Ulaştırma 
ve Altyapı Şura’nın çıktıları-
nın da ışık tuttuğunu belirten 
Karaismailoğlu, şu değerlen-
dirmelerde bulundu:

“Buna göre, demiryolları-
mızda yolcu taşımacılığının 
payı yüzde 0,96’dan yüzde 
6,20’ye, yük taşımacılığının-
ki ise yüzde 5,08’den yüzde 
21,93’e çıkartılacak, hızlı 
tren bağlantısı olan il sayısı 
8’den 52’ye yükseltilecek. 
Bunların sonucunda bir yıl-
da taşıdığımız yolcu sayısını 
19,5 milyondan 270 milyo-
na, yükü ise 55 milyon ton-
dan 448 milyon tona ulaş-
tıracağız. Emniyetli, hızlı, 
verimli ve etkin bir altyapıya 
sahip olacak Türkiye’mizin 
demir yollarındaki toplam 
enerji ihtiyacının yüzde 35’i 
yenilenebilir enerji kaynakla-
rından karşılanacak. Demir 
yollarındaki bu dönüşüm, 
kara yollarımız üzerindeki 
yoğunluğu azaltması yönün-
den de son derece önemli. Bu 
yöntemle kara yollarımızda-
ki yıllık yük taşımacılığı payı 
yüzde 71’den yüzde 57’ye dü-
şürülecek. Akıllı ve otonom 
teknolojiler ile donatılmış, 
hızlı, emniyetli yol altyapısı 
ile kazalar azaltılacak. Mille-
timizin can ve mal güvenliği 
korunacak.

Yeşil liman uygulamaları 
yaygınlaştırılacak

Kara yollarında fosil yakıt 
yerine elektrikli ve alternatif 
enerji kullanımı artırılacak. 
Bunun için ‘elektrikli şarj’ 
gibi elektrikli araçlar için uy-
gun altyapılar oluşturulacak. 
Mavi vatanımızın temeli, u-
luslararası ticaretimizin, ula-
şımdaki entegrasyonumuzun 
kilit noktası deniz yollarında 
ise liman tesisi sayısı 217’den 
255’e çıkarılacak. ‘Yeşil li-
man’ uygulamaları yaygın-
laştırılarak limanlarımızda 
yüksek oranda yenilenebilir 
enerji kaynakları kullanılma-
sı sağlanacak. Yalnızca ülke-
mizin değil, dünyanın da en 
önemli ulaşım projelerinden 
olan Türkiye’nin denizyo-
lu taşımacılığındaki rolünü 
güçlendirecek ve Karadeniz’i, 
‘Türk ticaret gölü’ haline dö-
nüşecek Kanal İstanbul ile İs-
tanbul Boğazı’nda seyir em-
niyeti artırılarak gemi trafiği 
azaltılacak.”

Karaismailoğlu, “Lojistik 
Performans Endeksi sıralama-
sında ilk 10 ülke arasında yer 
alınacak. Kuru liman sistemi 
geliştirilecek ve yaygınlaştı-
rılacak. Orta Koridor’da lo-
jistik bir üs haline gelinecek. 
Uluslararası standartlarda 
etkin işletme yönetiminin be-
nimsendiği lojistik merkez sa-
yısı artırılacak. Dijital dönü-
şüm desteklenecek. Gümrük 
kontrol süreçleri hızlandırı-
lacak ve etkinliği artırılacak.” 
ifadelerini kullandı.

Rize-Artvin Havalimanı, 
Bayburt-Gümüşhane Hava-
limanı, Yozgat Havalimanı, 
Antalya Havalimanı Genişle-
tilmesi, Trabzon Havalimanı 
Genişletilmesi, Esenboğa 
Havalimanı Genişletilme-
si, İstanbul Havalimanı 2. 
Etabı” olarak sıralayan Ka-
raismailoğlu, Lojistik Faali-
yetlerin ve Ulaştırma Stra-
tejilerinin Geliştirilmesine 
Yönelik Öneri’yi de katılım-
cılarla paylaştı.

Lojistik merkez sayısı 
26’ya yükselecek

Bugüne kadar 13 adet lo-
jistik merkezini işletmeye 
açtıklarını bildiren Karais-
mailoğlu, bu sayının 26’ya 
yükseltileceğini kaydetti. 
Karaismailoğlu, “2053 viz-
yonumuzun büyüklüğünü, 
yatırımlarımızın ve gelecek 
tasarımımızın kapsayıcılı-
ğını rakamla ifade etmek 
gerekirse 5’er yıllık planla-
malarımız sonunda 2053 
yılına geldiğimizde, demir-
yolu, karayolu, denizyolu, 
havayolu ve haberleşme için 
198 milyar dolar yatırım 
yapacağız. Sadece karayo-
lu, demiryolu, denizyolu ve 
havayolu yatırımlarımızdan 
elde edilecek tasarruf fayda-
larımız ise 59 milyar dolar 
zamandan, 26 milyar dolar 
yakıttan,10 milyar dolar 
kaza maliyetlerinden, 31 
milyar dolar emisyon aza-
lım maliyetlerinden ve 56 
milyar dolar dış etkilerden 
olmak üzere yatırımlarımız 

Ulaştırmaya 198 Milyar Dolarlık Yatırım 
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Küresel ticaret hacminin 2030’da 25 milyar tona, 2050’de ise 95 milyar tona ulaşması bekleniyor. Bugüne kadar 
13 lojistik merkezi devreye alan Türkiye, bu sayıyı 26’ya yükselterek küresel ticaretteki payını artırmak istiyor. 
Türkiye, ayrıca 2053’e kadar ulaştırma alanında 198 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu

selliği sağlayacağız. Ulaşım 
hizmetlerine adil erişimi ar-
tıracak ve altyapı kalitesini 
en üst seviyeye yükseltece-
ğiz. Ulaştırma ve lojistikte 
etkinlik ve verimliliği sağla-
yacak, maliyetleri düşürece-
ğiz.” şeklinde konuştu.

Asya ile Avrupa arasındaki 
ticaretten aldığımız payı 
artırmayı hedefliyoruz

Türkiye’nin Asya ile Avru-
pa arasında 700 milyar doları 
aşan ticaretten aldığı payı ar-
tırmayı hedeflediklerini dile 
getiren Karaismailoğlu, 30 
trilyon dolarlık küresel ticaret 
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OYAK Grubu Şirketlerinden 
Omsan Logistics, müşteri hizmet-
leri, iş geliştirme ve satış uzmanları 
alanlarında dünyanın önde gelen 
ödülleri arasında yer alan ABD 
merkezli Stevie Awards’ta iki ödül 
birden kazandı. Bu yılki yarışma-
da, 51 ülkeden, her ölçekten ve 
hemen hemen her sektörden 2 bin 
300’den fazla aday değerlendirildi.

Marmaray projesinin başarısı 
ödülleri getirdi 

Omsan Logistics, 2002 yılından 
bu yana iş hayatının her alanında-
ki başarıları takdir etmek için ha-
zırlanan tek küresel ödül progra-
mı Stevie Awards’ta Marmaray ile 
demiryolu kullanarak Avrupa’dan 
Asya’ya otomobil taşımacılığı yap-
tığı ve dünyada bir ilke imza attığı 
projesiyle iki ödül birden kazan-
dı. Dünyanın en derin batırma 
tüp tüneline sahip Marmaray’dan 
geçiş yaparak, dünyada denizin 
altından bu derinlikte otomobil 
taşıyan ilk şirket unvanının sahi-
bi olan Omsan Logistics, Stevie 
Awards’da “İş Birliği Çözümü” ka-
tegorisinde altın, “Müşteri Hiz-
metleri Başarısı” kategorisinde ise 
bronz ödüle layık görüldü.

Çevreci projeler daha da 
önem kazanacak

Setevie Awards’da ödüllere layık 
görülmekten duydukları mutlulu-
ğu dile getiren Omsan Logistics 
Genel Müdürü Cömert Varlık, 
“Yeşil Taşımacılık olarak da nite-
lendirilen demiryolu taşımacılığı 
sektöründe fark yaratıyoruz. Çev-
reci ve rekabetçi demiryolu taşı-
malarımızın hizmet portföyümüz-
deki ağırlığını artırarak, çevreci 
yaklaşımları büyüme stratejimizin 
merkezine yerleştiriyor, karbon 
salımının azaltılmasına önemli 
katkıda bulunuyoruz. 2021 yılın-
da, operasyonlarımızda karayolu 
yerine demiryolunu kullanarak, 
yüzde 80 daha az karbon salımı 
gerçekleştirdik. Demiryolu taşı-
macılığı ile 740 bin m2 ormanlık 
alanda 2.2 milyondan fazla ağacın 
eşdeğerinde oksijeni doğaya geri 
kazandırmayı başardık. Özellikle 
AB Yeşil Mutabakatı ile birlikte 
lojistik firmalarının gerçekleş-
tirdiği çevreci projeler de büyük 

önem kazanacak. Biz de küresel 
lojistik yaklaşımlar çerçevesinde 
sürdürülebilirlik uygulamalarımı-
zı tüm iş süreçlerimizde daha da 
yaygınlaştıracağız. Geçtiğimiz yıl 

Türkiye’de demiryolu ile gerçek-
leştirilen toplam taşımalar içeri-
sinde yüzde 10’un üzerinde pay 
alarak, özel firmalar içinde lider 
olduk. Küresel sektör tecrübemizi 

yenilikçi ve profesyonel yapımızla 
güçlendiriyor, tedarik zincirinde 
müşterilerimize özel, uçtan uca 
sunduğumuz entegre, rekabetçi, 
verimli ve kurumsal çözümlerle 
fark yaratıyoruz. Müşterilerimiz 
için entegre sunduğumuz hizmet-
lerle multimodal hizmet verme 
kabiliyetimiz uluslararası plat-
formlarda da dikkat çekiyor ve 
ödüllendiriliyor. Bugün de lojistik 
tarihinde bir ilki gerçekleştirdiği-

miz Marmaray projemizle Stevie 
Awards’ta bir Altın ve bir Bronz 
ödül kazanmanın gururu içerisin-
deyiz” diye konuştu.

Sunduğu entegre, dijital, çevreci ve sürdürülebilir 
hizmetlerle müşteri memnuniyetini odağına alan 
Omsan Logistics, iş dünyasının Satış ve Müşteri 
Hizmetleri alanındaki en önemli ödüllerinden Stevie 
Awards’ta iki ödül birden kazandı.  

Omsan Logistics’e Stevie Awards’ta İki Ödül

Omsan Logistics Genel Müdürü 
Cömert Varlık
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Bunlar Türkiye’nin alt yapı 
yatırımlarıyla birleşince güç-
lü bir Türkiye seçeneği öne 
çıkıyor. Bu yönde Türkiye’ye 
yönelik olarak artan ilgi ve 
talep, ihracatı ve lojistiği de 
büyütüyor. İşte Uluslararası 
logitrans Transport Lojistik 

yapımızın değişimiyle ilgili 
konularımız ağırlık kazanı-
yor. İşe entegrasyon anlamın-
da İnsan Kaynakları olarak en 
büyük destekçimiz deneyimli 
çalışan ve yönetici kadromuz. 
Sektörde ve başvuru yapan 
genç adaylarımız arasında 
“okul” olarak bilinmemizin 
sebebi, deneyimli çalışma ar-
kadaşlarımızın, aramıza yeni 
katılan çalışanlarımızla bilgi 
ve deneyimlerini paylaşma-
ları, onlara yol arkadaşlığı 
yapmaları. Kurum kültürü-
müzün önemli bir parçasının 
“samimiyet” ve “bilgi paylaşı-
mı” olduğunu söyleyebilirim” 
diye konuştu.

EvoLog gençler için 
fırsatlarla dolu bir işyeri
Çalışan yapılarının, genç 

nüfusun ülke nüfusu içinde-
ki payının artması ve genç 

SALGIN ve savaş sonrası 
yollar Türkiye’den geçiyor. 
Türkiye, dünya tedarik zinci-
rinde doğru güzergah olarak 
öne çıkıyor.

Tedarik zincirinden söz 
ederken, “logitrans tüm se-
çenekleri göz önüne seriyor.” 
diyen EKO Fuarcılık Genel 
Müdür Yardımcısı Ekin Se-
ren Ünsaç, “önce pandemi 
sonra da Rusya-Ukrayna sa-
vaşı güzergahlarda değişik-

MÜŞTERI memnuniyeti 
odaklı entegre lojistik hiz-
metler veren EvoLog 2013’te 
kurulmuş genç bir şirket. Kı-
sa sürede 114 milyon Avroya 
ulaşan cirosunu ve ürün çeşit-
liliğini, yüzde 74’ü Y kuşağı 
ve daha genç kuşaktan oluşan 
ekibi ile yönetiyor.

EvoLog İnsan Kaynakları 
Müdürü Alev Erdoğu konu 
ile ilgili yaptığı açıklamada, 
“Kalite sistemlerinden, ulus-
lararası taşımacılığa; müşteri 
hizmetlerinden, depolama ve 
dağıtıma; gümrük süreçlerin-
den, bilgi teknolojilerine ka-
dar birçok disiplinde işe alım 
yaptığımız, tatlı bir telaş içe-
risindeyiz. 2021 yılında 230 
ve 2022’nin ilk çeyreğinde 
104 yeni çalışma arkadaşımızı 
ailemize dahil ettik ve toplam 
670 kişiye ulaştık. Ekipman ve 

liklere neden oluyor.” diyerek 
şunları söyledi: “Önce pan-
demi sonra savaş nedeniyle 
Türkiye’nin koridor olma 
özelliği öne çıktı. Çin’in batı 
dünyası ile ticaretinde kul-
landığı deniz ipek yolunda 
yaşanan Süveyş Kanalı kaza-
sını da eklersek güzergahlara 
ilişkin bütün çözüm yolları 
adeta Türkiye’yi işaret ediyor. 
Son olarak savaşın yarattığı 
güvenlik sorunu bir yana am-
bargolar da Rusya’yı güvenilir 
bir güzergah alternatifi ol-
maktan çıkardı. Karayolunda 
kuzey koridoru bu nedenle 
zayıflarken Türkiye’den geçen 
orta koridor önemini artırdı. 

yeni hizmet yatırımlarımızın 
artmasıyla yılsonuna kadar 
istihdam artışımızın devam e-
deceğini söyleye bilirim” dedi.

2022 ajandalarında kısa 
süre içerisinde hizmete ala-
cakları 26 bin metrekarelik 
Çatalca Lojistik Merkezi, 
Ankara Şubesi, bir yurtdışı 
iştiraki ve 70 adet çekici ya-
tırımları olduklarını ifade 
eden Erdoğu, “Çatalca Lo-
jistik Merkezimizde Murat-
bey Gümrüğü’ne bağlı bir 
antrepo, izinli gönderici ve 
alıcı statüsünde operasyon ya-
pacağımız aktarma merkezi, 
depolama, sipariş hazırlama 
ve dağıtım merkezimiz ola-
cak. Yine birçok farklı alanda 
yoğun işe alımlarımız olacak. 
Yoğun işe alımın doğal bir so-
nucu olarak hem işe entegras-
yon süreçleri hem de çalışan 

etti: “logitrans Fuarı’nda bu 
hatlar üzerindeki bağlantıları, 
ortaklıkları, güzergah boyun-
ca gerçekleşecek operasyonla-
rı ve bunları hayata geçirecek 
olan tarafları bir arada göre-
ceğiz. Bu hatlar üzerindeki 
her kesimin buluşması için en 

ca ulaşmış olmak bizim için 
mutluluk verici. Pandemi 
süreci kadın çalışanların üze-
rinde ev işleri ve çocuk ba-
kımıyla ilgili sorumlulukları 
ağırlaştırması nedeniyle  iş 
hayatından uzaklaşma sebep-
lerinden biri oldu. EvoLog 
Lojistik olarak hibrit ve u-
zaktan çalışma modelleri ile 
kadın çalışanlarımızı çoklu 
sorumluluklarını yerine ge-
tirebilmeleri için destekliyo-
ruz” ifadesini kullandı.

EvoLog olarak attıklarını 
her adımda sosyal sorumlu-
luk bilinci ile hareket ettik-

doğru adresin Türkiye, İstan-
bul ve logitrans olması gayet 
doğaldır. Mesele felaketlerden 
medet ummak değil... Üzeri-
mize düşeni yerine getirmek 
ve dünya ticaretinde güvenilir 
bir partner, doğru bir güzer-
gah seçeneği olduğumuzu, 
bunun için hazırlık yaptığı-
mızı hem kamu tarafı olarak 
hem de özel sektörümüzle 
birlikte göstermeliyiz. Özel 
sektörümüz buna fazlasıyla 
hazır ancak kamu kesiminin, 
gerçekleştirilen tüm alt yapı 
yatırımlarına rağmen bunla-
rın tanıtımına yönelik olarak 
henüz söylemleri aşan ve yete-
rince güçlü bir sergilemesine 
tanık olmadık. İşte logitrans 
bunun için de bir fırsattır.”

lerini dile getiren Erdoğu 
şunları söyledi: “Etkinliklerle 
kutladığımız 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü ve 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nda etkinliklere ka-
tılan kadın ve çocuklarımız 
adına bağışlarda bulunduk. 
Tohum Otizm Vakfı destek-
çisi olarak “Özel Eğitim Sınıf 
Donanımı Projesi”nde bu ay 
ikinci sınıfımızı açtık. Hoş-
geldin paketlerimizin içinde 
kadın girişimciler tarafından 
yapılan ürünler tercih ederek 
kadın girişimcilerimize des-
tek veriyoruz. Patili dostları-
mıza kapısı her zaman açık 
bir ofisimiz de var. Kurum 
kültürümüzün bir parçası 
olarak sosyal sorumluluk fa-
aliyetlerimiz çeşitlenerek de-
vam edecek.” 

Alev Erdoğu, EvoLog Lo-
jistik olarak, korudukları ta-
kım ruhu, kurumsallaşan sü-
reçleri, diyalogla uzlaşan her 
renkten kuşakları, ortak akıl 
ve sosyal sorumluluk bilinciy-
le Türkiye’ye katma değer ya-
ratmaya devam edeceklerini 
sözlerine ekledi.

Fuarı, ülkemizin bu iddiasını 
ve büyümesini ortaya koyması 
açısından önemli bir fırsattır.” 

Ünsaç sözlerine, “logitrans 
Fuarı lojistikteki tüm seçe-
nekleri, en üst düzeydeki et-
kinliklerle daha görünür kıla-
cak.” diyerek şu şekilde devam 

arkadaşların ağırlıklı olarak 
hizmet sektörlerinde çalış-
mayı tercih etmesi nedeniyle 
giderek gençleştiğini belirten 
Erdoğu sözlerine şöyle de-
vam etti: “Son 3 yılımızdaki 
çalışan yapımızı ve işe alım-
larımızı analiz ettiğimizde 
ağırlığın Y kuşağında oldu-
ğunu görüyoruz. Z kuşağı da 
yavaş yavaş iş piyasasına adım 
atıyor, onları da büyük bir 
heyecanla bekliyoruz. Genç 
arkadaşlarımıza inisiyatif ver-
meyi tercih eden bir şirketiz. 
Yeni rollerine hazırlanırken 
inisiyatif almalarını sağlaya-
rak karar alma becerilerini 
işi yaparken geliştiriyoruz. 
İnisiyatif kullanan, yurtdışı a-
cente ve müşteriler ile birebir 
irtibat sağlayan arkadaşımız, 
hem çok emek vererek öğ-
rendiği yabancı dilini kulla-
nıyor, hem de farklı kültürler 
ile tanışıyor. Kariyer yoluna 
departmanın ya da şirketin 
başka bir fonksiyonunda de-
vam etmek isteyen arkadaş-
larımızı destekliyor, mutlu 
olacakları işi yapmaları için 
birim yöneticilerimizle fikir 
yürütüyor, ortak akıl ile hare-
ket ediyoruz.”

Alev Erdoğu, “Son 3 yıl 
için çalışan yapımıza yakın-
dan baktığımızda; ofis çalı-
şanları içinde kadınlarımı-
zın sayıca erkeklerden fazla 
olduğunu görüyoruz. Ko-
vid-19 şartlarında bu sonu-

Tedarik Zincirinde Yollar Türkiye’den Geçiyor 

EKO Fuarcılık Genel Müdür 
Yardımcısı Ekin Seren Ünsaç

EvoLog İnsan Kaynakları  
Müdürü Alev Erdoğu

Türkiye’ye artan 
ilgi ve talep lojistiği 
büyütüyor. Lojistikte 
tüm seçenekler 
logitrans Fuarı’nda 
sergileniyor. 

Genç EvoLog’u Gençler Yönetiyor
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TÜRKIYE’DE kargoculuk sektö-
ründe ilkleri geliştiren MNG Kargo, 
hizmet kalitesini artırmaya yönelik 
yenilikçi çözümlere imza atmaya de-
vam ediyor. Şirketin bu yaklaşımla 
hayata geçirdiği son uygulama, kar-
go alıcılarının, anlaşmalı e-ticaret 
siteleri üzerinden verdikleri sipariş-
lerini kendilerine en yakın teslimat 
noktalarından almalarına olanak 
sağlayan bağımsız teslimat noktası 
ağı ‘En Yakın Kargo Noktası’ oldu.

En Yakın Kargo Noktası, doğ-
rudan e-ticaret firmalarıyla entegre 
olarak çalışıyor. E-ticaret sitesi üze-
rinden yapılan alışverişlerde, satıcı-
nın anlaşmalı olduğu kargo firması 
fark etmeksizin, alıcılar, bağımsız 
olarak sepetlerindeki farklı kargo 
firmalarıyla gelecek ürünlerini seç-
tiklerini En Yakın Kargo Noktası’na 
yönlendirebiliyor. Böylece alıcı, ad-
resinde kargo beklemeden birden 
fazla kargoyu, tek noktadan kolay-
lıkla teslim alabiliyor.

En Yakın Kargo Noktası’nın tes-
limat noktaları, yakın zamanda pek 
çok e-ticaret sitesiyle entegre olarak 
e-ticaret tüketicilerine hizmet sunma-
ya başlayacak. Şu an yaklaşık bin 500 
noktada hizmet veren En Yakın Kar-
go Noktası, ilerleyen süreçte teslim a-
lım noktalarının sayısını da artıracak.
Kargo iadelerinde şube aramaya son

Kargo alıcılarının ev ya da işyer-
lerinde kargolarını beklemeden, e-
ticaret alışverişlerinde kendilerine en 
yakın kargo noktasını seçerek esnek 
saat dilimlerinde kargolarını almala-
rına olanak sağlayan sistem, tüketici-
lerin e-ticaret iadelerini de kolaylıkla 
geri gönderebilmesine imkan sağlıyor. 
Tüketiciler e-ticaret iadeleri için kargo 
şubesi aramaksızın adreslerine en ya-
kın kargo noktasına tüm kargolarını 
iade edebiliyor. Böylece e-ticaret üze-
rinden yapılan online alışverişlerin ia-
delerinde de tüketiciler için hem iade 
işlemi kolaylaşıyor hem de iade süreci 
hızlanıyor. ‘En Yakın Kargo Noktası’, 
tüketicilerin ev adreslerinden sonra 
kargoların teslimi ve iadesi için en çok 
tercih edilen ikinci adresi oluyor.

En Yakın Kargo Noktası modeli 
aynı zamanda esnafa ek gelir imkanı 
da sağlıyor. En Yakın Kargo Noktası 
olarak hizmet verecek esnaf teslim 
ettiği ve teslim aldığı her kargo ba-
şına ek gelir elde ediyor. Teslimatla-

ra ilişkin müşteri memnuniyeti ne 
kadar yüksekse işletme o kadar çok 
tercih ediliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede 
bulunan MNG Kargo İnovasyon ve 
İş Geliştirme Direktörü Mert Küçü-
közkan, “MNG Kargo olarak tek-
nolojik değişimin yanı sıra, şirket içi 
inovasyon ve girişimciliği artıran bir 
kültürel değişimin de öncülüğünü 
yapıyoruz. Bunun en güzel örneği 
de şirket içerisinde tamamen ayrı bir 

ekip ile faaliyete başlayan En Yakın 
Kargo Noktası oldu. En Yakın Kar-
go Noktası, kurum içi girişimciliğin 
bir ürünü olarak tüm sektöre hiz-
met eden yepyeni bir marka olarak 
doğdu. Hangi kargo şirketi olduğu 
farketmeksizin bağımsız olarak tü-
keticilere teslimat ve iade gönderimi 
hizmeti veriyor. Böylece lokal işlet-
meler ise ek gelir elde ederken yeni 
müşteri edinme için de fırsat kazan-
mış oluyor.” dedi.

