
polama, dağıtım, paketleme 
gibi tüm lojistik faaliyetleri-
nin çevreye, doğaya, topluma 
ve ekonomiye en az zarar ve-
recek şekilde yapılması anla-
mına geliyor. 

LOJISTIK sektöründe son 
yıllarda öne çıkan kavram-
lardan biri de ‘yeşil lojistik’. 
Peki bu kavram ne anlama 
geliyor? ‘Yeşil lojistik’ başta 
taşımacılık olmak üzere, de-
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Zaman odaklı
yedek parça lojistiğinde

PAN FARKI !
Uçak, gemi, otomotiv, medikal ekipman ve

makina yedek parça taşımacılığı

Devamı 6. sayfada

Renault Trucks
Kamyonlar Yüzde 10 
Tasarruf Sağlıyor
RENAULT Trucks, da-
ğıtım ve hafif inşaat kam-
yonları için tasarlanan 
2023 modellerinin enerji 
verimliliğini artırırken 
çevresel ayak izlerini azal-
tıyor. Yeni şanzıman dona-
nımı ve Fuel Eco+ paketi 
sayesinde yakıt tüketimini 

ve buna bağlı olarak CO2 
emisyonlarını yüzde 10 
oranında tasarruf sağlıyor.

Renault Trucks, hem sü-
rücülerin hem de araçların 
performansını artırmak için 
mümkün olan her türlü çö-
zümü sunuyor.

Devamı 24. sayfada

ISSN 1302-0021

TAŞIM ACI-
LIK ve lojistik 
s e kt ö r l e r i n -
deki en doğru adreslere ve 
bilgiye ulaşmanın ayrıcalığını 
yaşatan, güncel ve zengin bil-
gilerle ‘rehber’ olma işlevini 
eksiksiz biçimde yerine geti-
ren yeni güncellenmiş içeri 
ile Taşımacılık Rehberi’nin 
50’nci sayısı çıktı.

TURKISH Cargo, iş kali-
tesini artıracak ve müşteri 
beklentilerini en üst düzeyde 
karşılayacak olan farklı hız 
kategorilerindeki 3 yeni hiz-
metini hayata geçirdi. 

Altyapı ve teknoloji yatı-
rımlarına devam eden Tur-
kish Cargo, iş süreçlerine en 
iyi şekilde entegre ederek ha-
yata geçirdiği hızlı ve öncelik-
li hizmetleri; “Tk Smart, Tk 
Premium ve Tk Urgent” ile 
uygun maliyet avantajı, esnek-
lik, ayrıcalık ve yüksek hızlı 
gönderim imkânı sağlıyor.

TEDARIKTE ve lojistikte, 
coğrafyası kadar altyapısı ve 
lojistik çözüm seçenekleri ile 
Türkiye öne çıkıyor.  

“Batı dünyası ve yakın coğ-
rafyalar Türkiye’yi yeniden 
keşfediyor” diyen EKO Fuar-
cılık Genel Müdür Yardımcısı 
Ekin Seren Ünsaç, “Avrupa’nın 
yakın coğrafyalardan tedarik 
sağlama çabası giderek strate-
jik bir konuma geliyor.” dedi.

www.evolog.com.tr   |   info@evolog.com.tr   |   +90 212 999 86 86
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Turkish 
Cargo’dan 
Stratejik 
3 Yeni Hizmet

Lojistik Çözüm 
Seçenekleri 
İle Türkiye 
Öne Çıkıyor

www.fleetgo.com.tr

Günlük otomatik
araç denetimi

Günlük Araç
Kontrolü

Gerçek zamanlı
sıcaklık kontrolü

Sıcaklık İzleme

.ddd dosyalarının
otomatik indirilmesi

Uzaktan Takograf
İndirme

GPS ile gerçek
zamanlı f ilo takibi

Filo Takibi

Çevreci bilince sahip firma-
lar lojistik faaliyetlerde kay-
nak ve enerji tüketimini azal-
tırken, çevre kirliliğine neden 
olan egzoz, sera gazı ile kimya-
sal atıkları azaltıyor. Özellikle 
Avrupa’da kanun ve yönetme-
liklerle zorunlu hale gelen ye-
şil lojistik, Türkiye’de çok yeni 
bir kavram olsa da giderek 
daha önemli hale geldi. Özel-
likle, uluslararası taşıma yapan 
kurumsal Türk firmaları artık 
filolarını çevreci araçlarla ye-
niliyor, depolarında verimlili-
ği ön plana çıkaran yatırımlar 
yapıyor ve daha çevreci taşıma 
modlarına yöneliyor.
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TIR geçişlerinin bazı dönemlerde 
uzun kuyruklar nedeniyle 5-6 günü 
bulduğu Bulgaristan ve Türkiye ara-
sında yeni bir sınır kapısı yapılacak. 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 
yaptığı açıklamaya göre bu kapı 
Edirne’de değil Kırklareli’ndeki Rez-
ve Deresi’nde yapılacak. Soylu, Ham-
zabeyli ve Kapıkule Sınır Kapıları’nda 
geçişlerin en yüksek seviyeye çıktığı-
nı, bunu sürekli hale getirmek ve sayı-
yı artırmak istediklerini belirtti.

Bulgaristan’a Yeni Sınır Kapısı Kurulacak
lendirdiğimiz bir meseleydi. Teknik 
toplantıda bir noktaya kadar gelindi. 
Hazırlıklar tamamlanırsa orada bir 
kapı daha açılmış olacak. Büyükelçi-
miz de meselenin takibini gerçekleş-
tirecek. Mutabık kalacağımız mese-
le, yürüyüş olarak mı açılacak, yoksa 
küçük arabalar da gelip geçecek mi? 
İki ülke arasındaki bağların kuvvet-
leneceği, tarihi ve kültürel bağların 
çok daha iyi noktaya taşınacağı adı-
mı atmış oluyoruz.” dedi.
Kapıkule’deki geçişler artırılacak

Soylu, sözlerine şöyle devam etti: 
“Hem Bulgaristan tarafı hem bizler 
bu görüşmelerden çok olumlu ola-
rak ayrılıyoruz. Türkiye’de üretim ve 
ihracatın artmasından kaynaklanan 
sınır kapılarındaki yoğunluk ve aynı 
zamanda Bulgaristan’ın sınır kapıla-
rında yaptığı teknik düzenlemeyle 
ilgili değerlendirmeleri ortaya koy-
duk. Ticaret Bakanımız yakın bir 
dönemde buradaydı. Hamzabeyli 
ve Kapıkule Sınır Kapıları’ndaki 
sürekliliğin nasıl sağlanabileceği 
hususunu gözden geçirdik. Bizden 
5 gidiş var Kapıkule’de. Bulgaristan 
tarafında 2 gidiş var. İlk önce 3’e çı-
kıyor. Yakın zamanda 2 daha olması 
hususunda talebimiz oldu. Onu göz-
den geçirecekler. Büyükelçiliğimiz, 
Ticaret Bakanlığımız ve arkadaşla-
rımızın ortaya koyduğu çalışmalar 
çerçevesinde şu anda yaklaşık 30-
35 kilometre olan tır kuyruğu 2-3 
kilometrelere kadar düştü. İhracat 
açısından, ticaret açısından bura-
daki sürekliliğin devam edebilmesi 
önemli. Günlük geçişler en yüksek 
noktasında. Daha iyi bir noktaya 
gelebilmek için mutabakatımız ve 
takibimiz söz konusu olacak.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu, Bulgaristan ziyareti kapsamın-
da İçişleri Bakanı Boyko Raşkov 
ile görüşmesinin ardından basına 
açıklamalarda bulundu. Soylu, Bul-
garistan ile Türkiye arasında Kırkla-
reli’ndeki Rezve Deresi’nde yeni bir 
sınır kapısı kurulacağını söyledi.

Soylu, “Bu önemli bir adımdı. 
Kırklareli’ndeki Rezve Deresi’nde 
yeni bir kapı kurulması, bir köprü ya-
pılması meselesi 5-6 yıl önce değer-
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Yaptıkları görüşmede, Türkiye 
ile Bulgaristan arasında ortak muta-
bakata vardıklarını söyleyen Soylu, 
bakan yardımcıları başkanlığında 
ortak bir mekanizma oluşturacakla-
rını aktardı. İki ülke arasındaki ko-
nularla ilgili altı ayda bir Bulgaristan 
ve Türkiye’de toplantılar yapacakla-
rını dile getiren Soylu, “Bu önemli 
bir adımdı. Kırklareli’ndeki Rezve 
Deresi’nde yeni bir kapı kurulması, 
bir köprü yapılması meselesi 5-6 yıl 
önce değerlendirdiğimiz bir mese-
leydi. Teknik toplantıda bir noktaya 
kadar gelindi. Hazırlıklar tamam-
lanırsa orada bir kapı daha açılmış 
olacak. Büyükelçimiz de meselenin 
takibini gerçekleştirecek. Mutabık 
kalacağımız mesele, yürüyüş olarak 
mı açılacak, yoksa küçük arabalar da 
gelip geçecek mi? İki ülke arasında-
ki bağların kuvvetleneceği, tarihi ve 
kültürel bağların çok daha iyi nokta-
ya taşınacağı adımı atmış oluyoruz” 
değerlendirmesinde bulundu.
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UTIKAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayşem Ulusoy, karayolu taşımacı-
lığının Türkiye’nin dış ticaretinde 
değer bazında ikinci sırada yer aldı-
ğının altını çizerek sınır kapılarında 
yaşanan sorunların ticaret hacmimi-
ze ve rekabet gücümüze sekte vurdu-
ğunu belirtti.

UTİKAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ayşem Ulusoy, son günlerde 
sınır kapılarında yaşanan yoğunluk 
ve kilometrelerce uzayan TIR kuy-
ruklarının sektörü derinden etki-
lediğini ve yaşanan olumsuzlukları 
yakından takip ettiklerini belirte-
rek, “Sektörümüzün yaşadığı bu so-
runlara kayıtsız kalmamız mümkün 
olmadığı gibi UTİKAD olarak bu 
sorunların tespiti ve çözümü için 
her platformda sektörümüzün sesi 
olmaya çabaladık. Ancak sınır ka-
pılarımızda özellikle Kapıkule Sı-
nır Kapısı’nda yaşanan sorun artık 
kangren hale gelmiştir. Kapıkule’de 
ithalat yönünde oluşan kuyruk bu-
gün sabah saatlerinde 11 kilometre-
yi buldu, TIR parklarında bekletilen 
araç sayısı ise 3 bin 410 araç olarak 
rakamlara yansıdı. Bekleme süreleri 
ise Kapıkule Sınır Kapısı’nda 5 günü 
bulmaktadır. Bu süreler bozulacak 
ürün taşıyan firmalar için kayıp de-
mek” dedi.

Kapıkule Sınır Kapısı’nın, 
Türkiye’nin Bulgaristan’a bu yolla 
da tüm Avrupa’ya açıldığı en önem-
li kapısı olduğunu belirten Ulusoy, 
“Bu noktada yaşanan verimsizlikler 
Avrupa Birliği ve Türkiye arasında 
yapılan ticarette sorunlara neden 
olmaktadır. Birkaç dakika sürecek 
işlemler için sınır kapısında araçlar 
günlerce bekletilmektedir. Özellikle 
Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaşanan 
yoğunluk sadece maliyetleri artır-
makla kalmayıp ticari faaliyetleri 
olumsuz etkilemektedir. Ayrıca gün-
lerce süren bekleme süreleri şoförler 
için zor olan çalışma koşullarını da-
ha da zorlaştırmakta, Avrupa Yeşil 
Mutabakatı ile amaçlanan karbon 
emisyonun azaltılması hedefinin 
yerine getirilmesine de engel olmak-
tadır” dedi.

Ulusoy, Edirne’den Bulgaristan’a 
açılan sınır kapımız Hamzabeyli 
Sınır Kapısı’nda ise TIR kuyruğu-
nun sabah saatleri itibariyle 34 kilo-
metreyi bulduğunu, bir önceki gün 
ise 44 kilometreye kadar çıktığını, 
TIR parklarının oluşan yoğunluk 
nedeniyle yetersiz kaldığını, yeni 
TIR parklarının yapılmasının insani 
koşulların yaratılması açısından şart 
olduğunu belirtti.

Diğer yandan sınır kapısını 
geçmek için günlerce beklemek 
zorunda kalındığı için araç filo 
kapasitelerinden en üst düzeyde ya-
rarlanılamadığını belirten Ayşem 
Ulusoy, bu sebeple artış gösteren 
navlun fiyatlarının da ihracatçı-

mızın dış pazarda rekabet gücünü 
azalttığına vurgu yaptı. Çözümün 
Bulgaristan tarafına değinen Ulusoy 
“Sınır kapısının Türkiye tarafında 
yapılan iyileştirmeler var ancak bu 
iyileştirmelerin verimli olabilmesi 
için Kapıkule ve Kapitan Andre-
evo Sınır Kapıları’nın eşgüdümlü 
çalışmasının sağlanması son derece 

önemli. Aksi takdirde Türkiye ta-
rafında yapılan bu iyileştirmeler ve 
çabalar amaca hizmet etmekte yeter-
siz kalmaya devam edecek, ekipman 
kapasiteleri ne kadar artırılırsa artı-
rılsın sonuç alınamayacaktır” dedi.

İhracatımızın arttığı ve küresel te-
darik noktasında ülkemizin önemli 
avantajlar yakaladığı bu dönemde 

sınır kapılarında yaşanan uzun bek-
leme sürelerinin maddi kayıplara 
neden olmasının yanında lojistikte 
yakaladığımız jeopolitik gücümüzü 
zayıflattığını belirten Ayşem Ulu-
soy, “UTİKAD olarak sektörün sesi 
olmaya, sorunların tespitinde ve çö-
zümlerinde yer almaya devam ede-
ceğiz” dedi.

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

Sınır Kapılarında Yaşanan Sorunlar 
Rekabet Gücümüze Sekte Vuruyor

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayşem Ulusoy
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UND’NIN İstanbul Üni-
versitesi Ulaştırma ve Lojis-
tik Fakültesi ve Sürekli Eği-
tim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi işbirliğiyle Ford 
Trucks sponsorluğunda ha-

yata geçirdiği “Geleceğin 
Lojistik Uzmanları Sertifi-
ka Programının” 2. Dönemi 
tamamlandı. 22 Haziran’da 
İstanbul Üniversitesi Beyazıt 
Kampüsü’nde bulunan tarihi 
Rektörlük binasında gerçek-
leştirilen törenle programı 
başarıyla bitiren 73 katılımcı-
ya sertifikaları verildi. 

Sertifika töreni öncesi 
konuşan UND İcra Kurulu 
Başkanı Alper Özel, bu prog-
ramın parçası olmaktan gurur 
duyduklarını söyledi. Prog-
ramın uzun süreli olduğunu 
ve önümüzdeki dönemlerde 
de devam edeceğini belirten 
Özel, “Lojistik ne kadar iyi 
olursa refah o kadar artar. Bu 
program lojistik sektörünün 
gelişmesine ve rekabetçiliğine 
büyük katkı verecektir” dedi. 

Ford Trucks Pazarlama 
Müdürü Emine Coşkun, lo-
jistik sektörünün geleceğine 
pozitif katkı yapmaktan bü-
yük gurur duyduklarını söy-
ledi. Dünyanın yeni bir dö-
neme girdiğini, Türkiye’nin 
lojistik üs olma hedefine 
yaklaştığını söyleyen Coşkun, 
“Değişim, gelişmiş beyinler 
ve donanımlı insan kaynağı i-
le mümkün olur. Ford Trucks 
olarak desteklerimiz devam 
edecek” dedi. 

İstanbul Üniversitesi 
Ulaştırma ve Lojistik Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı Ebru 
Demirci, lojistik sektörü-
nün öncü kurumlarından 
biri olan UND ve İstanbul 
Üniversitesi’nin güçlerini 
birleştirerek sektörel eği-
timlerin yükseltilmesi için 
önemli bir program gerçek-
leştirdiklerini belirterek, 
“programdan mezun olan 
öğrencilerin eğitimlerini 
devam ettirip Fakültemi-
ze yüksek lisans ve doktora 
başvurularına gelmesi bizle-
ri ayrıca mutlu etmektedir. 
Sektörün akademisyenlere 
ihtiyacı vardır ve program 
saha deneyimi olan öğren-
cilerin akademik camiaya 
kazandırılmasına da katkı 
sağlayacaktır” dedi. 

UND Eğitimlerden So-
rumlu İcra Kurulu Üyesi 
Muammer Ünlü, sektörden 
yoğun ilgi gören programın 
2. Dönemi’nin 18 Eylül 2021 
tarihinde başladığını, 35 ayrı 
konu başlığı ile toplamda 70 
saati bulan program gerçek-
leştirdiklerini söyledi. Ünlü, 
vize, final ve 13 Şubat 2022 
tarihinde yapılan telafi sı-
navları sonucunda 73 kişinin 
programı başarıyla tamamla-
dığını aktardı. 

Rusya Pazarında Tutunmak 
Rusya pazarlarında kartlar yeniden 

dağıtılıyor. Özellikle Çin mallarının Avrupa 
ürünlerinin yerini aldığı Rusya’da pek çok 
ihtiyacın Türkiye’den karşılanması müm-
kün.  Türkiye’nin en büyük dış ticaret açığını 
yaşadığı ülke olan Rusya ile ticaretinde olu-
şan negatif farkı bir nebze olsa kapatma 
fırsatı doğdu. Fakat lojistik alanında yaşa-
nan sorunlar ve lojistik maliyetleri nedeniy-
le Rusya pazarında Türk mallarının rekabe-
ti güçleşiyor. Türkiye’nin dış ticaret açığını 
kapatmak için satmaya çalıştığı ihraç mal-
larının yanında, ambargoya takılmamak 
için Türkiye üzerinden Rusya’ya ulaşmak 
isteyen Avrupa menşeli transit mallar var. 
Bu malların da yığılmasıyla, lojistik açıdan 
bir kaosa doğru sürükleniyor olabiliriz. 

Ambargolara takılma, yaptırımla kar-
şılaşma ve hiç risk almamak gibi ticari ve 
politik tercihler, Rusya’ya yönelik tica-
ret ve taşımalar açısından belirleyici rol 
oynuyor. Türkiye’nin uymadığı ambargo 
sayesinde satabildiği, taşıyabildiği malla-
rın hava ve deniz üzerinden konteyner ile 
taşınmasında sıkıntılar var. Bu taşımalar 
için RO-RO seçeneği en kolayı gibi görül-
mekle birlikte onda da kapasite sorunu 
yaşanıyor. Demiryolu ise şu aşamada etkili 
bir seçenek olarak durmuyor. Geriye Gür-
cistan üzerinden yapılan karayolu taşıma-
ları kalıyor ki bu da sınırlarda yığılmalara, 
köhnemiş belge yetersizliklerine takılıyor.

Bu arada transit taşımalarda evrakla-
rın düzenlenmesi, kambiyo ve finans so-
runlarının çözülmesine yönelik arayışlar 
sürüyor. Bu seçeneklerden biri, Rusların 
Türkiye’de şirket kurması, bir başkası ise 
malların üçüncü ülkeler üzerinden taşın-
ması. Bir yandan da yabancıların çekildi-
ği alanları doldurmaya çalışan Ruslarla 
birlikte Türkler de girişimlerde bulunuyor.  

Türkiye’nin konumu nedeniyle elde et-
tiği lojistik avantajlar büyük lojistik ope-
ratörleri açısından rahatsızlık yaratıcı 
olduğu gibi İran ve Çin’in başta tedarikçi 
ve ardından ambargo kapsamı dışında ka-
lıp, erişim kolaylığına sahip lojistik seçe-
neklerle birlikte Türkiye’nin rakibi olması 
beklenebilir.  Fakat Türkiye sadece coğrafi 
yakınlık ile değil; dış ticaretten turizme, 
taşımacılıktan finansal seçeneklere kadar 
yaratıcı çözümler geliştirme deneyim ve 
potansiyeline de sahiptir. Bu yöndeki ira-
denin tutarlı olması ve hayata geçirilecek 
çözümlerin raflarda ve yollarda tutunmak 
şeklinde kalıcılaştırılması beklenmelidir. 

Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği bağ-
lamındaki süreçte yürütülen görüşmeler, 
Suriye’ye yönelik operasyon ile Doğu Akde-
niz ve Ege’de ısınan suların gölgesinde, ya-
pılabilecek ne varsa yapmak gerekebilir.

Rusya Ukrayna odaklı dünya mal ha-
reketinde yaşanan tedarik sorunlarını 
çözmek, Türkiye’nin sadece konumunun 
avantajlarından yararlanan bir ülke değil 
altyapısı, hizmet ağı ve deneyimi ile bü-

tün olarak lojistik üstünlüklerini sergi-
lemesi için de bir fırsattır. Türkiye, dün-
ya tedarik ve değer zincirindeki yüksek 
potansiyel sahibi güvenilir ortak rolünü 
esas olarak Rusya için de değil, bu işle-
ri yapmak durumunda olan batı için de 
yerine getirmeli ve buradan elde edeceği 
kalıcı mevzileri gelecek günlerde de tehli-
keye düşürmemelidir. 

Bunun için ilk adımda Türkiye’ye 
her fırsatta yaptırım uygulayan, alter-
natifini bulunca sebzesini-meyvesini 
kapılarda çürüten Rusya geçiş belgesi 
sorunu kalıcı olarak çözülmelidir. Yol-
larda yaşanan eziyetlerin karşılığı da 
etkili şekilde verilmelidir. Rusya’nın eli 
rahatladığında eski düzene döneceğini 
unutmamak gerekiyor. Uluslararası iliş-
kilerde önemli olan ulusal çıkarlardır...

Rusya ve Ukrayna savaşı, geçtiğimiz 
günlerde Katar’ın başkenti Doha’da ger-
çekleşen IATA yıllık kongresinde hava 
taşımaları boyutuyla gündeme geldi. 
Uluslararası gönderilerin yüzde 19’unun 
Rusya hava sahasından geçtiği ve ambar-
golar nedeniyle yaşanan güzergah deği-
şikliğinin hava kargo taşımalarında ciddi 
bir maliyet artışı getirdiği vurgulandı. 

Rusya uluslararası pazarı Ukrayna, Be-
yaz Rusya ve Moldova ile birlikte 2021’de 
küresel trafiğin yüzde 2,3’ünü oluşturuyor-
du. Uluslararası yolcu trafiğinin de yaklaşık 
yüzde 7’si Rusya hava sahasından geçiyor. 
Ancak kargo açısından küresel yük trafiği-
nin yüzde 1’inden azı Rusya ve Ukrayna’dan 
geliyor ya da bu iki ülke üzerinden geçiyor. 
Savaşın havacılık açısından diğer olumsuz 
sonucu, Rusya ve Ukrayna’nın pazar lideri 
olduğu ağır kargo özel alanında hissediliyor. 

2022’de 68,4 milyon tonun üzerinde 
kargo taşınarak 191 milyar dolar gelire 
ulaşılması beklenen ‘havacılıkta eşsiz bir 
süreç’ yaşandığı, bizzat IATA başkanı Wil-
lie Walsh tarafından dile getiriliyor. 

Türkiye’nin sadece havacılık açısından 
değil, pek çok açıdan fırsatlar barındıran 
bu ‘eşsiz süreçten’ yararlanması gereki-
yor. THY gibi bir dünya markası, İHL gibi 
iddialı bir yatırımı gerçekleştiren Türkiye, 
hava kargo alanında da beliren Rusya 
odaklı dönemsel fırsatları kalıcı hale ge-
tirmek için gerekli adımları atmalıdır.

BAKIŞGenç UND Akademi’nin 
2’nci Dönem Mezunları 
Sertifikalarını Aldı
UND’nin lojistik 
sektörünün rekabetçi 
geleceğini inşa etmek 
için hayata geçirdiği 
Genç UND Akademi 
Sertifika Programının 
2. Dönemi 
tamamlandı.  

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

IRU Türkiye ve Orta Doğu 
Delegasyon Başkanlığına 
Erman Ereke getirildi. Ere-
ke, yeni göreviyle birlikte 
IRU’nun Karadeniz Bölgesi 
çalışmalarını yürütecek.

2016 yılından itibaren 
IRU’nun İstanbul’daki Ge-
nel Delegesi olan Adrian 
Albu’dan devralan Ereke, 
IRU’nun TIR ve Transit 
geçişler, sertifikasyon ve 

standartlar ile ilgili bölge-
sel faaliyetlerini tanıtacağı 
İstanbul’daki resmi temsil-
ciliği olan IRU’nun Daimi 
Delegasyonunu yönetecek. 

Yaklaşık 14’üncü yıllık 
karayolu taşımacılığı de-
neyimi ve bölgedeki IRU 
ve üyeleri hakkında sağ-
lam bir anlayışa sahip olan 
Erman Ereke, UND İcra 
Kurulu Başkanlığı göre-

vinde de bulundu. Trakya 
Üniversitesi’nde Ekonomi 
Bölümünü tamamlayan Er-
man Ereke, Chicago’da işlet-
me ve pazarlama okudu ve 
İstanbul Üniversitesi’nden 

İşletme alanında yüksek li-
sans derecesi aldı. 

Ekim 2019’da iş geliştirme 
yöneticisi olarak İstanbul’da 
IRU’ya katılan Ereke, 
IRU’nun bölgedeki kilit or-

taklarla olan dış ilişkilerini, 
özellikle ticaret engellerini 
hafifletmeye ve özellikle ti-
caretin kolaylaştırılmasını ve 
özellikle TIR sistemini geliş-
tirmeye odaklandı.

IRU Türkiye ve
Orta Doğu
Delegasyon Başkanı 
Erman Ereke Oldu



DAHA YÜKSEK YAKIT 
VERİMLİLİĞİNE ALIŞIN

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

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

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

DRIVE THE NEW WAY.
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EKOL Lojistik, müşterile-
rinin beklentisinin ötesinde 
yeşil performans gösteren 
markaların başında geliyor. 
2014 yılında, Türkiye’de Ye-
şil Ofis Diploması alan ilk 
lojistik firması olmayı ba-
şaran Ekol, çevreci, doğaya 
saygılı bir taşımacılık modeli 
olan intermodal’da hatlarına 
her geçen gün yenilerini ek-
leyerek hizmet ağını geniş-
letmeye devam ediyor. Ekol 
Türkiye Ülke Müdürü Arzu 
Akyol Ekiz, lojistik sektö-
ründe ki tüm yatırımlarda 
doğaya saygılı, çevreci bir 
yaklaşım gözetilmesi daha 
iyi bir dünyaya ulaşmak için 
şart olduğunun altını çizdi.

Son dönemde sektörde 
“yeşil lojistik” konusu öne 
çıkıyor. Yeşil lojistik uygu-
lamalarınız hakkında bize 
neler söyleyebilirsiniz?

Ekol’de yürüttüğümüz 
çalışmalar kapsamında; 
2007‘den bu yana Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi imzacıları ara-
sında yer alarak, gönüllülük 
esası ile yer aldığımız bu ini-
siyatifle birlikte; her yıl İler-
leme Raporu yayınlıyoruz. 
Aynı zamanda 2012’den 
itibaren Kurumsal Karbon 
Ayak İzini uluslararası stan-
dartlara göre hesaplayıp 
müşterilerimizin tedarik 

LOJISTIK sektörü, günü-
müzde doğa dostu ve çev-
reci lojistik kavramı ile yeni 
bir boyut kazandı. “Yeşil 
lojistik” kavramı günümüz-
de giderek daha fazla önem 
kazanmaya başladı. Artık 
tüketiciler satın aldıkları 
ürünlerin ya da hizmetlerin 
çevreye dost olmasını talep 
ediyor. Sadece lojistik sek-
törü değil, bütün sektörler-
de çevreye dost ürün ya da 
hizmet tercih ediliyor.

YEŞIL lojistik ve yeşil tedarik zinciri, gerek starteji belirle-
mede gerekse rekabet avantajı yaratmada önemli birer aktör 
konumuna geldi. İklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma 
ve çevresel sorumluluklar,  tedarik  zincirinde yer alan işlet-
melerin yeşil lojistik uygulamalarına yönelmelerini gerekti-
riyor. Lojistik faaliyetlerin ekolojik etkisini en aza indirmek 
için yapılan tüm uygulamaları içeren yeşil lojistik kavramı, 
tedarik zincirinin bileşenlerinin çevreye olan olumsuz etki-
lerini gidermeye yönelik izledikleri süreçleri kapsıyor. Lojis-
tik şirketleri, iş süreçlerini hızla yeşile dönüştürürken, yakıt 
tasarrufu ile sera gazı emisyonlarını düşürmek için bu yön-
deki yatırımlara da ağırlık veriyor.

Türkiye’de lojistik sektöründen kaynaklanan toplam sera 
gazı emisyonlarını düşürmek için demiryolu yatırımlarına ge-
rek kamu gerekse de özel sektör tarafından daha fazla önem 
verilmesi gerekiyor. Ağırlıklı olarak karayolu ile taşınan yükün 
demiryolu ve kombine taşımacılık gibi çevre dostu taşıma tür-
lerine kaydırılması, taşıma türleri arasındaki yük aktarmaları-
nın kolaylaştırıldığı lojistik merkezlerin doğru kurgulanması 
ve sürdürülebilirlik prensibi esasında getirilecek mevzuat ve 
uygulama değişikliklerinin gündeme alınması gerekiyor. 

Lojistik sektörünün paydaşları olan şirketler faaliyetleri 
esnasında çevreye verdikleri zararları en aza indirgemek için 
bazı uygulamalar geliştirerek yatırımlar yapıyor. Özellikle 
taşımacılık sürecindeki karbon salınımını azaltma çalışma-
ları yeşil dönüşüm sürecinde büyük önem gösteriyor.

deki karbon emisyon salımı-
nı azaltmış oluyoruz.

