
Ticaret Bakanlığı Elektro-
nik Ticaret Bilgi Sistemi (ET-
BİS) üzerinden 2021 e-ticaret 
verilerini açıkladı. 2021 yılın-
da e-ticarette sipariş sayısı da 
bir önceki yıla göre yüzde 46 
artışla 3 milyar 347 milyon 
adede ulaştı.

E-TICARET sektöründe 
pandeminin etkisiyle 2020 yı-
lında başlayan büyüme trendi 
2021 yılında da sürdü. Eski a-
lışveriş alışkanlıklarını dijitale 
taşıyan tüketiciler ihtiyaçları-
nı e-ticaret siteleri üzerinden 
gidermeye devam etti.
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Devamı 6. sayfada

Yeni Mercedes-Benz 
T-Serisi Tanıtıldı
MERCEDES-BENZ Hafif 
Ticari Araçlar ürün gamını 
genişletmeye devam ediyor. 
Yeni T-Serisi, geniş iç mekanı 
ile aile aracı olarak da konum-
lanmak isteğiyle yola çıktı. 
Modern tasarım, kapsamlı 
güvenlik donanımları ve bağ-
lanabilirlik çözümleri ile yeni 
T-Serisi, camlı hafif ticari 
araç dünyasında benzersiz bir 
konfor seviyesine sahip.

Standart Mbux bilgi-eğ-
lence sistemi ve elektrikli 
park freni, opsiyonel 17 inç 
hafif alaşım jantlar, Keyless-
Go veya ortam aydınlatma-
sı ve hatta Artico suni deri/
Microcut koltuk döşemesi 
ile Yeni T-Serisi, segmenti-
nin en kapsamlı ve zengin 
donanım özellikleriyle dik-
kat çekiyor. 

Devamı 22. sayfada

E-Ticaret Sektörünün 
Hedefi 560 Milyar TL

ISSN 1302-0021

UND Yönetim Kurulu Baş-
kanı Çetin Nuhoğlu yaptığı, 
konuşmada “Lojistik sektö-
rü kadar hızlı hareket eden, 
kesin çözüm arayan başka 
Türkiye’de hiçbir sektör yok. 
Bütün arkadaşlarımla gurur 
duyuyorum. Bunun sonucun-
da Türkiye ihracatı 225 milyar 
dolara yükseldi. Toplam ihra-
catın 100 milyar dolarlık kısmı 
Avrupa’ya yapılıyor ve bunun 
da yüzde 47’ünü biz karayolu 
nakliyecileri taşıdı” dedi.

DFDS, Demiryolu iş birimi 
kurmak üzere yeni bir satın alma 
gerçekleştirdi. Bu satın almayla 
firma,  feribot ve demiryolu taşı-
macılığının birleştirilmesiyle in-
termodal taşımacılık alanındaki 
hedeflerini realize etmeye yöne-
lik önemli bir adım atmış oldu.

DFDS İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Feribot Depart-
manı Başkanı Peder Gellert 
Pedersen, firmaları için kri-
tik öneme sahip stratejik bir 
adım olduğunu, kendileriyle 
benzer değerlere ve ticari yak-
laşıma sahip doğru bir ortak 
olarak bu koşulları karşıladı-
ğını dile getirdi. 

ULUSLARARASI ‘logi-
trans Transport Lojistik Fuarı’ 
Türkiye’nin dünya lojistiğinde-
ki vitrini olmaya hazırlanıyor. 
EKO Fuarcılık Genel Müdür 
Yardımcısı Ekin Seren Ünsaç; 
“logitrans bu yıl pek çok ülke-
den gelip sergileme yapan ya da 
ziyaretçi olarak etkin katılım 
gösteren lojistikçilerin yanı sıra 
tedarik zinciri satın alıcılarının 
da temel tercihi haline dönüşü-
yor” dedi.
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E-ticaretin genel ticarete 
oranı ise yüzde 17.7 olarak 
gerçekleşirken, bu oranın en 
yüksek olduğu ay ise yüzde 
20.4 ile e-ticarette kasım oldu. 
Türkiye’de 2021 yılı itibarıyla 
e-ticaret faaliyetinde bulunan 
484 bin 347 işletmenin 26 bin 
442 adedi kendi sitesinde satış 
yaparken, 472 bin 604’ü pa-
zaryerlerinde faaliyet gösterdi.

İşletmelerin yüzde 74’ü 
yalnızca bir, yüzde 12’si iki 
pazaryerinde satış yapmayı 
tercih ediyor. Yüzde 6’sı üç 
pazaryerini, yüzde 3’ü ise dört 
pazaryerini tercih ederek satış 
gerçekleştirdi. İşletmelerin 
önemli bir kısmı yalnızca bir 
pazaryerini tercih ediyor.
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tığı konuşmada, pandemi sürecinin 
demiryolu taşımacılığının önemini 
bir kez daha ortaya çıkardığını ve 
küresel ticaretin demiryoluna ilgi-
sinin arttığını söyledi. Türkiye’nin 
Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı 
ile Orta Koridor’da etkinliğini artır-
dığına dikkat çeken Karaismailoğlu, 
bu hattan açılışından nisan sonuna 
kadar 1 milyon 70 bin tona yakın 

GÜNEYDOĞU Asya ve Çin’den 
başlayarak Kazakistan, Hazar Deni-
zi, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye 
ve diğer Avrupa ülkeleri ile yapılacak 
taşımalar için kurulan Trans-Hazar 
Uluslararası Taşıma Güzergahı 
Birliği’nin Genel Kurulu Ankara’da 
gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu genel kurulda yap-

yük taşındığının altını çizdi.
Bakan Karaismailoğlu, “Bakü-

Tiflis-Kars güzergahı için ana hede-
fimiz, yılda bin 500 blok tren işletil-
mesi ve Çin ile Türkiye arasında 12 
günlük seyir süresini 10 güne indir-
mek” ifadesini kullandı. Rusya-Uk-
rayna Savaşı ve bölgedeki gerilimle-
rin Kuzey Koridoru’nu da sıkıntıya 
soktuğuna işaret eden Karaismailoğ-

Orta Koridor Kuzey Koridor
İçin Güçlü Bir Alternatif

çıkan bir yük treni, Orta Koridor 
ve Türkiye’yi tercih etmesi halinde 
7 bin kilometreyi 12 günde kat edi-
yor. Aynı trenin Rusya Kuzey Ticaret 
Yolu’nu tercih etmesi halinde 10 bin 
kilometrelik bir mesafe ve en az 15 
günlük seyir süresi söz konusu. Aynı 
tren, Güney Koridor’u tercih ederse 
gemiyle Süveyş Kanalı üzerinden 20 
bin kilometre seyrederek ancak 45 ile 
60 günde Avrupa’ya ulaşabiliyor. Bu 
rakamlar bile Orta Koridor’un küre-
sel ticarette, Asya ve Avrupa arasında 
ne kadar avantajlı ve güvenli olduğu-
nu gözler önüne seriyor.”

Karaismailoğlu: 
“BTK demiryolu hattı ile 

orta koridor önem kazandı”
Orta Koridor’un, 2017 yılında 

BTK Demiryolu Hattı işletmeye 
alınmasıyla önem kazandığını an-
latan Karaismailoğlu, “2020 yılın-
da Marmaray’dan yük trenlerinin 
geçmeye başlamasıyla Asya-Avrupa 
arasında kesintisiz demiryolu bağ-
lantısı da sağlanmış olduk. Kars Lo-
jistik Merkezi ise Bakü-Tiflis-Kars 
hattının önemini daha da güçlen-
dirdi. Gerek küresel ticaret yolla-
rındaki dönüşüm, gerek ülkemizin 
gelecek hedefleri, gerekse de 2050 
yılında karbon nötr Avrupa hedef-
leyen Yeşil Mutabakat çerçevesin-
de demiryoluna verilen önem iyice 
güçlendi. Ulaştırma ve Lojistik Ana 
Planımız çerçevesinde, taşımacı-
lıkta demiryolu payını yüzde 5’ten 
yüzde 22’ye çıkarma hedefimiz de 
verdiğimiz değerin en somut gös-
tergesidir. Bölge ülkeleri arasındaki 
iş birliklerinin artması ve küresel 
ekonomiye entegrasyonlarının güç-
lendirmesi açısından barındırdığı 
fırsatlar, bu kararlılığımızı destek-
leyen unsurlardır. Bu fırsatları ile 
Orta Koridor, hiç şüphesiz, bölge 
ülkelerinin yapacağı koordineli iş 
birlikleri ile dünya ticaretinin en 
önemli bağlantılarından biri ola-
caktır” dedi.

Genel Kurul’da TCDD Taşıma-
cılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan 
Pezük yaptığı konuşmada, 2020 
yılında 12 milyar ton olan dünya 
ticaretinin, 2030 yılında 25 milyar, 
2050 yılında ise 95 milyar tona ulaş-
masının beklendiğini, küreselleşme 
sonucu uluslararası ticaretin yeni-
den şekillendiğini, tüm tedarik ve 
dağıtım süreçleri boyunca hız, ma-
liyet, güvenilirlik, kalite ve esneklik 
kavramlarının ön plana çıktığını, 
yoğun rekabetin yaşandığı ulusla-
rarası ticarette, işletmelerin rekabet 
gücünü etkileyen kritik faktörlerden 
birinin etkin bir ulaşım ve lojistik 
sistemi olduğunu söyledi.

lu sözlerine şöyle devam etti: “Orta 
Koridor mesafe ve süre açısından 
Kuzey Koridor için güçlü bir alterna-
tiftir. Çin’den Avrupa’ya doğru yola 
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Avrupa Karayolu Navlun Oranları
Endeksi İlk Çeyrekte 4,3 Puan Arttı
IRU (Uluslararası Karayolu Taşıma-
cılığı Birliği) tarafından açıklanan 
verilere göre, Benchmark endeks 
oranı bir önceki çeyreğe göre 4,3 
puan artarken, 2021’in ilk çeyreği-
ne göre 7,5 puan arttı. 2022 yılının 
ilk çeyreğine göre Avrupa Karayo-
lu Navlun Oranı gösterge endeksi, 
2021’in 4’üncü çeyreğine göre 4,3 
puan ve 2021’in ilk çeyreğine göre 
7,5 puan daha yüksek olan 110,9’da 
gerçekleşti.

Avrupa pazarlarında yıllık orta-
lama yüzde 52,7 artışla artan yakıt 
maliyetleri ve devam eden sürücü 
sıkıntısı, Avrupa genelinde karayolu 
navlun maliyetlerini ve oranlarını 
artırmaya yardımcı oldu.

IRU’dan alınan yeni veriler, 
2021’de Avrupa genelinde 425 bine 
kadar doldurulmamış pozisyona u-
laşan sürücü açığını gösteriyor; Uk-
rayna’daki savaşla daha da kötüleşti.

Enflasyondan kaynaklanan oy-
naklık ve Ukrayna’daki savaşın etki-
leri maliyetleri artırmaya devam etti-
ğinden, navlun oranlarının 2022’ye 
kadar yüksek kalması bekleniyor, 
ancak enflasyon sabitlendikçe genel 
talep düşebilir ve oranlar üzerindeki 
yukarı yönlü baskıyı hafifletebilir.

Enflasyonun Avrupa karayolu 
navlun piyasasının arz tarafında, 
özellikle dizel fiyatları üzerindeki 
etkileri, 2022’nin ilk çeyreğinde 
oranlarda önemli artışlara yol aç-
tı. Ukrayna’daki savaş ve müteakip 
Rusya’dan Avrupa’ya petrol arzının 
kısıtlanması, fiyatlar üzerinde yuka-
rı yönlü baskı. AB çapında bir litre 
dizelin ağırlıklı ortalaması, 2021’in 
3. çeyreğinden bu yana keskin bir 
şekilde arttı. 2020’nin ikinci çeyre-
ğinde pandeminin neden olduğu 
1,10 Avro’luk düşüşle karşılaştırıldı-
ğında, dizelin ağırlıklı ortalama ma-
liyeti, 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 
52,7 daha yüksekti.

“Nakliye maliyetlerinde 
daha fazla artış bekleniyor”

Upply’de İcra Kurulu Başkanı 
Thomas Larrieu yaptığı açıklamada, 
“Avrupa karayolu navlun piyasası 
2021’den bu yana enflasyonist bir 
dinamikle işaretlendi: navlun oran-
ları kademeli olarak artıyor ve bu 
eğilim azalma belirtisi göstermiyor. 
Birkaç aydır bilinen faktörlere ek 
olarak (yeniden açılmasıyla dinamik 
talep) Kovid sonrası ekonomiler, 
artan yakıt fiyatları, kapasiteler üze-
rindeki baskı ve sürücü kıtlığı), artık 
sektörün olağan sorunlarına dışsal 
bir parametre var: Ukrayna’daki 
savaş Avrupa tedarik zincirlerini 
bozuyor ve sürücü kullanılabilirli-
ğini etkiliyor ve yakıt maliyetlerinde 
benzeri görülmemiş bir artışa neden 
oluyor. Önümüzdeki aylarda, nak-
liye maliyetlerinde daha fazla artış 
bekleyebiliriz, bu da daha sonraki 
bir oran artışını tetikleyebilir. Mal 
ve hizmet enflasyonu ancak, fiyat 

artışı, yaygın hava koşullarına yanıt 
olarak Avrupa talebindeki durgun-
lukla sınırlanabilir.” dedi.

Ukrayna’daki savaşın en belirgin 

etkisi akaryakıt fiyatlarını artırmak 
olsa da, çatışma Avrupa’daki sürücü 
kıtlığını daha da kötüleştirdi, işgü-
cü maliyetlerini artırdı ve oranlar 

üzerinde daha fazla yukarı yönlü 
baskı uyguladı. IRU’dan alınan yeni 
veriler, Avrupa genelindeki sürücü 
sıkıntısının 2021’de 425 bin boş 
pozisyona yükseldiğini gösteriyor. 
Bu eksiklikler, çoğu Ukrayna ve Be-
yaz Rusya’dan olmak üzere 2021’de 
Avrupa’da faaliyet gösteren 228 bin-
den fazla AB dışı kamyon şoförü ile 
savaşla daha da kötüleşti.

renault-trucks.com.tr

D16T 4X2R, 5 litrelik ve 8 litrelik motor ile çok çeşitli taşımacılık çözümlerine uygun 
12 farklı dingil seçeneğine sahiptir. Yataksız ve monoblok yataklı kabin seçeneği, 
kolay kullanıma imkan veren robotize şanzımanı, standart olarak sunulan havalı 
süspansiyonu ve kliması ile sürücülere konforlu yolculuklar sunar.

16 TONLUK
DEV GÜÇ VE KONFORUN
EMSALSİZ BİRLEŞİMİ

IRU Avrupa karayolu navlun oranları endeksi, artan 
maliyet baskıları, arz ve kapasite kesintileri, mevzuat 
değişikliği ve Ukrayna’daki savaşın etkisiyle 2022’nin ilk 
çeyreğinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 

2022 için görünüm, çoğu eko-
nomide enflasyonun devam etmesi 
ve yakıt fiyatlarının yüksek kal-
ması yönünde, bu nedenle navlun 
oranlarının yüksek kalması ve hat-
ta Avrupa genelinde önümüzdeki 
çeyreklerde, en azından 2022’nin 
sonuna kadar yükselmeye devam 
etmesi bekleniyor. 
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KPMG Türkiye ile İstanbul 
Üniversitesi Ulaştırma ve Lo-
jistik Fakültesi iş birliğiyle 
hazırlanan Lojistik Güven En-
deksi 2022 yılının ilk çeyreği 
için açıklandı.

2021 yılının son çeyreği-
ne kıyasla yüzde 2’lik küçük 
bir düşüş kaydeden endeks, 
125,47 olarak ölçülerek po-
zitif görünümünü korudu. 
Endeks, 2021 yılının ilk çey-
reğiyle karşılaştırıldığında ise 
büyük ölçüde sabit bir trend 
izliyor. Bununla birlikte en-
dekste, 2021’in üçüncü çeyre-
ğinde kaydedilen rekor seviye-
ye kıyasla ise yüzde 12’lik bir 
düşüş söz konusu. Sektörün 
güncel durumunu gösteren 
Mevcut Durum Endeksi ise 

bir önceki çeyreğe kıyasla yüz-
de 4,4’lük hafif bir düşüşle 
130,71 olarak gerçekleşti. 

Gelecek Dönem Beklenti 
Endeksinin alt kırılımlarına 
bakıldığında, Nisan-Haziran 
döneminde sektördeki iş hac-
mi beklentisine ilişkin endeks, 
çeyrek bazda yüzde 9’luk bir ar-
tışla 148,31 puana ulaştı. İkin-
ci çeyrekte sektörün kârlılığına 
ilişkin endeks ise çeyrek bazda 
yüzde 7’lik bir düşüşle 93,26 
puana geriledi. Böylelikle 
kârlılık beklentilerine ilişkin 
endeks, 2020 yılının son çeyre-
ğinden bu yana ilk defa negatif 
bir görünüm sergilemiş oldu. 
Bu durum, yükselen yakıt ma-
liyetlerinden kaynaklı görünü-
yor. Gelecek üç ayda sektörün 
insan kaynakları ihtiyacına iliş-
kin endeks ise yüzde 6,3’lük bir 
düşüş göstererek 141,57 puana 

geriledi.
Sektördeki gelişmeleri değer-

lendiren KPMG Türkiye Ta-
şımacılık Sektör Lideri Yavuz 
Öner “Lojistik Güven Endeksi, 
2021 yılının üçüncü çeyreğin-
de rekor kırarak 143 puana 
ulaştığından bu yana hafif bir 
düşüş trendi içerisinde bulu-
nuyor. Buna karşın, görünüm 
hala pozitif. Ukrayna’daki savaş 
uluslararası ticareti ve özellikle 
denizyolu taşımacılığı rotala-
rını etkilemeye devam ediyor. 
Bölgeyle ticaretin yavaşlaması, 
limanlarda elleçlenen yükleri 
olumsuz etkiliyor. Bu duruma 
ek olarak, hava ve karayolu ta-
şımacılığı da artan maliyetlerle 
karşı karşıya. Ukrayna geçişi 
kapandığı için Türk tırları Gür-

cistan üzerinden ilerlemeye yö-
neldi, bu durum da büyük tıka-
nıklıklara yol açtı. Birçok TIR 
Gürcistan, Ermenistan ve Azer-
baycan sınırında kaldı. Ancak, 
Avrupa’nın Rusya üzerinden 
ticareti durdurmasının Türkiye 
açısından olumlu bir yanı ol-
duğunu da söylemek mümkün. 
Türkiye’nin ‘Bir Kuşak Bir Yol’ 
projesine sunduğu en önemli 
girişim olan Orta Koridor’daki 
demiryolunun stratejik önemi 
vurgulanmış oldu. Bu noktada, 
Orta Koridor’a yönelik gerekli 
altyapısal önlemlerin alınması 
kritik önemde. Diğer yandan, 
Türkiye’nin imalat satın alma 
yöneticileri endeksi (PMI), 
son 10 yılın en düşük sevi-
yesine geriledi. Savaş ve fiyat 
artışları tüketicilerden gelen 
talebi olumsuz yönde etkilemiş 
oldu.” dedi.

Lojistikle Sınanmak
Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve 

ambargolar, Türkiye’ye yeni kapılar 
açıyor. ABD’nin öncülüğünde AB ve di-
ğer Avrupa ülkeleri tarafından iştahla 
açıklanan ambargoların olumsuz so-
nuçları ambargo uygulayanları da et-
kiliyor. Ambargolara büyük ölçüde uy-
mayacağını açıklayan Türkiye, sadece 
Rusya için değil, Batı için de önemli bir 
seçenek durumuna geldi. Dahası Avrupa 
hava sahasını kullanamayan Rusya’nın 
batıya yönelik en önemli çıkış yolu da 
Türkiye oldu.

Denizlerde de ambargo şartları gide-
rek ağırlaşıyor. Limanlar sadece Rusya 
bayraklı gemilere değil, Rusya’ya uğrak 
yapan gemilere de ard arda kapanıyor. 
Düzenli hatlarda taşıma yapan gemile-
rin uğrakları yapılamıyor. Bazı arma-
törler uğradığı için yaptırımla karşılaş-
mamak adına Rus limanlarına gitmiyor. 
Yakıt bile alamamak gibi uygulamalarla 
karşı karşıya kalan armatörler her gün 
daha çok uzayan yaptırımlar listesine 
bir daha göz atmak zorunda kalıyor. 
Yüklenmiş bulunan yüklerin bırakmak 
için uğrayacaklarını belirten armatörle-
rin bazıları hiç uğramayacağını açıkla-
mışken, Rusya bağlantılı konteyner ta-
şımalarında da kriz derinleşiyor.  RO-RO 
hatları bir seçenek olarak düşünülse de 
Türkiye’de yüksek kapasiteli gemi bul-
mak mümkün değil, batılı operatörler 
ise ambargoya takılıyor. Rusya’ya yö-
nelik taşımalar ve bir şekilde Batı’nın 
almak zorunda olduğu Rus mallarının 
taşınmasında demiryolunda da hatırı 
sayılır bir seçenek üretmek, en azından 
kısa vadede mümkün görünmüyor. Geri-
ye karayolu kalıyor ki zaten bütün sıkı-
şıklık da burada başlıyor.

Bugün için Rusya’ya karadan tek 
gidiş yolu Gürcistan üzerinden geçiyor. 
Buradan gidiş her zaman ağır aksaktı, 
ancak şimdiki yoğunlukla birlikte bu 
taşımalar daha da aksamalı gerçekleşi-
yor. İstanbul’dan yola çıkan bir treyler 
Moskova’ya Gürcistan üzerinden ancak 
bir ayda varabiliyor. Türkiye kapısı iyi 
çalışsa da Gürcistan ile Rusya arasın-
daki geçiş kapısında tıkanmalar yaşanı-
yor. Gecikmelerin en önemli nedenlerinin 
başında güzergah ve kapıdaki sıkışıklık 
değil, belge yetersizliği geliyor... Böyle-
si bir dönemde belge sorunu yaşamak 
son derece anlamsız olmalı. Aslında bu 
konuda Rusya’yı masaya davet edip 
Türkiye’nin Rusya taşımalarına bağlı 
olarak yıllardır yaşadığı sorunlara ka-
lıcı bir çözüm getirmenin tam zamanı. 
Bunun için son derece net ve kararlı bir 
tutum gerektiğini daha önce yazmıştım.

Türkiye, Rusya ile dış ticaretinde 
her zaman zararlı olan taraftı. 28,9 
milyar dolar ithalata karşılık Rusya’ya 
5,7 milyar dolarlık ihracat yapan Tür-
kiye, lojistik sorunlarının çözülmesiyle 
birlikte Rusya’nın talep ettiği malların 
büyük çoğunluğunu temin ederek bu ti-
careti 40 milyar dolara da çıkartabilir. 
Fakat lojistik kadar ihracatta da finans 
ve ödeme sorunları yaşanıyor. Dövizin 
Türkiye’ye transferinde ve ödemelerin 

gerçekleşmesinde bazı bankaların çekin-
celeri ile karşılaşılıyor.

Bu arada bir de Türkiye üzerinden 
Rusya’ya giden mallar söz konusu. Am-
bargoya rağmen bazı Avrupa ülkeleri 
tarafından Rusya’ya satılan mallar ol-
duğu biliniyor. Bunların Türkiye üzerin-
den transit olarak Rusya’ya gitmesi söz 
konusu olduğu için, bu noktada Türk 
taşımacılarına büyük iş düşüyor. Bu 
aşamada malın çıkış ülkesi, faturasını 
Türk taşımacısı üzerinden düzenlemek 
istiyor. Oysa bunun hem Türk transit ta-
şıma mevzuatı açısından hem de para 
transferlerine ilişkin uygulamalar ne-
deniyle bazı sakıncaları bulunuyor. Öte 
yandan Türkiye’den geçerek gitmek üze-
re Rusya’ya satılmış olan ve yola çıkmış 
bulunan mallar henüz limanlara, de-
polara yığılmadı. Bir de işin yoğun yük 
trafiği yanı bulunuyor. Biraz geçmişe 
gidersek, İran-Irak savaşı sırasında iki 
ülke limanları bombalanmış, bu ülke-
lere gidecek mallar Türkiye limanların-
da yığılmış hatta liman dışına taşarak 
yaşamı olumsuz etkilemiş, memleketin 
neresinde ne kadar kamyon varsa liman 
şehirlerine getirilmiş ve bu malların ta-
şınması sağlanmıştı. Komşular arasında 
savaş yaşanması, savaşan ülkelerin ge-
reksinimlerinin de diğer komşuları tara-
fından sağlanmasını gerektiriyor.

Bu çalkantılı süreçte Rusya ve belki 
kısmen Türkiye de dahil ama en başta 
Avrupa, adeta Rusya – Ukrayna sava-
şına bağlı olarak ortaya çıkan lojistik 
gereksinimlerle, kimin neye ne kadar ya-
nıt vereceği, neye ne kadar dayanacağı 
test ediliyor. Ancak pandemi dönemin-
de başarılı bir sınav veren Türk lojistik 
sektörünün savaş günlerinde de başarılı 
çözümler üreteceğini biliyoruz. Yeter ki 
ülkeye talep yaratan taraflarla barış 
içinde olunsun. Bu savaşın daha uzun 
süre etkileri sürecek bir savaş olduğu-
na kuşku yok. Savaşın yarattığı lojistik 
gereksinimler kadar savaş sonrası için 
de büyük bir potansiyel var. Batı alemi 
ve özelde de Avrupa ile Rusya’nın ba-
rışması ve eski yolların yeniden canlan-
ması için nereden bakılırsa bakılsın 20 
yıla gereksinim bulunuyor. Putin, elini 
kolunu bağlamaya çalışanları başta de-
mir-çelik olmak üzere çeşitli madenler, 
gaz ve petrol, tahıl ve yağ gibi ürünlerin 
yanı sıra lojistik ile de sınıyor. Eğer bu 
lojistik için bir sınav olacaksa, Türkiye 
bu sınavın en başarılı ve çalışkan öğren-
cisi olacaktır.

BAKIŞLojistikte Güven 
2022’nin İlk Çeyreğinde 
Gücünü Koruyor
KPMG Türkiye ve 
İstanbul Üniversitesi 
iş birliği ile hazırlanan 
Lojistik Güven 
Endeksi, bu yılın ilk 
çeyreğinde 2021 
yılının son çeyreğine 
kıyasla yüzde 2’lik 
küçük bir düşüş 
kaydederek 125,47 
olarak ölçüldü ve 
pozitif görünümünü 
korudu. 
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ilker@aysberg.com
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Yeni nesil 17-HE diferansiyelleri yakıt tüketimini azaltmak için tasarlandı.
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PANDEMIDEN en fazla 
etkilenen sektörlerin ba-
şında ulaştırma sektörü 
geliyor. Bu dönemde özel-
likle havayolu, karayolu ve 
denizyolunda operasyonel 
sıkıntılar yaşandı. Küresel 
salgının hayata etkisi 2021 

yılında da devam etti. Sal-
gın küresel ticarette tedarik 
sıkıntısını da beraberinde 
getirdi.  Kovid-19 salgını 
pek çok sektörü etkilerken, 
en çok etkilenenlerden biri 
de lojistik sektörü oldu. 

E-ticaret sağladığı kon-

for ve alışveriş kolaylığı ile 
giderek kullanım oranını 
artırdı. Pandemi süreci ise 
bu dönüşümü insanların 
evlerinde kaldığı dönemde 
yaşadıkları zorunluluktan 
da kaynaklı olarak daha da 
hızlandırdı. E-ticaret sek-

törü pandemi sürecinde 
özellikle Türkiye’de rekor 
oranda büyüme yakaladı. 
T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 
açıkladığı son verilerde 
2021 yılının ilk 6 ayın-
da e-ticaret hacmi yüzde 
75,6’lık bir artış gösterir-

ken sektörün genel ticaret-
teki oranı ise yüzde 17,6 
olarak gerçekleşti. 

Kargo, kurye ve lojistik 
sektörü hizmet kalitesini 
her zaman en yüksek sevi-
yede tutmak amacıyla bu 
alandaki yatırımlarını ve 

çalışmalarını dünyadaki 
yeni gelişmeleri yakından 
izleyerek sürdürüyor. Son 
yıllarda daha çevreci adım-
lar atmak adına da sektör 
temsilcileri dijitalleşmeye 
yönelik olarak yeni projeler 
geliştirmeyi amaçlıyor.

LOJISTIK sektörünün ih-
racat şampiyonu olan Ekol, 
gerek e-ihracat, gerekse B2C 
market yeri ve son teslimat çö-
zümleri ile e-ticaretin büyüme 
stratejilerinin merkezinde yer 
alıyor. “Online sipariş sayıla-
rındaki hızlı yükseliş trendi 
ile ortaya çıkan yeni fırsat-
ları değerlendiriyor, altyapı 
ve teknoloji yatırımlarımıza 
ağırlık veriyoruz” diyen Ekol 
Türkiye Ülke Müdürü Arzu 
Akyol Ekiz 2022 yılında hem 
ihracatta hem iç pazarda e-
ticarete yatırım yapmaya ve 
yeni projeler geliştirmeye de-
vam edeceklerinin altını çizdi.

Ekol olarak Türkiye’de e-
ticaret sektörünün büyü-
mesini nasıl değerlendiri-
yorsunuz? 

E-ticaret sektörü, dünyada 
ve ülkemizde hızla gelişiyor. 
Çağımızın bir gereği olarak 
dijital dönüşüm süreci içeri-
sinde e-ticarete olan ilgi de 
her geçen gün artıyor. E-
ticaret Bilişim Sanayicileri 
Derneği (TÜBİSAD) tara-
fından açıklanan rapora göre, 
Türkiye’de e-ticaret sektörü 
2019’da yüzde 39 oranında 
artışla 83.1 milyar TL’lik bir 
hacme ulaştı. Dolar bazında 
yüzde 18 büyüyen sektörün 
2015-2019 arasında ortalama 
yıllık büyüme hızı yüzde 35 
oldu. 2020 ise Kovid-19 sal-

gının da etkisiyle e-ticaretin 
yılı oldu. 2021’de sektörde 
olumlu tablo devam ederken 
bu yıl da büyüme ivmesinin 
sürdüğünü görüyoruz.

E-ticaretteki gelişmeyle 
birlikte, lojistik sektöründe 
de yeniden yapılanma ihtiyacı 
doğdu. Lojistik şirketlerinin 
gelişen teknoloji, artan müş-
teri ihtiyaç ve beklentileri 
doğrultusunda dijitalleşme ve 
otomasyon yatırımlarına ağır-
lık vermeleri artık kaçınılmaz 
bir zorunluluk haline geldi. 

Sektörün büyüme ve ya-
tırım ihtiyacı sebebiyle yeni 
oyuncuların pazara dahil ol-
ması sevindirici. Beklentimiz 
teknolojik altyapı ve yeni ya-
tırımlarla pazarın büyümesini 
teşvik edici ve servis kalitesini 
artırıcı bir rol üstlenmeleri. 

Yeni ve özgün iş yapış şekille-
ri, müşteriler için olduğu ka-
dar servis sağlayıcılar için de 
örnek teşkil etmesi açısından 
sektöre katkı sağlayacaktır.

Kovid-19, e-ticaret pazarını 
ve dağıtım süreçlerini nasıl 
etkiledi? 

Salgın sürecinde özellikle 
karantina döneminde; üreti-
min devam etmesi, insanla-
rın ihtiyaçlarını karşılayabil-
mesi, gıdaya, yaşamsal öneme 
sahip ilaca ulaşabilmesi için 
tedarik zincirlerinin sürdü-
rülebilirliğin önemi daha da 
ön plana çıktı. 

Yaşam tarzı, iş yapış şekil-
leri ve alışkanlıklarımızı ciddi 
oranda değiştiren Kovid-19 
salgını, e-ticarette beklenenin 
de üzerinde bir hareketlilik 

yarattı. Yine TÜBİSAD ra-
poru, Kovid-19 salgınının 
etkisiyle 2020’de dünyada 
internet kullanan her beş ki-
şiden dördünün e-ticareti de-
neyimlediğini gösteriyor. 