MNG Kargo İnovasyon ve İş Geliştirme 
Direktörü Mert Küçüközkan

MNG Kargo ‘En Yakın Kargo Noktası’ Ağını Duyurdu
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lece demiryolunun payının, 
yüzde 18 olan Avrupa ortala-
masının da üzerine çıkılarak 
yüzde 21,93’e yükseltilmesi 
hedefleniyor.

Türkiye transit yüklerde 
merkez ülke konumuna 

geldi 
Bakü-Tiflis-Kars (BTK) 

hattı üzerinden Gürcistan, A-
zerbaycan, Kazakistan, Türk-
menistan, Özbekistan, Kır-
gızistan, Tacikistan, 5usya ve 
Çin’e gerçekleştirilen taşıma-

yota, Carrefoursa, Arçelik, 
Ikea, Sumitomo, Anadolu 
Motor olup, bunun yanı sıra 
ayrıca 100’ün üzerinde uzun 
kontratlı müşteriye sahip o-
lan Reysaş, en büyük otomo-
tiv üreticilerinden birinin de 
yaklaşık 4 farklı lokasyonda 
100 bin metrekare alanla araç 
deposu yönetiyor. Uluslarara-
sı taşımacılık alanında 7/24 
saatlik hizmet sunan Reysaş, 
Halkalı Terminalden haftada 
8-10 arası gerçekleşen tren 
çıkışlarının yüzde 46 yükle-
me potansiyeliyle pazar lide-
ri konumunda. Ana HUB’u 
Sopron (Macaristan) olan 
operasyon yoğunluğunda 
Macaristan, Slovakya, Çekya, 
Avusturya ve Polonya’ya yak-
laşık 4-5 günlük bir transit 
süreyle hizmet sunuyor.

Çıkış ve varış noktalarında 
yüklerin vagonlardan indi-

ULAŞTIRMA ve Lojis-
tik Ana Planı kapsamında 
hazırlanan Ulaştırma 2053 
Vizyonu’na  göre, demiryo-
lu taşımacılığı, kalkınmaya 
ve değişime yönelik küresel 
anlamdaki etkisini artırarak 
sürdürürken emniyet, çevre, 
enerji ve ekonomik ihtiyaç-
lara paralel olarak ulaştırma 
sektörü için de her geçen gün 
daha fazla önem kazanıyor.

Ulaştırma ağı ile Asya ve 
Avrupa kıtaları arasında bağ-
lantı sağlayan merkezi konum-
daki Türkiye’nin demiryolu 
ulaşımı bu ağ içinde stratejik 
öneme sahip bulunuyor.

Yatırım ödeneği yıldan yı-
la katlanarak arttırılan demir 
yolu, sektörler içinde 2023 
hedefleriyle Cumhuriyet’in 
100’üncü yılında ulaşım siste-
mine damgasını vurmaya ha-
zırlanıyor. Yük taşımacılığın-
da demiryolunun payı 2019’da 
yüzde 3,13 ile yaklaşık 33 mil-
yon ton olarak gerçekleşirken 

YURTDIŞINDA gelişen o-
perasyonları ve yurt içi lojis-
tik faaliyetlerinde büyüyen 
pazar payı ile Reysaş, kara 
nakliye filosunun yanı sıra 
gemileri, antrepoları, demir-
yolu ekipmanları ve ulus-
lararası operasyon ekibiyle 
müşterilerine yüksek kalite 
standartlarında hizmet ver-
meye devam ediyor. Şirke-
tin Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Egemen Döven, 
Reysaş’ın 2022 büyüme he-
deflerini ve demiryolu ta-
şımacılığının gelişimini ve 
beklentilerini KargoHaber’e 
anlattı. Dönen, Reysaş’ın yıl-

da 70 bin tamam-
lanmış araç 
nakliyesiyle, 
200 bin üze-
rinde kont-
ratlı TIR 
f i l o s u y l a , 
uluslararası 

t r e n 

bu rakamın 2023’te yüzde 5’i 
geçerek 55 milyon tona çık-
ması bekleniyor.

Demiryolunun taşımacı-
lıktaki oranının 2029’da yüz-
de 11’in üzerine yükselmesi, 
2053’te de yaklaşık yüzde 22 
olarak gerçekleşmesi öngörü-
lüyor. Böylece demiryolunun 
yük taşımacılığındaki payı 
2019’dan 2053’e kadar 7 kat 
artacak. Yine yurt dışı yük ta-
şımacılığında da demiryolu-
nun payının 10 kat artırılması 
hedefleniyor.

Demiryollarının yük ve 
yolcu taşımacılığındaki pa-
yının artması, aynı zamanda 
karbon salımının ciddi an-
lamda azaltılmasına katkı 
sağlayacak.

Tüm ulaşım modları ara-
sında yük taşımacılığının, 
2023’te 55 milyon ton ve 
yüzde 5,08 olması beklenen 
oran da 7 kat artırılarak 440 
milyon ton yükün demiryolu 
ile taşınması sağlanacak. Böy-

yolu taşımacılığında 8500 
45 pwhc taşımasına ve yurt 
içinde 600 bin ton dökme 
yük taşımasına ulaştığının 
altını çizdi.

1989 yılında lojistik servi-
sine kısıtlı imkanlarla başla-
yan Reysaş, ilk olarak 2006 
yılında bin 20 çalışanı ve bin 
300 adet TIR sayısıyla bor-
saya kayıt oldu. 2004 yılında 
Uluslararası Demiryoluna 
ilk adımını yaklaşık 100 adet 
45 pwhc konteynerle attıkla-
rını, bu sayıyı müşterilerinin 
hızlı artışı sonucu 2020 yılı 
sonunda 1000+ getirdikleri-
ni belirten Döven, “2014 yılı 
sonunda uluslararası TIR ta-
şımacılığını durdurmuş olan 
Reysaş bu bağlamda farklı bir 
alanda çalışmalarını büyüt-
müş ve yine 2020 yılı sonunda 
46 farklı noktada depolama 
alanında yaklaşık 2 milyon 
500 bin metrekareye ulaştı.  
Tüm bu çalışmalarının yanı 
sıra farklı alanlarda çalışma-
larını sürdüren firmamız, yıl-
da 70 bin tamamlanmış araç 
nakliyesiyle, 200 bin üzerinde 
kontratlı TIR filosuyla, ulus-
lararası tren yolu taşımacı-
lığında 8 bin 500 45 pwhc 
taşımasına ve yurt içinde 

600 bin ton dökme yük taşı-
masına ulaştı” dedi.

Depolama alanındaki en 
önemli müşterilerinden; To-

rinden 482 bin 967 net ton, 
787 bin 387 brüt ton taşıma 
gerçekleştirildi. 2020 yılına 
göre taşımalarda yüzde 98 
oranında artış sağlandı. 

Bakü-Tiflis-Kars demir-
yolu hattı üzerinden yapılan 
Türkiye-Rusya (Türkiye-Gür-
cistan-Azerbaycan-Rusya) 
demiryolu taşımaları ile yeni 
bir Kuzey-Güney koridoru 
oluşturularak farklı destinas-
yonlar ve farklı ürün grupla-
rının taşınması ihracatçımıza 
önemli bir avantaj sağlıyor. 
Türkiye-Rusya arasında BTK 
hattı üzerinden demiryolu 
yük taşımacılığının artırılma-
sı ve hattın cazip hale gelme-
si için yapılan çalışmalar ve 
işbirlikleri sayesinde bu yöne 
taşımalar da her geçen gün ar-
tış gösteriyor. Türkiye-Rusya 
arasındaki demiryolu taşıma 
payının yüzde 10’a çıkarılma-
sı; kısa vadede 1 milyon ton, 
orta vadede ise 3 ila 5 milyon 
ton kömür, tahıl, yaş sebze 

bin ton yük taşındığını, 2022 
yılında yükleme taşıma kapa-
sitelerini 2 kat artırmayı he-
deflediklerini sözlerine ekledi.

Planlanan demiryolu yatı-
rımları ve projeleri hakkında 
bilgi veren Döven, “ Yurt içi 
demiryolu alanında faaliyet 
gösterdiğimiz Reysaş’ın öz 
malı Köseköy terminalimizi 
genişleterek Uluslararası ta-
şımacılığa açmak ve vagon ve 
konteyner parkımızın yenile-
nerek büyütülmesi en önemli 
projelerimiz arasında. 2022 
son çeyreğinde Köseköy’de 
bulunan kendi istasyon sa-
hamıza tekrar demiryolu 
bağlantısı yapılarak Marmara 
Bölgesi’nde daha aktif hiz-
metler sunabileceğiz. Ayrıca 
Dünya piyasasında oluşan 
konteyner eksikliği, Çinin 
yüksek maliyetler, yine Çin’de 
üretilen ekipmanların po-
zisyonlamasına bağlı yüksek 
maliyetler sebebiyle Reysaş 
konteyner üretim merkezi 
kurma çalışmalarına başladı” 
dedi. Yurtiçi ve yurtdışı bü-
yüme hedefleri ile ilgili bilgi 
veren Döven, müşterilerine 
sağlamış oldukları katma de-
ğer sebebiyle bin 200 adet’ e 
ulaşmış olan 45 pwhc kontey-
nerler sayısını 2 bine çıkar-
mayı ve yurtiçi taşımalarda 
yüzde 40 daha büyüme hedef-
ledikleri söyledi.

meyve ve metal yüklerinin ta-
şıması bekleniyor.

2022 yılında başta Bakü-
Tiflis-Kars demiryolu hattı 
olmak üzere Orta Koridor’un 
daha da yoğunlaşması ile bir-
likte bu koridorda daha fazla 
yük taşınması hedefleniyor.

Sarp Intermodal ve Rey-
saş gibi sektörünün önde 
gelen temsilcileri demiryolu 
taşımacılığı ve yatırımlarını 
konusundaki sorularımızı 
yanıtlarken, TCDD Taşıma-
cılık AŞ Genel Müdürlüğü 
Hasan Pezük demiryolu sek-
töründeki gelişmeleri dergi-
mize anlattı.

Reysaş Yatırım Holding 
olarak kuruldukları yıldan bu 
yana, belirledikleri ilkeler ışı-
ğında hem Türkiye’ye hem de 
doğaya katma değer sağlamak 
için yeni yatırım ve projeleri 
hayata geçirdiklerini belirten 
Döven sözlerine şöyle devam 
etti: “Ayrıca enerji tasarru-
fu yaratan, çevre kirliliğini 
azaltan yenilikçi uygulama-
ları da hayata geçirmekteyiz. 
Türkiye’ de çatı üzerinde ku-
rulmuş ilk ve en büyük Gü-
neş enerjisi Tesisini hizmete 
alan firmayız. Böylelikle hem 
güneş enerjisinden elektrik 
üretiyor hem de karbondiok-
sit salınımını ciddi anlamda 
önleyerek önemli kazanımlar 
elde ediyoruz. Bu sayede hem 
ülkemize hem dünyamıza te-
miz enerji hizmeti sağlıyoruz. 
. Bunun dışında tüm araçları-
mızda fosil yakıt yerine CNG 
dediğimiz çevreye zarar ver-
meyen yakıtlar kullanmakta-
yız. Yine karbon salınımını 
minimum düzeye indirmek 
adına müşterilerimize de-
miryolunun avantajlarından 
bahsediyor ve her geçen gün 
demiryoluna daha çok müşte-
ri kazandırmayı hedefliyoruz. 
Ayrıca demiryolu tedarikçile-
rimizle, demiryolu hattını da-
ha da uzatma çalışmalarımız 
artırıyor ve bu konu üzerine 
yoğunlaşıyoruz.”

larda önemli artışlar yaşanıyor.
Özellikle Türkiye-ÇinTür-

kiye, Çin-Türkiye-Avrupa 
hattında transit taşımacılığın 
gelişmesinin, tüm sektörlere 
birçok yeni fırsatlar sundu. 
2017 yılında işletmeye açılan 
Bakü-Tiflis-Kars Demiryo-
lu Hattı üzerinden yapılan 
taşımalar her yıl yüzde 100 
oranında artarken bugüne ka-
dar yapılan taşımalar toplam 
1 milyon 500 bin brüt tonu 
aştı. 2021 yılında BTK üze-

rilmesi ve vagonlara yüklen-
mesi, uygun fabrikalarda ma-
nevra hizmetleri, limanlarda 
ara taşımalar + elleçleme ve 
stoklama hizmeti verdiklerini 
vurgulayan Egemen Döven, 
“Yine yurt içi ve yurt dışın-
da müşterilerimize depolama 
hizmeti sunmakla birlikte bu-
nun dışında ön ve son taşıma-
larda avantaj sağlayabilmek 
için ürünlerin konteynerden 
tenteli TIR’lara aktarılması 
konusunda destek veriyoruz. 
Böylece konteynerlerin ter-
minal ve yükleme/boşaltma 
güzergahında gidip gelme-
sinden ziyade tek yön tenteli 
TIR avantajını ve taşımanın 
daha ucuza gelmesi sağlanı-
yor” diye konuştu.

Döven, 2021 yılını yurt 
dışında yaklaşık 10 bin adet 
taşımanın 300 bin tonla ka-
pandığını, yurt içinde ise 600 

Yurt Dışı Yük Taşımacılığında
Demiryolunun Payı 10 Kat Artacak

2019 yılında yük 
taşımacılığında 
demiryolunun 
oranı yüzde 3,13 
ile yaklaşık 33 
milyon ton olarak 
gerçekleşirken, 
2023 yılında yüzde 
5’i geçen bir oranla 
demiryolunun 
toplam payının 55 
milyon tona çıkması 
bekleniyor.  

REYSAŞ YURTIÇI TAŞIMALARDA YÜZDE 40 DAHA BÜYÜME HEDEFI BELIRLEDI

Reysaş Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Egemen Döven

Birinci sayfadaki haberin devamı
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TÜRKIYE’DEN demir-
yolu ile ulaşılabilecek tüm 
Avrupa ülkelerine taşıma-
lar gerçekleştirebilen Sarp 
Intermodal, Bulgaristan, 
Almanya, İtalya’daki ofis ve 
şirketleriyle Avrupa içinde 
de demiryolu entegreli ta-
şımalar yapıyor. Demiryolu 
taşımalarıyla müşterilerine 
artan navlunlara rağmen 
olabildiğince sabit maliyet-
ler sunmaya çalıştıklarını 
söyleyen Şirketin Operas-
yon Direktörü Altuğ Pey-
nirci, “Mevcut koşullarda 
uluslararası ticaret yapan her 
marka için giderlerini azalta-
bilmek oldukça önemli.
Bunun yanında belki de en 
önemli unsurlardan olan sa-
bit transit süre avantajı sağ-
lıyoruz. Yükünü zamanında 
alabilen veya gönderebilen 
tüm firmalar her zaman re-
kabette bir adım öndedir. 
Bunun bilincinde olarak 
müşterilerimize her şart ve 
koşulda zaman avantajı sağ-
lıyoruz. Tabi bizim için en 
hassas noktalardan biri de 
doğaya verilen zararın en aza 
indirgenmesi. Demiryolu 
taşımacılığı şu anda en yeşil 
çözümlerden biri olarak de-
ğerlendirilebilir” dedi.

Altuğ Peynirci Kargo-
Haber Dergisi için, Sarp 
Intermodal’in planlanan 
demiryolu yatırımları ve 
yurt içi ve yurt dışı büyüme 
hedefleri hakkında yöneltti-
ğimiz sorularımızı yanıtladı

Sarp Intermodal olarak kaç 
farklı destinasyona demir-
yolu taşımacılık hizmeti su-
nuyorsunuz? Ne tür yükleri, 
hangi transit sürelerle, ne-
reden nereye taşıyorsunuz?

İntermodal taşımacılığın 
temel taşıma modlarından 
biri demiryolu taşımacılı-
ğıdır. Dolayısıyla demir-
yolu taşımaları hizmetle-
rimiz arasında önemli bir 
yere sahip. Direkt Türkiye 
ile Avrupa ülkeleri arasın-
da sunduğumuz demiryolu 
taşıma hizmeti olduğu gi-
bi, RO-RO ile Trieste’ye ya 
da Sete’ye vardıktan sonra 
demiryolu ile Avrupa ülke-
lerinde gerçekleştirdiğimiz 
taşımalar da var. Aynı şekil-
de Avrupa ülkelerinden de 
Türkiye’ye bu hatları kulla-
narak erişiyoruz.

Demiryolu taşımacılığını 
kullanarak 12 farklı desti-
nasyona ulaşabiliyoruz. Bun-
lardan bazıları Halkalı’dan 
direkt demiryolu ile ulaştı-
ğımız hatlar, bazıları da RO-
RO taşıması sonrası Trieste 
ve Sete’den gittiğimiz hatlar. 
İlave olarak Tiflis ve Bakü’ye 
de demiryolu ile taşımaları-
mız oluyor.

RO-RO’ya entegre de-
miryolu taşımalarımız-
la örneğin Türkiye’den 
Almanya’ya 7 ila 8, Fransa’ya 
9 ila 10 günlük sabit transit 
sürelerde ulaşabiliyoruz. Bu 
süreler, çok ekstrem bir du-
rum olmadıkça değişiklik 
göstermiyor. Çünkü hava 
ve yol koşullarından veya 
sınır kapılarındaki yoğun-
luktan etkilenmiyoruz. Böy-
lece müşterilerimize zaman 
avantajı da sağlamış oluyo-
ruz. Demiryolu kullanarak 
karayoluna nazaran azalttı-
ğımız karbon salımı da ol-
dukça fazla.

Geniş ekipman havu-
zumuz ve farklı ekipman 
çeşitliliğimiz sayesinde her 

sektörün her yükünü taşıya-
biliyoruz. 45’lik konteyner 
ve Swap-Bodylerin dışında, 
20’lik Isotanklar ile de de-
miryolu operasyonlarımıza 
esneklik katıyoruz.

Yoğun olarak çalıştığımız 
sektörler arasında kimya/
petrokimya, FMCG, oto-
motiv, tekstil, gıda ve elekt-
ronik geliyor.

Demiryolu taşımacılık hiz-
metleriyle müşterilerinize 
zaman, maliyet, rekabet 
vb. açısından ne tür avan-
tajlar sunuyorsunuz?

Demiryolu taşımalarıyla 
müşterilerimize artan nav-
lunlara rağmen olabildi-
ğince sabit maliyetler sun-
maya çalışıyoruz. Mevcut 
koşullarda uluslararası ti-
caret yapan her marka için 
giderlerini azaltabilmek 
oldukça önemli.

Bunun yanında belki de 
en önemli unsurlardan olan 
sabit transit süre avantajı 
sağlıyoruz. Yükünü zama-
nında alabilen veya gön-
derebilen tüm firmalar her 
zaman rekabette bir adım 
öndedir. Bunun bilincinde 
olarak müşterilerimize her 
şart ve koşulda zaman avan-
tajı sağlıyoruz. 

Tabi bizim için en has-
sas noktalardan biri de do-
ğaya verilen zararın en aza 
indirgenmesi. Demiryolu 
taşımacılığı şu anda en yeşil 
çözümlerden biri olarak de-
ğerlendirilebilir.

Türkiye’de orta ve uzun 
vadede gerçekleştirilmesi 
planlanan demiryolu ya-
tırımları ve projeleri hak-
kındaki değerlendirmeniz 

nedir? Sarp Intermodal bu 
projelerin neresinde yer al-
mak istiyor?

Türkiye’de demiryolu ta-
şımacılığının, Avrupa’daki 
seviyelere ulaşabilmesi için 
daha fazla teşvik edilmesi 
gerekiyor. Yapılan ve planla-
nan birçok yatırım olduğu-
nu biliyoruz. Bu yatırımla-
rın olabilecek en kısa sürede 
hayata geçirilmesi hem iç 
ticaretimizi hem de dış tica-
retimizi çok olumlu etkile-

yecek. Bu durum intermo-
dal taşımacılığı da artıracak. 
Unutmayalım ki pandemi 
döneminde ülkelerin aldığı 
tedbirler nedeniyle karayo-
lu taşımaları durma nokta-
sına gelirken, intermodal 
taşımacılık sayesinde, bir-
çok ihraç yükü Avrupa’ya 
kolaylıkla ulaşabildi. 

Aynı zamanda Avrupa’dan 
gelen demiryolu hattının 
Türkiye’nin her bölgesine 
yayılması da çok önemli. 
Mevcut durumda demiryolu 
ile gelen yükler Halkalı’dan 
sonrasını kara yolu ile git-
mesi gerekiyor.

Sarp Intermodal olarak 
Türkiye’de intermodal ta-
şımacılığa olan bakışı ve 
yaklaşımı değiştirdiğimize 
inanıyoruz. Her ne kadar 
pandemi sonrası intermo-
dal taşımacılığa ilgi artır-
mış olsa da 2014 yılında, 
merkezine intermodal ta-
şımacılık hizmetini alarak 

kurulan ilk şirket olarak 
pazarda yeni bir alan aç-
tığımızı düşünüyoruz. 
Dolayısıyla ilk hedefimiz 
halen de geçerliliğini ko-
ruyan bir hedef. Türkiye’de 
uluslararası ticaret yapan 
her şirketi intermodal ta-
şımacılık ile tanıştırmayı 
hedefliyoruz. Bu anlamda 
Türkiye’nin farklı bölge-
lerinde yapılanmaları-
mız bulunuyor. Sadece 
İstanbul’dan değil İzmir 
ve Mersin’den de RO-RO 
çıkışları gerçekleştiriyoruz. 
Demiryolu taşımalarında 
da sadece İstanbul’dan de-
ğil, Türkiye’nin farklı böl-
gelerinden Avrupa’ya çıkış 
yapabilmek umarız en kısa 
sürelerde mümkün olabilir.

Karbon salınımını azalt-
mak tüm şirketlerin en ö-
nemli özellikleri arasında. 
Siz bu konuda neler yapı-
yorsunuz?

Tüm dünyada karbon sa-
lımı farkındalığı her yıl artı-
yor. Bununla ilgili önlemler 
alınırken şirketler de süreç-
lerini buna göre dizayn edi-
yor. Sarp Intermodal olarak 
taşımalarımızın yüzde 90’ını 
karayolu yerine deniz (RO-
RO) ve demiryoluna entegre 
intermodal ile gerçekleş-
tirdiğimiz için çok büyük 
miktarda karbon salımının 
önüne geçiyoruz.

Ülkemize demiryolu yatı-
rımlarının ve taşımalarının 
artmasının daha az karbon 
salımı, daha temiz bir çev-
re anlamına geleceğini bi-
liyoruz. Bu sayede Avrupa 
Birliği’nin gündeminde olan 
Yeşil Mutabakata da daha 
hızlı ayak uydurabileceği-
mizi düşünüyoruz. Avrupa 
ülkelerinin, Yeşil Mutabakat 
sonrası dış ticaretini müm-
kün olduğunca yakın çevresi 
ile yürütmek isteyeceğini dü-
şünüyoruz. Çünkü bir ürün 
ne kadar uzak yerden gelirse 

veya ne kadar çok kara yolu 
kullanılırsa karbon salımı da 
o kadar çok artacaktır. Bu 
nedenle eğer gerekli şartları 
karşılayabilirsek Avrupa’ya 
ihracatımızın intermodal ve 
demiryolu taşımalarımız ile 
çok daha büyük boyutlara 
çıkabileceğini düşünüyoruz. 

Biz, gerçekleştirdiğimiz 
tüm lojistik operasyonlarda 
sürdürülebilirlik kavramını 
ve çevreye saygı yaklaşımı-
mızı ilk sırada tutuyoruz. 
Minimum karbon salımı, 
maksimum verimlilik he-
defliyoruz. Bu hedefler doğ-
rultusunda geçtiğimiz yıl 
İntermodal taşımalarımız 
sayesinde minimum kar-
bon salımı ile 2 milyon 200 
bin ağacın yarattığı temiz 
havanın korunmasını sağ-
ladık. Aynı zamanda 119,3 
kwh’den fazla enerji tasarru-
fu sağladık.

2022’deki yurt içi ve yurt 
dışı büyüme hedefleriniz ve 
yatırım planlarınız neler?

Bu yıla da yatırımlarla 
başladık. 100’e yakın trey-
ler yatırımı, 50’ye yakın 
çekici yatırımı ile filomuzu 
güçlendirdik. Geçtiğimiz 
yılın sonunda satın alması-
nı gerçekleştirdiğimiz bine 
yakın 45’lik konteynerlerin 
önemli bir kısmını teslim 
aldık ve taşıma operasyon-
larımıza dahil ettik. Ayrı-
ca 75 adet Swap-Body, 30 
adet tenteli dorse yatırımı 
gerçekleştirdik. Ayrıca bu 
yıl bir yeniliğe ve ilke imza 
atarak 20’lik konteyner ya-
tırımı gerçekleştirdik ve bu 
ekipmanlar ile intermodal 
taşımacılık hizmeti sunan 
ilk şirket olduk. Daha fazla 
ülkeye ulaşabilmek, ülke-
mizdeki ihracatçı ve itha-
latçılarımızın yüklerini hem 
çevreci hem de ekonomik 
koşullarda taşıyabilmek adı-
na yatırım planlarımızı gün-
cel tutuyoruz. 