Bu yatırımlarımıza bi-
raz daha yakından bakacak 
olursak; 215 bin m2’lik 
kapalı alanı ile Avrupa’nın 
en büyük depolama alan-
lı yeşil tesisimiz Lotus’ta 
çatı Güneş Enerji Santrali 
projemizi devreye aldık. 
40 bin metrekarelik so-
lar panellerle tesisimizin 
enerji ihtiyacının yüzde 
70’ini sürdürülebilir enerji 
kaynaklarından karşılıyo-
ruz. Böylelikle 2 bin 400 
hanenin bir yıllık elektrik 
tüketimiyle eş değer olan 
bu kazanımımızı GES yatı-
rımlarımız ile geliştirmeye 
devam ediyoruz.  2014 yı-
lında, Türkiye’de Yeşil Ofis 
Diploması alan ilk lojis-
tik firması olmayı başaran 
Ekol, çalışma alanlarının 
tamamını Yeşil Ofis prog-
ramına uygun bir şekilde 
kuruyor. Ayrıca çevreci, do-
ğaya saygılı bir taşımacılık 
modeli olan intermodal’da 
hatlarımıza her geçen gün 
yenilerini ekleyerek, hiz-
met ağımızı genişletiyoruz. 

Ekosisteme katkı için 
iş yapış tarzımızı dönüş-
türmeye devam ederken, 
Avrupa Yeşil Mutabakatı 
sonrası ivme kazanan iklim 
krizi ile etkin mücadelede; 
BM Sürdürülebilir Kalkın-

Sürdürülebilirlik anla-
yışını şirketin tüm süreç-
lerine entegre ettiklerini 
belirten Erengül, “Çevresel 
etkilerimizi; atık yönetimi, 
enerji verimliliği ve CO2 
emisyonlarının azaltılması 
alanlarında yönetiyoruz. 
Hadımköy Lojistik Merke-
zi Çatı Üstü Güneş Enerji 
Santrali projemiz ile tesi-
simizin enerji ihtiyacını, 
yağmur suyu hasadı proje-
miz ile tesisimizin peyzaj 

ma Amaçlarından en kriti-
ği olarak önceliklendirdiği 
“13 İklim Eylemi” amacına 
katkı sağlamak için, tüm o-
perasyonlarımızın ve değer 
zincirinin odağında, “2020 
yılına ait verilerle Kurumsal 
Karbon Ayak İzimizi,  ulus-
lararası ISO 14064:2018 -1 
standardına göre güncelle-
dik. 2021’de ilk kez gönül-
lülükle yer aldığımız CDP 
Climate Change  “CDP’ de 
İklim Değişikliği kategori-
sinde, gerçekleştirdiğimiz 
raporlamamızda Avrupa 
ortalamasına eşdeğer , lo-
jistik sektör ortalamasının 
ise üzerinde bir performans 
ile B ‘Yönetim’ Seviyesinde 
derecelendirilen ilk firma 
olduk. CDP Değer Zinciri 
Programı kapsamında, Te-
darikçi İlişkileri kategori-
sinde ise, “A” derecelendir-
me notunu alarak “Global 
Liderler” arasına girdik. 
Bu başarıyı devam ettirmek 
için 2022 yılı CDP rapor-
lama aksiyonlarımıza hız 
kesmeden devam ediyoruz.

Avrupa Birliği, Yeşil Mu-
tabakat ile iklim krizine kar-
şı etkin mücadelede yeni bir 
ekonomik sistem yaratıyor. 
Buna uyum yönetimi kapsa-
mında birçok öncü çalışma 
yürütüyoruz. Avrupa Bir-
liği Yeşil Mutabakat gereği 
2030’a kadar emisyonların 

ve yangın suyu ihtiyacını 
karşılıyoruz. 2 bin 700 
adet özmal araçtan oluşan 
filomuzdaki bütün araçlar 
Euro 6 seviyesinde. Evrak-
sız ofis portalımız ile tüm 
finansal süreçlerimizi diji-
talde yürütüyoruz. Depo-
larımızda enerji tasarrufu 
sağlayacak ekipmanlar ve 
yöntemler tercih ediyoruz, 
tahta paletler yerine geri 
kazanılmış kağıttan üretil-
miş kağıt paletler kullanı-
yoruz” dedi.

“Çevre dostu, karbon 
emisyonu karayolu taşı-
macılığına kıyasla daha az 
olan ve tek seferde taşınan 
yükün daha fazla olduğu 
demiryolu taşımacılığı ve 
intermodal taşımacılık, 
öne çıkardığımız ve yatı-
rım yaptığımız taşımacılık 
türleri” diyen Erengül, Şu 
anda Halkalı-Kolin, Hal-
kalı-Duisburg ve Tries-
te-Bettembourg arasında 

zincirinde yarattığı değe-
ri sistemsel raporluyoruz. 
Lojistik faaliyetlerimizde 
ve yatırımlarımızda çevreye 
karşı son derece duyarlı ha-
reket ediyoruz.

Düşük karbonlu tek-
nolojiler ve ekipmanlarla 
donanmış filo ve liman ya-
tırımlarımızla hizmet ağı-
mızı genişletiyoruz.  Enerji 
ve çevre tasarımında lider-
lik yaklaşımı ile geliştirerek 
devreye aldığımız LEED 
Sertifikalı tesislerimize, 
yeşil liman ve ofislerimize 
yaptığımız yatırımlarımıza 
devam ediyoruz. 

Taşımacılık faaliyetleri-
mizin yanı sıra ciromuzun 
ikinci en büyük hizmet alanı 
olan depolamada da yenile-
nebilir ve temiz enerji (GES) 
kaynakları kullanıyoruz. Bu 
sayede tüm değer zincirimiz-

‘Yeşil lojistik’ ve ‘Sürdürü-
lebilirlik’ kavramlarına bü-
yük önem veren Mars Logis-
tics, 2012 yılından bu yana 
sürdürdüğümüz çevre dostu 
Intermodal taşımacılık hiz-
metimizle sektörün örnek 
isimlerinden  olmaya devam 
ediyor. Şirketin İcra Kurulu 
Üyesi ve Demiryolu Genel 
Müdür Yardımcısı Erdin 
Erengül, Mars Logistics’in 
yeşil lojistik stratejilerini 
dergimize anlattı.

LojistikLojistik
SektöründeSektöründe
‘Yeşil Dönüşüm’ ‘Yeşil Dönüşüm’ 
Yarışı HızlandıYarışı Hızlandı
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Yeşil lojistik gerek starteji belirlemede 
gerekse rekabet avantajı yaratmada 
önemli birer aktör konumuna geldi. 
Sektörün en önemli şirketleri yeşil lojistiğin 
sürdürülebilir bir gelecek adına katkısının 
önemli olduğu görüşünde hemfikir.  

Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik Şirketlerinin 
Özellikleri

• Üretim ve sevkiyatta LPG, CNG gibi alternatif çev-
re dostu yakıtlı araçların kullanılması,
• EURO 5 gibi çevre dostu motorlara sahip araçla-
rın kullanılması,
• Araçlara gürültü ve ses önleyicilerin takılması,
• Çevre dostu verimli ulaşım ve dağıtım sistemleri-
nin kullanılması,
• Genel paketleme işlemlerinin ve kullanılan mal-
zemelerin azaltılması,
• Paketlemeler plastik malzeme yerine geri dönü-
şümlü malzemelerin kullanılması,
• Sürdürülebilir bir şekilde saf (karışımsız) ürünle-
rin kullanılması,
• Çevre dostu geri dönüşüm,
• Personelin bilişsel ve duyuşsal alanda eğitilmesi,
• Müşterinin bilinçlendirilmesi…

EKOL GELECEK NESILLERE DAHA YAŞANABILIR
BIR DÜNYA BIRAKMAK IÇIN ÇALIŞIYOR 

MARS LOGISTICS YEŞIL LOJISTIK’E ODAKLANDI

Ekol Türkiye Ülke Müdürü 
Arzu Akyol Ekiz

Birinci sayfadaki haberin devamı
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yüzde 55 azaltılması, 2050’ye 
kadar da İklim Nötr  kıta olma 
hedefine ulaşılması için aksi-
yonlarımızı almaya başladık. 
2030 yılına kadar 2020 baz yı-
lı karbon emisyonlarımıza kı-
yasla; toplam emisyonlarımızı 
(Kapsam 1-2 ve 3) toplam ciro 
başına (tCO2e/ ciro EUR) 
yüzde 55 azaltmayı, Avrupa’da 
dolaşımda olan araçlardan 
kaynaklı toplam emisyonu-
muzu yüzde 75 azaltmayı he-
defliyoruz. 2050 yılında da 
karbon nötr hedefimize ulaş-
mak için; Bilim Temelli He-
defler Girişimi (Science Based 
Targets) süreçlerine de geçme-
yi programımıza alıyoruz.

Bu regülasyonlardan ön-
celikli etkilenecek; emisyon 
yoğun üretim yapan sektörler 
baştayken, lojistik sektörü ola-
rak henüz doğrudan böyle bir 
regülasyona dahil değiliz ama 
bunun için bekleyemeyeceği-
mizi biliyoruz. İhracatımızın 
yüzde 50’sini Avrupa’ya ger-
çekleştiriyoruz. Faaliyette bu-
lunduğumuz 13 ülkenin 12’si 
Avrupa’da. Düşük karbonlu 
hizmet üretmek, bizim için 
ticaretin bir şartı haline geldi.

Şirket olarak “yeşil lojistik” 
stratejinizin temellerini ne-
ler oluşturuyor?

Toplumun, kaynaklar-
dan daha hızlı büyüdüğü 
günümüzde; ortak değer 
yaratmanın, sektörler ve en-
düstriler arası işbirliğinin ve  
değişimin öneminin farkın-
dayız. “Ekosisteme” katkı 

için iş yapışımızı dönüştür-
meye devam ediyoruz. Ama-
cımız; bulduğumuz dünya-
dan daha iyisini bırakmak 
konusunda üzerimize düşen-
leri yapmak. Tüm çalışma-
larımızla dünyanın en iyisi 
değil, dünya için en iyisi olan 
şirketlerden birisi olup örnek 
olmak. Bunun için Ekol ailesi 
olarak tüm gücümüzle çalış-
maya devam ediyoruz. Dün-
yanın hepimizin olduğunu 
aklımızdan çıkarmıyoruz.

Lojistik faaliyetlerimizde 
doğal kaynakları en uygun 
şekilde kullanarak, daha 
sürdürülebilir iş modelleri 
geliştirmek için çalışıyoruz. 
Ekosisteme saygılı iş süreçleri 
ve projeler geliştirerek sür-
dürülebilir kalkınmayı sağla-
mak birincil önceliklerimiz 
arasında yer alıyor. Şirketlerin 
gelecek nesillere daha yaşana-
bilir bir dünya bırakmak için 
üzerine düşen görevi yerine 
getirmesine olan inancımız 
ile iş modellerimizi ve süreç-
leri çevreye duyarlı olarak 
düzenlerken çalışanlarımızın 
da bilinçlenmesine katkı sağ-
layacak projeler yürütüyoruz. 

Doğal kaynakların verimli 
kullanılması, atık miktar-
larının azaltılması ve geri 
dönüştürülmesini hedefledi-
ğimiz sürdürülebilirlik yol-
culuğumuzda, 2022 yılı Şu-
bat ayı itibarıyla 10 tesisimiz 
için Sıfır Atık Belgesi alarak 
toplam 725 bin metrekarelik 
alanda sıfır atık sistem kuru-
lumuna ulaştık. 

Yeşil  lojistik  alanında  ilkler  
arasında sayılıyorsunuz, bu 
taşıma şekline neden önce-
lik veriyorsunuz?

Ekol, intermodal taşıma-
cılığı 2008 yılında hayata ge-
çirerek sektöründe öncü bir 
rol oynadı. Operasyonlarımı-
zın yüzde 65’ini taşımacılık 
oluşturuyor. Bunun da yüzde 
85’ini intermodal ile gerçek-
leştiriyoruz. 

Avrupa’da önde gelen opera-
törlerden olduğumuz intermo-
dal ağımızla sadece Avrupa’da-
ki en büyük filolardan biri olan 
karayolu araçlarımızı kulla-
narak değil, bunların yanında 
firmamıza ait 45” konteyner ve 
swap body ekipmanlarımızı da 
devreye sokarak, mevcut ticari 
bölgeler arasındaki yük denge-
sizliklerinden en az etkilenecek 
şekilde operasyonlarımızı ge-
liştiriyoruz. Avrupa’da kurulu 
seksenin üzerinde özmal ofis, 
terminallerimiz ve geniş acen-
ta ağımızla da çift yönde satış 
ve iş geliştirme faaliyetlerimi-
zi sürdürüp, en verimli şekilde 
ve müşteri odaklı olarak hiz-
met veriyoruz.

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

Avrupa ülkelerine taşıyoruz. 
Müşterilerimize daha ka-

liteli, sürdürülebilir, düşük 
maliyetli ve verimli hizmet 
sunduğumuz intermodal ta-
şımacılık modeli ile ihracatçı-
larımıza avantaj sağlarken bir-
çok küresel marka ile çözüm 
ortağıyız. Binlerce konteyner 
malzeme, bitmiş mamul, en-
düstriyel ve tüketici ürünleri-
ni her gün taşıyarak dünyanın 
en iyi bilinen şirketlerinin ve 
markalarının büyük bir ço-
ğunluğuna intermodal hiz-
met veriyoruz.

Ayrıca intermodal taşı-
macılık kapsamında sundu-
ğumuz çevreci çözümlerle 
karbon salımı, yakıt tüketimi 
ve gürültü kirliliğinde ciddi 
oranlarda azalma sağlıyoruz. 

Türkiye’deki taşımacılık ve 
lojistik firmaları sizce Yeşil 
Lojistik konusunda yeterli 
düzeyde mi? Eğer değilse 
neler yapmalılar?

İş modellerinin ve süreçle-
rin çevreye duyarlı olarak dü-
zenlenmesi geleceğimiz için 

kaçınılmaz bir zorunluluk. 
Yaşadığımız kötü tecrübeler-
den de bir kez gördüğümüz 
üzere iklim krizi hepimizi 
tehdit ediyor. Lojistik sektö-
rünün de bu bilinç içerisinde 
hareket ederek tüm yatırım-
larda doğaya saygılı, çevreci 
bir yaklaşım gözetmesi daha 
iyi bir dünyaya ulaşmak için 
şart. Ülkemizde birey, kurum 
ve kuruluşların çevreye karşı 
olan sorumluluk bilincinin 
hala gelişmekte olduğuna ve 
bu yolculukta ivmenin art-
ması gerektiğine inanıyoruz. 
Her ne kadar bu yönde kamu 
ve özel kuruluşlar tarafından 
alınmış aksiyonlar olsa da 
bunların henüz gerekli seviye-
de olmadığının ve gerekli hız-
lılıkta adımlar atılmadığının 
altını çizmek isteriz. Bu çalış-
maları daha genele yaymak ve 
projelere katılımları artırmak 
için kamu tarafından yasal 
düzenlemeler yapılması ve 
gerekli yaptırımların uygulan-
ması bununla birlikte teşvik 
ve fonların artırılması gereki-
yor. Yapılan işin içeriğine göre 

verilen yetki belgeleri kriterle-
rinin başına çevreye ilişkin ya-
pılacak olan çalışmaları içeren 
maddelerin eklenmesi ve sor-
gulanması, iyi uygulamaların 
ise yaygınlaştırılması için özel 
platformlar oluşturularak 
özendirilmesi gerekiyor. 

Lojistikçilerin iş modellerini 
daha sürdürülebilir iş model-
lerinden olan intermodal gibi 
ulaşım yöntemlerine kaydırma-
sı, filo yatırımlarını elektrikli, 
hidrojen teknolojili araçlara 
dönüştürmesi, HVO gibi biyo-
yakıt uygulamaları geliştirmesi 
ve bu alanlara daha çok yatırım 
yapması gerekiyor. Lojistik mer-
kezlerinde; temiz ve yenilene-
bilir enerji yatırımlarına (GES, 
RES)  hız kesmeden devam 
edilmesi önemli. Ayrıca lojistik 
sektöründe çevik yaklaşımla sis-
temleşme, dijitalleşme ve Ar-Ge 
faaliyetleri en önemli konular 
olarak karşımıza çıkıyor. Sür-
dürülebilirlik konusunda da 
şirketlerin geleceğin gerisinde 
kalmamak için sürdürülebilir 
Ar-Ge yatırımları yapmalarının 
şart olduğunu düşünüyorum. 

intermodal taşımacılık yap-
tıklarını kaydetti.

Gerçekleştirdikleri yatı-
rım ile 90 adet özmal vago-
nu Mars Logistics bünyesine 
kattıklarını söyleyen Erdin 
Erengül konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Bu yatırımımız ile 
Türkiye’de üretilmiş ve tescil-
lenmiş sahibine ait vagonlar 
ile Avrupa’ya ihracat yapan 
ilk firma olduk. Önümüz-
deki 5 yıl için intermodal ve 
demiryolu taşımacılığı için 
yatırımlarımızı ve stratejileri-
mizi planladık. Yeni yatırım-
larımız ve yeni hatlarımız ile 
intermodal ve demiryolu taşı-
macılığının iş hacmimizdeki 
payını arttıracağız. Ek olarak; 
halihazırda çalışmalar yaptı-
ğımız yeşil lojistik konusuna 
daha fazla odaklanacağız.”

Erengül, “Mars Logistics 
olarak iş süreçlerinin çevresel 
etkilerini sürekli değerlendi-
riyor ve yönetiyoruz. Çevre 
yönetimi, iş süreçlerimizin 
ayrılmaz bir parçası ve tüm 
paydaşlarımız ile birlikte do-

ğanın korunmasını hedefli-
yoruz. Bugüne kadar tüm iş 
süreçlerimizde sürdürülebi-
lirlik politikaları vazgeçilmez 
bir parçamız oldu. Bu alanda 
attığımız ve atacağımız her 
adımla doğaya ve topluma 
katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 
Mevcut uygulamalarımız ve 
yeni hedeflerimizle daha gü-
zel bir gelecek için çalışıyo-
ruz” diye konuştu.

Lojistik sektörü tüm sek-
törlerle iç içe olduğundan, 

sürdürülebilirlik tüm iş dün-
yasını etkilediği gibi sektörü 
de etkilediğini vurgulayan 
Erengül sözlerine şöyle devam 
etti: “Kurumsal Sürdürülebi-
lirliği Geliştirmek stratejimiz 
doğrultusunda; depolama ve 
taşıma sistemleri, intermodal 
taşımacılık, iş ekipmanları gibi 
ana faaliyet alanımızı ilgilen-
diren unsurlar ve paydaşları-
mızın ihtiyaç ve beklentilerini 
düşündüğümüzde, tüm bu 
bileşenleri kapsayan sürdürü-
lebilir projelerin geliştirilmesi 
için çalışmalar yürütüyoruz.

Yeni yatırımlarımız ve hat-
larımız ile intermodal taşıma-
cılık ve demiryolu taşımacılı-
ğının iş hacmimizdeki payını 
arttırıyor, kurduğumuz Gü-
neş Enerji Santrali ve yağmur 
suyu toplama projeleri ile de 
karbon nötr yolunda ilerliyo-
ruz. Bu gibi sürdürülebilir ya-
tırımlarımız bizi daha değerli 
bir marka haline getiriyor ve 
tüm paydaşlarımızla iş bir-
liklerini geliştirme amacıyla 
ortak paydada buluşuyoruz.”

HOROZ Bolloré Logis-
tics tüm dünyada her yıl 
gerçekleşen Dünya Çevre 
Günü’nü kutlamak için ça-
lışanları ve paydaşları ara-
sında çevrenin korunmasını 
teşvik etmek amacıyla hare-
kete geçiyor. Şirketin tüm 
dünyada uyguladığı bu yıl-
ki teması olan “Only One 
Earth” doğayla uyum içinde 
sürdürülebilir bir şekilde 
yaşamaya odaklanıyor.

Çevre bilinci şirketimi-
zin önemli prensiplerinden 
biridir. Geleceğe daha te-
miz ve yaşanılabilir bir dün-
ya bırakabilmek için kendi 
payımıza düşen katkıyı yap-
mak göreviyle hareket et-
tiklerini dile getiren Bolloré 
Logistics Türkiye iştiraki 
Horoz Bolloré Genel Mü-
dürü Hakan Yaman, çevre 
günü ile ilgili yaptığı açıkla-
mada tüm dünyada yürütü-
len çalışmaların detaylarını 

paylaştı. Yaman, “Biz Ho-
roz Bolloré Logistics olarak 
Türkiye’de atık yönetimini 
sürdürürken karbon azaltı-
mını da gündemimizin ana 
maddelerinden biri yaptık. 
Yurtdışından hava veya 
denizyoluyla getirdiğimiz 
ürünlerin müşterilerimi-
ze teslimini hibrit araç-
larımızla yapıyoruz. Yeşil 
lojistik çözümlerimiz için 

Ford hibrit transit kargo 
araçlarını seçtik. Euro 6,2 
emisyon standartlarında-
ki araçlarla teslimat yapı-
yoruz. Hedefimizde sıfır 
emisyon araç yatırımları da 
var. Çevreyle dost ve daha 
yeşil lojistik çözümler sun-
mak temel amacımız.

Müşterilerimize, daha 
yeşil ve yaşanılır bir dünya 
için çevreyle dost tedarik 
zinciri çözümlerimizin ar-
tarak devam edeceğini ta-
ahhüt ediyoruz.” dedi

Bolloré Transport & 
Logistics, faaliyetlerinin 
çevresel etkisini azaltmaya 
son derece bağlıdır ve Çev-
resel, Sosyal ve Yönetişim 
(ESG) kriterlerini küresel 
stratejisine entegre etmeye 
büyük özen gösterir. Şirket 
ayrıca, fosil yakıtlara olan 
bağımlılığını azaltmak için 
tüm operasyonlarında özel 
programlar uyguluyor.

HOROZ LOJISTIK YEŞIL LOJISTIK 
UYGULAMALARI ILE DIKKAT ÇEKIYOR

Mars Logistics 
İcra Kurulu Üyesi ve Demiryolu 

Genel Müdür Yardımcısı
Erdin Erengül Horoz Bolloré Genel

Müdürü Hakan Yaman
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2021 yılında 14 milyar liralık 
Uluslararası Doğrudan Yatı-
rım (UDY) rakamına ulaşan 
Türkiye’nin bu seviyeler ile 
pandemi öncesi dönem per-
formansları ile karşılaştırıldı-
ğında toparlanmanın kanıtı 
olarak raporda ifade ediliyor. 
Raporda Türkiye için; Çinli 
teknoloji şirketlerinin yanı 
sıra Avrupa’dan hazır giyim 
ve ilaç şirketlerinin de yatırım 
planlarını açıkladıkları belir-
tilirken, 2021 yılında gerçek-
leştirilen 225 milyar dolarlık 
ihracat ile küresel ihracattaki 
payının tarihte ilk kez yüzde 
1’i aştığı ifade ediliyor.

E-ticaret alanında lojistik 
tesislere yatırımlar artacak

‘Lojistik Pazarına Genel 

tan sonra iyi mal üretmenin 
yeterli olmadığını belirtti ve 
şunları söyledi, “Yurt dışı lo-
jistik dağıtım ağları (YLDA) 
programlarımızla depo ki-
ralama hizmeti dahil olmak 
üzere firmalarımıza yüzde 
70’e varan yatırım desteği ve-
receğiz. Siz işinizin başında 
durun, yatırımın yüzde 70’i 
devletten” dedi. 

HİB Genel Sekreteri Fatih 
Özer, “Bugün itibariyle 2794 

TÜRKIYE’NIN lojistik 
pazarındaki önemi ve potan-
siyeli ekseninde hazırlanan 
‘Lojistik Pazarına Genel Ba-
kış’ raporu yayımlandı. T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım 
Ofisi ve Uluslararası ticari 
gayrimenkul danışmanlık şir-
keti Cushman & Wakefield 
tarafından hazırlanan rapor 
kapsamında; yakın kıyı taşı-
macılığı eğilimi, ekonomik 
büyüme, ihracata yönelik sa-
nayi tabanı, güçlü perakende 
pazarı ve hızlı büyümesini sür-

düren e-ticaret sektörü hak-
kında detaylı bilgiler içeriyor. 
Yayınlanan rapor, içeriğindeki 
detaylı bilgi ve yönlendirme-
ler sayesinde yatırımcılar için 
rehber niteliği taşıyor.

Geride bıraktığımız iki yıl-
da tüm dünyayı etkisi altına 
Kovid-19 salgını ve yarattığı 
pandeminin tüm ekonomik 
verileri olumsuz yönde etkile-
diğine dikkat çekilen raporda; 
sanayi, lojistik sektörü, teda-
rik zincirlerindeki aksamalar, 
konteyner ve çip krizi gibi 
birçok küresel zorluk yaşan-
dığının altı çiziliyor. Rapora 
göre aynı dönemde Türkiye 
ise, Uzakdoğu merkezli üre-
tim ağına alternatif arayışla-

HIZMET İhracatçıları Bir-
liği tarafından gerçekleştiri-
len strateji toplantısı kapsa-
mında Ticaret Bakanlığı’nın 
lojistik ve taşımacılık hiz-
metleri sektörüne yönelik 
açıkladığı destek paketinin 
detayları anlatıldı.

Yük Taşımacılığı ve Lojistik 
Hizmetleri Ticaret Bakanlı-
ğı Destekleri Bilgilendirme 
Semineri TİM merkezinde 
gerçekleşti. 20 Nisan 2022 
tarih ve 31815 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan ‘Yurt 
Dışı Lojistik Dağıtım Ağları-
nın Desteklenmesi Hakkında 
Karar’ ile ‘Hizmet İhracatının 
Tanımlanması, Sınıflandırıl-
ması ve Desteklenmesi Hak-
kındaki Karar’ın detayları hak-
kında bilgi verilirken, lojistik 
sektörüne yönelik sunulan 
desteklerin detayları paylaşıldı.

Toplantının açılış konuş-
masını yapan HİB Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Lojistik Ko-

rında ön plana çıkan ülkelerin 
başında geliyor. Avrupa, Asya 
ve Afrika’nın kesiştiği nokta-
da küresel Pazar erişimi sunan 
Türkiye, iş dostlu politikaları-
nın yanı sıra yetenekli insan 
kaynağı, üretim kabiliyeti ve 
lojistik altyapısı ile küresel 
değer zincirlerinin güçlü bir 
aktörü olarak öne çıkıyor.
Uluslararası yatırımcılardan 

Türkiye atağı
Raporda Türkiye’nin 2003 

yılından bu yana 240 milyar 
ABD Dolarlık uluslararası 
doğrudan yatırım çektiği ifa-
de edilirken, özellikle ulusla-
rarası alanda faaliyet gösteren 
şirketlerin Ar-Ge, tasarım, 
üretim, lojistik ve yönetim 
merkezi geldiği belirtiliyor. 

mitesi Başkanı Murat Baykara, 
“Sektörümüz ilk defa mal ihra-
catı yapan sektörler gibi önem-
li desteklere kavuşmuş olacak. 
Geçtiğimiz yıl 12 milyar dolar 
ihracat yapan sektörümüz a-
çıklanan desteklerle 20 milyar 
dolar ihracat seviyelerine daha 
hızlı ulaşacak” dedi.

Ticaret Bakanlığı Ulusla-
rarası Hizmet Ticareti Ge-
nel Müdür Yardımcısı Yusuf 
Karakaş, malı taşıyamadık-

gıda perakendecileri ve e-
ticaret platformlarının yanı 
sıra diğer alanlardaki üretici, 
hatta tüketiciler tarafından 
da ‘nitelikli depolara’ olan ta-
lebin artacağı belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım 
Ofisi Başkanı A. Burak Dağ-
lıoğlu, “Dünya çapında teda-
rik zincirlerinin dayanıklılığı, 
esnekliği ve çevikliğinin test 
edildiği bir dönemden ülke 
olarak başarılı bir şekilde ge-
çiyoruz. Türkiye, son yirmi 
yılda Sayın Cumhurbaşka-
nımızın liderliğinde lojistik 
altyapının gelişmesinde oto-
yollar, demiryolları, limanlar, 
havalimanları gibi vizyoner 
projeler hayata geçirdi ve 
önümüzdeki dönem için de 
güçlü bir yatırım ajandamız 
bulunuyor. Türkiye’de ve 
bölgede iş yapmayı kolaylaş-
tırmak ve ülkemizdeki şirket-
lerin küresel tedarik zincirine 
katılımını arttırmak için sü-
rekli reformlarla geliştirilen 
bir yatırım ortamı, uygulanan 
başarılı politikalarla global 
ölçekte rekabetçi endüstriyel 
kapasite, yapılan eğitim yatı-
rımları ile kavuşulan yetkin 
bir işgücü havuzumuz bulun-
maktadır. Türkiye’nin lojistik 
potansiyeli; hızlı ekonomik 
büyüme, bölgesel Ar-Ge, 

tasarım, üretim ve yönetim 
üssü haline gelmiş merkezi 
konumu ve dijital dönüşümü 
ivmelenen güçlü perakende 
pazarı gibi çeşitli talep faktör-
lerinden kaynaklanmaktadır. 
Cushman & Wakefield eki-
biyle hazırladığımız “Lojistik 
Pazarına Genel Bakış” başlıklı 
bu raporda yaklaşık 50 milyar 
Avro büyüklüğe ulaşan lojis-
tik sektörümüz ve geleceği 
hakkında detaylar sunmak-
tadır. Bu raporun Türkiye’de 
yatırım yapmak isteyen tüm 
yatırımcılarımıza da bir reh-
ber olacağını düşünüyoruz.”

Cushman & Wakefield Yö-
netim Kurulu Başkanı Tuğ-
ra Gönden ise ”Türkiye’nin 
üretim ve taşımacılık üssü 
rolünün her geçen gün güç-
lendiğini görüyoruz. Ulusla-
rarası yatırımcılar Türkiye’ye 
yönelirken; üretim, ihracat, 
Ar-Ge, lojistik ve yönetim 
merkezi olarak görerek yatı-
rımlarını artırmaktadır.” söz-
lerini ekledi.