Salgınla birlikte yedi yılda 
değişmesi beklenen tüketici 
alışkanlıkları, yedi haftada 
değişti. E-ticarete mesafeli 
olan ya da hiç e-ticareti kul-
lanmamış önemli bir kitle, 
salgın nedeniyle ilk kez bu 
kanallardan siparişler verme-
ye başladı. Sipariş sayıların-
daki bu hızlı yükseliş dağıtım 
sektöründe de önemli bir yo-
ğunluğa neden oldu. Online 
alışveriş taşımalarında 2,5 kat 
artış yaşandı. 

E-ticaret depolama hizmeti 
verdiğimiz müşterilerimizin 
hacimleri katlanarak arttı. 

Kargo sektörü bu beklenme-
yen artışı karşılamak konusun-
da ciddi sınavlar verdi. Bu hızlı 
yükseliş sektörü de bu alanda 
yatırım yapmaya yönlendirdi.

Son yıllarda e-ticaretin yay-
gınlaşması ile birlikte ürünle-
rin en hızlı şekilde depolanma-
sı ve nihai müşteriye doğru ve 
zamanında teslimi her geçen 
gün daha kritik bir performans 
göstergesi olmaya başladı.

E-ticarette müşteriler, 
ürünlerinin zamanında ve 
eksiksiz olarak en düşük 
maliyetle nihai tüketiciye 
ulaştırması beklentisindeler. 
Sürecin kaliteli ve sorunsuz 
bir şekilde yürümesi için en 
son teknolojik yeniliklerden 
faydalanmak ve hızlı iletişim 
içinde bilgiye anlık olarak 
ulaşabilmek müşterilerin 
en büyük talepleri olarak 
karşımıza çıkıyor. E-ticaret 
sektörünün ihtiyaçlarını, tek-
nolojik altyapı desteğimiz ve 
sürekli artan yatırımlarımız 
ile karşılamaya çalışıyoruz.

Ekol e-ticaret üzerinden 
yılda kaç adet ürünün da-
ğıtımı gerçekleştiriliyor? 
Ne tür teslimat modellerini 
kullanıyor? 

Türkiye’de e-ticaret üze-
rinden yılda 120 milyon adet 
ürün dağıtımının yapıldığı-
nı öngörüyoruz. Bu rakam 
neredeyse her yıl yüzde 38 
civarında büyümeye devam 
ediyor. Ekol’ün yıllık 30 mil-

yon paket yani yaklaşık 50 
milyon online ürün kapasitesi 
bulunuyor. Online siparişler-
de standart teslimat, aynı gün 
teslimat, zaman dilimli tes-
limat ve randevulu teslimat 
modelleri ön plana çıkıyor.

Dağıtım merkezleri veya 
depolar arasındaki iletişimin 
sağlanmasına olanak sağlayan 
Taşımacılık Yönetim Sistemle-
ri tedarik zinciri yönetiminin 
önemli bir parçası haline gel-
di. Giderek daha fazla fiziksel 
nesne barkodlar, radyo frekan-
sı tanımlama (RFID) etiketleri 
veya sensörler ile donatıldı-
ğından fiziksel nesnelerin bir 
kaynaktan başka bir noktaya 
hareketi tüm tedarik zinciri 
boyunca takip edilebiliyor. 

E-ticaret sektörünün gider 
kalemleri içinde lojistik ve 
dağıtım nasıl bir pay alıyor?

Tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde tüketiciler on-
line alışverişlerde standart 
teslimatlar için kargo ücreti 
ödemek istemiyor. Bu ne-
denle birçok üretici ve online 
perakendeci bu maliyetleri 
fiyatların içerisine ekleyerek 
fiyatlarına yansıtmak du-
rumdan kalıyor. Dağıtım ve 
lojistik maliyetleri ürün ve 
sektörüne göre değişmekle 
birlikte  elleçleme, stoklama 
ve uzun mesafe taşıma ve son 
tüketiciye teslimat maliyet 
kalemleri ana lojistik gider 
kalemlerini oluşturuyor.

6

Salgın ile birlikte 
fiziksel temasın 
en aza indirilmesi 
ve sosyal mesafe 
tedbirleri sonucu 
oluşan yeni iş 
süreçleri tüm 
iş kollarında 
dijitalleşme ve 
otomasyonun 
önemini arttırdı. 

EKOL E-TICARETE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDIYOR

Birinci sayfadaki haberin devamı
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GELIŞMIŞ network ağları ile 
Türkiye çıkışlı konsolidasyon-
ları için adrese teslim e-ticaret 
hizmeti sunan Globelink Üni-
mar, e-ihracat yapılan tüm pa-
zarlara sadece B2C değil B2B, 
B2G hatta C2C servisleri de 
sunmaya hazırlanıyor. Şirketin 
İcra Kurulu Komite Üyesi (Sa-
tış ve Pazarlama) Koray Çıtak, 
Globelink Ünimar’ın e-ticaret 
sektöründe büyümesini, sun-
dukları hizmetleri, planlanan 
yeni yatırım ve projelerini 
KargoHaber’e anlattı.

Globelink Ünimar olarak, 
müşterilerine entegre lojistik 
çözüm ortağı olma vizyonuyla 
Türkiye’deki tüm sektörleri ve 
yaşanan gelişmeleri yakından 
takip ettiklerini belirten Çıtak, 
“Pandemi süreci, şirketler için 
ciddi bir vizyon değişikliğini 
de beraberinde getirdi. Tüke-
ticilerin istek, ihtiyaç ve bek-
lentileri olağanüstü bir hızla 
değişti ve bu durum kalıcı hale 
geldi. Sadece ülkemizde değil, 
dünya genelinde e-ticarette 
birkaç yılda ulaşılması hedef-
lenen noktaya, pandemiyle 

beraber, çok kısa bir sürede 
ulaştık. Hız ve esnekliğin 
öneminin ciddi oranda arttı-
ğı bu ivmelenmede en önemli 
aktörlerin başında ise lojistik 
sektörü geliyor. Pandemi etki-
siyle yakalanan artış trendinin 
önümüzdeki yıllarda da devam 
edeceğini düşünüyorum. Ül-
kemiz açısından baktığımızda, 
Ticaret Bakanlığı’nın açıkladı-
ğı son verilere göre ülkemizde 
e-ihracatın ihracat içindeki pa-
yı yüzde 1 seviyelerinde. Diğer 
yandan Elektronik Ticaret İş-
letmecileri Derneği’nin verileri 
Türkiye’nin ilerleyen dönemde 
e-ticaretin en fazla büyüme 
göstereceği ülkeler listesinde 
yer aldığını gösteriyor. Tüm 
bu veriler ışığında e-ticaretin 
büyümesi için tüm uygun ko-
şulların oluştuğunu söyleyebi-
liriz.” dedi.

Pandemi döneminin başın-

dan itibaren tüketicilerin istek, 
ihtiyaç ve beklentileri çok hızlı 
bir şekilde değişiklik gösterdi-
ğini söyleyen Çıtak, “Özellikle 
teması en aza indirmek için gi-
yimden gıdaya tüm ihtiyaçların 
web sitelerinden ve uygulama-
lardan karşılanmaya başladığı 
bu süreçte e-ticaret pazarı hızla 
gelişirken dağıtım süreçlerinde 
ortaya iki temel beklenti çıktı: 
hız ve esneklik. Yine bu süreçte 
işletmeler için küresel tedarik 
zincirine iyi entegrasyon ve 
dijitalleşmeye ağırlık verilmesi 
başlıklarının da odağa otur-
duğunu söyleyebiliriz. Biz de 
Globelink Ünimar olarak, bu 
çok yönlü değişim karşısında 
kendi yol haritamızı çizdik ve 
çalışanlarımızın sağlığı başta 
olmak üzere şirketimizin, müş-
terilerimizin ve tüm paydaş-
larımızın risklerini minimize 
etmeye çalıştık. 

Hız ve esnekliğin temel 
beklenti olduğu bu dönem, 
farklı taşıma modlarına sahip 
olmanın ve operasyonel es-
nekliğin müşteri memnuniye-
ti üzerindeki önemini bir kez 

daha ortaya koydu. Globelink 
Ünimar olarak bu süreçte 
bölgesel ve global önlemleri 
yakından takip ederek sürece 
hızlı bir şekilde adapte olduk 
ve sunduğumuz hızlı, güveni-
lir ve esnek lojistik çözümle-
rimizle pandeminin yarattığı 
olumsuzlukları da azaltarak 
müşterilerimizin yüklerini is-
tedikleri her noktaya güvenle 
teslim ettik.” diye konuştu.

Globelink Ünimar olarak, 
mikro ihracat kapsamında sun-
duğumuz hizmetlerimizle ü-
rünlerin gönderim adresinden 
teslim alınarak depolanması-
na, konsolidasyon süreçlerinin 
tamamlanmasından istenilen 
noktalara teslimine kadar ola-
cak şekilde uçtan uça çözüm 
sunmaya devam etiklerini 
vurgulayan Koray Çıtak söz-
lerine şöyle devam etti: “Bu 
kapsamda ETGB, mikro ihra-
cat ve hızlı kargo kapsamına 
giren ürünleri e-ticaret lojistiği 
çözümlerimizle birleştirerek 
katma değerli hizmetler su-
nuyoruz. Uçtan uça kesinti-
siz hizmet sunabilmek adına 
Türkiye’de üç noktada bulunan 
depo ve dağıtım merkezleri-
mizle dijital gelişmelerden en 
üst seviyede faydalanmaya de-
vam ediyoruz. Bu süreçte ERP 
sistemimizin tam entegrasyona 
geçiş sürecini, akıllı veri yöneti-
mi çözümlerimizi ve son olarak 
mart ayında tanıttığımız UNI-
BOX BI’ı devreye alarak di-
jitalleşme sürecinde attığımız 
adımlara devam ediyoruz.

Bu yatırımlarla birlikte, 
müşterilerimize talep ettik-
leri her tip teslim imkanını 
güçlü network ağımızın da 
gücüyle vermekteyiz. Sadece 
yurt içinde değil, uluslararası 
gönderimlerde de varış nok-
tasındaki güçlü network alt-
yapımızla her noktaya teslim 
imkanı sunuyoruz.”

Ürünlerini yurtdışı pazarla-
ra açmak isteyen müşterilerine, 
gelişmiş network ağları ile Tür-
kiye çıkışlı konsolidasyonları 
için adrese teslim e-ticaret hiz-

meti sunuyor, e-ticaret lojistik 
hizmetleri ile ürünlerin tüke-
ticiye ulaşma sürecini etkin bir 
şekilde yönettiklerini kayde-
den Çıtak,  tüm bu yatırımlar i-
le birlikte e-ihracat yapılan tüm 
pazarlara sadece B2C değil 
B2B, B2G hatta C2C servisleri 
de sunmaya hazırlandıklarını 
sözlerine ekledi.

Lojistik dağıtımlarınızda 
kullandıkları elektrik, hibrit 
ya da diğer çevre dostu ulaşım 
araçları ile ilgili de bilgi veren 
Çıtak, “Globelink Ünimar 
olarak, dünyamızın deneyimle-
diği iklim değişikliği ve küresel 
ısınma başta olmak üzere çev-
resel sorunları yakından takip 
ediyor, sorunlarla mücadele 
edebilmek adına sürdürülebi-
lirlik politikamız kapsamında 
çalışmalarımıza yön veriyoruz. 
Aynı zamanda Avrupa Yeşil 
Mutabakatı gibi süreçleri de 
yakından takip ediyoruz. Lojis-
tik faaliyetlerimizi planlarken 
doğaya ve çevreye mümkün 
olduğunca en az etkiyi yarata-
cak alternatifleri seçmeye özen 
gösteriyoruz. Bu kapsamda 
başarıyla sürdürdüğümüz in-
termodal taşımacılık çözümle-
rimiz ile tüm taşıma modlarına 
entegre olarak kesintisiz, hızlı, 
güvenli ve esnek hizmet sun-
maya devam ediyoruz” açıkla-
masını yaptı.

Hızla gelişen bilgi teknoloji-
leri ve dijitalleşme, tüm sektör-

lerde olduğu gibi lojistik sektö-
ründe de çığır açan değişimleri 
beraberinde getirdiğinin altını 
çizen Çıtak sözleri şöyle sür-
dürdü: “Şu anda kullanılmaya 
başlanan ve ilerleyen günlerde 
daha geniş kitlelere yayılacak 
giyilebilir teknolojiler, sürücü-
süz araçlar, akıllı depolar, ya-
pay zeka, nesnelerin interneti, 
robotik çözümler, büyük veri 
analitiği teknolojileri, makine 
öğrenmesi ve M2M teknoloji-
si gibi dijital yenilikler lojistik 
iş süreçlerine entegre edilerek 
ham madde tedarikinden ürü-
nün son tüketiciye teslimine 
kadar olan tüm süreçleri yeni-
den yapılandıracak.”

Globelink Ünimar olarak 
temel felsefelerinin, müşteri-
lerinin ihtiyaç duydukları tüm 
alanlarda hizmet sağlamak 
olduğunu dile getiren Çıtak, 
“Bu kapsamda depolama, e-
ticaret lojistiği, yurtiçi taşı-
macılık & parsiyel dağıtım ve 
katma değerli servislere ağırlık 
vermeyi, hizmet ağımızda bu-
lunan uçtan uca çözümlerimiz 
ile potansiyel müşterilere eri-
şerek müşteri ağımızı genişlet-
meyi planlıyoruz.

Pandemi öncesinde başladı-
ğımız dijital dönüşüm projele-
rimize devam ederken, mevcut 
hizmetlerimiz olan uluslarara-
sı denizyolu, havayolu ve ka-
rayolu taşımacılığı çözümleri-
mizde daha da etkin olacağız. 
Müşterilerimize kesintisiz 
hizmet sunabilmek adına net-
work ağımızı genişletirken, 
Türkiye’deki hizmet noktaları-
mızı da artırmayı planlıyoruz” 
ifadesini kullandı.

GLOBELINK ÜNIMAR TÜRKIYE’DEKI HIZMET NOKTALARINI ARTIRACAK

Lojistik dağıtımlarınızda 
kullandığınız elektrik, hib-
rit ya da diğer çevre dostu 
ulaşım araçlarınız var mı?

Dünyanın dört bir yanında 
dolaşarak ticaretin sorunsuz 
işlemesini sağlayan araçla-
rımızın, bu esnada dünyaya 
verdiği zararı en düşük se-
viyeye indirmek için başlat-
tığımız proje kapsamında; 
filomuzdaki bütün çekicileri 
2011 sonu itibarıyla yenile-
yerek Euro 5 standartlarına 
uygun hale getirdik.

Avrupa’da kendi tesisleri-
mizle faaliyet gösterdiğimiz 
ülkelerin çoğunda Euro 6 
araçlar ile hizmet veriyoruz. 
Şu an tamamı Euro 5 ve Euro 
6 araçlardan oluşan genç, çev-
reci filoya sahibiz. 

Yeşil lojistiğe ve sürdürü-
lebilirliğe verdiğimiz önem 
doğrultusunda filomuza 
elektrikli araçları dahil edi-
yoruz. Çevreci yatırımları-
mız için yıllık 5 milyon Avro 
bütçe ayırıyoruz. Filomuzda 
biyoyakıt kullanımını artırır-
ken, elektrikli araçlara dönü-
şüm sürecini üç yıl içerisinde 
başlatmayı planlıyoruz.  

Yakın gelecekte hangi tek-
nolojiler e-ticaret lojistiğine 
yön verecek?

E-lojistikte; Lojistik 4.0,  
E-Lojistik Bulut Bilgi İşlem 
(Cloud Computing) Tekno-
lojisi, sürücüsüz araçlar (Au-
tonomous Vehicles) gibi tek-

nolojiler gündemde. 
Özellikle Depo Yönetim 

Sistemlerinde (WMS) akıllı 
yönetim anlayışının kabulü 
ve uygulanması depo faaliyet-
lerini tedarik lojistiğinin ge-
lecek gereksinimlerine uygun 
hale dönüştürüyor. Depolar-
daki malların sayımını hata-
sız ve hızlı yapabilmek için 
drone kameraların depodaki 
malları saydığı ve belirli bir 
düzende kaydettiği, bu saye-
de verimliliğin ciddi oranda 
arttırıldığı sistemlerin gelişti-
rilmesi çalışmalarının devam 
ettiğini görüyoruz.

2022 yılı için hem sektör 
hem de firma olarak bek-
lentiniz nedir? Planlanan 
yeni yatırımlar ve projeleri-
niz var mı?

Lojistik sektörü 2021 yı-
lında ciddi bir büyüme trendi 
gösterdi. Dünya lojistik pa-
zar büyüklüğü 2021 yılının 
sonunda 5,5 trilyon dolar 

civarında gerçekleşti. 
Beklenenin üzerindeki 
bu büyüme trendinin 
2022 yılında da devam 
edeceğini, iş hacimle-
rimize olumlu yansı-
malarını göreceğimiz 
bir yıl olacağını düşü-
nüyorum. Açıklanan 
ihracat verilerinden de 
görüldüğü üzere hare-
ketlilik devam ediyor. 

Gerek e-ihracat, 
gerekse B2C market 
yeri ve son teslimat 
çözümleri ile büyüme 
stratejimizin en kritik 
yapı taşlarını e-ticaret 
oluşturuyor ve büyüme 
stratejimizin merke-
zinde yer alıyor. Onli-
ne sipariş sayılarındaki 
hızlı yükseliş trendi ile 
ortaya çıkan yeni fır-
satları değerlendiriyor, 
altyapı ve teknoloji 
yatırımlarımıza ağır-
lık veriyoruz. 2022, 
hem ihracatta hem iç 
pazarda e-ticarete ya-
tırım yapmaya ve yeni 
projeler geliştirmeye 
devam edeceğimiz bir 
yıl olacak. 

B2C dağıtımı ger-
çekleştirmek üzere 
global bir müşterimiz 
için Belçika depomuzu 
kısa bir süre önce ha-
yata geçirdik. Operas-
yonlarımız büyüyerek 
devam ediyor.

Ekol Türkiye Ülke Müdürü 
Arzu Akyol Ekiz

Globelink Ünimar 
İcra Kurulu Komite Üyesi 

(Satış ve Pazarlama)
Koray Çıtak
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önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 69’luk artışla 
381,5 milyar TL olarak 
gerçekleşirken, sipariş adet-
leri ise yüzde 46 artış ile 2 
milyar 297 milyon adetten 
3 milyar 347 milyon adede 
yükseldi. Aynı yıl peraken-
de e-ticaret hacmi 234 mil-
yar TL, e-ticaretin genel ti-

carete oranı ise yüzde 17,7 
olarak gerçekleşti. 

Öte yandan e-ticaretin 
popüler hale gelmesiyle de 
birçok farklı model ortaya 
çıktı. Bu modeller kısaca, 
B2B (Business to Business), 
B2C (Business to Consu-
mer), C2C (Consumer to 
Consumer) ve B2G (Busi-
ness to Government) olarak 
adlandırılıyor.

Yakın gelecekte hangi tek-
nolojiler e-ticaret lojistiği-
ne yön verecek?

Mobil üzerinden gerçekle-
şen e-ticaret hacmi, pandemi 
öncesi toplam e-ticaret paza-
rında yüzde 41’lik paya sa-
hipken, pandemiyle birlikte 
bu oran yüzde 53’e yükselmiş 
durumda. İleride akıllı tele-
fon kullanım oranının daha 
da artmasına paralel olarak 
yeni, pratik ve güvenli öde-
me yöntemlerinin daha fazla 
gelişeceğini öngörüyoruz. 

aksesuar sektöründe ise yüz-
de 26’lık artış yaşandı. Online 
alışverişi tercih eden iller sıra-
sıyla İstanbul, Ankara, İzmir, 
Kocaeli, Antalya ve Bursa oldu.

Ciddi bir ivme yakalayan e-
ticaret sektöründeki büyüme ve 
yatırımların tüm hızı ile devam 
edeceğini söyleyen Ekmekçi, 
“Tüketiciler için e-ticaretteki 
uygun fiyat seçenekleri ve kolay 
alışveriş süreçleri çekici unsur-
lar olarak öne çıkmaya devam 
edecek. E-ticaretteki artış sü-
recinin yine tüketici taleplerine 
yönelik yapılacak yatırımlarla 
2022’de 560 milyar TL’yi geç-
mesini öngörüyoruz. 2022’de 
aynı zamanda vergi indirimle-
ri, devlet destekleri ve global 
platformların yatırımları ile 
e-ihracatın büyük bir ivme ka-
zanacağını düşünüyoruz” dedi.

Türkiye’de lojistik ve e-
ticaret sektörünün pandeminin 
etkisiyle birlikte hızlı bir dö-
nüşüm yaşadığını söyleyen Ek-

ONLINE alışverişteki ar-
tan talep ve tüketicinin hızlı 
teslimat beklentisi lojistik 
sektörünün gelişim hızı-
nı  artırdı. Dijital dünyanın 
beraberinde getirdiği tek-
nolojik dönüşümler sürdü-
rülebilirliğin ve çevre dostu 
yaklaşımların önemini her 
gün daha da hatırlatıyor. 
Alıcı ile satıcıyı buluşturan 
bir alışveriş platformu olan 
GittiGidiyor, iş birliği içeri-
sinde olduğu kargo ve lojistik 
firmalarının elektrik, hibrit 
ve çevre dostu uygulamalara 
sahip olmasına dikkat ediyor. 
GittiGidiyor Strateji ve Ope-
rasyonlar Direktörü Taner 
Anlatıcı, GittiGidiyor’un iş 
yapış modelleri, operasyonel 
akışları, sürdürülebilirlik ve 
çevre dostu yaklaşımları hak-
kındaki soruları KargoHaber 
için cevapladı.

Kovid-19, e-ticaret paza-
rını ve dağıtım süreçlerini 
nasıl etkiledi? 

Kovid-19 ile birlikte dün-
yada ve ülkemizde dijitale 
yönelim hızla artarken, bu 
durum tüm sektörlerin geli-
şim süreçlerinde etkili oldu. 
Tüketiciler artık online ka-
nalları eskisinden çok daha 
fazla tercih ediyor. E-ticaret 
sektöründe faaliyet gösteren 
firmalar da kullanıcıların 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
adına teknolojilerini ve hiz-
met çeşitliliğini geliştirmek 
için çalışıyorlar.

PANDEMININ etkisiyle e-
ticaret sektörünün 2021’de de 
artışını sürdürdü. 2021 yılında 
e-ticaret hacmi 381,5 milyar TL 
olarak gerçekleşirken, sipariş sa-
yısı, bir önceki yıla göre yüzde 
46 artışla 3 milyar 347 milyon 
adede ulaştı. Elektronik Ticaret 
İşletmecileri Derneği (ETİD) 
Başkanı Emre Ekmekçi, Türki-
ye’deki e-ticaretin genel duru-
munu ve 2022 yılı beklentilerini 
KargoHaber’e anlattı.

Diğer yandan alışveriş, 
eğitim, sağlık ve bankacılık 
gibi alanlarda sıklıkla kullan-
dığımız kurumlara internet 
altyapıları aracılığıyla erişi-
min artması, geleceğe yöne-
lik bir teknoloji devrimine 
gidildiğini gösteriyor. Tüm 
bunlar hayat koşullarının da 
buna göre tekrar düzenlene-
ceğinin işaretini veri-
yor. Başka bir deyişle, 
hayatımızdaki çeşitli 
sosyal alanlar, içinde 
bulunduğumuz çağın 
özellikleriyle şekilleniyor. 

E-ticaret üzerinden yılda 
kaç adet ürünün dağıtımı 
gerçekleştiriliyor? Ne tür 
teslimat modellerini kulla-
nıyor? 

Salgınla birlikte büyük 
bir ivme yakalayan e-ticaret 
sektörü, 2021 yılında da 
yükselişini sürdürdü. Ülke-
mizdeki e-ticaret hacmi bir 

Elektronik Ticaret Bilgi 
Sistemi ETBİS verilerine gö-
re sipariş sayısı ise bir önce-
ki yıla göre yüzde 46 artışla 
3 milyar 347 milyon adede 
ulaştı. E-ticaretin gelişimi 
açısından önemli bir kriter 
olan e-ticaretin genel ticarete 
oranı ise yüzde 17.7 olarak 
gerçekleşti. Bu oranın en yük-
sek olduğu ay ise yüzde 20.4 
ile e-ticarette kampanya ayı 
olarak bilinen Kasım ayı oldu. 
Ülkemizde 2021 yılı itibarıyla 
e-ticaret faaliyetinde bulunan 
484 bin 347 işletmenin 26 bin 
442 adedi kendi sitesinde satış 
yaparken, 472 bin 604’ü pa-
zaryerlerinde faaliyet gösterdi.

Bir önceki yıla göre e-ticaret 
konaklama sektöründe yüzde 
175, gıda ve süpermarket sek-
töründe yüzde 162, seyahat, 
taşımacılık depolamada yüzde 
113, hava yolları sektöründe 
yüzde 98, yemek sektöründe 
yüzde 78, giyim, ayakkabı ve 

diyor Express, siparişleri er-
tesi gün teslimat garantisiyle 
kullanıcılarımıza ulaştırıyor. 
Satıcılar için de daha uygun 
fiyatlı kargo imkânı sunan 
GittiGidiyor Express hiz-
metimizi ilk etapta İstanbul, 
Ankara, İzmir, Bursa ve Ko-
caeli olmak üzere 5 şehirde 
sunmaya başladık. Bunun 
ardından Afyonkarahisar, 
Sakarya, Eskişehir, Balıke-
sir ve Tekirdağ olmak üzere 
hizmet noktalarımıza 5 yeni 
şehri daha ekledik. Önümüz-
deki dönemde 10 şehri daha 
GittiGidiyor Express ağına 
dahil etmeyi ve bu hizmeti-
mizi toplamda 20 şehre ulaş-
tırmayı hedefliyoruz.

Diğer yandan “smart-
locker” gibi müşterilerin 
talep ettikleri noktalardan ü-
rünleri teslim almalarını sağ-
layan yöntemlerin Avrupa’da 
da yaygın olarak sunulmaya 
başlanmasıyla depolama 
alanı ihtiyacı da bir diğer ö-
nemli başlık olarak öne çıkı-
yor. E-ticaretin büyümesine 
paralel olarak, yeni depola-
ma alanlarının önümüzdeki 
yıllarda önemli bir yatırım 
alanı olacağı, yapılan anket 
çalışmaları ve müşteri bek-
lentileri ile doğrulanıyor. 

2022 yılı için hem sektör 
hem de firma olarak bek-
lentiniz nedir? Planlanan 
yeni yatırımlar ve projeleri-
niz var mı?

GittiGidiyor olarak gele-

si için operasyonel süreçlerin 
de iyi bir şekilde yürütülmesi 
gerekiyor. Burada da lojistik, 
depolama ve dağıtım kanalla-
rı ön plana çıkıyor. Doğru bir 
şekilde planlanmış lojistik yö-
netiminin olmaması, e-ticaret 
alanındaki tüm çalışmaların 
boşa gitmesine neden olabi-
liyor. Lojistik sürecinin iyi 
planlanması ve yönetilmesi, e-
ticaret şirketinin daha verimli 
çalışmasını ve temellerinin 
sağlam olmasını sağlıyor. Sa-
tın alınan ürünlerin tüketici-
ye sağlıklı ulaşımı, ürünlerin 
gereken koşullar altında de-
polanması ve dağıtım kanal-
larındaki işleyiş başlıca konu 
başlıklarını oluşturuyor. E-
ticaret yapan firmalar bu baş-
lıklar altında kendilerine en 
uygun koşulları sağlayan şir-
ketler üzerinden ilerliyor. Bu 
noktada lojistik firmalarının 
e-ticaretin büyümesine ayak 
uyduracak şekilde büyümesi 

cek hedeflerimiz kapsamın-
da içgörü odaklı stratejiler 
geliştiriyoruz. Müşterilerimi-
zin veri bütünlüğünü, gizlili-
ğini ve güvenliğini korumayı 
en temel önceliklerimiz ara-
sında görüyoruz. Bu nedenle 
tüm temas noktalarında ana-
litik bir kültür geliştirerek en 
iyi deneyimi sunabilmek için 
entegre bir müşteri ve ürün 
ilişkisi kuruyoruz. 

Bununla birlikte inovas-
yon her zaman en önem 
verdiğimiz konuların başın-
da geliyor. Talepleri karşıla-
manın ve hizmet maliyetini 
dengelemenin yanı sıra seg-
mentasyon çalışmalarıyla 
kullanıcılarımıza alakalı, 
değerli, farklılaştırılmış ü-
rünler sunmaya çalışıyoruz. 
Kusursuz müşteri deneyim-
leri tasarlayabilmek ve suna-
bilmek için platformumuzun 
teknolojisini sürekli olarak 
geliştiriyoruz. Ayrıca uyumlu 
ve güçlendirilmiş bir iş gücü-
ne sahip olmak, çalışanlara 
etkin araçlar temin etmek, 
bilgi gizliliğini ve güvenli-
ğini korumak için teknoloji 
sistemlerinden yararlanmak 
da oldukça önemli noktalar. 
Tüm bunların yanı sıra e-
ihracat vasıtasıyla yeni pazar-
lara ve müşterilere erişmeyi, 
pazara giriş hızını artırmayı, 
maliyetleri azaltmayı veya ye-
tenek boşluklarını tamamla-
mak için üçüncü partilerden 
etkin bir şekilde yararlanma-
yı çok önemsiyoruz.

ve sistemin gerisinde kalma-
dan kendilerini yenilemeleri 
gerekiyor” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıllarda özel-
likle kampanya dönemlerinde 
ürün teslimatları konusunda 
sorunlar yaşandığı bilgisini ve-
ren Ekmekçi, “Pandemi tüm 
firmalarda e-ticaret kültürünü 
uyandırdı. Hiç bulunamayan 
ürünler kolay erişilebilir oldu 
ve bu bağlamda hızlı kargo sis-
temleri de gelişimini sürdürdü. 
Teslimat konusunda yenilikçi iş 
modellerinin hayata geçirildi. 
Bu kapsamda AVM’ler, esnaf 
ve benzin istasyonları teslimat 
noktası hizmet vermeye baş-
ladı. Bu yeni düzenlemelerle 
lojistik alanındaki istihdamla 
da sektörde yaşanan sorunlar 
en aza indirildi. Önümüzdeki 
dönemde de bu tür düzenle-
melerle sektörün gelişimini 
sürdürmesini bekliyoruz” dedi.

Buradan hareketle de mobil 
e-ticaretin, Türkiye e-ticaret 
pazarı içindeki payının 2025 
yılında yüzde 80’e yükselece-
ğini düşünüyoruz. 

Diğer yandan büyük 
veriyi işleyen yeni tekno-
lojiler, şirketlerin değişen 
tüketici tercihlerini başarılı 
bir şekilde öngörerek kişi-
selleştirilmiş pazarlama fa-
aliyetlerinde bulunmasına 
olanak tanıyor. Bu kapsam-
da biz de tüketicinin ihti-
yaçlarını ön planda tutarak 
hız, kolaylık ve kişiselleştir-
me başta olmak üzere, her 
açıdan alışveriş deneyimini 
iyileştiren çözümler sunma-
yı önceliklendiriyoruz. 

Lojistik hizmetleri konu-
sunda şirketler, müşteri bek-
lentilerini karşılamak adına 
farklı çözümler uyguluyor. 
Özellikle artan şehir içi lojis-
tik dinamiğinin ihtiyaçları, 
şirketleri son kilometre (last-
mile) dağıtım konusunda 
farklı stratejiler uygulamaya 
itiyor. Bu durum e-ticaret 
şirketlerini, lojistik şirketle-
rini ve üçüncü parti şehir içi 
odaklı taşıma hizmetlerini 
hız odaklı teslimat konusun-
da girişimlerde bulunmaya 
yönlendiriyor.

Biz de bu doğrultuda sa-
tıcılarımızın ve kullanıcı-
larımızın taleplerine kulak 
vererek hızlı teslimat uygu-
lamamızı hayata geçirdik. 
Netlog Lojistik iş birliği ile 
gerçekleştirdiğimiz GittiGi-

mekçi sözlerine şöyle devam et-
ti: “Her iki sektörde süreçlerine 
dijitale taşımak zorunda kaldı. 
İş yapış biçimlerinde bu yönde 
güncellemeler yapıldı. Tüketici 
tarafında da hiç online alışveriş 
yapmayan kişiler bile e-ticaret 
ile tanıştı. Bunun yanında onli-
ne alışveriş platformu olmayan 
internetten satış sistemlerini 
kurdu. Bu dönemde gündemin 
gerisinde kalmadan dijital dün-
yaya ayak uydurabilen firmalar 
ön plana çıktı. İki sektörde de 
dijitalleşmeyen veya dijitalleş-
meye direnen firmaların geri-
de kalmama adına sistemlerini 
dijitale taşımaları gerekiyor. Bu 
yönde sektörün gelişimine kat-
kı sağlayan devlet destekleri ve 
çalışmaları takip etmek büyük 
önem arz ediyor.”