“DEMIRYOLU TAŞIMALARIYLA 
ARTAN NAVLUNLARA RAĞMEN 
SABIT MALIYETLER 
SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Sarp Intermodal Operasyon 
Direktörü Altuğ Peynirci
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2022’DE BTK HATTI VE ORTA KORIDOR DAHA DA HAREKETLENECEK
ULAŞTIRMA ve Lojis-
tik Ana Planı kapsamında 
hazırlanan Ulaştırma 2053 
Vizyonu’na göre, demiryo-
lu taşımacılığı, kalkınmaya 
ve değişime yönelik küresel 
anlamdaki etkisini artıra-
rak sürdürürken emniyet, 
çevre, enerji ve ekonomik 
ihtiyaçlara paralel olarak u-
laştırma sektörü için de her 
geçen gün daha fazla önem 
kazanıyor. TCDD Taşı-
macılık AŞ Genel Müdürü 
Hasan Pezük, dergimiz için 
demiryolu sektöründeki 
gelişmeleri değerlendirdi.

“Öncelikle demiryolu 
taşımacılığı ve yatırımları-
nı konu alan KargoHaber 
ekibine teşekkür ederim. 
TCDD Taşımacılık AŞ 
Genel Müdürlüğü, Türk 
Demiryollarının 166 yıllık 
bilgi birikimi ve deneyimi 
ile çağın gerektirdiği işlet-
mecilik dinamizmini yoğu-
rarak geniş bir hinterlantta 
demiryolu taşımacılığı ger-
çekleştirmekte, günde 200 
yük tren seferiyle yaklaşık 
91 bin ton yükü ulaştır-
makta, önceliği emniyete 
vererek müşterilerine en 
kaliteli hizmeti sunmak-
tadır. Yurt içinde mevcut 
bulunan bin 213 kilometre 
yüksek hızlı, 102 kilometre 

hızlı, 11 bin 590 kilometre 
konvansiyonel hat ile yurt 
dışı yük taşımacılığında 
da Avrupa’dan Çin’e kadar 
geniş bir hinterlantta işlet-
mecilik faaliyetlerini yü-
rütmektedir.

Demiryolları pandemi 
döneminde, karayolunda 
yaşanan kısıtlamalar ile ö-
zellikle Avrupa ile TIR ka-
sası taşımacılığını ön plana 
çıktı. Bu dönemde demir-
yolu lojistiği diğer ulaşım 
modlarıyla beraber inter-
modal taşımacılık alterna-
tifi olarak sanayicimize ve 
ihracatçımıza destek oldu. 

Eş zamanlı olarak yine 

pandemi döneminde Avru-
pa yönlü yapılan taşımalar-
da blok tren sefer sayılarını 
artırarak karayolu taşıma-
larında yaşanan sıkıntıların 
azaltılmasını hedefledik. 

Türkiye ve Bulgaristan 
arasında işletilen TIR 

kasası blok trenlerin sefer 
sayısı 10’a çıktı

Türkiye ve Bulgaristan 
arasında işletilen TIR ka-
sası blok trenlerin, haftalık 
karşılıklı 5 olan sefer sayısı 
10’a çıkardık. Türkiye ile 
Bulgaristan arasında TIR 
kasalarını taşıdığımız tren-
lerimiz Türkiye-Avrupa 
arasındaki demiryolu taşı-
malarının önemli bir bölü-
münü oluşturmaya başladı 
ve bu trenlere olan talep 
günümüzde hala sürekli 
artmaktadır.

Demiryolu ile yapılan 
yük taşıma faaliyetleri di-
ğer taşıma modlarına göre 
daha güvenli, çevreye daha 
duyarlı, karayoluna göre 
daha rekabetçi fiyat sunar-
ken özellikle ağır yükler 
için ekonomik taşıma avan-
tajı sağlıyor. 

2021’de 38.2 milyon 
yük taşındı

2003 yılından itibaren 
demiryolu ağırlıklı po-
litikaların uygulanması 
sonucu ortaya çıkan iyi-
leştirmeler ve modlar arası 
tercih edilme trendindeki 
artış sonucu yük taşıma-
cılığı oranlarımız sürekli 
artmaktadır. Bunun sonu-
cunda da 2021 yılında bir 
önceki yılın taşımalarına 
göre yüzde 11’lik bir artış-
la toplam 33,2 milyon ton 
yük taşıdık. Tüm zamanla-
rın en yüksek taşıma mik-
tarı olan bu yükün 4,3 mil-
yon tonunun yurt dışı yük 
taşımaları ile oluşmasının 
yanı sıra uluslararası yük 
taşımalarımız 2021 yılında 
toplam yüzde 24 oranında 
artış gösterdi.

Buna ek olarak özel sek-
törün taşıdığı 4,98 milyon 
ton ile birlikte sektörde 
taşınan toplam yük mikta-
rı 38,18 milyon tona ulaş-
tı. Özellikle Londra’dan 
Pekin’e uzanan ‘Demir 
İpek Yolu’ projesinin ö-
nemli bir ayağı olan BTK 

hattında yük taşımaları 
yüzde 80 artarken Avrupa 
yönlü yük taşımalarımız 
yüzde 23 ve İran yönlü yük 
taşımalarımız ise yüzde 13 
oranında arttı. 2022 yılının 
ilk üç ayında ihracat taşı-
malarında geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 37,7 
artış gerçekleştirildi.

Avrupa’dan Asya’ya bir-
çok destinasyona 

blok trenler 
gönderiyoruz

Ayrıca, demiryolu ve 
denizyolunun birlikte kul-
lanıldığı liman bağlantılı 
kombine taşımacılıkla ger-
çekleşen ihracat taşıma-
larımız da farklı ülkelere 
yoğun bir şekilde devam 
etmektedir. 

Türkiye’den Avrupa yö-
nünde; başta Bulgaristan, 
Romanya, Macaristan, Po-
lonya, Avusturya, Slovak-
ya, Çekya, Bosna-Hersek, 
Sırbistan ve Almanya ol-
mak üzere birçok noktaya, 
Doğuda; İran, Pakistan 
ve Afganistan’a, Kuzeyde 
Rusya’ya; Orta Asya’da 
Gürcistan, Azerbaycan, 
Özbekistan, Tacikistan, 
Kırgızistan, Türkmenistan, 
Kazakistan ve Çin’e karşı-
lıklı olarak blok trenler iş-
letilmektedir.

Asya ile Avrupa kıtaları 
arasında kesintisiz demir-
yolu taşımacılığına imkân 
sağlayan Marmaray’dan 
yük trenleri gece saatlerin-
de geçiş yapmakta, bu du-
rum maliyet ve süre avanta-
jı sağlamaktadır. Avrupa ile 
Asya ve Afrika ülkeleri ara-
sındaki geçiş güzergâhında 

bulunan Bakü-Tiflis- Kars 
demiryolu hattı (BTK)  
daha ekonomik, daha kısa, 
daha güvenli ve daha elve-
rişli olması gibi sunduğu 
pek çok avantajlar nede-
niyle ülkemizin küresel ti-
carette etkinliğini artırıyor. 
Demiryolu taşımacılığı ile 
Türkiye’den Rusya’ya 8 gün-
de, Çin’den Türkiye’ye 12 
günde, Çin’den Avrupa’ya 
18 günde yük taşımacılığı 
imkânı sağlayarak zaman 
ve maliyet avantajlarıyla 
uluslararası taşımalarda ön 
plana çıkıyoruz.

Çin-Türkiye arasında 
Orta Koridor ve BTK de-
miryolu hattı üzerinden 
düzenli seferleri devam 
eden blok konteyner tren-
lerinde, orta vadede yıllık 
200’ün üzerinde, uzun 
vadede ise yılda bin 500 
blok tren işletilmesi, ayrı-
ca Çin-Türkiye arasındaki 
toplam seyir süresinin 10 
güne düşürülmesi hedefle-
rimiz arasında önemli bir 
yer tutuyor.

Turkuaz Ekspresi ile 
yük taşımacılığı 

oranlarının artırılmasını 
hedefliyoruz

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) 
demiryolu hattındaki yük 
taşımacılığına Karabağ 
güzergâhı da eklenirken bu 
hatta işletilen Turkuaz Eks-
presi ile yük taşımacılığı 
oranlarının daha da artırıl-
masını hedefliyoruz.

İran üzerinden Türk-
menistan, Kırgızistan, 
Özbekistan, Afganistan ve 
Pakistan koridorlarında 
taşımalar her geçen gün 

artarken ilk etapta bu ta-
şımaların 1 milyon tona 
ulaştırılması Genel Mü-
dürlüğümüzün yine ön-
celikli hedefleri arasında 
yer alıyor. Bunun yanı sıra 
BM Dünya Gıda Progra-
mı  (WFP) kapsamındaki 
yardım malzemeleri de 
trenlerle, ülkemizde farklı 
noktalardan Afganistan’a 
taşınmaktadır. 

ITI Yük Treni 
seferlerine her geçen gün 

bir yenisini daha 
ekliyoruz

Dahil olduğumuz bir-
likler ve teşkilatlar ile yü-
rüttüğümüz işbirlikleri çer-
çevesinde yük taşımacılığı 
güzergah ve çeşitliliğini her 
geçen gün artırıyoruz. Eko-
nomik İşbirliği Teşkilatı 
kapsamında planlanan ve 5 
Ocak 2022 tarihi itibarıyla 
yeniden başlatılan İstanbul 
-Tahran-İslamabad (ITI) 
Yük Treni seferlerine her 
geçen gün bir yenisini daha 
ekliyoruz. İran üzerinden 
Türkiye ile Pakistan arasın-
da işleyen ITI Yük Treni 
seferlerinin ilki Pakistan 
(İslamabad) -Türkiye (An-
kara) arasındaki toplam 5 
bin 981 kilometrelik par-
kurunu 12 gün 21 saatte 
tamamlayarak demiryolu 
yük taşımacılığı kayıtların-
da yerini aldı. 

Önümüzdeki süreçte 
Türkiye-Pakistan hattında-
ki seferlerin düzenli hale 
getirilmesi ve bu seferlerin 
Marmaray’ı geçerek Av-
rupa bağlantısının sağlan-
masını ülkemizin ticaret 
hacmini olumlu anlamda 

etkileyecek gelişmeler ara-
sında görüyoruz.

Limanların, Organize 
Sanayi Bölgelerinin (OSB), 
lojistik merkezleri ve üre-
tim merkezlerinin iltisak 
hatları ile ana demiryolu 
ağına bağlanması, kontey-
ner taşımacılığının destek-
lenmesi ve arttırılması gibi 
birçok faaliyet de hız kes-
meden devam ediyor. 

Diğer taraftan TCDD 
Taşımacılık AŞ bir ta-
raftan etkin ve verimli 
işletmecilik için gerekli 
düzenlemeleri yaparken 
yerli ve milli demiryolu 
sanayisinin gelişimini de 
desteklemektedir. 

Bu kapsamda yeniden 
yapılanmayla Avrupa Bir-
liği (AB) demiryollarına 
uyum noktasında gerekli 
yasal düzenlemeler gerçek-
leştirilmektedir.

Ayrıca, yük taşımacı-
lığında Transit Rejimde 
Basitleştirilmiş Usule ge-
çilerek Avrupa istikame-
tine çift yönlü sınır geçiş 
işlemlerinin 1-5 dakikalara 
indirilmesi,  CIM/SMGS 
Ortak Taşıma Belgesi Kul-
lanımı ile Orta Asya Ül-
keleri ve Rusya demiryolu 
taşımalarında tek belgenin 
kullanılması demiryolu ta-
şımacılığının etkinliğini ve 
verimliliğini artırmaktadır.

Ayrıca, aktif planlama ile 
vagon kapasitesine uygun 
dolum yapılması sağlanır-
ken kapasite artışı sağlana-
rak daha az vagonla daha 
çok yük taşınmakta ayrıca 
tren seyir süreleri düşürül-
mektedir. Tarife avantajları 
ile müşterilere daha reka-
betçi fiyatlar sunulurken 
iltisak hatları ile kapıdan 
kapıya taşımacılık gelişti-
rilmektedir. 

Yine, limanların, Orga-
nize Sanayi Bölgelerinin 
(OSB), lojistik merkezle-
rin, üretim merkezlerinin 
iltisak hatları ile ana de-
miryolu ağına bağlanması, 
konteyner taşımacılığının 
desteklenmesi ve arttırıl-
ması gibi birçok faaliyet de 
devam etmektedir. 

Çevre dostu, uzun ö-
mürlü demiryolu taşıma-
cılığının gerek yolcu ge-
rekse yük taşımacılığında 
payını artırmak için proje-
ler üretiyoruz. 

Demiryolları gelişen 
Türkiye’nin lokomotifi ol-
ma vizyonunu ve iddiasını 
sürdürecektir.”

Demiryolu ile yapılan yük taşıma faaliyetleri diğer taşıma modlarına göre daha güvenli, 
çevreye daha duyarlı, karayoluna göre daha rekabetçi fiyat sunarken özellikle ağır yükler 
için ekonomik taşıma avantajı sağlıyor. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük, 
demiryolu ağırlıklı politikaların uygulanması sonucu ortaya çıkan iyileştirmeler ve modlar 
arası tercih edilme trendindeki artışın yük taşımacılığı artırdığı vurguladı.  

TCDD Taşımacılık AŞ 
Genel Müdürü 
Hasan Pezük



DEMİRYOLU

155years.dfds.com

DÖ
NÜ

ŞÜM

YIL
155

1866’dan beri çevremizle süregelen
bir diyalog içinde ve hareket halindeyiz.

DFDS’in hikâyesi, daimî bir hareketlilik
ve adaptasyon hikâyesi. Adapte olabilme

yeteneğimiz bugün her zamankinden
 çok daha hayati.

 

 
 

15
NİSAN 2022

TÜRKIYE, İngiltere’yle demiryol-
larında “güç birliği” yapacak Türki-
ye ile İngiltere arasında demiryolu 
işbirliğini geliştirmek amacıyla “Bir-
leşik Krallık Türkiye Demiryolu İş 
Ağı Kurma Etkinliği” düzenlendi. 

İngiltere Büyükelçiliği tarafın-
dan organize edilen toplantıya, 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet De-
miryollarından (TCDD) yetkililer 
katıldı. Toplantıda, iki ülke arasın-
da demiryolu sektörlerinin gelişti-
rilmesi konusunda görüş birliğine 
varıldı.

“Birleşik Krallık-Türkiye Demir-
yolu İş Ağı Kurma Etkinliği”nde, 
Türkiye ile İngiltere arasındaki de-
miryolu işbirliği masaya yatırıldı. 
Toplantıda, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel 
Müdür Yardımcısı Serdar Ünsal, 
son yıllarda demiryollarına yapılan 
yatırımlardaki artışa dikkati çeke-
rek yaptığı sunumda; demiryolları, 
limanlar, havalimanları ve şehir içi 
ulaştırma projelerine dair yürüttük-
leri ve yapılması planlanan projelere 
ilişkin bilgi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürü Burak Aykan ise Çin’den 
başlayıp Londra’ya uzanan demir-
yolu güzergâhının Türkiye’den geç-
tiğini ifade ederek iki ülke arasında-
ki işbirliğini geliştirmenin önemine 
vurgu yaptı.

İngiltere’nin İstanbul Başkonso-
losu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya 
Ticaret Komiseri Kenan Poleo ise 
165 yıl önce, Anadolu’da ilk defa bir 
demiryolu yapılırken olduğu gibi i-
ki ülke arasında demiryollarında ye-
niden işbirliği yapmanın anlamlı ol-
duğunun altını çizdi. Poleo, Türkiye 
demiryolu kurumlarının uzman ve 
üst düzey yetkililerine ülkelerin-
deki demiryolu projelerini yerinde 
göstermek istediklerini belirterek 
benzer bir toplantıyı da İngiltere’de 
düzenlemek istediklerini belirtti.

Moğolistan TCDD’nin  
tecrübesinden yararlanmak 

istiyor
Türkiye ile Moğolistan arasında 

demiryolu işbirliğini geliştirmek 
için çalışmalar sürüyor. Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
(TCDD) Genel Müdürlüğünde 
gerçekleşen toplantıda, iki ülke ara-
sındaki demiryolu işbirliğini geliş-
tirmek için görüş birliğine varıldı. 

TCDD Teknik Mühendislik ve 
Müşavirlik AŞ Pazarlama ve Satış 
Direktörü Mustafa Özdöner ve 
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sana-
yii AŞ (TÜRASAŞ) Pazarlama ve 
Müşteri İlişkiler Şube Müdürü Fatih 

Karaköse’nin kısa bilgi vermesinin 
ardından taraflar, iki ülke arasındaki 
işbirliği olanaklarını görüştü. 

TCDD Genel Müdürü Metin 
Akbaş, iki ülke arasında demiryol-
ları alanında işbirliğinin gelişti-

rilmesine yönelik tüm demiryolu 
paydaşlarının dahil olacağı bir pro-
tokolün hazırlanmasına ve yakın 
zamanda imzalanmasına yönelik 
çalışmaların başlatılmasının faydalı 
olacağını kaydetti. 

Türkiye İngiltere’yle 
Demiryollarında 
Güç Birliği Yapacak
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başladığını görmekten mem-
nunuz” dedi.

Ticaret ortamında artan 
zorluklara rağmen hava kar-
go talebinin artmaya devam 
ettiğini vurgulayan Willie 
Walsh, Ukrayna’daki savaşın 
ekonomik sonuçlarının be-
lirginlik kazanacağı Mart 
ayında tablonun olumsuz 
yönde değişebileceğini belir-
terek “Üretim ve ekonomik 
faaliyetlerde meydana gelecek 
yaptırım kaynaklı etkiler yanı 
sıra artan petrol fiyatları ve 
jeopolitik belirsizlikler hava 
kargo performansını olumsuz 
etkileyecek “ diye konuştu.

Yüksek enflasyon etkisi
IATA ekoomistleri yüksek 

enflasyonun satın alma gücü-
nü azaltığını ve özellikle hava 
yoluyla taşınma potansiyeli 
taşıyan ürünler de dahil tüm 
ürünlere olan talebi düşürdü-

ARALIK 2021’de tarihinin 
en iyi performansını gösteren 
hava kargo Şubat 2022’de ise 
1990’dan bu yana gerçekleşen 
en iyi aylık performansına im-
za attı. Hava kargo Uluslararası 
Hava Taşımacılığı Birliği IATA 
tarafından açıklanan verilere 
göre Şubat 2022’de bir önceki 
aya kıyasla yüzde 2.9’luk artış 
gösterirken, Kovid-19 öncesi 
dönem olan 2019 yılına kıyasla 
da yüzde 11.9 gibi önemli bir 
yükseliş katetti.

Hava Kargoyu yakın dö-
nemde olumsuz etkileyen iki 
önemli faktör Rusya ile Uk-
rayna arasındaki savaş ile artan 
emtia fiyatlarının ve yüksek 
enflasyonun kargo talebinde 
yarattığı baskı olacak. Savaş 
ortamının hava kargodaki ger-
çek etkisinin Mart ayında da-
ha netleşmesi bekleniyor.

IATA verilerine göre mev-
cut performansla hava kargo 
dağılımında Ahava yolu şirket-
lerinin CTK bazında bölge-
lere göre toplam kargo trafiği 
pazar payı Asya-Pasifik yüzde 
32,4, Avrupa yüzde 22.9, Ku-
zey Amerika yüzde 27,2, Orta 
Doğu yüzde 13,4, Latin Ame-
rika yüzde 2,2 ve Afrika yüzde 
1,9 şeklinde oluştu.

Ukrayna’daki savaşa 
rağmen hava kargoda 
büyüme devam ediyor 

IATA Verilerine göre en-
düstri genelinde kargo ton-
kilometre bazında (CTK) 
olarak ölçülen hava kargo 
Ocak ayındaki yüzde2,4’lük 
artışa kıyasla Şubat 2022’de 
yıllık bazda yüzde 2,9 artış 
kaydetti. Küresel CTK’lar 
Şubat 2019 seviyesinin yüz-
de 11,9 üzerinde gerçekleşti. 
Rusya-Ukrayna savaşı hava 

kargo sonuçlarını etkilemiş 
olsa da, Çin Yeni Yılı ve As-
ya dışındaki diğer bölgelerde 
Omicron kaynaklı kapanma-
lar ve üretimdeki duruşlar-
dan kaynaklanan kesintilerin 
azalması nedeniyle kargoda 
olumlu bir dengelenme oldu.

Mart ayı performansı
 üzerindeki baskılar

IATA Başkanı Willie 
Walsh hava kargonun 2021 
boyunca ve bu yılın ilk iki 
ayında da çok iyi bir perfor-
mans gösterdiğini belirterek 
“Bu sonuçlarla Şubat ayın-
da rekoru kırdık, kesinlikle 
1990’dan bu yana elde edi-
len en iyi Şubat performansı. 
Hava kargoda Aralık tarihin 
rekor ayıydı. Kargoda çok iyi 
performans izliyoruz. Bölge-
ler arasında bazı farklılıklar 
olsa da genel olarak Latin 
Amerika’nın toparlanmaya 

sifik havayolları, hava kargo 
hacimlerini Şubat 2022’de 
2021’in aynı ayına göre yüzde 
3,0 arttırdı. Bölgedeki mev-
cut kapasite, Şubat 2021’e kı-
yasla yüzde 15,5 arttı, ancak 
Kovid-19 öncesi seviyelere 
kıyasla büyük ölçüde kısıtlı 
olmaya devam ederek Şubat 
2019’a göre yüzde14,6 düştü. 

Kuzey Amerika bölgesi 
taşıyıcıları ise Şubat 2022’de 
Şubat 2021’e kıyasla kargo 
hacimlerinde yüzde6,1 artış 
kaydetti. 

Avrupalı taşıyıcılar, 2021 
yılının aynı ayı-
na kıyasla Şubat 
2022’de kargo 
h a c i m l e r i n d e 

IATA 78’inci Yıllık Ge-
nel Toplantısı (AGM) ve 
Dünya Hava Taşımacılığı 
Zirvesi’nin 19-21 Haziran 
2022’de Qatar Airways’in 
ev sahipliğinde Katar’ın 
Doha kentinde gerçekleş-
tirileceğini duyurdu. Bu 
kararla Katar 2014 yılının 
ardından havacılığın üst 
düzey liderlerinin küresel 
toplantısına ikinci kez ev 
sahipliği yapacak.

Başlangıçta, 78’inci 
IATA Yıllık Genel Top-
lantısı ve Dünya Hava 

Taşımacılığı Zirvesi, Chi-
na Eastern Airlines’ın ev 
sahipliğinde Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin Şanghay 
kentinde aynı tarihlerde 
planlanmıştı. Mekanı de-
ğiştirme kararı, Çin’e se-
yahatle ilgili devam eden 
Kovid-19 ile ilgili kısıtla-
maları nedeniyle alındı.

IATA Başkanı Willie 
Walsh “Planladığımız gibi 
Şanghay’da buluşamamak 
derinden hayal kırıklı-
ğı yaratıyor. Bu arada, 
Doha’nın dinamik hava-

cılık merkezine ve ev sa-
hibi havayolumuz Qatar 
Airways’in ün kazandığı 
sıcak misafirperverliğe 
geri dönmekten mutluluk 
duyuyoruz.  Bu yılki Genel 
Kurul, havacılık liderleri-
nin, endüstrinin Kovid-19 
pandemisinden toparlan-
ması hız kazanırken hava 
yolculuğunun karşılaştığı 
değişen siyasi, ekonomik 
ve teknolojik gerçekleri 
yansıtmaları için önemli 
bir fırsat olacak” dedi.

yüzde 2,2’lik bir artış gördü. 
Bu, bir önceki aya göre daha 
yavaş olurken (yüzde 6,4) ve 
bu sonuç kısmen Ukrayna’da 
başlayan savaşın etkisine bağ-
lanıyor. Çatışmadan en çok 
etkilenenlerden biri olan As-
ya-Avrupa rotasında mevsim-
sellikten arındırılmış talep ay-
lık yüzde2,0 azaldı. Kapasite, 
Şubat 2022’de Şubat 2021’e 
kıyasla yüzde 10,0 arttı ve kriz 
öncesi seviyelere (2019) kıyasla 
yüzde 11,1 aşağıda bulunuyor.