Bakış’ raporunda dikkat çe-
kilen bir diğer konu ise son 
yılların parlayan sektörlerin-
den e-ticaret oldu. Türkiye’de 
e-ticaretin toplam perakende 
satışlarına oranının 2010’daki 
yüzde 0,6’lık paydan 2021 yı-
lında yüzde 7,8’e geldiği belir-
tilirken, Türkiye’nin de bu a-
landa üç ayrı ‘milyar dolarlık’ 
değerleriyle unicorn çıkardığı 
ifade ediliyor. Bu kapsamda 
depo geliştirme projelerine 
paralel olarak teknoloji, oto-
masyon, transfer merkezleri 
ve bölge depolarına yatırım-
larının artacağı öngörülüyor. 

Nitelikli depolara olan ta-
lebin önümüzdeki dönemde 
artacağı belirtilen raporda; 
lojistik hizmet sağlayıcıları, 

üyeye ulaşan birliğimizde 
lojistik en fazla üyeye sahip 
3’üncü sektörümüz. Birli-
ğimiz kurulduğundan beri 
hizmet sektörlerinin de mal 
ihracatında olduğu gibi des-
teklerden faydalanması için 
çalışıyoruz. Hizmet ihracatı-
na yönelik peş peşe açıklanan 
destek mekanizmalarının 
sektörlerin ihracatına pozi-
tif etki yapacağına inancımız 
tam” dedi.

Türk Lojistik Sektörüne Yabancı
Yatırımcı İlgisi Artarak Devam Ediyor

8

T. Cushman & 
Wakefield tarafından 
hazırlanan ‘Lojistik 
Pazarına Genel Bakış’ 
raporu yayınlandı. 
Türkiye’nin lojistik 
pazarında artan önemi 
ve potansiyelini temel 
alan rapor, Türkiye’ye 
yatırım yapmayı 
planlayan şirketler için 
rehber niteliği taşıyor. 

Lojistikte Yatırımın Yüzde 70’i Devletten

Tescil ve Koruma Desteği (600.000 TL/yıl)

Pazara Giriş Belge Desteği (1.800.000 TL/yıl)

Birim desteği (720.000 TL/yıl/birim)

Reklam, Tanıtım ve Paz. Desteği (1.800.000 TL/yıl)

Bireysel Katılım Desteği (300.000 TL/etkinlik)

Ürün Yerleştirme Desteği (600.000 TL/yıl) 

Milli Katılım Desteği (300.000 TL/etkinlik)

Milli Katılım Etkinliğinin Org. Des. (1.200.000 TL/org.)

Sanal Fuar Org. Desteği (600.000 TL/faaliyet)

Sektörel Alım Heyeti Prog. Des. (600.000 TL/prog.)

Sektörel Tic. Heyeti Prog. Desteği (900.000 TL/prog.)

Yarışma ve Etkinlik Desteği (1.200.000 TL/etkinlik)

Lojistik ve taşımacılık hizmeti veren Türkiye’de yer-
leşik tüm lojistik işletmeleri kapsıyor. Yararlanıcılar 
(firmalar) ve iş birliği kuruluşları (sektörler dernek-
ler) yararlanabiliyor.

Lojistik Destekler
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“BATI dünyası ve yakın coğrafya-
lar Türkiye’yi yeniden keşfediyor” 
diyen EKO Fuarcılık Genel Mü-
dür Yardımcısı Ekin Seren Ünsaç, 
“Avrupa’nın yakın coğrafyalardan 
tedarik sağlama çabası giderek stra-
tejik bir konuma geliyor. Karbon 
ayak izinin azaltılması, yeşil muta-
bakat konuları da hem Avrupa’da 
hem de Avrupa ekonomileriyle ya-
kın ilişki içinde olan tüm ülkelerde 
temel bir gündem maddesi oldu. 
Türkiye üretici ve ihracatçı ülke ko-
numunun yanı sıra lojistik açıdan 
da merkezi bir rol oynamaya başla-
dı” dedi.

Uluslararası logitrans Transport 
Lojistik Fuarı’nın Türkiye’nin lojis-
tik alt yapısını ve servis üstünlük-
lerini görmek adına tüm dünyanın 
ilgisini çektiğini belirten Ünsaç, 
“logitrans bu yıl her zamankinden 
daha güçlü bir odak noktası ola-
rak büyük bir ilgi çekiyor” diyerek 
şunları söyledi: “Dünyada tüketim 
hacminde önemli bir büyüklüğü 
oluşturan Avrupa ve batı bloku, 
pandemi sürecinde yer yer kopan 
dünya tedarik zincirine şimdi çok 
daha stratejik bir gözle bakıyor. 
Lojistiğin her alanında yaşanan 
aksaklıklara bir de Rusya-Ukrayna 
savaşı eklenince, Türkiye’nin konu-
mu, tüm coğrafyalara olan erişim 
olanakları, lojistik alt yapısı ve ken-
di sektörlerinde yetkin şirketleri ile 
çok daha önemli hale geldi. Türki-
ye sadece bir bölgesel çözüm mer-
kezi değil, tesisleri, depoları, kara-
yolları, deniz ve hava limanlarıyla 
dünyanın lojistik hublarından biri 
olma yolunda.”

“Herkes bir şekilde Türkiye ile 
iş yapmaya, lojistik bağlantılarını 
güçlendirmeye ça lışıyor,” diyen 
Ekin Seren Ünsaç, şu değerlendir-
mede bulundu; “Türkiye hem üre-
tebilen hem de ürettiğini yüksek 
teknoloji odaklı lojistik üstyapısı 
ve güçlü lojistik altyapısı ise dün-
yanın her noktasına ulaştırabilen 
bir ülke. Avrupalı şirketler de te-
darik yollarını kısaltarak birkaç 
hedefe birden ulaşmak istiyor. 

Bunlardan birincisi yakın coğraf-
yalardan tedarik sağlayarak kar-
bon ayak izini azaltmak. Bir diğeri 
ise tedarik zinciri kopmalarına 
karşı kısa zamanda farklı lojistik 
seçenekleri devreye alabilecekleri 
yakın coğrafya ile bağlantılı ol-

mak. Bu ilgi ve arayış nedeni ile 
logitrans Fuarı, tüm uluslararası 
lojistik seçeneklerin ele alınacağı, 
alternatiflerin gözden geçirileceği, 
firmaların hizmet seçeneklerinin 
birbiriyle yarıştığı zengin bir pazar 
yerine dönecek.”

Lojistikte Yeni Arayışlar
Türkiye’yi Stratejik
Konuma Getiriyor

EKO Fuarcılık Genel Müdür 
Yardımcısı Ekin Seren Ünsaç

Birinci sayfadaki haberin devamı
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yüklenmeye başlamasıyla, 
Çin çıkışlı tüm navlunlarda 
tarihi artışlara sebep oldu.

Küresel tedarik zincirinde 
aksaklıklar yaşanmaya baş-
layınca mevcut olan kısıtlı 
hizmetlerin fiyatının doğru 
orantılı olarak artması kaçı-
nılmazdı. Emtia pazarlarında 
görülen talep artışı paralelin-
de küresel lojistik hizmetlerin 
hacminde büyüme olmadı. 
Yeni konteyner gemisi teslim 
alma süreleri ortalama 3 yıla 
kadar uzadı.

Pandemi kaynaklı ithalat 
yüklerinin boşaltılmasındaki 
yavaşlama sonucu, boş ekip-
man temininde de sorunlar 
yaşandı. Uluslararası De-
nizcilik Örgütü’nün (IMO) 
2020 yılından itibaren düşük 
sülfürlü yakıt uygulamasını 
devreye alması da denizyolu 
navlunlarında artışa sebep 
olan bir diğer faktör oldu.

Boş konteynerler dünyanın 
çeşitli yerlerinde birikince 
konteynerleri tekrar sisteme 
dahil etmek, ihtiyaç olan yer-
lere taşımak büyük külfetler 
yarattı ki bu durum navlun fi-
yatları üzerinde başka bir kri-
ze sebep oldu. Aynı zamanda 
artan konteyner ihtiyacı se-
bebiyle bazı ülkelerde kon-
teynerin tahliye edilmemesi 
sebebiyle hatlar tarafından 
uygulanan gecikme bedeli 
tarifelerinin arttırıldığı ve 
serbest sürelerin kısaltıldığı 
tespit edildi.

Şoför krizi lojistik 
maliyetleri yükseltti

Dünyanın dört bir yanın-
da kriz haline gelen, market-
lerdeki rafların boş kalması-
na kadar uzanan şoför krizi 
Avrupa’dan sonra Türkiye’yi 
de etkiledi. İngiltere’de teda-

ULUSLARARASI Taşıma-
cılık ve Lojistik Hizmet Üre-
tenleri Derneği UTİKAD, 
sürdürülebilirlik esası ile 
2019 yılından itibaren yeni-
den hayata geçirdiği sektör 
raporlarına bir yenisini daha 
ekledi. “UTİKAD Lojistik 
Sektörü Raporu 2020”yi ya-
yınladıktan sonra bu sene de 
“UTİKAD Lojistik Sektörü 
Raporu 2021”i yayınlayarak 
sektörün hizmetine sundu.

UTİKAD raporları, sek-
tördeki önemli bir veri ve 
analiz eksikliğinin gideril-
mesi açısından sektörümüz 
için gösterilen çabaların bir 
çıktısıdır. Ölçülebilir veriler 
aracılığı ile Türkiye’deki ulus-
lararası lojistik sektörünün 
faaliyetlerini, yük taşımacılı-
ğına ilişkin kapasiteyi, güncel 
gelişmeleri ve ilgili mevzuatı 
bir araya getiren UTİKAD 
Lojistik Sektörü Raporu 
2021; UTİKAD Sektörel 
İlişkiler Departmanı’nın im-
zasını taşıyor.

Türkiye lojistik sektörünün 
temel çerçevesini çizmek, sek-
tör paydaşları, üniversiteler ve 
basın kuruluşları için sektöre 
yönelik referans kaynağı ol-
mak, Türkiye’nin dış ticare-
tinde taşıma modlarının payı-
na ve gelişimine yönelik bilgi 
vermek amacıyla hazırlanan 
raporda dikkat çeken başlık-
lar ise şöyle:

2020 yılına damgasını vu-
ran koronavirüs pandemi-
sinin olumsuz etkileri 2021 
yılında da devam etti ve yıl 
içerisinde ortaya çıkan yeni 
varyantların etkileri küresel 
lojistik sektöründe de hisse-
dildi. Virüsün kişisel ve top-
lumsal sağlığa etkilerinin a-
zaltılması ve nihai olarak yok 

edilebilmesi amacıyla virüse 
karşı aşı üretimi dünyadaki 
tüm ülkelerin vatandaşlarına 
ulaştırıldı, Kovid-19 ile ya-
şanan kırılmanın ardından 
güçlü bir toparlanma süreci 
başladı. 2021 yılında dünyada 
yaşanan K Tipi Toparlanma 
ile sektörel bazlı yaşanan bü-
yümeler takip edildi.

2021 yılında lojistik sektö-
rü farklı krizler ile baş etmeye 
çalıştı. Konteyner ve küresel 
tedarik zinciri krizleri, yüksek 
maliyet artışlarına sebep ol-
du. Konteyner krizi, kontey-
nerlerin hem daha pahalı hem 
de erişilemez hale gelmesine 
sebebiyet verdi, bu durum da 
doğrudan küresel tedarik zin-
ciri sorununu ortaya çıkardı. 
Pandemi kısıtlamalarının ha-
fiflemesi ile beraber taşıma-
cılık hizmetlerine olan talep 
arttı, pandemi sürecinde iptal 
edilen gemi seferleri sebebiyle 
limanlara yığılan siparişlerin 
yüklenmeye başlaması ile nav-
lunlarda artış yaşandı.

Yükselen navlun fiyatları
2021 yılında sektörü zor 

durumda bırakan bir diğer 
kriz, sert biçimde yükseliş 
eğilimi gösteren navlun fiyat-
ları oldu. Emtia pazarlarında-
ki talebin normale dönmesi 
ile taşımacılık hizmetine olan 
talep arttı, pandemi etkisi aşı 
sayesinde azalmaya başlayınca 
mal ve hizmetlere olan talep 
salgın öncesi düzeye geldi.

Pandemide gemi seferle-
rinin özellikle doğu/batı ro-
tasında iptal edilmesi sebebi 
ile yüksek miktarlı siparişler, 
fabrika ve limanlarda yığıldı. 
Çin’in pandemiye hızlı şekil-
de adapte olması ve bekleyen 
tüm siparişleri 2020 sonbaha-
rı itibarıyla yoğun bir şekilde 

Küresel lojistik sektörünün 
pazar büyüklüğü 5,99 trilyon 

Avro’ya yükseldi
2020 yılında koronavirüs 

pandemisi nedeniyle küre-
sel lojistik sektörünün pazar 
payı küçülerek 5,73 trilyon 
Euro’ya yaklaştı. 2021 yı-
lında bu rakam 5,99 trilyon 
Avro’ya yükseldi. 2024 yılına 
kadar ise sektör büyüklüğü-
nün 6,88 trilyon Avro’yu geç-
mesi bekleniyor.

Asya’daki konteyner tica-
ret akışlarının 2021 yılında 
41,5 milyon TEU hacmine 
ulaştığı tahmin ediliyor. Uzak 
Doğu’dan Kuzey Amerika 
ve Avrupa’ya ticaret akışları 
2021’de sırasıyla 23,6 milyon 
TEU ve 14,7 milyon TEU 
olarak gerçekleşti. Küresel 
konteyner ticaretinin 2022 
ile 2025 arasında yıllık yüzde 
3,9’luk bileşik büyüme ora-
nında büyümesi bekleniyor.

Lojistik sektörünü
yakından ilgilendiren

regülasyonlar açıklandı
2021 yılında başta lojistik 

sektörünü etkileyecek ulusla-
rarası regülasyonlar açıklandı. 
Bunlardan bir tanesi Avrupa 
Komisyonu tarafından tem-
muz ayında açıklanan “Fit for 
55” oldu. Bu paket ile sınırda 
karbon düzenlemesi, yenile-
nebilir enerji kullanımının 
arttırılması, düşük emisyonlu 
ulaşım modlarının ve bunla-
rı destekleyecek altyapıların 
kullanıma sunulması ön pla-
na çıktı. Paket kapsamında 
Avrupa Birliği’ne yapılacak 
ihracata ilave vergi yüküm-
lülüğü getirilmesini öngören 
yasal düzenlemelerden bir 
başkası da Sınırda Karbon 
Düzenlemesi Mekanizması 
(SKDM) oldu.

Dijitalleşme sektörde
evrim yaratıyor

Salgın ile beraber yeni iş 
yapış şekilleri de hayatımıza 
girdi ve sektörde dijital bir 
evrim yaşandı. Bu süreçte 
e-ticaret, otomasyonlar ve 
azalan fiziksel temas ön pla-
na çıktı. Limanlar otonom 
hale geldi, gümrük süreçleri 
iyileştirildi, altyapı moderni-
zasyonu sağlandı ve gümrük 
beyanları dijital ortamda ya-
pılabilir hale geldi.

Denizyolu taşımacılığı 
değer ve ağırlık bazında 

ilk sırada
Taşınan malların değeri 

bazında son 10 yıllık dö-
nemde denizyolu taşıma-
cılığı hem ithalatta hem 
de ihracatta en büyük paya 

sahiptir. Karayolu taşımacı-
lığı Türkiye’nin dış ticaret 
taşımalarında değer bazın-
da ikinci sırayı almaktadır. 
Taşıma türleri arasında 
Türkiye’nin dış ticaret fa-
aliyetlerinde değer bazın-
da havayolu taşımacılığı 
üçüncü sırada gelmektedir. 
Demiryolu taşımacılığı 
Türkiye’nin dış ticaretinde 
en düşük paya sahip taşıma 
türüdür. Değer bazında ol-
duğu gibi ağırlık bazında da 
denizyolu taşımacılığı önde 
gelmektedir. Karayolu taşı-
macılığının ithalattaki payı 
2021’de yaklaşık yüzde 5,36 
seviyelerindedir. Demiryo-
lu taşımacılığı Türkiye’nin 
hem ithalatında hem de 
ihracatında son 10 yıllık 
dönem içerisinde ağırlık 
bazında yüzde 1’den az paya 
sahiptir. Havayolu taşımacı-
lığı kısıtlı kapasite sebebiyle 
Türkiye’nin dış ticaretinde 
ağırlık bazında en az paya 
sahip taşımacılık türüdür.

ABD ve Almanya ilk beşte
Türkiye’nin ihracatının ül-

ke grupları bazında dağılımı 
incelendiğinde, hem 2020 
hem de 2021 yılı sonunda 
AB-27 ülkelerinin yüzde 41,3 
ile ilk sırada yer aldığı görül-
mektedir. İthalatta ise AB-27 
ülkelerinin payı 2020 yılı so-
nunda yüzde 33,4 oranında 
ve 2021 yılı sonunda ise bu 
oran yüzde 31,5 oranında 
gerçekleşti. AB harici Avru-
pa ülkelerinden 2020 yılında 
yapılan ithalat tüm ithalatın 
yüzde 16,3’ünü teşkil eder-
ken bu oran 2021 yılı sonun-
da 16,5 oldu. 2021 yılında 
Türkiye’nin ihracat gerçekleş-
tirdiği ilk 20 ülkenin toplam 
ihracat içerisindeki payı yak-
laşık yüzde 66, ithalat yapılan 
ilk 20 ülkenin toplam itha-
lattaki payı ise yaklaşık yüzde 
67’dir. Almanya ve ABD hem 
ihracatta hem de ithalatta ilk 
5 ülke arasında yer almakta-
dır. İthalatta birinci ülke ko-
numundaki Çin’in payı yüzde 
11,88 iken ihracattaki payı ise 
yüzde 1,63’tür.

Pandemi demiryolunu
öne çıkardı

Demiryolu yük taşımacı-
lığı, diğer taşıma modlarına 
göre daha çevreci, ekonomik 

rik darboğazlarına yol açan 
kamyon şoförü eksikliğinin 
krize dönüşmesiyle uzun yol 
şoförü olarak istihdam edi-
lecek personelin bulunamaz 
olması lojistik maliyetleri 
yükseltti. Karayolu araç filo-
su sahibi firmaların istihdam 
edecek şoför bulamamaları 
pandemi öncesine ait bir so-
run olsa da Kovid-19 salgını 
ile birlikte özellikle uzun yol 
şoförü olarak istihdam edile-
cek personelin bulunamaz ol-
ması lojistik maliyetleri daha 
da artırdı. Bu artış tüketici fi-
yatlarındaki artışa da yansıdı. 
Bilhassa İngiltere’nin AB’den 
ayrılmasının ardından AB va-
tandaşı şoförlerin de ülkeden 
ayrılması sebebi ile Türk şo-
förleri İngiltere’de çalışmaları 
için teşvik edilince ülkemiz 
şoförlerine olan bu talep son 
yıllarda Türkiye’yi zor du-
rumda bıraktı.

Sınır kapılarında Türkiye 
için özellikle de Kapıkule’de 
yaşanan uzun beklemeler ve 
gecikmeler, çalışma koşulla-
rının zor olması, pandeminin 
getirdiği zorluklar, vize alma-
da yaşanan sıkıntılar, vize sü-
relerinin dolması ve yenilen-
meyen vize problemi, kaçak 
göçmenlerin şoförlerin ha-
yatlarını ve mesleki kariyerle-
rini riske atması, mola yerle-
rinin temiz olmayışı, yemek 
yemek için uygun yerlerin 
bulunmayışı, park yerlerinin 
yeterli olmayışı gibi sebepler 
de şoför krizindeki artışı te-
tikledi. Özellikle pandemiye 
yakalanmış ve karantinada 
olan şoförlerin yerine hızlı 
olarak profesyonel bir şoför 
bulmak firmalar için olduk-
ça zorlaştı. Gençler tarafın-
dan da tercih edilmeyen bir 
meslek haline geldi. Sektör 
soruna dair çıkış yolları aradı 
ancak önümüzdeki yıllarda 
da sektörü en çok etkileyen 
sorunlardan biri olacağı de-
ğerlendiriliyor.

23 Mart 2021 tarihin-
de Japon “Ever Given” adlı 
konteyner gemisinin karaya 
oturması ile beraber Süveyş 
Kanalı’nın kapanması, kü-
resel ticaretin aksamasına 
sebebiyet verdi. Pandemi 
tedbirlerinin gevşetilmesi 
ile beraber enerji taleplerin-
de yaşanan artış ile doğal 
gaz ve kömür fiyatlarında re-
kor kırıldı. Yaşanan krizlere 
rağmen küresel ticaret 2021 
yılında toparlanma eğilimi 
gösterdi ve Kovid-19 öncesi 
rakamlara yaklaştı.

2021 Yılına Konteyner Krizi ve
Navlunlardaki Artış Damga Vurdu
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ve güvenli bir taşıma türü olması ile 
öne çıkmaktadır. Türkiye’nin dış 
ticaretinde demiryolu taşımacılığı-
nın değer bazındaki payı diğer tüm 
taşıma türlerinin payından düşük-
tür. Pandeminin etkili olduğu 2020 
yılında demiryolunun payının ön-
ceki yıllara göre arttığı görülmek-
tedir. Temassız ticareti mümkün 
kılması sebebiyle demiryolu yük 
taşımacılığına yönelik artan rağbet 
bu artışta etkilidir.

Karayolu taşımacılığı değer bazın-
da Türkiye’nin dış ticaretinde ikinci 
sırada yer almaktadır. Karayolu ta-
şımacılığının ithalatta 2011-2021 
yılları arasındaki döneminde en dü-
şük oranı yüzde 17,88 ile 2018 yı-
lında gerçekleşti. İhracatta da yüzde 
28’lik oran ile 2018 yılında karayolu 
taşımacılığı en düşük payını yaşadı. 
2021 yılında değer bazında uluslara-
rası karayolu taşımacılığında en yük-
sek değerlere ulaşıldı. Uluslararası 
yük taşımacılığında ağırlık bazında 
karayolu ile ihraç edilen yükler, ithal 
edilen yüklerden daha fazla paya sa-
hip oldu. 2011-2021 yılları arasında 
2016 yılında ithalat taşımaları yüzde 
3,72’lik oran ile en düşük payında-
dır, ihracatta ise 2020 yılında yüzde 
16,79’luk oranla en düşük payında-
dır. İthalat yüklerinin ağırlık bazında 
payı en fazla yüzde 5,36’lık oran ile 
2021 yılında olurken ihracat yükle-
rinin ağırlık bazında payı en fazla 
yüzde 24,68’lik oran ile 2015 yılında 
oldu. Karayolu yük taşımacılığında 
ağırlık bazında taşınan yüklerde hem 
ithalatta hem de ihracatta 2021 yılın-
da en yüksek ton değerine ulaşıldı.

Havayolu 2021’de toparlanma 
eğilimine girdi

Havayolunda 2011 yılından 2021 
yılına kadar olan dönem içerisin-
de dış hat kargo trafiği iç hat kar-
go trafiğine kıyasla daha büyük ve 
doğrusal bir gelişme gösterdi. 2013, 
2014, 2015 ve 2021 yıllarında 100 
bin tonu aşan iç hat kargo trafiği 
son 10 yıl içerisinde en düşük hacme 
Kovid-19 pandemisinin etkisiyle 51 
bin 043 ton ile 2020 yılında sahip 
oldu. 2021 yılı sonunda ise iç hat 
kargo trafiği 111 bin 466 ton şeklin-
de istatistiklere yansıdı. 2020 yılında 
1 milyon 368 bin 576 toplam kargo 
trafiği 2021 yılında yüzde 21 artış ile 
1 milyon 615 bin 709 ton oldu. Pan-
demi etkisini daha hafif bir şekilde 
hissettiğimiz 2021 yılı sonunda ise 
dış hat kargo trafiği hacmi 1 milyon 
504 bin 243 ton olarak gerçekleşti 
ve artış oranı yüzde 14 oldu.

Kamu yatırımlarından
en fazla payı ulaştırma ve
haberleşme sektörü alıyor

Türkiye’de son 5 yılda yapılan ka-
mu yatırımları incelendiğinde 2021 
yılında Ulaştırma ve Haberleşme 
sektörü toplam yatırım planında en 
büyük payı aldı. 2020 yılı verilerine 
göre Türkiye’de Ulaştırma ve Depo-

lama sektörünün GSYH’ye katkısı 
yüzde 8 civarında oldu. Uluslarara-
sı Hizmet Ticareti İstatistikleri’nde 
taşımacılık faaliyetleri hem ithalatta 
hem de ihracatta en büyük payı aldı.

2020 yılında hizmet ihracatı yak-
laşık 25,5 milyar ABD Doları iken 
hizmet ithalatı ise yaklaşık 23 mil-
yar ABD Doları oldu. 2021 Mart 
ayı itibarıyla lojistik sektörünün 

toplam nakdi kredi borcu ise 218 
milyar TL seviyesinde gerçekleşti, 
söz konusu borç bir önceki yılın ay-
nı döneminde 156 milyar TL idi. 12 
aylık dönemde kredi borç miktarı 
yüzde 40,1 oranında arttı. Sektörün 
kullandığı kredi Ocak ayında 196 
milyar 793 milyon 813 bin TL’ydi; 
2021 yılı sonunda kredi miktarı yüz-
de35 oranında artış gösterdi.

Lojistik sektörü pandemi sürecinde tüm dünyada en çok etkilenen sektörlerin başında geldi. Yaşanan salgın krizi lojistik maliyetleri en 
üst seviyeye çıkardı ve lojistik sektöründe söz konusu maliyeti arttıran birçok unsur ortaya çıktı. İthalatı kısıtlayıcı tedbirler çerçevesinde 
ülkemizden ihraç edilen yükleri taşıyan araçların boş dönüş yapmak zorunda kalmaları navlun fiyatları üzerinde etkili oldu.  
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kalara büyük fırsatlar ya-
rattığını ve özellikle salgın 
sürecinde yeni trendler ge-
liştiren kurumların rekabet-
te birkaç adım öne çıktığına 
dikkat çeken Ekol Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet 
Musul, “Bir lojistik servis 
sağlayıcısı olarak içinde ye-
nilikçiliği, girişimciliği ve 
teknolojiyi barındıran de-
ğerlerimizle, müşterilerimi-
ze kapsamlı e-ticaret dene-
yimini bundan böyle Ekol 

EVOLOG, Haziran ayı içe-
risinde Muratbey Gümrük 
Müdürlüğü’ne bağlı Çatalca 
Antreposu’nu hizmete açtı. 

Yeni yatırımları hakkında 
bilgi veren EvoLog Lojistik 
Genel Müdür Yardımcısı 
Özer Aydın, “EvoLog kara-
yolu ithalat taşımalarında İs-

kandinavya, Doğu Avrupa ve 
Balkanlar, İberya ve Fransa, 
Kuzey Afrika, İtalya, Bene-
lux, Almanya, Büyük Britan-
ya, Azerbaycan ve Gürcistan 
trafiklerinin tamamında sek-
törün iddialı oyuncuları ara-
sında. Yeni antrepomuz uçtan 
uca hizmet konusunda bizleri 
daha güçlü hale getirecek.”

Farklı sektörlerdeki pera-
kende müşterilerine ithalat 
taşımaları, entegre şekilde 
stok yönetimi, sipariş hazır-
lama, iade yönetimi, katma 
değerli hizmetler ve yurt içi 
dağıtım hizmetleri verdikle-
rini söyleyen Aydın sözlerine 
şöyle devam etti: “Aynı tesis-
te Antrepo hizmeti almak, 
bu müşterilerimizin etkinlik 

ve verimliliğini arttıracağını 
düşünüyoruz. Yeni Antrepo-
muzun açılışı, kısa süre sonra 
hizmete alacağımız 26 bin 
metrekarelik Çatalca Lojistik 
Merkezi’mizin ilk adımıydı. 
Çatalca Lojistik Merkezi’mi-
zi antrepomuzun yanı sıra 
izinli gönderici, izinli alıcı 
statüsünde operasyon yapa-
cağımız aktarma merkezle-
rimiz, hem yurt içi e-ticaret 
hem de yurtdışı e-ihracat 
süreçlerini tek bir noktadan 
yönetebileceğimiz bir fullfil-
ment merkezi haline getiriyo-
ruz. Farklı sektörlere vermiş 
olduğumuz e-ticaret lojistiği 
hizmetlerimizi, otomasyon 
yatırımları ile daha da güçlen-
dirmeyi hedefliyoruz.” 

EKOL e-ticaret faaliyetlerini 
bundan böyle yeni markası 
Ekol360 çatısı altında sürdü-
recek. Ekol, yeni markası ile 
sunacağı uçtan uca katma de-
ğerli hizmetlerle müşterileri-
nin kendi üretimlerine odak-
lanmalarını sağlayacak. Ekol, 
çok uluslu yapısının sağladığı 
avantajla da müşterilerinin 
dünyaya kolay açılmasının ö-
nündeki engelleri kaldıracak.

Hızla büyüyen e-ticaretin 
yerel ve küresel tüm mar-

Musul, “Ekol360 marka-
mız ile birlikte e-ticaret bakış 
açısını şirketimiz içerisinde 
hızla yayacak, Ekol’ün de-
ğerini artıracak, mevcut ve 
potansiyel partnerlerimiz ile 
Türk KOBİ’leri için ihtiyaç 
duyulan uçtan uca yazılım 
destekli e-ticaret çözümlerini, 

iç kaynaklar ve stratejik iş bir-
likleri ile sağlayacağız.” dedi.

Sektörünün öncüsü Ekol, 
müşterilerinin ihtiyaçlarına 
özel geliştirdiği Ekol360 çatı 
markası altındaki ürünlerle; 
esnek, teknolojik, hızlı, pro-
aktif ve inovatif E2E (uçtan 
uca) çözümleri sağlayacak. 