E-ticaret alanında lojistiğin 
büyük önem arz ettiğini vur-
gulayan Ekmekçi, “E-ticaret 
alanındaki çalışmaların başa-
rılı bir şekilde yürütülebilme-

GITTIGIDIYOR EXPRESS DAĞITIM AĞINI GENIŞLETMEYI SÜRDÜRÜYOR

E-TICARET YATIRIMLARLA 560 MILYAR LIRAYI AŞACAK

8

GittiGidiyor Strateji ve 
Operasyonlar Direktörü

Taner Anlatıcı

ETİD Başkanı Emre Ekmekçi
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BAKANLIK tarafından hazırlanan 
“Kombine Taşımacılık Yönetmeli-
ği” Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum 
çerçevesinde hazırlanan yönetmelik-
le, kombine yük taşımacılığı ve yeşil 
lojistik faaliyetlere ilişkin esaslar be-
lirlenerek bütünleşik, dengeli ve çev-
reyle dost bir taşımacılık düzeninin 
oluşturulmasının desteklenmesi ve 
teşvik edilmesi amaçlandı, “kombi-
ne yük taşımacılığı” ve “yeşil lojistik 
faaliyetlerinin” kapsamı belirlendi.

Faaliyetlerin “yeşil lojistik faali-
yetler” kapsamında olması için iş-
letmelerin yılda en az 200 kombine 
yük taşımacılığı seferi gerçekleştir-
mesi, enerji tüketiminin en az yüzde 
5’inin yenilenebilir enerji kaynakla-
rından üretilen elektrikten karşılan-
dığını gösteren belge ve sertifikaya 
sahip olması, Düşük Küresel Isınma 
Potansiyeli değerine sahip gazlar 
içeren iklimlendirme sistemleri kul-
lanması gerekecek.

Ayrıca işletmenin yıllık asgari 
yüzde 5 yeşil paketleme faaliyeti 
yürütmesi, Orman Genel Müdürlü-
ğüne Türkiye genelinde uygun bulu-
nan ağaçlandırma sahaları için yılda 
en az 500 adet fidan bağışı yapması, 
sıfır atık yönetim sistemine ve gerek-
li bazı belgelere sahip olması da ara-
nan şartlar arasında yer alacak.

Yeşil lojistik belgesi
ücretsiz olacak

Yönetmelikte “yeşil lojistik bel-
gesi” için aranan şartlar ve talep 
edilen belgelere ilişkin bilgiler de 
yer aldı. Söz konusu belge, süresiz 
düzenlenen, ücretsiz bir belge ola-
cak. Başvurular her yıl ocak ayında 
yapılacak ve bu takvim haricinde 
yapılan başvurular değerlendirmeye 
alınmayacak.

Bu belge başvuruları sadece Ba-
kanlık Kayıtlı Elektronik Posta ad-
resi üzerinden kabul edilecek.

Her 2 yılda bir 
“yeşil lojistik ödülleri” verilecek

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme 
Genel Müdürlüğü tarafından her iki 
yılda bir yeşil lojistik ödülleri verile-
cek. Ödüllere aday olmaya hak ka-
zanmak için yeşil lojistik faaliyetle-
rin en az 2 yıl boyunca sürdürülmüş 
olması gerekecek.

Teşvik, muafiyet, istisna ve/veya 
kolaylıklardan Yeşil Lojistik Bel-
gesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler 
yararlanabilecek.

Yeşil lojistik belgesi sahibi işlet-
melere, belge geçerlilik süresi da-
hilinde ilk kez başvurulan yetki ve 

faaliyet belgeleri ücretleri ile bazı 
belgelerin yenileme ücretlerinde 
yüzde 50 indirim uygulanacak.

İşletmenin taşımacı yetki belgesi 
eki taşıt belgesine ilave edilecek 100 
taşıt için taşıt kartı ücretinde yüzde 
95 indirim yapılacak.

UBAK İzin Belgesi başvurularında 
ise işletmeye ilave 5 puan verilecek.

Yeşil Taşımaya 
Bakanlıktan Destek

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, “yeşil lojistik 
belgesi” sahibi işletmelere, 
taşıma yetki ve faaliyet 
belgeleri ile taşıt kartı 
ücretlerinde indirim 
uygulayacak. 
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ki seneye hazırlanırız ancak aynı 
zamanda da her zaman farklı, 
olası olumsuzluklar için alter-
natif senaryoları da beraberinde 
çalışırız. Bu bize her daim riskle-
ri önceden görebilmeye ve ber-
taraf edebilmeye, krizleri daha 
iyi yönetmeye imkan vermiştir. 
Dolayısıyla her başlattığımız ye-
ni hizmeti mutlaka çok sağlam 
temellere oturturuz. Karayo-
lunda örneğin bugün 17 ülkeye 
haftalık ve düzenli hizmet veren 
tek freight forwarding şirketi 
olduğumuzu söyleyebilirim. 
Hava ve denizyolunda ise geniş 
acente ağımızla global ölçekte 
bir kapsama alanımız var. Di-
ğer önemli bir konu ise hizmet 
verdiğimiz sektör çeşitliliğimiz. 
Bu da bizim büyümemizde çok 
önemli bir pay almaktadır. Çün-
kü örneğin kriz ortamlarda her 
sektör aynı oranda etkilenmez. 
Sizin hizmet ağınız ve hizmet 
verdiğiniz sektör çeşitliliği çok 
olursa sisteminizi çok daha sağ-
lıklı ve sürdürülebilir bir şekilde 
organize edebiliyorsunuz. 

Şirketinizin kadın çalışan-
larının sayısının yüksek ol-
duğunu görmekteyiz. Bu da 
iş yaşamında ve her alanda 
kadınlara verdiğiniz değer ve 
önemi gösteriyor. Galata’nın 
bu konuda öncülük de ettiği-
ni biliyoruz. Bu konuda neler 
söylemek istersiniz?

Bizim için bir işin kadını ve-
ya erkeği yoktur. O işin sahibi 
vardır. Biz ilk günden bu yana 
her zaman buna inandık ve bu-
nu savunduk. Bugün ekibimizin 
neredeyse yüzde 50’si kadındır 
lakin yönetim ekibimizin yüzde 

ALBINI & Pitigliani Spa’nın 
(Alpi World) yüzde 50 iştira-
kiyle 1997 yılında kurulan Ga-
lata Taşımacılık, 25’inci yılını 
kutluyor. 13 kişi ile yola çıkan 
şirket, bugün 250’nin üzerin-
de çalışanı ile Türkiye lojistik 
sektörünün önemli oyuncula-
rından biri haline geldi. Yatı-
rımlarına intermodal taşıma-
cılık alanında da devam eden 
şirketin Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Ve CEO’su Vit-
torio Zagaia, bu alana öz mal 
45”PW High Cube konteyner-
ler ile girmeyi tercih ettikleri-
nin altını çizerek, Galata’nın 
geniş kapsama alanı sayesinde 
bu hizmeti şirketin diğer hiz-
metlerine çok iyi entegre ettik-
lerine inandıklarını ifade etti.

Sayın Zagaia, Galata 
Taşımacılık’ın 1990’lı yıllar-
da taşımacılık ve lojistik sek-
töründe başlayan serüvenini 
KargoHaber okuyucuları için 
özetler misiniz?

Şirketimizi, 1945 yılında 
kurulmuş olan İtalya’nın en 
köklü forwarding ve lojistik 
şirketlerinden Albini & Pi-
tigliani Spa’nın (Alpi World) 
yüzde 50 iştirakiyle 1997 yı-
lında İstanbul’da kurduk. 13 
kişi ve sadece İtalya karayolu 
taşıması yapan bir şirket olarak 
çıktığımız yola, bugün 250’nin 
üzerinde bir ekip ve İstanbul 
merkez ofis dışında, Çatalca 
ve Bursa lojistik depolarımız, 
İstanbul havalimanı ofisimiz, 
Bursa, İzmir, Mersin şubeleri-
miz ve Ankara temsilciliğimiz 
ile devam ediyoruz. Karayolu, 
havayolu, denizyolu ve inter-
modal taşımacılıkta bir freight 
forwarding şirketi olarak faa-
liyet göstermekteyiz. Bununla 
beraber katma değerli lojistik 
hizmetler ve yurtiçi dağıtımda 
da gün geçtikçe büyüyen bir 
hacmi yönetmekteyiz.

Bu yıl 25’inci yılınızı kutlu-
yorsunuz. 25 yılda sektörün 

ulaştığı seviye ve Galata’nın 
sektör içindeki konumu ve 
katkıları konusunda neler 
söylemek istersiniz?

Senede 100 binin üzerinde 
yük elleçleyen bir firma ko-
numundayız. Üst üste 3 sene 
Türkiye’nin en iyi işverenleri 
listesinde yerini alan şirketimiz, 
2021 yılında ise Türkiye İhra-
catçılar Meclisi’nin Türkiye’nin 
en büyük hizmet ihraçatçıları 
listesinde de ilk 10’da yerini 
aldı. Sektörümüze her daim ye-
nilik ve hizmet kalitesini en üst 
seviyeye taşımak adına kurgu-
lanmış bir yapıya sahibiz. 

Galata’yı freight forwarder ola-
rak tanıyor ve bu alandaki uz-
man ve tecrübeli ekibiyle hızla 
büyüdüğünü biliyor ve yakın-
dan takip ediyoruz. Zaman 
içinde şirketiniz nasıl evrildi 
ve bugün Galata için tam an-
lamıyla entegre lojistik şirketi 
diyebilir miyiz? Hem freight 
forwarding hem de lojistiğin 
tüm dallarında verdiğiniz hiz-
metleri kısaca anlatır mısınız?

Biz tutucu bir yapıya sahibiz. 
Yani sağlam adımlarla hedefe 
doğru yürümeyi ekip olarak be-
nimsemiş bir organizasyonuz. 
Her daim şirketimizin hedefle-
rini belirlerken gerçekleşebilir 
ve gerçekçi bütçelerle bir sonra-

Pandemi sektörümüzün 
önemini bir defa daha gözler 
önüne serdi. Pandemi süresin-
ce uygulanan kısıtlamalarda 
hayatımızı aksatmadan idame 
ettirebilmiş olmamızdaki payı 
tartışılmaz çok önemlidir. Biz 
başlattığımız teknolojik dönü-
şüm sayesinde pandemi süre-
since evden çalışma sistemi ile 
yönettik ve şu anda da önemli 
bir bütçeyi bu teknolojik deği-
şimin sürdürülebilirliği kullan-
maya devam ediyoruz. 

2019 ile 2021 yılını kıyasladı-
ğınızda ne oranda büyüdünüz?

Bütçelediğimiz ve hedefledi-
ğimiz oranların ortalama yüzde  
20’nin üzerinde bir büyüme 
söz konusu oldu. 2020’de fark-
lı ürünlerin taşımacılığından 
kaynaklanan bir büyüme ve 
lojistik kökenli bir artış varken, 
2021’de ise bunu doğru öngö-
rerek ve hesaplayarak bütçe-
lerimize ekledik ve bunda da 
beklentilerimiz doğrultusunda 
büyümeye devam ettik. Kısa-
cası olumlu etkilendik diyebi-
lirim ancak en önemlisi her bir 
çalışanımız farklı bir tecrübeye 
ve iş yapma anlayışına evrildi. 
Bu gerçek bundan sonra bera-
berimizde yaşatmaya ve taşıma-
ya devam edeceğimiz önemli 
bir değerimiz oldu. 

Son aylarda hem Türkiye 
hem de dünya gündeminde 
Rusya-Ukrayna arasındaki 
savaş önemli bir yer tutuyor. 
Bugüne kadar ve bundan son-
ra yaşanacak süreçte Türk lo-
jistik sektörünü ve Galata’yı 
neler bekliyor? Siz bu süreci 
nasıl yönetecek ve şirketini-
zin pazar payını koruyarak 
artırmaya çalışacaksınız?

Bu sektörde bu yıl benim 
32’nci yılım. Sektörü tanımaya 
ve mesleğimi öğrenmeye baş-
ladığım günden bu yana her 
zaman söylediğim bir şey var 
“Türkiye coğrafi olarak bulun-
duğu konumu doğru kullanır 
ve yönetirse önünde hiç bir güç 
duramaz. Bugün de aynı şeyi 
söylemeye devam ediyorum. 
Doğrudur ki sanayileşme ve bu-
gün teknolojik gelişim bir ülke-
nin kalkınması için en önemli 
gerçekler olmaya devam ediyor-
lar ancak bir o kadar da lojistik 
altyapınız ne kadar kuvvetli 

olursa siz bir o kadar ileri gi-
dersiniz. Pandemi beraberinde 
tek merkezli tedarik sisteminin 
ne derece riskli olduğunu tüm 
dünyaya gösterdi (Çin örneği). 
Türkiye üretim kapasitesi ve ka-
litesi, kıvraklığı ve en önemlisi 
coğrafik konumu ile dünyanın 
en önemli tedarik merkezlerin-
den biri olabilir, kısmen oldu 
ancak daha fazla pay alabilir. 
Bunun için ancak altyapımızı 
kuvvetlendirmemiz, geliştirme-
miz ve teknolojik atılımlarla 
desteklememiz gerekmekte. 
Bir ürünü en iyi şartlarda ve 
kalitede iyi maliyetlerle üretip 
rekabetçi olabilirsiniz ancak 
o ürünü neticede nihai alıcısı-
na ulaştırmanız gerekir. Bunu 
doğru maliyetler ve süreçlerde 
gerçekleştiremezseniz ülkenin 
ekonomisinin kalkınmasında 
ciddi bir olumsuzluk yaratmış 
olursunuz. Bugün artan navlun 
maliyetleri, sistemsel sıkıntılar, 
uzun transit süreler Türk ihra-
catçısının önündeki en büyük 
engeller. Top yekün buna kana-
lize olmamız gerekiyor. Ukray-
na ve Rusya savaşı dünyamızın 
21’inci yüzyılda tarihe düşecek 
en kara lekelerinden biri lakin 
ekonomi çarkı dönmeye devam 
ediyor ve Türkiye burada sergi-
leyeceği duruşla ticari eksenin 
kaymasından sebep kazanan 
olarak çıkabilir.

2022 yılıyla ilgili hedef ve 
beklentileriniz nelerdir? Yı-
lın ilk çeyreğini değerlendi-
recek olursanız hedeflerinizle 
paralel bir üç ay olduğunu 
söyleyebilir misiniz?

2022 senesi bizim aynı za-
manda 25’inci kuruluş yılımız. 
Yani bizim için ayrı bir önemi 
ve değeri var. İlk 3 ayda bütçe-
lerimize paralel neticelerle ve 
hatta üzerinde rakamlarla yo-
lumuza devam ettiğimizi söy-
leyebilirim. O sebeple bir dizi 
yatırımı erkene alma çalışama-
ları başlatmış bulunuyoruz. 
Bunlardan bir tanesi İstanbul 
Anadolu yakasında açmayı 
planladığımız yeni lojistik de-
pomuz. Bir diğeri ise mevcut 
intermodal kontetyner sayı-
mızı daha da artırmak. Bunun 
yanısıra Afrika kıtasındaki açı-
lım ve yatırımlarımızı devam 
ettirerek bu kıtada büyümeye 
devam etmek istiyoruz. 

yüzde 80’i kadın yöneticilerden 
oluşmaktadır ve her biri bu-
lundukları pozisyonu kendileri 
emekleriyle hak etmişlerdir. Biz 
sadece imkan tanımış ve destek 
olmuşuzdur. Ki sanırım bu da 
Galata’nın bir diğer özelliği. Biz-
de ön yargılara yer yoktur. Bizde 
kayıtsız şartsız destek olmak 
ve cesaretlendirmek vardır. Ne 
mutlu ki Galata’nın kadınları 
gerçekten çok cesur ve azimli. 
Bir o kadar da sahiplenici ve 
gerçek birer takım oyuncusu. 
İtalyanca’da bir söz vardır “Oyun 
sertleşince sert oyuncular sahaya 
iner diye”, bizim kadın çalışanla-
rımız her daim sahadalar. 

Galata’nın Intermodal taşı-
macılık alanındaki faaliyet-
leri hakkında bilgi alabilir 
miyim? Denizyolu, karayolu 
ve demiryolu taşımalarını en-
tegre ederek daha ekonomik 
ve hızlı çözümler üretmeye 
yarayan bu mod için orta ve 
uzun vadede ne gibi yatırım 
planlarınız var?

Intermodal taşımacılık, hiz-
metlerimiz içerisinde en yeni 
yerini almış hizmetlerimizden 
bir tanesidir. Bu taşımacılık mo-
duna girerken de direk öz mal 
45”PW High Cube konteyner-
ler ile girmeyi tercih ettik. İlk 
yatırımımızı 2020 yılında yap-
tık ve bugün halen filomuza ya-
tırım yapmaya devam ediyoruz. 
Alternatif bir taşımacılık hiz-
meti olan intermodal’in müş-
teri profili tümüyle farklıdır ve 
beklentileri de bir o kadar fark-
lıdır aslında. Biz geniş kapsama 
alanımız sayesinde bu hizmeti 
diğer hizmetlerimize çok iyi en-
tegre ettiğimize inanıyoruz. Ni-
tekim siparişini verdiğimiz her 
bir konteynerimiz direk sisteme 
hızlı bir şekilde dahil oldu. Bu 
taşımacılık modu önümüzdeki 
dönemde daha da öne çıkacak. 
Buna sebep malum artan mali-
yetler, Avrupa Birliği yeşil mu-
tabakatı gibi farklı sebeplere da-
yanmaktadır. Biz de kurgumuzu 
buna göre düzenliyoruz ve orta 
ile uzun dönem yatırım planla-
rımızı buna göre kurguluyoruz.

Pandemi sonrası birkaç yıla 
projeksiyon tutacak olursa-
nız lojistik sektörünü ne gibi 
gelişmeler ve değişimler bek-
liyor olacak?

“Intermodal taşımacılıktaki 
hizmetlerimizi diğer 
hizmetlerimize çok iyi
entegre ettiğimize inanıyoruz”

Galata Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Vittorio Zagaia:
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“PANDEMI şartlarında yeniden 
sorgulanan tedarik zinciri güvenliği, 
Türkiye ve İstanbul’u bir kez daha 
öne çıkarıyor” diyen EKO Fuarcılık 
Genel Müdür Yardımcısı Ekin Seren 
Ünsaç; “Bu nedenle logitrans bu yıl 
pek çok ülkeden gelip sergileme ya-
pan ya da ziyaretçi olarak etkin katı-
lım gösteren lojistikçilerin yanı sıra 
tedarik zinciri satın alıcılarının da te-
mel tercihi haline dönüşüyor” dedi. 

Ekin Seren Ünsaç, logitrans’ın 
giderek artan önemini ve katılımcı 
memnuniyetini şu sözlerle değerlen-
dirdi: “Büyük lojistik operatörlerinin 
yanı sıra lojistik sektörünün alt yapı 
ve servis sağlayıcıları, deniz, hava, ka-
ra ve demiryolunun etkin temsilcileri 
fuara büyük katılım ve ilgi gösteriyor. 
Öte yandan logitrans limanlar, de-
polama ve lojistik süreç yönetiminde 
etkin hemen hemen tüm isimlerin, 
taşımacılık ve lojistik endüstrisinin 
tedarikçilerinin, takip ve yazılım sis-
temleri temsilcilerinin katılımcı ya da 
ziyaretçi olarak ilgi odağı durumun-
da. Bu yönüyle logitrans, katılımcı-
larının bir sonraki fuar için tekrar 
katılım oranının yüzde 60’ı bulma-
sıyla ayrışmaktadır. Fuar katılım söz-
leşmelerinin yaklaşık yüzde 30’u fuar 
kapanmadan gerçekleştirilmektedir. 
Bu da katılımcıların beklentilerinin 
en yüksek derecede sağlandığının 
bir başka kanıtı. İçerik geliştirme ve 
ziyaretçi çalışmalarına yoğunlaşan 
logitrans proje ekibimiz, dünya teda-
rik zincirindeki değişimler açısından 
ibrenin Türkiye’den yana olduğunun 
bilinciyle hareket ediyor.”

Ekin Seren Ünsaç, bu yıl 15’inci 
kez düzenlenen Uluslararası logit-
rans Transport Lojistik Fuarı’nın 
EKO Fuarcılık ve Messe München 
GmbH ortaklığında yapılmakta 
olduğu bilgisini vererek; “Messe 
München’in transport lojistik kü-
melenmesinde yer alan logitrans’a 
ek olarak Almanya, Çin, Hindistan, 
Güney Afrika ve ABD’de gerçek-
leşen fuarlar dünyanın bu alandaki 
lider fuarlarıdır.” dedi. 

Ünsaç, lojistik zincirinin pande-
mi sürecinde ve sonrasında karşı-

laştığı sorunların Türkiye’ye yeni 
dönemde vazgeçilmez bir rol yükle-
diğini belirterek şunları söyledi:

“Kuşak ve Yol üzerindeki Or-
ta Koridor’da yer alan Türkiye’de,  
Şanghay-Münih fuar bağlantısı-
nı sağlamak üzere kurgulanmış 

bulunan bir fuar olan logitrans, 
İstanbul’u Avrasya’nın merkezi ola-
rak değerlendirmektedir.”

Avrasya bölgesinin en 
büyük taşımacılık ve lojistik 
fuarı olan Uluslararası 
‘logitrans Transport Lojistik 
Fuarı’ Türkiye’nin dünya 
lojistiğindeki vitrini olmaya 
hazırlanıyor.  

Dünyanın Lojistik Dönüşümü
logitrans Fuarı’na
İlgiyi Artırıyor

EKO Fuarcılık Genel Müdür
Yardımcısı Ekin Seren Ünsaç

Birinci sayfadaki haberin devamı
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olacak güneş enerji santrali 
ile yıllık 1.600 MWh enerji 
üretimi yapmayı öngörüyo-
ruz. Yalova tesisimiz için ça-
lışmalarımız devam ediyor. 
Çatı statiği açısından GES 
kurulumu mümkün olan ve 
çevresel koşulların elverişli 
olduğu tüm tesislerimizde 
yatırımı konusunda çalışma 
yapmayı planlıyoruz. Hem 
tesis yatırımlarımız hem taşı-
macılık modellerimiz ile sür-

AVRUPA’NIN en büyük 
depolama alanlı yeşil tesisi 
Lotus’ta kurulan çatı güneş 
enerji santralinde ilk yılda 2 
bin 400 hanenin yıllık elekt-
rik tüketimine eşdeğer, 6.200 
megavat-saat enerji üretile-
cek. Ekol, yaklaşık 40 bin 
metrekare alanda kurulumu 
tamamlanan Lotus GES pro-
jesi ile sektörde tek çatı üzeri-
ne bu büyüklükte panel kuru-
lumu yapan ilk şirket oldu. 

GES ile Lotus Tesisi enerji 
tüketiminin yüzde 70’i yeni-
lenebilir enerji kaynağı gü-
neşten sağlanacak. Yatırımla 
yılda 3100 ton kg CO2 salı-
mının azaltılmasına hizmet 
eden bir sistem kurulurken, 
bu aynı zamanda 140 bin ağaç 
dikilmesine karşılık geliyor. 

Toplam kurulu güç kapasi-
tesi 5.589 kWp olan Lotus Te-
sisi Güneş Enerji Santrali’nde 
bu kapasitenin yüzde 4,8’i 
270 kWp ile otopark üstü, 
yüzde 1,3’ü ise yürüme yolu 
üzerindeki sundurma alanlar-
da kurulan güneş panelleri ile 
elde edilecek. 

GES yatırımları
devam edecek

Ekol’ün GES yatırımları ve 
kurulumlarında sektörden ve 
sektör dışından birçok şirkete 
örnek olduğunu söyleyen E-
kol Türkiye Ülke Müdürü Ar-
zu Akyol Ekiz, ‘’Birinci aşama 
ana çatı alanı panelleri ve i-
kinci aşama otopark - yürüme 
(carport- walkway canopy) 
alanı panellerinin kurulumu 
ile yaklaşık 1 yıl gibi bir süre-
de tamamlanan projenin ya-

ARES Logistics Kurucu Or-
tağı Engin Kırcı, Avrupa ve 
Kuzey Afrika taşımalarında 
yoğunlukla kullandıkları 
RO-RO gemilerinin, zama-
nında teslimat açısından ö-
nemli avantajlar sunduğunu 

ve artan uluslararası ticaret 
hacmine önemli katkı sağla-
dığını söyledi.

Üç tarafı denizlerle çevrili 
Türkiye’nin uluslararası yük 
taşımacılığında RO-RO kul-
lanımı artıyor. Merkez Ban-

kası verilerine göre, geçen 
yıl yerli ve yabancı 1 milyon 
932 bin 722 araç ihracat yü-
kü, 771 bin 897 araç ithalat 
yükü taşırken bunların 467 
bin 458’i RO-RO gemilerini 
kullandı. Böylece geçen yıl 
ihracat-ithalat yükü taşıyan 
araçlarda RO-RO kullanımı 
yüzde 17,3 oldu.

“RO-RO gemileri Orta 
ve Batı Avrupa’ya ulaşımı 

kolaylaştırdı”
Türkiye’nin en geniş özmal 

tır filolarından birine sahip 
olan ve taşımalarında RO-
RO gemilerini yaygın olarak 
kullanan Ares Logistics’in 
Kurucu Ortağı Engin Kırcı, 
RO-RO ile yük taşımacılı-

ğının pandemi döneminde 
Türk ihracatçısına ve lojistik 
sektörüne önemli kolaylıklar 
sağladığını belirtti.

Salgın nedeniyle küresel 
ticarette ciddi engellerle 
karşılaşıldığını anımsatan 
Kırcı, “Türkiye’nin lojistik 
kolaylıkları sayesinde ülke-
miz ihracatçısı ise özellikle 
Uzak Doğu ülkeleriyle re-
kabet ettiği sektörlerde bir 
adım öne geçti. Bunun bir 
nedeni de RO-RO taşıma-
cılığı sayesinde Avrupa ve 
hedef pazarlara kolay ulaşı-
labilmesiydi. Özellikle ih-
racatın artmasıyla sınırlarda 
oluşan kuyrukları aşmak 
zorlaştığında, RO-RO’nun 

avantajıyla Orta ve Batı 
Avrupa’ya ulaşmamız çok 
daha kolay olabildi.” değer-
lendirmesinde bulundu.

“RO-RO ve multimodal 
taşımalar ile

Yeşil Mutabakat’a 
uyum hızlanır”

Kırcı, taşımalarının yüzde 
78‘inde RO-RO seferlerini 
kullandıklarını anlatarak, 
RO-RO taşımacılığının 
karbon salımını azalttığına 
dikkati çekti. Kırcı, “Avru-
pa Yeşil Mutabakat’a uyum 
çalışmalarının hız kazandığı 
günümüzde RO-RO kullanı-
mı ve multimodal taşımacılık 
daha da önemli hale geliyor.” 
diye konuştu. 

Şirket olarak özellikle Akde-
niz ülkeleri ile Türkiye arasında 
gerçekleştirdikleri taşımalarda 
RO-RO hattını yoğun olarak 
kullandıklarını söyleyen Kır-
cı, Yalova’dan Fransa’nın Se-
te Limanı’na ya da İzmir’den 
İspanya’nın Tarragona Lima-
nı’na gittiklerini akabinde İs-
panya, Fransa, Portekiz, Fas ve 
Tunus’a ulaştıklarını ifade etti.

tırım maliyeti yaklaşık 4 mil-
yon dolar oldu. Yatırımın geri 
dönüş süresinin yedi yıldan az 
olması bekleniyor. Üretilen 
enerjinin tesisin anlık ihtiyacı 
kadarı direkt öz tüketim için 
kullanılacak. Anlık ihtiyacın 
fazlası ise şebekeye verilerek, 
mahsuplaşma yapılacak. Bu 
şekilde tesisin elektrik gider-
lerinde yıllık bazda yaklaşık 
550-600 bin dolar aralığında 
tasarruf sağlaması bekleni-
yor” açıklamasını yaptı. 

Ekol’ün teknolojik geliş-
melere yatırım yapan,  yenile-
nebilir enerjiye yatırımları ile 
ekosistemi koruyan bir şirket 
olduğuna dikkat çeken Ekiz, 
“Bu yıl içerisinde Ankara 
Lavanta Tesisi’mizde 1345 
KWp’lik kurulu güce sahip 

ton CO2’nin 
atmosfere salı-

mına engel olduk. 
Her ay yaklaşık 700 

futbol sahası büyüklüğünde 
ormana eşdeğer alanı geze-
genimize hediye ederken, 
Dünya’nın etrafında 350 tur 
atılmasına da eşdeğer fosil 
yakıt kullanımına engel ol-
duk.” diye konuştu. 

Ekol, Avrupa Birliği Yeşil 
Mutabakatına uyum kapsa-
mında; mutlak emisyonlarını 
(Kapsam 1-2-3) 2030 yılına 
kadar 2020 baz yılına göre 
yüzde 55, Avrupa’da taşımacı-
lık yapan araçlarının yarattığı 
toplam emisyonları ise yüzde 
75 oranında azaltarak 2050 
yılına kadar karbon nötr ol-
mayı hedefliyor.

dürüle-
bilir bir 
d ü n y a 
için tüm 
g ü c ü m ü z l e 
çalışıyoruz. Dü-
şük karbonlu ekonomiye 
hizmet eden iş modelimiz 
intermodal taşımacılık sa-
yesinde, karbon emisyonla-
rını azaltarak son 10 yılda 
toplam 438 bin m3 yakıt 
azaltımı sağladık ve 658 bin 

Ekol Karbon Nötr Yolunda
Enerjisini Güneşten Alacak

Ekol Türkiye Ülke Müdürü 
Arzu Akyol Ekiz

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı karbon nötr hedefleri 
doğrultusunda enerji yatırımlarını sürdüren Ekol, 
lojistik sektöründe tek çatı üzerine kurulu en büyük 
güneş enerji santrali (GES) yatırımını devreye aldı. 

EKOL’DEN TIR ŞOFÖRÜ OLMAK İSTEYEN KADINLARA DAVET
TOPLUMSAL cinsiyet 
eşitliğini şirket politikası 
haline getiren Ekol Lojistik, 
TIR şoförü olmak isteyen 
kadınlara istihdam sağlıyor. 
Şirket bünyesinde çok farklı 
alanlarda sunduğu imkan-
larla, lojistik sektöründe 
dünya ortalamasının iki ka-
tı kadın çalışana sahip olan 
Ekol, kadın şoförlerle filola-
rını genişletiyor. 

Kadın TIR şoförü aday-
ları, ks.proje@ekol.com ad-
resinden Ekol ile iletişime 
geçip, başvurularını gerçek-
leştirebiliyor. Başvurusu o-
lumlu bulunan kadın şoför 
adayları, Ekol tarafından 
verilen teorik ve pratik eği-
timlerle yola çıkmaya hazır-
lanarak, şirketin yurt içi ve 

yurt dışı operasyonlarında 
görevlendiriliyor. Başvuru 
değerlendirmelerinde eh-
liyetli ve en az orta düzey 
tecrübeli sürücüler önce-
likli tercih oluyor. Ancak 
ehliyeti olan fakat tecrübesi 
bulunmayan kadın şoför 
adaylarının başvuruları da 
oluşturulan portföy kapsa-
mında değerlendiriliyor. 

‘Hayatın her alanında 

ben de varım’ diyen ka-
dınlara iş fırsatı sunmaya 
devam ettiklerini söyleyen 
Ekol İnsan Kaynakları Ge-
nel Müdürü Gülçin Poyraz, 
“Projemizi, kadın işi, erkek 
işi tanımlarından sıyrıldı-
ğımız, birlikte bir olduğu-
muz bir dünya umuduyla 
başlattık. Hedefimiz; şoför 
olmak isteyen tüm kadın-
lara Ekol’de istihdam fırsatı 

yaratarak operasyonlarımız-
da görevlendirmek. TIR şo-
förlüğü yapmak isteyen tüm 
kadınlar bizimle iletişime 
geçebilir.” diye konuştu. 