Ortadoğu merkezli kargo 
taşıyıcıları Şubat ayında kar-
go hacimlerinde yıllık yüzde 
5,3 düşüş yaşadı. IATA’ya 
göre Orta Doğu-Asya ve 
Orta Doğu-Kuzey Amerika 
gibi birçok önemli rotadaki 
trafikte meydana gelen bo-
zulma nedeniyle tüm böl-
gelerin en zayıf performansı 
Ortadoğu’da gerçekleşti.

Öte yandan Latin Ameri-
ka taşıyıcıları, Şubat 2022’de 
kargo hacimlerinde 2021 dö-
nemine göre yüzde 21,2 artış 
bildirdi. Bu, tüm bölgelerin 
en güçlü performansıydı. Şu-
bat ayında kapasite, 2021’deki 
aynı aya göre yüzde 18,9 arttı.

Afrika havayolları, Şubat 
2022’de kargo hacimlerinin 
Şubat 2021’e kıyasla yüzde4,6 
arttırdı. Kapasite ise Şubat 
2021 seviyelerinin yüzde 8,2 

üzerinde oldu.

ğünü belirterek şu değerlen-
dirmeyi yaptılar;

“Enflasyonun 2022 boyun-
ca küresel olarak yüksek kal-
maya devam etmesi bekleniyor. 
Enflasyon, hava kargo gön-
derileri için tipik olarak önde 
gelen bir talep göstergesi olan 
ve tarihsel olarak CTK’lerle 
güçlü bir şekilde ilişkili olan 
yeni ihracat siparişlerini azaltı-
yor. Rusya’ya yönelik yaptırım-
lara yüksek enflasyon vb diğer 
faktörler de eklendi. Almanya, 
Çin, Japonya ve Kore’de yeni 
ihracat siparişlerinde belirgin 
bir bozulma oldu. Hem Ocak 
hem de Mart 2022’de küresel 
yeni ihracat siparişleri PMI 50 
seviyesinin altında kaldı ve bu 
da önceki aya göre bozulmala-
ra işaret ediyor”.
Şubat bölgesel performansı

IATA tarafından açıklanan 
son rakamlara göre Asya-Pa-

Hava Kargo Şubat’ta Rekor Kırdı
Bakalım Tablo Değişecek mi?

IATA YILLIK TOPLANTISI VE DÜNYA
KARGOM ZIRVESI 19-21 HAZIRAN DA 
KATAR’DA YAPILACAK

TURKISH Cargo, mükem-
meliyetçi hizmet anlayışıyla 
sürdürdüğü sağlık taşımacılığı 
süreçlerini ödül ile taçlandır-
dı. Hava kargo taşıyıcısı, 9’un-
cusu dijital olarak Singapur’da 
gerçekleştirilen 2022 Asya-Pa-

sifik Biyoişlem Mükemmellik 
Ödül Töreni’nde, Pharma-lo-
jistik kategorisinde “Dikkat 
Çeken Hava Kargo Markası” 
ödülünün sahibi oldu.

Türk Hava Yolları Genel 
Müdür (Kargo) Yardımcısı 

Turhan Özen ise ödülle il-
gili olarak “Mükemmeliyet-
çi bir anlayışla sürdürdüğü-
müz sağlık taşımacılığında 
lider bir lojistik çözüm or-
tağı olarak tanınmak bizim 
için son derece sevindirici. 
Turkish Cargo olarak Asya-
Pasifik’teki ilaç ve biyotek-
noloji üreticilerine en iyi 
hizmetleri sunmaya devam 
edeceğiz. Bu başarıda pay 
sahibi olan arkadaşlarımıza 
da teşekkür ediyorum.” ifa-
delerini kullandı. 

Turkish Cargo Asya-Pasifik 
Biyoişlem Mükemmellik 
Ödülü’ne Layık Görüldü



HAVA KARGO

17
NİSAN 2022

ÜLKELERIN kapılarını dış dün-
yaya kapattığı pandemi sürecinde 
uluslararası medikal ürün zincirinin 
sürekliliğini sağlayan Turkish Car-
go, aşı taşımalarıyla önemli bir başa-
rıya imza attı. Pandeminin olumsuz 
etkilerinin sürdüğü 2021 yılında 
dünyanın en hızlı büyüyen hava kar-
go taşıyıcısı olan marka, 61 ülkeye 
taşıdığı 335 Milyon doz Covid-19 
aşısı ile dünyanın eski güzel günleri-
ne kavuşmasına katkı sağladı. 

Aşıları, ilaçları ve medikal ürünle-
ri ihtiyaç duyulan tüm sıcaklık ara-
lığında muhafaza ederek taşıyabilen 
Turkish Cargo, hızlı ve güvenilir 
hizmetiyle sağlık ürünü taşımaların-
da en çok tercih edilen hava kargo 
markaları arasında yer aldı. Aşıların 
da dahil olduğu sağlık ürünlerini, 
TK Pharma adını verdiği hizmetiy-
le dünyanın 132 ülkesine ulaştıran 
taşıyıcı sağlık ürünleri kategorisinde 
2021 yılında yüzde 8 oranında küre-
sel pazar payına ulaştı. 

THY Yönetim Kurulu ve İcra Ko-
mitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat 
aşı taşımaları ile ilgili “Bugün yeni-
den özgürce uçuyor ve sevdiklerimize 
güvenle sarılıyorsak bunda kahraman 
bilim insanlarının ürettiği aşılar ve 
o aşıları dünyanın dört bir yanına 
ulaştıran taşıyıcıların payı büyük. 
Turkish Cargo markamız 400’den 
fazla uluslararası destinasyon arasın-
da koridor kurarak aşının erişilebilir 
olmasını sağladı. Özellikle Afrika kı-
tasına uçan havayolu sayısının azlığı 
nedeniyle bu kıtadaki insanların aşı-
ya erişimi noktasında Turkish Cargo 
çok değerli bir misyon üstlendi. Sağ-
lık ürünleri taşımalarındaki 30 yılı 
aşkın deneyimimizi yakın zamanda 
dünyanın en modern tesislerinden 
biri olan SMARTIST merkezimize 
taşıdık. Yeni merkezimiz ile hava kar-
go sektöründe hem ülkemiz hem de 
dünyamız için daha büyük sorumlu-
luklar almaya hazırız.” dedi. 

En çok aşı Türkiye’den sonra 
Brezilya’ya taşındı

Kovid-19 aşılarını üretici ülkeden 
Türkiye’ye Türkiye’den ise dünyanın 
dört bir yanına ulaştıran Turkish 
Cargo 2021 yılında en fazla aşıyı 
Türkiye’ye taşırken ikinci sırayı 100 
Milyon doz ile Brezilya aldı. 1 Mil-
yon dozdan daha fazla miktarda aşı 
taşınan ülkeler arasında Moritanya, 
Madagaskar, Ruanda ve Kongo gibi 
Afrika ülkeleri de bulunuyor. 

Taşınan aşıların üreticileri ince-
lendiğinde ise ilk sıralarda 200 Mil-
yon doz ile Coronavac, 120 Milyon 
doz ile Biontech, 12 Milyon doz ile 
Astra Zeneca ve 4 Milyon doz ile ise 
Moderna yer alıyor. 

Küresel hava kargo markası; ısı 
ve zaman hassasiyeti yüksek öneme 
sahip; ilaçlar, aşılar, biyoteknoloji 
ürünleri, teşhis numuneleri, hassas 
medikal cihazlar, organlar, doku-

lar gibi sağlık açısından son derece 
önemli olan gönderilerin taşımasını 
IATA-CEIV Pharma Sertifikası ka-
lite standartlarıyla gerçekleştiriyor.

SMARTIST tesisi ile Türkiye, 
ilaç ve medikal ürün üssü olabilir 

Türkiye, Turkish Cargo’nun İs-
tanbul Havalimanı’ndaki yeni hava 
kargo tesisi olan SMARTIST ile 

sağlık ürünü taşımalarında bir kü-
resel merkez olma yolunda. 340 bin 
metrekarelik alanıyla dünyanın sayı-
lı hava kargo tesislerinden biri olan 
yerleşke, 9 bin metrekarelik ısı ve 
sıcaklık kontrollü alanıyla da ilaç ve 
sağlık ürünlerinin, hızlı ve güveni-
lir şekilde sevk edilmesi noktasında 
önemli avantajlar sağlıyor. 

TÜRKİYEʼNİN EN MUTLU İŞ YERİ 
KOLAY GELSİN

“Türkiyeʼnin En Mutlu İş Yerleri” araştırmasında
kargo sektörü kategorisinde 1. olduk.

2022
Medya İş Birliği

Capital

Sektör: Kargo
Kolay Gelsin

1

Turkish Cargo 2021’de 
335 Milyon Doz Aşı Taşıdı
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nın yüzde 7,5 artışla 6 milyon 
671 bin ton olduğunun altı 
çizilen açıklamada, kabotaj-
da taşınan yük miktarının 5 
milyon 370 bin ton ile yüzde 
12,4 artış gösterdiği belirtildi.

En fazla yük elleçleme 
Kocaeli Liman 

Başkanlığı’nda yapıldı
Kocaeli Liman Başkanlı-

ğı idari sınırlarında faaliyet 
gösteren liman tesislerin-
de toplam 7 milyon 184 
bin ton yük elleçlemesinin 

Akkoz, Türkiye Limanları 
Terminal ve Acente Direk-
törlüğü görevine ise Levent 
Sinel getirildi. 

DFDS Akdeniz İş Birimi 
Başkanı Lars Hoffmann, 

atamalarla ilgili yaptığı bir 
açıklamada şunları söyle-
di: “Taşımacılık ağımızda-
ki tüm rotalarımızın, özel 
“Rota Direktörleri” atayacak 
büyüklüğe ulaşması mutlu-
luk verici. DFDS ağımızın 
tamamında çalışma biçimi-
mizi yansıtan bu daha özel 
odaklı yaklaşımın müşteri-
lerimize fayda sağlayacağına 
inancım tam.”

DFDS Akdeniz İş Biri-
mi, Altınbaş Üniversitesi 
ev sahipliğinde, Ekonomi 
Dünya dergisi tarafından 
düzenlenen lojistik zirvesi 
kapsamında; “Lojistik’te 
yeni ve yükselen trendler 
& sürdürülebilirlik” ko-
nulu panelde sürdürülebi-
lirlik hedefleri paylaştı. 

Açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Altınbaş Üni-
versitesi Dekanı Prof. Dr. 
Zeynep Özsoy; zirvede 
kurumların ihtiyaç duy-
duğu nitelikli iş gücünü 
lojistik sektörünün deste-
ğiyle yaratabileceklerini 
ifade etti. 

DFDS Akdeniz İş Bi-
rimi adına panelde ko-
nuşmacı olarak yer alan 
DFDS Akdeniz İş Birimi 
Kurumsal İletişim ve Pa-

zarlama Müdürü Özlem 
Dalga şöyle konuştu: 
“DFDS Akdeniz İş Bi-
rimi olarak sürdürülebi-
lirlik vizyonuyla çevresel 
ayak izimizi kademeli bir 
biçimde azaltarak 2050 
yılına kadar iklim nötr 
duruma gelmeyi taahhüt 
ediyoruz. 2030 yılında 
Karbon (CO2) emisyon-
larını  yüzde 45 oranında 
azaltmayı hedefliyoruz. 
Bu doğrultuda ayrıca ilk 
yeşil gemimizi, en geç 
2025’te suya indirme he-
defimiz var.” 

DFDS global düzeyde 
sektörün ve dünyanın ge-
leceği için gemilerinin da-
ha uzun süre daha verimli 
çalıştırılmasını sağlayan 
yeni teknolojik gelişme-
lerden de faydalanıyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanlığı, Denizcilik Genel 
Müdürlüğü’nün Yük ve Kon-
teyner İstatistikleriyle ilgili 
yazılı açıklama yaptı. Mart 
ayında limanlarda elleçlenen 
yük miktarının geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 5,7 
artarak 46 milyon 223 bin ton 
olarak gerçekleştiği ifade edi-
len açıklamada, ilk çeyrekte 
elleçlenen yük miktarının da 
yüzde 9,1 artarak 135 milyon 
196 bin ton olduğu belirtildi.

D A N I M A R K A L I 
DFDS’nin Türkiye’de faali-
yet gösteren şirketi DFDS 
Akdeniz İş Birimi’nde üst 
düzey atamalar gerçekleşti: 
İstanbul / İtalya Rota Di-

“Mart ayında limanlarda 
gerçekleştirilen ihracat amaç-
lı yükleme miktarı geçen yı-
lın aynı ayına göre yüzde 3,2 
artarak 13 milyon 574 bin 
ton, ithalat amaçlı boşaltma 
miktarı ise yüzde 5,1 artarak 
20 milyon 607 bin ton olarak 
gerçekleşti” denilen açıklama-
da, dış ticaret taşımalarının 
da aynı dönemde yüzde 4,4 
artarak 34 milyon 182 bin 
tona yükseldiğine dikkat çe-
kildi. Transit yük taşımaları-

rektörlüğü görevine Ayberk 
Eskin, Türkiye / Fransa ve 
İspanya Rota Direktörlüğü 
görevine Önder Ulaş Baş-
boğa, Mersin / İtalya Rota 
Direktörlüğü görevine Arif 

yapılan taşımalarda gerçek-
leşti. Amerika’yı; İtalya’ya ve 
İspanya’ya yapılan taşımalar 
izledi. İthalatta en fazla yük 
elleçlemesi 3 milyon 747 bin 
ton ile Rusya’dan yapılan ta-
şımalarda gerçekleşti” değer-
lendirmelerinde bulunuldu.

Transit konteyner 
elleçlemeleri  

yüzde 6,2 arttı
2022 yılı Mart ayında li-

manlarda elleçlenen kontey-
ner miktarı geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 0,6 artarak 
1 milyon 68 bin TEU olarak 
gerçekleşti. Ocak-Mart dö-
neminde ise limanlarda elleç-
lenen konteyner miktarının 
geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 4,6 artarak 3 mil-
yon 187 bin TEU olarak ka-
yıtlara geçti.

Martta limanlarda elleçle-
nen dış ticarete konu kontey-
ner miktarı, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 0,3 azalarak 

812 bin 620 TEU oldu. İhra-
cat amaçlı konteyner yükle-
meleri, geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 3,3 artarak 417 
bin 336 TEU’ya çıkarken 
ithalat amaçlı konteyner bo-
şaltmaları yüzde 3,8 azalarak 
395 bin 283 TEU’ya geriledi.

En fazla konteyner elleç-
leme, Ambarlı Liman Baş-
kanlığı idari sınırlarında 
gerçekleşti. Ambarlı Liman 
Başkanlığı idari sınırlarında 
faaliyet gösteren liman tesis-
lerinde toplam 244 bin 364 
TEU konteyner elleçlemesi 
gerçekleşti. Burayı, Kocaeli 
ve Mersin liman başkanlıkları 
takip etti.

Denizyoluyla yapılan en 
fazla ihracat amaçlı kontey-
ner yüklemesini 59 bin 18 
TEU ile Mısır’a giden kon-
teynerler oluşturdu. En fazla 
konteyner boşaltmasını da 
yine Mısır’dan gelen kontey-
nerler oluşturdu.

gerçekleştiği ifade edilen 
açıklamada, Kocaeli Liman 
Başkanlığı’nı; Aliağa ve İs-
kenderun Liman Başkanlık-
larının takip ettiği vurgulan-
dı. Elleçleme miktarına göre 
en fazla artışın ham petrol 
yük cinsinde olduğu belirti-
len açıklamada, bunu moto-
rin ve hurda demir yük cins-
lerinin izlediği kaydedildi. 

Denizyolu ile en fazla ih-
raç edilen yük cinsinin de 
Portland Çimento olduğu-
nun altı çizilen açıklamada, 
“Mart ayında Ham Petrol 
limanlarımızda elleçlenen 
ithalat yükleri içerisinde 2 
milyon 621 bin ton ile ilk sı-
rayı aldı. Bunu, 2 milyon 150 
bin ton ile hurda demir ve 1 
milyon 547 bin ton ile taş-
kömürü (Briketlenmemiş) 
yük cinsleri izledi. Deniz-
yolu ile yapılan ihracatta en 
fazla yük elleçlemesi 1 mil-
yon 553 bin ile Amerika’ya 

Limanlarda Elleçlenen 
Yük Miktarı 
135 Milyon Tonu Aştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğinde limanlarda 
elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
9,1 artarak 135 milyon 196 bin tona çıktığına dikkati çekti ve aynı 
dönemde limanlarda elleçlenen konteyner miktarının da yüzde 4,6 
artışla 3 milyon 187 bin TEU’ya yükseldiğini vurguladı. 

DFDS Akdeniz İş Birimi’nde 
Üst Düzey Atamalar
DFDS Akdeniz İş Birimi, Akdeniz RO/RO ağında ticari ve operasyonel 
odağını güçlendirmek amacıyla 1 Nisan 2022 itibariyle geçerli olmak 
üzere üst düzey atamalar gerçekleştirdi. 

Ayberk Eskin Önder Ulaş Başboğa Arif AkkozLevent Sinel

DFDS AKDENIZ IŞ BIRIMI 
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK 
HEDEFLERINI PAYLAŞTI

Birinci sayfadaki haberin devamı
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bir detay off-road görevlerde 
en yüksek işlevselliği sağla-
mak üzere düşünülmüş. Hasar 
durumunda kolayca değiştiri-
lebilen ve farları koruyan tam-
ponun metalik köşesi tarz ve 
fonksiyonelliği birleştirmiş.

Iveco T-Way’in sağlam dış 

ma ortamımızda uyguladığı-
mızda 5S; temiz çalışma or-
tamı, mutlu çalışan ve mutlu 
müşteri ilkesiyle çalışma or-
tamını güzelleştirerek çalışan-
ların iş yerlerinde keyifle çalı-
şabileceği ortamı sağlamak ve 
aynı mutlulukla bu ortamda 
müşterileri ağırlama gibi işlev-
lere sahiptir.” diye konuştu.  

“İlkelerimizi daha da 
temellendirdik”

5S kurallarının uygulan-
maya başlaması ile birlikte 
iş verimliliğinin ve müşteri 
memnuniyetinin artmasını 
hedeflediklerini vurgulayan 
Durmaz, “Bursa Ağır Vasıta 
olarak temel hedefimiz, tüm 
müşterilerimizi güler yüzle 
karşılayarak ihtiyaçları ve bek-
lentilerini doğru tespit edip, 
en hızlı ve en uygun çözümü 
üretip, servimizden mutlu 
bir şekilde ayrılmalarını sağ-
lamaktır. Bu hedef doğrul-
tusunda 2022 yılında Bursa 
Ağır Vasıta Isuzu yetkili ser-
visimizin tertip, düzen, temiz-
lik ve verimlilik konularında 
gelişimleri, buna bağlı olarak 
müşteri memnuniyetinin art-
ması için Anadolu Isuzu ile 
birlikte 5S faaliyetlerini baş-
lattık. Rakiplerimizden far-
kımız olan ilk seferde doğru, 
kaliteli, hızlı ve daima güler 
yüzlü bir hizmet sunma ilkele-
rimizi 5S ile daha da temellen-
dirmiş bulunmaktayız.” dedi.

IVECO T-Way, farklı alan-
lardan 50 civarında ulus-
lararası uzmanın seçimi ile 
Ürün Tasarımı kategorisinde 
prestijli Red Dot Ödülünün 
sahibi oldu. 1955’e kadar 
uzanan tarihiyle Red Dot 
ödülleri tasarım kalitesine 
odaklanıyor. Rekor sayıda 
başvuruyu değerlendirmek 
için yenilikçilik düzeyi, iş-
levsellik ve uzun ömürlülük 
kriterleri gözetiliyor.

Iveco T-Way’in tasarımında 
Iveco, Way ağır ürün grubu-

ÇALIŞAN ve müşteri mut-
luluğunu iş prensiplerinin 
başına koyarak, Isuzu mar-
kasının satış, servis ve yedek 
parça hizmetlerini titizlikle 
veren Bursa Ağır Vasıta, Satış 
sonrası hizmetlerinde müşteri 
memnuniyet çıtasını her ge-
çen gün yükseltmeye devam 
ediyor. İyi bir iş ortamının, 
mutlu çalışanlar kadar mutlu 
müşteriler de oluşturduğunun 
altını çizen, Bursa Ağır Vasıta 
Isuzu Satış Sonrası Hizmetler 
Müdürü Suat Durmaz  5S’in 
anlamından ve hedeflerin-
den bahsetti.” 5S Japonya’da 
doğan bir kavramdır ve beş 

nun ana unsurlarını yansıtır-
ken Iveco’nun DNA’sından da 
ön ızgara ve farların biçimini 
alıyor. Sağlam ve tarz sahibi 
dış görünüm sunan tamamen 
metal tampon, anti şok far 
koruma ızgarası ile korunan 
farları içeriyor. Araçtaki her 

Japonca kelimeyi temsil eder. 
5S her biri “S” harfiyle baş-

layan beş temel kelimeden 
oluşmaktadır. Bu kelimeler 
Seiri (Sınıflandırma), Seiton 
(Sıralama), Seiso (Sil-Süpür), 
Seiketsu (Standartlaştırma) 
ve Shitsuke (Süreklilik)’dir.  
5S adımlarında özellikle 
üstünde durulan konular; 
çalışma ortamının temiz 
olması, tertipli, düzenli ol-
ması ve bunun sürekli hale 
gelmesini sağlamaktır.”dedi. 
Ayrıca  5S ilkelerinin  yaşa-
dığımız ve çalıştığımız her 
alanda uygulanabilirliğini 
vurgulayarak:”Örneğin çalış-

Iveco Grubu Endüstriyel 
Tasarım Müdürü Marco Ar-
migliato, açıklamasında Ive-
co T-Way’in almış olduğu bu 
değerli ödülden büyük gurur 
duyduklarını belirterek ta-
sarımlarında; sağlamlığın, 
güvenilirliğin, verimliliğin ve 
sürücü odaklılığın standartla-

rını yükseltirken bunu tarzla 
da birleştirmeyi hedefledikle-
rinin altını çizdi.

Iveco T-Way, markanın 
ekstra ağır aracı; performans, 
sağlamlık, zorlu zeminlerde 
dayanıklılık ve standartların 
üzerindeki kapasitesi ile yük-
leme kapasitesi şampiyonu.

görünümü içeride sürücü 
konforu ve güvenliğine odak-
lanan tasarım ile birleşerek 
mükemmel ergonomi, tümle-
şik teknoloji ve gelişmiş bağ-
lantı olanakları sunuyor. Gös-
terge paneli, profesyonel bir 
sürücünün ihtiyaçlarına göre 
tasarlanmış ve erişimi kolay 
bir biçimde gruplandırılmış. 
Direksiyondaki metalik çer-
çeve ve bilgi – eğlence sistemi 
dış görünüşle uyumlu ve 360 
derecelik bir Iveco T-Way de-
neyimi sunuyor.

Iveco T-Way Ünlü Tasarım
Ödülü Red Dot’u Kazandı

Uluslararası Red Dot jürisi, Iveco’nun ağır 
ürün grubunda en sıra dışı off-road görevler 
için geliştirilen ve göz dolduran tasarımı ile 
yüksek düzeydeki yenilikçiliğiyle Iveco T-
Way’i prestijli Red Dot Ödülüne layık görüldü.

Isuzu markasının bayiliğini yapan Bursa Ağır Vasıta, İyi bir çalışma 
ortamı için “5S” kırmızı çizgimiz diyerek, yetkili servislerinde daha 
kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak ve  bunun sürekliliğini sağlamak 
için “5S” faaliyetlerini başlattı.

Bursa Ağır Vasıta 
Çalışan Mutluluğu İçin 
5S Faaliyetlerini Başlattı

Yeni Nesil DAF XG+

“Best UK Diesel Tractor” 
Ödülünü Aldı
YENİ Nesil DAF XG+, 
prestijli 2022 Fleet News 
Awards’ta “Best UK Diesel 
Tractor” ödülünün sahibi 
oldu. Aynı  zamanda jüri, 
DAF LF’ye “Best Two-axle 
Lightweight Rigid Truck” 
ve DAF CF’ye “Best Ri-
gid Truck” ödülünü verdi. 
DAF Trucks’ın Fleet News 
Awards’ta üst üste en yük-
sek ödüllere sahip olduğu 
beşinci yıl oldu.