GLOBELINK Üni-
mar, farklı ürün tür-
lerine ve müşteri taleplerine yönelik lojistik hizmeti 
vermeye devam ediyor. Karayolu, denizyolu ve havayolu 
taşımacılığı başta olmak üzere entegre lojistik hizmetleri 
sunan Globelink Ünimar, hassas ürünlerin lojistiği için 
bozulabilir ürün taşımacılığı hizmetlerini sürdürüyor. 

Globelink Ünimar Hava Kargo Direktörü Banu 
Mankut yaptığı açıklamada, “Globelink Ünimar olarak 
müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına yönelik farklı 
türlerde taşımacılık hizmetleri veriyoruz. Bu hizmetle-
rin başında ise lojistik sektöründe büyük öneme sahip 
olan bozulabilir ürün taşımacılığı geliyor. Bozulabilir 
ürün taşımacılığı dünyanın bir ucundan diğer ucuna 
ürünlerin hızlı bir şekilde tazeliğini kaybetmeden varış 
noktasına iletilmesini sağlıyor. Bu kapsamda taze ya da 
dondurulmuş sebze ve meyve; taze ya da dondurulmuş 
et ve balık, bitkiler, çeşitli çiçekler ve yumurta başta ol-
mak üzere birçok ürünü güvenli bir şekilde müşterileri-
mizin istediği her noktaya ulaştırıyoruz” dedi.

360 ile sunacağız. Teknolo-
jik, hızlı, proaktif ve inova-
tif E2E çözümlerimizi güçlü 
altyapımızla sunmak için 
kurduğumuz Ekol360 mar-
kasıyla sadece Ekol’e değil 
tüm e-ticaret ekosistemine 
katma değer sağlama fırsatı 
elde edeceğiz.” diye konuştu.

E-Ticaretin
Yeni Markası Ekol360 
Hizmete Girdi

Ekol Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Musul

EvoLog Lojistik Genel Müdür 
Yardımcısı Özer Aydın

Ekol Lojistik, sektöründe 32 yıllık uzmanlığıyla e-ticaret deneyimi 
sunmak adına şu zamana kadar attığı adımları çok daha bütünleşik 
hizmet verebileceği bir yapıya dönüştürdü.  

Ekol360’da İlk Etapta Hizmete Alınan Ürünler Yakın Zamanda Çıkacak Ürünler

Ekol360 Return
Bu çözüm ailesi, yurt dışı e-ticaret operasyonlarında 

bölgesel bazda yüzde35 ile yüzde50 arasında değişim 
gösteren yüksek e-ticaret iade oranlarının tetiklediği 
iade lojistik maliyetlerini minimize etmeyi sağlıyor.  

Ekol360 Return ile iadesi alınan ürünlerin tekrar 
satışa açılabileceği fulfillment çözümleri, iade ürün-
lerinin imha süreci yönetimini ve iade ürünlerin 
Türkiye’ye geri getirilmesi süreçleri yürütülecek.

Ekol360 Ship2MP
Amazon, Zalando ve Otto gibi yurt dışı pazaryerleri-

ne teslimat süreçlerinin yönetildiği Ekol360 Ship2MP 
ile randevu süreç yönetimi, pazaryeri beklentileriyle 
uyumlu teslimat şablonlarıyla palet veya koli bazlı 
teslimat süreçlerinin yönetimi sağlanıyor. Ayrıca bu  
hizmetle randevu paralelinde elleçleme ve bekleme-
yi optimumda tutan planlama altyapısı da sunuluyor.

Ekol360 WebSuite
Ekol360 Web Suite; ürünle-

rin listelenip son tüketiciye on-
line olarak ulaştırabileceği ve 
tüm sürecin uçtan uca kolay-
lıkla yönetilebileceği bir altya-
pı. Ürünlerin pazaryeri ve D2C 
(Doğrudan tüketiciye) web 
platformlarında kategorilerine 
uygun şekilde sergilenmesi-
ni sağlıyor. Ürün ile tüm satış 
kanallarında uygulanabilecek 
kampanya kurguları kolayca 
yönetilirken,  Ekol360 platfor-
mu üzerinden tüm aktiviteler 
raporlanabiliyor.

Ekol360 Integration
Satıcıların kendi web sayfa-

larınızda, yurt içi ve yurt dışın-
daki pazaryerlerinde yapaca-
ğı satışlar ve bu kanallardan 
gelecek iadeler için ortak stok 
kullanımına olanak sağlayan 
altyapıyı sunuyor.

Ekol360 Fulfillment
Ekol360 müşterilerini satıcı 

olarak pazarda çok daha re-
kabetçi bir konuma taşımak 
amacıyla, e-ticaret kanalların-
da satışa sunulan ürünler için 
ortak stok kullanımına olanak 
sağlayan depolama, elleçleme, 
stok seviyesi yönetimi, paketle-
me ve hızlı gönderim hizmetle-
ri, kalite ve çevreci bakış açısıyla 
yerine getiriliyor. 

Ekol360 Cross Border
Yerel satıcıların ürünlerini 

yurt dışı pazarlardaki son tü-
keticilere ulaştırabilmesi için 
gerekli tüm danışmanlık, sis-
temsel altyapı ve lojistik hiz-
metlerini uçtan uca hızlı, izle-
nebilir ve optimum maliyetle 
sağlıyor.

Ekol360 Delivery Platfom
Kargo ürünü olan Ekol360 

Delivery Platform ile Ekol’ün 
algoritmaya bağlı çalışan altya-
pısı üzerinden platforma dahil 
olan kargo firmalarıyla yurt içi 
ve yurt dışı müşterilere opti-
mum hizmet, avantajlı fiyatlar-
la sunuluyor. 

Ekol360 Warehouse
Ekol360 Warehouse, e-

ticaret depo hizmetlerinin ya-
zılım ve teknoloji alanındaki 
global trendlerini takip ederek, 
yenilikçi depo çözümleri su-
nulmasına öncülük edecek. 

Ekol360 Visibility
Ekol360 ürün ailesinden 

alınan tüm hizmetlerin tek 
dashboard üzerinden raporla-
nabilmesi ve Web, Mobile App, 
Mobile Web erişimleri Ekol360 
Visibility ile sağlanıyor olacak.

EvoLog Lojistik Çatalca 
Antreposu’nu Hizmete Açtı

Globelink Ünimar 
Bozulabilir Ürün 
Taşımacılığında 
İddialı
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MNG Kargo, ömrünü tamamlamış 
lastiklerini çevre dostu biçimde eko-
nomiye geri kazandırmak için Laska 
ile yeni bir iş birliği başlattı. Atık las-
tiklerden yenilenebilir yakıt ve kar-
bon siyahı olmak üzere temiz ve kat-
ma değeri yüksek iki ayrı ham madde 
elde eden Laska, bu iş birliği sayesinde 
MNG Kargo’nun bağışladığı lastikle-
ri de ekonomiye geri kazandıracak.

Yenilikçi, çevre dostu ve sürdürü-
lebilir üretim anlayışıyla ömrünü ta-
mamlamış lastikleri ileri dönüştüren 
ve çevre dostu ham maddeler olarak 
onları ekonomiye geri kazandıran 
yüksek teknoloji firması Laska; atık 
lastiklerden elde ettiği karbon siyahı 
ve yenilenebilir yakıt ile dünyanın 
kirli ve maliyetli üretim alışkan-
lıklarına yenilikçi çözümüyle yanıt 
veriyor. Bağışlanan lastikler sürdü-
rülebilir ham maddelere dönüştü-
rülürken onların çevre üzerindeki 
olumsuz etkisini ortadan kaldırıyor.

Proje kapsamında ilk aşamada ba-
ğışlanan lastikler sayesinde toplam 8 
ton CO2 emisyonunun, 2.5 ton zehir-
li gazın atmosfere salınımının, yeraltı 
suyuna sızan 200 bin litre kirletici pet-
rolün ve 5.5 ton fosil yakıt tüketilme-
sinin önüne geçilmiş olacak.

Daha güçlü bir gelecek için çev-
re dostu adımlarını artırdıklarını 
belirten MNG Kargo CFO’su Ka-
ğan Gündüz, “Çevre dostu uygula-
malarımızı artırmaya yönelik yeni 
projeler hayata geçiriyoruz ve bun-
ları önümüzdeki dönemde daha da 
artırmayı hedefliyoruz. Ege Orman 
Vakfı ile yaptığımız iş birliği bunun 
ilk adımlarından biri oldu. Şu an 
binlerce fidan bağışı ile oluşturdu-
ğumuz MNG Kargo Ormanı’mız 
bulunuyor. Daha güçlü bir gelecek 
için ormanımızı daha da büyütmeye 
devam ediyoruz. Laska ile yaptığı-
mız iş birliği de doğaya nefes olma 
çabalarımızın devamı niteliğinde. 
Atık olarak sınıflandırılabilecek 
lastiklerimizin, çevre dostu üretim 
ile ekonomiye tekrar kazandırılma-
sından ve geleceğimize katkısı olma-
sından dolayı çok memnunuz.” dedi.

Girişimlerinin faaliyetlerine ve iş 
birliğine dair açıklamada bulunan 
Laska kurucusu ve CEO’su Onur 
Güdü, tüm iş birliklerinin ekonomi 
ve ekoloji arasındaki doğru köprü-
nün kurulduğu girişimcilik anlayışı 
bağlamında geliştirildiğini belir-
terek, “Dünyanın ve kirli maliyetli 

üretim/tüketim alışkanlıklarını an-
cak üretim süreçlerine bütünsel bir 
bakış açısı ile yaklaşan ve etki yarat-
ma fikrine odaklanan projelerle de-
ğiştirmek mümkündür. Bu noktada 
MNG Kargo’nun bizimle bu yolu 
eş zamanlı olarak yürüme sorumlu-
luğunu kendi iş modellerine enteg-
re etmeleri daha sürdürülebilir bir 
dünya için oldukça önemlidir.” dedi.

MNG Kargo’nun atık lastiklerinin 
başka sektörlerde ham madde olarak 

MNG Kargo’dan Çevre Dostu Uygulama
kullanılması ile yaratılan endüstriyel 
simbiyoz, sürdürülebilir üretim ve 
sürdürülebilir gelecek için önemli 
bir anahtar olarak görülüyor. MNG 
Kargo, Birleşmiş Milletler tarafından 
sürdürülebilir kalkınma için ilan edi-
len 17 Küresel Amaçtan 9’una katkı 
sağlayan Laska ile proje kapsamında 
başlıca ‘’Sürdürülebilir Şehirler ve 
Topluluklar’’, “Sorumlu Üretim ve 
Tüketim” ve “İklim Eylemi” amaçları 
doğrultusunda hareket edecek.

MNG Kargo CFO’su Kağan Gündüz



LOJİSTİK

14
HAZİRAN 2022

jitalleşmeyi en iyi uygulayan 
sektörün havacılık olduğunu 
söyleyen Erkeskin, denizci-
likte ise diğer sektörlere göre 
dijitalleşmenin düşük oldu-
ğun belirtti. Herkesin birbi-
riyle haberleştiği bir sistemin 
olması gerektiğini kaydeden 
Erkeskin, bu konuda bir stan-
dartın olması gerektiğinin al-
tını çizdi.

Turhan Özen ise, Turkish 
Cargo olarak hedeflerinin 
Türkiye’deki toplam kargo 
pazarını büyütmek olduğunu 
söyledi. Pandeminin ilk dö-
neminde havayolu taşımacı-
lığının çok zorlandığını söy-
leyen Özen, sözlerine şöyle 
devam etti: “Bugün itibarıyla 
Turkish Cargo’nun pazar 
payı yüzde 61. Bizim moti-
vasyonumuz pazar payımızı 
artırmak değil. Bunun yerine 
Türkiye hava kargo pazarının 
iki katına çıkmasını tercih e-
diyoruz. Milli havayolu olma-
nın getirdiği hizmet ve servis 
bilinci ile hava kargo sektö-
ründe hizmet kalitesinin artı-
rılmasını amaçlıyoruz.”

Zirvede bir de “Kovid-19 

EKONOMI ve Lojistik Zir-
vesi, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, sektörel birlik ve 
derneklerin katılımıyla 15-
16 Haziran 2022 tarihinde 
gerçekleştirildi. Etkinlikte, 
dünyada ve ülkemizdeki ge-
lişmelere paralel olarak eko-
nomi ve lojistikte değişimin 
rotası, yapısal reformlar ve 
gelecek tasarımları konuları 
ele alındı.

Açılış konuşmaları bölü-
münde gerçekleşen, ‘Ekono-
mi ve Lojistikte Yeni Vizyon 
Arayışları’ başlıklı oturumda; 
FIATA Kıdemli Başkan Yar-
dımcısı Turgut Erkeskin ve 
THY Cargo Genel Müdürü 

Turhan Özen birer konuşma 
gerçekleştirdi.

Turgut Erkeskin yaptığı 
konuşmada, konteyner hiz-
meti veren ‘büyük’ operatör-
lerin, küçük firmalara hizmet 
vermek istememesini eleşti-
rirken,  Türkiye’de 4925 sayılı 
taşıma kanunu hatırlatarak, 
“Bu tür eylem yapan firmalara 
sesleniyorum bütün taşımala-
ra hizmet vermekle mükellef-
siniz” dedi.

FIATA’nın dijitalleşme 
konusunda yaptığı çalışma-
lardan bahseden Erkeskin, 
bütün lojistik faaliyetlerin 
dijitalleşmesi gerektiğini vur-
guladı. Evrak anlamında di-

dürmeye devam etti” dediği 
oturumda Nil Tunaşar ise, 
“Taşıyıcılarımız çok hızlı diji-
talleşiyorlar. Gerek taşıyacılar, 
gerekse taşıma işleri organiza-
törleri için dijitalleşmenin ana 
organizasyon olduğunu düşü-
nüyorum.” diye konuştu.

Alper Özel de yaptığı ko-
nuşmada, pandeminin lojis-
tik ve taşımacılığa etkilerini 
değerlendirerek sektörün 
krizlere bağışıklık kazandı-
ğını ve sürekli yeni krizlerle 
baş etmek zorunda kaldığı-
nı söyledi. 

Pandemisinin Lojistik ve Ta-
şımacılık Dünyasına Etkileri 
Neler Oldu ve Post Kovid Dö-
neminde Uluslararası Taşı-
macılık ve Lojistiğin Gelecek 
Rotası Nasıl Şekillenecek?” 
başlıklı oturum yapıldı. Mo-
deratörlüğünü Konsped Ge-
nel Müdürü Mete Tırman’ın 
yaptığı oturumda Transorient 
Yönetici Ortağı Nil Tunaşar 
ve UND İcra Kurulu Başkanı 
Alper Özel katıldı.

Mete Tırman’ın, “Pan-
demide iş yapış şeklimizde 
önemli değişiklikler oldu. 
Bütün bunlar olurken dünya 
duraklamadı gelişmesini sür-

Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nde 
Lojistikte Yeni Vizyon Arayışları Konuşuldu

FIATA Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Turgut Erkeskin

THY Cargo Genel Müdürü 
Turhan Özen

FIATA Kıdemli Başkan Yar-
dımcısı Turgut Erkeskin’in 
moderatörlüğünde yapılan 
Başkanlar oturumunda; 
UTİKAD Yönetim Kuru-
lu Başkanı / DEİK Lojistik 
İş Konseyi Başkanı Ayşem 
Ulusoy, TÜRKLİM Yöne-
tim Kurulu Başkanı Aydın 
Erdemir ve LODER Yöne-
tim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Gülçin Büyüközkan sektörel 
görüş ve önerilerini katılım-
cılara anlattı. 

Oturumun açılış konuş-
masını yapan Turgut Erkes-
kin, ilk sözü LODER Yöne-
tim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Gülçin Büyüközkan’a verdi, 
Büyüközkan; “LODER ola-
rak pandeminin yaratacağı 
kriz ortamında dirençlilik 
konseptini desteklemeye ça-
lıştık. Aslında lojistik sektörü 
açısında pandemi önemli bir 
kırılım yarattı. Biz lojistiğin 
ve tedarik zincirinin önemi-
ni biliyoruz ama çoğu kesim 

pandemi ile lojistik ve tedarik 
zinciri farkındalığını yaşamış 
oldu” dedi.
Ulusoy:  “Lojistik sektörü 

gücünün farkına vardı”
Pandeminin herkes için 

farklı bir süreç olduğunu be-
lirten UTİKAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayşem Ulu-
soy, “Bir sabah farklı senar-
yoyla uyandık fakat sonra her 
sabah farklı bir senaryoya u-
yanmak zorunda kaldık. Çok 
kıymetli bir iş yapıyoruz artık 

bunun farkında olalım 10-
15 yıl sonra erişebileceğimiz 
noktaya 2 sende geldik” dedi.

Süreci kendi üyeleri adına 
başarılı ve çok iyi yönettik-
lerini belirten Ulusoy ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü, 
“Hudutlarda, kapılarda, 
sınırlarda, havalimanında,  
limanlarda ortak kolektif ça-
lışmalar yaptık. Bu dönemde 
bir arada olmamız gereken ve 
artık tek söylemin bir anlam 
ifade etmediğini hep beraber 
gördük. Bizler artık dernek-
ler olarak, ortak platformlar-
da ortak söylemlerle, ortak 
çözümlerle, ortak sorunlara 
doğru çözümler ve efektif 
çözümlerle, yeni kurgularla 
bence lojistiğin yapısal refor-
munu başlattık. Lojistik buna 
hazır, sektör buna hazır, üye-
lerimiz hazır. Sadece hep be-
raber nasıl bir yol hartası çize-
riz bunu bilmemiz gerekiyor. 

Yeni yollar, yeni rotalar, 
yeni güzergahlar, yeni sistem 
ve dijitalleşme iş yapış mo-
dellerimiz hızlıca değişmesi 
belki de hepimize çok büyük 
katma değerler kattı. Lojistik 
sektörü gücünün farkına var-

dı.  Bundan sonra yolumuz, 
rotamız biraz farklılık göster-
se de ben lojistik sektörünün 
bu süreçten çok güçlenerek 
çıkacağını düşünüyorum.”

Erdemir: 
“Limanlarda kapasite 
2,5 kat artırtılmalı”

“Lojistik sektörünün bütün 
paydaşları, başta Deniz Tica-
ret Odamız da olmak üzere 
Türkiye’nin problemlerini 
çözme, Türkiye’yi 2053’lere 
hazırlama görevi bizimdir” 
diyen TÜRKLİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Aydın Erde-
mir; “Türkiye’de zaten lojistik 
sektörünün tamamında ve li-
mancılık sektöründe de 96’lı 
yıllardan bu yana özel sektör 
yatırımları ile büyüyen bir 
ekonomik ekosistemden bah-
sediyoruz. Onun için kamu 
düzenleyici ve ön açıcı rolleri-
ni oynayacak. Hem uluslarara-
sı yatırımcılar hem de Türkiye 
yatırımcılar Türkiye’ye olağan 
üstü yatırımlar yaptı” dedi.

Konuşmasında 2050 yı-
lında Türkiye’deki konteyner 
talebinin 41 milyon TEU’yu 
toplam tonajın ise 1,3 milyar 
tonu geçeceğinin öngörül-

düğünü ifade eden Erdemir, 
liman kapasitesinin 2-2,5 kat 
artırılabilmesi için hem mev-
cut limanlarda kapasite artışı-
na hem de yeni mega limanla-
ra ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Erdemir son olarak; “Tür-
kiye’deki kapasitenin yaklaşık 
yüzde 11’inin kamudan özel-
leştirilmiş yine özel sektör ta-
rafından işletilen limanlar ta-
rafını oluşturduğunu belirten 
Erdemir, “Kapasitenin yüzde 
89’u bütünü ile özel sektör 
tarafından inşa edilmiş ve Tür-
kiye ekonomisine hizmet eden 
limanlardan oluşuyor. Baktığı-
mızda Türkiye’nin limancılık 
sektöründe 45 ile 47 milyar 
dolarlık yatırımın 35 yılda ya-
pıldığını söyleyebiliriz.

TÜRKLİM üyeleri itibari 
ile bakıldığında bugün Tür-
kiye elleçlenen konteynerin 
yüzde 95’ini, kuru yükün, 
dökme yükün yüzde nere-
deyse yüzde 70’lere yakınını, 
kruvaziyer limanlarımızın 
yüzde 97’sini, RO-RO’nun 
da yüzde 95’ini temsil ediyor. 
Böylelikle henüz özelleşme-
miş Alsancak ve Haydarpaşa 
limanlarını da düşündüğü-
müzde Türkiye’de ciddi bir 
sektörü bütünü ile temsil 
ettiğimizi söyleyebiliriz.” şek-
linde konuştu.

Pandeminin Lojistik Sektörüne Etkisi
Dernek Başkanları Tarafından Değerlendirildi

Soldan sağa; FIATA Kıdemli Başkan Yardımcısı Turgut Erkeskin, TÜRKLİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Aydın Erdemir, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı / DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı 

Ayşem Ulusoy ve LODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan
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Alışan Lojistik Depo Yatırımlarına Devam Ediyor
SON 7 yıldır Fortune 500 Türkiye 
listesindeki çıkışıyla dikkat çeken 
Alışan Lojistik, 340 bin metrekareyi 
aşkın depolama alanına bir yenisini 
daha ekledi. Eskişehir’in İmişehir 
Mahallesi’nde yer alan Organize 
Sanayi Bölgesi (OSB)’de 15 bin 
metrekare üzerine yerleşik alanda 7 
bin 500 palet kapasitesi ile hizmet 
sunacak olan Alışan Lojistik bu son 
yatırımıyla tüm Türkiye’de toplam 
palet kapasitesini 450 binin üzerine 
çıkartmış oldu. 

Konuya ilişkin açıklama yapan 
Alışan Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Damla Alışan, 
“Bugün 550 adet öz mal araç filo-
su ve Türkiye genelindeki 32 farklı 
lokasyonda çalışan bin 600 çalışa-
nı ile uluslararası nakliye, depo ve 
antrepo hizmetleri, likit enerji ta-
şımacılığı gibi pek çok operasyonu 
yürüten; sektörde “kontrat lojistiği” 
diye de ifade edilen entegre lojistik 

TAŞIMACILIK ve lojistik sektörle-
rindeki en doğru adreslere ve bilgiye 
ulaşmanın ayrıcalığını yaşatan, güncel 
ve zengin bilgilerle ‘rehber’ olma iş-
levini eksiksiz biçimde yerine getiren 
yeni güncellenmiş içeriği ile Taşımacı-
lık Rehberi’nin 50’nci sayısı çıktı.

Lojistikte hizmet talep edenle-
rin, hizmet sunanla iletişimini sağ-
lamak amacıyla Aysberg Basın Ya-
yın tarafından özenle hazırlanan ve 
sektör aktörlerinin iletişim bilgile-
rini barındıran Taşımacılık Rehberi 
ilk sayısının yayınladığı 1998’den 
bu yana aralıksız olarak kullanıcıla-
rıyla buluşuyor.

İçeriğinde UND, UTİKAD, 
AND, ARLOD, DTD, KARİD, 
UKAT, OSD, TAYSAD, TREDER 
TÜRKLİM gibi yerel sektör der-
neklerinin yanı sıra IRU, FIATA, 
UIRR, CLECAT ve ECG gibi ulus-
lararası sektörel temsilciler yer alıyor.

Taşımacılık Rehberi temin etmek 
isteyenlerin 0212-217 49 59 ile ileti-
şime geçmeleri gerekiyor.

hizmetleri ile müşterilerinin taleple-
rini A’dan Z’ye kurgulayan, ihtiyaca 
özel lojistik çözümler geliştiren 37 
yıllık bir markayız. Yatırımlarımızı 
işte bu bilgi, deneyim ve uzmanlık 
alanlarımızın gerektirdiği noktalar-
da yoğunlaştırmaya 2022 yılı içinde 
de devam ediyoruz. İstanbul-Tuzla, 
Kocaeli-Gebze, Konya, Gaziantep, 
İskenderun’da bulunan “Multi-user 
Depolama” alanlarımız ile Yalova, 
Tekirdağ, Bursa, İzmir, Muğla, An-

kara, Konya, Antalya, Mersin, Ada-
na, Şanlıurfa, Samsun’da bulunan 
“Müşteri Dedike Depolama” alan-
larımıza ek olarak Eskişehir’de  ger-
çekleştirdiğimiz bu yatırım ile müş-
terilerimizin depolama ihtiyaçlarına 
yeni bir katkı sağlamak istedik. Bu 
depomuzu da müşterilerimizin ih-
tiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak 
biçimde tasarladık. Önümüzdeki 
dönemde de benzer yatırımlarımız 
sürecektir” dedi.

TÜRKİYEʼNİN EN MUTLU İŞ YERİ 
KOLAY GELSİN

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

2022
Medya İş Birliği

Capital

Sektör: Kargo
Kolay Gelsin

1

Taşımacılık 
Rehberi’nin 
50’nci
Sayısı Çıktı

Birinci sayfadaki haberin devamı
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“2023 için iyimseriz” 
IATA Başkanı Willie 

Walsh yaptığı genel değer-
lendirmede “Sektörümüz ar-
tık daha yalın, güçlü ve hızlı 
tepki veren bir yapıda. Son 
veriler 2021’deki kayıpların 
42 milyar dolara yaklaştığını 
gösteriyor, bu büyük bir ka-
yıp, ancak önceki 52 milyar 
dolarlık tahminimizden daha 
düşük. Şimdi küresel kayıp-
ların bu yıl 9.7 milyar dolara 
düşeceğine inanıyoruz. Sek-
tör genelinde 2023’te Kovid 
öncesinden daha yüksek bir 
karlılık bekliyoruz ve bu ko-
nuda iyimseriz. Havacılık eş-
siz bir süreçte bulunuyor. Sek-
tör olarak dayanıklılığımızı 
kanıtladık. Artık karlı olma 
yolunda ilerleyen güvenli, 
sürdürülebilir bir endüstri 

HAVA kargo uzun zaman-
dır büyüme sürecinde olsa 
da özellikle yolcu uçakları-
nın gövde kapasitesinin kar-
go amaçlı kullanılamaması 
nedeniyle ciddi bir kapasite 
sorunu yaşıyordu. 2022 ile 
birlikte Kovid önlemlerinin 
ve kısıtlamalarının hafifle-
mesiyle ve seyahat yasakla-
rının kalkmasıyla birlikte 
özellikle park halindeki 
uçaklar hızlı artan yolcu ta-
lebine yanıt olarak göklere 
yükselmeye başladı. Bu sivil 
havacılık için olduğu kadar 
kargo için de iyi haber. Yol-
cu uçaklarının kargoda da 
kullanılması sayesinde hem 
hava kargo gelirleri daha da 
artacak hem de kapasite ye-
tersizliğine de bir çözüm bu-
lunmuş olacak.

Katar’ın başkenti Doha’da 
19-21 Haziran 2022 tarihin-
de düzenlenen Uluslararası 
Hava Taşımacılığı Birliği 

IATA’nın yıllık 
Genel Kurul 

toplantısına 
h a v a c ı l ı k 
sektörünün 

üst düzey yöneticileri yanı 
sıra sektör paydaşları ve ara-
larında Editörümüz Necmi 
Çelik’in de bulunduğu med-
ya mensuplarından oluşan 
bin üzerinde kişi katıldı.

IATA Başkanı Willie Walsh, 
ekonomilerde yaşanan zorluk-
lara rağmen, kargo hacimleri-
nin 2022’de 68,4 milyon ton-
luk rekor seviyeye ulaşmasının 
beklendiğini belirterek “Hava 
kargo, artan ekonomik belir-
sizlik zemininde iyi perfor-
mans gösteriyor. Hava kargo, 
Kovid-19 krizi boyunca aşılar, 
tedarik zincirleri ve havayolu 
gelirleri için yaşamsal önemde 
bir katkı yaptı. Pandemi son-
rası yaşanan yeni jeopolitik so-
runlara rağmen hava kargonun 
toplam gelirlere katkısı artarak 
büyüyor,” dedi.

cak. Ayrıca hava kargo yoluy-
la taşınan yük miktarı bu yıl 
rekor düzeyde bir büyüklüğe 
çıkacak. IATA havacılık en-
düstrisinin toplamda 2022’de 
68.4 milyon tonun üzerinde 
bir kargo taşımasının beklen-
diğini açıkladı.

Savaşın hava kargo 
üzerine etkisi

Kuşkusuz Rusya’nın Ukray-
na’yı işgali ile başlayan savaş si-
vil havacılığı olduğu kadar hava 
kargo işini de etkiliyor.

Rusya hava sahasının bir-
çok hava yolu için kapalı ol-
ması nedeniyle özellikle kargo 
uçaklarının daha uzun rotala-
ra kullanmak zorunda kaldığı 
ve bu rota değişikliklerinin de 
kargo uçaklarına ciddi bir ma-
liyet artışı getirdiği açık. 

Uluslararası gönderilerin 
yüzde 19’u Rusya 

hava sahasından geçiyordu
Kombine olarak, Rusya 

uluslararası pazarı, Ukray-
na, Beyaz Rusya ve Moldova 
hep birlikte 2021’de küresel 
trafiğin yüzde 2,3’ünü oluştu-
ruyordu. Ayrıca, uluslararası 
yolcu trafiğinin (RPK) yakla-

şık yüzde 7’si normalde Rusya 
hava sahasından geçiyor. Rus-
ya hava sahası şu anda birçok 
operatöre kapalı, çoğunlukla 
Asya ile Avrupa veya Kuzey 
Amerika arasındaki uzun me-
safeli rotalarda hava yolu şir-
ketleri etkileniyor. Etkilenen 
taşıyıcılar için yeni belirlenen 
rotalara yönlendirme, önemli 
ölçüde daha yüksek maliyet-
ler oluşuyor.