Ekollü kadın şoförler 
yollarda

Ekol bünyesinde şu anda 
üç kadın TIR şoförü yurt 
içinde aktif çalışıyor. Ekol’de 
ilk TIR şoförü olarak göreve 
başlayan Kaptan Elif Taşer, 
İzmir ağırlıklı olmak üzere 
yurt içinde sefer yapıyor. E-
şiyle birlikte istihdam sağla-
yan ilk kadın Kaptan Ayşe-
gül Güleç yurt içinde çeşitli 
bölgelere çalışırken, ilk yurt 
içi seferini yine İzmir’e ger-
çekleştiren Kaptan Merve 
Seçkin de aktif olarak sefer-
lere devam ediyor.

Ares Logistics RO-RO Taşımalarını Artırıyor Türkiye’nin ithalat-
ihracat taşımacılığında 
RO-RO kullanımı 
yaygınlaşıyor. Geçen 
yıl ihracat-ithalat yükü 
taşıyan dolu araçların 
yaklaşık yüzde 17’si 
RO-RO seferlerini 
kullandı. 

Ares Logistics Kurucu
Ortağı Engin Kırcı
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“LOJISTIĞIN Arkas’ındaki Güç” 
mottosuyla, lojistik sektörünü ge-
liştiren öncü yatırımlarına yurt 
içinde ve yurt dışında devam eden 
Arkas Lojistik, bölgesel güç unva-
nını korurken yeni açtığı Amerika-
New Jersey ofisiyle de yurt dışı ağı-
nı kuvvetlendirdi.

Arkas Lojistik, teknolojiye yaptı-
ğı yatırımlara da her gün yenilerini 
ekliyor. Bu doğrultuda, kısa süre 
önce yeni nesil dijital lojistik plat-
formu Shipeedy aracılığıyla da Türk 
ihracatçısına “dijital hızda taşıma-
cılık” çözümü sunmaya başlayan 
Arkas Lojistik, Deneteam uygula-
ması aracılığıyla da kurum içinde 
denetim süreçlerini dijitalleştirdi. 
Denetim sürecindeki her aşamanın 
anlık ve şeffaf şekilde görüntülen-
mesini sağlayan uygulama sayesinde 
daha hızlı aksiyon alabilen Arkas 
Lojistik, mali kayıplarını azaltırken 
verimliliğini de artırmayı amaçlıyor. 
Bu uygulama, aynı zamanda Arkas 
Lojistik’in yurt içi birimlerinin ta-
mamında standardizasyon sağlaya-
rak İstanbul’dan Gaziantep’e kadar 
bütün iş ortaklarının aynı kalitede 
hizmet almasına yardımcı oluyor.

Dijitalleşme, verimliliğin artı-
rılması, sahada yapılan tespitlerde 
hızlı aksiyon alınması, denetim 
sonrasında aksiyon takibi ve pay-
daşların her süreçten anlık olarak 
haberdar olabilmesi adına devreye 
alınan Deneteam uygulamasıyla, 
yıllık denetim planlamalarına katı-
lacak müfettişlere ya da denetçilere 
görev ataması yapılıyor. Soru liste-

ce güncel tespitlerle geçmiş tespitler 
karşılaştırılabiliyor ve kurumsal ha-
fıza oluşturuluyor. Uygulamada ay-
rıca risk kategorilerine göre analizler 
yapılarak gelişime açık alanlar belir-
leniyor, üst yönetimle eş zamanlı 

paylaşılıyor.  Böylece operasyonel ve 
mali kayıp riski yaratan konularda 
hızlı reaksiyon alınıyor. Bu sayede 
verimliliğini artıran Arkas Lojistik, 
müşteri memnuniyetini de odağın-
da tutmaya devam ediyor.

155years.dfds.com
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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.

 

 
 

Dijitalleşme ve hızı bünyesinde birleştiren Arkas Lojistik, Deneteam uygulaması 
aracılığıyla denetim süreçlerini online platforma taşıdı. Uygulama, Arkas Lojistik 
tarafından müşteriye sunulan tüm hizmetlerde standardizasyon sağlarken olası 
riskleri de anlık tespit ederek verimliliği artırıyor. 

Arkas Lojistik ‘Deneteam’ İle Online Platformda

lerini de içerisinde barındıran uy-
gulamada, cevaplar ve puanlamalar 
da anlık gerçekleştiriliyor. Denetim 
kontrol listeleri ise müfettişlere/
denetçilere hazır sunuluyor. Bütün 
süreçler, paydaşlar tarafından anlık 
takip edilebiliyor, böylece denetim 
tespitleri aynı gün otomatik olarak 
ilgili iş birimlerine ve yöneticilere 
aktarılıyor. Geri dönüşler ise yine 
sistem üzerinden gerçekleştiriliyor. 
Bu işlemler sonrasında ise denetim 
raporu yine otomatik olarak sistem 
tarafından oluşturuluyor.

Deneteam, ayrıca son üç yılın tüm 
denetim verilerinin yüklendiği bir 
veri tabanı görevi de görüyor. Böyle-
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larına gelen yüklerin, transit 
gümrük işlemlerini tamamla-
yarak, sevkiyatlarını gerçek-
leştiriyoruz.

Uzakdoğu’dan hava kargo 
ile İstanbul Havalimanı’na 
gelen yüklerin aynı gün tran-
sit işlemlerini tamamlayıp 
özmal araçlarımız ile Avrupa 
ülkelerine teslimatlarını sağ-

lıyoruz. Böylece müşterimize 
ve acentelerimize, dünyada 
daralan hava ve deniz kargoda 
yer ve ekipman sıkıntılarını a-
şarak, teslimatta gecikmelerin 
önüne geçmek için alternatif 
imkan sunuyoruz.

Bu yıl için yatırım ve büyü-
me planlarınız neler?

Türkiye stratejik konumu 

KARINCA, lojistik hizmet-
lerde hangi alanlara yoğun-
laşıyor?

1986 yılından bu yana taşı-
macılık ve lojistik sektörüne 
odaklanmaktayız. Çalışanla-
rımız, müşterilerimiz, acen-
telerimiz ve partnerlerimiz 
bizim için çok kıymetli. Bu 
sebeple bu paydaşlarımızın 
memnuniyeti, sürdürülebilir 
hizmetlerimizin devamlılığı 
ve uzun süreli işbirliği bizim 
için en üst sırada yer almak-
tadır. Kurulduğu günden 
bugüne müşterilerinin güven 
duyduğu bir hizmet sağlayı-
cısı olarak bu paydaşlarımızın 
yanında ve iletişim halinde 
yenilikleri, çözümleri, sek-
tördeki gelişmeleri sunarak 
yakın işbirliği içerisindeyiz. 
Karınca Lojistik olarak ulus-
lararası taşımacılık alanında; 
karayolu, havayolu, deniz-
yolu, multimodal ve proje 
taşımacılığı, transit ticaret 
taşımaları, minivan taşımaları 
olmak üzere geniş yelpaze çö-
zümler sunuyoruz.

Sektörlere özel çözümleri-
niz neler?

Gerçek anlamda kapıdan 
kapıya teslimat sunuyoruz. 
Sipariş üzerinde müşterilerin 
kapılarından ürünleri teslim 
alıp, depolarımızda kalite 
kontrol, etiketleme, barkod-
lama, stok tutma, sayım, o-
kutma ve sipariş üzerine güm-
rükleme ile birlikte karayolu, 
havayolu ve denizyolu taşı-
malarını gerçekleştiriyoruz. 
Bu sevkiyatların bilgi ve data 
transferini, teknolojik altya-
pımız ile ara yüz bağlantısı 
sayesinde e-mail ve telefon 
trafiği olmadan elektronik 
ortamda gerçekleştiriyoruz. 
Profesyonel ve tecrübeli iş 
gücümüz sayesinde müşteri-
mizin iş yükünü hafifletmiş 

ve iletişim yollarını kısalt-
mış oluyoruz. Aynı zamanda 
müşterilerimiz sevkiyatların 
güncel durumunu ve lokas-
yonunu online olarak her za-
man takip edebilmektedir.

Avrupa hattına yönelik tec-
rübenizi ve hizmetlerinizi 
aktırır mısınız?

Karayolu taşımacılık hiz-
metlerimizde Avrupa, merkez 
olarak konumlandırdığımız 
faaliyetlerimiz arasında. Sefer-
lerimizin yüzde 95’ini Avrupa 
- Türkiye arasında gerçekleş-
tiriyoruz. Türkiye - Avrupa 
hattında, 30 yılı aşkın tecrü-
bemiz, profesyonel ekibimiz, 
geniş ekipmanımız ile birlikte 
kısa sürede çok hızlı planlama 
ve organizasyon kabiliyeti-
ne sahibiz. Karayolu Express 
TIR çıkışı yanında kapıdan 
kapıya hizmet veren hava kar-
go ve minivan servislerimiz-
le müşterilerimize en uygun 
maliyetli ve zaman avantajlı 
taşıma çözümlerini sunuyo-
ruz. Uzmanlaştığımız tekstil, 
perakende ve otomotiv sektö-
rüne kapıdan kapıya entegre 
lojistik hizmetimiz sayesinde; 
askılı ürün, dökme koli ve pa-
letli ürünlerin 4 ve 5 gün gibi 
kısa sürede özmal TIR’larımız 
ile Almanya ve Hollanda’ya 
teslimatlarını gerçekleştiriyo-
ruz. Minivan sevkiyatlarımız 
ile bu süreyi 48 saate kadar 
indirebiliyoruz.

Pandemi ile birlikte deği-
şim gösteren ve daralan ti-
caret hacimleri neticesinde 
müşteri ve acentelerimiz ile 
gereksinimleri analiz ederek, 
özellikle Uzakdoğu ülkelerin-
den Avrupa ülkelerine gide-
cek olan ürünlerin ülkemizi 
tercih ettiklerini saptadık. 
Uzman uluslararası taşımacı-
lık ve gümrükleme ekibimiz 
sayesinde Uzakdoğu ülkele-
rinden gerek havayolu gerek 
denizyolu konteynerleri ile 
ülkemiz hava ve deniz liman-

sonunda ilave araç yatırım-
larımız oldu. 2022 ve hatta 
2023 için stratejik planla-
malarımızı oluşturduk ve 
devreye almaya başladık. 
Bu yıl içerisinde Avrupa’ya 
yönelik çalışan özmal araç 
sayımızı 2 katına çıkarma-
yı ve 2023 yılında yine ilave 
araç yatırımları planlıyoruz. 

İş akış süreçlerini kısaltarak 
müşterilerimize daha hızlı 
servis ve transit süre vere-
bilmek adına çok yakında 
Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikamızı (YYS) almış 
olacağız. Ayrıca Türkiye ile 
İtalya arasında yoğun ticaret 
hacmi mevcut. Bu kapsamda 
Karınca Lojistik olarak bu 
yıl sunduğumuz çok yönlü 
avantajlı servislerimizi İtalya 
hattında müşterilerimize ya-
kın zamanda açacağız.

Taşımalarda yaşanan sorunlar 
ve çözüm önerileriniz neler?

Nitelikli iş gücü yetiş-
tirme konusunda 15- 20 
yılda çok yol kat ettik. Ça-
lışanlarımız bizim için çok 
kıymetli. Her dönem lise 
ve üniversite öğrencilerine 
sunduğumuz staj imkanıy-
la genç nesli yetiştirerek iş 
gücüne katarken, çalışan-
larımıza eğitim ve gelişim 

imkanlarını sunuyoruz. 
Türkiye lojistik sektörü-
nün geleceği parlak ve iyi 
görünüyor.

Türk nakliyecilerine hak-
sız yere konulan geçiş belgesi 
kotalarının kaldırılması ve 
AB üyesi araçlar ile aynı hak-
ların tanınması gerekiyor. 
Keza yine Avrupa hattına 
sefere çıkan Türk nakliyeci-
lerin vize sorunları devam 
ediyor. Özellikle pandemi 
sürecinde AB ülkeleri vize 
temini konusunda daha bü-
yük zorluk çıkartmaya başla-
dı. Her iki durum Türk lojis-
tik sektörüne haksız rekabet 
olarak dezavantaj yaratıyor. 
Türk vatandaşı sürücüler 
için belli başlı basit kriterler 
belirlenip vize muafiyeti ve 

serbest dolaşım uygulama-
sına artık geçilmeli. Bunun 
için Türk lojistik sektör tem-
silcileri ve bizler sesimizi da-
ha fazla duyurmalıyız.

Siz sorunları nasıl aşıyorsu-
nuz?

Avrupa hattında, geçiş bel-
gesi ile sınırlardaki bekleme 
süreleri en büyük sorunlar. 
Bu sorunlara karşı Karınca 
Lojistik olarak hızlı reaksi-
yon göstererek, farklı ve en 
hızlı güzergahı seçerek anlık 
çözüm geliştirebiliyoruz. Ye-
ni yatırımlarımız ile birlikte 
sürekli kendimizi geliştirir-
ken, kapıdan kapıya teslimat-
larımızda; iç taşıma, depo 
elleçleme, müşterilerimiz /
partnerlerimiz ile data / bilgi 
transferini elektronik olarak 
gerçekleştirerek, gümrükleme 
hizmetlerinde araçlar daha 
varış yapmadan süreci hazır-
lama imkanlarını sunuyoruz.

ile Avrupa için vazgeçilmez 
bir ticaret ortağı. Bu durum 
özellikle pandemi sürecinde 
kendini çok daha fazla his-
settirdi. Uzakdoğu’daki ül-
kelerin pandemi sürecinde 
yaşadığı üretim sorunları, li-
manlarda yükleme - boşalt-
ma sorunları ve buna bağlı 
olarak tedarik zincirinde ya-

şanan aksaklıklar Türkiye’ye 
fırsat olarak döndü. Coğrafi 
olarak Avrupa’ya yakınlığı, 
üretim kapasitesinin yüksek 
ve kaliteli olması sebebiyle 
Avrupa merkezli birçok or-
ta ve büyük ölçekli şirket, 
alım için yüzünü Türkiye’ye 
çevirdi.

Karınca Lojistik olarak bu 
kapsamda bizim de 2021 yılı 

Karınca Lojistik Avrupa Hattı İle Daralan 
Kargo Ağına Alternatif İmkanlar Sunuyor

Karınca Lojistik Supply Chain 
Direktorü Erdinç Zorbaoğlu

Uluslararası taşımacılık, yurtiçi lojistik, gümrükleme, enerji ve proje lojistiği hizmetleri veren 
Karınca Lojistik müşterilerine geniş lojistik hizmeti yelpazesi sunuyor. Karayolu taşımacılık 
hizmetlerinde Avrupa’yı, merkez olarak konumlandırdıklarını belirten Şirketin Supply Chain 
Direktorü Erdinç Zorbaoğlu, Avrupa – Türkiye arasında gerçekleştirdikleri seferlerinin yüzde 
95’ini profesyonel ekipleri ve geniş ekipmanları ile kısa sürede gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. 
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KURULDUĞU 2013 yılından bu-
güne genç ve dinamik kadrosu ile sü-
rekli büyüyerek 2021 yılını 1 milyar 
225 milyon ciro ile tamamlayan Evo-
Log Lojistik, işletme faaliyetlerinin 
yanı sıra toplumsal sorumluluk bilin-
ciyle hareket ettiği projeler yürütüyor. 

Bu projeleri EvoLog Genel Müdür 
Yardımcısı Narod Döşemeciyan’dan 
dinledik: “2018 yılından bu yana sür-
dürmekte olduğumuz “Trafikte Ha-
yatı Görünür Kıl”, önem verdiğimiz 
projelerin başında geliyor. EvoLog 
Lojistik faaliyet konusu gereği ağır 
vasıta araçları ile sürekli trafikte olup, 
trafik kazalarının başlıca sebeplerin-
den olan Kör Noktalar ile ilgili olarak 
toplumu bilinçlendirmek ve önlene-
bilir kazaların önüne geçebilmek için 
bu projeyi başlatmıştır.

TÜİK tarafından yakın zamanda 
yayınlanan 2021 yılı Karayolu Trafik 
Kaza İstatistiklerine göre 2021 yılın-
da ülkemiz karayollarında meydana 
gelen 1 milyon 186 bin 353 adet tra-
fik kazasının 187 bin 963 adedi ölüm 
ya da yaralanma ile sonuçlanmıştır. 
Meydana gelen ölümlü yaralanma-
lı trafik kazalarının yüzde 8,2 sinde 
yayaların kusurlu olduğu tespit edil-
miştir. Bu istatistikler de yayaların bi-
linçlendirilmesinin trafik kazalarının 
önlenmesi konusunda ne kadar etkili 
olabileceğini göstermektedir” dedi.  

2018 yılında açmış oldukları ta-
sarım yarışması ile tüm araçlarında 
hali hazırda kullanmakta oldukları 
kör nokta logosunu belirlediklerini 
söyleyen Döşemeciyan, “Bu logo ile 
araçlarda kör nokta olarak tabir edi-
len, aracın sürücü koltuğundan görü-
lemeyen dış alanlarının işaretlenmesi 
amaçlanmıştır. Ardından, 2019 yılın-
da İstanbul Büyük Şehir Belediyesi 
işbirliği ile kaza sonucu hasarlanmış 
trafik levhalarından oluşan ve hey-
keltraş Ayla Turan tarafından tasar-
lanan Kör Nokta heykeli hazırlanmış 
ve İstanbul’un çeşitli meydanlarında 
halkla buluşturulmuştur.  2021 yılın-
da Sadi Tekin tarafından çizilen ilüst-
rasyonların ardından, proje 2022 se-
nesinde de sosyal medyada paylaşılan 
kısa film çalışmasıyla devam etmiştir” 
diye konuştu. 

Narod Döşemeciyan sözlerini şöy-
le sürdürdü: “EvoLog Lojistik özel 
ihtiyaçları olan çocukların topluma 
kazandırılması, sağlık ve eğitim ge-

reksinimlerinin karşılanması gibi 
konularda da Sivil Toplum Kuruluş-
larıyla işbirlikleri geliştirmektedir.  
Bu çerçevede şirket çalışanları 2 yıl 
üst üste İstanbul Maratonunda Lösev 
adına koşmuş ve iki yıl üst üste en faz-
la bağış toplayan Kurumsal katılımcı 
ünvanına hak kazanmıştır. Tohum 
Otizm Vakfı ile yürütülmekte olan 

projede ise, Milli Eğitim bakanlığına 
bağlı okullarda mevcut otizm sınıf-
larının eğitim donanım ihtiyaçlarına 
yönelik çalışma başlatılmış ve biri 
İstanbul Avcılar’da, diğeri Tekirdağ 
Saray’da iki sınıfın açılışı Nisan ayı 
içerisinde yapılmıştır. “10’uncu Yılı-
mızda, 10 Derslik” adıyla başlattığı-
mız projeyi, EvoLog’un 10ncu Yılını 

kutlayacağı 2023 senesinde tamamla-
mayı hedefliyoruz. 

EvoLog Lojistik aynı zamanda 
genç çalışanlarının yürütmekte oldu-
ğu gönüllülük projelerine tam destek 
vermektedir. Şirket çalışanlarının 4 
yıldır sürdürmekte olduğu “Uzaktaki 
Arkadaşım” projesinde bugüne kadar 
4 farklı ilde toplam 750 çocuğumuza 

kıyafet ve eğitim setleri gönderilmiş, 
bir okulun ise kütüphanesine kitap 
bağışı yapılmıştır.”

Narod Döşemeciyan, nice 10 
senelerce Kurumsal Sosyal Sorum-
luluk Projelerini devam ettirmeyi 
ve çeşitlendirmeyi büyük bir mem-
nuniyetle taahhüt ettiklerini sözle-
rine ekledi.
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EvoLog Lojistik Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Projeleriyle Öne Çıktı
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yakın acente ile günde orta-
lama bin transit beyannamesi 
üretiyoruz. Ayrıca araç takip 
sistemleri de şu anda çok cid-
di bir noktaya geldik 3 binin 
üzerinde aracı takip eder nok-
tadayız. Filo araç takip siste-
mimiz Türkiye’nin en yeni-
likçi uygulaması durumunda. 
Özellikle Takograf verisi gibi 
kamu gereksinimlerini karşı-
lamada dijital çözümler sunan 
sistemimizin her türlü fonksi-
yonu var. Ayrıca geçtiğimiz 
yıl itibariyle hem finansal 
hem de operasyonel anlamda 
ortaklarımıza feribot biletini 
bile kolay bir şekilde bir ma-
il ile alabilecekleri bir sistem 
sunduk. Avrupa’da yüze yakın 
veya daha fazla hub’ı kapsıyo-
ruz.  Sınır kapılarındaki akar-
yakıt satışımız devam ediyor. 
Şu anda tahmin ediyorum ki 
hiçbir yakıt firmasından alı-
namayacak avantajlarla güm-
rüksüz akaryakıt satışımız 
devam ediyor.

Oregon Finans olarak 2023 
yılında ortak satın almalar ya-

pacaklarını belirten Yılmaz, 
önümüzdeki yıl 400-500 or-
takla devam etmeyi hedefle-
diklerini sözlerine ekledi.

Selçuk Yılmaz, toplantı-
da Oregon Finans hakkında 
bilgi verirken de “Oregon 
Finans’ın kuruluşu 2023 he-
deflerimizin içerisinde yer 
alıyor. Bu da yine başta araç, 

ULUSLARARASI taşıma-
cıları şeffaf ve katılımcı bir 
zeminde bir araya getiren 
Oregon Teknoloji Hizmet-
leri A.Ş., 2023 Yılı Vizyon 
Toplantısı’nı 14-15 Mayıs 
2012 tarihlerinde Antalya 
Granada Hotel’de gerçekleş-
tirdi. Oregon, 200’e yakın 
nakliyecinin katıldı etkinlikte 
2023 hedeflerini paylaştı. 

Oregon Teknoloji Hiz-
metleri Genel Müdür Selçuk 
Yılmaz yaptığı konuşmada, 
lojistikte dijitalleşmenin öne-
mine değinerek, dijitalleşme-
nin dünyada yaygınlaştığını 
ve özellikle lojistiğin, dijital-
leşme çalışmalarını en yakın-
dan takip eden sektörler ara-
sında olduğunu söyledi.

Yılmaz konuşmasında 
sektördeki artan monopol-
leşmenin önüne geçmek için 
işbirliklerinin önemine işaret 
etti. Bunun için ciddi sermaye 
yatırımı gerektiğini dile ge-
tiren Selçuk Yılmaz; “Bizim 
kullandığımız tesisler, başta 
limanlar, sınır kapıları, tren 
istasyonları, lojistik köyler, iç 
gümrük noktalarının tamamı 
bir firmanın veya bir kişinin 
tek başına altından kalkabi-

leceği bir yatırımla yapılabi-
lecek şeyler değil. Bunlar bir 
araya gelerek, güç birliği orta-
ya koyarak ciddi bir sermaye 
gerektiren uzun soluklu yatı-
rımlar. Dolayısıyla bunlar bir 
defa yapıldığı zaman hepiniz 
buna şahit oluyorsunuz daha 
sonra o yapının sahibi bu işin 
tek sahibi haline geliyor. İşte 
bu monopolleşmenin üzerin-
de durmak içinde yine şirket-
lerinizi kurguluyoruz” dedi.

Selçuk Yılmaz, ”Mersin, 
Gaziantep, Kayseri, Hatay biz 
Anadolu’nun gücüyüz. Biz 
Anadolu’dan gelen bir gücüz 
ve Anadolu’dan gelen gücün 
nereyi nasıl rahatsız edici 
bellidir. Uluslararası şirketle-
rin de o denli yarın gelip üye 
olmasının önünde hiçbir en-
gel yok. O zaman yapılan şey 
onları rahatsız edecek bu çok 
açık. Dolayısıyla biz aslında 
kendimize ait birazcık daha 
Anadolu’ya ait daha kapalı 
devre çalışmak durumunda-
yız” diye konuştu.

Yılmaz: “50’ye yakın
acente ile günde ortalama 
bin transit beyannamesi 

üretiyoruz”
Derneklerin çok önemli 

sivil toplum kuruluşları ol-
makla beraber yönetimlerinin 
değişken olduğunu söyleyen 
Yılmaz, Oregon’nun nesilden 
nesile geçecek bir yatırım siste-
matiği olduğunun altını çizdi.

Yılmaz sözlerine şöyle 
devam etti: “Biz Oregon’u 
2017’de devraldık. 40 mil-
yon liralık bir teminat gücü 
vardı geçen 5 yıl içerisinde 
tam yüz kat büyüdük ve 4 
milyar TL’ye çıktık. 50’ye 

baktığınız zaman hem Tür-
kiye tarafında hem de lojistik 
tarafında çok bir kayıp yaşat-
madı. Ülkemiz pandemide 
daha iyi bir coğrafi konumda 
ve merkez noktada olduğu 
için fazla etkilenmedi ve çok 
iyi işler çıkardık. Lojistik ta-
rafında da aslında bizim bel-
ki de 25 yıldır çeyrek asırdır 
söylediğimiz lojistiğin öne-

mi ön plana çıkmaya başladı. 
Çünkü e-ticaret artıyor bu-
radaki ürünlerin sahiplerine 
ulaşması gerekiyor” dedi.

“Bu yılı 320 şirket ile 
kapatmayı planlıyoruz” 
Lojistik sektörünün önem-

li bir sektör olduğunu vur-
gulayan Bartık, “Biz dört 
kuşaktır lojistikten ekmek 
yiyen bir firmayız. 2012 yılın-
da Oregon’u kurduk ve daha 
sonra 2017 yılında tamamını 
satın alarak yola çıktık. İlk 
başta Gaziantep, Hatay, Kay-
seri, Mersin, Konya Oregon 
şirketlerini kurduk. Bu yıl so-
nunu kadar da üç şehirde da-
ha Oregon şirketi kuracağız, 
yeni yılı 320 şirket ile kapat-
mayı planlıyoruz” dedi.

Dünya ekonomisinin kar-
maşık bir dönemden geçtiği-
ni ve pandemiden dolayı para 
arzı oluştuğunu belirten Bar-
tık, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Şu anda o paraları çekmeye 
çalışıyorlar. Bu para tabii ki 
tüm emtiaları da arttırıyor. 
Emtia fiyatları artınca lojistik 
sektörü de doğal olarak gemi-
lere, kombinalar da bir artış 
olunca da oradan karayolla-
rına bir yöneliş gösteriyor. 
Bunun bir süre daha devam 
edeceğini düşünüyorum. Şu-
nu hatırlatmada fayda görü-
yorum, bütün araçlarda yüzde 
30-35 civarında bir fiyat artışı 
var. Fiyatların fazla şiştiğini 
düşünüyorum. Lojistikte ya-
tırım yapmak zorundayız. Ya-
tırım deyince bizim sektörde 

çekici ve treyler yatırımı an-
laşılıyor ama çok önemli ya-
tırımları kaçırıyoruz. Mesela 
limanlar satılıyor. Lojistik ile 
ilgisi olmayan kim varsa lima-
nı alıyor, bir tek lojistikçiler 
alamıyor. Örneğin e-ticaret 
siteleri çok önemli depo ya-
tırımları yaptılar. E-ticaret si-
telerinin çok büyük depoları 
var. O depo yatırımını kimler 
yapıyor? Ben söyleyeyim size 
gayrimenkulcüler yapıyor”

“Kamyoncu olarak kal-
mayacağız dünyanın en iyi 

lojistikçileri olacağız”
Lojistik sektöründe birçok 

önemli yatırım fırsatları oldu-
ğunu vurgulayan Bartık “Biz 
Oregon olarak bu fırsatlar ne-
deniyle de bir araya geliyoruz. 
Teminatları artırmamız gere-
kiyordu onları artırdık. Arka 
planda inanılmaz çalışıyoruz. 
Oregon ortakları olarak yani 
hep birlikte lojistik merkezler 
yapacağız. altyapısı hepimiz 
için çok önemli, ortak bir plat-
formda bu yazılımları toparla-
yacağız ve hepimize sunar vazi-
yete getireceğiz. Çünkü dünya 
dijitalleşiyor. Biz dijitalleşmez-
sek geri kalırız. Bir avantajımız 
var şu anda ortaklarımız yüzde 
50’den fazlası ikinci ve genç 
kuşak. Bunlarla iletişim daha 
kolay olacak daha hızlı adapte 
olacaklar ve biz artık yurtdı-
şından uluslararası firmaların 
gelip Türkiye’de bize meydan 
okuyamayacakları bir yapı 
oluşturmaya çalışıyoruz.”

Bartık, “Hep beraber lo-
jistik merkezler ile ilgili bir 
çalışma yapacağız” derken şu 
açıklamalarda bulundu: “Bir-
kaç şehirde bu çalışmaları 
başlattık. Lojistik merkezle-
rini Oregon ortakları kura-
cak göreceksiniz, bunu açık 
yüreklilikle söylüyorum. Bu 
sektörün bütün avantajlarını 
alacağız. Depolar yapacağız, 
kiraya vereceğiz. Kendi lojisti-
ğimizi bizim kuşaktan sonraki 
yapamazsa o zaman gayrimen-
kulcüler kazanacak. Fakat biz 
arka planda çok şeyler görü-
yoruz, dijitalleştiğimizde ger-
çekten dünyada karşımızda 
rakip yok. Bu gücümüzü ko-
rumaya ve arttırmaya gayret 
edelim. Yine altını çizerek 
söylemek istiyorum bizi kam-
yoncu olarak bırakmak isti-
yorlar biz asla kamyoncu ola-
rak kalmayacağız dünyanın en 
iyi lojistikçileri olacağız”.

çekici, ekipman yatırım ol-
mak üzere ortaklarımızın 
kolay borçlanabilmesini sağ-
layacak bir finans aracı şirketi 
olarak hareket edecek. Oto-
matik olarak zaten ortağımız 
olan herkes burada hak sahibi 
olacak ve bu finans şirketi ile 
aslında daha kolay finansma-
na ulaşmış olacak. Bir diğer 
önemli konumuz ise ortak sa-
tın almalarımız. Başta yine a-
raçlar olmak üzere kooperatif 
yapısıyla lojistik depolar, TIR 
parkları, garajda bu şekilde 
bir ortak satın alma sürecine 
de gireceğiz 2023 yılında bel-
ki daha önce bu tür bir satın 
alma yapmış olacağımızı tah-
min ediyoruz”dedi.

Eyüp Bartık: “Sektörün
gerçek sahipleri olduğumuzu 

göstermek istiyoruz”
Oregon Teknoloji Hiz-

metleri Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyüp Bartık ise yap-
tığı konuşmada, “Oregon 
olarak büyüyoruz. Temel 
hedeflerimizden biri ortak-
larımızı bir araya getirmek. 

Aynı zamanda bu vesile 
ile sektörün gerçek sahiple-
ri olduğumuzu göstermek 
istiyoruz. Biz lojistiğin ne 
kadar önemli olduğunu çey-
rek asırdır vurguluyorduk. 
İçinden geçtiğimiz pandemi 
sürecinde lojistiğin ne ka-
dar önemli olduğu herkes 
tarafından görüldü. Aslında 

Oregon 2023 Hedeflerine
Emin Adımlarla İlerliyor

Oregon Teknoloji Hizmetleri 
Genel Müdür Selçuk Yılmaz

Oregon Teknoloji Hizmetleri 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Eyüp Bartık

HEDEF

BU YIL 320,

GELECEK YIL

500 ORTAK

OREGON TEKNOLOJİ HİZMETLERİ 
GENEL MÜDÜRÜ SELÇUK YILMAZ:
“ASISTAN hizmetimiz 
bütün Avrupa’yı kapsa-
mış halde. Araç paylaşım 
sistemi ile amacımız sa-
dece ortaklarımızın kendi 
aralarında yapacakları boş 
araç paylaşımı sağlayacak-
ları bir sistem kurmaktı. 
Bunu önümüzdeki birkaç 
ay içerisinde ortaklarımı-
zın kullanımına sunmuş 
olacağız.  Buranın özelliği 
şu olacak, diğer yük ara-
ma veya yük bulma plat-
formları gibi değil sadece 
kamyonun gerçek sahibi 
yani gerçek C2’linin girip 
birbirleri ile paylaşabile-
cekleri ve bunları da zaten 

ortaklarımıza sınırlıyo-
ruz. Dolayısıyla bu alana 
giren forwarder web sitesi 
içerisinde forwarder’a de-
ğil doğrudan nakliyeciye 
doğrudan kamyon sahi-
bine ulaşacağını bilecek. 
Ayrıca bu sistemin içeri-
sinde ortaklarımızın da 
birbirleriyle olan alışve-
rişlerini de garanti altına 
alacak bir ödeme sistemi 
geliştiriyoruz. En geç 
Temmuz ayı içerisinde 
Kapıkule, Çatalca, Mer-
sin ve Konya’da Yetkilen-
dirilmiş Yükümlü Sistemi 
ile izinli gönderici tesisle-
rimizi açacağız.”
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100 Milyonu Aşan Posta Gönderisi Teslim Edildi
TÜRKIYE’NIN en hızlı büyüyen 
sektörlerinden kargo kurye ve dağı-
tım sektörü temsilcileri bu yıl ilk kez 
düzenlenen Post & Parcel Uluslara-
rası Zirvesi’nde buluştu. Ticaretin 
kahraman ordusu posta sektörü, 
2021 yılında 100 milyonu aşan gön-
deriyi teslim etti. 