DAF’ın popüler dağıtı-
mı CF kamyon serisi, “Best 
Rigid Truck” unvanına sa-
hip oldu. Jüri düşünceleri-
ni şöyle ifade etti: “CF’nin, 
ağır kamyon kategorisinin 
kazananı olduğu apaçık 
ortadadır. Tüm endüstri 
sektörlerinde filoların ih-
tiyaçlarını karşılayan en iyi 
çok amaçlı kamyon paketi-
dir. Güvenilirliği, yük ka-
pasitesi, sürücü yönünden 
çekiciliği, bayi desteği ve 
uygun işletme maliyetleri 
ödüllü birçok özelliği ara-
sında yer alıyor.”

Buna ek olarak, DAF’ın 
benzersiz LF serisi şehir 
içi dağıtım kamyonu “Best 
Two-axle Lightweight 
Rigid Truck” ödülünü al-

dı. “LF, İngiltere’nin 7,5 
tonluk kamyon pazarında 
üstünlük sağlıyor ve bu-
nun nedeni oldukça açık: 
Mükemmel güvenilirlik, 
rekabetçi fiyatlar ve iş dün-
yasındaki en iyi bayi deste-
ği filoların kamyona büyük 
bir güven duymasını sağlı-
yor. Ayrıca, sürücüyü dü-
şünerek ergonomik olarak 
tasarlanmıştır ve iyi boyut-
ta, iyi donanımlı, konforlu 
bir kabin sunar. Her tür 
filo etkinliği için başarısı 
kanıtlanmış bir seçimdir.”

Birleşik Krallık’taki 
DAF Trucks Genel Mü-
dürü Laurence Drake’e 
ödülünü, ödül sponsoru 
Rivus Fleet Management 
Solutions’tan Dave Jones 
teslim etti. Laurence şöyle 
ekledi: “Böylesine saygın 
ödülleri kazanmış olmak-

tan çok mutluyuz. Model-
lerimizin tanınması, DAF 
serisinin DNA’sında bulu-
nan kalite ve güvenilirliğin 
bir kanıtıdır.”

Fleet News Awards jüri-
leri, Yeni Nesil DAF XG+’a 
övgüler yağdırdı.  Yüksek 
kaliteli modelinin şık, yeni-
liklerle dolu, etkileyici sürüş 
özelliklerine sahip olması-
nın yanı sıra DAF, sektörde-
ki en büyük kabini sunuyor 
ve üstün konfor sağlıyor. 
XG+, çekici pazarında yeni 
bir kriter belirlemektedir. 
Filolar, çalışma süresini en 
üst düzeye çıkarmak için 
rekabetçi işletme maliyetle-
rinden ve DAF’ın sunduğu 
desteğin meşhur mükem-
melliğinden faydalanıyor. 
Sürücü ve filo yönünden 
çekiciliği, mükemmel bir 
kombinasyon sunuyor.
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OTOMOTİV Sanayii Derneği 
(OSD), 2022 yılının ilk çeyrek veri-
lerini açıkladı. Bu kapsamda Ocak-
Mart döneminde toplam üretim, 
bir önceki yılın aynı dönemine gö-
re yüzde 12,4 azalarak 302 bin 730 
adet, otomobil üretimi ise yüzde 
21,5 azalarak 166 bin 363 adet ol-
du. Ticari araç grubunda 2022 yılı 
Ocak-Mart döneminde toplam üre-
tim yüzde 2 seviyesinde artarken, bu 
oran ağır ticari araçlarda yüzde 28 
oldu, hafif ticari araç üretiminde ise 
yüzde 0,3 oranında düşüş yaşandı. 
Aynı dönemde, toplam otomotiv 
ihracatı ise bir önceki yıla göre adet 
bazında yüzde 14 oranında azalarak 
225 bin 550 adet olarak gerçekleşti. 

Ocak-Mart döneminde otomotiv 
sanayisinin toplam kapasite kullanım 
oranı yüzde 63 oldu. Araç grubu ba-
zında ise; hafif araçlarda (otomobil 
+ hafif ticari araç) yüzde 62, kamyon 
grubunda yüzde 91, otobüs-midibüs 
grubunda yüzde 12 ve traktörde de 
yüzde 63 seviyesinde kapasite kulla-
nımı gerçekleşti. Aylık bazda verilere 
bakıldığında, otomotiv sanayisinin 
Mart ayı üretimi geçen yılın aynı ayı-
na göre yüzde 13,7 azalarak 106 bin 
575 adet olurken, aynı dönemde oto-
mobil üretimi yüzde 23,9 azalarak 57 
bin 41 adede geriledi.

Ağır ticari üretiminde artış
2022 yılı Ocak-Mart döneminde 

ticari araç üretimi, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 2 seviye-
sinde arttı. Bu oran ağır ticari araç-
larda yüzde 28 oldu, hafif ticari araç 
üretiminde ise yüzde 0,3 oranında 
düşüş yaşandı. Bu yılın ilk çeyreğin-
de bir önceki senenin aynı dönemi-
ne göre ağır ticari araç pazarı yüzde 
1, kamyon pazarı yüzde 2, otobüs 
pazarı da yüzde 14 oranında azaldı. 
Midibüs pazarı ise yüzde 52 oranın-
da artış gösterdi.

Türkiye otomotiv pazarı, 2022 
yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine göre yüzde 23 
oranında daraldı ve pazar 160 bin 
16 adet olarak gerçekleşti. Bu dö-
nemde, otomobil pazarı ise yüzde 
25 oranında azaldı ve 116 bin 834 
adet seviyesine ulaştı. Son 10 yıl-
lık ortalamalar dikkate alındığın-
da, Ocak-Mart döneminde toplam 
pazar yüzde 4, otomobil pazarı ise 
yüzde 4, ağır ticari araç pazarı yüzde 
9 oranlarında artarken, hafif ticari 
araç pazarı paralel seviyede gerçek-
leşti. İç pazarda yerli araç paylarına 
bakıldığında; 2022 yılı Ocak-Mart 
döneminde geçen yılın aynı döne-
mine göre otomobil pazarında yerli 
araç payı yüzde 36 olarak gerçek-
leşirken, hafif ticari araç pazarında 
yerli araç payı yüzde 60 oldu. Sadece 
Mart ayındaki toplam pazar ise bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 32’lik düşüşle 68 bin 245 ola-
rak gerçekleşti.

Traktör ihracatı yüzde 30 arttı
Yılın ilk çeyreğinde, toplam taşıt 

araçları ihracatı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre adet bazında yüzde 
14 azalarak, 225 bin 550 adet olarak 
gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil 
ihracatı yüzde 20 oranında azalarak 
124 bin 599 adet olurken, ticari araç 
ihracatı ise yüzde 4 oranında azaldı. 
Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre 
yüzde 30 artarak, 4 bin 694 adet ola-
rak gerçekleşti.

İlk çeyrekte 7,6 milyar dolarlık 
ihracat

2022 yılı Ocak-Mart döneminde 

bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
toplam otomotiv ihracatı Dolar ba-
zında yüzde 3 azaldı, Avro bazında 
ise geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 4 oranında artış gösterdi. Bu 
dönemde, toplam otomotiv ihracatı 
7,6 milyar Dolar olarak gerçekleşir-
ken, otomobil ihracatı yüzde 21 aza-
larak 2,1 milyar Dolar oldu. Avro 
bazında otomobil ihracatı ise yüzde 
16 azaldı ve 1,9 milyar Avro seviye-
sinde gerçekleşti.

Ağır Ticari Araçlarda Üretim Yüzde 28 Arttı
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maksimum frenleme gücü 
sunarken, Arocs 3358S, 930 
kW’a kadar (Maks. Retarder 
450kW + Maks. Powerb-
rake 480kW) maksimum 
frenleme gücü sunuyor.

Sürücülere yüksek 
konfor sunuyor

Arocs 3353S ve Arocs 
3358S çift çeker çekiciler, 
standart donanımında sun-
duğu özellikleri sayesinde 
sürücülerin konforunu da 
düşünüyor. StreamSpace se-
çeneği sayesinde son derece 
ferah bir iç mekana sahip 
olan modellerin sürücü ka-
bini 2,5 metre genişliğinde. 
Motor tüneli olmaması sa-
yesinde düz bir zemine sahip 
olan araçlar, çift yatak kabin 
içerisinde konforlu bir ortam 
sunuyor. Daha fazla konfor 
için standart olarak araçlar-
da; buzdolabı (yatak altı & 
çekmeceli), Multimedya To-
uch radyo, çift yönlü hopar-
lör sistemi, sürücü tarafı yan 
güneşlik, özel kabin ses ve ısı 
yalıtımı, yatak altı sürücü & 
muavin eşya saklama ünitesi 
de sunuluyor.

TIRSAN, 2021 TAYSAD 
Ödüllerinde hem İhracat 
hem Patent kategorilerinde 
2 ödül birden aldı. 2016 
yılından bu yana TAYSAD 
Ödüllerine layık görülen 
treyler sektörünün lideri 
Tırsan başarısını 2021’de 
de sürdürdü. 

Tırsan, TAYSAD (Taşıt 

M E R C E D E S - B E N Z 
Türk, proje taşımacılığı sek-
törünün ihtiyaçları doğrul-
tusunda tasarladığı Arocs 
3353S ve Arocs 3358S 6x4 
çekici modellerini müşteri-
leri ile buluşturuyor. Söz ko-
nusu araçlar, sahip oldukları 
teknik özellikler ve 155 tona 
kadar teknik katar ağırlığına 
imkan sunmaları sayesinde 
proje taşımacılığı sektörü-
nün ihtiyaçlarını karşılıyor.

Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Pazarlama ve Satış 
Direktörü Alper Kurt; “Pro-
je taşımacılığı sektörü için 
geliştirilen Arocs 3353S ve 
Arocs 3358S çift çeker çeki-
ci modellerimiz; güçlü mo-
toru ve yüksek standarttaki 
donanım seviyesi ile zorlu 
şartların üstesinden gelebi-
lecek bir altyapıyla tasarlan-
dı. Ürünlerimizi geliştirir-
ken pazarın ihtiyaçlarını ve 
müşterilerimizin taleplerini 
dinliyoruz. Bu doğrultu-
da satışa sunduğumuz tüm 
ürünlerimizle müşterileri-
mizin beklenti ve taleplerine 
yanıt veriyoruz. Yeni araçla-

rımız ile proje taşımacılığı 
sektöründe hizmet veren 
müşterilerimizin yine ilk 
tercihi olmayı hedefliyoruz” 
diye konuştu.

Yüksek motor ve 
frenleme gücüyle  

beklentileri karşılıyor
Arocs 3353S ve Arocs 

3358S 6x4 çekici model-
leri, proje taşımacılığı sek-
törünün beklentileri doğ-
rultusunda yüksek motor 
gücü sunuyor. Arocs 3353S 
modelinde sunulan 12,8 
litre motor hacmine sahip 
OM 471 kodlu motor 530 
PS güç ve 2600 Nm tork 
üretirken, Arocs 3358S mo-
delinde yer alan 15,6 litre 
hacmindeki OM 473 kodlu 
motor 578 PS güç ve 2800 
Nm tork sunuyor.

Söz konusu araçlar reka-
betçi frenleme gücüyle de 
öne çıkıyor. Arocs 3353S, 
standart donanımda sunu-
lan Retarder ve PowerBra-
ke yardımcı fren sistemleri 
sayesinde 860 kW’a kadar 
(Maks. Retarder 450kW + 
Maks. Powerbrake 410kW) 

rüldü. Patent” kategorisin-
de birincilik ödülü Vestel 
Elektronik’e verilirken, 
Tırsan ikinci sıradaki yerini 
korudu.

2021 yılında da müşte-
rilerinin güvenilir iş ortağı 
olarak 4 ülkedeki 5 üretim 
tesisinde kesintisiz üretime 
devam eden Tırsan, 21 ül-
kede satış ve servis sayılarını 
artırdı ve başarılarını taç-
landırmaya devam etti. Tır-

san, Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu ISO 500 
araştırmasında Türkiye’nin 
en büyük 154’üncü Sanayi 
üretim şirketi ve Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin 
(TİM) açıkladığı İlk 1000 
İhracatçı Firma Listesi’nde 
ilk 100’de yerini alırken, 
Otomotiv Sektöründe 18. 
Sırada yer alarak, treylerin 
ve sektörün gücünü tüm 
Türkiye için zirveye taşıdı.

Zorlu şartların
üstesinden geliyor

Arocs 3353S ve Arocs 
3358S çift çeker çekicilerde, 
güçlü motorun performansı-
nı en iyi şekilde iletmek için 
uzun ömürlü çift disk kavra-
maya sahip, yüksek tork ka-
pasitesi ile zorlu şartlara kar-
şı dirençli Mercedes-Benz 
G280 şanzıman kullanılıyor. 
Modeller, 16 ileri 4 geri vi-
tese sahip şanzımanın yanı 
sıra ağır nakliyeye uygun 
güçlü ve esnek yürür aksama 
sahip. Bu sayede 155 tona 
kadar teknik katar kapasi-
tesi sunuluyor. Ayrıca, proje 
taşımacılığında operasyon 
sürekliliğinin sağlanması 
için termal stabilite sağlayan 
sıcak bölgelere uygun so-
ğutma kapasitesi donanımı 
araçta standart olarak sunu-
luyor. 155 tona kadar yüksek 
teknik katar kapasitesi, yol 
ve yük şartlarına göre esnek-
lik gösteren 5. teker (4 yöne 
haraketli Kardanik Pleyt / 
Sağa sola yatar Pleyt) ile en 
güvenli şekilde sağlanıyor. 
3600 mm aks mesafesine sa-
hip araçlarda 720 litre yakıt 
tankı (360Lt sol & 360Lt 
sağ) kapasitesi sunuluyor. 

Yol sınıfında konumla-
nan araçların standart do-
nanımında ESP, ABA5 ve 
Yorgunluk Algılama & Şe-
rit Takip sistemi sunuluyor. 
Araçlarına treyler bağlantısı 
yapmak isteyen kullanıcı-
lar için “Treyler bağlantı-
sı için arka enine taşıyıcı, 
ESP Tandem Operasyon 
(Treyler bağlantısı için)” ön 
hazırlıkları standart olarak 
yer alıyor. Aracın standart 
donanımında ağır nakli-
yeye uygun 385/65 R 22,5 
ebadında geniş tabanlı ön 
lastik ve yine ağır nakliyede 
kullanılan çeker akslar için 
uygun profile sahip 315/80 
R22,5 ebadında lastikler 
kullanılırken, asfalt olma-
yan yollarda kullanımlar-
da toz kalkmasının önüne 
geçilmesi için egzoz çıkışı 
yatay sağ ve dışarıya olacak 
şekilde tasarlandı.

TÜRKİYE’DEKİ faa-
liyetlerine 1967 yılında 
başlayan Mercedes-Benz 
Türk, yılın ilk çeyreğinde 
Türkiye iç pazarına 883 
adet kamyon,  bin 992 adet 
de çekici olmak üzere top-
lam 2 bin 875 adet kamyon 
satışı gerçekleştirdi. Türki-
ye pazarındaki başarılı per-
formansını sürdüren MB 
Türk, Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda ürettiği kam-
yonların ihracatına da hız 
kesmeden devam ediyor.

MB Türk’ün Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda ü-
retilen kamyonlar Alman-
ya, Fransa ve Polonya başta 
olmak üzere Avrupa ülke-
lerine ihraç ediliyor. Yılın 
ilk 3 ayında 816 adetle en 
fazla ihracat yapılan ülke 
Almanya olurken; bu ül-
keyi 532 adetle Fransa ve 
356 adet kamyon ihracatı 
ile İspanya takip etti.

Otobüs ihracatı 
3 kat arttı

Geçtiğimiz yıl Türki-
ye’nin en çok satan şe-
hirler arası otobüs mar-
kası olan Mercedes-Benz 
Türk, Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda üretti-

ği otobüslerin ihracatına 
hız kesmeden devam etti. 
2022 yılının ilk çeyreğin-
de 486 otobüs ihraç eden 
Mercedes-Benz Türk, geç-
tiğimiz yılın aynı dönemine 
göre ihracatını 3’e katladı. 

Mercedes-Benz Türk, 
ürettiği otobüsleri ağırlık-
lı olarak aralarında Por-
tekiz, Çekya, Fransa ve 
Macaristan’ın olduğu Av-
rupa ülkelerine ihraç edi-
liyor. Şirket, aynı zamanda 
Amerika Birleşik Devletleri 
ve Reunion gibi farklı kıta-
lardaki bölgelere de ihracat 
gerçekleştiriyor. 

MB Türk Hoşdere Oto-
büs Fabrikası’nda üretilen 
otobüslerin ihracatı 2022 
yılının ilk çeyreğinde de 
aralıksız olarak devam etti. 
Portekiz yılın ilk üç ayında 
139 adetle en fazla otobüs 
ihraç edilen ülke oldu. Bu 
ülkeyi 114 adetle Çekya ta-
kip ederken, Fransa’ya da 85 
adet otobüs ihracatı gerçek-
leştirildi.

MB Türk’ün Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nda üret-
tiği otobüsler 2022 yılının 
ilk çeyreğinde toplam 19 
ülkeye ihraç edildi.

Araçları Tedarik Sanayicile-
ri Derneği) 43’üncü Olağan 
Genel Kurul Toplantısı çer-
çevesinde gerçekleştirilen 
Başarı Ödülleri Töreni’nde 
iki ödülün birden sahibi 
oldu. En fazla ihracat ya-
pan üyeler” kategorisinde 
Bosch birincilik, Tırsan 
ikincilik ödülüne layık gö-

Mercedes-Benz Türk 
Proje Taşımacılığının 
Standardını Yükseltiyor
Mercedes-Benz Türk, proje taşımacılığı sektörünün ihtiyaçları 
doğrultusunda özel olarak tasarladığı Arocs 3353S ve Arocs 3358S 
6x4 çekici modellerini standart donanımlarında sunduğu güçlü motor, 
güçlü yürür aksam ve konforlu kabin ile pazara sunuyor.

Türkiye’de ürettiği her 2 kamyondan 
1’ini ihraç eden Mercedes-Benz Türk, 
Avrupa’da 10’dan fazla ülkeye kamyon 
ihraç ederek bu alandaki başarısını 
sürdürüyor. Firma, yılın ilk 3 ayında 
gerçekleştirdiği otobüs ihracatını ise, 
geçen senenin aynı dönemine kıyasla 3 
kat artırarak 486 adede yükseltti.

TAYSAD’dan Tırsan’a 2 Ödül Birden

MERCEDES-BENZ TÜRK’ÜN 
AVRUPA’YA KAMYON 
İHRACATI ARTIYOR

Birinci sayfadaki haberin devamı
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TAŞIT Araçları Tedarik Sanayi-
cileri Derneği (TAYSAD), elekt-
rifikasyon alanındaki dönüşümün 
etkilerinin paylaşılması amacıyla 
gerçekleştirdiği “TAYSAD Elektrik-
li Araçlar Günü” etkinliğinin ikinci-
sini Manisa OSB’de düzenledi.

TAYSAD’ın (Taşıt Araçları Te-
darik Sanayicileri Derneği), düzen-
lediği “Elektrikli Araçlar Günü” 
etkinliği ile elektrifikasyon alanında 
yaşanan dönüşümün tedarik sanayi-
ne olan etkileri mercek altına aldı. 
Alanında uzman isimlerin konuş-
macı olarak yer aldığı organizas-
yonda; elektrifikasyon alanındaki 
dönüşümün tedarik sanayine olan 
etkileri ve bu dönüşüm özelinde atıl-
ması gereken adımlar tartışıldı.

Açılış konuşmasını yapan TAY-
SAD Başkan Yardımcısı Berke Ercan 
ilki Kocaeli’de, ikincisi ise Manisa 
OSB’de gerçekleştirilen etkinliğinin 
üçüncüsünün Bursa’da, dördüncüsü-
nün de yine Kocaeli’de düzenlenece-
ğini belirtti. Ercan, “Elektrifikasyon 
artık kapıda değil, evlerimizin içinde. 
Bir tsunami dalgası gibi üzerimize 
geldiğini görüyoruz. Fakat ana sana-
yi ve tedarik sanayi olarak otomobil 
sektöründe halen sahip olmamız ge-
reken farkındalığı yaratamadığımızı 
düşünüyoruz. Bu sebeple de bu orga-
nizasyonu bir seri halinde gerçekleş-
tirme kararı aldık. Tüm çabalarımız 
elektrifikasyon, otonom ve bağlantılı 
araçların getireceği bu büyük deği-
şikliği fark ettirmek, tedarik sanayisi-
ni hareketlendirmektir” dedi.

“Konu bizden öte, 
global bir boyuta geldi”

Arsan Danışmanlık kurucu orta-
ğı Yalçın Arsan da elektrifikasyon 
sürecinin geldiği noktayı ele aldı. 
İklim değişikliği sorununa da de-
ğinen Arsan, “2035’ten sonra içten 
yanmalı motorlara sahip araçlar 
üretilmeyecek. Bu kapsamda aksi-
yon almak için 13-14 senemiz var” 
ifadelerini kullanan Arsan, “Sektö-
rün gidişatı konusunda hem fikir 
kalırsak, üretimimizi hitap edece-
ğimiz pazarları yavaş yavaş revize 
ederek, operasyonlarımızı bu yöne 
çevirme fırsatımız var. Bazı üretici-
ler oyundan çıkıyor gibi görünebilir 
ama yeni üreticiler de oyuna giriyor. 
Bunlar hedef kitlemizin bir nokta-
sında olabilecek markalar. Ayrıca 
mikro mobilite kavramıyla birlikte 
yeni yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. Bu 
iş sandığımızdan geniş kapsamlı. Ve 
elektrifikasyon kalıcı” diye konuştu.

İnci GS Yuasa Ar-Ge Merkezi 
Bölüm Müdürü Sibel Eserdağ ise 
sektördeki gelişmeler ve batarya tek-
nolojileri alanlarında önemli bilgi-
ler verdi. Şarj istasyonları konusuna 
değinen Eserdağ, 2025’te 1 milyon, 
2030’da 3,5 milyon, 2050’de de 16,3 
milyon şarj istasyonunun olacağının 
öngörüldüğünü söyledi. Dünyada 

2040’lara kadar 52-53 milyon civa-
rında binek elektrikli araç göreceği-
mizin bilgilerini veren Eserdağ, “Bu 
noktada batarya üretim rakamları da 
çok kritik bir konu. Kilowatt-saati 
bir batarya paketinin 137 dolar ci-
varında. Bu 2010 ile kıyaslandığında 
bin 191 dolardan 137 dolara gelmiş. 
Ayrıca 100 dolar çok kritik bir eşik 

‘Elektrikli Araçlar Günü’ 
Etkinlikleri Devam Ediyor

değer. Bu değer ile içten yanmalı mo-
torlu araçların maliyetine eşit olaca-
ğı bir seviyeye geliyor” diye konuştu.

“Türkiye’de 2030’da 
minimum 750 bin adet

elektrikli araç üretilecek”
Türkiye’nin nüfusunun 2030’a 

kadar 90 milyonu bulacağının tah-
min edildiğini belirten Eserdağ, 

“Bugün için bin kişiye düşen araç 
adedi 154, bu rakam 2030’da 300’e 
kadar çıkacak. Toplam araç stoğu da 

2030 yıllarında 27 milyon olacak, 
bunların yaklaşık 2-2.5 milyonu 
elektrikli olacak.”
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sektör ve tüketiciler bu giri-
şimden yararlanacak. Bosch 
ve AWS, Hannover Fuarı’nda 
Avrupa ve Hindistan için lo-
jistik platformunun bir ön 
versiyonunu sunmayı planlar-
ken ABD versiyonu 2022’nin 
sonlarında tanıtılacak.

Daha fazla verimlilik için 
daha fazla dijitalleşme 

Bosch Limited İcra Di-
rektörü ve Bosch lojistik 
platformu işinin İcra Spon-
soru Sandeep Nelamangala, 

BOSCH ve ABD merkez-
li bulut sağlayıcısı Amazon 
Web Services (AWS), yaptık-
ları iş birliği ile dünya çapın-
daki lojistik ve taşımacılık 
şirketlerine AWS tarafından 
desteklenen bir platform 
aracılığıyla dijital hizmetlere 
hızlı ve kolay erişim sağlamayı 
amaçlıyorlar.