Kargoda ise küresel 
yük trafiğinin sadece yüz-
de 1’inden azı Rusya ve 
Ukrayna’dan geliyor veya 
Rusya ve Ukrayna üzerinden 
geçiyor. Daha büyük etki, 
Rusya ve Ukrayna’nın pazar 
lideri olduğu ve buna karşı-
lık gelen kapasite kaybının 
yerine konması zor olan ağır 
kargo özel alanında hisse-
diliyor. Uluslararası kargo 
gönderilerinin (CTK’ler) 
yaklaşık yüzde 19’u Rusya 
hava sahasından geçiyor. 
Yaptırımlardan etkilenen 
taşıyıcılar, yeni belirlenen 
uzun rotalar nedeniyle da-
ha yüksek maliyetlerle karşı 
karşıya bulunuyor.

olarak toparlanmaya devam 
ediyoruz,” açıklamasını yaptı. 

IATA tarafından yapılan 
öngörü toplam yolcu sayısı-
nın bu yıl 3,8 milyar kişiye 
yükseleceğini ve yolcu ki-
lometre gelirinin de 2021’e 
kıyasla yüzde 97,6 artarak 
yüzde 82,4’e ulaşacağını 
gösteriyor.

191 milyar dolar gelir, 
68.4 milyon ton kargo 

IATA 2022’de kargo gelir-
lerinin 191 milyar dolara ula-
şacağını öngörüyor. Bu rakam 
2021 yılına kıyasla 13 milyar 
dolarlık bir azalış olmasına 
karşın pandemi öncesi dö-
nem olan 2019 yılında elde 
edilen hava kargo gelirinin 
100 milyar dolar olduğu dü-
şünülürse nerdeyse iki katlık 
bir büyüme gerçekleşmiş ola-

Hava Kargo Bu Yıl 191 Milyar Dolar Gelirle 
Havacılıktaki Büyümeyi Destekleyecek

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın yıllık genel kurul 
toplantısını KargoHaber ve Intermodal  olarak Doha’da izledik ve havacılık 
sektöründeki güncel gelişmeleri ilk elden öğrenme şansı bulduk.   

PEGASUS Hava Yolları 
Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili olan Mehmet Nane, 
Katar’ın başkenti Doha’da 
gerçekleştirilen 78’in-
ci Genel Kurul’da Robin 
Hayes’den devraldığı IATA 
Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevine başladı. IATA’nın 
ilk Türk Yönetim Kurulu 
Başkanı olan Mehmet Na-
ne, Haziran 2023’e kadar 
görevde bulunacak.

Mehmet Nane’nin Yöne-
tim Kurulu Başkanlığı’na se-
çildiği 78’inci IATA Genel 
Kurulu’nda THY Yönetim ve 
İcra Kurulu Başkanı Ahmet 
Bolat da IATA Yönetim Ku-
rulu Üyeliği’ne seçildi.

Konu ile ilgili açıklama 
yapan IATA Başkanı Meh-
met Nane, “Havacılık sektö-
rünün çok zorlu bir krizden 
çıktığı böyle bir zamanda, 
bu önemli sorumluluğu dev-
ralmak ve IATA’nın ilk Türk 
başkanı olmak benim için 
büyük bir gurur. Bu gururun 
en önemli sebebi ise Türk 
sivil havacılığının geldiği 
noktayı temsil ediyor olması. 
Havacılık sektörü, son bir-
kaç yıldır tarihinin en zorlu 
sınavlarından birini veriyor, 

Kovid-19’un yanı sıra politik 
ve ekonomik birçok farklı 
etkenden de direkt olarak 
etkileniyor. Bu da halihazır-
da meşakkatli olan sektö-
rümüzü daha da zorlu hale 
getiriyor. Bütün zorluklara 
rağmen, sektörümüzde faa-
liyet gösteren tüm paydaşlar 
maksimum gayretle çalışı-
yor.” diye konuştu.

Havacılık sektörünün 
mevcut durumuna ilişkin 
görüşlerini de paylaşan Na-
ne, şunları kaydetti: “Ha-

vacılık sektörü, pandemi 
sonrası toparlanma çabala-
rını sürdürürken, toplumsal 
cinsiyet eşitliği, sürdürü-
lebilirlik gibi alanlarda da 
net ve kararlı adımlar atı-
yor. Sadece turizmin değil, 
diğer birçok sektörün de 
destekleyicisi olan havacılık 
sektörünün sürdürülebilir 
gelişimi için hepimize bü-
yük görevler düşüyor. IATA 
olarak, önümüzdeki 1 yıl 
boyunca, dünyanın seyahat 
ve ticarete yeniden açılması 

IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mehmet Nane Seçildi
Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Nane, 
Uluslararası Hava Yolları Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı devralarak IATA’nın ilk Türk başkanı oldu.  

Pegasus Hava Yolları 
Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili ve Uluslararası 
Hava Yolları Taşımacılığı 

Birliği IATA Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Nane

yönündeki ivmeyi sürdür-
menin yanı sıra; yaklaşan 
ICAO Meclisi’nde Corsia’yı 
desteklemek, ‘2050 yılı-
na kadar Net Sıfır Karbon 
Emisyonu’na giden yolu iyi-
leştirmek ve IATA üyesi ha-
va yollarının sektörde kadın 
temsilini 2025 yılına kadar 
yüzde 25 veya en az yüzde 
25’e kadar artırması için 
oluşturulan ‘2025’te 25’ giri-
şimine katılımı genişletmek 
dahil olmak üzere çok dolu 
bir gündemimiz var. Önce-
likli hedeflerimizi gerçekleş-
tirmek ve sektörümüzü daha 
da ileriye taşımak için, tüm 
üyelerimizle birlikte var gü-
cümüzle çalışacağız.”
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HAVAYOLUYLA gönde-
rilen birçok üründe olduğu 
gibi, güvenliği sağlamak için 
küresel olarak uygulanan et-
kin standartlara ihtiyaç bu-
lunuyor. Buradaki zorluk, 
lityum pillerin küresel tale-
bindeki hızlı artış. Lityum pil 
pazarı yıllık yüzde 30 büyüyor 
ve birçok yeni şirket lityum 
pil sevkiyatında hava kargo 
tedarik zincirini kullanmayı 
tercih ediyor. Lityum pil gön-
deriminde yaşanan güncel 
risk ya beyan edilmeyen ya da 
yanlış beyan edilmiş gönderi-
ler konusunda odaklanıyor.

Güvenli altyapı
Güvenli data altyapısı lit-

yum pil risklerini etkili bir şe-
kilde planlamak ve yönetmek 

için kritik öneme sahip bulu-
nuyor. IATA’ya göre yeterli il-
gili veri olmadan, herhangi bir 
önlemin etkinliğini anlamak 
için elde çok fazla bir araç yok. 
Lityum pil risklerinin etkin 
bir şekilde yönetilmesine yar-
dımcı olmak için hükümetler 
arasında ve sektörle lityum pil 
olayları hakkında daha iyi bil-
gi paylaşımı ve koordinasyon 
gerekliliği var.

IATA uzun zamandır hü-
kümetleri lityum pillerin 
taşınmasına ilişkin güvenlik 
düzenlemelerinin uygulan-
masını hızlandırmaya çağı-
rıyor. Bu çağrı gerçek dışı 
beyanda bulunan gönderici 
firmalar için daha sert cezalar 
ve bariz veya kasıtlı girişim-

lerin suç haline getirilmesini 
içeriyor. IATA hükümetler-
den bu faaliyetleri ek önlem-
lerle desteklemelerini istedi:

Lityum pil taraması
Lityum piller için güven-

likle ilgili tarama standartla-
rının ve süreçlerinin gelişti-
rilmesi hava kargoda büyük 
önem taşıyor. 

Hava kargo güvenliği için 
diğer tehlikeli madde taşıma-
ları gibi lityum pillerin de gü-
venli bir şekilde taşınmasını 
desteklemek için hükümetler 
tarafından özel standartların 
ve süreçlerin geliştirilmesi-
nin önemi vurgulanıyor. Bu 
şekilde, lityum pil nakliyeci-
leri için etkili bir süreç yöne-
timi mümkün olabilecek. Bu 
standartların ve süreçlerin 
sonuç odaklı ve küresel olarak 
uyumlu hale getirilmesi de 
kritik önemde bir konu.

Ateş alma ve yangın riski
IATA’nın bir önerisi de 

lityum pil yangın muhafaza-
sını ele alan bir yangın test 

standardının geliştirilmesi 
ve uygulanmasıyla ilintili. 
Hükümetlerin mevcut kargo 
bölmesi yangın söndürme 
sistemlerinden daha güçlü 
ek koruma önlemlerini de-
ğerlendirmek ve lityum pil 
kaynaklı olabilecek yangınlar 
için bir test standardı geliştir-
mesi gerektiği hatırlatılıyor.

Bu önlemler hiç kuşkusuz 
lityum pillerin güvenli bir şe-
kilde taşınabilmesini sağlamak 
için havayolları, nakliyeciler 
ve üreticiler tarafından geliş-
tirilen önemli girişimlerini de 
desteklemek durumunda. Bu-
rada ilk olarak Tehlikeli Mad-
de Yönetmelikleri’nde yeni 
güncellemeler yapılması ve ek 
rehberlik materyallerinin ge-
liştirilmesi konusu ele alınıyor.

Ayrıca, havayollarının bil-
dirilmemiş veya yanlış beyan 
edilmiş tehlikeli mallarla 
ilgili olaylar hakkında arala-
rında bilgi paylaşması için 
yeni bir mekanizmaya ihtiyaç 
duyulduğu belirtiliyor. Tehli-

keli Madde Olay Raporlama 
Uyarı Sisteminin başlatılması 
da bir başka öneri. Özellikle 
lityum pillerin taşınması için 
bir Güvenlik Risk Yönetimi 
Çerçevesinin geliştirilmesi 
belirtilirken, lityum pillerin 
tedarik zinciri boyunca gü-
venli kullanımını ve taşınma-
sını iyileştirmek için CEIV 
Lityum Pillerin üretilmesi 
önerisinde de bulunuluyor.
Risk çıtasını yükseltiyoruz

IATA Başkanı Willie 
Walsh bu konuya ilişkin de-
ğerlendirmesinde şunları söy-
ledi: “Havayolları, nakliyeci-

ler, üreticiler ve hükümetler, 
lityum pillerin hava yoluyla 
güvenli bir şekilde taşınması-
nı sağlamak istiyor. Bu ortak 
bir sorumluluk. Endüstri, 
mevcut standartları tutarlı 
bir şekilde uygulamak ve sah-
tekar nakliyeciler hakkında 
kritik bilgileri paylaşmak için 
çıtayı yükseltiyor. Ancak hü-
kümetlerin liderliğinin kritik 
olduğu bazı alanlar var. Tara-
ma, bilgi alışverişi ve yangın 
önleme standartlarının hız-
landırılmış gelişimi, endüstri-
ye çalışmak için daha da etkili 
araçlar sağlayacaktır” dedi.

Lityum Pil Üretimi Artıyor Hava Kargoda 
Risk Yönetimi Arayışı da Hızlanıyor

Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı SAF Sıfır
Karbon Hedefinde En Önemli Güç Kaynağı
DIĞER sektörler gibi sivil ha-
vacılık sektörü de sürdürülebi-
lirlik hedefleri konusuna odak-
lanmış durumda. 2050 için net 
sıfır karbon hedefini açıklayan 
havacılık endüstrisi, kısaca SAF 
olarak adlandırılan sürdürüle-
bilir havacılık yakıtı kullanımı-
nı yaygınlaştırmak istiyor. Bu-
na göre sıfır karbon hedefine 
ulaşmada en büyük pay yüzde 
65 oranında SAF kullanımı-
na bağlı. 2030 yılında üretilen 
SAF miktarının 30 milyar litre-
ye çıkacağı öngörülüyor. 

Uluslararası Hava Taşıma-
cılığı Birliği (IATA), havacı-
lığın 2050 yılına kadar net 
sıfır karbon emisyonu elde 
etme taahhüdünü sürdürmesi 
nedeniyle hükümetlere sür-
dürülebilir havacılık yakıtla-
rının (SAF) kullanımını hızla 
genişletmek için acilen büyük 
ölçekli teşvikler uygulamaya 
koyma çağrısında bulundu.

30 milyar litreye ulaşmak 
IATA’nın bu konudaki de-

ğerlendirmesi şöyle: “Hava-
cılığın net sıfır taahhüdünü 
yerine getirmek için mevcut 
tahminler, SAF’ın 2050 yı-
lında havacılığın karbon azal-
tımının yüzde 65’ini oluş-

turmasıdır. Bunun için yıllık 
449 milyar litre üretim kapa-
sitesi gerekiyor. 2025 yılına 
kadar Saf ’ın yıllık üretimini 
mevcut 125 milyon litreden 
5 milyara çıkarmak için yatı-
rımlar yapılıyor. Etkili devlet 
teşvikleriyle üretim 2030 yı-
lına kadar 30 milyar litreye 
ulaşabilir ve bu da SAF üre-
timi ve kullanımı için bir bir 
dönüm noktası olacaktır.

IATA Başkanı Willie 
Walsh “Hükümetlerin bir 
oyun kitabı icat etmesine ge-
rek yok. Elektrik üretiminde 
güneş veya rüzgar gibi yeni-
lenebilir kaynaklara geçişine 
yönelik teşvikler işe yaradı. 
Sonuç olarak, temiz enerji 
çözümleri artık ucuz ve yay-
gın olarak mevcuttur. SAF 
için de benzer teşviklerle 
2030 yılına kadar 30 milyar 
litrenin kullanılabileceğini 
görebiliriz. Olmamız gere-
ken yerden hala uzak olsa da, 
uygun fiyatlarla sağlanacak 
yeterli SAF miktarlarına ulaş-
mak net sıfır hedefimize doğ-
ru gidişte kesin bir dönüm 
noktası olacaktır” dedi.

2021’de, fiyattan bağım-
sız olarak (SAF, geleneksel 

jet yakıtının fiyatının iki 
ile dört katı arasında işlem 
görüyor) havayolları mev-
cut olan 125 milyon litre 
SAF’ın her damlasını satın 
aldı. Halihazırda 38’den 
fazla ülkenin, pazarın geliş-
mesinin önünü açan SAF’a 
özgü politikaları var. Hava-
yolları bu politika önlem-
lerinden aldıkları destekle 
SAF için 17 milyar dolarlık 
ileriye dönük satın alma an-
laşması imzaladılar. 

Güçlü teşvikler 
güçlü mesaj olur 

IATA’nın değerlendir-
mesinde üretime daha fazla 

yatırım yapılması için doğ-
ru politikalardan destek 
alınması gerektiği ve bu 
durumun arzı artıracağı ve 
maliyetleri düşüreceği be-
lirtilerek şu noktalara vurgu 
yapıldı: “Hükümetler SAF’a 
benzer teşvik temelli poli-
tikalar uygulayarak, küresel 
SAF üretiminin on yılın 
sonuna kadar 30 milyar lit-
reye ulaşmasını destekleye-
bilirler. Bu, SAF’ın havacı-
lığın dekarbonizasyonunda 
amaçlanan uzun vadeli ro-
lünü oynadığına dair pazara 
açık bir sinyal göndereceği 
ve üretimi artırmaya ve fiyatı 

düşürmeye yönelik yatırım-
ları teşvik edeceği için bir 
devrilme noktası olacaktır.

SAF pazarının üretim ta-
rafında uyarılmaya ihtiyacı 
var. Birleşik Devletler, diğer-
leri için örnek oluşturmakta-
dır. Ağır devlet teşvikleri ile 
SAF üretiminin 2030 yılın-
da 11 milyar litreye ulaşma-
sı bekleniyor. Öte yandan 
Avrupa, takip edilmemesi 
gereken bir örnektir. 55’e 
uygun girişimi kapsamın-
da AB, havayollarının 2030 
yılına kadar her Avrupa ha-
valimanında yüzde 5 SAF 
artırmasını zorunlu kılmayı 

planlıyor. Üretimin merkez-
den uzaklaştırılması ölçek 
ekonomilerinin gelişmesini 
geciktirecektir. Ayrıca kara 
taşımacılığını SAF kullanımı 
konusunda zorlamak, havacı-
lıkta SAF’ı kullanmanın çev-
resel faydasını azaltacaktır”.

IATA Sürdürülebilirlikten 
Sorumlu Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Sebastian Mi-
kosz, hidrojen ve elektrikle 
çalışan uçakların havacılığın 
2050 yılına kadar net sıfır 
emisyon elde etme planının 
bir parçası olduğunu ancak 
bu uçakların kısa mesafeli 
rotalarla sınırlı olacağını be-
lirterek “SAF, uzun mesafeli 
uçuşlar için kanıtlanmış bir 
çözümdür. Hidrojen ve/ve-
ya elektrikli tahrik sistemleri 
büyük olasılıkla 2035 yılı-
na kadar kısa mesafeli ticari 
uçuşlar için mevcut olacak, 
ancak emisyonların çoğun-
luğu uzun mesafeli geniş 
gövdeli uçuşlardan geliyor 
ve bu emisyonlarla mücadele 
etmek için SAF kanıtlanmış 
tek çözüm. Bunun işe yaradı-
ğını biliyoruz. SAF üretimini 
ve kullanılabilirliğini  ve alı-
mını artırmak için hükümet-
ler de dahil olmak üzere en-
düstrinin tüm aktörlerini  bir 
araya getirme konusundaki 
çabalarımızı ikiye katlama-
mız gerekiyor” dedi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA, hükü-
metlere bir çağrı yaparak  lityum pil gönderimin-
de cihaz taraması, yangın testi ve bilgi paylaşımı 
konusunda küresel standartlar geliştirilmesi için 
lityum pillerin güvenli bir şekilde taşınmasına 
daha fazla destek vermeye çağırdı.   
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daha önce çizdiğimiz strate-
jilerimizin bir sonucudur ve 
markamız potansiyelini ve 
hub avantajını etkili bir şekil-
de kullanarak, kapasite ve ge-
lir anlamındaki yükseliş tren-
dini 2022 yılında da başarıyla 
sürdürmektedir. 

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

Rusya-Ukrayna savaşının 
genel etkileri olduğu gibi ha-
va kargoda da önemli etkileri 
oldu, Rus uçaklarına hava sa-
hası kapandı, yabancı hava-
yolu şirketleri de Rusya ope-

için geliştirilen TK SMART 
sunduğu uygun maliyet avan-
tajıyla tasarruf imkânı sağlı-
yor. Rutin taşımalarda en çok 
tercih edilen bu hizmet ile 
gönderiler; ağırlık ve boyut 
sınırı olmadan taşınıyor.  

Kısa seyahat süresi gerek-
tiren önemli gönderiler TK 
PREMIUM’un ayrıcalıklı 
dünyasıyla kısa opsiyon sü-
resi, minimum bağlantı ve 
hızlı teslimat garantisiyle ka-
bul ediliyor. TK PREMIUM 
kapsamında işleme alınan 
gönderilerin taşıması; FAB 
(Flown as booked) olarak hiç 
vakit kaybetmeksizin gerçek-
leştiriliyor. Yüksek önceliğe 
ihtiyaç duyan acentelere özel 
geliştirilen bu hizmet aynı 
zamanda; kapalı kargo uçuş-
larında 300 kilograma kadar 
kapasite garantisi ve operas-
yonel süreçlerde yüksek önce-
lik sunuyor. 

Aciliyeti olan son dakika 

TÜRKIYE’NIN hava kargo 
trafiğinin yüzde 60’ından faz-
lasını yöneten Turkish Cargo, 
hızlı ve güvenilir hizmetimiz-
le sağlık ürünü taşımaların-
da en çok tercih edilen hava 
kargo markaları arasında yer 
aldı. “Pandeminin olumsuz 
etkilerinin sürdüğü 2021 yı-
lında, 61 ülkeye taşıdığımız 
335 Milyon doz Kovid-19 
aşısı ile dünyanın eski güzel 
günlerine kavuşmasına katkı 
sağladık” diyen Türk Hava 
Yoları Genel Müdür (Kargo) 
Yardımcısı Turhan Özen, 
bu dönemde küresel ölçekli 
pazar payını yüzde 5,2’lere 
çıkartarak dünya üzerindeki 
her 20 hava kargosundan biri-
ni taşındıklarının altını çizdi. 

2021 yılını değerlendirir 
misiniz? Pazar global ölçek-
te nasıldı, Turkish Cargo 
olarak beklenilen rakamlara 
ulaştınız mı?

Turkish Cargo olarak sal-
gının uluslararası kamuoyun-

ALTYAPI ve teknoloji ya-
tırımlarına devam eden Tur-
kish Cargo, iş süreçlerine en 
iyi şekilde entegre ederek ha-
yata geçirdiği hızlı ve öncelik-
li hizmetleri; ’TK SMART, 
TK PREMIUM ve TK UR-
GENT” ile uygun maliyet 
avantajı, esneklik, ayrıcalık 
ve yüksek hızlı gönderim 
imkânı sağlıyor. 

Türk Hava Yolları Kargo 
Ürün Yönetim Başkanı Da-
niel Lloyd Johnson; “Hızla 
gelişen lojistik ekosisteminin 

da ilan edilmesinin hemen 
ardından yolcu uçaklarımızı 
kargo taşıyabilecek şekilde 
dönüştürdük ve tedarik zin-
cirinin zorlu koşullar altında 
da aksamadan sürdürülebil-
mesi için kritik bir rol üst-
lendik. Pandeminin olumsuz 
etkilerinin sürdüğü 2021 yı-
lında, 61 ülkeye taşıdığımız 
335 Milyon doz Kovid-19 
aşısı ile dünyanın eski güzel 
günlerine kavuşmasına katkı 
sağladık. Hızlı ve güvenilir 
hizmetimizle sağlık ürünü 
taşımalarında en çok tercih 
edilen hava kargo markaları 
arasında yer aldık ve sağlık 
taşımacılığı alanındaki kü-
resel pazar payımızı yüzde 
8’e ve sıralamamızı dünyada 
3’üncülüğe yükselttik. Krizi 
fırsata çeviren markamız bu 
dönemde küresel ölçekli pa-
zar payını yüzde 5,2’lere çı-
kardı ve dünya üzerindeki her 
20 hava kargosundan birini 
taşıma başarısı gösterdi. 

Bütün bu başarılarımız 

merkezinde yer alan hava 
kargo taşıyıcısı olarak bütün 
organizasyonumuzu sektörün 
gerekliliklerine göre dizayn 
ediyoruz. Bu doğrultuda ge-
liştirdiğimiz farklı hız katego-
rilerindeki 3 yeni hizmetimizi 
tüm dünyadaki iş ortakları-
mızın deneyimize sunuyoruz. 
Bu yeni hizmetlerimiz saye-
sinde müşterilerimiz; Turkish 
Cargo’nun geniş uçuş ağında-
ki küresel pazarlara çok daha 
kolay ulaşabilecekler’’ dedi. 

Genel kargo gönderileri 

cılar da uluslararası seferleri-
ni ya tümden durdurdular ya 
da büyük ölçüde kısıtladılar. 
Bu durum rekabet açısından 
avantaj sağlar gibi görünse 
de Rusya’ya dönük ekono-
mik yaptırımlar, taşıma tür-
lerinin bir hayli kısıtlanması 
bu ülke ile ticareti çok zorlu 
hale getirmektedir. Ancak 
Ukrayna ve Rusya gerek kü-
resel ölçekte gerekse Turkish 
Cargo’nun operasyonlarında 
görece küçük bir paya sa-
hiptirler. Geçtiğimiz 2021 
yılında Rusya operasyonları-
mızdan elde ettiğimiz gelirler 
küresel ölçekteki operasyon-
larımızın oldukça küçük bir 
kısmına denk geliyor, ancak 
yine de çatışma durumu bu 
pazarlarda ciddi daralmalara 
neden olmaktadır. Öte yan-
dan, özellikle bölgesel hava 
kargo şirketlerinin piyasadan 
çekilmesinin yarattığı kapasi-
te sıkıntısı nedeniyle Turkish 
Cargo’ya talep kayması sağla-
nabilmesi yolunda yoğun faa-
liyet gösteriyoruz. 

Bölgedeki gelişmelerin ta-
şımacılık sektörü üzerindeki 
bir diğer önemli etkisi ise 
yakıt fiyatlarının savaş kay-

Cargo/Uluslararası Hava Kar-
go Mükemmellik Ödülleri” 
töreninde “Fastest Growing 
International Cargo Airline of 
the Year/Yılın En Hızlı Büyü-
yen Uluslararası Kargo Hava-
yolu” ödülüne layık görüldü. 

Ödül ile ilgili görüş belir-
ten Türk Hava Yolları Genel 
Müdür (Kargo) Yardımcısı 
Turhan Özen; “Uluslararası 
alanda bir kez daha en hızlı 
büyüyen hava kargo markası 
olarak ilan edilmekten onur 
ve mutluluk duyuyoruz. Bu 
başarıda pay sahibi olan tüm 
çalışma arkadaşlarımıza teşek-
kür ediyorum. Turkish Cargo 
olarak, dünyanın 132 ülkesine 
verdiğimiz hava kargo hizme-
timizle; hızla büyüyen ve geli-
şen lojistik sektörünün merke-
zinde yer alıyoruz. Bu önemli 
konumun farkındalığıyla ba-
şarı çıtamızı her geçen gün da-
ha da ileriye taşıyoruz. Altyapı 
ve teknoloji yatırımlarımız, 

naklı önemli bir artış göster-
mesidir, bu hava taşımacılığı 
maliyetlerine de direkt yan-
sımakta ve pandemi sonrası 
iyileşme sürecine giren hava 
yolları bu durumdan oldukça 
olumsuz etkilenmektedir. 

Yeşil mutabakat çerçevesin-
de emisyonların azaltılması 
ve düşük karbonlu yakıtla-
ra geçilmesini nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Turkish 
Cargo’nun karbon nötr olma 
yolundaki hedefleri nedir? 

Türk Hava Yolları ve Tur-
kish Cargo ailesi olarak in-
sanı ve gezegenimizi koruma 
ve yaşatma misyonunu birin-
cil önceliğimiz kabul ederek 
birçok projeyi hayata geçiri-
yoruz. Uygulamaya koyduğu-
muz sürdürülebilirlik projele-
ri ve programlarıyla birlikte 
sürdürülebilirlik kültürümü-
zü daha kapsamlı ve köklü 
bir şekle dönüştürüyoruz. 
Karbon emisyonu dengeleme 
programı, yüksek sürdürüle-
bilirlik derecesi sertifikaları, 
bu alanda hali hazırda süre-
gelen sosyal sorumluluk pro-
jelerini destekleyerek ve de en 
önemlisi yeni evimiz ve tesisi-

geniş uçuş ağımız ve benzer-
siz coğrafi konumumuzdan 
aldığımız güç ile markamızı 
dünyanın en iyi ilk 3 hava kar-
go taşıyıcısından biri yapmayı 
hedefliyoruz.” dedi. 

Asya hava kargo pazarı-
nın en büyük ve en güvenilir 
etkinliklerinden biri olarak 
görülen Stat Trade Times 
ödülleri için, hava kargo sek-
töründen katılımcılar, acente-
ler, müşteriler ve global hava 
kargo sektör okuyucuları oy 
kullandı. En Hızlı Büyüyen 
Uluslararası Kargo Havayolu 
ödülünü, törene katılan Tur-
kish Cargo yöneticileri aldı.

rasyonlarını durdurdu. Batılı 
havayollarının çoğu Rus hava 
sahasından kaçınarak Türki-
ye, Orta Asya, Çin ve Moğo-
listan üzerinden geçmek için 
uçuşlarını güneye kaydırdı. 
Bu durum da daha uzun rota-
lar, daha uzun uçuş sürelerine 
yol açıyor, Batılı havayolları 
için Doğu’ya seyahat etmek 
yaklaşık bir saat uzamışken 
dönüş yolculuğu da üç saate 
kadar uzayabiliyor. Tüm bu 
koşullar altında Türkiye’nin 
hava sahası artık Avrupa-As-
ya hattındaki uçuşlar için çok 
daha kritik bir önemde oldu-
ğunu gözlemliyoruz.

Ayrıca Rus Aeroflot Hava-
yolları ve Air Bridge Cargo 
başta olmak üzere Rus taşıyı-

gönderileri için sektördeki en 
hızlı çözümü sunan TK UR-
GENT; kapasite garantisi, en 
iyi opsiyon süresi, minimum 
bağlantı ve mümkün olan en 
kısa seyahat süresi ile gönde-
rim yapma imkânı sağlıyor. 
TK URGENT hizmetiyle 
gönderiler; FAB (Flown as 
booked) olarak ve belirli şart-
lar ve koşullar altında yüzde 
100 ücret iade garantisiyle 
taşınıyor.  Bu hizmete özel 
olarak geliştirilen “Urgent 
Team” ise; 7/24 ulaşılabilir 
olmakla birlikte rezervasyon-
dan satış sonrasına kadar sü-
reç takip özelliği sunuyor. 
Turkish Cargo 2022 yılının 
en hızlı büyüyen hava kargo 

markası seçildi
Bayrak taşıyıcı Türk Hava 

Yolları’nın başarılı hava kargo 
markası Turkish Cargo, Stat 
Trade Times dergisi tarafın-
dan düzenlenen “International 
Award for Excellence in Air 

Özen: “Turkish Cargo olarak 
operasyonel mükemmeliyet
yolculuğunda çıtayı en yüksek
seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz”

Turkish Cargo, iş 
kalitesini artıracak ve 
müşteri beklentilerini 
en üst düzeyde 
karşılayacak 
olan farklı hız 
kategorilerindeki 3 
yeni hizmetini hayata 
geçirdi.  

Birinci sayfadaki haberin devamı
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miz, otonom ve robotik sis-
temlerle donatılmış SMAR-
TIST ile iş süreçlerimizin her 
aşamasında sürdürülebilir ve 
çevreci bir model ile yarınlara 
daha temiz bir dünya bırak-
mayı amaçlıyoruz. 