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojis-
tik İşletmecileri Derneği (KARİD) 
ve INPPES Fuarcılık’ın düzen-
lediği Post & Parcel Uluslararası 
Zirvesi (PPIS), 25 Mayıs 2022 ta-
rihinde Pullman İstanbul Kongre 
Merkezi’nde kapılarını açtı. İki gün 
süren Zirve’de, hızlı ve dinamik bir 
büyüme sergileyen kargo kurye sek-
törünün, uluslararası ticarette hub 
noktası olmasını sağlayacak adımlar 
masaya yatırıldı.

Sayan: Ticaretin kahraman
ordusu kargo kurye sektörü

PPIS’e canlı çevrimiçi bağlantı ile 
bağlanan T.C. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih 
Sayan, “E-ticaret şirketleri, 2021 
yılı ilk 6 ayı itibarıyla ülkemizde e-
ticaret hacmi bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 75,6’lık artışla 
161 milyar TL olarak gerçekleşti. 
2021 yılı ilk 6 ayında sipariş adetle-
ri yüzde 94,4 artış ile 850.7 milyon 
adetten 1 milyar 654 milyon adede 
yükseldi. 2021 yılında posta sektö-
rü, 100 milyonu aşkın haberleşme 
ve posta gönderisini sahiplerine 
ulaştırdı. Bu gönderilerin yaklaşık 
yüzde 90’ı kurumsal gönderilerden 
oluştu.” dedi. 
Karagözoğlu: “Posta gönderileri 

100 milyonu aştı”
Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu Başkanı Ömer Abdullah 
Karagözoğlu, şunları aktardı: “Gü-
nümüzde dünyada yaklaşık 4,7 mil-
yar internet kullanıcısı bulunmakla 
birlikte, 16-64 yaş arası nüfusun 
yaklaşık yüzde 76’sı e-ticaret yolu ile 
alışveriş yapıyor. Bu durum berabe-
rinde etkili bir taşımacılık sistemi-
ne olan ihtiyacı da ortaya çıkardı. 
Ülkemizde ise 2021 yılı içerisinde 
posta sektörünün gelirleri 15 mil-
yar TL’yi aşarak, 100 milyonu ge-
çen haberleşme ve posta gönderisi 
sahiplerine ulaştırıldı. Yakın gele-
cekte taşımaların drone ve otonom 
araçlarla yapılacağı düşünüldüğün-
de, günümüzde firmaların robotik 
sistemler ve dijital çözümlerden 
yararlanması bir mecburiyet olarak 
karşımıza çıkıyor.”

Önyol: “Avrupa, Ortadoğu, Yakın 
Asya ve Kuzey Afrika’nın kargo 

merkezi olacağız”
KARİD Başkanı Fatih Önyol açılış 

konuşmasında şunları söyledi: “Kargo, 
kurye ve lojistik sektöründe 230 binin 
üzerinde kişiye istihdam sağlıyoruz. 
Sektör temsilcilerimizin günlük orta-
lama adres ziyareti 17 milyon 250 bin. 
Her gün 57 bin 500 araçla 9 milyon 
200 bin kilometre yol kat ediyoruz. 
Sektör olarak pandemi döneminde 

yaklaşık 10 milyar TL yatırım yaptık. 
Pandeminin başında yaşanan hızlı 
büyüme ivmesi düzenli seyreden bir 
büyümeye dönüştü. Şimdi hedefimiz; 
ticaretin ve ihracatın önünü açmak 
ve sektörümüz açısından uluslararası 
ticarette hub noktası olmamızı sağla-
yacak adımları atmak. Önümüzdeki 
birkaç yıl içinde sadece Avrupa’nın 
değil, Ortadoğu’nun, Yakın Asya’nın 
ve Kuzey Afrika’nın ticaret ve kargo 
merkezi haline ülkemiz gelecek.”

KARİD Başkanı Fatih Önyol
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faaliyet gösterecek. DFDS 
Akdeniz İş Birimi Başkanı 
Lars Hoffmann’a bağlı olacak 
DFDS Başkan Yardımcısı ve 
Demiryolu Başkanı Patrick 
Zilles, şunları söyledi: “Tür-
kiye sefer ağımızı aldığımız 
2018 ortasından bu yana 
tren çözümlerimizin iş mo-
delimize ve ağımıza ne kadar 
değer katabileceğini öğren-
dik. Çevreci çözümlere daha 
fazla odaklanarak taşımacılık 
ağımızı genişletirken, demir-
yolu birimimizi büyütme-
miz beklenen bir gelişmeydi. 
2018’den bu yana haftalık 
tren seferlerimizi iki katına çı-
kardık ve dolayısıyla bir son-
raki aşamaya geçmemiz gere-
kiyordu. Feribot seferlerimiz 
ve lojistik hizmetlerimizle bir-
likte demiryolu taşımacılığına 
olan talebin giderek arttığını 
görüyoruz. primeRail ile işbir-

ayına göre yüzde 2 artarak 
395 bin 761 TEU’ya, ithalat 
amaçlı konteyner boşaltma-
ları yüzde 0,5 artarak 403 bin 
617 TEU’ya çıktı. Transit 
konteyner miktarı bu dönem-
de yüzde 9,4 artarak 196 bin 
378 TEU’ya yükseldi.

En fazla konteyner elleç-
leme işlemi, Ambarlı Liman 
Başkanlığı idari sınırlarında 
gerçekleşti. Ambarlı Liman 
Başkanlığı idari sınırlarında 
faaliyet gösteren liman tesis-
lerinde toplam 249 bin 74 
TEU konteyner elleçlemesi 
gerçekleşti. Burayı, Kocaeli 
ve Mersin liman başkanlıkları 
takip etti.

Deniz yoluyla yapılan en 
fazla ihracat amaçlı kontey-
ner yüklemesini 106 bin 276 
TEU ile Mısır’a giden kon-
teynerler oluşturdu. En fazla 

DFDS’IN demiryolu çözüm-
lerini güçlendiren birleşme, 
DFDS’in güvenilir ve değerli 
hizmetler sağlamaya devam 
etmenin sürdürülebilir yol-
larını bulma hedefinin kanı-
tı niteliğinde. Bu birleşme, 
DFDS bünyesinde yeni De-
miryolu faaliyetlerinin başla-
tılması anlamına geliyor.

2019 yılında kurulan pri-
meRail, demiryolu ve kara-
yolu taşımacılığını birleşti-
rerek kara ve deniz lojistiği 
konseptlerinde faaliyet gös-
teriyor. 2020 yılında DFDS, 
müşterilerine intermodal ta-
şımacılık çözümleri sunmak 
için primeRail ile iş birliği 
içinde Köln’de yeni bir “Inter-
modal Taşımacılık Yetkinlik 
Merkezi” kurdu. 

DFDS’in primeRail’ı bün-
yesine katması, feribot ve 
demiryolu taşımacılığının 
birleştirilmesiyle intermodal 
taşımacılık alanındaki büyük 
hedeflerimizi gerçekleştir-
memize yönelik önemli bir 
adım. DFDS İcra Kurulu Baş-
kan Yardımcısı ve Feribot De-
partmanı Başkanı Peder Gel-

lert Pedersen, konu hakkında 
şunları söyledi: “Bu, DFDS 
için önemli bir stratejik adım. 
DFDS ile aynı değerlere ve ti-
cari yaklaşıma sahip doğru or-
taklar arıyoruz ve bu koşulları 
karşılayan primeRail mükem-
mel bir ortak. Limanlarımızı 
kara terminallerine demir-
yoluyla bağlıyoruz. Böylece, 
sorunsuz ve çevre dostu bir 
taşımacılık ağını müşterileri-
mizin ve toplumun hizmetine 
sunuyoruz.”

Yeni kurulacak
DFDS Demiryolu Iş Birimi

primeRail, DFDS bünye-
sinde primeRail şirketini ve 
DFDS’in intermodal taşıma-
cılık faaliyetlerini kapsayan 
yeni bir iş alanı olarak ku-
rulacak. Demiryolu iş alanı, 
primeRail’ın mevcut CEO’su 
Patrick Zilles başkanlığın-
da Akdeniz İş Birimi altında 

liğimiz, daha fazla intermodal 
çözümden faydalanmamızı 
sağlıyor. Müşteriler mallarını 
Türkiye’deki terminallerimize 
bırakıp, Avrupa’da varış nok-
talarına çok yakın yerlerde 
teslim alabiliyor.”

primeRail’ın Kurucusu 
ve CEO’su Patrick Zilles şu 
ifadelerde bulundu: “DFDS 
ile başarılı işbirliğimizin ar-
dından primeRail’ın artık 
Avrupa’nın önde gelen feribot 
ağlarından birinin önemli bir 
parçası olacağını görmekten 
mutluluk duyuyorum. pri-
meRail, DFDS’in bir parçası 
olarak, uygun maliyetli ve ye-
nilikçi intermodal taşımacılık 
çözümleriyle mobiliteyi en 
üst noktaya taşıyacak.”

primeRail’ın DFDS bün-
yesine katılma sürecinin bir 
yıl içinde tamamlanması 
planlanıyor. 

konteyner boşaltmasını ise 
İsrail’den gelen konteynerler 
oluşturdu.

Yük miktarı geriledi
Nisan’da limanlarda elleç-

lenen yük miktarı geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 0,6 
azalarak 45 milyon 228 bin 
212 ton oldu.

Ocak-Nisan döneminde 
elleçlenen yük miktarı ise 
yüzde 6,6 artarak 180 milyon 
589 bin 493 ton olarak kayıt-
lara geçti.

Nisanda limanlarda gerçek-
leştirilen ihracat amaçlı yükle-
me miktarı geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 5,7 azalarak 
13 milyon 117 bin 262 ton, 
ithalat amaçlı boşaltma mik-
tarı ise yüzde 5,3 azalarak 18 
milyon 943 bin 699 ton oldu.

Dış ticaret taşımaları da ay-
nı dönemde yüzde 5,4 azala-

rak 32 milyon 60 bin 961 tona 
geriledi. Transit yük taşımala-
rı yüzde 12,7 artışla 7 milyon 
197 bin 777 ton olurken, ka-
botajda taşınan yük miktarı 5 
milyon 969 bin 474 tonla yüz-
de 14,8 artış gösterdi.

Limanlarda en fazla
ham petrol elleçlendi

Kocaeli Liman Başkanlı-
ğı idari sınırlarında faaliyet 
gösteren liman tesislerinde 
toplam 7 milyon 1 bin 820 
ton yük elleçlemesi gerçek-
leştirildi. Burayı, Aliağa ve İs-
kenderun liman başkanlıkları 
takip etti.

Nisanda limanlarda 7 mil-
yon 948 bin 300 ton ham 
petrol yükü elleçlemesi ger-
çekleşti. Ham petrol, 500 bin 
141 tonluk artış ile bir önceki 
aya göre elleçleme miktarla-
rında yüzde 6,7’lik artışla en 

fazla artış gösteren yük cinsi 
oldu. Bu yük cinsini sırasıy-
la, 456 bin 264 ton artış ile 
buğday ve mahlut (Meslin) ve 
372 bin 781 ton artış ile de-
mir cevheri ve konsantreleri 
yük cinsleri takip etti.

Sıvılaştırılmış doğal gaz 
(LNG) ise 965 bin 118 ton-
luk düşüş ile bir önceki aya 
göre elleçleme miktarı en faz-
la azalan yük cinsi oldu. Bu 
yük cinsini sırasıyla, 868 bin 
279 tonluk düşüş ile kok ve 
kok kömürü ve 210 bin 158 
tonluk düşüş ile motorin ta-
kip etti.

Denizyoluyla en fazla ihraç 
edilen yük cinsi de klinker 
oldu. Denizyoluyla yapılan 
ihracatta en fazla yük elleç-
lemesi 1 milyon 312 bin 333 
ton ile Amerika’ya yapılan ta-
şımalarda gerçekleşti. 

DFDS Demiryolu Taşımacılık Şirketini Satın Aldı
DFDS’in Alman 
demiryolu operatörü 
primeRail’i bünyesine 
katmasıyla, DFDS 
ve primeRail 
faaliyetlerine tek bir 
şirket olarak devam 
etmelerini sağlayacak 
bir sözleşme imzaladı.  

DFDS MAVİ ANLAŞMA’YA İMZA ATTI
TRIESTE & Monfalco-
ne Limanları’na yanaşan 
ve demirleyen gemilerden 
kaynaklanan hava kirletici 
emisyonların azaltılma-
sına yönelik Gönüllülük 
Anlaşması, Doğu Adriya-
tik Denizi Liman İdaresi, 
Trieste Limanı Başkanı, 
Monfalcone Limanı Baş-
kanı, Deniz Taşımacılığı 
Şirketleri ve Deniz Taşıma-
cılığı Acenteleri tarafından 
Trieste’de imzalandı.

Gönüllülük Anlaş-
ması gereğince, Trieste 
Limanı’na veya Monfalco-
ne Limanı’na yanaşma sı-
rasında yakıt değişimi veya 
emisyon azaltma taahhüt-
lerine alternatif uygunluk 
yöntemleri için izlenecek 
prosedürler direktiflerde 
ilgililere bildirilecek.

Deniz ve denizde insan 
yaşamının korunmasına 
yönelik güvenli seyir ge-
rekliliklerine halel getir-
meksizin, egzoz gazlarının 
atmosfere salınmasının 
kısıtlanması amacıyla ana 

ve/veya yardımcı motorla-
rın kullanımını optimize 
etmek adına, liman böl-
gesinde seyir, demirleme/
demir alma manevraları 
sırasında ve demirlenmiş 
haldeyken doğru denizci-
lik uygulamalarına uygun 
olarak her türlü teknik 
önlem alınacak.

DFDS Akdeniz İş Biri-
mi Operasyonlardan So-
rumlu Başkan Yardımcısı 
Kemal Bozkurt, “DFDS 
Akdeniz İş Birimi olarak 
sürdürülebilirlik vizyo-
nuyla çevresel ayak izimi-
zi kademeli bir biçimde 
azaltarak 2050 yılına ka-
dar iklim nötr duruma 
gelmeyi taahhüt ediyoruz. 
Hedefimiz 2030 yılında 
karbon (CO2) emisyon-
larını %45 oranında azalt-
mak. Paydaşlarımızla Mavi 
Anlaşma’ya imza atarak 
sürdürülebilir ekonomiyi 
desteklemeye ve doğal kay-
nakların daha verimli kul-
lanılmasına destek olmaya 
devam ediyoruz.” dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanlığı Denizcilik Genel 
Müdürlüğü, 2022 yılı Nisan 
ayı konteyner ve yük istatis-
tiklerini açıkladı.

Buna göre, Nisan ayında 
limanlarda elleçlenen kontey-
ner miktarı geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 2,6 artarak 
1 milyon 67 bin 295 TEU’ya 
yükseldi. Bu yılın Ocak-Ni-
san döneminde ise limanlarda 

elleçlenen konteyner miktarı 
geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 4,1 artarak 4 mil-
yon 254 bin 531 TEU olarak 
kayıtlara geçti.

Nisanda limanlarda elleç-
lenen dış ticarete konu kon-
teyner miktarı, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 1,3 ar-
tarak 799 bin 378 TEU ol-
du. İhracat amaçlı konteyner 
yüklemeleri, geçen yılın aynı 

Elleçlenen Konteyner Sayısı Arttı Yük Miktarı Azaldı

Birinci sayfadaki haberin devamı
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durumunda kaldık. İlave-
ten Güney rotasındaki yakıt 
ikmali için kullanılan uçuş 
noktalarında da değişiklik ya-
pılma zorunluluğu doğunca 
hem gider kalemleri arttı hem 
de fazladan iş yükü getirdi. 

Bunun dışında savaşın ma-
liyetlere etkisindeki en önem-
li faktör Hava Yollarının en 
önemli gider kalemi olan ya-
kıt fiyatlarının geldiği nokta.  

Bütün hava yolları bu doğ-
rultuda önlemler alıyorlar. 
Biz de her ne kadar maliyet-
leri tam karşılamasa da, esnek 
fiyatlama politikamız ve ASC 
(Airfreight Surcharge) diye 
isimlendirdiğimiz uygulama-
mız ile bu konudaki maliyet 
artışını nispeten de olsa azalt-
maya çalışıyoruz. 

Yeşil mutabakat çerçevesin-
de emisyonların azaltılması 
ve düşük karbonlu yakıtlara 
geçilmesini nasıl değerlen-
diriyorsunuz? Lufthansa’nın 
karbon nötr olma yolundaki 
hedefleri nedir?

Emisyonların azaltılması ve 
sürdürülebilirlik konusu uzun 
zamandır iş planımızın önemli 
bir parçası. Elektronik rezer-
vasyon, fiyatlama ve en son 
yüzde yüz e-AWB konuların-
dan başlayıp bu konuda ken-
dimiz için koyduğumuz hedef-
lerde çok yüksek ulaşılabilirliği 
yakaladık. Hedefimiz karbon 
salınımını sıfıra indirgemek. 
Bu hedefimize dijitalleşme 
öncelikli iş planı ve Global dü-
zeyde bütün çalışanlarımızın 

LUFTHANSA Cargo 
Türkiye’de ilk çeyrekte esnek 
ve yaratıcı kapasite çözümleri 
ve yüksek kaliteli servisleri-
ni müşteri ve partnerlerine 
sunduklarını bunun karşılığı 
olarak hedeflenen bütçenin 
üzerinde bir performans ger-
çekleştirdi. Şirketin Türkiye 
Genel Müdürü Hasan Hati-
poğlu, Lufthansa Cargo’nun 
geçen yılını, 2022 hedefle-
rini ve hava kargo alanında 
ki yeni yatırım ve projelerini 
KargoHaber’e anlattı. Luft-
hansa Cargo’nun 

2021 yılını tarihinin en 
yüksek karlılığı ile tamamla-
dığını belirtilen Hatipoğlu, 
2022 yılının ilk çeyreğinde 
hedeflenen bütçenin üzerin-
de bir performans gerçekleş-
tirdiklerinin altını çizdi.

2021 yılını değerlendirir 
misiniz? Pazar global ölçek-
te nasıldı, Lufthansa olarak 
beklenilen rakamlara ulaştı-
nız mı?

Pandeminin başlangıcın-
dan itibaren kapanmalar ve 
devamındaki kısıtlamalar 
nedeniyle yolcuların uçuş ta-
lebi neredeyse yok denecek 
seviyelere inmiş ve bu neden-
le de yolcu uçakları seferleri 
çoğunlukla iptal olmuştur. Bu 
süreç 2021’de de devam etmiş 
ve Deniz taşımacılığındaki 
konteyner krizi gibi farklı et-
kenler de devreye girince kar-

go uçakları kapasitesine talep 
artmıştır. Ayrıca küreselde 
pandemi sebepli kargo talep 
patlaması da yaşanınca KG 
başına ücret yukarıya doğru 
ivmelenmiştir.   

Kapasite sunumundaki 
düşüş ve buna karşılık KG ba-
şına ücretteki artış Kargo Ha-
va Yollarının 2021 senesini 
yüksek karlarla kapatmasına 
sebep olmuş, Lufthansa Car-
go Anonim Şirketimizin ve 
bağlı diğer şirketlerimizin de 
tarihindeki en yüksek karlılı-
ğa ulaştığı yıl olmuştur. Tabii 
ki bu rekor karlılıkta giderlere 
odaklanıp pandemi başından 
beri ve 2021 senesinde bu 
doğrultuda strateji geliştirmiş 
olmamızın etkisi de büyüktür.                  

Savaşın etkisi ile hava sa-
halarının kapanması hava 
kargo taşımalarını nasıl et-
kiledi? Rotaların kayması 
ne gibi sorunlar yaşanması 
nelere sebep oldu? 

Bütün Avrupa menşeili 
Hava Yolları gibi biz de en 
yoğun hatlarımız olan Asya 
rotalarımızı güneye kaydır-
dık. Bu sebeple de fazla yakıt 
tüketmek durumunda kaldık. 
Bunu sadece fazla alınan yakıt 
gideri olarak düşünmemek la-
zım. Alınan daha fazla yakıt 
daha az kargo kapasitesi anla-
mına geldiğinden bu rotalar-
da ortalamada yüzde 10 daha 
az kargo kapasite hesaplamak 

me haiz olduğunu yaşayarak 
gördük. Aşı, maske, dezen-
fektan gibi yaşamsal önemi 
olan Tıbbi malzemeler dı-
şında, krizlerde en az onlar 
kadar önem taşıyan ve acil 
gereklilik arz eden diğer araç 
gereç, yiyecek vs. malzemeler 
de en hızlı şekilde havayolu 
ile hedefe ulaştırılabiliyor. 
Diğer önemli nokta ise şu an 
yaşanan savaşta da şahit ol-
duğumuz, mağdurlara acilen 
ulaştırılması gereken `Yardım 
Malzemeleri` ki bunu sadece 
savaşa indirgememek gereki-
yor, deprem, sel, büyük yan-
gınlar gibi doğal felaketlerde 
de en hızlı ulaşım yöntemi 
olan hava kargo hemen dev-
reye giriyor. 

Teknolojik gelişmelere ge-
lince, uzay teknolojisi gibi 
Havacılığın da teknolojik ge-
lişmelerden pozitif anlamda 
etkilenmesi gerekliliği aşikâr 
ki öyle oluyor.

Yeni nesil uçaklar ve yer 
hizmetleri gereçlerindeki e-
lektrikli cihazlara geçişler bu-
nun bazı göstergeleri. Bu saye-
de hem giderleri aşağı çekerek 
müşterilerimize en iyi hizmeti 
en ekonomik şekilde verebi-
liyor, hem de diğer soruda da 
cevapladığım gibi çevreye du-
yarlılık konusunda konulan 
hedeflere ulaşılabiliyor.     

Pazar ve sektördeki farklı 
gelişmeye örnek olarak da 
e-Ticaret’te gelinen noktaya 
değinebiliriz. E-ticarete olan 
son zamanlardaki çok yük-
sek talebi pandemide evden 
çıkamamanın doğal sonucu 
olarak da değerlendirebiliriz.

Lufthansa Cargo olarak bu 
gelişmeyi çok önceden göz-
lemleyip öngördüğümüzden, 
tam da bu sebeple E-ticaret 
faaliyetleri için 2019 yılında 
Heyworld isimli şirketimizi 
faaliyete geçirdik. Bu sayede 
de odağımızı arttırıp E-ticaret 
müşterilerimizin taleplerine 
birinci elden üst düzeyde hiz-
met verebilir olduk.      

Global hava kargo sektörü-
nün geleceğini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Müşteri odaklı, yeni nesil 
uçaklar ve gereçlerle hizmet 
veren, ölçülebilir hedefler 

ile kaliteye ve çevreye du-
yarlı, teknoloji desteği ile 
altyapısını sürekli geliştiren, 
iyi eğitimli, yeterliliği yüksek 
çalışanlara odaklı, kuruluşla-
rın öncülüğünde global hava 
kargo sektörü her zaman öne-
mini koruyacaktır. 

2022 yılı hedefleriniz neler-
dir? Hava Kargo alanında 
yeni yatırımlar ve projeleri-
niz var mı?

Lufthansa Cargo ola-
rak rekor seviyede karlılık 
ile kapattığımız 2021 senesi 
sonrası 2022 senesi ilk çey-
reğinde de çok iyi sonuçlara 
ulaştığımız Lufthansa üst 
düzey yönetimimiz tarafın-
dan bir basın toplantısı ve 
bülteni ile açıklandı.  

09 Mayıs 2022 tarihin-
de yapılan başka bir basın 
açıklamasında ise Lufthansa 
Cargo’nun kuruluşundan bu 
yana en büyük uçak yatırımı 
olarak ifade edilen 3 adet bü-
yük gövde Boeing 777F ve 7 
adet Boeing 777-8F yeni nesil 
kargo uçaklarımızın siparişi 
anons edildi. 

Lufthansa Cargo Türkiye 
olarak ise ilk çeyrekte esnek 
ve yaratıcı kapasite çözümle-
rimizi ve yüksek kaliteli servi-
simizi müşteri ve partnerleri-
mize sunduk. Bunun karşılığı 
olarak hedeflenen bütçenin 
üzerinde bir performans ger-
çekleştirdik. Bu üstün perfor-
mansın en önemli faktörleri-
nin başarılı çalışanlarımız ve 
esnek ve çeşitli kapasite sunu-
mumuz olduğunu rahatlıkla 
ifade edebilirim.

Mart ayının sonunda haf-
tada üç sefer olmak üzere 
A321 Cargo uçağı ile İstan-
bul seferlerimize başladık. İl-
ginin yoğunluğu sebebiyle de 
bir sonraki hafta sunumumu-
zu hemen haftada beş Cargo 
uçağı seferine çıkardık.

Ayrıca İstanbul’dan Luft-
hansa yolcu uçakları ile, İz-
mir, Ankara ve Antalya gibi 
diğer şehirlerden de ortaklı-
ğımızın bulunduğu SunExp-
ress ile Avrupa’nın birçok 
noktasına haftada yüzün 
üzerindeki sefer ile esnek ka-
pasite sunumumuzun deva-
mını gerçekleştirdik.

konuya yüksek odağı ile ulaşa-
bileceğimize inanıyorum.

Yine az yakıt kullanmak ve 
karbon salınımını azaltmak 
hedefi ile bütün filomuzu ye-
niledik. Ayrıca uçaklarımızda 
sürtünmeyi azaltarak yakıt 
kullanımını düşürmek için 
“AeroSHARK” isimli tekno-
lojiyi kullanıyoruz. 

Bunun gibi birçok çalışma-
yı gerçekleştirdik, ancak Hava 
Yollarında karbon salınımını 
azaltmanın yer hizmetlerinde-
ki paydası çok az. Asıl odak-
lanmamız gereken uçak hava-
dayken gerçekleşen salınım, 
zira neredeyse yüzde doksan 
dokuzluk bir paya sahiptir 
ve ancak buradaki salınımın 
azaltılmasıyla hedef gerçekleş-
tirilebilir inancındayız.

Bu amaçla da son zamanlar-
da müşteri ve paydaşlarımızla 
ortak hedeflerimiz doğrultu-
sunda anlaşmalar yapıp seçilen 
uçak ve seferlerimizde “SAF” 
diye isimlendirilen karbon 
salınımını azaltan uçak yakıtı 
çeşitlerini kullanıyoruz.  

Günümüzde ekonomik ve 
teknolojik gelişmeler, kriz-
ler, savaşlar, rakiplerin ve 
pazarın yapısı gibi değişken-
ler hava kargo taşımacılığını 
nasıl etkiliyor?

Kapsamlı bir soru olduğun-
dan cevaplandırırken birkaç 
farklı açıdan değerlendirmek 
gerekir diye düşünüyorum. 

Birincisi, pandemi süre-
cinde Hava Kargo’nun kriz 
dönemlerinde yaşamsal öne-

“Lufthansa Cargo olarak
müşterimizin taleplerine
birinci elden üst düzeyde
hizmet veriyoruz”

Lufthansa Cargo Türkiye Genel Müdürü Hasan Hatipoğlu:
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FREIGHTWEEK dergisi tarafın-
dan her yıl düzenlenen Freightwe-
ek Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde 
kazananlar; okuyucuların ve hava 
kargo ekosisteminin her alanından 
katılımcıların oylarıyla belirleniyor. 
Prestijli ödül programında sürdü-
rülebilirlik alanında en başarılı hava 
kargo markaları, hava meydanları, 
handling firmaları, konteyner ve 
ULD sağlayıcılarının yanı sıra hava 
kargo teknolojileri, drone teknoloji-
leri, depo hizmetleri gibi hava kargo 
operasyonunun tüm paydaşlarını 
kapsayıcı kategoriler yer alıyor.

Ödüle ilişkin Türk Hava Yolla-
rı Genel Müdür (Kargo) Yardım-
cısı Turhan Özen; “Halihazırda 
“Avrupa’nın En İyi Hava Kargo 
Markası” ödülüne layık görülen 
Turkish Cargo, Dünyamızı daha iyi 
bir yer haline getirilmesine yaptığı 
katkılarından dolayı “2022 Yılının 
Sürdürülebilir Hava Kargo Marka-
sı: Avrupa” ödülüne de sahip oldu. 
Bu değerli ödülün hak edilmesinde 
emeği geçen tüm çalışma arkadaşla-
rımızı tebrik ediyorum.

Turkish Cargo olarak, son on 
yılda dünya çapındaki operasyonla-
rımızı geliştiriyor ve şu anda dünya 
çapında 340’tan fazla destinasyona 
hava kargo hizmeti sağlıyoruz. Ye-
nilikçi yaklaşımlarla iş ortaklarımıza 
etkin çözümler sunmayı hedefliyo-
ruz. Bu kapsamda geçtiğimiz aylar-
da İstanbul Havalimanı’ndaki yeni 
merkezimiz SMARTIST’in açılışını 
yaptık. Bu yeni tesis, markamızın 
küresel hava kargo sektörünün ge-
leceğini şekillendirecek akıllı tekno-
lojiler ve dijitalleşme ile geliştirilmiş 
üst düzey hizmet sunma taahhütlü-
müzün en önemli örneğidir.” ifade-
lerini kullandı. 

Küresel hava kargo sektörünün en 
hızlı büyüyen markası olan Turkish 
Cargo sürdürülebilirlik stratejisi 
doğrultusunda uluslararası ticaretin 
kolaylaşmasını sağlayan projelere 
destek oluyor. Başarılı marka, The 
Global Alliance for Trade Facilita-
tion (Küresel Ticareti Kolaylaştırma 
İttifakı) derneğinin ülke projeleri 
arasında yer alan Uganda Projesi’ne 
destek sağlayarak bu ülkenin ihra-
catını geliştirmesi ve büyütmesi için 
çaba harcıyor. Taşıyıcı, proje kapsa-
mında Uganda personeline eğitim 
desteği vererek ve operasyondaki 
tecrübelerini paylaşarak Uganda’da-
ki hava kargo sektörünün dijitalleş-
me ve kapasite gelişimine katkıda 
bulunmayı planlıyor.

Turkish Cargo, sektörün önde ge-
len aktif ve pasif konteyner tedarik-
çileriyle koordineli çalışarak sıcaklık 
hassasiyeti olan kargoların taşın-
masında çevre dostu konteynerleri 

tercih ediyor.   Bir kısmı şarj edile-
rek çalıştırılan bir kısmı ise kendine 
has soğutma plakalarına sahip olan 
konteynerler aynı zamanda tekrar 
kullanılabilme imkânı sağlıyor. Bu 

konteynerler sayesinde sıcaklık has-
sasiyetli kargolar, karbon salınımı 
olmaksızın, orijinden destinasyona 
istenen sıcaklık aralığında ve çevre 
dostu bir şekilde sevk ediliyor.