Bosch ve AWS’nin strate-
jik iş birliğinin ileride, ticari 
araç filolarının kapasite kul-
lanımından mal akışlarının 
izlenmesine ve sipariş işleme-
ye kadar tüm alanlarda tek bir 
kaynaktan destek sunması he-
defleniyor. Bosch, bu süreçte 
merkezinde dijital hizmetler 
için bir pazar yeri olan lojistik 
platformunu geliştirmekten ve 
işletmekten sorumlu olurken, 
AWS kapsamlı bulut uzmanlı-
ğına katkıda bulunacak. Plat-
formun çeşitli hizmetler ve 

veriler arasında sorunsuz etki-
leşimi kolaylaştırması ve taşı-
macılık ve lojistik şirketlerinin 
kendi kaynaklarını kullanarak 
yüksek maliyetli IT projeleri-
ni oluşturmak zorunda kalma-
dan dijitalleşme fırsatlarından 
daha fazla yararlanmalarını 
sağlaması bekleniyor. Pazar-
yeri ayrıca tüm dijital lojistik 
hizmet sağlayıcılarına da açık 
olacak. Örneğin, mal ve paket 
teslimatında daha fazla güve-
nilirlik ve şeffaflık nedeniyle 

bir uçtan uca değer zincirine 
dönüştürmelerini sağlayacak. 
Müşteriler, dijitalleştirme için 
sunduğumuz araçlar, çerçe-
veler ve modüllerden fayda-
lanacak ve ayrıca nakliye sü-
reçlerinin sürdürülebilirliğini 
iyileştirecek” diye konuştu.

Küresel mal taşımacılı-
ğı 2050’ye kadar yüzde 

145’ten fazla büyüyecek
Taşımacılık ve lojistik sek-

töründeki patlama yıllardır 
devam ediyor. Korona pan-
demisi sırasında çevrimiçi si-
parişler ve paket teslimatları 
tekrar arttı ve ek bir destek 
sağladı. 2030’a kadar, küresel 
mal taşımacılığı yüzde 40’tan 
fazla büyüyecek ve 2050’ye 
kadar yüzde 145’ten fazla bü-
yüyecek. Bu büyüme, küresel 
olarak oldukça parçalanmış 
ve bazı verimsizliklerle mü-
cadele eden bir pazardan geli-

yor. İşte birkaç gerçek: dünya 
çapında, sektörde faaliyet 
gösteren şirketlerin yüzde 
95’inden fazlası küçük veya 
orta ölçeklidir. On şirketten 
dokuzu beşten az araca sahip. 
Çoğu nakliyeci, günlük işleri-
ni hala manuel olarak veya çe-
şitli bağımsız bilgisayar prog-
ramları ile düzenlemektedir. 

Şoför sorunu büyüyor
Federal Ulaştırma Bakan-

lığı’nın yük trafiği istatistik-
lerine göre, 150 milyondan 
fazla yolculuk boş yolcu-
luklar, bu da her yıl dünya 
çapında 6,5 milyardan fazla 
boş kilometre veya 160 bin-
den fazla gereksiz yolculuk 
anlamına geliyor. Bu, yalnızca 
iklim koruması nedenleriyle 
değil, aynı zamanda bir dizi 
sürücü eksik olduğu için de 
ağırdır. Federal Yük Taşıma-
cılığı, Lojistik ve Elden Çı-
karma Birliği, kıtlığı yalnızca 
Almanya’da 60 bin ila 80 bin 
sürücü olarak ortaya koyuyor 
- ve durum dünya çapında da 
kötüye gidiyor.

“Nakliye ve lojistik sektörü, 
küresel ekonominin bel ke-
miğidir. Önümüzdeki yıllar-
da, sürekli artan mal ve mal 
taşıma hacmini omuzlamak 
ve aynı zamanda karbon ayak 
izini azaltmak zorunda kala-
cak. Daha fazla dijitalleştirme 
ile lojistik sektörüne AWS 
ile birlikte yardımcı olmak ve 
sektörün geleceğini müjdele-
mek istiyoruz. Hiper bağlan-
tılı ulaşım fonksiyonlarının 
geliştirilmesi, zamanımızın 
en karmaşık teknik zorlukla-
rından biridir” dedi.

AWS’de İş Geliştirme Ve 
Sektörlerden Sorumlu Baş-
kan Yardımcısı Kathrin Renz 
ise, “İşte bu nedenle, bu ben-
zersiz zorlukları çözmek için 
Bosch gibi bir pazar öncüsü 
ile ortaklık yapıyoruz. Dijital 
pazar, lojistik müşterilerinin 
işlerini hızla tamamen dijital 

Bosch AWS İle Dijital Hizmetler İçin 
Lojistik Platformu Geliştiriyor

ISUZU Motors Limited 
ve Cummins Inc. Kuzey 
Amerika’da kullanılacak bir 
prototip orta hizmet akü e-
lektrikli kamyon ortaya çıkar-
mak için bir anlaşma yaptık-
larını duyurdu. Bu kamyon, 
Mayıs 2019’da oluşturulan 

Isuzu Cummins Güç Aktar-
ma Ortaklığı (ICPP) tarafın-
dan somutlaştırılan ilk sıfır 
yayımlı çözümü temsil ediyor.

Bu düzenleme sayesin-
de Cummins, Cummins 
PowerDrive6000‘i Isuzu’nun 
F-Serisi kamyonuna entegre 

edecek ve 2022’den itibaren 
pilot araçlar önde gelen Kuzey 
Amerikan filolarında kullanı-
lacak. Başarılı bir tanıtım ve 
pilot aşamanın ardından Isu-
zu, Kuzey Amerika’da Cum-
mins destekli sistemlerle orta 
hizmet akü elektrikli kamyon-

heyecan duyuyoruz. İnovas-
yona olan ortak bağlılığımız 
sayesinde müşterilerimize gü-
venli, güvenilir sıfır yayımlı 
çözümler sununuyoruz.” dedi.

Isuzu Direktörler Kurulu 
Üyesi ve SEO’su Koichi Seto 
ise şunları söyledi: “Isuzu Çev-
re Vizyonu 2050’de belirtildiği 
gibi sera gazı yayımlarını azalt-
mak ve müreffeh ve sürdürüle-
bilir bir toplum sağlamak dahil 
olmak üzere küresel çevre ey-
lemlerini ilerleteceğiz. Karbon 
nötrlüğe giden yolun bir par-
çası olarak, bu ortak BEV (Akü 
Elektrikli Araç) prototip proje-
sini Kuzey Amerika’da başlat-

Yarışmanın amacı, lojistik 
sektörünü dijitalleştirecek 
yeni fikirler üretilerek bir 
prototip kodlanması. Online 
ortamda gerçekleşmesi plan-
lanan yarışmaya katılan ta-
kımlara veri analitiği, büyük 
veri veya makine öğrenmesi 
ile ilgili bir problem verilecek 
ve sınırlı bir süre içinde çö-
züm üretmeleri beklenecek. 

Borusan Grubu’nda çalış-
mayan ve lojistik sektörüyle 
ilgilenen herkes, web sitesin-
deki başvuru formunu doldu-

mak bizim için çok önemli. Or-
taklığımız sayesinde, mevcut 
güç aktarma sistemi işbirliğine 
ek olarak elektrikli güç aktarma 
teknolojileri dahil olmak üzere 
yeni nesil güç kaynağında daha 
fazla fırsat keşfetmeye devam 
etmeyi taahhüt ediyoruz.”

Cummins ve Isuzu, müş-

rarak takımı ile Hackathon’a 
katılabilecek. Ön elemeden 
geçen finalist takımlara bir 
vaka çalışması verilecek ve 1,5 
gün içinde bu vakaya çözüm 
bulmaları istenecek. Uzman 
kişilerden oluşan bir ekip ta-
rafından yapılan değerlendir-
meler sonucunda finale kalan 
takımlar belirlenecek. 

Finale kalan takımların jüri 
önünde online sunum yapa-
cakları Hackathon’da değer-
lendirmeler, “sunum” ve “tek-
nik performans” olmak üzere 

terilerin sıfır yayıma ulaşma-
ların desteklemek için gücün 
geleceğini yenilemeye ve iler-
letmeye devam ediyor. Birbir-
lerinin benzersiz güçlerinden 
yararlanan şirketler, küresel 
büyümeyi yönlendirmek için 
işbirliklerini daha da genişlet-
mek için fırsatlar arayacak.

iki kriter üzerinden yapılacak. 
Yarışmada; birinciliği ka-

zanan takıma 25 bin TL para 
ödülü ve one2one 6 Seans Bo-
rusan Lojistik yönetim ekibi 
tarafından mentorluk verile-
cek. İkinci takıma 20 bin TL 
para ödülü ve işe alım pro-
fesyonelleri ile ihtiyaca yöne-
lik danışmanlık görüşmeleri 
sağlanacak. Üçüncü takıma 
da 10 bin TL para ödülü ve 
işe alım profesyonelleri ile 
ihtiyaca yönelik danışmanlık 
görüşmeleri sağlanacak.

Isuzu ve Cummins Akü Elektrikli Kamyon İşbirliğini Açıkladı

Lojistikte Dijital Çözümleriyle 
Fark Yaratma Sırası Artık Gençlerde

ları ticarileştirme fırsat-
larını keşfedecek.

Cummins Başkan 
Yardımcısı ve Yeni Güç 
Başkanı Amy Davis, 
konuyla ilgili olarak 
“Ortaklık kapsamında 
karbonsuzlaştırmayı 
hızlandırmak için Isuzu 
ile birlikte çalışmaktan 

BORUSAN Grup 
şirketlerinden Boru-
san Lojistik, müşteriye 
özel çözümler sağlama 
misyonuyla sürdürdü-
ğü yolculuğunu, lojis-
tik sektörüne yenilikçi 
dijital çözümler sunma 
iddiasıyla bir üst sevi-
yeye taşıyor. 

Hackathon yarış-
masıyla, lojistik sektö-
ründe dijitalleşme yol-
culuğuna yeni fikirler 
ve yeni isimler katıyor. 
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ŞEHİR içi yük taşımacılığında, e-
misyon düzenlemeleri, kısıtlı erişim 
veya kamusal alanı paylaşan diğer 
farklı yol kullanıcılarının (kargo bi-
sikletleri, bisikletler, scooterlar vb.) 
yaygınlaşması nedeniyle değişiklik-
ler yaşanıyor.

Renault Trucks ve Geodis, yeni iş 
birlikleri sayesinde alternatif güç üni-
telerinin yaygın olarak benimsenmesi 
için önemli olan toplam sahip olma 
maliyetinde (Total Cost of Owners-
hip / TCO) dizel bir araçla kıyaslana-
bilir yepyeni 16 tonluk bir elektrikli 
şehir içi kamyonu geliştirmek için 
bilgi birikimlerini birleştiriyor. Proje 
adı “Oksijen” olan bu araç, şehir mer-
kezinde dağıtım operasyonlarının 
tüm gerekliliklerini ve fonksiyonla-
rını karşılayacak: kirlilik ve gürültü 
gibi sorunların ortadan kaldırılması, 
tüm yol kullanıcıları (yayalar ve hafif 
/ motorsuz ulaşım araçlarını kullanan 
kişiler) ile bir arada hareketliliği daha 
iyi yönetmek için aktif ve pasif güven-
liğin iyileştirilmesi mümkün olacak.

Elektrikli kamyon Renault 
Trucks’ın Fransa’daki 

fabrikasında üretilecek
Prototip teslimatının 2022’nin 

sonunda yapılması planlanıyor. 
Diğer yandan prototip, 2020’den 
beri gerçekleştirdiği seri üretim ile 
Avrupa’nın ilk seri elektrikli kam-
yon tesisi olan Renault Trucks’ın 
Fransa, Blainville-sur-Orne’deki 
fabrikasında üretilecek.

Bununla beraber kamyon, 2023’ten 
itibaren Paris’te şehir içi teslimatlar i-
çin kullanılacak. Bu gerçek yol testini, 
sürücülerin kullanım konforu, pratik-
lik, şarj etme vb. konularında geri bil-
dirimleri doğrultusunda aracın adap-
tasyon aşaması ve ardından toplam 
sahip olma maliyetini optimize etmek 
için bir çalışma izleyecek.

Kamyonun imajının değtiğini ve 
vazgeçilmez bir araç olarak algılan-
dığının altını çicen Renault Trucks 
Başkanı Bruno Blin ise şunları ek-
ledi; “Renault Trucks’ın Geodis ile 
çalıştığı projenin amacı, trafiğin yo-
ğun olduğu alanlarda ve hatta yaya 
bölgeleri de dahil diğer yol kullanıcı-
ları arasında kentsel dokuya en ideal 
şekilde uyum sağlayacak bir kamyon 
tasarlamak. Bu yeni kamyon, sürü-
cünün çalışma konforu ve güvenliği 
ile şehir sakinlerinin güvenliği için 
tasarlanacak.”

Kamyonun dış hatlarını ve 
kabinin içini tamamen yeniden 

tasarladı
Çalışmanın ilk aşamalarında, şu 

odak noktaları belirlendi: Sürücüye 
mükemmel bir doğrudan görüş açısı 
sağlayan alçaltılmış kabin sayesin-
de sürücü, diğer yol kullanıcıları ve 
kent sakinleri için artırılmış güven-
lik; 360° görüş sunan dikiz aynaları 
yerine geniş bir ön cam ve çoklu ka-
mera kullanımı, yolcu tarafında kapı 
açılma açısını sınırlayan sürgülü yan 

kapı. Kamyonun her iki tarafından, 
soldan veya sağdan inebilecek sürü-
cü için daha fazla konfor. Standart 
bir teslimat kamyonuna göre çok da-
ha düşük erişim yüksekliği sayesinde 
araca binmek ve araçtan inmek daha 
kolay olacak. Optimal ergonomi ve 
kargo alanına daha kolay erişim. Bu-
nu başarmak için kentsel ortamda 
yükleme/boşaltma operasyonlarını 

iyileştirmek amacıyla bir üstyapı 
üreticisi ile üç yönlü bir çözüm göz 
önünde bulunduruluyor. Sürücüle-
rin teslimat operasyonlarını ve rota-
larını optimize etmelerini sağlayan 
bağlantılı araçlar. Renault Trucks 
tasarımcıları, sürücünün hem kon-
for hem de özgüveninin artırılması 
ve bu aracın şehir dokusuna mü-
kemmel şekilde uyum sağlaması için 

Renault Trucks ve Geodis
Elektrikli Kamyon Geliştirecek

kamyonun dış hatlarını ve kabinin 
içini tamamen yeniden tasarladı.

Prototip teslimatının 2022’nin 
sonunda yapılması planlanıyor. Pro-

totip, 2020’den beri gerçekleştirdiği 
seri üretim ile Avrupa’nın ilk seri 
elektrikli kamyon tesisi olan Rena-
ult Trucks’ın Fransa, Blainville-sur-
Orne’deki fabrikasında üretilecek. 
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ni paylaştı. Hack girişimine 
maruz kalan Kombine Şarj 
Sistemi (CCS), günümüzde 
en çok kullanılan DC hızlı 

şarj teknolojilerinden biri 
olarak öne çıkıyor.

B r o k e n w i r e 
olarak adlan-
dırılan ve yeni 
keşfedilen hack 
saldırısı, elekt-

rikli araçlara 
47 metrelik 
mesafeden 
gerçekleş-
t i r i l e b i -
liyor. Bu 
m e s a f e 
neredeyse 
bir binanın 

farklı katları 
arasına denk 

YENİ Qashqai modelin-
de ilk kez kullanılacak olan 
cesur ve yenilikçi e-Power 
yüzde 100 elektrik tahrikli 
motor sistemi, Qashqai’nin 
öncülük ettiği crossover seg-
mentinde yine ezberleri bo-
zacak. Nissan’ın Avrupa’da 
ilk kez Qashqai modelinde 
kullanacağı e-Power, Nissan 
kullanıcılarına daha sessiz ve 
verimli bir sürüş deneyimi 
sunuyor. Bu yenilikçi tekno-
loji, elektrikli araç sürüş key-
fi ve deneyimini crossover 
segmentine taşıyor. 

2022 yılının ikinci ya-
rısında tanıtılması bekle-
nen yeni Qashqai e-Power, 
Nissan’ın benzersiz e-Power 
sürüş sistemiyle donatılan 
Avrupa’daki ilk modeli ola-
cak. Nissan’a özel ve şirketin 
Intelligent Mobility strate-
jisinin önemli bir bileşeni 
olan e-Power sistemi, gün-
lük sürüşü hem keyifli hem 
de verimli hale getirerek 
elektrifikasyona benzersiz 
bir yaklaşım getiriyor.

e-Power sisteminin 
Nissan’ın elektrifikasyon 
stratejisinde önemli bir ki-
lometre taşı olduğunu belir-
ten Nissan AMIEO Bölge 
Başkanı Guillaume Cartier 
e-Power sürüş deneyimiyle 
ilgili olarak şunları dile ge-
tirdi: “Yeni Qashqai’de ye-
nilikçi e-Power sisteminin 
kullanılması, Nissan’ın öncü 
ruhunu crossover segmen-
tine taşıyor. Nissan kulla-
nıcıları, şarj etmeyi düşün-
meden elektrikli araç sürüş 
deneyimini çok sevecekler.” 

Yenilikçi e-Power’ın 
avantajları

Nissan’ın gerçekleştirdiği 
bir araştırmaya göre, Avru-
palı crossover kullanıcıları 
zamanlarının yüzde 70’in-
den fazlasını şehir içinde 
araç kullanarak geçiriyorlar. 
Araştırma ayrıca tüketicile-
rin araç seçimlerinde çevre-
ye duyarlı olmak için sürüş 
keyfinden ödün vermek zo-
runda hissettiklerini de orta-
ya koyuyor. 

Nissan, özellikle Avrupa 
tüketicilerinin bu ihtiyaçla-
rına yönelik olarak e-Power 
sistemini geliştirdi. Nissan’ın 
gelişmiş akü ve motor tekno-
lojisi ile yenilikçi değişken 
sıkıştırma oranlı içten yan-
malı motor konularındaki 
uzmanlığının bir ürünü olan 
e-Power, sürüş keyfinden 
ödün vermeden optimum 
yakıt verimliliği sunuyor. 

Bu nedenle e-Power, elekt-
rikli aracını şarj etmek için za-
man ayıramayan veya ayırmak 
istemeyen, ancak şehir içinde 
uzun süre araç kullanmak zo-
runda kalanlar için elektrikli 
araca geçişte ideal bir tekno-
loji olarak tanımlanıyor. 

Yüzde 100 elektrik gücü
e-Power sistemi, değişken 

sıkıştırma oranlı 1.5 litrelik 
üç silindirli turbo şarjlı 156 
hp benzinli motor, jeneratör, 
invertör ve Nissan’ın elekt-
rikli araçlarındakine benzer 
boyut ve güç çıkışına sahip 
140 kW güç üreten elektrik 
motorundan oluşuyor. e-
Power, elektrik motorunun 
tekerlekler için tek güç kayna-
ğı olması ve dolayısıyla anlık 
ve doğrusal tepki vermesiy-
le benzerlerinden ayrışıyor. 
Böylece e-Power, sürücülerin 
hibrit otomobil kullanma 
deneyiminde karşı karşıya 
kaldıkları eksiklikleri orta-
dan kaldırıyor ve daha keyifli 
bir sürüş karakteri sunuyor. 
Yeni Qashqai’nin benzersiz 

e-Power sistemi bu özellikleri 
ile şarj etmeye gerek kalma-
dan yüzde 100 elektrikli bir 
sürüş deneyimi sunuyor. 

Nissan Teknik Merkezi Av-
rupa Bölge Araştırma ve Ge-
liştirme Kıdemli Başkan Yar-
dımcısı David Moss e-Power 
ile ilgili olarak şunları dile 
getirdi: “Qashqai e-Power 
potansiyel müşterilerinin za-
manlarının yaklaşık dörtte 
üçünü şehir içi araç kullana-
rak geçirdiklerini biliyoruz. 
Buradan hareketle, e-Power 
sistemini sürüş performansın-
dan taviz vermeden, mümkün 
olduğunca verimli ve etkili 
çalışacak şekilde geliştirdik. 
Tekerleklere iletilen tamamen 
elektrikli tahrik sayesinde hız-
lanma anında gerçekleşiyor ve 
güç aktarımını kesecek bir vi-
tes kutusu bulunmuyor.”

Yeni Qashqai e-Power, e-
Pedal Step adı verilen eşsiz 
bir ‘tek pedal’ sürüş deneyimi 
sunuyor. Sürücünün ayağını 
gaz ve fren pedalları arasın-
da sık sık hareket ettirdiği 
dur-kalk şehir içi sürüşün ya-
rattığı yorgunluğu ortadan 
kaldırmak için tasarlanan 
e-Pedal Step, sürücülerin yal-
nızca gaz pedalını kullanarak 
aracı hızlandırması ve yavaş-
latmasını sağlıyor. Sistemin 
önce orta konsoldaki düğme 
ile etkinleştirilmesi gereki-
yor. Sistem devreye girdiğin-
de gaz pedalı her zamanki 
gibi hızlanmayı sağlıyor.

OXFORD Üniversitesi ve 
İsviçre’nin Armaruisse Fede-
ral Güvenlik Tedarik Kuru-
mu araştırmacıları, elektrikli 
araçların şarj cihazlarıyla 
arasındaki iletişimi uzaktan 
kesmek için kullanılabilecek 
bir hack yöntemi keşfet-
ti. Şarj cihazları arasındaki 
iletişim 47 metre uzaklıktan 
kesilebiliyor.

Günümüzde 12 milyon 
elektrikli otomobilde kullanı-
lan Kombine Şarj Sistemi’ne 
(CCS) yönelik üçüncü parti-
lerin şarj sürecini uzaktan ke-
sintiye uğratmasına izin veren 
yeni bir saldırı yöntemi keş-
fedildi. Oxford Üniversitesi 
ile İsviçre’nin Armaruisse Fe-
deral Güvenlik Tedarik Ku-
rumu araştırmacıları, elekt-

rikli araçlarla şarj cihazları 
arasındaki iletişimi 47 metre 
uzaklıktan kesebilen hack 
yöntemini Brokenwire olarak 
adlandırdı. Saldırı yöntemi-
nin yalnızca otomobillerle 
sınırlı kalmayıp elektrikli 
gemileri, uçakları ve ağır 
hizmet araçlarını da teh-
dit edebileceğini belirten 
Laykon Bilişim Ope-
rasyon Direktörü 
Alev Akkoyunlu, 
saldırı başladı-
ğında hedef-
lenen aracın 
saldırı durana 
kadar ve araç 
manuel olarak 
tekrar istasyona 
bağlanana dek şarj 
olamadığı bilgisi-

olarak yeniden şarj cihazı ile 
bağlantı sağlanmalı.

Araştırmacılar, elektrikli 
araçların şarj istasyonlarıyla 
bağlantısını devre dışı bıra-
kan saldırıların kullanıma 
hazır donanım ve minimum 
teknik bilgi ile gerçekleştirile-
bileceğini ortaya koydu. Ayrı-
ca bu saldırı yöntemi yalnızca 
elektrikli otomobilleri riske 
atmakla kalmıyor elektrikli 
gemileri, uçakları, ağır hiz-
met araçlarını da etki altına 
alıyor. Elektrikli ambulanslar 

gibi kritik öneme sahip kamu 
araçlarını da etkileyebilecek 
yöntem, şarj sürecini kesinti-
ye uğratarak hayati tehlikele-
re yol açabilir. Araştırmanın 
detaylı bulguları ilgili üreti-
cilerle paylaşıldı fakat kötüye 
kullanımı önleyebilmek için 
karşıt bir yöntem geliştirilene 
kadar henüz kamuya açıklan-
madı. Rapora yalnızca DC 
hızlı şarj cihazlarının dahil 
ediliyor. Bu nedenle AC şarj 
kullananlar güvenlik açığın-
dan etkilenmiyorlar.

gelirken saldırının, şarj is-
tasyonunun yanından araçla 
geçerken de gerçekleştiril-
mesinin mümkün olduğu 
kanıtlandı. Laykon Bilişim 
Operasyon Direktörü Alev 
Akkoyunlu, saldırının yal-
nızca şarj oturumunu kes-
mek için kullanılabileceğini, 
hedeflenen sistemlerde bir 
hasar yaratmayacağını da 
bildirdi. Akkoyunlu, saldı-
rının en endişe verici yanla-
rından birinin; bireysel kul-
lanıcıların yanında büyük 
bir filoyu aynı anda etkileye-
bilmesi olduğunu vurguladı. 
Saldırı, verici bulunana ve 
devre dışı bırakılana kadar 
istasyonu kullanılamaz hale 
getiriyor. Dolayısıyla saldı-
rı durduktan sonra manuel 

Hızlı Şarj İstasyonları İçin Yeni
Bir Güvenlik Açığı Keşfedildi

Laykon Bilişim 
Operasyon Direktörü
Alev Akkoyunlu

HYUNDAI’NİN alt mar-
kası olarak 2021 yılında 
kurulan Ioniq, E-GMP 
platformundaki ilk modeli 
5 ile başarıdan başarıya ko-
şuyor. New York’ta düzenle-
nen Uluslararası Otomobil 
Fuarı’nda “Dünyada Yılın O-
tomobili (World Car Of The 
Year- WCOTY)” seçilen Io-
niq 5 ayrıca, Yılın Elektrikli 
Otomobili ve Yılın Tasarımı 
ödüllerini de topladı.