Günümüzde ekonomik ve 
teknolojik gelişmeler, rakip-
lerin ve pazarın yapısı gibi 
değişkenler hava kargo ta-
şımacılığını nasıl etkiliyor? 
Turkish Cargo teknolojik 
altyapısını nasıl oluşturuyor? 

Yenilikçi bir hava kargo 
markası olarak, dünyanın lo-
jistikteki rotasını çok yakın-
dan takip ediyoruz, sektörün 
nabzını tutuyor çevik yapı-
mızla çok hızlı adaptasyon 
sağlıyoruz, bu doğrultuda 
müşteri memnuniyetini, ka-
liteyi ve verimliliği daima ön 
planda tutarak dijitalleşmeye 
her zaman büyük önem verdik 
ve bunun küresel pandemideki 
önemini daha da iyi anladık. 
Dijitalleşme yolunda güzel a-
dımlar attık ve bunlardan biri 
de müşterilerimize WhatsApp 
üzerinden AWB durumu ve 
O&D bazlı tarife sorgularını 
öğrenme fırsatı sunan Cargy 
adlı Whatsapp Chatbot’u-
muz. Müşterilerimiz, Turkish 
Cargo’dan gelen tüm gönde-
rilerde kargolarının güncel 
durumunu Chatbot üzerin-
den kontrol etmek için AWB 
numaralarını kullanabilmekte 
ve Cargy üzerinden Turkish 
Cargo tarifeli uçuşları zamana 
ve O&D’ye göre bulabilmek-

tedir. Bu hizmet sayesinde 
müşterilerimiz, tarifeler sık 
sık değişirken özellikle pande-
mi sırasında telefonlarından 
7/24 erişim ile ilgili bilgileri 
kolayca alabilmekte ve bu sü-
reç müşteri memnuniyetini 
arttırmaktadır.

RPA (Robotic Process 
Automation) teknolojisi ile 
beyaz yakanın en büyük des-
tekçisi olmaya aday yeni çalı-
şanları da bünyemize almaya 
devam ediyoruz. Turkish 
Cargo çatısı altında yürütülen 
iş süreçlerimizi 2019 yılında 
başlattığımız RPA teknolojisi 
ile dijitalleştiriyoruz. 

Metal Yaka çalışanlar ola-
rak adlandırdığımız yazılım 
robotları rutin, insan hata-
sına açık, manuel ve tekrar 
eden iş süreçlerini 7/24 ger-
çekleştirebiliyor ve beyaz 
yaka çalışanlarımız ile uyum 
içinde çalışıyorlar. Bu sayede 
iş süreçlerinde kaliteyi, hızı, 
verimliliği ve dijitalleştirme-
yi artırıyoruz. Turkish Cargo 
bünyesinde mevcutta Alpha, 
Bravo, Charlie, Delta, Echo, 
Foxtrot, India ve Juliet olmak 
üzere 8 farklı metal yaka çalı-
şanımız bulunmaktadır. 

Geliştirilen API (Applica-
tion Programming Interface) 
ile Turkish Cargo çatısı altın-
da kullanılan bütün sistemler 
birbirleri ile konuşabiliyor, 
bir diğer ifadeyle veri alışve-
rişi yapabiliyor. İç kaynak-
larla geliştirilen API’lar ile 
Turkish Cargo’nun uçtan uca 
dijitalleşmesini sağlayan, iş 

süreçlerinde kaliteyi ve veri-
mi artıran yeni teknolojiler 
ve sistemlerin entegrasyonu 
sağlanıyor. Bu sayede farklı 
amaçlar için kullanılan bütün 
sistemler birbirleri ile konu-
şuyor ve veri alışverişi yapa-
biliyor. Aynı dili konuşan 
sistemler sayesinde manuel 
iş yükü ortadan kaldırılıyor, 
süreçler uçtan uca dijitalleş-
tirilebiliyor. Ayrıca yeni tek-
nolojilerin kolayca entegre 
edilmesine de imkân sağlıyor.  

Markamızı, online re-
zervasyon hizmeti sunan 
WebCargo dijital pazaryeri 
platformuna entegre ederek 
müşterilerimize sadece bir-
kaç dakika içinde tek tıkla 
rezervasyon alabilme imkânı 
sunuyoruz. 2021 yılında bu 
platform üzerinden yaklaşık 
25 bin adet Turkish Cargo 
rezervasyonu aldık. Müşteri-
lerimize çok daha hızlı, kolay 
ve şeffaf bir rezervasyon de-
neyimi sunan bu platform ile; 
personelimizin rezervasyon 
işlemlerine ayıracağı işgü-
cünden tasarruf ederek daha 
katma değerli işlere yönlene-
bilmesine imkân sağlıyoruz.

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

Hava kargo taşımacılığı 
ekonomik koşullar, ticari iliş-
kiler, diğer taşıma modları gi-
bi pek çok durumdan olumlu 
ya da olumsuz olarak etkile-
nebilmektedir. Pandemi ile 
birlikte hava kargoda da pek 

çok dönüşüm olmuş, Turkish 
Cargo gibi bu dönüşüme ayak 
uydurabilen çözüm odaklı fir-
malar sektördeki konumunu 
güçlendirmiş ve konumunu 
daha ileri seviyeye taşımıştır. 
Mevcutta deniz taşımacılı-
ğında devam eden; konteyner 
tedariği, liman yoğunlukları, 
uzayan elleçleme ve teslimat 
süreleri, konteyner ücretle-
rindeki yükseliş ve bazı li-
manlarda yaşanan sendikal 
süreçler nedeniyle oluşan iş 
gücü kaybı gibi sıkıntılar; ha-
va kargo taşımacılığını olum-
lu manada etkilemiş yüklerin 
hava kargoya kaymasına vesi-

le olmuştur. Bu etkinin 2022 
yılında da devam edeceğini 
ve bu etkinin yanı sıra yolcu 
kapasitesinin kademeli olarak 
geri dönüşü ve ülkelerin uy-
guladığı politikalar, örneğin; 
Çin’in Ocak 2022 tarihinden 
itibaren pax-fre seferlerine ye-
ni bir düzenleme getirmesi ve 
anti-epidemik ürün haricinde 
kabinde kargo taşınmasına 
müsaade etmemesi gibi du-
rumlardan oluşan kapasite 
darboğazının pandemi etki-
siyle oluşabilecek olası yeni 
kısıtlamalar nedeniyle hava 
kargo sektöründeki birim 
ücretleri yukarı yönlü baskı-

lamasını bekliyoruz. Tüm bu 
koşullar değerlendirildiğinde, 
2022 yılı hava kargo birim 
ücretlerinin yüksek seyretme-
sini ve hava kargo talebinin 
devamını, 2023 yılı ile birlik-
te ise kademeli normalleşme 
beklemekteyiz.

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

Bayrak taşıyıcı hava kargo 
markası olarak Türkiye’nin 
hava kargo trafiğinin yüzde 
60’ından fazlasını yönetiyo-
ruz. Dünyanın en gelişmiş 
hub’larından birine sahip ol-
manın avantajıyla uçuş ağın-
daki liderliğimizi pekiştirmeyi 
ve aynı zamanda operasyonel 
mükemmeliyet yolculuğunda 
çıtayı en yüksek seviyeye ulaş-
tırmayı hedefliyoruz. 

Bu stratejimiz kapsamında, 
hava kargo taşımacılığına o-
lan talebin artışını öngörerek 
tasarladığımız ve pazarın ih-
tiyacına göre süreçleri kurgu-
ladığımız dünyanın en büyük 
ve teknolojik kargo tesislerin-
den biri olan SMARTIST’i 
inşa ettik. 

İstanbul Havalimanı’nda 
tek çatı altında en büyük 
endüstriyel bina olacak şekil-
de tasarlanan SMARTIST, 
tüm fazları tamamlandı-
ğında 340 bin metrekarelik 
alanda yıllık 4 milyon ton-
luk bir kapasiteye ulaşmış 
olacak. Otomatik Depolama 
Sistemleri ve Robotik Sü-
reç Otomasyonu gibi akıllı 
teknolojiler ile donatılan 
tesis, operasyonel hız ve 
kalite noktasında Turkish 
Cargo’nun benzersiz hizmet 
kalitesini çok daha ileriye 
taşıyacak. Aynı zamanda ge-
lecekte kullanılması planla-
nan Artırılmış Gerçeklik ve 
İnsansız Kara Araçları pro-
jeleri SMARTIST’in tek-
nolojisine katkı sağlayacak. 
Bu mega tesis aynı zamanda 
İstanbul’un kıtalara yayılmış 
konumunun da altını çizecek 
ve Doğu ile Batı arasındaki 
ticaret için mükemmel bir 
geçiş kapısı olacak. Böylece, 
dünyadaki hava kargo trafi-
ğinin büyük kısmı İstanbul 
Havalimanı’ndaki yeni hub’a 
çekilerek, İstanbul’un lojistik 
bir cazibe merkezine dönüş-
mesi sağlanacak.

Havayolu Kullananların Sayısı 57 Milyonu Aştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mayıs’ta havayolunu 
tercih edenlerin sayısının yüzde 186,8 artarak 15 milyon 865 
bin yolcuya ulaştığını belirterek, Ocak-Mayıs döneminde de 57 
milyondan fazla yolcunun havayolunu tercih ettiğini açıkladı.  

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
havacılık sektöründeki geliş-
meleri değerlendirdi. Karais-
mailoğlu, çevre ve yolcu dos-
tu havalimanlarında Mayıs’ta 
geçen yılın aynı ayına göre 
iniş-kalkış yapan uçak sayısı-
nın iç hatlarda yüzde 91 arta-
rak 73 bin 764’e, dış hatlarda 
yüzde 136,1 artışla 59 bin 
571’e ulaştığını kaydetti. Üst 
geçişler ile birlikte toplam 
uçak trafiğinin yüzde 101,5 
artış göstererek 165 bin 510’a 
çıktığını duyuran Karaisma-
iloğlu, 2019 yılı Mayıs ayı 
uçak trafiğinin yüzde 95’ine 
ulaşıldığına dikkati çekti.

“Koronavirüs salgını süre-
cinde dünya genelinde ve ül-
kemizde büyük ölçüde azalan 
yolcu trafiği, 2022 yılı Mayıs 
ayında, 2019 yılının aynı 
ayına göre eski seviyesine ol-
dukça yaklaştı” diyen Karais-
mailoğlu, açıklamasına şöyle 
devam etti; “Toplam yolcu 

trafiği gerçekleşmelerinde 
2022 yılı Mayıs ayında 2019 
yolcu trafiğinin yüzde 93’üne 
ulaştık. Türkiye genelinde 
hizmet veren havalimanların-
da geçen ay iç hat yolcu trafi-
ği 7 milyon 230 bin, dış hat 
yolcu trafiği 8 milyon 604 
bin oldu. Transit yolcular 
ile birlikte toplam 15 milyon 
865 bin yolcumuza hizmet 
verdik. Geçen yılın aynı ayı-
na göre; iç hat yolcu trafiğin-
de yüzde 134,1, dış hat yolcu 
trafiğinde yüzde 253,6 olmak 
üzere toplam yolcu trafiğinde 
yüzde 186,8 oranında artış 
gerçekleşti. Toplam yük trafi-
ği de yüzde 49.8 artarak top-
lamda 338 bin 107 ton oldu. 
Böylece, Mayıs’ta 2019 yük 
trafiğini geçmiş olduk.”

İstanbul Havalimanı’na ge-
çen ay iniş-kalkış yapan uçak 
trafiğinin iç hatlarda 10 bin 
518, dış hatlarda 27 bin 60 
olmak üzere toplamda 37 bin 
578’e ulaştığına vurgu yapan 

Ulaştırma Bakanı Karaismai-
loğlu, İstanbul Havalimanı’nda 
iç hatlarda 1 milyon 531 bin, 
dış hatlarda 4 milyon 147 bin 
olmak üzere toplam 5 milyon 
679 bin yolcuya hizmet veril-
diğini belirtti.

Ocak-Mayıs döneminde 
de havalimanlarına iniş-kal-
kış yapan uçak trafiğinin ge-
çen yılın aynı dönemine göre 
iç hatlarda yüzde 30.5 arta-
rak 290 bin 907, dış hatlarda 
yüzde 93,6 artarak 212 bin 
247’e çıktığına dikkati çeken 
Karaismailoğlu, toplam uçak 
trafiğinin yüzde 48.9 atış gös-
tererek 611 bin 166’e çıktığı-
nı ifade etti.

Yolcu trafiğindeki hare-
ketliliğin de hız kazandığı-
na işaret eden Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanı Karaismai-
loğlu, “Türkiye geneli hava-
limanlarında iç hatlarda 28 
milyon 574 bin, dış hatlarda 
28 milyon 413 bin oldu. 5 
aylık dönemde transit yol-
cular ile birlikte toplam 57 
milyon 115 bin yolcuya hiz-
met verdik. Geçen yılın aynı 
dönemine göre; iç hat yolcu 

trafiğinde yüzde 54.7, dış 
hatlarda yüzde 161.4, toplam 
yolcu trafiğinde yüzde 94.5 
artış yaşandı. Havalimanları 
yük trafiği; iç hatlarda 277 
bin 621 ton, dış hatlarda 1 
milyon 110 bin ton olmak 
üzere toplamda 1 milyon 
388 bin tona ulaştı. İstan-
bul Havalimanı’nda 5 aylık 

dönemde, iç hatlarda 39 bin 
407, dış hatlarda 111 bin 921 
olmak üzere toplam 151 bin 
328 uçak trafiği gerçekleşti. 
İstanbul Havalimanı’nda 5 
milyon 530 bin yolcu iç hat-
larda, 16 milyon 15 bin yol-
cu dış hatlarda seyahat etti. 
Toplam 21 milyon 545 bin 
yolcu İstanbul Havalimanı’nı 
tercih etti” değerlendirme-
sinde bulundu.

Karaismailoğlu, salgın ön-
cesi dönemdeki yolcu ve uçak 
hareketliğini yakalamaya çok 
az kaldığına dikkati çeken 
Karaismailoğlu, Kovid döne-
minde ulaştırma sektörünü 
desteklediklerini anımsattı. 
Havayolu yatırımlarının da 
hız kesmediğini aktaran Ka-
raismailoğlu, bu yılın ilk ayla-
rında Tokat Havalimanı’nı ve 
Rize-Artvin Havalimanı’nı 
hizmete açtıklarını kaydetti. 
Yolcu hareketliliğinin önü-
müzdeki aylarda da artacağı-
nı kaydetti.
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bu uygulamalar başarıyla ya-
pılmakta, limanları işleten özel 
firmalara sürelerinden önce ye-
ni işlet süreleri ya da kullanım 
süreleri verilerek yatırım yap-
malarının önü açılmaktadır.

Bugün baktığımızda kamu-
dan özelleşen limanlarımızı 
işleten özel şirketler bu liman-
lara yatırım yapmış ve hizmet 
verdikleri hinterlantlardaki 
üretim ve tüketim ihtiyaçla-
rını gidermişlerdir. Yakın za-
man önce TBMM’nin genel 
kurulunda kabul edilen bir 
yasa ile özelleştirilen limanla-
ra, talep etmeleri durumunda 
kalan işletim sürelerini 49 yıla 
tamamlama hakkı verilmiştir. 
Bu yasa ile kamudan işletme 
hakkı devri yoluyla özelleşti-
rilmiş bu liman tesislerimize 
sürelerini uzatma hakkı ve-
rilmiştir. Şüphesiz ki büyük 
oranda sermaye gerektiren, ya-
tırım süresi oldukça uzun olan 
ve yatırımın geri dönüşü süresi 
de çok yıllar alan liman yatı-
rımları yapmak için önemli bir 
fırsat ortaya çıkmıştır. Bu fır-
sattan yararlanmak istemeyen 
limanlar ise özelleştirme süre-
leri sonunda limanları kamuya 
devredecek ve bu limanlar için 
yeniden ihale çıkılacaktır.

Limancılık sektörünün ön-
celikli gündem maddeleri 
neler? Denizyolu yük taşıma-
cılığındaki mevcut durumu 
güçlendirmek adına limancı-
lık sektöründe hangi adımla-
rın atılması gerekiyor?

Limanların gelecekte yaşa-
yabilecekleri darboğazlarının 
bugünden çözülmesi, gelişme 
ve büyümelerinin önündeki 
engellerin bugünden kaldırıl-
ması, limanların hızlı, etkin ve 
verimli çalışmalarının sağlan-

TÜRKIYE Liman İşletme-
cileri Derneği (TÜRKLİM) 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Aydın Erdemir, limancılık 
sektörünün öncelikli gündem 
maddelerini ve denizyolu yük 
taşımacılığındaki mevcut du-
rumu güçlendirmek adına 
hangi adımların atılması ge-
rektiğini KargoHaber’e anlat-
tı. Erdemir, Türkiye’nin hızlı 
büyüyen dış ticareti limanlar-
da elleçlenen yük miktarla-
rını oldukça hızlı bir şekilde 
artırdığını,  bu yük artışına 
karşın limanların zamanında 
yatırımlarla büyüyememesi 
gelecekte ciddi darboğazlar 
yaratabileceğinin altını çizdi.

Türk limancılık sektörünün 
mevcut durumu, yatırımla-
rın seyri ve liman özelleştir-
me uygulamalarındaki son 
durumu aktarır mısınız?

2021 yılı itibarı ile deniz ti-
caretine hizmet eden kıyı tesisi 
sayımız Filyos Limanı’nın da ta-
mamlanması ile 208’e ulaşmış-
tır. Söz konusu sayıya değişik 
formda ve özellikte olan iskele, 
şamandıra, dolfen ve platform-
lar da dâhildir. Bu kıyı tesisleri-
nin yüzde 44’üne karşılık gelen 
90 adedi Marmara Bölgesi’nde, 
yüzde 24’üne karşılık gelen 50 
adedi Akdeniz Bölgesi’nde, 
yüzde 18’ine karşılık gelen 38 
adedi Karadeniz Bölgesi’nde ve 
yüzde 14’üne karşılık gelen 28 
adedi ise Ege Bölgesi’ndedir. 
Diğer yandan bu sayının içinde 
tüm kıyı tesisleri yer almakta-
dır. Bizim bildiğimiz anlamda 
yük elleçleme hizmeti veren ve 
uluslararası yük trafiğine hiz-
met eden liman sayısı ise 90 ci-
varındadır. Bu limanların 77’si 
TÜRKLİM üyesidir. 

Türkiye’de limancılık sek-
törü 1990’lı yıllardan bu ya-
na ağırlıklı olarak özel sektör 
eli işletilmektedir. Bugün ülke-
mizde kamunun işlettiği büyük 
ölçekli sadece 2 adet liman te-
sisi (TCDD Haydarpaşa Lima-
nı ve TCDD İzmir Alsancak 
Limanı) bulunmaktadır. Ka-
munun işlettiği limanlar 1997 
yılından bu yana çeşitli süre-
lerde “İşletme hakkının devri 
yöntemi” ile özelleştirilmiştir. 
Ülkemizde mevcut 208 lima-
nın 17 adedi Türkiye Denizci-
lik İşletmeleri A.Ş.’den (TDİ), 
5 adedi ise Türkiye Cumhu-
riyeti Devlet Demir Yolları 
İşletmesi’nden (TCDD) olmak 

üzere toplamda 22 adet kamu 
limanı işletme hakkı verilme-
si/işletme devri yöntemiyle 
ile özelleştirilmiştir. Geri kalan 
184 adet kıyı tesisi doğrudan 
özel sektör tarafından projelen-
dirilip inşa edilmiştir. Dolayısı 
ile günümüzde limanların yüz-
de 10,6’sı kamudan özelleşen, 
yüzde 89,4’ü ise bütünüyle özel 
sektör tarafından inşa edilerek 
işletilen limanlardır.

Kamudan özelleşen liman-
larımızın mevcut işletme söz-
leşmelerinin süresinin bitimin-
den önce aynı şartlar dahilinde 
bugünden uzatılması, süresi kı-
saldığı için yapılamayan fakat 
ülkemizin dış ticaretinin geliş-
mesi ve geleceği için bugünden 
yapılması gerekli olan yatırım-
ların gecikmeksizin bugünden 
yapılmasının önünü açacağı 
için son derece doğru bir uy-
gulamadır. Limanlarımızın 
mevcut kullanım süresi içinde 
halihazırda yaptıkları yatırım-
lara ilave olarak işletme sürele-
rinin bugünden uzatılmasıyla 
birlikte taahhüt altına alınması 
gereken yeni yatırımlarla ve 
kapasite artışlarıyla birlikte 
konuyu değerlendirdiğimizde 
ülkemizin dış ticaretinin bü-
yümesine ve yük artışlarımızın 
gelişim seyrine uygun olarak 
yatırımlar yapılması kamu ya-
rarı açısından da elzem olduğu 
gibi gelecekte limanlarımızda 
herhangi bir darboğaz yaşan-
maması adına da önemli bir 
kazanımdır. Aynı şekilde sade-
ce kamudan özelleşmiş liman-
larımızın değil, bütünüyle özel 
sektör tarafından inşa edilen 
özel limanlarımızın da kulla-
nım sözleşmelerinin süreleri-
nin sonundan önce aynı şartlar 
dahilinde uzatılması gereklidir. 
Bugün tüm gelişmiş ülkelerde 

önemlidir. Bu nedenle önceki 
soruda bahsettiğimiz strate-
jilerin limancılık sektörünün 
gelişmesine, büyümesine ve 
kapasitelerini artırmasına en-
gel olmayacak bir şekilde uy-
gulanması Türkiye’nin dış tica-
retinin kesintiye uğramaması, 
dış ticaretin ve ülkemizin reka-
betçi gücünün herhangi bir şe-
kilde darboğaz yaşamaması a-
çısından değerlendirilmelidir. 
Bu konuda başta T.C. Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı ol-
mak üzere sektörle ilgili birçok 
kurum ve kuruluşa görevler 
düşmektedir. Biz TÜRKLİM 
olarak bu konularda somut 
adımlar atarak farkındalıklar 
yaratmaya gayret ediyoruz ve 
üzerimize düşen görevleri yeri-
ne getirmeye hazırız.

Türkiye limancılık sektörü 
2021 yılında nasıl bir per-
formans sergiledi? 2022 
yılında nasıl bir büyüme ön-
görüyorsunuz?

2021 yılında hem ihraca-
ta hem de ithalata konu olan 
yüklerin değer olarak yarı-
sından fazlası denizyolu ile 
taşınmıştır. Denizyolu ile ta-
şınan ihraç yüklerinin değeri 
2000 yılına göre yüzde 33 
artış göstererek 134 milyar 
dolara, denizyolu ile taşınan 
ithal yüklerin değeri ise yüz-
de 37 oranında artarak 157 
milyar dolara ulaşmıştır. Bu 
miktarlar ihraç mallarımızın 
oran olarak yüzde 59’unun 
ve ithal mallarımızın ise yine 
oran olarak yüzde 58’inin de-
nizyolu ile taşındığı anlamına 
gelmektedir. Ağırlık olarak 
ise durum dünya ortalama-
sından farklı değildir. Türk 
limanlarında işlem gören yü-
kün ağırlığı, dış ticarete konu 
olan ürünlerin toplam ağırlı-
ğının yaklaşık yüzde 85’idir. 

Ülkemiz limanlarında 
2019, 2020 ve 2021 yılların-
da işlem gören yük miktarları 
karşılaştırıldığında toplam 
yükte 484 milyon ton, 496 
milyon ton ve 526 milyon 
hacimlerine ulaşırken, kon-
teynerde 11,59 milyon TEU, 
11,63 milyon TEU ve 12,59 
milyon TEU hacmine ulaş-
mıştır. Aynı dönemlerdeki 
oransal değişim ise yine sıra-
sıyla toplam yükte yüzde 5,2, 

yüzde 2,6 ve yüzde 6, kon-
teynerde ise yüzde 6,9, yüzde 
0,3 ve yüzde 8,7 olarak ger-
çekleşmiştir. Görüldüğü gibi 
ülkemizde hem toplam yükte 
hem de konteyner taşımala-
rında küresel verilerden farklı 
olarak artış sürekliliği sağlan-
mıştır. Bu gelişim ülkemizin 
dinamik yapısından kaynak-
lanmaktadır. Ülkemizde pan-
demi döneminde özellikle 
transit yüklerde ciddi bir iv-
me artışı yakalanmıştır. 

Küresel ölçekte 2021 yılı 
yük artış oranı yüzde 3,6 ola-
rak gerçekleşmişti. Aynı artış 
oranının 2022’de de sürmesi 
ve dünya tarihinde ilk kez 12 
milyar ton sınırının geçilmesi 
beklenmekte, konteynerde ise 
2022’de yüzde 4,2 oranında 
bir artış olması öngörülmek-
tedir. 2021’de global artış 
oranlarının üzerinde büyüyen 
Türkiye’de ise normalleşme 
evresi başarı ile tamamlan-
mış durumdadır. Türkiye için 
beklentilere bakarsak toplam 
yükte 2021 yılında gerçekleşen 
yüzde 6 seviyesinde olan büyü-
me korunabilirse toplam yükte 
2022 yılı sonunda yaklaşık 560 
milyon tona, konteynerde de 
yüzde 8,3 hedefi korunabilirse 
13,7 milyon TEU’ya ulaşmak 
öngörülebilir.

Son olarak belirtmek iste-
rim ki görüldüğü gibi ülkemi-
zin hızlı büyüyen dış ticareti 
limanlarımızda elleçlenen yük 
miktarlarını oldukça hızlı bir 
şekilde artırmaktadır. Bu yük 
artışına karşın limanlarımızın 
zamanında yatırımlarla bü-
yüyememesi gelecekte ciddi 
darboğazlar yaratabilecektir. 
Bugün birçok gelişmiş ülke 
limanlarında yaşanan darbo-
ğazlar beraberinde milyarlarca 
dolarlık kayıplara neden olaca-
ğı gibi ülkemizin gelişmesine 
ve büyümesinin de önüne en-
gel olacaktır. Bunun örnekleri 
yakın zamanda Amerika’da 
Avrupa’da yaşanmıştır. Bu ne-
denle limanlarımızın gelişi-
mi evrensel sürdürülebilirlik 
standartları çerçevesinde bir 
sürekliliğe sahip olmalıdır. 
TÜRKLİM tüm bu neden-
lerle limancılık sektöründeki 
gelişimin ve değişimin takipçisi 
olarak görevini en iyi şekilde ye-
rine getirmeye devam edecektir. 

ması, limanların üzerlerindeki 
ekonomik yüklerin mümkün 
olduğunca ortadan kaldırıl-
ması sonuçta dış ticaret başta 
olmak üzere ülke ekonomisi-
ne, büyümesine ve gelir artışı-
na fayda sağlayacaktır. Genel 
olarak hizmeti verenin kim 
olduğuna bakılmaksızın li-
mancılık hizmeti temel niteli-
ği ile “Kamusal” bir hizmettir. 
Limancılık faaliyetinden asıl 
faydayı sağlayan ülkenin te-
mel ekonomik ve sosyal dina-
mikleridir. Bu nedenle liman-
ların sorunlarının bugünden 
çözülmesi kamunun öncelikli 
hedefi ve stratejisi olmalıdır. 

Biz TÜRKLİM olarak li-
manların gelişimi için gerekli 
olan stratejilerin ana çerçeve-
sini; dijitalleşme, yeşil dönü-
şüm, bürokrasi, mevzuatın ve 
yatırım süreçlerinin sadeleşti-
rilmesi, liman yönetim modeli, 
liman geri sahalarının planlan-
ması ve demiryolu bağlantıla-
rı, Marmara Denizi’nde Özel 
Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi 
uygulaması olarak belirledik. 
Her bir başlık altında çalışma-
larımızı yürütüyor ve çalışma 
sonuçlarımızı gerek raporlarla 
gerekse basın bildirileri ile ka-
muoyu ile paylaşıyoruz.  

Liman işletmelerinin mevcut 
sorunları neler? Bu sorunla-
rın çözümünde kamu ve özel 
sektörün üzerine hangi so-
rumluluklar düşüyor?

Türkiye’nin geleceğe dö-
nük büyüme hedefleri içinde 
limanlarımızdaki yük artışları 
dikkate alınarak, hem mevcut 
limanlarımızın bu gelişmelere 
paralel olarak zamanında ka-
pasitelerini artırmaları ve hem 
de yeni liman projelerinin 
devreye alınması son derece 

“Liman Altyapıları 
Gelişmiş Olan Ülkelerin 
Küresel Rekabet Gücü Artar”

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir:
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 DFDS Akdeniz İş Birimi adı-
na DFDS Akdeniz İş Birimi 
Fransa & İspanya Rota Direk-
törü Önder Başboğa ve DFDS 
Akdeniz İş Birimi Fransa Acen-
te Direktörü Jimmy Marolle 
ödül törenine katıldı.

DFDS Akdeniz İş Birimi 
Başkanı Fransa & İspanya 
Rotası Direktörü Önder Baş-
boğa, şöyle konuştu: “Önce-
likle APPORTT paydaşlarını 
APPORTT’un 30’uncu yıldö-
nümü dolayısıyla kutluyorum. 

Bu etkinliğin bir parçası olmak 
harika bir duygu. Türkiye-İs-
panya arasında İzmir/Alsan-
cak-Tarragona hattında vermiş 
olduğumuz başarılı RO-RO 
hizmetlerinden dolayı bizi bu 
ödüle layık gören APPORTT’a 
teşekkür ederim. 

Ayrıca bu hatta çalışan müş-
terilerimize, hizmetlerinden 
dolayı Tarragona Limanı’na, 
Tarragona Acentemiz Arola’ya 
ve çalışmalarndan dolayı tüm 
paydaşlarımıza ve çalışma ar-

NAKLIYE ve konteyner en-
düstrisinde bölgesel uzman 
olarak tanınan Sidra Line, 
güçlü ekibi ile müşterilerin 
değişen talep ve ihtiyaçlarına 
yanıt veriyor. Teknoloji ve in-
san kaynaklarına yatırım yap-
mayı sürdüren firma müşte-
rilerine yüksek standartlarda 
hizmet sağlıyor.