Turkish Cargo Avrupa’nın En İyi 
Hava Kargo Markası Seçildi
Küresel hava kargo markası Turkish Cargo, dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirdiği operasyonlarında uyguladığı 
çevreci politikalarını ödül ile taçlandırdı. Hava kargo taşıyıcısı, Freightweek Sustainability Awards 2022’de; Avrupa’nın 
en iyi hava kargo markası seçildi ve “Sustainable Cargo Airline of the year 2022: EUROPE” ödülüne layık görüldü. 
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rıyor ve daha konforlu hale 
getiriyor. Örneğin sadece 
561 milimetre yüksekliği ile 
yükleme eşiği, ağır eşyaların 
yüklenmesini ve her iki yan-
da bulunan geniş sürgülü ka-
pılar, arka koltuklara erişimi 
kolaylaştırıyor. Bu sürgülü 
kapılar, çocukların dar sokak-
larda ve park yerlerinde hızlı 
ve güvenli bir şekilde araca 
binmelerini-inmelerini sağlı-
yor. Ayrıca bagaj kapağı dahil 
olmak üzere üç taraftan yük-
leme seçeneği de sunuyor.

Sürgülü yan kapılar 614 
mm genişliğinde ve 1059 
mm yüksekliğinde, son dere-
ce geniş bir erişim açıklığını 
kullanıma sunuyor. Arka kol-
tuk sırası katlandığında bagaj 
zemini ile neredeyse düz bir 
yükleme alanı zemini elde 
ediliyor. Bu işlevsel özellikler, 
aracın iç kısmının günlük ge-
reksinimlerine uyarlanmasını 
sağlıyor. Standart olarak ısıt-
malı arka camlı tek parça bir 
bagaj kapağı bulunuyor. Al-
ternatif olarak yandan men-
teşeli iki parça bagaj kapağı 
da seçilebiliyor. Kapının her 
iki kanadı 90 derece pozisyo-
nunda kilitlenebiliyor ve 180 
dereceye kadar yana doğru 
döndürülebiliyor.

Küçük hafif ticari 
segmentinde yeni yüksek 

nitelikli çekicilik
Konu iç mekan olduğun-

da, Mercedes-Benz, küçük 
hafif ticari segmentine ta-

YENI Mercedes-Benz T-
Serisi, arka koltukta üç 
adede kadar çocuk koltuğu 
dahil olmak üzere tüm aile-
yi rahat ettiren iç mekan ve 
çeşitli aktivitelere yönelik 
ekipman için bolca depo-
lama alanı sunmasıyla çok 
amaçlı araçlar arasında yeni 
bir seriyi işaret ediyor. Sür-
gülü yan kapılar sayesinde 
hızlı ve kolay kabin erişimi 
ve esnek yükleme olanakları 
sunuluyor. Modern tasarım, 
kapsamlı güvenlik dona-
nımları ve zengin bağlana-
bilirlik çözümleri ile de Yeni 
T-Serisi, camlı hafif ticari 
araç dünyasında benzersiz 
bir konfor seviyesine sahip. 
Bu tamamen yeni model, ge-
lişmiş işlevselliği ve geniş iç 
hacmi üst seviye donanım-
larla birleştiriyor. Standart 
Mbux bilgi-eğlence sistemi 
ve elektrikli park freni, op-
siyonel 17 inç hafif alaşım 
jantlar, Keyless-Go veya or-
tam aydınlatması ve hatta 
Artico suni deri/Microcut 
koltuk döşemesi ile Yeni T-
Serisi, segmentinin en kap-
samlı ve zengin donanım 
özellikleriyle dikkat çekiyor. 
Yedi hava yastığı ve çok sayı-
da sürüş destek sistemi dahil 
olmak üzere kapsamlı bir 

standart güvenlik donanımı, 
onu aileler ve aktif yaşam-
eğlence meraklıları için ileri 

teknolojili ve güvenilir bir 
yol arkadaş haline getiriyor.

Yeni T-Serisi’nin başlangıç 
seviyesini 102 HP (75 kW) 
benzinli motor ve manuel 
şanzıman ile T 160 oluştu-
ruyor. Bu modelin WLTP’ye 
göre karma yakıt tüketimi: 
6,7 ile 7,2 lt/100 km arasında 
değişirken, karma CO2 emis-
yon değerleri 153 ile 162 gr/
km olarak açıklanıyor.

Mercedes Benz Hafif Ti-
cari Araçlar Başkanı Mathias 
Geisen; “Yeni T-Serisi ile ha-
fif ticari ürün gamımızı geniş-
letiyor ve bu segmentte başka 
hiçbir araçta olmayan geniş-
lik, işlevsellik, tasarım ve kon-
for sunuyoruz. Bu yeni mo-
delle, premium segmentteki 
büyüme stratejimizi istikrarlı 
bir şekilde sürdürüyoruz.” 
sözleriyle aracı özetliyor.

T-Serisi sahip olduğu ö-
zelliklerle aktif aileler kadar 

aktif yaşam-eğlence meraklı-
larının da günlük hayatını ve 
kullanım sürecini kolaylaştı-

gerekli ön hazırlıkları yapı-
lan T-Serisi, Mercedes me 
connect’in birçok dijital hiz-
metini kullanıma sunuyor. 
Araç durumunu görme veya 
kapıları kilitleme ve açma 
gibi uzaktan hizmetler bun-
lardan bazıları. Bu hizmetler, 
kullanıcıların araçlarıyla ilgili 
en önemli bilgileri istedik-
leri zaman evden veya yolda 
rahatça kontrol etmelerini 

sağlıyor. Ayrıca, canlı tra-
fik bilgisi ile Navigasyon ve 
car-to-X iletişimi sayesinde 
müşteriler en güncel verilerle 
sürüş yapabiliyor. Bu, trafik 
sıkışıklığından kaçınma ve 
böylece zamandan tasarruf 
olanağı sağlıyor.

Yüksek torka sahip,
tutumlu modern 

motorlar
Yeni T-Serisi’nde ilk aşa-

mada, her biri iki farklı güç 
seviyesine sahip bir dizel ve 
bir benzinli motor sunuluyor. 
Dört silindirli motorlar, alt 
devirlerde bile yüksek çekiş 
gücü ve optimize edilmiş tü-
ketim değerleri ile dikkat çe-
kiyor. 85 kW (116 HP) dizel 

motor, yüksek güç ve yüksek 
tork işleviyle örneğin sollama 
gibi anlık güç gereksinimle-
rini destekliyor. Anlık olarak 
89 kW güç ve 295 Nm tork 
elde ediliyor. Tüm motorlar 
ECO start/stop işleviyle do-
natılıyor. 6 ileri manuel şanzı-
man dışında, iki dizel motor 
ve daha güçlü olan benzinli 
motor, 7 kademeli çift kav-
ramalı otomatik şanzıman 

(DCT) ile de üretiliyor.
S ü r d ü r ü l e b i l i r l i k , 

Mercedes-Benz iş modelinin 
en önemli gündem madde-
lerinden biri. Buradaki kilit 
unsur sıfır emisyonlu ulaşım. 
Şirket, “Ambition 2039” yak-
laşımının bir parçası olarak, 
2039 yılına kadar CO2 nötr 
bir araç filosu sunmayı ve 
bunun kentsel hava kalitesi 
üzerinde herhangi bir etkisi-
nin olmamasını hedefliyor. 
Mercedes-Benz, 2022’nin 
sonunda yer aldığı tüm seg-
mentlerde batarya elektrikli 
araçlara sahip olacak. 2025 
yılından itibaren tüm yeni 
araç mimarileri sadece elekt-
rikli olacak. 

mamen yeni ve nitelikli bir 
çekicilik getiriyor. İç mekan 
tasarımı başarılı kompakt 
otomobil ailesiyle aynı se-
viyede. 7 inç dokunmatik 
ekranlı ve akıllı telefon en-
tegrasyonuna sahip MBUX 
bilgi-eğlence sistemi, Touch 
Control düğmelere sahip 
çok işlevli direksiyon simidi, 
klima, KEYLESS çalıştırma, 
5,5 inç renkli ekranlı göster-
ge paneli, yüksekliği ayarlı 
sürücü koltuğu, kapalı torpi-
do gözü, bagaj örtüsü ve ön 
koltuk sırtlıklarında cepler 
standart olarak sunuluyor. 
Ayrıca LED iç aydınlatma 
ve donanım seviyesine bağlı 
olarak sekiz renge kadar am-
biyans aydınlatması (Style ve 
Progressive Line) sunuluyor.

T-Serisi bilgi-eğlence
sistemi ile donatılıyor

Kendi kendine öğrenme 
özelliğine sahip sistem; yük-
sek çözünürlüklü ekran, App-
le Car Play ve Android Auto 
akıllı telefon entegrasyonu, 
Bluetooth eller serbest gö-
rüşme ve dijital radyo (DAB 
ve DAB+) gibi özellikler kul-
lanıma sunuyor. 7 inçlik do-
kunmatik ekran, direksiyon 
üzerindeki Touch Control 
düğmeler veya isteğe bağlı 
Navigasyon Paketi ile birlikte 
“Hey Mercedes” sesli asistan 
sezgisel kullanım konseptini 
destekliyor. Sesli komut siste-
mi doğal konuşma dilini anlı-
yor ve böylece kullanıcıların 
belirli ifadeleri öğrenmelerine 
gerek olmuyor.

Fabrika çıkışı olarak tüm 

Mercedes Hafif Ticari Ailesine Yeni T-Serisi 
Mercedes-Benz, hafif ticari araç sektöründe elini güçlendirecek yeni 
bir seriyi daha ailesine kattı. Yeni T-Serisi Mercedes-Benz sahibi olmak 
isteyenlere ekonomik bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. Yeni T-Serisi, 
aileler ve aktif yaşayanlara geniş iç mekan vadediyor. Beş koltuklu 
T-Serisi, 4498 milimetre uzunluğa, 1859 milimetre genişliğe ve tavan 
barları olmadan 1811 milimetre yüksekliğe sahip.

KRONE Türkiye fabrika-
sında uzun süre boyunca 
CEO görevini üstlenen 
Rıza Akgün, 31 Temmuz 
2022 itibariyle Krone Tica-
ri Araçlar Grubu’ndan ayrı-
lacak olup, Tire’deki Krone 
üretim tesisinin yönetimini 
Mayıs 2022’den itibaren ka-
demeli olarak Üretim Genel 
Müdürü Kartal Erköy ve Fi-
nans/Satış Genel Müdürü 
Semih Pala’ya devrediyor. 

Krone, 2012 yılı sonun-
dan bu yana Tire fabrika-
sında, Türkiye ve etrafında 

bulunan pazarlar için trey-
ler üretmektedir. Uluslara-
rası üretim ağını tamamla-
yan bu lokasyon ile Krone, 
jeostratejik yaklaşımını or-
taya koymaktadır. Ayrıca 
Akdeniz ülkeleri ve Avrupa 
dışındaki diğer pazarlar 
için de treylerler Tire’de 
üretiliyor. Yıllık 10 bin adet 
üretim kapasitesi bulunan 
Krone Tire tesisinde, şu 
anda yaklaşık 400 kişi çalış-
maktadır.

Krone Commercial Ve-
hicle SE CTO’su Alfons B. 

Veer, “Rıza Akgün’e uzun 
süreli, başarılı iş birliği için 
içtenlikle teşekkür ediyor, 
bundan sonraki görevlerin-
de kendisine başarılar dili-
yor ve en iyi dileklerimizi 
sunuyoruz. Rıza Akgün ve 
Türkiye’deki ekibine Tire 
tesisimizin son yıllardaki 
fevkalade olumlu gelişimi 

için teşekkür borçluyuz. Rı-
za Akgün, Krone’nin Türki-
ye’deki ilk satış ortaklıkları-
nın kurulmasına yardımcı 
olmakla kalmadığı gibi, ay-
nı zamanda Tire’deki Kro-
ne fabrikasının mevcut çok 
yönlü üretimine başarılı bir 
şekilde ulaşmasında belirle-
yici oldu.” dedi.

(Soldan sağa) Krone Yeni Finans/Satış Genel Müdürü
Semih Pala, Uluslararası İş Geliştirme, Satış & Key Account

Direktörü Andreas Völker, CTO Krone Commercial Vehicle SE 
Alfons B. Veer, Yeni Üretim Genel Müdürü Kartal Erköy

ve Eski CEO Krone Türkiye Rıza Akgün

Krone Tire Fabrikası’nda Yönetim Değişikliği

Birinci sayfadaki haberin devamı
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MAN Türkiye Market of the Year Ödülü’nü Aldı
MAN Truck & Bus SE’nin her yıl 
düzenlediği International Sales 
Conference- Uluslararası Satış Kon-
feransı, bu yılda da şirket yetkilileri 
ve dünya genelindeki ülke yönetici-
lerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

MAN Truck & Bus SE’nin her 
yıl dünya çapında en iyi performans 
gösteren ülkeye verdiği ‘Market 
of the Year’ ödülüne layık görülen 
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş., ödülü arka arkaya ikinci kez 
almış oldu. 2020 yılının ardından 
2021’de de ‘Market of the Year’ 
ödülünü alarak, istikrarlı başarısını 
sürdüren Kamyon ve Otobüs Tica-
ret A.Ş., 2019 yılında ise, yine MAN 
Truck & Bus SE’nin küresel müşteri 
memnuniyeti ölçümünde en yük-
sek puanı ulaşarak, ‘CustomerFirst 
Award’ ödülünün sahibi olmuştu.

MAN Truck & Bus SE tarafından 
verilen ‘Market of the Year’ ödülü, 
dünya genelindeki bayileri arasında 
her yıl pazar büyüklüklerine göre, 
iki ayrı klasmanda dağıtılıyor. Kam-
yon, Otobüs, Van, 2. El, Satış Son-
rası Hizmetler, Karlılık, Sermaye 
Verimliliği, Likidite başlıkları altın-
da yapılan değerlendirmede; satış 
rakamlarından pazar payına, stok 
yönetiminden nakit yönetimine, 
müşteri memnuniyetinden toplam 
satış performansına kadar birçok 
önemli kriter baz alınıyor.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. olarak, 2020’de ulaştıkları başa-
rıyı 2021 yılında da devam ettirdik-
lerini vurgulayan MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü 
Tuncay Bekiroğlu, şunları söyledi; 
“Dünya, son iki yıldır pandemi ve 
onun yarattığı tahribatla mücadele e-
diyor. MAN olarak, bizler de bu zor-
lu süreçte ürün ve hizmet kalitesin-
den ödün vermeden müşterilerimize 
en iyiyi sunma hedefiyle çalışıyoruz. 
Bunu yaparken de müşteri memnu-
niyeti, odak noktamızı oluşturuyor. 
Pazara sunduğumuz üstün nitelikli 
MAN araçlarımızla birlikte gerek 
satış gerekse de satış sonrası hizmet-
lerimizle sektörde farkımızı ortaya 
koyuyoruz. Bizi, sektörde farklı kılan 
bu hizmet anlayışımız, aynı zamanda 
pazarda da firmaların öncelikli terci-
hi haline getiriyor. Bunun neticesi o-
larak da Türkiye ithal kamyon çekici 
pazarındaki geleneksel birinciliğimi-
zi 2020’nin ardından 2021 yılında da 
devam ettirmeyi başardık. Hem satış 
adedimizi hem de pazar payımızı ar-
tırarak, zirvedeki yerimizi koruduk.

2021 yılında ayrıca hem kamyon 
hem de otobüs segmentinde araç-
larımız, aldıkları prestijli ödüllerle 
kalitelerini ortaya koydular. Yeni ne-
sil MAN TGX kamyonumuz, ‘In-
ternational Truck of the Year 2021’ 
ödülünü aldı. Yine seyahat otobüsü 
segmentindeki üstün nitelikleri ile 
‘Coach of the Year 2020- Yılın Oto-
büsü’ ödüllünü kazanan MAN Lion’s 
Coach otobüsümüz, 2021’de ise, bu 
kez sektörün prestijli ‘Sustainable Bus 

Award 2022- Sürdürülebilir Otobüs 
Ödülü’nü aldı. Dolayısıyla 2022 yı-
lında da yine ödüllü araçlarımız ve 
müşteri memnuniyetini odağına alan 
kaliteli hizmet anlayışımız ile sek-
törün gözdesi olmaya devam etmeyi 
hedefliyoruz. Bugün aldığımız ‘Mar-
ket of the Year’ ödülünün temelinde 
de müşteri memnuniyeti, ekip ruhu, 
kaliteli hizmet ve 7/24 müşterileri-
miz ile kurduğumuz güvene dayalı 
samimi iletişim yatıyor. MAN Kam-

yon ve Otobüs Ticaret A.Ş. olarak, 
MAN Truck & Bus SE çatısı altında, 
üst üste ikinci kez aldığımız bu ödül 
ile aynı zamanda Türkiye’nin gücünü 
ve potansiyelini de ortaya koymuş ol-
duk. Bu ödüldeki özverili çalışmaları 
için tüm ekip arkadaşlarıma bir kez 

daha teşekkür ediyorum. 
İstikrarlı başarımızla, 
MAN Truck & Bus 
SE’nin küresel-
deki gözdesi 
olmaya devam 
edeceğiz.”

www.tirsan.com.tr
Tüm ürünlerimiz 2 yıl Tırsan garantisi altındadır.

Bir TIRSAN şirketidir.

HER SEFERDE
DAHA FAZLA KAZANÇ İÇİN
4.850 kg'lık boş ağırlığı ile sektörün en hafif akaryakıt tankeri olan Kässbohrer
akaryakıt tankeri,  K.STB, güvenlik alanında Avrupa İnovasyon ödülüne sahip
Tırsan'ın Ar-Ge ekibi tarafından tasarlandı ve  Kässbohrer Kaynak Akademisi'nin
TÜV ve DEKRA onaylı kaynakçıları tarafından üretildi.

Her seferde daha fazla kazanç için Kässbohrer akaryakıt tankeri ile
daha fazla yükleyin, güvenle taşıyın.

MAN Truck & Bus SE’nin her yıl dünya çapında verdiği Yılın Pazarı; 
‘Market of the Year’ ödülü, pandemiye rağmen bir kez daha 
MAN Türkiye organizasyonunun oldu.



TİCARİ ARAÇLAR

24
MAYIS 2022

30’un üzerinde gelişmiş sürüş 
destek sistemi sunuluyor.

Yeni Amarok’un tüm versi-
yonlarda standart olarak su-
nulan led ön farlarla entegre 
radyatör ızgarası, çapraz çıta-
larla dikkat çekiyor. ‘IQ.Light 
- Led Matrix farlar’ opsiyonel 
olarak sunuluyor. Aracın ön 
yüzünde, çapraz çıtaların al-
tındaki radyatör ızgarası ile 
oluşan özgün X tasarımı dik-
kat çekiyor.

Yeni Amarok’a arkadan 
bakıldığında bagaj kapağı, 
standart led arka farlarıyla 
çerçeveleniyor. Kabartmalı 
Amarok yazısı, kapağın ne-
redeyse tüm genişliğini kap-
lıyor. Önceki nesilde olduğu 
gibi, Yeni Amarok’ta iki ça-
murluk davlumbazı arasına 
bir Euro palet yüklemek için 
yeterli alan bulunuyor. Pa-

BAŞTAN aşağı yenilenen 
Yeni Amarok’un, yenilikçi 
ve premium tasarımı orijinal 
Amarok DNA’sını taşımaya 
devam ediyor. Güçlü ve kariz-
matik dış görünüş, kaliteli bir 
iç mekanla buluşuyor.

5.350 mm uzunluğuna 
sahip Yeni Amarok, bir ön-
ceki neslinden 100 mm daha 
uzun. 175 mm artışla 3.270 
mm’ye ulaşan aks mesafesi, 
çift kabin versiyonunda daha 
fazla yaşam alanı anlamına 
geliyor. 1,2 tona kadar yükle-
me kapasitesi ile maksimum 
3,5 ton römork çekme kapa-
sitesi artık daha fazla motor/
şanzıman seçeneğinde sunu-
labiliyor. Yeni Amarok’un aks 
mesafesi toplam uzunluğuna 
kıyasla daha uzun olduğu için 
gövde çıkıntıları azalıyor.

İyileştirilmiş arazi yetenek-

leri sayesinde su geçiş derinli-
ği önceki nesle göre arttırılan 
Yeni Amarok, bir benzinli ve 
dört farklı dizel motor; dört 
ila altı silindirli ve 2,0 ile 3,0 
litre hacimlere sahip olarak 
sunuluyor. İsteğe bağlı olarak 
arkadan itiş, seçilebilir veya 
sürekli dört tekerlekten çekiş-
li olmak üzere farklı güç ak-
tarma çözümleri bulunuyor. 
Önceden tanımlanmış farklı 
sürüş modları, desteklerken 

Volkswagen Ticari Araç ayrı-
ca ‘PanAmericana’ (off-road 
karakteri) ve ‘Aventura’ (on-
road karakteri) olmak üzere 
üst versiyonlar da sunacak.

Bugüne kadar Avrupa, Gü-
ney Amerika, Güney Afrika ve 
Okyanusya’da 830 bin adedin 
üzerinde Amarok satıldı. Pick 

up segmentinde konfora dö-
nüşümün simgelerinden olan 
Amarok 2022’nin sonunda 
bazı ülkelerde ilk etapta dört 
kapılı ve çift kabinli (Double-
Cab) ve belirli pazarlarda iki 
kapılı tek kabinli (SingleCab) 
olmak üzere iki farklı gövde 
tipiyle sunulacak.

let burada yük kancalarıyla 
bağlanabiliyor.

Yeni Amarok’a 
yeni donanım

Yeni Amarok beş donanım 
seviyesiyle sunulacak. Giriş 
seviyesi ‘Amarok’ olurken bir 
üst basamakta ‘Life’ ve ‘Style’ 
donanım seviyeleri olacak. 

Yeni Nesil Amarok 
Arazide Uzmanlaşacak

TÜRKIYE otomotiv sa-
nayiine yön veren 13 büyük 
üyesiyle sektörün çatı kuru-
luşu olan Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD), Ocak-Nisan 
dönemine ait üretim ve ihra-
cat adetleri ile pazar verilerini 
açıkladı. Buna göre, yılın ilk 

dört ayında toplam otomotiv 
üretimi bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 9 azala-
rak 409 bin 903 adet, otomo-
bil üretimi yüzde 20 azalarak 
229 bin 200 adet olarak ger-
çekleşti. Traktör üretimiyle 
birlikte toplam üretim ise 

426 bin 617 adedi buldu. Bu 
dönemde, otomotiv sanayisi-
nin kapasite kullanım oranı 
yüzde 64 olarak gerçekleşti. 
Araç grubu bazında kapasi-
te kullanım oranları ise hafif 
araçlarda (otomobil + hafif 
ticari araç) yüzde 63, kam-

fif ticari araç grubunda üre-
tim yüzde 10 oranında arttı. 
Aynı dönemde, yük ve yolcu 
taşıyan ticari araç üretimi 180 
bin 703, traktör üretimi de 16 
bin 714 adet olarak gerçek-
leşti. Pazara bakıldığında ise, 
Ocak-Nisan döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine 
kıyasla ticari araç pazarı yüz-
de 9, hafif ticari araç pazarı 
yüzde 10 ve ağır ticari araç pa-
zarı yüzde 5 oranında azaldı. 

Toplam pazar 
222 bin 574 adet 

düzeyinde gerçekleşti
Ocak-Nisan döneminde 

toplam pazar geçen yıla göre 
yüzde 18 oranında azalarak 
222 bin 574 adet düzeyin-
de gerçekleşti. Bu dönemde 
otomobil pazarı ise yüzde 21 
oranında daraldı ve 162 bin 
398 adet oldu. Son 10 yıllık 

ortalamalar dikkate alındı-
ğında, 2021 Ocak-Nisan dö-
neminde toplam pazar yüzde 
1, otomobil pazarı da yüzde 
1, ağır ticari araç pazarı yüzde 
4 artarken, hafif ticari araç pa-

zarı paralel seviyede gerçek-
leşti. Bu dönemde, otomobil 
satışlarındaki yerli araç payı 
yüzde 38 olurken, hafif ticari 
araç pazarında yerli araç payı 
yüzde 59 olarak gerçekleşti. 

Ağır Ticari Araç Pazarı Yüzde 4 Arttı

yon grubunda yüzde 
90, otobüs-midibüs 
grubunda yüzde 28, 
traktörde ise yüzde 63 
olarak gerçekleşti. 

Ağır ticari araç
üretimindeki 
artış sürüyor

Ocak-Nisan döne-
minde ticari araç üreti-
mi bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 
11 artış gösterdi. Bu 
dönemde, ağır ticari 
araç grubunda üretim 
yüzde 22 artarken, ha-

Almanya ve 
Avustralya’da 
tasarlanıp geliştirilen 
ve Güney Afrika’da 
üretilen Yeni 
Amarok’un 2022 
yılının sonunda 
tanıtılacağı açıklandı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Nisan 
dönemine ilişkin verileri açıkladı. Son 10 
yıllık ortalamalar dikkate alındığında, yılın ilk 
dört ayında toplam pazar yüzde 1 artarken, 
otomobil pazarı da yüzde 1, ağır ticari ticari 
araç pazarı yüzde 4 artış gösterdi. Hafif ticari 
araç pazarı ise paralel seviyede gerçekleşti.

Toplam

Otomobil

HTA

ATA

Pazar

10 Yıllık
Ortalama 
(x1000)

2022
(x1000)

Değişim
%

220,5

160,8

49,5

10,1

Son 10 yıllık ortalamalara göre 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde, toplam 
pazar yüzde 1, otomobil pazarı yüzde 1, ağır ticari araç pazarı yüzde 4 
oranlarında artarken, hafif ticari araç pazarı paralel seviyede gerçekleşti.

222,6

162,4

49,7

10,5

0,9

1,0

0,3

3,6
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ANADOLU Isuzu, sürdürülebi-
lirlik odaklı aksiyonları doğrul-
tusunda Bilim Temelli Hedefler 
Girişimi’ne (Science Based Target 
Initiative, SBTi) taahhütte bulun-
du. Sürdürülebilirliğe ve çevrenin 
korunmasına verdiği önem doğrul-
tusunda uluslararası Bilim Temel-
li Hedefler Girişimi’ne taahhütte 
bulunan Anadolu Isuzu, böylece 
faaliyetlerinden kaynaklanan sera 
gazı emisyon seviyelerini azaltma 
taahhüdünde bulunan öncü şirket-
ler arasındaki yerini aldı.

CDP, Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesi, Dünya Kaynakla-
rı Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğa-
yı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 
2015 yılında kurulan SBTi iklim 
değişikliği ile mücadele kapsamında 
kurumların toplam sera gazı emis-
yonlarını azaltma çabalarını destek-

lemeyi amaçlıyor. Küresel ısınmanın 
önüne geçmek amacıyla Paris An-
laşmasında belirlenen hedefler doğ-
rultusunda çaba harcayan girişim 
şirketlerin sera gazı azaltma hedefle-
rinin ortak standartlar doğrultusun-
da geliştirilmesini teşvik ediyor.

Anadolu Isuzu, 2022 yılı başın-
da küresel otomotiv endüstrisinin 
öncü sektörel birlik ve şirketlerinin 
ortak girişimiyle başlatılan ‘Drive to 
Zero’ inisiyatifine katılmıştı. Ticari 
araç üretiminde 2040 yılına kadar 
yeni kamyon ve otobüs satışlarında 
yüzde 100 sıfır emisyon hedefine 
ulaşmayı hedefleyen Drive to Zero 
inisiyatifine, faaliyetlerini belirle-
nen hedefler doğrultusunda sürdü-
receğini deklare eden öncü endüstri 
şirketleri kabul ediliyor.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü 
Tuğrul Arıkan konuyla ilgili açık-
lamasında şunları söyledi:“Anadolu 
Isuzu olarak çevrenin korunmasına 
ve sürdürülebilirliğe büyük bir ö-
nem veriyoruz. Ülkemizde ürettiği-
miz yüzde 100 elektrikli ve alternatif 
yakıtlı otobüslerle dünya belediyele-
rinin ve ulaşım operatörlerinin her 
geçen gün artmakta olan çevreye 
saygılı araç talebine yanıt veriyoruz. 
Üretim süreçlerimizden ve faaliyet-
lerimizden kaynaklanan sera gazı 
emisyonlarını en aza indirme hede-
fimiz doğrultusunda, uluslararası 

Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne 
imza vermiş olmamız bu alandaki 
kararlılığımızın da göstergesi. Kı-
sa süre önce de uluslararası Drive 
to Zero inisiyatifine katılmıştık. 
Avrupa Yeşil Mutabakatı akabinde 
düşük karbon ekonomisi stratejisi 

sistemine hızla uyum sağlamak ve 
olası bir Emisyon Ticaret Sistemi ile 
ilave Karbon Vergisi yükünü fırsata 
dönüştürmek için ’Environmental 
Actions‘ faaliyetlerini başlattık. Bu 
kapsamda enerji verimliliği, yenile-
nebilir enerji yatırımlarımızı hızlan-

dırıyoruz. Titizlikle uygulamakta 
olduğumuz çevre politikalarımız ve 
çevre yönetim sistemimiz ile çevre-
sel performansımızı sürekli geliştiri-
yor, bu doğrultudaki çalışmalarımızı 
‘Sürdürülebilirlik Raporu’ ile payla-
şıyoruz. Şirket olarak çalışmalarımı-
zı bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra gelecek nesillere yaşanabilir 
bir dünya hedefiyle sürdüreceğiz.”

Anadolu Isuzu İklim Değişikliğiyle 
Mücadelede SBTi Girişimi’ne Katıldı

Anadolu Isuzu, iklim 
değişikliği ve küresel 
ısınmanın olumsuz 
etkilerine karşı çaba 
gösteren uluslararası Bilim 
Temelli Hedefler Girişimi’ne 
(SBTi) imza verdi. 
Böylece faaliyetlerinden 
kaynaklanan emisyon 
seviyelerini azaltmaya 
yönelik taahhütte bulunan 
öncü şirketler arasına 
Anadolu Isuzu da katıldı.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü
Tuğrul Arıkan
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farlar ile sunulan yeni Trafic, 
C şeklinde ışık imzası içeren 
gündüz farları, yeni renkleri 
ve aksesuarlarıyla daha mo-
dern bir görünüm sunuyor.

Trafic ailesi, oluklu yatay 
motor kapağı ve dikey ön 
ızgarasıyla daha dinamik ve 
güçlü bir görünüm sergiliyor.

Yeni Trafic’in farları yeni 
tasarımı ve teknolojisi ile dik-
kat çekiyor. Tamamen LED 
olarak sunulan yeni farlar 
standart olarak otomatik 
yanma özelliğiyle donatılıyor. 
Ayrıca C-şeklinde tasarlanan 
gündüz sürüş farları marka 
aidiyetini vurguluyor.

Geniş, ergonomik ve 
modern bir iç mekan

Yeni Renault Trafic ailesi 
yenilenen kabin içi özellikle-
riyle hem iş hem de günlük 
kullanım ihtiyaçlarına cevap 
verirken, döşeme ve malzeme 
kalitesindeki belirgin artışla 
da dikkat çekiyor. Özellikle 
Combi 8+1 versiyonunda 
sunulan donanımlar ve kulla-
nılan malzeme kalitesi binek 
otomobilleri aratmıyor.

Genişlik ve ferahlık hissini 
arttıran yeni konsol, üzerine 
yerleştirilen dijital gösterge 
paneli ile sürüş konforuna 
katkı sağlıyor. Tamamen ye-

PANELVAN ve Combi 
5+1’de sunulan düz vites ver-
siyonların yanı sıra; Trafic 
Combi 5+1 ve Trafic Com-
bi 8+1’de sunulan otomatik 
vites seçenekleri, pazardaki 
artan otomatik vites talebine 
cevap vererek Renault’nun 
ticari araç pazarındaki iddia-
sını artıracak.

Yeni Renault Trafic ailesi, 
önceki nesillerine kıyasla te-
peden tırnağa daha modern 
bir görünüm kazandı. Farklı 
ihtiyaçlara yönelik versiyon-
larıyla sınıfına yön veren mo-
del; güçlü görünüme sahip 
yeni dış tasarımı, geniş taşıma 
kapasitesi, optimize iç mekan 
ve gelişmiş güvenlik özellik-
leriyle 421.000 TL’den başla-
yan lansmana özel fiyatlarıyla 
tüketicilerle buluşuyor.