Dünyanın en prestijli 
otomobil ödüllerinden biri 
olan WCOTY, 33 ülkeden 
toplam 102 otomotiv gaze-
tecisinin bir araya gelmesiyle 
düzenleniyor. Satışa sunul-
duğu 2021 yılından bu yana 
çok sayıda uluslararası ödül 
kazanan yenilikçi otomobil, 
sadece 18 dakikada yüzde 
10 ila 80 arasında şarj edile-
biliyor. Ultra hızlı 800 V şarj 
özelliği bulunan otomobil, 
daha fazla geniş bir iç me-
kan için de geliştirilmiş glo-
bal modüler platform olan 
E-GMP’yi kullanıyor. Dört 
tekerlekten çekiş (4WD) 

sistemine de sahip olan araç, 
WLTP standardına göre tek 
şarjla maksimum olarak yak-
laşık 470-480 km arası bir 
menzile sahip. Ioniq 5 ayrıca, 
Araçtan Araca Şarj (V2L) 
teknolojisi ile donatılırken, 
gelişmiş bağlantı ve en üst 
düzey araç içi sürücü yardım 
sistemlerine de yer veriyor.

Hyundai, son yıllarda 
akıllı mobilite çözümleri 
sağlayıcısına dönüşürken 
aynı zamanda dünyanın ön-
de gelen EV üreticisi olmak 
için elektrifikasyon strateji-
sini de hızlandırıyor. Güney 
Koreli marka, 2030 yılına 
kadar Genesis de dahil ol-
mak üzere toplam 17 yeni 
elektrikli modelini piyasaya 
sürmeyi planlıyor. Hyundai 
ayrıca, 2030 yılına kadar yıl-
lık global elektrikli otomo-
bil satışlarını 1,87 milyon 
adede çıkarmayı da hedef-
liyor. Ioniq 5, çok yakın bir 
zamanda Türkiye’de de satı-
şa sunularak tüketicilerine 
konfor ve sürüş ekonomisi-
ni aynı anda yaşatacak.

Hyundai Ioniq 5 
Dünyada Yılın 
Otomobili Seçildi

Nissan E-Power Şarj Teknolojisi
İlk Kez Qashqai’de Kullanılacak
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OTOMOTİV Satış Sonrası Ürün 
ve Hizmetleri Derneği (OSS), bu 
yılın ilk çeyreğini, üyelerinin ka-
tılımıyla düzenlediği bir anket ça-
lışmasıyla mercek altına aldı. OSS 
Derneği’nin 2022 Yılı 1’inci Çeyrek 
Sektörel Değerlendirme Anketi’ne 
göre, yılın ilk çeyreğini hem satış 
hem ihracat hem de istihdamdaki 
artışlarla geride bırakan sektör, ikin-
ci çeyrekten daha da umutlu.

Çalışmada, bu yılın ilk çeyreğinde 
2021’in son çeyreğine göre yurt içi sa-
tışlarda ortalama yüzde 19’a yakın ar-
tış yaşandığı belirlendi. Yılın ilk çey-
reğinde geçen senenin aynı dönemine 
göre cirosal bazda ortalama yüzde 
50’ye yakın artış oldu. Ayrıca katı-
lımcıların 2022’nin ikinci çeyreğinde 
yurt içi satışlarda ortalama yüzde 12 
oranında artış beklediği ortaya çıktı.

Üyeler ayrıca bu yılın ikinci çey-
reğinde geçen senenin aynı dönemi-
ne göre yurt içi satışlarda ortalama 
yüzde 43 oranında artış öngördük-
lerini açıkladı.

En büyük sorun tedarik
Sektörde bu yılın ilk çeyreğinde 

yaşanan sorunların başında tedarik 
problemleri ile döviz kurlarındaki 
hareketlilik yer aldı. Maliyetlerdeki 
artış konusu da dikkat çeken başlık-
lara girdi.

Bu kapsamda katılımcıların yüzde 
86’ya yakını yaşadıkları öncelikli soru-
nu ‘tedarik problemleri’, yüzde 70’i ‘dö-
viz kuru/kur artışı’ olarak tanımladı.

Üyelerin yüzde 69’a yakını bu 
soruya ‘kargo maliyet & teslimat 
problemleri’, yüzde 48’i ‘gümrükler-
de yaşanan problemler’, yüzde 36’ya 
yakını ‘nakit akışında yaşanan prob-
lemler’, yüzde 23’ü ‘iş ve ciro kaybı’, 
yüzde 9’u ‘pandemi sebepli çalışan 
motivasyon kaybı’ ve yüzde 6’sı da 
‘diğer’ yanıtını verdi.

Ankette sektörün yatırım planla-
rı da incelendi. Bu yılın ikinci çey-
reğinde yatırım planlayan üyelerin 
oranı yüzde 45’i buldu. Özellikle 
üretici üyelerin yatırım planlarında 
bir önceki döneme göre artış yaşan-
dığı gözlemlendi.

Yılın ilk çeyreğinde üyelerin üre-
timi geçen senenin son çeyreğine 
göre yüzde 13, geçen senenin ilk 
çeyreğine göre de yüzde 19’a yakın 
arttı. Ayrıca yılın ilk çeyreğinde 
üyelerin ihracatı geçen senenin son 
çeyreğine göre yüzde 11, geçen sene-
nin ilk çeyreğine göre de yüzde 18’e 
yakın artış gösterdi.

Üretim tarafında 
pozitif ambiyans var

Anket sonuçlarını değerlendiren 
OSS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Genel Sekreteri Ali Özçete, “Üre-
tim tarafında özellikle ihracat mer-
kezli çok büyük bir genişleme var. 
Ama özellikle yakıt fiyatlarındaki ar-
tıştan kaynaklı iç pazar tüketiminde 
de ciddi anlamda düşüş var. Şu anda 

İstanbul trafiğindeki yoğunluğun 
yüzde 60’lara düşmesi otomotiv da-
ğıtımı sektörünü ne yazık ki olum-
suz etkiliyor” diye konuştu.

Sektörde istihdam alanında bir 
artış yaşandığını vurgulayan Özçete, 
“Bunun en önemli sebebi yıllardır 
İstanbul’a yoğunlaşmış olan dağıtı-
cıların, son üç senedir ülke geneline 

yayılmaya başlaması. Yakıt fiyatla-
rındaki, kargo maliyetlerindeki artış 
ve pandemi süresince kargoların tes-
lim edilememesinden kaynaklanan 
sıkıntılar süreci tetikledi ve Türkiye 
genelinde homojen bir şubeleşme 
yapısına gidildi. Sektör paydaşları 
tüm zorluklara karşın Türkiye gene-
linde yatırıma devam ediyor” dedi.

Otomotiv Satış Sonrası 
İkinci Çeyrekten Umutlu
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Bu yeni ortaklık, Allison’ın 
sürekli gelişen ticari araç 
endüstrisindeki müşteri ta-
leplerini karşılamak ve bek-
lentilerinin ötesine geçmek 
için tahrik çözümlerini ge-
liştirme taahhüdüyle de pa-
ralellik gösteriyor.

Allison Transmission Tek-
noloji Başkanı Mike Foster, 
açıklamasında; “Allison, sek-
tör gelişimini sürdürürken 
ticari araçları kapsayacak çe-
şitli teknoloji çözümlerinin 
gerekli olacağının farkında. 
Autotech ve birlikte çalış-
tıkları en ileri teknolojideki 
şirketlerle olan iş birliğimiz, 
Allison’ın yeni nesil çözümler 
portföyünü çeşitlendirmeye 
devam etmesini sağlayacak” 
diye belirtti.

rülebilir kılıyor. Ürünleri-
mizin, yakıt tasarrufu saye-
sinde CO2 emisyonlarının 
azaltılmasına katkı sağlama-
sı, mevcut pazarın sorunları 
göz önüne alındığında ol-
dukça önemli.”

Yeni ürün yelpazesini ge-
liştirirken Prometeon’un Ar-
Ge ekibi için inovasyon ve 
sürdürülebilirlik kilit hedef-
lerdi. Sürdürülebilir inovas-
yon adına, teknolojik çözüm-
lerin katkısıyla Prometeon 
Ar-Ge merkezlerinde geliş-
tirilen yeni seri, taşımacılık 
sektöründeki profesyoneller 
için etkin maliyet ve çevreye 
saygı açısından en üst seviye-
yi temsil ediyor.

Bu süreçte gerçekleştiri-
len tüm Ar-Ge çalışmaları 
bir yandan yüksek kilomet-
re performansı diğer yandan 
“aktif sürdürülebilirlik” ile 
operasyonel maliyetleri da-
ha etkin bir şekilde yönet-
meye odaklandı.

SİLİKON Vadisi’nde bulu-
nan Autotech, ulaşım tek-
nolojileri alanında bağlana-
bilirlik, otonomi, paylaşım, 
elektrifikasyon ve dijital-
leştirmeye odaklanan erken 
aşamadaki ulaşım teknolojisi 
girişimlerine yatırım yapıyor 
ve danışmanlık hizmetleri su-
nuyor. Kara taşımacılığı ala-
nında üstün deneyime sahip 
ekibi, Autotech’e mobilite 
sektörünün geleceğini ileriye 
taşıyacak start up’ları konuya 
dahil etme ve destekleme ko-
nusunda benzersiz bir yete-
nek sağlıyor.

Allison Transmission Stra-
teji, İş ve Kurumsal Geliştir-
me Başkan Yardımcısı Todd 
Bradford, konuyla ilgili ola-
rak; “Autotech Ventures’ın 
önemli iş ortakları arasında 
yer almaktan ve kurumsal iş 
geliştirme ekibimizin stra-
tejik fırsatları belirleme ve 
yenilikçi şirketlere yatırım 
yapma çabalarını destekle-
mekten gurur duyuyoruz. 
Hızla değişen bir endüstride 
bu ortaklık, Allison’ın hiz-
met verdiği tüm nihai pazar-
larda tahrik çözümlerinde 

PROMETEON Tyre 
Group’un en yeni ürün grubu 
02 Serisi; dört yıl süren araş-
tırma-geliştirme çalışmaları, 
2 bin 500 lastikle İtalya, Al-
manya ve Türkiye yollarında 
180 milyon kilometrelik saha 
testleri, pazarlama, lojistik ve 
ticaret ekiplerinden oluşan 
bir çalışma grubunun ortak 
katkısıyla hayat buldu. 

02 Serisi doğdu: Pirelli 
markalı yeni nesil premium 
Prometeon lastikleri Nisan 
ayında Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika bölgesindeki ülkeler-
de yollarda yerini alacak. İlk 

yenilikçi bir lider olmaya 
duyduğu bağlılığın bir başka 
kanıtı” dedi.

Autotech ile yapılan yeni 
iş birliği, Allison’ın ulaşım 
sektörünün stratejik alanla-
rında ilgili girişimlere, risk 
sermayesi uzmanlığına ve ta-
mamen denetlenmiş yüksek 
teknoloji şirketlerine doğ-
rudan erişimini sağlayacak. 

etapta; uzun mesafe, otoyol, 
bölgesel, şehir içi ve şantiye-
lerde kullanılan dört ürün 
grubu pazara sunuluyor.  

Prometeon Tyre Group 
Genel Müdürü Roberto 
Righi, “Prometeon için bu 
seri, ürünlerimizde nesil 
değişimi demek. Teknolo-
jimiz sayesinde hammadde 
kullanımından başlayarak 
geri kazanım hedefli üretim 
sürecimizle sürdürülebilirli-
ğe odaklandık. Çevreye ver-
diğimiz önem ürünlerimizi 
hem üretim sürecinde hem 
de kullanımda daha sürdü-

latı, iki federal devletin içişleri 
bakanlıkları adına Tatra Force 
815-7 4x4 şasili, Euro 6 motor, 
THT üstyapı ve Allison 4500 
Serisi tam otomatik şanzıman 
donanımlı 46 adet araç sipariş 
etti. Yeni itfaiye araçları, enge-
beli arazide çıkan yangınlar-
la mücadele etmek için özel 
olarak tasarlandı ve mevcut 
itfaiye araçlarını tamamlamak 
üzere filoya katıldı. 

LSTE Teknoloji Müdürü 
Maurice Kuhnert, açıkla-
masında; “Kesinlikle taviz-
siz performans ve güvenliğe 
itimat ediyoruz. Sürücüler, 
araçların performansına güve-
nebilmeli ve her zaman kont-
rol edebilmeli. Tam otomatik 
şanzıman, gönüllü acil servis-
lerimizin işini çok daha ko-
laylaştırıyor. Akıllı şanzıman 
sistemi, vites geçişlerine oto-
matik karar veriyor ve sürücü-
yü hem yolda hem de arazide 
destekliyor” diye belirtti. 

Allison Transmission Bölge 
Satış Müdürü Stephan Marker 
ise, “Araçların kolay kullanımı 
ve sarsıntısız sürüş özelliği, sü-
rücülerin işini son derece ko-

laylaştırıyor. Vites değiştirmek 
zorunda kalmıyorlar ve tama-
men görevlerine konsantre 
olabiliyorlar. Allison’ın pa-
tentli tork konvertörü, kalkış 
ve ivmelenme sırasında motor 
torkunu arttırıyor. Vites geçiş-
lerinde çekişte kesinti yaşan-
mıyor ve tekerleklere kusursuz 
bir güç aktarımı sağlanıyor” 
diye belirtti. 

Üstyapı ve pompa ekipma-
nının entegrasyonu, bir yan-
gınla mücadele aracının genel 
verimliliği için de çok önemli. 
Tatra’nın Almanya distribütö-
rü Friedrich GmbH und Co. 
KG’nin Satış Müdürü Lars 
Friedrich, “Güç aktarma sis-
teminde Allison şanzımana 
sahip olmak, şasi, üstyapı ve 
pompanın birlikte verimli bir 
şekilde çalışmasını sağlıyor. 
Ayrıca tork konvertörlü şanzı-
man, tam güçte vites değişik-
liğine izin vererek Cummins 
motorlarının tam torkunu 
açığa çıkarmasını mümkün 
kılıyor. Sonuç olarak Tatra 
Force şasisi, acil durum araçla-
rına tavizsiz çekiş ve hızlanma 
uygulayabiliyor” dedi. 

Allison donanımlı 
Tatra Force Alman 

itfaiyesinde kullanılacak
Alman federal eyaletleri 

Brandenburg ve Mecklen-
burg-Vorpommern, 2022 
yılında Allison 4500 Serisi 
tam otomatik şanzıman do-
nanımlı Tatra Force şasisine 
sahip toplam 46 yeni orman 
tipi itfaiye arazözünü (TLF-
W BB) filosuna katıyor. 

Alman federal eyaletleri 
Brandenburg ve Mecklen-
burg-Vorpommern, orman 
yangınlarıyla mücadele için 
itfaiye ekipmanlarına yatı-
rım yapıyor. Geniş ormanlık 
alanları bulunan her iki eya-
lette son yıllarda çok sayıda 
ve bazıları yıkıcı büyüklükte 
olan orman yangınları yaşan-
dı. Eski askeri eğitim ve askeri 
mühimmat alanları ile İkinci 
Dünya Savaşı’ndan kalan eski 
mühimmat depoları mirasının 
bulunması, yangınla mücadele 
çabalarını önemli ölçüde en-
gelliyor. Avrupa çapında ger-
çekleştirilen bir ihale ile LSTE 
Brandenburg ve Brandenburg 
eyaletinin merkez polis teşki-

Allison’dan Autotech 
Ventures’a 15 Milyon 
Dolarlık Yatırım

Allison Transmission, 
mobilitede 
inovasyonun 
önünü açan bir risk 
sermayesi şirketi olan 
Autotech Ventures’a 
15 milyon dolarlık 
yatırım yapıyor.

Pirelli’nin Yeni 02 Serisi
Lastikleri Piyasaya Sunuluyor

Petlas’tan Türkiye’nin İlk Radyal 
Tam Çelik İş Makinesi Lastiği
PETLAS, İzmir’de bu yıl 
27’incisi düzenlenen İzmir 
Mermer Fuarı’da yüzde 
100 yerli yeni nesil ilk rad-
yal tam çelik iş makinesi 
lastiklerini tanıttı.

Petlas’tan yapılan açık-
lamaya göre, 150 bin met-
rekare alanda, bine yakın 
katılımcıyla doğal taş, 
mermer ve mermer iş ma-
kineleri sektöründe dünya 
ticaretinin lider konumu-
nu hedefleyen fuar, 4 gün 
boyunca 77 binden fazla 
ziyaretçiyi ağırladı.

Tasarım ve geliştirme 
faaliyetleri tamamen yerli 
Ar-Ge, yerli mühendis ve 
iş gücü ile her geçen gün 
rekabetçi gücünü artıran 
Petlas’ın yüksek kaliteli ve 
uzun kullanım ömürlü iş 
makinesi lastikleri, fuar-
da, sektör profesyonelleri 
tarafından büyük beğe-
niyle karşılandı.

Özellikle mermer ve 
madencilik sektöründe 

yoğun olarak kullanılan 
yüksek taşıma kapasiteli 
kaya kamyonları ve las-
tikli yükleyiciler için Pet-
las tarafından geliştirilen 
PtxHD41, PtxTD41 ve 
PtxRD31 model lastikler, 
yüzde 100 yerli mühen-
dislik ve Ar-Ge çalışma-
ları ile Türkiye’de üretilen 
ilk radyal tam çelik iş ma-
kinesi lastikleri olma özel-
liği taşıyor.

Petlas’ın çelik karkas 
yapısıyla dayanıklılık ve 
sağlamlık sunan iş maki-
nesi lastikleri, tekrar kap-
lanabilirlik özelliğiyle de 
dikkati çekiyor. Fuara özel 

olarak, AKO Lastik Kap-
lama tesislerinde Orbit 
Kaplama Teknolojisi ile 
kaplanarak sergilenen Pet-
las tam çelik lastik karkası, 
tam çelik iş makinesi las-
tiklerinde maliyet avantajı 
sunuyor. Sağladığı ikinci 
ömürde de yüksek per-
formans ve deformasyona 
karşı direnç sağlıyor.

Petlas ve AKO Las-
tik Kaplama, iş makinesi 
sektörüne doğru, hızlı ve 
nitelikli ürünler sunmaya 
devam etmek için tedarik-
çileriyle bir araya gelerek 
beğeni ve değerlendirme-
lerini not ediyor.
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MICHELIN, sunduğu yol yardımı, 
lastik bakımı denetimi hizmetleri ve 
enerji verimliliğinde 2030 yılına ka-
dar yüzde 10 oranında bir tasarruf  
sunmak için yol haritası şimdiden be-
lirlenen lastikleriyle lojistik firmaları-
nın filolarına çevreye duyarlı şekilde 
güvenli ulaşım sağlamayı sürdürüyor.

Operasyonel mükemmellik sağ-
lamaya odaklanan Michelin, filo 
müşterilerinin  operasyonunu ko-
laylaştıracak, kaynaklarını optimize 
ederek operasyonel maliyetleri düşü-
recek ve aynı zamanda tam güvenlik 
sağlayacak filo hizmetleriyle filoların 
ilk tercihlerinden biri olmaya devam 
ediyor. Michelin, son olarak Bulung 
Lojistik, Koçtur Lojistik ve Valour 
Lojistik ile iş birliği için imza attı. 
Bu işbirlikleri kapsamında Michelin, 
hizmet sunduğu firmaların araç filo-
lalarının lastik yönetimi, verimliliği, 
güvenliği ve bakımını sağlıyor.

Koçtur Lojistik de Michelin 
ile çalışmaya başladı

1998 yılında kurulan Avrupa, As-
ya ve Ortadoğu, arasında karşılıklı 
komple ve parsiyel hizmeti sunan 
Koçtur Lojistik, 230 araçlık filosu için 
Michelin ile anlaşma imzaladı. 160 ça-
lışanı ve 200’ün üzerinde araç filosu ile 
Karadeniz Bölgesi’nin en büyük araç 
filosuna sahip Koçtur Lojistik, 20 yı-
lı aşkın süredir dünyaca ünlü pek çok 
markanın lojistik çözüm ortağı olarak 
özellikle Orta Avrupa bölgesinde söz 
sahibi. İşbirliği kapsamında Miche-
lin, Koçtur Lojistik’in araç filosunun 
lastik yönetimi, verimliliği, güvenliği 
ve bakımını üstlenmiş oldu. Anlaşma 
sayesinde Koçtur Lojistik filolarının 
verimliliğini optimize ederken, kolay-
laşan lastik yönetimine ek olarak  ba-
kım ve tam güvenlikle de operasyonel 
maliyetleri de düşürmüş olacak.

Avrupa, Orta Doğu ve BDT’de 
faaliyet gösteren Valour Lojistik 

Michelin’i seçti
Lastik yönetimini Michelin’e 

emanet edet Valour lojistik müş-
terilerine kara taşımacılığı, demir-
yolu ve deniz taşımacılığı yoluy-
la uluslararası nakliye ve lojistik 
hizmetleri sunuyor. Avrupa, Orta 
Doğu ve BDT ülkelerindeki yük 
taşımacılığı hizmeti sunan Valour 
Lojistik, uluslararası standartlara 
(Euro 6, ISO Konteyner ve diğer-
leri) uygun nakliye araçlarının yanı 
sıra, taşımacılığın sürekli hazırlığı 
ve kusursuz performansına da özel 
önem vererek hizmetlerini gerçek-
leştiriyor. Yeni iş birliği kapsamında 
Valour Lojistik’in   karayolu araç 
filosu, Michelin’in geniş hizmet 
ağından faydalanacak. Böylece Va-
lour Lojistik, Michelin’in araçları 
için özel olarak tasarladığı kilomet-
re bazlı lastik yönetim modeliyle 
filolarının elverişliliğini optimize 
ederken, lastik yönetimini kolaylaş-
tıracak, bakım ve tam güvenlikle de 

operasyonel maliyetlerini de düşür-
müş olacak. 

Bulung Lojistik ile işbirliği 
2024 yılı sonuna kadar uzatıldı
Michelin, 2012 yılında Avrupa, 

Türkiye ve Orta Asya arasında köprü 
kurma misyonuyla kurulan ve nakli-
ye, satın alma ve gümrükleme alan-
larında hizmet sunan Viyana mer-

kezli ve Türkiye’de hızla büyüyen 
Bulung Lojistik ile 2018 yılından bu 
yana süregelen işbirliğini 2024 yılı 
sonuna kadar uzattı. Bu işbirliği ile 
Bulung Lojistik, Michelin’in filolara 
özel olarak tasarladığı lastik yöne-
tim hizmetinden faydalanmaya ve 
operasyonel verimliliğini artırmaya 
devam edecek.

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

Organizasyon EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti.

www.logitrans.istanbul
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Michelin Filoların Yanında 
Olmaya Devam Ediyor
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öncü kuruluşlarından olan 
ABC, bir dünya markası ol-
ma yolunda emin adımlarla 
ilerlemektedir.

ABC, merkez üssü strate-
jik konuma sahip Kayseri’de, 
5.000 m² kapalı, 30.000 m² 
açık alan üzerine kurulu olup, 
operasyonlarının bir bölümü-
nü buradan yönetmekte ve 
“Dünya’nın Her Noktasına” 
erişim sağlamaktadır. Dün-
yanın ve Türkiye’nin önemli 
ve saygın markalarına dünya 
standartlarında hizmetler su-
nan ABC, entegre lojistik ve 
depolama hizmetini ileri tek-
noloji ile bütünleşik olarak 
yürütmektedir.

ABC Logisik şu an Türki-
ye ve Avrupa çapında hizmet 
sunan, toplam 425 adet çekici 
filosuna ve 600 adet treylere 
sahiptir. 2021 yılında da 100 
adetlik S-Way satın alan ABC 
araçlarla ilgili memnuniye-
tinden dolayı tekrar S-Way’i 

KAYSERİ merkezli ABC 
Lojistik, 2022 yatırımları 
kapsamında filosuna 100 adet 
S-Way çekici ekledi. Çekiciler, 
İstanbul Çırağan Sarayı’nda 
gerçekleştirilen törenle teslim 
edildi.

ABC Lojistik ile yapılan 
bu önemli anlaşma, kuvvetli 
bir rekabetin yaşandığı pa-
zarda Iveco Türkiye’nin bu yıl 
gerçekleştirdiği en önemli an-
laşmalardan biri. Bu anlaşma, 
şirketin ülkedeki büyüyen ba-
şarısını; hafif ve ağır araçlarda 
artan pazar payını yansıtıyor.