Firma Hakkında bilgi ve-
ren Sidra Line Genel Müdü-
rü Fereç Kahveci, Akdeniz 
limanları arasında düzenli 
liner konteyner ve feeder hiz-
meti sunan firmanın yüksek 
kalitede nakliye hizmeti ile 
uzun vadeli bir işbirliği anlaş-
ması imzaladıklarını kaydetti. 

Son 2 yıldır tüm dünyayı 
etkileyen lojistik ve tedarik 
zincirinde yaşanan problem-
lere bir nebze çözüm suna-
bilmek hedefiyle yola çık-

tıklarını söyleyen Kahveci, 
“Sidra Line, kendi gemisi ve 
konteynerleri ile Türkiye Lib-
ya arasında en hızlı kontey-
ner hattını kurdu. Her hafta 
İstanbul Kumport ve İzmit 
Beldeport limanlarından 
Misurata ve Benghazi liman-
ları arasında ihracat ve ithalat 
servisi veriyor. 

Ülkemizin artan ihracat 
potansiyeli ile ihracata yeni 
başlayan firmalara birçok 
destek sunuyoruz. Ekonomik 
taşıma modelleri, mevzuat-
lar, gümrük süreçleri ve talep 
eden firmalara potansiyel 
alıcılara ulaşabilmeleri için 
gerekli verileri sağlıyoruz. 
Şuanda hizmetimiz ağırlıklı 
olarak denizyolu taşımacılığı 
olarak devam etse de tedarik-
çilerimiz vasıtasıyla ile kapı-
dan kapıya teslim hizmeti de 

sunuyoruz.” diye konuştu.
Türkiye’nin coğrafik ko-

numu ve üretici bir ülke ol-
ması nedeniyle denizyolu 
ticaretinde her zaman çok 
önemli bir noktada oluğunu 
altını çizen Sidra Line Ge-
nel Direktörü Jamal Elsahli, 
“Uzakdoğu’da başlayan kon-
teyner krizi ve durumu kendi 
lehine kullanan global hat-
ların uyguladığı astronomik 
navlunlar sonrası özellikle 
tüm Ortadoğu ve Avrupa ül-
keleri Çin’den tedarik edeme-
diği birçok ürünü Türkiye’den 
ithal ettiler. Eğer doğru poli-
tikalar uygulanır üretime ve 
ihracatçıya destek verilirse 
Türkiye’nin dünya genelinde 
ihracat payı artarak devam 
edecek. TÜRKLİM’in yayın-
lanan vizyon raporuna göre 
2050 yılında Türk limanla-

rında elleçlenen yük miktarı 
41 milyon TEU’ya ulaşacak. 
Denizci bir millet olarak çok 
sayıda armatör bulunduran 
ve gemi filosu güçlü bir ül-
keyiz. Alphaliner tarafından 
açıklanan konteyner gemi fi-
losu işleten armatörler dünya 
listesinde ilk 100’de sadece 3 
Türk şirketimiz var. Hedefi-
miz Türkiye’nin potansiyeli-
ni yerli şirketler olarak daha 
fazla kullanabilmek ve bu 

listede daha çok Türk şirketi 
görmek” dedi.

Dünya geneli artan karbon 
salınımı ve küresel ısınmada 
lojistik sektörünün önemli 
bir payı olduğunu söyleyen 
Fereç Kahveci sözlerine şöy-
le devam etti: “2020 yılında 
Dünya Denizcilik Örgütü 
IMO’nun uygulamaya koy-
duğu düşük sülfür yakıt ku-
ralı ile Denizcilik sektörünün 
karbon ayak izi ciddi bir şe-

kilde düşürüldü. IMO’nun 
standardı sülfür oranı yüzde 
0.5 olan VLSFO iken, mali-
yeti daha yüksek olsa da biz 
kendi gemilerimizde sülfür 
oranı yüzde 0.2 den daha dü-
şük olan MDO kullanımı ile 
karbon ayak izi en düşük şir-
ketler arasındayız.”

Sidra Line’nin 2022 yılı 
için büyüme ve yatırım plan-
ları ile ilgili bilgi veren Jamal 
Elsahli sözlerini şöyle tamam-
ladı: “ 2022 yılında servis 
ağımızı genişleterek daha 
fazla bölgeye hizmet sunma-
yı hedefliyoruz.  Sidra Line 
2022’de konteyner filosunu 
Çin’den tedarik ettiği yeni 
konteyner siparişleri ile 2 ka-
tına çıkarttı. Eylül ayı içinde 
yeni gemi yatırım planları ta-
mamlanarak ikinci servisimi-
ze başlayacağız.”

kadaşlarımıza teşekkür ediyo-
rum. DFDS olarak İzmir ve 
Tarragona limanları arasında 
Şubat 2020’de hizmete açtığı-
mız yeni hattımız, Türkiye ve 
İspanya arasında yük taşıyan 
nakliyeciler için şimdiden al-
ternatif bir rota haline geldi. 
Bu hatta önemli miktarda kara 
taşımacılığı yapıyoruz. Tarra-
gona limanının Akdeniz bölge-
sindeki RO-RO hizmetlerinin 
önemli bir parçası olmasına 
katkıda bulunmaktan mutlu-
luk duyuyoruz.”

Kadın Için Taşıyoruz” 
Projesi Aydın’da 

Ihracatçılarla Buluştu
DFDS Akdeniz İş 

Birimi’nin, Türkiye Kadın 

Girişimciler Derneği (KAGİ-
DER) iş birliği ile devam et-
tirdiği “Kadın İçin Taşıyoruz” 
projesini, Anadolu’daki kadın 
ihracatçılarla buluşturan dijital 
paneller serisi ikinci turunda 
Aydın’daki ihracatçılarla yeni-
den bir araya geldi. 

DFDS Akdeniz İş Biri-
mi ve KAGİDER iş birliği 
ile hayata geçirilen “Kadın 
İçin Taşıyoruz” projesi, Dünya 
Gazetesi’nin desteği ile ikin-
ci yılında da Anadolu’daki iş 
dünyası ve kadın ihracatçılar-
la dijital paneller aracılığıyla 
buluşmaya devam ediyor. Pa-
neller serisi farklı şehirlerde-
ki ihracatçılarla, sınırlarını 
Avrupa’dan, Kuzey Afrika’ya 

kadar genişleten projenin ka-
dın girişimcilere kazandırdık-
larını ve lojistikteki yeni fırsat-
ları masaya yatırıyor. Serinin 
son durağı ikinci turda yeniden 
Aydın şehri oldu. 

“Kadın İçin Taşıyoruz- Ana-
dolu Buluşmaları” Aydın bu-
luşmasına KAGİDER Yönetim 
Kurulu Üyesi Feyhan Kapralı, 
TOBB Aydın Kadın Girişimci-
ler Kurulu Başkanı Esen Türker, 
DFDS Akdeniz İş Birimi İtalya 
Rota Direktörü Ayberk Eskin 
ve Çağdaş Cam A.Ş CFO Betül 

Pirinç panelist olarak katıldı. 
Panelde DFDS Akdeniz İş 

Birimi İtalya Rota Direktörü 
Ayberk Eskin, DFDS Akdeniz 
İş Birimi olarak KAGİDER 
ile iş birliği içerisinde devam 
ettirdikleri projede müşterileri 
ve lojistik partnerleri ile kadın 
girişimciler arasında köprü 
görevi üstlendiklerini belirtti. 
Eskin, özellikle pandemi süre-
cinde kadın girişimcilere ve-
rilen her türlü desteğin hayati 
nitelik taşıdığına inandıklarını 
da sözlerine ekledi. 

DFDS ‘En Aktif Şirket’ Seçildi

Sidra Line Yeni Servislerle Büyümeye Yatırım Yapıyor

DFDS Akdeniz İş Birimi, 2021 APPORTT 
Ödülleri kapsamında “Tarragona Limanı’nın 
Dışa Yönelik Projeksiyon Ulaşımındaki En 
Aktif Şirket” seçildi.

MEDLOG Gemicilik, Türk 
Bayraklı gemileri ve bu gemi-
lerdeki Türk denizcileri ile bü-
yümeye devam ediyor. 2015 
yılında MSC Türkiye’nin ge-
mi işletmecisi olarak kurduğu 
Medlog Gemicilik, dünyadaki 
ekonomik krize rağmen yatırım-
larına devam ederek filosuna bir 
konteyner gemisi daha ekledi. 

İthalat konteynerlerinin 
ihracat konteynerlerini karşı-
lamadığı destinasyonlara ilave 

konteyner taşıması yapacak 
Türk bayraklı gemi, Türkiye’den 
yapılan ihracatlara ek kapasite 
ve ekipman avantajı sağlayacak. 
Medlog Gemicilik, tüm gemile-
rinde olduğu gibi Med Trabzon 
gemisini de tamamı Türk per-
sonel ile donatarak İzmir - Te-
kirdağ arası kabotaj seferleri ile 
işletmeyi planlıyor.

MSC Grubu, ülkemizin 
dünya ticaretinden daha fazla 
pay alması için Medlog Ge-

micilik ile yeni gemi yatırım-
ları yapıyor. Med Trabzon, 
Türkiye’nin en büyük transit 
konteyner limanı Asyaport’a 
gelecek ihracat yüklerini daha 
hızlı ulaştırarak ihracatçılara 
dünya pazarlarında rekabetçi 
avantajlar sağlayacak.

Portekiz bayraklı MSC GI-
ANNINA konteyner gemisi, 
Medlog Gemicilik tarafından 
satın alınarak devir teslim yapıl-
dıktan sonra Türk Bayrağı çekil-

di ve Med Trabzon ismini aldı. 
Bu gemilerle MSC’nin Tür-

kiye’deki ana transit limanı 
olan Asyaport’a uğrak yapan 
Oscar ve Gülsün sınıfı dün-
yanın en büyük gemilerine 
feeder servisi verilirken aynı 
zamanda Türk Bayrağı yatırı-
mı sayesinde Türkiye limanları 
arasında boş konteyner taşı-
ması yaparak doğru zamanda 
doğru yerde ekipman tedariki 
gerçekleştirilecek.

Medlog Gemicilik Filosuna 7’nci Gemiyi Ekledi



lamaları da vardı. Mercedes, 
Man, Scania, Iveco, Ford, 
Volvo, Daf, Renault başta 
olmak üzere hemen her mar-
ka hafif ve ağır ticari taşıtın 

YEŞIL Mutabakat, sınır-
da karbon uygulaması, sıfır 
emisyon hedefi, karbon ver-
gisi, karbon ayak izinin takibi 
yetmedi su ayak izinin takibi 
gibi giderek güçlenen ve geli-
şen kavramları hayata geçiren 
AB, iklim değişikliği ve çevre 
konusundaki tutarlılığını her 
alanda kanıtlıyor. Son olarak; 
kaynakların verimli ve yeni-
den kullanımına odaklanan ve 
çevre teknolojileri konusunda 
dünyanın en büyük fuarı olan 
IFAT, 30 Mayıs 3 Haziran ta-
rihleri arasında Münih’te ger-
çekleşti. 59 ülkeden 2 bin 984 
katılımcı ve 155 değişik ül-
keden gelen yaklaşık 119 bin 
ziyaretçi su, kanalizasyon, atık 
ve hammadde yönetimindeki 
yenilikleri, teknolojik deği-
şimleri ve uygulamaları görme 
fırsatı buldu. 

‘İklim koruması için güçlü 
bir yeniden başlangıç’ tema-
sıyla açılan fuarın gözdele-
ri arasında ticari araçlar ve 
bunlara ilişkin üstyapı uygu-

hi, Fliegl, Komatsu, Meiller, 
Caterpillar, Sennebogen, Li-
ebherr, Kramer, Hidromak, 
Kobelco gibi markaların çev-
re temizliği ve atık bertarafına 
hizmet edecek şekilde yaratıcı 
çözümlerle donatılmış üst ya-
pılar açısından geniş bir ürün 
yelpazesi sundu. Bu araçların 
temel özelliği ise neredeyse 
tümünün elektrikli, elektrikli 
değilse bile hibrit olmalarıy-
dı. Kentiçi lojistiğine yönelik 
elektrikli araçlar, süpürge ve 
çöp toplama araçları ve araç 
üstü uygulamaları, itfaiye, yol 
yıkama, zor arazi koşulların-
da hizmet vermek üzere Uni-
mog gibi araçlar, damperli si-
lobaslar, Türkiye gibi kentsel 
dönüşüm nedeniyle dehşet 
verici boyutlarda hafriyat atı-
ğı oluşan bir ülkenin olmazsa 
olmazı durumdaki, hafriyatı 

yeniden kullanılabilir hale ge-
tiren dev makineler büyük bir 
şov yaptılar. 

İTO tarafından organize 
edilen üç ayrı pavilyonun ya-
nı sıra bağımsız olarak katı-
lım sağlayan Türk şirketleri 
önemli iş bağlantılarına imza 
attılar. Türkiye’den katılım 
sağlayan 98 firmanın içinde 
çoğu elektrikli araçlar ve araç 
üstü uygulamalarla sergileme 
yapan firmalarımız büyük 
ilgi çekti.  IFAT’da; Efe En-
düstri, Hidro-Mak, Kademe, 
Kazeloğulları, Kozmaksan, 
Orakçı, Özcihan, Özçelikler, 
Rasim Makina, TDI,  Üstün-
El gibi firmalar, Avrupalı ra-
kipleriyle boy ölçüştü. 

çevre teknolojileri ve iklim 
koruma alanında sunduğu 
üst yapı olanakları fuarda ge-
niş bir sergileme alanı buldu. 
Bunların yanı sıra Mitsubis-

Çevre Koruması ve İklim Değişikliği İle
Mücadelede Avrupa’nın Tavizi Yok
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IFAT Münih 2022: 
Iklim koruması için güçlü 

bir yeniden başlatma
Pandemi nedeniyle 4 yıl ara-

dan sonra gerçekleşen IFAT; 
plastik, yapı malzemeleri ya da 
su gibi çevre ve iklim koruması 
için sürdürülebilir kaynak yö-
netimi çözümlerinin sergilen-

diği bir platform. Fuarın orga-
nizatörü olan Messe München 
Genel Müdürü Stefan Rum-
mel bir açıklama yaparak; “Bü-
yük bir sergi, yoğun bilgi akta-
rımı, ağ oluşturma için IFAT 
Münih 2022, açık şekilde il-
ham kaynağı oldu. Fuar, çevre 
teknolojilerinin büyük potan-

siyelini yansıtarak su, kanali-
zasyon, atık ve hammaddeler 
için dünyanın lider platformu 
olarak, koronavirüs öncesi se-
viyelere yaklaştı” dedi.  

IFAT Münih Danışma Ku-
rulu Başkanı Dr. Johannes F. 
Kirchhoff, bu açıklamalara 
şunları ekledi: “Bu zorlu dö-
nemde ticaret fuarına yüksek 
uluslararası katılım etkileyi-
ciydi. IFAT, döngüsel ekono-
mi ve çevre endüstrisi için çok 
önemli, sürdürülebilir bir itici 
güç olduğu için bu kadar güç-
lü bir yeniden başlangıç yaptı.”

Plastikten suya: 
Kapalı döngülere odaklanın

Döngüsel ekonomi, fuarda 
her zamankinden daha fazla 
öne çıktı. Açılışta, Almanya 
Çevre Bakanı Steffi Lemke 
şunları vurguladı: “Düzgün 
işleyen bir döngüsel ekonomi, 
birincil kaynakları korur, ba-
ğımlılıkları azaltır ve iklim ile 
biyolojik çeşitliliğin korun-
masına önemli bir katkı sağ-
lar. Politikam; döngüsünün 
tüm aşamalarında döngüsel 

ekonomiyi güçlendirmeye 
yardımcı olmayı ve çevre ko-
rumayı çekici bir iş modeli 
haline getirmeyi amaçlıyor.”

IFAT’a büyük bir katılım 
sağlayan Mercedes Benz’in 
Özel Kamyonlar Başkanı Dr. 
Ralf Forcher ise fuar için; 
“belediye sektörü için dün-
yanın önde gelen ticaret fua-
rı olarak çok yönlü endüstri 

çözümlerimizi deneyimlemek 
için ideal bir platform sağlı-
yor” şeklinde konuştu.

IFAT Münih; bir önce-
ki etkinliğe kıyasla, Çin ve 
Rusya’dan gelen güçlü katılım 
eksik olsa da; 18 salonun ta-
mamı ve Messe München’in 
açık alanının büyük bir bölü-
münü kaplayan toplam 260 
bin metrekarelik bir alanda 

gerçekleşti. Konferans prog-
ramında bilgilerini paylaşan 
300’den fazla uzman yer aldı 
ve çok sayıda canlı gösteri ve 
rehberli çözüm turu yapıldı.  
Oluşturulan Start-up alanın-
da, 16 ülkeden 49 start-up bir 
araya getirildi. Avrupa’nın yanı 
sıra Japonya, Kanada, Güney 
Kore ve ABD’den 15 uluslara-
rası ortak pavyon açıldı. 

FUAR
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co modu ise yakıt tüketiminin 
daha da azalması sağlanıyor. 

Son olarak, bir tavan rüz-
garlığı, yan rüzgarlıklar, devre 
dışı bırakılabilir bir kompre-
sör ve üç dakika sonra oto-
matik motor durdurma sunan 
Fuel Eco+ Paketi ile yakıt 
tüketiminde ek yüzde 5’e va-
ran iyileştirme sağlanabiliyor. 
Tüm bu teknolojilerin bir-
leşimi, önceki nesil Renault 
Trucks D Wide ve C 2,3 m 
ile karşılaştırıldığında yüzde 
10’a kadar daha fazla yakıt ta-
sarrufu sunuyor.

Renault Trucks D: 
yeni bir güç aktarma sistemi 
ve yeni Optishift otomatik 

şanzıman
5 ve 8 litrelik motorlara 

sahip Renault Trucks D, yeni 
8 vitesli Optishift şanzıman 
ile donatıldı. Bu tam otoma-
tik şanzıman, düşük hızlarda 
daha iyi yol tutuşu, iyileş-
tirilmiş yakıt verimliliği ve 
gelişmiş sürüş konforu sağlı-
yor. Yeni Optishift otomatik 

SÜRÜCÜLERIN şehir içi 
bölgelerdeki görevleri, sıkışık 
şehir merkezlerindeki tesli-
matlar, diğer yol kullanıcıları 
ve yüklerin güvenliğinin sağ-
lanması için yaşanılan stres, 
üretkenliği sürdürme gerek-
liliği nedeniyle çok zorlu 
oluyor. Renault Trucks, bu 
görevleri kolaylaştırmak hem 
sürücülerin hem de araçların 
performansını artırmak için 
mümkün olan her türlü çözü-
mü sunuyor. 

Renault Trucks D Wide 
ve C 2.3 m’nin 2023 model-
lerinde yeni DE11 motoru 
bulunuyor. Bu motor, alevleri 
yanma odasının içine yeniden 
yönlendirerek mevcut oksi-
jenin kullanımını optimize 
eden ve böylece yanmayı iyi-
leştiren patentli Dalga Piston 
teknolojisine sahip. Ayrıca 
motora daha yüksek hassasi-
yetli yeni enjektörler entegre 
edildi. Renault Trucks, basınç 

etkinliğini artır-

mak üzere bağlantı kolları, 
pistonlar ve krank milini ye-
niden tasarlayarak ve karter 
gazı kontrolünü optimize 
ederek sürtünme kaybını a-
zaltmak için çözümler üretti. 
İyileştirilmiş tepki süresine sa-
hip yeni yüksek performanslı 
bilya yataklı turbo şarj ve dü-
şük viskoziteli yağ ile birleşti-
rilmiş değişken akışlı bir yağ 
pompası da geliştirildi. Ayrı-
ca Renault Trucks, optimize 
edilmiş art işletme sistemi ve 
yeni bir motor kontrol ünitesi 
kullanmayı tercih etti. 

Renault Trucks D Wide ve 
C 2.3 m, yeni nesil Optidriver 
şan- zıman donanımına 

sahip. Opsi-
yonel o-

lan E-

yor. Çevredeki alanın tek bir 
görüntüde ve kör noktalar ol-
madan görüntülenmesi, çar-
pışma ve kaza riskini azaltıyor. 

Renault Trucks D, D Wide 
ve C 2.3 m’nin iç dizaynı ise 
mükemmel görsellik ve araç 
içi konfor için yeniden ta-
sarlandı. Koltuklar, yataklar, 
yenilenen kabin tasarımına 
uygun olarak yeni bir kumaşla 
kaplandı ve kontrol düğmele-
ri, yeni bir beyaz arka aydın-
latma ile hazırlandı. 

Taşımacılık uzmanlarının 
işletme maliyetlerini azalta-
rak karlılıklarını artırmaları-
na yardımcı olmak için araç-
lar, Renault Trucks’ın gerçek 
zamanlı filo izleme ve yöne-
tim sistemi olan Optifleet a-
boneliği ile birleştirilebiliyor.

Optifleet, uygulamada 
map modülünü kullanarak 
teslimatların gerçek zamanlı 

izlenmesi sayesinde, zaman ve 
kat edilen mesafe açısından 
rotaları optimize ediyor.

Check modülü, araçların 
enerji tüketimini takip eder-
ken Ecoscore özelliği, sürücü 
özelinde teknik verilerin (ya-
kıt tüketimi, rölantide bek-
leme yüzdesi, fren kullanımı 
vb.) uzaktan izlenmesini sağ-
lıyor. Bu sayede sürücü per-
formansının analizi sayesinde 
sürüş eğitimi alması gereken 
sürücülerin belirlenmesi ile 
yakıt tüketimini optimize et-
mek ve CO2 emisyonlarını 
azaltmak mümkün olabiliyor. 

Son olarak Renault Trucks, 
araçları için özel Start & Dri-
ve bakım anlaşmaları sunarak, 
taşımacılık profesyonellerinin 
araç hizmet süresini en üst 
düzeye çıkarmasına ve mali-
yetlerini öngörülebilir şekilde 
yönetmesine destek oluyor.

şanzıman, Renault Trucks D 
4x4 kamyonda da opsiyonel 
olarak sunuluyor. Yakıt tüke-
timini daha da azaltmak için 
bir seçenek olarak Eco modu 
da bulunuyor.

Son olarak Eco+ Fuel Pa-
keti, ek yakıt tasarrufu sağ-
lıyor. Tüm bu teknolojilerin 
birleşimi, önceki nesil Re-
nault Trucks D ile karşılaş-
tırıldığında yüzde 9’a varan 
oranda iyileştirilmiş yakıt 
tasarrufu sağlanabileceği an-
lamına geliyor.

Gelişmiş güvenlik 
ve araç içi konfor

Renault Trucks dağıtım yel-
pazesinde de iyileştirilen sürü-
cü konforu, Renault Trucks’ın 
öncelikli odaklandığı konular 
arasında yer alıyor. 

Renault Trucks D, D Wi-
de ve C 2.3 m, daha fazla gü-
venlik için BirdView sistemi 
ile donatıldı. Aracın dışına 
yerleştirilen dört kamera, 7” 
LCD ekranda gerçek zamanlı 
olarak panoramik bir görüntü 
sağlıyor. Bu özellik, sürücüye 
çok yönlü bir kullanım sunu-

Yeni Renault Trucks Kamyonlar 
Düşük Yakıt Tüketimi İle
CO2 Salınımını Azaltıyor

Renault Trucks D, D Wide ve C 2.3 m 2023 
modelleri, motor optimizasyonu, yeni 
şanzıman donanımı ve Fuel Eco+ paketi 
sayesinde yakıt tüketimini ve buna bağlı 
olarak CO2 emisyonlarını yüzde 10’a kadar 
azaltacak şekilde sunuluyor. 

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

1992’den bugüne
Türkiye-İngiltere hattında 

ekspres servis
www.bestnakliyat.com.tr
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Glasgow
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ULUSLARARASI gazeteciler, 
etkinlikte dünyanın ilk ağır sınıf 
elektrikli kamyonu eActros ile 
markanın amiral gemisi Actros 
L’yi yakından tanıma ve kullan-
ma fırsatına sahip oldular. 

Üç veya dört batarya pake-
ti ile tercih edilebilen ve 400 
km’ye kadar menzil sunan 
eActros’lar, 160 kW’a kadar 
anlık güç ile şarj edilebiliyor.

Daimler Truck, Haziran 
2021’de dünya lansmanını 
gerçekleştirdiği ve Wörth 
Fabrikası’nda seri üretimi-
ne başladığı dünyanın ilk 
ağır sınıf elektrikli kamyonu 
eActros’u, “Sürüş Deneyimi” 
adını verdiği etkinlikte ulus-
lararası gazetecilere tanıttı. 
eActros’un yanı sıra mar-
kanın amiral gemisi Actros 
L’yi de yakından tanıma ve 
kullanma fırsatı sunan şirket, 
Avrupa’nın her köşesinden 
yaklaşık bin katılımcı için 
birkaç hafta süren bir müşteri 
etkinliği düzenledi. Söz ko-
nusu etkinlikte ise müşterilere 
altyapı, hizmetler ve elektrikle 
çalışan kamyonlar hakkında 
ayrıntılı bilgiler verilecek. Ay-
rıca müşteriler, eActros 300’ü 
zorlu rotalarda ve gerçekçi 
yüklerle kullanma fırsatına da 
sahip olacaklar.

Mercedes-Benz yıldızı 
taşıyan ilk seri üretim 

elektrikli kamyon eActros, 
400 km’ye kadar 

menzile sahip
Modeline bağlı olarak üçlü 

veya dörtlü batarya paketleri 
bulunan ve menzili 400 km’ye 
kadar çıkabilen eActros’lar, 
160 kW’a kadar şarj edilebili-
yor. Üçlü bataryalar, 400A’lık 
bir şarj akımına sahip standart 
bir DC hızlı şarj istasyonunda 
bir saatten biraz uzun sürede 
yüzde 20’den yüzde 80 oranına 
kadar şarj edilebiliyor. 

Daimler Truck, günlük dağı-
tım operasyonları için oldukça 
ideal olan eActros’ları, nakliye 
firmalarına e-mobiliteye geçiş-
lerinin her aşamasında destek 
sağlayabilmek için danışmanlık 
ve servis hizmetleri dahil olacak 

şekilde kapsayıcı bir sistemle o-
luşturdu. Böylece marka, müm-
kün olan en iyi araç kullanma 
deneyimini sunmanın yanı sıra 
maliyet optimizasyonunda ve 
şarj altyapısının oluşturulma-
sında da destek sağlayacak.

Seri üretim eActros ilk etap-
ta Almanya, Avusturya, İsviçre, 
İtalya, İspanya, Fransa, Belçika, 
Birleşik Krallık, Danimarka, 
Norveç ve İsveç’te piyasaya sü-
rülürken diğer pazarlar için de 
çalışmalar devam ediyor.

eActros Longhoul 2024’te 
seri üretime hazırlanıyor
Elektrikli araçlar konusunda 

uzun yıllardır önemli Ar-Ge 
çalışmalarına imza atan şirket, 
tek şarj ile yaklaşık 500 kilo-
metre yol kat edebilen eActros 
LongHaul’u da 2024 yılında se-
ri üretime hazır hale getirmeyi 
planlıyor. 40 tonluk kamyonun 
ilk prototiplerinin çeşitli test-
lerini gerçekleştirmeye başla-

TIRSAN, üretim ve Ar-Ge 
gücüyle Avrupa’nın en ge-
niş  ürün gamını üretebilen 
tek üretici olarak, Adapazarı 
Mega Kampüs’ünde ürettiği 
her sektördeki müşterileri-
nin ihtiyaçlarını karşılayan, 
en verimli, kaliteli ve uzun 
ömrürlü araçlar ile  70’ten 
fazla ülkedeki müşterilerinin 
rekabet gücünü sürekli art-
tıryor. Son 5 sene içerisinde, 
TIM İlk 1000 İhracatçı Fir-
ma Listesi’nde her zaman ilk 
20’de treyler sektörünü tüm 
otomotiv sektörünün zir-
vesine taşıyan Tırsan 2021 
sonuçlarıyla da sektörün gü-
cüne güç kattı. 

Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin (TİM) açıkladı-
ğı İlk 1.000 İhracatçı Firma 
Listesi’nde gene zirvede yer 
alan Tırsan, 2021 yılında 
gerçekleştirdiği 237.9 mil-
yon dolar ihracat ile Otomo-
tiv sektöründe 14’üncü genel 
sıralamada ise 84’üncü sırada 
yer aldı.  

Yüzde 100 Türk sermayeli 
üretici

Tırsan, 2021 ISO 500 
listesinde otomotiv sektö-
rünün en büyük yüzde 100 
Türk sermayeli üreticisi ol-
du. Her sene İstanbul Sanayi 
Odası tarafından yayınlanan 
Türkiye’nin 500 Büyük Sana-
yi Kuruluşu Araştırması ISO 
500 genel listesinde, 2021 
yılı üretim performansıyla 
bir önceki seneye göre 38 sıra 
birden yükselerek 116’ncı ve 
ihracat performansıyla da 7 

sıra yükselerek 69’uncu sıra-
da yerini aldı. 

Tırsan, ISO 500 motor 
taşıtları üreticileri listesinde, 
8’inci sırada yerini aldı ve 
Türkiye’nin yüzde 100 Türk 
sermayeli en büyük otomotiv 
sektörü üreticisi oldu.

Tırsan, Avrupa’nın en ge-
niş ürün gamını üreten tek 
üretici olarak 70’ten fazla 
ülkedeki müşterilerinin re-
kabet gücünü artırıyor. 

Türkiye’nin ilk Ar-Ge 
Merkezi’nde geliştirdiği yeni-

likçi ürünleriyle sektöre yön 
veren Tırsan; 2021 yılında ba-
şarılarını sürdürdü. Haftada 
1 patent alan Tırsan, Turkish 
Time bağımsız araştırmasın-
da tüm sektörler içerisinde en 
çok patent alan 3’üncü, çalı-
şan başına patent sayınına gö-
re de 1’inci sırada yerini aldı.