Renault Mais Genel Müdü-
rü Berk Çağdaş: “Türkiye’nin 
en çok tercih edilen binek o-
tomobil markası Renault ola-
rak, bu gücümüzü hafif ticari 
araç pazarına da yansıtmak 
için çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Hafif ticari araç pazarı 
2022 birinci çeyrek sonuçları 
itibariyle toplam pazardan 
yüzde 23 pay alıyor. Medium 
Van segmenti ise, yüzde 4,2’si 
Panelvan, yüzde 2,4’ü Combi 
olmak üzere hafif ticari araç 
pazarında toplamda yüzde 
6,6’lık bir ağırlığa sahip. Ayrı-
ca ticari araç pazarı içerisinde 
yüzde 4,9’luk bir paya sahip 
olan minibüs segmentinin 
yaklaşık üçte biri 8+1 combi/
minibüslerden oluşuyor.

Her geçen gün ilginin art-
maya devam ettiği medium 
van segmentinde Renault’nun 
verimli, şık, her işe ve kulla-

nım amacına uyum sağlayabi-
len versiyonlarla üretilen Yeni 
Trafic Combi 5+1, Combi 
8+1 ve Panelvan versiyonları 
kolay yüklemeye uygun yapı-
ları, üstün yükleme kapasite-
leri, segmentinin en iddialı 
saklama alanları, konforlu iç 
mekanları, akıllı kokpitleri ve 
ileri sürüş destek sistemleriyle 
her türlü ihtiyaca cevap veri-
yor. Renault Ticari ailesinin 
yenilenmiş üyelerinin sını-
fında iddialı modüler tasarım 
özellikleriyle hem iş hem de 
özel kullanımda işlevselliği 
en üst seviyeye taşıyarak pa-
zardaki en iyi seçeneklerden 
olacağına inanıyoruz. Geç-
tiğimiz Eylül ayında Türkiye 
pazarına sunduğumuz Yeni 
Express’in ardından Yeni Tra-
fic modelinin de yenilenmesi, 
ürün gamına eklenen otoma-
tik vitesli ve 8+1 koltuklu 
versiyonlarıyla ticari araç pa-
zarındaki iddiamızı daha da 
yukarılara taşımak istiyoruz.”

Dış tasarımda daha fazla 
detay ve enerji

Daha zarif ve dikkat çekici 
olan yeni Trafic ailesinin ön 
bölümü, hem ticari hem de 
bireysel müşterilere hitap ede-
cek şekilde tamamen yeniden 
tasarlandı. Tamamen LED 

matik şanzımanı ile bireysel ve 
ticari kullanıcıların beklentile-
rini karşılamayı hedefliyor.

Ön bölümde versiyona 
bağlı olarak 80,6 litreye kadar 
depolama kapasitesi sunu-
lan yeni Trafic Combi daha 
iyi bir saklama alanı dağılımı 
ile optimize edildi. Bir tanesi 
sürücünün önünde, diğeri ön 
konsolun orta bölümünde 
olmak üzere iki yeni eşya gö-
zü bulunuyor. Bu bölmeler 
versiyona göre kapaklı ya da 
kapaksız olarak sunulurken, 
sırasıyla 0,8 litre ve 3 litre 
saklama alanına sahipler. Yeni 
Trafic Combi, sürücü ve ön 
yolcu kapılarında da toplam-
da 14,6 litre eşya saklama ala-
nına sahip.

Yeni Trafic ailesi, 2.0 litrelik 
Blue dCi motor seçeneğiyle 
tüketicilerle buluşuyor. Stop 
& Start teknolojisi ile dona-
tılan motorlar, Euro 6D Full 
normunu karşılıyor. Combi 
5+1 ve Combi 8+1 versiyon-
larında EDC şanzıman seçe-
neğiyle sahip olunabilen Yeni 
Trafic, versiyona göre 150 ve 
170 bg’lik güç sunuyor. Tür-
kiye pazarındaki motor ve 
şanzıman kombinasyonları şu 
şekilde; Yeni Trafic Panelvan: 
2.0 Blue dCi 150 bg, Yeni Tra-
fic Combi 5+1: 2.0 Blue dCi 
150 bg, Yeni Trafic Combi 
5+1 EDC: 2.0 Blue dCi EDC 
170 bg, Yeni Trafic Combi 
8+1 EDC: 2.0 Blue dCi EDC 
170 bg.

ni bir tasarımla daha büyük 
ve daha görünür kadranla-
ra sahip olan yeni Trafic’te, 
versiyona bağlı olarak 4,2” 
renkli dijital gösterge paneli 
de sunuluyor. Standart olarak 
sunulan hız ayar ve sınırlayıcı 
kumandaları direksiyona en-
tegre edilirken, görsel konfor 
için de uyarı lambaları yeni-
den düzenlendi. Ayrıca çok 
daha ergonomik bir kullanım 
için piyano tuş takımı da ön 
konsolun orta bölümünde 
standart olarak sunuluyor.

Daha fazla güvenlik için 
ileri sürüş destek sistemleri

Yeni Trafic, versiyona bağ-
lı olarak sunulan sürüş des-
tek paketi ile adaptive cruise 
control, aktif acil fren destek 
sistemi, şerit takip sistemi, 
kör nokta uyarı sistemi, oto-
matik uzun-kısa far teknolo-
jisi ve trafik işaretleri tanıma 
sistemi olmak üzere yeni ne-
sil sürüş destek sistemleriyle, 
gelişmiş sürüş güvenliği ve 
konforu sunuyor. Ayrıca Tra-
fic Combi versiyonlarının 
tamamında yolcu hava yastığı 
standart olarak sunuluyor.

Versiyona bağlı olarak 360 
derece park asistanı, geri gö-
rüş kamerası gibi opsiyonel 
özellikler de Yeni Trafic’te gü-
venliği üst seviyeye çıkarıyor.

Geniş yük ve yolcu taşıma 
kapasitesi

Yeni Renault Trafic Panel-
van, DNA’sını korurken daha 
da geliştirilmiş pratik özellik-
lerle donatılıyor. 5,480 mm 
gövde uzunluğu ve 1.967 mm 
gövde yüksekliği ile sunulan 
Panelvan versiyonu, 6 metre-
küp yükleme hacmiyle tüke-
ticilerle buluşuyor. Segmen-
tinin en iyi yerden yükleme 
uzunluğuna sahip olan mo-
deli olan yeni Trafic Panelvan 
tam 4,15 m’ye kadar yükleme 
yapılmasına olanak sağlıyor.

Ticari araç pazarı içerisinde 
yüzde 4,9’luk bir paya sahip 
olan minibüs segmentinin 
yaklaşık 3’te 1’i 8+1 Minibüs 
ve Combi’lerden oluşuyor. Pa-
zar gereksinimlerine son dere-
ce uygun olarak lanse edilen 
Trafic Combi 8+1 versiyonu, 
yolcu taşıma amacının yanı sı-
ra aile seyahatleri için de ideal 
bir yolcu konforu ve bagaj ala-
nı sunuyor. Yeni Trafic Com-
bi 8+1 versiyonu 5480 mm 
uzunluğu sayesinde 1,8 met-
reküp bagaj alanından ödün 
vermeden, sürücü dahil dokuz 
kişiye kadar yolcu ağırlayabi-
liyor. Şık tasarımı, modüler 
yapısı, araç içi konforu ve oto-

Yeni Renault Trafic Ailesi 
Türkiye’de Satışa Sunuldu

Renault, ticari ürün gamını da güçlendirmeye 
devam ediyor. Yenilenen Renault Trafic, farklı 
kullanım gereksinimlerine hitap eden tüm 
versiyonlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu.
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IVECO Group markası ve 
yolcu taşımacılığında yenilik-
çi çözümleriyle sürdürülebilir 
hareketlilikte Avrupa’da ana 
oyunculardan biri olan Iveco 
Bus, Busworld Türkiye’ye 3 ye-
ni otobüsünü ile katıldı..

Iveco Bus’un Crossway, 
Streetway CNG ve E-WAY 
modellerinin sergilendiği 
fuarda bir basın toplantısı 
düzenlendi. Toplantıda Ive-
co Otobüs İş Birimi Başkanı 
Domenico Nucera ve Iveco 
Asya Bölgesi Direktörü Koray 
Kurşunoğlu birer konuşma 
yaptılar. 

Iveco Otobüs Grup Başkanı 
Domenico Nucera Iveco Grup 
şirketlerinden Iveco Bus’ın Av-
rupa pazarındaki ikinci büyük 
marka olduğunu söyleyerek 
2021 yılında yüzde 22,3’lük 
bir büyüme yakaladıkları bil-
gisini verdi. Minibüsten başla-

yarak büyük otobüslere kadar 
geniş bir ürün yelpazesine sa-
hip olduklarını söyleyen Nu-
cera, Avrupa dışında da Latin 
Amerika ve Afrika’da, var ol-
duklarını Asya pazarlarında da 
genişlemeye devam ettiklerini 
de sözlerine ekledi.

Iveco Bus tarafından de-
vam eden sürdürülebilirlik 
çalışmalarıyla da ilgili bilgi 
veren Nucera, bu alanda en 

deneyimli üreticilerden biri 
olarak CNG ve biyometan 
araçlar konusunda lider ko-
numda olduklarını ve tama-
men elektrikli otobüs üret-
tikleri fabrikalarının ve test 

ALLISON Trans-
mission, Busworld 
2022’de yeni 9 vitesli 
şanzımanı ve Allison 
eGen Power® elektrikli 
aksın yanı sıra T2100 
xFETM ve T3270R 
xFETM tam otomatik 
şanzımanları da dahil 
5 metreden 27 met-
reye kadar şehir içi ve 
şehirler arası otobüs 
uygulamaları için sun-
duğu geniş tahrik çö-
zümlerini sergiledi. 

Dünya çapında 160 
milyar kilometreden 
fazla yol kat etmiş, al-
tı vitesli Allison 2000 
Serisi™ tam otomatik 
şanzımanların başarısı 
üzerine geliştirilen 9 
vitesli tam otomatik 
şanzıman, eklenen yeni 
vites oranlarıyla vites 
geçiş kalitesini ve yol-
cu konforunu arttırı-
yor. Bu özel şanzıman, 
eklenen yeni vitesler-
deki ekstra over-drive 
ve tork konvertörünün 
birinci viteste erken 
lock up yapmasını sağ-
layan yüksek verimli 
dişli tasarımı sayesinde 
önemli bir yakıt tasar-
rufu sunuyor. 

8 metre midibüs 
uygulamaları ile orta 
ve hafif ticari araçlar 
için geliştirilen Allison 

talanlarının da bu çalışma-
ları desteklediğini kaydetti. 
Bin otobüsü geçen elektrikli 
otobüsle satışlarını katladık-
larını da söyleyen Nucera, 
Otokar’la ortak üretime de 
değinerek artan talebi karşıla-
dıklarını dile getirdi.

Iveco Asya Bölgesi Direktö-
rü Koray Kurşunoğlu ise yap-
tığı konuşmada, “15 yıl sonra 
midibüs pazarının lideri ola-
rak çıktığımız Türkiye’ye daha 
güçlü bir ürün gamıyla dönü-
yoruz” dedi. CNG’li araçlarda 
lider olduklarını söyleyen Kur-
şunoğlu, sadece otobüs değil 
bağlantılı araçlardan telematik 
sistemlere kadar bir ekosistem 

9 vitesli tam otomatik şanzı-
manın seri üretimine 2023 
yılında başlanacak. Bu şan-
zıman, 6 vitesli olan Allison 
1000 Serisi™ ve 2000 Serisi™ 
ile tork konvertörü, PTO 
konumu ve soğutma portları 
gibi birçok ortak özelliğe sa-
hip. Ortaklaştırılmış tasarım 
öğeleri sayesinde, halihazırda 
1000/2000 adaptasyonu bu-
lunan araçlara da kolayca en-
tegre edilebiliyor. 

Fuarda açıklamada bulu-
nan Allison Transmission 
Türkiye Saha Satış Müdürü 
Burak Kazar; “Yeni 9 vitesli 
tam otomatik şanzımanımız, 
daha geniş dişli oranı kap-
samı ile geliştirilmiş konfor, 
ivmelenme ve performans 
sunarken daha yüksek yakıt 
tasarrufu sağlıyor. Kullanım 
kolaylığı ve gelişmiş vites 
geçişleri sayesinde sürücü 
ve yolcu konforunu arttırı-
yor. Dolayısıyla şehir içi ve 

sunduklarını da sözlerine ekle-
yerek sergilenen araçlarla ilgili 
bilgi verdi.  

Gelişmiş güç aktarım tek-
nolojilerinde dünya lideri FPT 
Endüstriyel’i de içeren ve kü-
resel bir organizasyon Iveco 
Group’un bir parçası olan Ive-
co Bus, tüm ürün gruplarında 
üretim yapan ender üreticiler-
den. Dünya genelinde satışı 
yapılan Iveco Bus, Avrupa’da 
yüksek bir pazar payına 
(2021’de %22,3) sahip ve Gü-
ney Amerika ile Afrika’da da 
büyümeye devam ediyor.

Doğal gaz pazarında yüzde 
40 pazar payına ulaşan ve 2019 

şehirler arası otobüslerde 
sunduğumuz Allison  perfor-
mansını bir adım daha gelişti-
riyoruz” dedi. 

Allison, Busworld 
Türkiye’de gelişmiş eGen Po-
wer elektrikli aks portföyü-
nü de paylaştı. eGen Power 
100D modelini pazara ilk 
sunduğu 2020 yılından bu ya-
na Allison, elektrikli aks yel-
pazesini geliştirmeye devam 
ediyor. Tek motorlu 100S ve 
çift motorlu 100D modelleri, 
10,4 ton brüt aks ağırlığını 
desteklemek üzere sunulur-
ken çift motorlu 130D ise 
13 ton için geliştirildi. eGen 
Power ailesi, orta gövdede iki 
vitesli bir şanzıman ile ağır 
yükleri hareket ettirmek için 
gereken yüksek torku sağlar-
ken aynı zamanda sabit sü-
rüş hızında üstün verimlilik 
avantajı sunuyor. Böylece dü-
şük ve yüksek hızlarda yüksek 
verimlilik sağlanıyor. 

- 2021 arasında elektrikli oto-
büs üretiminde iki kat artış ile 
Avrupa’daki liderliğini göster-
me fırsatı bulan Iveco Bus yal-
nız Türkiye’den değil, düşük ve 
sıfır salınımlı otobüs pazarının 
büyüdüğü Orta Asya ve Kaf-
kaslardan da ağırladığı ziyaret-
çileri dikkate alarak Busworld 
Türkiye’ye katılmayı seçti.

Iveco Bus’ın ürün yelpaze-
si, markanın; yüksek perfor-
manslı, güvenilir ve sürdü-
rülebilir çözümleri her türlü 
göreve uyarlayabilmesinin ya-
nı sıra geniş servis ağı ve düşük 
işletme maliyetlerini de mü-
kemmel biçimde yansıtıyor.

Allison’ın eGen Power 
100S/100D ve 130D elekt-
rikli aksları, kamyonlardan 
şehirler arası ve şehir içi oto-
büslerine kadar farklı uygu-
lamalarda kullanılıyor. Tek 
motorlu akslar, 200 kilovatın 
üzerinde kesintisiz güç üre-
tebilen ve maksimumda 324 
kilovatlık güç sağlayan bir 
elektrik motoruna sahipken 
çift motorlu akslar, iki ayrı 
motor sayesinde bu değerleri 
ikiye katlıyor. 

Kazar, ek olarak; “Çeşitli 
uygulamalara uyumlu özel 
elektrikli akslarımızı geliş-
tirmeye devam ediyoruz. 
Mevcut araç şasisi, süspansi-
yon ve tekerlekler ile uyumlu 
olacak şekilde geliştirilebilen 
elektrikli akslar, genel olarak 
OEM araçlarının tasarımla-
rına uygun bir çözüm sunu-
yor. Elektrikli aksın büyük 
bir avantajı, kalkıştan itiba-
ren her devirde maksimum 
tork sunabilmesidir ancak bu 
torku ne kadar verimli kulla-
nabildiğiniz önemli. Ayrıca 
araç tasarımında alan, tam 
elektrikli araçda en önemli 
noktalardan biri. Standart şa-
siye entegre edilen elektrikli 
akslarımız, alan anlamında 
büyük avantaj sağlıyor. 2 vi-
tesli şanzıman olması, elekt-
rik motorlarının verimliliğini 
arttırıyor ve pil paketi için 
daha fazla kullanılabilir alan 
sunuyor” şeklinde açıkladı. 

Iveco Bus Busworld Türkiye’de
3 Otobüsünü Sergiledi

Anadolu Isuzu 
Elektrikli ve
Alternatif Yakıtlı
Modelleri İle 
Fuarda Yerini Aldı

Allison Transmission Gelişmiş
Son Teknolojilerini Busworld’de Sergiledi

TÜRKIYE’NIN ticari araç 
markası Anadolu Isuzu, Bus-
world Fuarı’nda tam elektrikli 
ve alternatif yakıtlı çevreci 
modelleri ile yer aldı. Anado-
lu Isuzu’nun fuardaki standın-
da tam elektrikli NovoCITI 
Volt ve CNG alternatif yakıt 
sistemine sahip Kendo / In-
terliner otobüs modellerinin 
yanı sıra Citiport ve Grand 
Toro modelleri yer aldı.

Anadolu Isuzu Genel Mü-
dürü Tuğrul Arıkan fuarın 
açılış günü düzenlenen basın 
toplantısında şunları söyledi: 
“Anadolu Isuzu olarak dünya 
otobüs üretim endüstrisini ve 
kurumsal müşterileri bir ara-
ya getiren önemli bir sektörel 
platform olan Busworld 2022 
fuarına büyük bir önem veri-
yoruz. Fuarda bu yıl modern 
kentlerin giderek daha fazla 
talep ettiği çevreci, konforlu 

ve güvenli modellerimizle yer 
aldık. İlk ihracatını geçen yıl 
Fransa’ya gerçekleştirdiğimiz 
tam elektrikli NovoCITI 
Volt ve “Yılın Sürdürülebilir 
Otobüsü 2022” ödülünün sa-
hibi olan Kendo / Interliner 
CNG alternatif yakıtlı oto-
büslerimizi fuar katılımcıla-
rının büyük ilgi ve beğenisini 
çekeceğine inanıyoruz. Önü-
müzdeki dönemde hedefimi-
zi midibüs ve otobüs ihracat 
rakamlarımızı daha da ar-
tırmak ve dünyada büyüme 
hedefimiz doğrultusunda 
mevcut yurt dışı pazarlarda-
ki varlığımızı güçlendirirken 
yeni pazarlara açılmak olarak 
belirledik. Bu doğrultuda 
çalışmalarımızı ve ülkemi-
zin ekonomisine, ihracatına 
ve nitelikli istihdamına olan 
katkılarımızı daha güçlü bir 
şekilde sürdüreceğiz.”

Şehiriçi, şehirlerarası, tur otobüsleri ve 
minibüslere kadar geniş bir yelpazede üretim 
yapan Iveco Bus 3 yeni otobüsünü Busworld 
Türkiye’de sergiledi.
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tada 7 fabrikası bulunan Lohr 
Endüstri 2004 yılında Lohr 
İstanbul Taşıt Araçları Sana-
yi Ticaret Anonim Şirketi’ni 
kurmuş ve Hendek İlçesinde 
bulunan Sakarya 2. Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki kendi 
tesislerinde üretime başlamış-
tır. Otomobil nakliye araçları 
konusundaki uzmanlığını bu-

2004 yılında kurulan ve 
Hendek İlçesinde bulunan 
Sakarya 2. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde üretime başlayan 
Lohr İstanbul Taşıt Araçları, 
otomobil nakliye araçları ko-
nusundaki uzmanlığı ile ağır-
lıklı olarak Eurolohr EHR 

PIRELLI elektrikli ve şarj 
edilebilir hibrit otomobiller 
için onaylanan lastiklerinin 
sayısını 2021 yılında ikiye kat-
ladı. ‘Elect’ işaretli lastiklerin 
2019’da lanse edilmesinden 
bu yana otomobil üreticileri 
bu teknolojiyi giderek daha 
fazla tercih ediyor. 

Pirelli bu sayede ‘çevre 
dostu’ otomobillere yönelik 
homologasyon portföyüne 
250’den fazla lastik ekledi. 
Bu sonuç, pazarın elektrikli 
mobilite yönünde hızlan-
dığını doğrulamanın yanı 
sıra otomobil üreticilerinin 
elektrikli araçları için en uy-
gun özelliklere sahip seçenek 
olarak Pirelli Elect teknolojili 
lastikleri tercih ettiğini göste-
riyor. Halen devam eden “Ti-
re Cologne” fuarındaki Pirelli 
standında sergilenen Audi A6 
Avant e-tron konsept otomo-

bil, elektrikli araçlara yönelik 
lastiklerin teknolojiyle buluş-
masına iyi bir örnek sunuyor. 
Pirelli, bu gelişmelerin ışığın-
da lüks elektrikli araçlar için 
pazar payını Premium/Pres-
tige içten yanmalı araçların 
yaklaşık 1,5 katına çıkarma 
hedefine planlanandan üç yıl 
önce 2022’de ulaşacağını tah-
min ediyor. 

 Elektrikli ve şarj edilebilir 
hibrit araçların gerektirdiği 
teknik spesifikasyonları kar-
şılamak için Elect lastiklerin 
geliştirilmesinde aşağıdaki 
özellikler dikkate alındı: 

Batarya ömrü: Minimum 
enerji tüketimi sağlamak için 
elektrikli araç lastiklerinin 
dönme direncinin olabildi-
ğince düşük tutulması gere-
kiyor. Elect teknolojili Pi-
relli lastikleri, düşük dönme 
dirençleri sayesinde batarya 
ömrünü optimize ediyor.

Anında tork: Elektrikli 
araçlar, geleneksel içten yan-
malı motorlardan farklı ola-
rak tekerlere anında tork ile-
tiyor. Elect lastikler bu gücü 
aşırı aşınmaya yol açmadan 
lastiklere aktarmak için anın-
da kavrama sağlayan özel bir 
hamur içeriyor. 

Ağırlık:  Bataryaların ağır-

lığı, elektrikli araçların ben-
zersiz bir dikey ağırlık dağılı-
mına sahip olması anlamına 
geliyor. Bu dağılım nedeniyle 
sürüşün her aşamasında lastik-
lere ciddi stres yükleniyor. Bu 
ağırlığı desteklemek için özel 
olarak geliştirilen Elect lastik-
ler, malzeme, yerleşim düzeni, 
tasarım ve yapının doğru de-
formasyonu arasında optimal 
kombinasyon yaratarak araç 
performansının daha fazla 
kontrol edilmesini sağlıyor. 

Gürültü düzeyi: Bu araçlar 
son derece sessiz. Dolayısıyla 
lastiklerin de sürüş konforu-
nun artırmak için bu özelliği 
desteklemesi gerekiyor. Elect 
lastikler, sürüş sırasında gürül-
tüyü en aza indirmek için op-
timize edilen bir sırt deseni ve 
yapıyla tasarlanarak elektrikli 
araçların sessiz hareket etme-
sine yardımcı oluyor. 

 Pirelli Araştırma-Geliştir-
me ve Cyber Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Pierangelo Misani, 
“Teknoloji ve sürdürülebilir-
lik Pirelli’nin araştırma ve ge-
liştirme çalışmalarının temeli-
ni oluşturuyor. Giderek daha 
yenilikçi hale gelen teknoloji-
ler sayesinde otomobil üretici-
lerinin performanslarına daha 
uygun lastiklerle daha çevre 

dostu araçlara geçişini destek-
liyoruz. Sürdürülebilirlik ken-
di ürünlerimizin de bir parçası 
olduğu için ham maddelerden 
ömürlerinin sonuna kadar 
ürün ömrü boyunca döngüsel 
ekonomiye katkıda bulunmak 
amacıyla lastiklerin içindeki 
yenilenebilir ve geri dönüştü-
rülebilir malzeme oranlarını 
artırıyoruz.”
Elektrikli otomobiller için P 

Zero, Cinturato, 
Scorpıon ve kış lastikleri 
Elect teknolojisiyle geliş-

tirilen P Zero, Scorpion ve 
Cinturato ailelerinin yaz, kış 
ve dört mevsim lastikleri lider 
otomobil üreticileri tarafın-
dan seçilmeye devam ediyor. 
Örneğin, Porsche Taycan için 
‘terzi işi’ P Zero lastikler ve P 
Zero Kış lastikleri geliştiril-
di. Pirelli mühendisleri ayrıca 
Audi’nin e-tron serisinin yük-
sek performanslı modelleri ve 
Mercedes-Benz EQ ailesi için 
özel Cinturato ve P Zero las-
tikler ile en yeni SUV model-
leri için Scorpion lastikler ge-
liştirdi. Volvo ve BMW için de 
benzer bir hikaye söz konusu. 
Alman otomobil üreticisi, yeni 
iX ve X5 xDrive45e Şarj Edi-
lebilir Hibrit modelleri için 
Pirelli P Zero lastikleri seçti. 

100, Eurotale ve SHR Four-
gon modellerinin üretimleri-
ne devam etmekte.

Lohr Endüstri hakkında 
bilgi veren Lohr İstanbul Ta-
şıt Araçları Sanayi Ticaret 
Anonim Şirketi Genel Mü-
dürü Tanar Çakmakçı, “3 kı-

bir yarı römorktur. 5 bin 950 
kilogram ağırlığı ile ön pla-
na çıkan Valohr Plato, 3 adet 
BPW dingil ve pnömatik süs-
pansiyon, çift devreli ve AT re-
gülasyonlarına uygun fren sis-
temi, led aydınlatma ve kalkar 
dingil ile donatılmıştır. Şase, 
ön duvar ve kapaklar ise Lohr 
kalitesiyle sıcak daldırma gal-
vaniz ile kaplanmakta ve böy-
lelikle zamana dayalı korozyon 
tamamen önlenmektedir.”

“Valohr ile standart 
yol tipi treyler imalatına da 

başladık”
Yeni Valohr-Plato’nun ta-

nıtımını yapan Genel Mü-
dür Tanar Çakmakçı, “Lohr 
Grubu olarak Türkiye’de 
yer almaya karar verdiğimiz 
2000’li yılların başından be-
ri dışarıda örneklerini gör-
düğünüz oto-taşıyıcı araçla-
rımızla hizmet vermekteyiz. 
Burada hem iç piyasaya hem 
de yurt dışı piyasasına araç-
lar gönderiyoruz. Bunun 
dışında pazar beklentileri 
doğrultusunda yeni bir ürü-
nümüz olan Valohr marka-
mız ile standart yol tipi trey-
ler imalatına da başladık” 
şeklinde konuştu.

rada da sürdüren Lohr, ağır-
lıklı olarak Eurolohr EHR 
100, Eurotale ve SHR Four-
gon modellerinin üretimleri-
ne devam etmekte. “ dedi.

Piyasadan gelen talepleri 
değerlendirdiklerini belirten 
Çakmakçı konuşmasını şöyle 
dürdürdü;  “Lohr Grubu ola-
rak alınan ürün çeşitlendirme 
kararı sonrasında Lohr İstan-
bul Taşıt Araçları Sanayi Tica-
ret Anonim Şirketi bünyesinde 
yaklaşık 20 yıldır devam eden 
çalışmalar neticesinde edini-
len tecrübelerden doğan yeni 
Valohr markası çatısı altında 
üretilen standart yol treyleri 
serisinin ilk tipi Plato, Hendek 
İlçesi’ndeki üretim tesisinde 
ilk kez görücüye çıktı. Sektör 
temsilcileri, Lohr kullanıcıları 
ve davetlilerin büyük beğe-
nisini alan Valohr Plato; saç 
kapaklı, tente üst yapısız açık 

Lohr Yeni Yol Treyleri
Valohr’u Görücüye Çıkarttı

Lohr İstanbul Taşıt Araçları 
San. Tic. A.Ş. Genel Müdürü 

Tanar Çakmakçı

Lohr, yeni markası Valohr çatısı altında 
ürettiği Plato isimli yol treylerini Sakarya’daki 
fabrikasında tanıttı.

Pirelli Elektrikli ve Şarj Edilebilir
Hibrit Otomobillere Lastik Sayısını
Bir Yılda İkiye Katladı 

Continental’den 
Yeni Nesil Treyler 
Lastiği
CONTI EcoPlus lastik 
serisi, filo maliyetlerini ve 
CO2 emisyonlarını en aza 
indirmek isteyen filo ope-
ratörleri için güvenilir bir 
seçenek sunuyor. Gerçek 
yakıt tasarrufu ve garantili 
yüksek kilometre hedefiyle 
tasarlanan bu kamyon las-
tikleri, uzun yol taşımacılı-
ğında daha sürdürülebilir 
lojistiğe katkıda bulunuyor. 

Continental’in bu üçüncü 
nesil çevre dostu lastik seri-
si; geçen yıl yenilenen Con-
ti EcoPlus HS3+ ve Conti 
EcoPlus HD3+ lastiklerinin 
ardından, yeni Conti EcoP-
lus HT3+ römork lastiği 
ile tamamlanıyor. Premium 
lastik üreticisi, yenilikçi kau-
çuk hamur bileşimleri ve en 
modern üretim teknolojile-
rinin test edilip onaylandığı 
Conti EcoPlus HT3+ uzun 
yol taşımacılığı lastiğini da-
ha da iyileştirdi. Lastiğin 
hem yuvarlanma direnci 
hem de kilometre perfor-
mansı optimize edildi. Bu 
sayede mükemmel bir kap-
lanabilirlik ve olağanüstü 
yakıt verimliliği sunuluyor. 

Ayrıca yeni 3PMSF işa-
reti, zorlu karlı veya buzlu 
yol koşulları dâhil, her türlü 
hava koşulunda lastiğin gü-

venlik bilgilerini gösteriyor. 
Lastik, AB lastik etiketi A 
sınıfının gerektirdiği ıslak 
zeminde mümkün olan en 
iyi tutuşu sağlıyor. 

Yüksek kilometre: Yakıt 
tasarruflu römork lastiği

Yenilenen Conti EcoPlus 
HT3+, filo müşterilerine 
olağanüstü yakıt verimliliği 
sağlayan bir uzun yol taşı-
macılığı lastiği olarak öne 
çıkıyor. Çift katlı sırt yapısı 
ile hem sırt hem de yanak 
bölgesi için geliştirilen ka-
uçuk bileşimleri, kilometre 
performansını artırırken 
yuvarlanma direncini daha 
da aşağı çekmeyi başarıyor. 
“Fuel Saving Edge” teknolo-
jisi ve optimize edilen kılcal 
kanal deseni ile iyileştirilen 
lastiğin yeni kanal geomet-
risi, basıncı lastik sırtı bo-
yunca daha etkin bir şekil-
de dağıtarak eşit aşınma 
sağlıyor. Böylece tek taraflı 
aşınma veya karkasta hasar 
oluşması önlenerek lastiğin 
kaplanabilirliği korunuyor.
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yerek de devam edecek. Bu 
ülkeyi önümüzdeki dönemde 
yeni ülkeler izleyecek. Buna 
dair hazırlıklar mevcutta de-
vam ediyor” şeklinde açıkladı.  

Özelikle uluslararası nakli-
yede pazar payı gelişim süre-
cinde Renault Trucks ile süre-
gelen 30 yıllık iş birliklerinin 
önemine de değinen Nilgün 
Keleş; “Filomuz, ekibinizin 
bir parçası ve güvendiğiniz iş 
ortağı ile yola devam etmek 
önemli. Bir taraftan filo ya-
tırımı yaparken, bir taraftan 
da ticaretin yükselen değeri 
e-ticaret lojistiği alanında ya-
tırımlarımız sürüyor. Tekno-
loji bir diğer yatırım alanımız 
ve lojistiğin yeni ihtiyaçlarına 
uygun teknoloji yatırımları 
yapıyoruz. Bu kadar titizlikle 
sürdürdüğümüz büyüme stra-
tejimizde filomuzun da son 
teknolojide ve sektöre öncü-
lük eden donanımda olmasına 
özen gösteriyoruz. Bu neden-
le yeni Renault Trucks’ın yeni 
EVO serisi çekicilerini filo-
muza kattığımız için heyecan 
duyuyoruz” diye belirtti.  