Zorlu bir ön seçim sürecin-

de güçlü rakipler arasından 
seçilen S-Way, 530 beygir 
gücünde Euro 6 E kriterleri-
ne uygun FPT Endüstriyel 
yapımı bir motora sahip. Lo-
jistik şirketinin seçiminde S-
Way’in yüksek standarttaki 
özellikleri, performansı ve 
karşılaştırılan araçlara göre 
düşük yakıt tüketimi ve ürün 
ile ilgili geçmiş yıllardaki o-
lumlu tecrübeleri etkili oldu.

1993 yılında faaliyetlerine 
başlayan ABC, kurulduğu 
günden itibaren sektörün-
de kalite, istikrar ve güvenin 
simgesi olmuştur. Sektöründe 

seçmeye karar vermiş olup 
2022’de de 100 adetlik alım 
gerçekleştirmişlerdir.

Bu önemli anlaşma S-
Way’in Şubat 2021’de pazara 
girişinin ardından kazandığı 
başarıyı yansıtıyor. Bu çekici-
lerin en önemli avantajı dü-
şük yakıt tüketimi ve düşük 
bakım giderinin yanı sıra yük-
sek verimlilik ve yüksek ikin-
ci el değeri sunarak Toplam 
İşletme Maliyetinde belirgin 
bir düşüş sağlaması. Baştan 
aşağı yeniden tasarlanan ka-
bin, ergonomi ve konforda 
yeni standartlar belirliyor. 
Ayrıca önceki modellere göre 
oldukça sessiz ve bu şekilde 

uzun yollarda oluşan yorgun-
luğu azaltıyor.

Törende bir konuşma ya-
pan Iveco Araç genel müdürü 
Hakkı Işınak şunları söyledi; 
”Bu başarı, Iveco’nun büyük 
filo pazarına girme ve daha 
güçlü bir oyuncu olma strateji-
si için de bir kilometre taşı. Bu 
amaçla şirket, marka değerini 
göstermek, hafif ve orta seg-
mentte elde edilen nüfuzu ağır 
segmente ulaştırmak için giriş-
ken bir yaklaşım benimsedi”.

Törende konuşan ABC 
Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Ergün Bilen ise ko-
nuşmasında: “ABC Lojistik 
olarak filomuzu büyütürken 

her zaman Iveco yetkili satıcı-
sı Gülsoylar gibi sektörün en 
iyileri ile çalıştık. Iveco mar-
kasının sunduğu yüksek tek-
nolojiyle donatılmış araçların 
filomuza değer katacağına ve 
kusursuz hizmet kalitemizi 
yükselteceğine inanıyoruz. 
Önümüzdeki dönemde de 
ihtiyaçlarımız doğrultusunda 
filo yatırımlarımızı sürdür-
meyi planlıyoruz.” dedi.

Tören sonunda günün anı-
sına Iveco Araç genel müdürü 
Hakkı Işınak ve ağır vasıta 
satış müdürü Murat Uçaklı 
ABC Logistik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ergün Bilen’e 
bir plaket teslim etti.

ABC Lojistik 100 Adet 
Iveco S-Way Yatırımı
Gerçekleştirdi

Iveco Yetkili Satıcısı Genpar’dan Yeni S-Way Teslimatı 
2022 yılın yenilenen ürün 
yelpazesi ile giren Iveco, Asur 
Lojistik’e satışını gerçekleştir-
diği 10 adet S-Way çekici tes-
lim etti.

Iveco İstanbul bayi Gen-
par Otomotiv, Asur lojistik 
firmasına satışı gerçekleşen 
10 adet S-Way çekilerin tes-
limatını gerçekleştirdi. Asur 

Lojistik Iveco S-Way’leri filo-
sunda bulunan araç sayısını 
arttırarak filoyu geliştirmek 
ve güçlendirmek amaçlı ola-
rak satın aldı.

Teslimatı gerçekleşen 
Iveco S-Way’ler 13 lt 530 Bg 
Euro 6E serisi motorlara tam 
Hi-tronix retarder özellikli 
şanzımana ve çok gelişmiş, 

sürtünme direnci ve güçlü 
motor, otomatik şanzımanla 
uyumlu düşük sunan tek re-
düksiyonlu 2.31 tahvil oranlı 
arka akslara sahip. 3650 mm 
dingil mesafesine sahip 4x2 
çekicilerin çeki tablası yük-
sekliği 1100 cm. 

Teslimatları tamamlanan 
araçlar için Iveco Genpar 

Otomotiv’in Bağcılar mer-
kezinde düzenlenen törene; 
Genpar Yönetim Kurulu 
Başkanı İlhan Ayaz, Gen-
par Satış Kordinatörü Bahri 
Üçüncü, Iveco Ağır Vasıta 
Satış Geliştirme Müdürü 
Tayfun Fıçıcı, Genpar Oto-
motiv Ağır Vasıta Bölge Sa-
tış Yöneticisi Oğuzcan Su-

vatlar ve İdol Transport ve 
Asur Lojistik Yöneticisi İdris 
Dündar katıldı. 

Töreninde konuşma yapan 
İdol Transport ve Asur Lojis-
tik Yöneticisi İdris Dündar: 
“Uluslararası taşımacılık ve 
ticaret alanında hizmet ve-
riyoruz. Mardin kökenli bir 
firmayız. Firma merkezimiz 
İstanbul. Türkiye’den tüm 
batı Avrupa ülkelerine yöne-
lik taşıma hizmeti veriyoruz. 
İhracat yüklerimizin önemli 
bir bölümü İngiltere’ye yöne-
lik tekstil ürünleri. Tekstil ta-
şımalarında gereken esnekliği 
sunabilmek için seferlerimiz-
de RO-RO yerine kara yolu-
nu tercih ediyoruz. Iveco’yu 
tercih etmemizin en önemli 
nedeni filoya geçen yıl katı-
lan Iveco marka araçtan yakıt 
tüketimi ve performansların-
dan memnun olmamızdır.

Ayrıca Iveco’ların Euro 

6E serisi olması İngiltere ve 
özellikle Londra bölgesinde 
şehir merkezine girişlerin 
emisyona göre düzenlenmiş 
olması tercihimizde önem-
li etkenler arasında. Genç, 
atak ve prensipli çalışmaya 
önem veren bir firma olarak 
yolumuza devam ediyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Genpar Yönetim Kurulu 
Başkanı İlhan Ayaz ise yap-
tığı konuşmadan: “Iveco 3.5 
tondan başlayan dağıtım, 
uzun yol ve inşaat serilerini 
kapsayan çok geniş bir ürün 
yelpazesine sahip. Bu ürün-
leri müşterilerimiz hizmetine 
sunmaktan mutluyuz satış ve 
satış sonrası hizmetlerimizi 
sürekli geliştiriyoruz. Ye-
ni dönemde Iveco Genpar 
olarak yapacağımız yeni ya-
tırımlarla müşterilerimize ve 
markamıza daha fazla destek 
olacağız.” dedi.
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IŞIKLAR Group, aile üyesi 
Antaş Proje Taşımacılığı’nın 
ağır nakliye ve proje taşıma-
cılığı operasyonları için on 
adet Renault Trucks yeni C 
Evo 520 6x4 alımı ile filosu-
nu güçlendirdi. Son altı yıldır 
düzenli olarak Renault Trucks 
C çekicileri kullanan Işıklar, 
C Evo serisi ile yine yenilikleri 
takip ediyor. 

Ağır yük ve proje taşımacılı-
ğı faaliyetlerini sürdüren Işık-
lar Group’un Yönetim Kurulu 
Başkanı Sedat Işık, yeni alımla-
rıyla ilgili olarak; “Her lojistik 
hizmetinin zorlukları vardır 
ama bizim yükümüz ağır. Sıra 
dışı yüklerin lojistiğini gerçek-
leştirmek, süreçleri de sıra dışı 
hale getiriyor.  Uzun zamandır 

ULUSLARARASI taahhüt 
firması Makimsan 30 adet 
MAN TGS 18.470 BL SA 
GA TM çekici ve 14 adet 
MAN TGS 41.430 8x4 BB 
CH kamyondan oluşan ilk 
parti araç törenle firmaya tes-
lim edilirken, Mescier Demir 
Çelik ise yeni araç yatırımı 
kapsamında filosuna 15 adet 
MAN TGS 18.470 BL SA 
GA TM çekici kattı.

2020 yılında 40 adet, 2021 
yılında 75 adet MAN kam-
yon ve çekici satın alan firma, 
böylece son alımlarla birlikte 3 
yılda filosuna 240 adet MAN 
kamyon ve çekici katmış ol-
du. Firma, yeni araçlarını dü-
zenlenen törenle teslim aldı. 
Teslimat törenine Makimsan 
Yönetim Kurulu Başkanı Atil-
la Kürşat Dikçi, İcra Kurulu 
Üyesi Halit Kıratlı ve Makim-
san Satın alma Müdürü Melih 
Şan ile MAN Kamyon ve Oto-
büs Ticaret A.Ş. adına Ankara 
Şube Kamyon Satış Müdürü 
Tayfun Kazazoğlu katıldı.

MAN ile araç filolarını 
büyütmeye devam ettiklerini 
vurgulayan Makimsan Yö-
netim Kurulu Başkanı Atilla 
Kürşat Dikçi, “Uluslararası 
bir taahhüt firması olarak, 
bugün ülkemizin yanı sıra 

Azerbaycan, Özbekistan, Ka-
zakistan, Yemen, Romanya, 
Rusya ve Afganistan gibi ül-
kelerde de başarıyla faaliyet-
lerimiz sürdürüyoruz. MAN 
araçlarını da başarıya giden 
bu yolda, gücümüze güç ka-
tan güvenilir çözüm ortağı 
olarak görüyoruz. MAN’ın 
hem araç hem de hizmet kali-
tesine güveniyoruz” dedi.

MAN Ankara Şube Kam-
yon Satış Müdürü Tayfun Ka-
zazoğlu ise; MAN araçlarının 
geçen yılın ardından bu yılda 
da birçok sektörün gözdesi 
olmaya devam ettiğini belir-
terek, “MAN olarak, müşteri-
lerimize sadece araç satmıyor, 
aynı zamanda yaşam boyu ma-
liyet avantajları sağlayacak çö-
zümler de sunuyoruz. Çünkü 
onları, müşterinin ötesinde, 
yaşam boyu iş ortağı olarak gö-
rüyoruz. Bu anlayışımız doğ-
rultusunda aracın ilk satış ve 
finansman aşamasından, satış 
sonrası hizmetlere kadar tüm 
süreçlerde daima 7/24 yanla-
rında oluyoruz” diye konuştu.

Türkiye demir çelik endüst-
risinin güçlü firmaları Mes-
cier Demir Çelik, 2022 yılı 
araç yatırımlarına yine MAN 
ile devam etti. Demir çelik 
endüstrisinde yurt içinin yanı 

sıra yurt dışında da başarıyla 
faaliyetlerini sürdüren Mes-
cier Demir Çelik, yeni araç 
yatırımı kapsamında filosuna 
15 adet MAN TGS 18.470 
BL SA GA TM çekici kattı. 
Firma, böylece son iki yıldaki 
alımları ile filosundaki MAN 
araç sayısını 25’e çıkardı.

Mescier Demir Çelik Lo-
jistik Müdürü Mehmet De-
mirdövenler; “2005 yılında 
ilk ihracatımızı gerçekleştir-
dikten sonra, 2010 yılında da 
demir çelik profil grubunda 
Türkiye’de en çok ihracat yapan 
100 firması arasında yer aldık. 
Gerek araçların sahip olduk-
ları üstün nitelikler gerekse de 
satış sonrası sunulan hizmetler 
nedeniyle yeni araç yatırımı-
mızda da yine MAN’ı tercih 
ettik. MAN ile çalışmaktan ve 
filomuzu yeni MAN araçları 
ile güçlendirmekten çok mem-
nununuz” dedi.

MAN Kamyon Satış Uzma-
nı Çağrı Eke; “MAN olarak, 
pazara sunduğumuz her aracı-
mıza çok güveniyor ve sonuna 
kadar da arkasında duruyoruz. 
Araçlarımız; ileri teknoloji, 
üstün performans, dayanıklı-
lık ve düşük yakıt tüketimleri 
ile işletmelere çok önemli kat-
kılar sağlıyor” diye konuştu.

Renault Trucks C serisi çekici-
lerin dayanıklılığı kadar yakıt 
tasarrufu ve sürücü konforun-
dan memnunuz ancak Evo seri-
si daha da fark yaratacak” dedi. 

Antaş Proje, Işıklar Group 
bünyesinde enerji, inşaat, alt-
yapı alanlarında proje taşıma-
ları ve ağır yük nakliyesinde 
gabari dışı yüklerin taşımacı-
lık hizmetlerini sürdürüyor. 
Bu denli zorlu yüklerde aracın 
dayanıklılığına dikkat çeken 
Sedat Işık; “Büyük projelerin 
en zorlu kısımlarından biri de 
nakliye. Tüm iş süreçlerinin iyi 
yönetilmesi için ağır yük lojis-
tik operasyonlarının sorunsuz 
ve zamanında yürütülmesi çok 
önemli. Burada en büyük iş, 
bizler kadar araçlarımıza düşü-

yor. Bu nedenle her zaman en 
gelişmiş ve donanımlı araçları 
tercih ediyoruz” diye belirtti. 

Dayanıklılık, taşıma kapa-
sitesi, çekiş gücü, sürüş kon-
foru, düşük yakıt tüketimi ve 
satış sonrası hizmetleri ile Re-
nault Trucks C serisinin ağır 
yük nakliyesinde büyük talep 
gördüğünü gözlemlediklerini 
belirten Işıklar Group Yöne-
tim Kurulu Üyesi Sinan Işık 
ise; “Yeni Evo serisinin bu 
anlamda çıtayı daha da yuka-
rı taşıyacağını söyleyebiliriz. 
Düşük kilometreler de yapsak 
taşıma kapasitesi ve çekiş gü-
cü kadar sürücü konforu ve 
yakıt tasarrufu önemli. Araç-
ları iyi tanıdığımız için yeni 
modellerin sadece yakıt tasar-

rufu değil tüm özellikleri ile 
işletim maliyetlerimize katkı 
sağlayacağını ön görüyoruz” 
şeklinde açıkladı.

Renault Trucks Türkiye 
Satış Direktörü Ömer Bursa-
lıoğlu, araçların zorlu çalışma 
koşullarına rağmen sorunsuz 
ve yüksek verimlilikte taşıma-
cılık operasyonları için geliş-
tirildiğine değindi; “Renault 
Trucks yeni C Evo serisi 6x4 
çekicilerimiz, 100 tona kadar 
ağır taşımacılık alanında faali-
yet gösteren müşterilerimizin 
yükünü hafifletiyor. 520 beygir 
gücündeki bu çekicilerimiz, a-
ğır taşımacılık projelerinin her 
türlü yol ve arazi şartlarındaki 
tüm ihtiyaçlarını karşılayacak 
donanım ve özelliklere sahip. 

TÜRKİYE ile Avrupa ülke-
leri arasında entegre lojistik 
hizmetleri sunan Intermax 
Logistics, filosunu yeni Volvo 
FH 500 model çekici yatı-
rımıyla genişletirken, Kayra 
Uluslararası Nakliyat ise 10 
adet yeni Volvo FH 500 çeki-
ci ile filosunu güçlendirdi

Teslimat töreninde; Inter-
max Logistics Yönetim Ku-
rulu Başkanı Savaş Çelikel 
ile Volvo Trucks Saha Satış 
Müdürü Erkan Şenyurt ve 
VFS Finansman A.Ş. (Volvo 
Finans) Bölge Satış Müdürü 

Tuncay Alev hazır bulundu. 
Intermax Logistics Yöne-

tim Kurulu Başkanı Savaş 
Çelikel, VFS Finansman 
A.Ş.’nin (Volvo Finans) fi-
nansman desteğiyle satın 
aldıkları yeni Volvo FH 500 
çekici yatırımlarıyla ilgili 
şunları dile getirdi; “Artan 
taşıma hacmimiz doğrultu-
sunda yatırımlarımıza hız 
verdik. Bu yatırımlarla daha 
fazla müşteriye, daha yük-
sek kalitede hizmet sunmak 
istiyoruz. Filomuza eklenen 
yeni Volvo çekicilerle ope-

rasyonel esnekliğimizi daha 
da artırmayı hedefliyoruz. 
Yeni Volvo FH 500 model 
çekicilerin düşük emisyon 
değerleri sayesinde, karbon 
salınımını da önemli mik-
tarda azaltmış olacağız. Aynı 
zamanda, araçların teknolo-
jik altyapısı ve güvenlik do-
nanımları sayesinde sürücü 
arkadaşlarımız daha güvenli 
ve konforlu yol alacaklar.” 

Proje ve ağır yük taşımacı-
lığı, uluslararası kara, hava, 
deniz ve demiryolu nakliye 
organizasyonu, yurtiçi da-

ğıtım, depolama, elleçleme 
ve gümrükleme hizmetleri 
sunan Kayra Uluslararası 
Nakliyat, araç filosunu 10 
adet yeni Volvo FH 500 çe-
kici ile genişletti.

Müşterilerinin çözüm or-
tağı olma hedefiyle faaliyet 
gösteren Volvo Trucks’ın; 
yakıt verimliliği, gücü ve 
sağlamlığı ile öne çıkan araç-
larıyla; Kayra Uluslararası 
Nakliyat’ın filosundaki Volvo 
Trucks markalı araçların sayı-
sı 36 adede, toplam filosu ise 
91 adede ulaştı.

Teslimat töreninde; Kayra 
Uluslararası Nakliyat Genel 
Müdürü Ruhan Ekin ile Vol-
vo Trucks Ülke Satış Müdü-
rü Utku Uzun, Volvo Trucks 
Ülke SSH Müdürü Tolunay 
Kartaloğlu, Volvo Trucks Sa-
ha Satış Müdürü Turgay De-
mirbilek ve VFS Finansman 
A.Ş. (Volvo Finans) Bölge 
Satış Müdürü Tuncay Alev 
hazır bulundu. 

Kayra Uluslararası Nakli-
yat Genel Müdürü Ruhan E-
kin, VFS Finansman A.Ş.’nin 
(Volvo Finans) finansman 

desteğiyle satın aldıkları 10 
adet Volvo FH 500 çekici 
ile ilgili şunları dile getirdi 
“Şirketimiz, özel lojistik çö-
zümler üreten ve sektörde 
hızlı adımlarla büyüyen bir 
firmadır. Yüzde yüz yerli ser-
maye yapısı olan şirketimiz-
de, kalite odaklı bir anlayış 
ile müşterilerimize hizmet 
vermekteyiz. Bu iş birliğinde; 
araçların gücü, sağlamlığı, 
güvenlik donanımları ve sü-
rücüye sunduğu konfor sebe-
biyle Volvo Trucks markasını 
tercih ettik.”

Ekstra dayanıklılık ve güvenlik 
sağlayan, güçlü bir şasisi bulu-
nuyor. Dolayısıyla aracın tek-
nik özellikleri ve satış sonrası 
hizmetlerimiz sayesinde müş-
terilerimizin operasyon verim-
liliğini arttırırken kilometre ve 
ton başına maliyetlerini mini-
mize ediyoruz.” 

Işıklar’ın yeni Renault 
Trucks C Evo çekicileri ter-
cihlerinde yine satış sonrası 
hizmetlerden memnuniyetleri 
etkili oluyor. Sinan Işık, bu 
konuda; “İlk aldığımız araç-

lar, çok ağır ve zorlu yüklere 
rağmen sadece rutin bakım-
ları yapılarak operasyonlarına 
sorunsuz devam ediyor. Yakın 
zamanda araçlarımızın bi-
rinde beklenmeyen bir arıza 
durumu yaşandı. Normalde 
tamir süreci bir haftayı bu-
labilecekken, arıza tespit ve 
giderilmesinin 12 saat içinde 
gerçekleştirilmesi sağlandı ve 
aracımız yoluna devam etti. 
Bu denli hızlı ve zamanında 
müdahaleler bizler için hayati 
önem taşıyor” dedi.

Işıklar Group Renault Trucks’ın
Yeni Evo Gücünü Seçti

Filolar MAN Çekiciler İle Büyüyor
Volvo FH 500 Çekici
Teslimatlarına Devam Ediyor



DÜNYANIN YENİ LOJİSTİK MERKEZİ
DÜNYANIN EN ÇOK NOKTASINA UÇAN TURKISH CARGO’NUN YENİ EVİ; 

KITALARI BİRBİRİNE BAĞLAYARAK HAVA KARGO LOJİSTİĞİNİN
YENİ MERKEZİ OLUYOR. 

LOJİSTİK

TÜRKİYE-ROMANYA Hükü-
metlerarası Karma Ekonomik Ko-
misyonu (KEK) 27’inci toplantısı 
kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) tarafından düzen-
lenen Türkiye-Romanya İş Forumu 
İstanbul’da gerçekleştirildi. İki ülke 
arasındaki ticareti artıracak konular 
ele alınan Forumda, Ankara Sanayi 
Odası (ASO) ile Bükreş Ticaret ve 

tay ve Romanya Başbakan Yardımcısı 
ve Ulaştırma Altyapı Bakanı Sorin 
Mihai Grindeanu, DEİK Başkanı 
Nail Olpak, Romanya Ticaret ve Sa-
nayi Odası Başkanı Mihai Daraban, 
DEİK/Türkiye-Romanya İş Konse-
yi Başkanı Ömer Süsli’nin yanı sıra 
Türk ve Romen yaklaşık 400 iş insanı 
katılımıyla gerçekleştirildi. İki ülke 
arasındaki ekonomik ilişkileri geliş-
tirmek, ikili ticaret hacmini artırmak 
ve iş birliklerine yenilerini eklemek 
amacıyla gerçekleştirilen forumda, 
Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Bük-
reş Ticaret ve Sanayi Odası arasında 
iş birliği anlaşması imzalandı.

T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, uzun bir aradan sonra 
Romanya ve Türkiye iş dünyası-
nın mensuplarını bir araya getiren 
Türkiye-Romanya İş Forumu’nun, 
ilişkileri daha da güçlendirecek bir 
adım olduğuna inandığını ifade etti.

Bugün dar kapsamlı iş insanları 
istişare toplantısında sorunlara de-
taylı şekilde değindiklerini ve çö-
züm yönünde irade göstereceklerini 
karşılıklı beyan ettiklerini dile geti-
ren Oktay, “Bu kapsamda gümrük 
işlemlerinin ve transit geçişlerin ko-
laylaştırılması, yatırım süreçlerinin 
hızlandırılması, Romen Bankaları-
nın Türk Bankalarına 1 yıldan fazla 
kontrgaranti vermesinin sağlanması 
gibi kritik hususların bizzat takipçi-
siyiz.” şeklinde konuştu.

Olpak: “DEİK Yeşil Dönüşüm 
Çalışmamız var”

DEİK Başkanı Nail Olpak yap-
tığı konuşmada, “En büyük ticaret 
ortağımız olan AB ile daha kapsamlı 
ekonomik iş birliği çalışmalarımız 
doğrultusunda, tam üyelik ve Güm-
rük Birliği’nin güncellenmesinin yanı 
sıra, geçtiğimiz yıl itibarıyla gündeme 
gelen Yeşil Mutabakat önemli bir baş-
lığımız. İşlerimizi gerçekleştirirken 
doğaya karşı daha fazla duyarlı olmak 
için firmalarımızı bilgilendirmek ve 
farkındalık oluşturmak, bu kapsama 
hazırlamak ve değişen koşullara adapte 
etmek için, Ticaret Bakanlığımızın yü-
rüttüğü çalışmaları destekleyen “DE-
İK Yeşil Dönüşüm Çalışmamız” var. 
Bir taraftan bu süreçte geç kalmamak, 
diğer taraftan da adı koyulmamış yeni 
bariyerlerle karşılaşmamak, iki denge 
unsuru olarak önümüzde” dedi.

Yapılabilecek muhtemel iş bir-
liklerine değinen Daraban, Kösten-
ce Limanının enerji alanındaki iş 
birliklerinin öneminden bahseden 
Daraban, Romanya’daki yabancı ya-
tırımcılar arasında en iyi ilişkilerde 
bulundukları ülkenin birisinin de 
Türkiye olduğunu, sadece ekonomik 
değil dostluk ve kardeşlik ilişkileri-
nin de bulunduğunu söyledi.

Sanayi Odası arasında iş birliği an-
laşması imzalandı.

DEİK tarafından düzenlenen 
Türkiye-Romanya İş Forumu, T.C. 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-

www.logitrans.istanbul www.logitrans.istanbul www.logitrans.istanbul

Türkiye-Romanya Ticaret
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