Sertrans, pandemi şartla-
rına rağmen yatırım iştihanı 
kaybetmeyen sektördeki sa-
yılı oyunculardan biri oldu. 
2021 yılında büyüme ivmele-
rinin arttığına dikkat çeken 
Nilgün Keleş; “Özelikle ül-
kemizin en önemli ihracat ve 
ithalat pazarları arasında yer 
alan İspanya, Portekiz, Fransa 
ve Almanya’da ciddi bir pazar 

RENAULT Trucks ve Sert-
rans Logistics’in 30 yıldır de-
vam eden çözüm ortaklığı, 80 
adetlik yeni T EVO çekici ya-
tırımı ile sürüyor. Firma, Rena-
ult Trucks iş birliğinde sahip 
olduğu tek markalı öz mal fi-
losunu 80 adet Renault Trucks 
yeni T EVO 480 4x2 X-Low 
çekiciler ile güçlendiriyor. 

30 yıldır düzenli olarak 
Renault Trucks çekici alımı 
gerçekleştiren Sertrans, son 6 
yıldır sadece Renault Trucks 
araçlar ile filosuna yatırım 
yapıyor. Renault Trucks’ın 
sunduğu toplam çözümle-
rin avantajlarından faydalan 
Sertrans’ın yeni araç teslimat 
törenine Sertrans Logistics 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Nilgün Keleş, Strateji ve Ma-
li İşlerden Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Batuhan Keleş, 
Sertrans Logistics UKT Koor-
dinatörü Hüseyin Ali Kabataş 
ve Transfer Filo Operasyonları 
Direktörü Gökhan Yetiş katı-
lırken Renault Trucks Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepine, 
Satış Direktörü Ömer Bursalı-
oğlu ve Koçaslanlar Otomotiv 

Genel Müdürü Mesut Süzer 
törende bulundular. 

Toplantıda Sertrans olarak 
hedeflerini açıklayan Sert-
rans Logistics Yönetim Ku-
rulu Başkanı Nilgün Keleş; 
“2023’te ülkemizin en büyük 
e-lojistik şirketi, 2025’te ülke-
mizin en büyük lojistik organi-
zasyonu ve 2030’da ülkemizin 
en büyük lojistik şirketi olmayı 
hedefliyoruz. Bu noktada ilk 
hedefimiz, gerçekleşti diyebili-
riz. Yurt dışı büyüme planımız 
da net. 2022 yılında yapaca-
ğımız yeni yatırımlarla gerek 
depolama gerekse taşımacılık 
operasyonlarında büyümeye 
devam edeceğiz. Önümüzde-
ki dönemde ülkemiz özelinde 
toplam depolama kapasite-
mizi 240-250 bin metrekare 
seviyelerine çıkartacağız. Bu 
kapasitenin büyük bir kısmı da 
e-ticaret lojistiği operasyonla-
rına ayrılacak. Ayrıca Almanya 
başta olmak üzere açacağımız 
yeni ülke ofisleri ve depolarla 
yurt dışında da büyümeyi sür-
düreceğiz. Geçtiğimiz yıl Al-
manya depomuzun açılmasıyla 
buradaki süreç başladı, büyü-

payımız var. Bugün Portekiz’e 
giden her 100 aracın yaklaşık 
yüzde 50’si bizim araçları-
mızken İspanya’da yüzde 30’a 
yakın bir pazar payımız var. 
Fransa ve Almanya’da birçok 
global markanın bir numaralı 
hizmet tedarikçisi durumun-
dayız. Öte yandan mevcutta 
200’e yakın ülke ve 800’e ya-
kın noktada müşterilerimize 
hizmet sunuyoruz. 2020 ve 
2021 yılı taşımacılık ope-
rasyonları için zorlu yıllardı 
ancak pandemi sürecinde 
sektörde birçok şirket ciddi 
sıkıntılar yaşarken Sertrans 
olarak yatırım yapmaya ve bü-
yümeye devam ettik” dedi.   

Renault Trucks Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepine 
de toplantıda açıklamalarda 
bulundu; “Öncelikle henüz 
lansmanımızın ilk 6 ayını 
tamamlarken yeni Renault 
Trucks EVO serimizin Türki-
ye pazarında kazandığı başa-
rıdan ve Sertrans Logistics’in 
de bu araçlarımızı tercih et-
mesinden duyduğumuz mut-
luluğu dile getirmek isteriz. 
Tüm sektörler gibi lojistik 

alanı da dinamik gelişmeler 
yaşıyor ve Renault Trucks 
olarak lojistik filolarının ih-
tiyaçlarını beklentilerin üze-
rinde karşılayabilecek gerekli 
araçlara ve bilgi birikimine 
sahibiz. Araçlarımızın yakıt 
tasarrufundaki iddiasını EVO 
serimiz ile bir adım öteye taşı-
yoruz. Bu yönden araçlarımı-
zın Sertrans Logistics’in şirket 
felsefesi olan sürdürülebilirlik 
ve çevreyi koruma konuların-
daki hassasiyetine de hizmet 
edeceğine inanıyoruz.  EVO 
serimiz, bağlantılı hizmetler, 
optifleet ve servis sözleşmeleri 
gibi ürün ve nakliye çözüm-
lerinin verimliliği, tasarım 
ve konfor yenilikleri ile yine 
düşük toplam sahip olma ma-
liyeti sağlayan iddialı araçlar. 
EVO, sadece yeni ürün özel-
likleriyle değil, 360 hizmet 
anlayışı sunan yeni ulaşım çö-
zümleriyle de müşteri ve sürü-
cülerden büyük ilgi görüyor. 
Sertrans’ın filo verimliliğini 
yeni araçlarımız ile daha yu-
karılara taşıyacağından şüp-
hemiz yok” şeklinde açıkladı. 

Sebastien Delepine, 2022 
yılının başından bu yana Re-
nault Trucks’ın da araçlarını 
sunduğu 6 ton, 16 ton ve üze-
ri segmentlerde daralma ya-
şandığını belirtti; “Segment-
lere bağlı olarak yüzde 3’e 
varan düşüşlerin gözlemlen-
diği pazarda Renault Trucks 
olarak büyüme kaydettiğimi-
zi söyleyebiliriz. 2022’nin ilk 
dört ayında 16 ton pazarında 
yüzde 8,9’luk bir düşüş göz-
lemlenirken, Renault Trucks 
çekici pazar payını yüzde 
7’den yüzde 10’a çıkardı. Pan-
demi sonrasında halen araç 
tedarikinde güçlükler yaşansa 
da pazar payımızdaki bu artışı 
nispeten yeni EVO serimizin 
kazandığı takdire bağlayabi-
liriz. Son zamanlarda EVO 
serisini tercih ettiklerini için 
yatırımları bu yönde planla-
yan çok fazla iş ortağımız ol-
du” diye belirtti.  

Sertrans Logistics’in yeni 
Renault Trucks EVO çekici-
leri ile 2022’de sunmaya baş-

ladığı bağlantılı hizmetlerden 
faydalanacağına değinen Re-
nault Trucks Satış Direktörü 
Ömer Bursalıoğlu ise; “Sert-
rans, araçlarına uzaktan bağ-
lantı kurarak erişim sağlaya-
bilecek. Yazılım güncelleme, 
parametre değişiklikleri, hata 
kodlarının okunması gibi iş-
lemleri uzaktan gerçekleştire-
bileceği için araçların hizmet 
süreleri artacak yola güvenle 
devam edebilecek” dedi. 

Bursalıoğlu; “Sertrans, yeni 
araçları ile Renault Trucks’ın 
Optifleet Filo Yönetim 
Sistemi’nden de faydalana-
cak. Üç ayrı modül ile araç-
larını uzaktan takip edebile-
cek, anlık konum bilgilerine 
ve geçmişine ulaşabilecek, 
takograf verilerini uzaktan 
indirebilecek, sürücüler ara-
sında karşılaştırma yaparak 
yakıt tüketiminde iyileştirme 
sağlayabilecek. Tüm bu veri-
leri anlık olarak takip ederek 
mümkün olan en düşük yakıt 
tüketimi ve en yüksek verim-
liliğe ulaşılabilecek. Böylece 
filo yönetiminde maksimum 
kontrol sağlanabilecek” şek-
linde ekledi. 

Sertrans Logistics, Rena-
ult Trucks ile gerçekleştirdiği 
yeni araç alımlarında Renault 
Trucks Finansal Hizmetler’in 
(RTFS) sunduğu çözümlerden 
faydalanıyor. RTFS, Sertrans 
için 2018’den bu yana 200 
adetlik Renault Trucks çekici 
yatırımında iş modeline uygun 
finansman çözümü sağladı. 

Koçaslanlar Otomotiv 
Genel Müdürü Mesut Süzer, 
Sertrans’ın yeni araç yatırım-
larında Renault Trucks’ın 
servis sözleşmelerini tercih 
ettiğini belirtti. 

Süzer, “Sözleşme kapsa-
mında araçların tüm bakım 
ve onarım işlemleri, Renault 
Trucks Yetkili Servisleri’nde 
yapılacak. Sertrans tüm araç 
alımlarında servis sözleşmele-
ri de gerçekleştiriyor. Böylece 
hem araçların sorunsuz yola 
devam etmesi sağlanıyor hem 
işletim maliyetinde tasarruf 
sağlıyor” dedi.

Renault Trucks
T EVO Çekici
Teslimatları Sürüyor



BORSA

31
MAYIS 2022

KANARYA Adaları’nın en kü-
çüğü olan Lanzarote Belediyesi 
5 yeni Crossway Line alımı ile 
adadaki şehirlerarası ulaşım hiz-
metini güçlendiriyor. Lanzaro-
te, mevcut 54 otobüse ek olarak 
gelen ve filoyu kısmen yenileme-
yi hedefleyen 5 yeni Crossway’i 
sevinçle karşılıyor. Adadaki be-
lediye iştiraki, bir kez daha dü-
şük salınımlı ve ekonomik olan 
bu modele güvenini gösterdi.

Gerçekleşen törende Lan-
zarote Konseyi Başkanı María 
Dolores Corujo, Ulaşım Bakanı 
Marcos Bergaz ve Lanzarote Şe-
hirlerarası Otobüs Şirketi Genel 
Direktörü Esther Cabrera yer 
aldılar. Yetkililer, ilk kez 2011’de 
satın aldıkları Crossway’in dü-
şük karbondioksit salınımı, 
sürüşü, yolcular için sağladığı 
konfor ve güvenlik ile araçların 
performansından memnun ol-
duklarını ve Crossway’in kendi-
leri için bir standart oluşturdu-
ğunu ifade ettiler.

Esther Cabrera konuşmasın-
da “Şu an kırktan fazla aracı-
mız mevcut ve yıl bitmeden üç 
adet daha almak niyetindeyiz; 
Crossway bizim için güvenli se-
çim olmaya devam ediyor” dedi.

Şehirlerarası otobüs ve 
okul servisi olarak tasarlanan 
Crossway, kısa ve orta mesafe-
de yolcu taşımacılığı için ideal 
araç. Güvenilirlik, güvenlik 
ve performansıyla öne çıkan 
araç, hem yolcu hem de sürücü 
odaklı bir tasarıma sahip.

Iveco Bus’ın güçlü yönü, 
araçlarını kullanıcılarının özel 

ihtiyaçlarına göre şekillendire-
bilmesi. Bundan dolayı Cross-
way araçları engelli bireyler için 
mevcut tüm yasal gereklilikler-
le uyumlu. Kolay erişim için 
elektrikli engelli rampası, gör-
me engelliler için akustik yar-
dımcılar ve Braille alfabesinde 
DUR düğmeleri bunlardan 
bazıları. Teslimi gerçekleşen 
beş araçta görsel ve işitsel bilgi 
sistemleri ile aracın durduğu 
durak ve bir sonraki durak bil-

gileri paylaşılıyor. Araçlar aynı 
zamanda USB girişleri, çift 
cam, sürücü ve yolcu kısımları 
için ayrı klimalar barındırıyor.

Üç uzunlukta (10.8m, 12m, 
13m) sunulan araçlar, 63 kişi-
lik koltuk kapasitesine ulaşabi-
liyor ve Crossway’i şehirlerarası 
ulaşımda yüksek çok yönlülük 
ile bir adım öne geçiriyor. Sü-
rücü kabini konfor ve akıllı bir 
ortam sunmak için belirgin öl-
çüde geliştirilmiş. Ana işlevler; 
direksiyon ve entegre ekranlar 

aracılığı ile kolayca ve güven-
li bir biçimde izlenebiliyor ve 
kontrol edilebiliyor.

Iveco Bus, Sevilla’nın Kent-
sel Ulaşım (TUSSAM) filosu-
nu daha temiz ve sürdürülebilir 
kılmasına yardımcı olacak beş 
adet 12 metrelik elektrikli E-
Way otobüsü teslim ediyor.

Iveco Bus, İspanya ve Portekiz 
Bölgesi Satış Sorumlusu Fabrizi-
o Toscano, açıklamasında Iveco 
BUS’ın elektrikli teknolojisinin 

çok yönlülük ve işletme maliyet-
lerinden taviz vermeden kaliteli, 
konforlu, temiz ve sürdürülebi-
lir bir hizmet sağladığına dikkat 
çekti. Toscano, aynı zamanda 
İspanya’daki bu ilk siparişin ken-
dilerine ve tam elektrikli model-
lerine yönelik bir güven işareti 
olduğunu belirtti.

E-Way, ulaşımda karşıla-
şılan tüm zorluklara olgun 
teknolojisi ile çözüm sunan, 
hâlihazırda Fransa, Norveç, 
Lüksemburg, Avusturya ve 

Almanya’da başarı ile hizmet 
veren bir sürdürülebilir ulaşım 
çözümlerinden biri olarak dik-
kat çekiyor.

E-Way ile Iveco BUS’ın, 4 
farklı uzunluk (9.5, 10.7, 12 ve 
18 metre) ve iki şarj seçeneği 
(Yavaş gece şarjlı ya da pantog-
rafla hızlı şarj) sayesinde pazar-
daki en kapsamlı elektrikli oto-
büs ürün yelpazesini sunduğu 
kaydediliyor.

20 Yılı aşkın deneyimin 
ürünü olan ve tüm günü tek 
şarjla çıkarabilen E-Way iyi bir 
menzil / yolcu kapasitesi oranı 
sunarken 12 Metrelik E-Way 
ile yapılan ve TÜV Nord tara-
fından sertifikalandırılan rekor 
denemesinde tek şarj ile 543 
kilometre yol kat edildi.

TUSSAM tarafından tercih 
edilen E-Way modeli 160 kW’lık 
nominal güce sahip senkronize 
elektrik çekişli motora ve 460 
kWs’ye varan kapasiteli NMC 
Lithium-Ion ZEN pillere sahip. 
Şarj ise 100 kW güçle CCS2 
Combo soket ile 4 saatten kısa 
sürede tamamlanıyor.

Kısıtlı harekete sahip birey-
ler tarafından iki ayrı rampa 
ile kolaylıkla erişilebilen araçta 
bebek arabası veya tekerlekli 
sandalye için iki alan yer alıyor. 
Tamamı düşük tabana sahip 
araçta yolcular rahatlıkla hare-
ket edebiliyor.

BKM Lojistik filosuna 8’i 
frigo olmak üzere toplam 
43 treyler ve 11 adet de çe-
kici yatırımı yaptı. Bu yeni 
yatırımla BKM Lojistik, 
140 treyler ve 70’de çeki-
ciden oluşan filoya ulaştı.

Türkiye’nin köklü ve 
önemli taşımacılık firma-
larından biri olan BKM 
Lojistik, filosunu geniş-
letmeye devam ediyor. 
Başta İngiltere olmak 
üzere Almanya, İtalya, 
Fransa ve tüm Batı Avru-
pa ülkelerine taşımacılık 
yapan BKM Lojistik, 
müşterilerinden gelen ye-
ni taleplere cevap vermek 
ve taşıdığı ürünlerin çeşit-
liliğini artırmak için filo-
suna ilave çekici ve treyler 
yatırımı yaptı.

BKM Lojistik filosu-
na 8’i frigo olmak üzere 
toplam 43 adet treyler 
yatırımı yaptı. Tırsan 
Treyler’den teslim aldığı 
43 adetlik yeni yatırımla 
birlikte BKM Lojistik’in 
filosundaki treyler sayısı 
140 adede yükseldi.

BKM Lojistik, treyler 

yatırımının dışında yeni çe-
kici yatırımı da yaptı. BKM 
Lojistik, Volvo Trucks’tan 
11 adet çekici teslim aldı. 
Bu yeni çekici yatırımı ile 
birlikte BKM Lojistik’in 
filosundaki çekici sayısı 70 
adede yükseldi.

Konuyla ilgili bir açık-
lama yapan BKM Lojistik 
Yönetim Yönetim Kurulu 
Başkanı Edip Bakımcı, 
tüm Batı Avrupa’ya taşıma-
cılık yaptıklarını hatırlata-
rak yeni yatırımla birlikte 
daha da güçlendiklerini 
söyledi. Frigo yatırımı ile 
birlikte müşterilerden ge-
len frigo taleplerine de ce-
vap vereceklerini belirten 
Edip Bakımcı, frigo konu-
sunda geçmişte büyük bir 
tecrübeye sahip oldukları-
nı hatırlattı. Bu yeni çekici 
ve treyler yatırımları ile 
taşıdıklarını ürünlerin çe-
şitliliğini de artıracaklarını 
kaydeden Edip Bakımcı, 
yeni araç yatırımları ile bir-
likte filolarındaki treyler 
sayısının 140’a, çekici sayı-
sının ise 70’e yükseldiğini 
sözlerine ekledi.

Iveco Bus Teslimatlarına
Hız Kesmeden Devam Ediyor

BKM Lojistik’ten 
54 Adetlik
Filo Yatırımı

Mercedes-Benz Türk 
Hentbol Milli Takımları
Resmi Ulaşım Sponsoru Oldu
MERCEDES-BENZ Türk, 
11 Mayıs 2022 tarihinde ger-
çekleştirilen imza töreni ile 
Türkiye Hentbol Federasyo-
nu Milli Takımları’nın resmi 
ulaşım sponsoru oldu. Türkiye 
Kadın ve Erkek Milli Hentbol 
Takımı oyuncularının da yer 
aldığı törende; Mercedes-Benz 
Türk tarafından sporcular için 
özel olarak tasarlanan Touris-
mo 16 RHD, Türkiye Hentbol 
Federasyonu’na teslim edildi.

Türkiye Hentbol Federasyo-
nu Başkanı Uğur Kılıç, tören-
de yaptığı konuşmada şunları 
söyledi: “Uzun yıllardır sporun 
farklı branşlarına destek veren 
Mercedes-Benz Türk ailesinin, 

Türk hentboluna da destek ver-
mesinden büyük bir mutluluk 
duyuyoruz. Yönetim olarak, 
Türk hentbolunu Avrupa ve 
dünyada zirveye taşımak hede-
fiyle göreve geldik. Geçtiğimiz 
günlerde açıkladığımız yeni 
sponsorluklarımızın yanında 
bugün duyurduğumuz ula-
şım sponsorluğu anlaşmasıy-
la bu yolda sağlam adımlarla 
ilerliyor ve güç kazanıyoruz. 
Türkiye’nin önde gelen firma-
larından biri olan Mercedes-
Benz Türk ile iş birliğimizin 
uzun yıllar boyunca büyüyerek 
devam edeceğine inanıyorum. 
Kadın ve Erkek Milli Takımla-
rımıza sunulan bu çok değerli 

katkıdan ötürü Mercedes-Benz 
Türk ailesine ve kendisi de bir 
hentbolcu olan Mercedes-Benz 
Türk İcra Kurulu Başkanı Süer 
Sülün’e teşekkür ediyorum. Bu 
sponsorluk anlaşmasının hent-
bolumuz için hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyorum.”

Uzun yıllar profesyonel ola-
rak hentbol oynaması sebebiyle 
Türkiye Hentbol Federasyonu 
Milli Takımları’nın resmi ula-
şım sponsorluğunun gönlünde 
farklı bir yere sahip olduğunu 
belirten Mercedes-Benz Türk 
İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün 
ise sözlerine şöyle devam etti: 
“Mercedes-Benz Türk olarak, 
Türkiye’nin ekonomisi ve istih-

damına sağladığımız katkıların 
yanı sıra yürüttüğümüz kurum-
sal sosyal fayda programlarımız-
la da ülkemize değer katıyoruz. 
Bu doğrultuda uzun yıllardır 
çeşitli spor branşlarında yap-
tığımız sponsorluklarla ülke-
miz sporuna ve sporcularına 
destek olduk. Bugün imzasını 
attığımız Türkiye Hentbol Fe-
derasyonu Milli Takımları’nın 
resmi ulaşım sponsorluğu ile 
bu desteklerimize bir yenisini 

daha eklemenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Sporcularımızın ih-
tiyaçları doğrultusunda hazırla-
dığımız otobüsümüz ile Kadın 
ve Erkek Milli Hentbol Takımı 
oyuncularımızın daha güvenli 
ve konforlu bir şekilde ulaşımla-
rını sağlamış olacağız. Hentbol 
branşında gün geçtikçe gelişen 
Türkiye’nin hem Kadın hem de 
Erkek Milli Takımı ile gelecek-
te birçok zaferler kazanacağına 
inanıyorum. Yeni aracımızın 

Türkiye Hentbol Federasyo-
nu ile Türkiye Kadın ve Erkek 
Milli Hentbol Takımlarımıza 
hayırlı olmasını ve önümüzdeki 
maçlarda şans getirmesini te-
menni ediyorum.”

Türk sporunu daha ileriye 
taşıma hedefi ile önemli spon-
sorluk anlaşmalarına imza atan 
Mercedes-Benz Türk, spora 
olan desteğini önümüzdeki 
dönemde de sürdürmeye de-
vam edecek.

Iveco Bus, Kanarya Adaları’nın en küçüğü olan Lanzarote Belediyesi’ne 
5 yeni Crossway Line ve Sevilla’nın Kentsel Ulaşım (TUSSAM) filosunu 
5 adet 12 metrelik elektrikli E-Way otobüsü teslim etti.
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Lojistik Sektörü Hizmet İhracatını 
20 Milyar Dolara Çıkaracak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, UBAK kota 
sisteminin geliştirilerek karayolu ta-
şımacılık sisteminin daha kaliteli ve 
serbest bir yapıya kavuşturulmasının 
önemine dikkati çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, Almanya’da ger-
çekleştirilen Uluslararası Ulaşım 
Forumu’nun (ITF) ikinci gününde Ka-

Ticarete Katkı Sağlayan Ubak 
Kota Sistemi Geliştirilmeli

tılara sebebiyet verdiğini ve tedarik 
zincirinin aksamamasının ne kadar 
önemli olduğunu bir kere daha gös-
terdiğini söyledi.

Karaismailoğlu, “Yıllardır kararlı 
işbirliğimizle, serbestleştirme alanın-
da sağladığımız kazanımlarımız sal-
gınla beraber sekteye uğradı. Ancak, 
zorlu salgın döneminde, ITF çatısı al-
tındaki işbirliğimiz daha da önem ka-
zandı ve özellikle UBAK izin belgele-
ri, taşımacılara getirdiği kolaylıklarla 
daha çok tercih edilir hale geldi. Üye 
ülke taşımacıları için büyük kolaylık 
sağlayan ve doğrudan ülkeler arasın-
daki ticaretin gelişmesine katkı sağla-
yan UBAK kota sisteminin geliştiri-
lerek karayolu taşımacılık sisteminin 
daha kaliteli ve serbest bir yapıya ka-
vuşturulmasının çok önemli olduğu-
nu düşünüyorum. Ayrıca, Kalite Şar-
tını kabul etmemiz ve Kalite Şartına 
büyük ölçüde uyumluluk sağlanmış 
olmasına rağmen, sistemde halihazır-
da rezerv ve kısıtlamalar bulunması-
nın sistemin ilerleyişinde büyük bir 
engel oluşturduğunun altını çizmek 
istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, UBAK Kota Siste-
minin gelişimini sağlayabilmek için 
Bakanlar olarak Karayolu Çalışma 
Grubu’na yön verilmesinin çok önemli 
olduğuna vurgu yapan Ulaştırma Ba-
kanı Karaismailoğlu, Türkiye’nin siste-
min gelişimine yönelik her türlü katkı-
yı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.
Rusya-Ukrayna savaşı orta koridor 

üzerindeki talebi artırdı
“Üçüncü olarak gerek ülke içindeki 

ulaşım gereksinimleri gerekse ulaştır-
ma koridoru üzerinde bulunan bir ülke 
olarak yük taşımacılığından kaynak-
lı ulaştırma gereksinimlerine yönelik 
planlamalar da yapıyoruz” diyen Kara-
ismailoğlu, lojistik bir süper güç olma 
yolunda ilerleyen Türkiye’nin, Orta 
Koridor’da, Asya ve Avrupa arasında 
alternatif, güçlü bir lojistik ve üretim 
üssüne dönüştüğünü kaydetti. Ulaştır-
ma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 
“Çin’den Londra’ya kadar uzanan tarihi 
ipek yolunun Orta Koridoru’nda yer 
alan Türkiye’nin uluslararası ticaretteki 
önemi gün geçtikçe artıyor. Süveyş Ka-
nalı’ndaki The Ever Given Gemisi ile 
yaşanan lojistik sıkıntı ve hattın kuzey 
koridorunda yaşanan Rusya-Ukrayna 
savaşı, orta koridor üzerindeki talebi ar-
tırmaktadır. Türkiye’nin yer aldığı Orta 
Koridor, İpek Yolunun kuzey ve güney 
hattına oranla çok daha kısa, ekonomik 
ve güvenlidir. Türkiye Orta Koridor için 
kilit noktada yer almaktadır. Planlı şe-
kilde hayata geçirdiğimiz dev projelerle 
bu kilit rolümüzü halkımızın ve dünya-
nın hizmetine sunduk, sunmaya devam 
edeceğiz. Dünyayı Türkiye’ye bağlama-
ya devam edeceğiz” diye konuştu.

palı Bakanlar Oturumunda konuştu. 
Zorlu bir salgın sürecinin geride 

bırakılmak üzere olunduğunu aktaran 
Karaismailoğlu, bu süreçte getirilen 
kısıtlamaların birçok sektörde sıkın-

TOBBUND ve Renault Trucks desteği ile ger-
çekleşen yemeğe; UND Yönetim Kurulu Başka-
nı Çetin Nuhoğlu, Renault Trucks Türkiye Satış 
Direktörü ve Ağır Ticari Araçlar Derneği TAİD 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Bursalıoğlu, 
TOBBUND Lojistik Yatırım A.Ş. Genel Müdü-
rü Mehmet Uylukçu, UTİKAD Başkanı Ayşem 
Ulusoy, TOFED Başkanı Birol Özcan, UND 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
sektör temsilcileri katıldı.

UND Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu yaptı-
ğı konuşmada son 3 yılın tüm 
dünya ve Türkiye için inanıl-
maz bir dönem olduğunu be-
lirterek, “45 yıldır bu sektörün 
içerisindeyim. Birçok zorluk 
ve kriz yaşadık. Ama hiçbir 
dönem bu kadar belirsizliğin 
olduğu bu kadar geleceğin 
öngörülemediği bir dönem 
yaşamadım” dedi. Küreselleş-
menin biranda 2020 yılında çöktüğünü kaydeden 
Nuhoğlu, üretimin Çin, Hindistan Endonezya 
gibi başka ülkelere yöneltilmesinin sonucunun 
ağır olduğunu ve bunun aslında bir kandırmaca 
olduğunun ortaya çıktığını söyledi. 

Bu dönemde küreselleşme yerine bölgeselleş-
me ve komşu ülkelerle çalışmanın öneminin net 
olarak ortaya çıktığını anlatan Nuhoğlu, “Malın 

fiyatı bir yana bırakılıp, bu malın ihtiyaç ortaya 
çıktığında temin edilip edilemeyeceğine bakılı-
yor. Bunun arkasında tedarik zinciri dediğimiz 
kavram var. Ürün fiyatından çok daha önemlisi 
bu malı ihtiyaç duyulduğunda tüketiciye, üretim 
yapan firmalara ulaştırılmasıdır. Şimdi lojistiğin 
önemi, taşımaların önemi çok daha fazla anlaşı-
lıyor” dedi.

Nuhoğlu: “Türkiye ihracatı 
225 milyar dolara yükseldi”

Nuhoğlu, pandemi döne-
minde Avrupalı firmaların ta-
rihinde ilk kez Türk tırlarının 
önünü açtığını ve  vizesi biten 
sürücülerin ve araçlarının ge-
çişine izin verdiğini çünkü 
karayolu taşımalarının devam 
etmesine mecbur kaldıkları-
nı anlattı.  Türkiye’de bu dö-
nemde hayata geçen temassız 
ticaret ile taşımaların devam 
etmesinin sağlandığını anla-

tan Nuhoğlu, “Lojistik sektörü kadar hızlı hare-
ket eden, kesin çözüm arayan başka Türkiye’de 
hiçbir sektör yok. Bütün arkadaşlarımla gurur 
duyuyorum. Bunun sonucunda Türkiye ihraca-
tı 225 milyar dolara yükseldi. Toplam ihracatın 
100 milyar dolarlık kısmı Avrupa’ya yapılıyor ve 
bunun da yüzde 47’ünü biz karayolu nakliyecile-
ri taşıdı” dedi.

“Biz sadece bir sektör değiliz. Biz tek bir iş 
yapmıyoruz. Biz sektörlerin altyapısıyız, bütün 
sektörlerin performanslarının yükselmesi için, in-
ternet gibi hizmet veren bir sektörüz” diyen Nu-
hoğlu bu nedenle lojistik sektörünün öneminin 
sadece ülkemizde değil Avrupa ve diğer ülkelerde 
çok daha öne çıktığını söyledi. 

Lojistik sektörüne verilen desteklerin önemine 
dair açıklamalar yapan Nuhoğlu, Hizmet ihracat-
çılarının ilk kez Eximbank’tan kredi kullanabildi-
ğini söyledi. 5 yıl önce TİM bünyesinde Hizmet 
İhracatçıları Birliği (HİB) kurulduğunu, hizmet 
ihracatının mal ihracatından çok daha fazla katma 
değer sağladığının görüldüğünü kaydeden Nu-
hoğlu, “Yetmedi HİB’e ek olarak Ticaret Bakan-
lığı altında Uluslararası Hizmet Ticareti Genel 
Müdürlüğü kuruldu. Hizmet ihracatçıları olarak 
ülkemize 60 milyar dolarlık döviz getiriyoruz ve 
bunun 12 milyar dolarlık kısmını lojistik sektörü 
sağlıyor. Önümüzdeki yıllarda hizmet ihracatımızı 
20 milyar dolara çıkaracağız.” ifadelerini kullandı. 

Uluslararası nakliyecilerin, lojistikçilerin tarihin-
de ilk kez mal ihracatı yaparmış gibi teşvikler aldığı-
nı belirten Nuhoğlu, “Biz gerçekten iyi bir sektörüz. 
Gerçekten yetkin insanlarız. Yaptığımız işler çok ba-
şarılı. Neden sadece Türkiye sınırları içerisinde kalı-
yoruz?” diyerek nakliyecilere başka ülkelerde de ya-
tırım yaparak o ülkedeki taşımalardan pay almaları 
çağrısında bulundu. Nuhoğlu, Ticaret Bakanlığı’nın 
büyük destekleri ile artık mal ihracatına verilen des-
teklerin lojistik sektörüne de verildiğini belirtti.

Uylukçu: “Kapıkule ve Hamzabeyli sınır
kapılarına giden yol üzerinde tesis açacağız”

TOBBUND Lojistik Yatırım A.Ş. Genel Mü-
dürü Mehmet Uylukçu, 10’uncu yılını kutladık-
larını ve bu süre içerisinde hep nakliyecilerin ya-
nında yer aldıklarını belirterek, “3 milyonu aşan 
teminat hacmimiz ile taşımacılarımıza destek 
oluyoruz. Bugüne kadar toplam 3 milyon 343 bin 
971 adet transit beyannamesi açtık” dedi.

 Uylukçu, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapıları-
na giden yol üzerinde yeni bir tesisi hizmete açacak-
larını söyledi. Bu tesis ile İzinli Gönderici Projesini 
devreye alacaklarını böylece tırların iç gümrüklere 
girmeden buradan transit beyanlarını sunarak hızlı 
şekilde kapıya sevk edileceğini söyledi.

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Türkiye’de lojistik sektörü kadar hızlı hareket eden, kesin 
çözüm arayan başka hiçbir sektör yok. Lojistik sektörü de 12 milyar dolar hizmet ihracatı 
yaptı. Bunu önümüzdeki dönemde 20 milyar dolara çıkaracağız” dedi.     

UND Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu

Birinci sayfadaki haberin devamı
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