Tırsan, treyler sektörünün 
en prestijli inovasyon ödülü 
olan “2021 Avrupa İnovas-
yon Ödüllerinde 4 ödül bir-
den kazandı.  Böylece, yal-
nızca son 3 dönemde 7 farklı 
kategorinin hepsinde ödül 
alarak bu kadar kısa sürede 
bu başarıya imza atan ilk ve 
tek şirket unvanını aldı.

yan şirket, bu yıl içinde aracın 
sürüş denemelerini halka açık 
yollarda başlatmayı amaçlıyor. 
eActros LongHaul, “megawatt 
şarj” olarak adlandırılan yük-
sek performanslı şarjı da müm-
kün kılıyor.

eActros 300 ve eActros 400 
olmak üzere eActros’un farklı 

modelleri için de çalışmalar 
sürdürülürken, kamu hizmeti 
kullanımına yönelik üretilecek 
eEconic’in de Temmuz ayında 
yollara çıkması planlanıyor. eE-
conic, Wörth’te üretilen ikinci 
tamamen elektrikli seri üretim 
araç olacak.  

Batarya elektrikli Mercedes-
Benz eEconic, 30 Mayıs-3 
Haziran 2022 tarihleri ara-
sında Münih’te düzenlenen 
dünyanın önde gelen su, ka-
nalizasyon, atık ve hammadde 
yönetimi fuarı IFAT’ta ticari 
fuar prömiyerini yaptı. Daha 
düşük gürültü emisyonlarına 
sahip olan eEconic, bu sayede 
erken saatlerde gerçekleştirilen 

kentsel uygulamalara uygun ya-
pısıyla öne çıkıyor.

Daimler Truck, 2039 yılına 
kadar Avrupa, Japonya ve Ku-
zey Amerika’da yalnızca işle-
timde CO2 nötr olan yeni araç-
lar sunmayı hedefliyor. 2022’de 
Mercedes-Benz eEconic’i 
piyasaya sunacak olan şirket, 
ilave olarak CO2 nötr araçları 
şimdiden planlıyor. Bu 10 yı-
lın ikinci yarısında şirket, araç 
yelpazesini hidrojen bazlı yakıt 
hücreleriyle çalışan seri üretim 
araçlarla daha da desteklemeyi 
planlıyor. Daimler Truck, 2050 
yılına kadar CO2’siz ulaşımı 
yollara çıkarmak nihai hedefi 
ile çalışmalarına devam ediyor.

M E R C E D E S - B E N Z 
Türk, Mayıs ayında üretti-
ği bin 426 adet kamyonun 
763 adedini Avrupa ülkele-
rine ihraç etti.  

Mayıs ayında Türkiye 
iç pazarına 285 adet kam-
yon, 594 adet de çekici ol-
mak üzere toplam 879 adet 
kamyon satışı gerçekleştiren 
Mercedes-Benz Türk, Türkiye 
pazarındaki başarılı perfor-
mansını ihracatta da sürdürü-
yor. Şirket, Mayıs ayında Ak-
saray Kamyon Fabrikası’nda 

ürettiği bin 426 adet kamyo-
nun 763 adedini Avrupa ülke-
lerine ihraç etti.

Yüksek standartlarda 
ve kalitede üretim yapan 
Mercedes-Benz Türk Ak-
saray Kamyon Fabrikası, 
Batı ve Doğu Avrupa’da 
10’dan fazla uluslararası pa-
zara kamyon ihraç ediyor. 
2022 yılının ilk 5 ayında 
Türkiye’den ihraç edilen her 
10 kamyondan 7’sini üreten 
şirket, gelenekselleşen lider-
liğini sürdürüyor.

Dünyanın İlk Ağır Sınıf Elektrikli Kamyonu 
eActros 400 Km’ye Kadar Menzil Sunuyor

MB Türk Yılın
İlk Beş Ayında En 
Çok Kamyon İhraç 
Eden Şirket Oldu

Tırsan 1.1 Milyar Dolarlık 
İhracat Gerçekleştirdi

Avrupa’nın her 
yerinden kamyon 
müşterilerini e-
mobilite ile daha 
yakından tanıştırmayı 
hedefleyen Daimler 
Truck, Almanya’da 
“Sürüş Deneyimi” 
adını verdiği bir 
etkinlik düzenledi. 

TİM İlk 1000 
İhracatçı Firma 
2021 sonuçları 
yayınlandı. Tırsan, 
2021’de de treyler 
sektörünü zirveye 
taşırken, son 5 
senedir sürdürdüğü 
başarısıyla 1.1 
milyar dolar ihracat 
gerçekleştirdi.  
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ve Satış Başkanı Asako Hos-
hino, “Chris Ramsey ve Pole 
to Pole keşif ekibiyle ortak-
lığımızı duyurmaktan gurur 
duyuyoruz” dedi. “Tamamen 
yeni, ve elektrikli Ariya cros-

Gliwice/Polonya ve Atessa/
İtalya’daki tesislerinde üre-
tilecek. 2024 yılı ortasında 
hayata geçirilmesi planlanan 
yeni projeyle ortaya çıkacak 
araç, TME’nin büyük hacim-
li ticari araç segmentindeki 
ilk ürün olacak.

Bu anlaşma, Stellantis’in 
tüm yazılım alanlarını yüksek 
performanslı bilgisayarlarda 
birleştirme planını kolaylaştıra-
cak, tüm temel araç alanlarında 
yüksek performanslı, düşük 
enerjili Snapdragon Automo-
tive Platforms çözümlerinden 
yararlanacak ve Stellantis’in 
stratejik bileşenler üzerindeki 
tedarik zincirini güvenceye al-
maya katkıda bulunacak.

2012 yılında Toyota’nın 
Stellantis’in Fransa’daki 

Yılın Otomobili” ödülünü ka-
zanmaktan dolayı büyük gu-
rur duyuyoruz. Yeni teknoloji-
ye sahip platformumuz, motor 
performansımız, konforlu iç 
mekanımız ve etkileyici tasa-
rımımız ile kullanıcılarına far-
kındalık yaratan bir otomobil 
sunuyoruz. Türkiye’de her 
geçen gün artan SUV müşte-
rileri üzerinde güçlü bir etki 
bırakan Tucson’un kazandığı 
OGD Yılın Otomobili ödülü 
ve jüri üyelerinin yüksek pu-

MART 2023’te yola çıkacak 
olan Chris Ramsey ve Nissan 
Ariya e-4ORCE ekibi, -30⁰C 
ile 30⁰C arasında değişen 
tahmini sıcaklıklarla, çeşitli 
bölgeler ve kıtalar arasında 
27 bin kilometreden faz-
la seyahat edecek. Ramsey, 
Antarktika’ya geçmeden ön-
ce Kuzey Kutbu’ndan Kuzey, 
Orta ve Güney Amerika’ya 
doğru ilerlerken herhangi bir 
araçla kutuptan direğe giden 
ilk kişi olacak.

Rotada, dünyanın en zor-
lu, acımasız ve yine de güzel 
manzaralarından bazıları 
aşılacak. Karla kaplı buzul 
manzaralarından tehlikeli 
dağ tırmanışlarına ve uçsuz 
bucaksız çöl kum tepelerine 

YENI büyük hacimli ticari 
araç, mevcut ortaklık kapsa-
mında TME’nin kompakt ve 
orta hacimli ticari araç serisi-
ni tamamlayarak Dare For-
ward 2030 (2030’a Cesaretle) 
stratejik planı doğrultusunda 
Stellantis’in Avrupa’daki ha-
fif ticari araç (HTA) varlığını 
güçlendiriyor. Bu yeni ortak-
lık ile TME müşterileri, Stel-
lantis tarafından hafif ticari 
araç segmentinde sunulan en 
güncel, sıfır emisyon tekno-
lojilerinden yararlanacak.

Otomotiv ve mobilite dün-
yasının en büyük grupları 
arasında yer alan, geleceğin 
teknolojilerini adapte etme 
konusunda bir rol üstlenen 
Stellantis, stratejik ortaklık 
çalışmaları ile teknolojik ye-

ALANINDA uzman Türk 
otomotiv gazetecileri tarafın-
dan birinciliğe layık görülen 
Tucson, 64 jüri üyesinin oyla-
rıyla zirveye oturdu. Satışa su-
nulduğu tüm pazarlarda büyük 
beğeni toplayan Hyundai Tuc-
son, 7 finalist otomobil arasın-
dan prestijli “OGD 2022 Yılın 
Otomobili” unvanını kazanır-
ken aynı zamanda yenilikçi ve 
benzersiz tasarımıyla da jüri 
üyelerinden en yüksek puanı 
topladı. Hyundai Assan Genel 

kadar Nissan Ariya kutup 
noktaları macerası, nefes ke-
sici ve keşfedilmemiş bölge-
lerden geçecek.

Nissan Genel Müdür Yar-
dımcısı, Küresel Pazarlama 

niliklerin öncüsü olmayı sür-
dürüyor. Bu kapsamda Stel-
lantis N.V. ve Toyota Motor 
Europe N.V. (TME), batarya 
elektrikli versiyon dahil ol-
mak üzere yeni bir büyük 
hacimli ticari araç anlaşma-
sıyla mevcut ortaklıklarının 
kapsamını genişlettiklerini 
duyurdu. Yeni araç, anlaşma 
kapsamındaki üçüncü gövde 
tipini oluşturuyor. Kompakt, 
orta hacimli ve şimdi de bü-
yük hacimli hafif ticari araç 
ile hafif ticari araç ürün gamı 
tamamlanmış oluyor.

2024’te yollarda olacak
Stellantis, TME’ye Toyo-

ta markası altında Avrupa’da 
satmak üzere yeni büyük ha-
cimli bir ticari araç tedarik e-
decek. Yeni araç, Stellantis’in 

Müdürü Murat Berkel, Inter-
city İstanbul Park Pisti’nde 
yapılan ödül töreninde OGD 
Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk 
Sandık’ın elinden bu prestijli 
ödülü alırken, yaptığı konuş-
masında da tüm jüri üyelerine 
ve Tucson’u tercih eden Türk 
tüketicilerine teşekkür etti. 

Hyundai Assan Genel Mü-
dürü Murat Berkel ayrıca ka-
zandıkları ödülle ilgili olarak, 
“Popüler SUV modelimiz 
Tucson ile “OGD Türkiye’de 

ile, Nissan Ariya’nın Chris 
ve ekibi için zorlu tamamen 
elektrikli yolculuklarında 
mükemmel bir yol arkadaşı 
olacağına eminiz.”

Bu zorlu ve heyecan veri-
ci macera, şirketin merkezi 
odak noktası elektrifikas-
yon ile mobilite ve ötesini 
güçlendirmeye yönelik uzun 
vadeli vizyonu olan Nis-
san Ambition 2030’u des-
tekliyor. Vizyon, müşteri 
yolculuklarını ve toplumu 
güçlendiren heyecan verici 
araçlar ve teknolojiler sun-
mayı amaçlıyor.

Dondurucu Kuzey Kut-
bu ve Antarktika koşullarına 
hazırlık olarak, Ramsey’in 
Nissan Ariya e-4ORCE keşif 

tüm anlaşmalarımızda ol-
duğu gibi bu birliktelikte de 
kapsamı genişletirken esas 
hedefimizi operasyonel mü-
kemmellik olarak belirledik.” 
şeklinde konuştu.

Toyota Motor Europe 
Başkanı ve CEO’su Matt 
Harrison ise, “Bu başarılı 
ortaklığı yeni bir büyük ha-
cimli ticari araç ile genişlete-
bildiğimiz için mutluyuz. Bu 
yeni ekleme ile Toyota’nın 

lerden biri. Sofistike bir tasa-
rıma sahip olan Tucson, motor 
performansı ve yakıt verimlili-
ğiyle öne çıkarken bunlara ek 
olarak Ön Çarpışma Önleme 

seferi, yükseltilmiş lastikler 
ve süspansiyon ile zorlu ara-
zilerde yürüyüşe uygun özel 
bir sağlam dış cephe ile de-
ğiştirilecek. Bir diğer modi-
fiye edilmemiş Nissan Ariya 
e-4ORCE ise, Amerika kıta-
sında bir destek aracı olarak 
görev yapacak.

e-4ORCE, yumuşaklık ve 
denge için güç çıkışını ve fren 
performansını doğru şekilde 
yöneten Nissan’ın en gelişmiş 
dört çeker kontrol teknolo-
jisidir. Sistem, ıslak ve karlı 
yollar dahil olmak üzere çe-
şitli zeminlerde, sürüş stilinde 
değişiklik yapılmasına gerek 
kalmadan amaçlanan sürüş 
çizgisini izleyerek sürücünün 
güvenini artırıyor.

Avrupalı müşterilerine yö-
nelik hafif ticari ürün gamı 
tamamlıyor. Yeni hafif ticari 
araç, Hilux pick-up, Proace 
ve Proace City’nin yanı sıra 
Toyota’nın hafif ticari araç 
pazarındaki büyüme hedefle-
rine önemli bir katkı sunacak 
ve Toyota’nın hafif ticari araç 
pazarının tüm segmentlerin-
de bir ulaşım çözümü sun-
masını sağlayacak” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Asistanı (FCA) ve Kör Nok-
ta Çarpışma Önleme Asistanı 
(BCA) gibi sınıfının en iyisi 
güvenlik özellikleriyle de ideal 
bir sürüş deneyimi sunuyor.

sover SUV, daha ileriye, daha 
kolay ve konforlu bir şekilde 
gitmenizi sağlıyor. Çeşitli 
yüzeylere göre gelişmiş sta-
bilite ve çekiş sağlayan e-
4ORCE kontrol teknolojisi 

Hordain fabrikasında üre-
tilen orta boy hafif ticari 
aracı ile başlayan Stellantis ve 
TME iş birliği, 2019 yılında 
Stellantis’in İspanya’nın Vi-
go kentindeki fabrikasında 
üretilen kompakt boyutlu 
hafif ticari araç ile devam et-
ti. Büyük hacimli hafif ticari 
araç ile, sadece Stellantis ve 
TME arasındaki iş birliğinin 
kapsamı genişlemekle kalmı-
yor, aynı zamanda Toyota’nın 
Avrupa’da hafif ticari araç 
çeşitliliği de tamamlanıyor 
olacak. Bunun dışında her 
iki şirketin de geliştirme ve 
üretim maliyeti optimizasyo-
nundan faydalanmasına ola-
nak tanıyacak.

Stellantis CEO’su Carlos 
Tavares, “Stellantis olarak 

anları, bu modelimizi tercih 
edenlerin de doğru bir seçim 
yaptıklarını destekliyor. Ayrı-
ca Tucson, yüzde 12’lik pazar 
payıyla da SUV segmentin-
deki iddiamızı artırmaya yar-
dımcı oluyor” dedi.

Kompakt SUV, 1.6 T-GDI 
hibrit dahil olmak üzere kendi 
segmentinde sunduğu benzinli 
ve dizel motor seçenekleri, 4x2 
ve 4x4 HTRAC güç aktarma 
organları ile kullanıcılarına ay-
rıcalık sağlayan üstün model-

Tamamen Elektrikli Nissan
Kutup Macerasına Çıkacak

Nissan, Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na 
dünyanın ilk tamamen elektrikli sürüş 
macerasını üstlenmek için İngiliz maceracı 
Chris Ramsey ile ortaklığını duyurdu.

Stellantis ve Toyota Elektrikli Dahil 
Ticari Araç Üretimine Giriyor

Türkiye’de Yılın Otomobili Hyundai Tucson
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dislik ekipleri tek bir tesis-
te birleşiyor. Mühendislik 
ekiplerinin birleşmesi, şirket 
içi ve şirket dışı iş birlikleri-
nin gelişmesi ile Allison’ın 

yeni ürünleri ve teknoloji-
leri pazara daha hızlı, da-
ha verimli bir şekilde sun-

masına olanak tanıyacak.
Allison Transmission 

Yönetim Kurulu Başkanı 
ve CEO’su Dave Graziosi, 

ALLISON’IN Indianapo-
lis’teki genel merkezi ve ana 
üretim üssünde bulunan son 
teknoloji ile donatılan te-
siste Allison mühendisleri, 
Dünyanın Çalışma Şekli-

ni Ge-
l i ş t i r m e 
m i s y o n u n u 
d e s t e k l e m e k 
için ticari araç en-
düstrisindeki yeni teknolo-

jilere odaklanacak-
lar. İnovasyon 
Merkezi’nde şu 

a n d a 
yaklaşık 300 Allison ça-

lışanı bulunuyor ve birden 
fazla lokasyondaki mühen-

CONTINENTAL’IN yeni 
performans lastiği SportCon-
tact 7 tasarımı ve estetiğiyle 
hem Red Dot hem de iF Tasa-
rım Ödüllerinin sahibi oldu. 
Lastiklerin tarz, fonksiyon ve 
tasarım açısından da mükem-
mel olabileceğini kanıtlayan 
Continental, SportContact 
7 ile en prestijli uluslararası 
tasarım ödüllerinin ikisini 
birden kazandı.

Continental EMEA Böl-
gesi Yenileme Pazarından 
sorumlu Strateji, Analiz ve 
Pazarlama Başkanı Enno 
Straten, “Amiral spor ürü-

MEVCUT ortamda lastik-
te yeniden kaplama büyük 
önem taşıyor. Avrupa’nın Fit-
for-55 iklim planı öncelikli 
olarak daha çevreci uygula-
maları teşvik ederken, sektör 
aynı zamanda giderek artan 
bir maliyet etkisiyle karşı kar-
şıya bulunuyor.  

Sürdürülebilir Gerçek-
lik Anketi’ne göre, filoların 
dörtte üçü karbon ayak izi-
nin azaltılmasını önemli bir 
konu olarak görürken, yüzde 
42’si sürdürülebilirlik odaklı 
başka uygulamaların yanı sıra 
yeniden kaplanmış lastikler 
kullanıyor.

Avrupa Ticari Yedek Las-
tik Grubu Yönetici Direktö-
rü Marc Preedy, bu durumu 

nümüzün lastik tutkunla-
rını sadece performansıyla 
ikna etmesinden değil, dün-
yanın her yerinden tasarım 
uzmanlarının da beğeni-
sini kazanarak ödüle layık 
görülmesinden dolayı çok 
mutluyuz. Ürün geliştirme 
aşamasında tasarım uzman-
ları üç ana hedefe odaklan-
dı: İlki, başarılı SportCon-
tact serisi için güvenilir bir 
“yeni nesil” geliştirmek; i-
kincisi, inovasyonları müm-
kün olan en iyi şekilde gö-
rünür hale getirmek ve son 
olarak tasarımı son model 

şöyle açıklıyor: “Anketin 
sonuçlarına göre, müşterile-
rimiz döngüsel ekonominin 
bir parçası olarak sürdürüle-
bilirliği desteklemek ve aynı 
zamanda son müşterileri 
için değer yaratmak istiyor. 
Ankete katılan filoların yüz-
de 42’si yeniden kaplanmış 
lastikler kullanıyor. Hepsi-
nin ötesinde, Avrupa Ko-
misyonu “Yeşil Mutabakat” 
kapsamında Avrupa’yı 2050 
yılına kadar karbon nötr bir 
hale getirmeyi amaçlıyor. 
Daha fazla sürdürülebilir-
lik kazancı sağlamak için 
net bir fırsat oluşturan en 
son yenilikçi lastiklerimiz 
ve filo yönetim çözümle-
rimiz, filoların gündelik 

spor otomobillerle uyumlu 
yapmaktı” dedi.

“İyi tasarım ve yenilik ara-
yışından” yola çıkan Red Dot 
2022 Jürisinin 48 uluslararası 

operasyonlarındaki karma-
şıklığı artırmadan onların 
emisyonlarını azaltmasına 
yardımcı oluyor. Goodyear 
Yeniden Kaplama programı, 
filoların genel sürdürülebi-
lirliği artırmasını sağlıyor.”

Önde gelen taşımacılık şir-
ketleri, Goodyear’ın Kaplama 
çözümlerini kullanarak, lastik 
giderlerini yüzde 30 azaltıp 
lastik ömrünü yüzde 100 da-
ha fazla uzatabiliyor. Bu oran, 
yeni bir lastiğin ilk kullanım 
ömrünün iki katına eşit. Mev-
cut kaynakların mümkün 
olduğunca çok kullanıldığı 
Goodyear Yeniden Kapla-
ma süreci sayesinde, üretim 
amaçlı kullanılan ham petrol 
miktarı yüzde 56 azalıyor.  

üyesi, Ürün Tasarımı dalında 
60 ülkeden yarışan ürünleri 
profesyonel ve kapsamlı bir 
şekilde tek tek değerlendirdi. 
Continental SportContact 

Goodyear Yeniden Kap-
lama hizmeti, lastiklerin ye-
niden diş açılabilir, yeniden 
kaplanabilir ve tekrar diş 
açılabilir olmasını sağlaya-
rak, lastiklere ek kullanım 
ömrü sağlıyor.  Goodyear’ın 
bu hizmeti, müşterilerin 
ihtiyaçlarına göre şekillen-
diriliyor. Kaplama ile filo 
operatörleri için sürdürüle-
bilir ve verimli bir lastik yö-
netim paketi oluşturularak 
Goodyear Toplam Mobilite 
değeri içerisinde daha faz-
la sürdürülebilirlik kazancı 
sağlanabiliyor.

BRISA’NIN yeni araç 
şarj istasyonları, İzmir 
Karşıyaka ve Gaziemir 
Otopratik Ferhat De-
ğer, Aydın Söke Otop-
ratik Necdet Bahar, 
Kocaeli İzmit Symbol 
AVM yanı Otopratik 
Kardeşler Rot Balans’ta 
hizmete açıldı. Yeni is-
tasyonları ile birlikte 
Brisa; İstanbul, Anka-
ra, Bursa, Denizli, An-
talya, Tekirdağ, Trab-
zon, Adana, Mersin, 
Diyarbakır, İzmir, Ay-
dın, Kocaeli ve Amas-
ya olmak üzere 14 ilde 
e-şarj hizmeti sağlıyor. 

Şirket, 2022’de istas-
yon sayısını 40’a çıkar-
mayı hedefliyor.

Konuyla ilgili gö-
rüşlerini aktaran Bri-
sa Satış Genel Müdür 
Yardımcısı Cenk Koç-
dor, “Tüm dünyada ol-
duğu gibi ülkemizde de 
elektrikli araçlara gös-
terilen ilgi hızla artıyor. 
Yeniliğin lideri olarak, 
pazarın gelişimini des-
teklemek ve araç sürü-
cülerinin bu talebine 
karşılık verebilmek 
için, ürün geliştirme 
yatırımlarımıza devam 
ediyoruz” dedi.

7‘nin de aralarında olduğu 
ürünlerden yalnızca üstün 
tasarım kalitesiyle uzmanları 
ikna edenler ödüle layık gö-
rüldü. Jürinin ödüllendirdiği 
firmalar, sunumlarıyla tasa-
rım sektöründe yeni standart-
ları belirliyor. Red Dot’un 
kurucusu ve CEO’su Peter 
Zec, 2022 ödülleri hakkında 
şunları söyledi: “Yarışmanın 
bu yılında, özellikle ödüllü ü-
rünlerin yaratıcılığı dikkatimi 
çekti. Hala tarz ve fonksiyon 
açısından şaşırtıcı tasarımla-
rın olması gerçekten etkileyici 
ve övgüye değer”.

Ultra yüksek performans-
lı spor lastik, bu yıl aldığı iF 
Tasarım Ödülü ile “Ürün” 

disiplininin “Otomobil/A-
raç” kategorisinde dünyaca 
ünlü tasarım etiketinin sa-
hiplerinden biri oldu. iF Ta-
sarım Ödülü, dünyanın en 
köklü bağımsız tasarım ku-
ruluşu olan iF International 
Forum Design GmbH tara-
fından yılda bir kez veriliyor. 
SportContact 7, özellikle 
yenilikçi tarzı ve performan-
sı ile 132 uzmandan oluşan 
bağımsız, uluslararası jüri-
yi ikna etmeyi başardı. Jüri 
üyeleri, yoğun rağbet gören 
kalite mührünü vermek 
için yarışmaya 57 ülkeden 
katılan yaklaşık 11 bin aday 
arasından tercih yapmak du-
rumunda kaldı.

tirilmesi için mükemmellik 
merkezleri olacak. Bu tesis-
ler, ticari araç endüstrisinde 
sürdürülebilirlik ve çevresel 
girişimlerin ilerlemelerini 
güçlendirmede liderlik rolü-
müze olan bağlılığımızı gös-
teriyor” diye belirtti.

Allison, son 100 yılda dün-

yadaki en güvenilir, dayanıklı 
ve değerli tahrik çözümlerini 
sağlama konusunda yüksek 
bir itibara sahip oldu. İnovas-
yon Merkezi gibi yatırımları i-
se şirketin gelecek nesil tahrik 
sistemlerinde endüstri lideri 
olarak faaliyetlerine devam 
etmesini destekliyor.

konuyla ilgili olarak;  “İno-
vasyon Merkezi, yine India-
napolis tesisimizde bulunan 
ve yakın zamanda genişle-
tilen Araç Elektrifikasyonu 
ve Çevresel Test Merkezi 
ile birlikte, Allison’ın hiz-
met verdiği nihai pazarların 
sürekli değişen ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere ilerleyen 
konvansiyonel ve tam elekt-
rikli araç teknolojisinin geliş-

Allison Transmission Yeni
İnovasyon Merkezi’ni Tanıttı

Continental’e İki Ödül Birden

Goodyear Lastikte Kaplama 
Uygulamasına Dikkat Çekiyor

Brisa Elektrikli 
Araçlar İçin Şarj 
İstasyon Sayısını 
Arttırıyor

Allison Transmission, müşterilerini, endüstri ortaklarını ve tedarikçile-
rini desteklemek için ürün ve teknoloji geliştirme ile onaylama yetene-
ğine sahip 96 bin metrekarelik yeni İnovasyon Merkezi’ni tanıttı.



Elektrikli 
Araçlar İçin 
Üretilen
Pirelli Lastik
Yelpazesi 
Genişliyor
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PROMETEON, R02 PRO Trailer 
Plus ile verimli ve çevre dostu bir sü-
rüş vaat ediyor. Profesyoneller için 
lastik çözümleri üreten Prometeon 
mühendisliği ile geliştirilen R02 
PRO Trailer Plus, yüksek perfor-
mansı ve yenilikçi tasarımı sayesinde 
öne çıkıyor. 

Prometeon teknolojisiyle üretilen 
R02 PRO Trailer Plus, hem bölgesel 
hem de uzun yol taşımacılığı için 
tüm yollara uygun tasarımıyla her 
hava koşulunda sağlamlık, dayanık-
lılık ve verimlilik sunuyor. 

Yenilikçi sırt deseni ve yeni kau-
çuk formülasyonu, kaplanabilirliği 
desteklemek, sağlamlığı ve kilomet-
re performansını artırmak için ta-

ELEKTRIKLI otomobiller ve şarj 
edilebilir araçlar için geliştirilen tek-
noloji paketi Pirelli Elect, yenileme 
ve kış seçenekleriyle daha da genişli-
yor. Elect teknolojisi yaz, dört mev-
sim ve kış lastikleri dahil tüm P Ze-
ro, Cinturato ve Scorpion ailelerine 
entegre ediliyor.

Giderek daha çok yol lastikleri-
ne odaklı üretime geçiş, özellikle 
Pirelli’nin dünyanın en prestijli 
otomobil üreticileriyle iş birlikleri 
sayesinde büyük bir varlığa sahip ol-
duğu üst segment pazar için ileri bir 
düzeye ulaşmış bulunuyor. Oldukça 
yeni ama hızla büyüyen elektrikli 
otomobil sektörü için kış lastikleri 
söz konusu olduğunda Pirelli Elect 
premium ve prestij pazarının yüzde 
65’inden fazlasını kapsıyor (pres-
tij otomobillere yönelik lastiklerde 
Pirelli’nin payı yüzde 80’i aşıyor).

Üretim hattından yeni çıkan en 
son modellere orijinal ekipman sağ-
lamanın yanı sıra elektrikli otomo-
billerin artması ve yıl boyu daha çok 
kullanılmaları da farklı mevsimler 
için lastik geliştirmeyi zorunlu kılı-
yor. Pirelli de bu doğrultuda orijinal 
Elect yaz lastiğini pazara sunma-
sının ardından ürün yelpazesini P 
Zero, Cinturato ve Scorpion aileleri 
genelinde kış ve dört mevsim lastik 
versiyonlarıyla genişletmeyi sür-
dürüyor. Kısa süre önce yenilenen, 
SUV’lara yönelik Scorpion ailesi 
halen en fazla sayıda Elect homolo-
gasyonuna sahip olmasından ötürü 
özellikle öne çıkıyor.

sarlanan R02 PRO Trailer Plus, yük 
endeksinin 160’tan 164’e çıkarılma-
sı sayesinde lastik başı 500 kilogram 
ek taşıma kapasitesi sağlıyor. Bu ar-
tış ile yük taşıma kapasitesi önceki 
versiyona göre aks başına  9 tondan 
10 tona artırılıyor.

R02 PRO Trailer Plus’ın yeni 
kauçuk formülasyonu, geniş sırt de-

seni ve optimize edilmiş kanalları, 
düzenli aşınma sağlıyor ve kilometre 
performansını artırıyor. Tamamen 
yeni sırt tasarımı ve yenilikçi hamu-
ru da düşük yuvarlanma direnci ve 
dayanıklılık yaratırken R02 PRO 
Trailer Plus’ın omuz yapısı, parça-
lanma ve kopmaya karşı yırtılma 
direncini ve yanal kaymaya karşı 

direnci destekliyor. Yeni desen ge-
ometrisi ile ıslakta üstün frenleme 
ve etkili su tahliyesini garanti eden 
R02 PRO Trailer Plus, lastik içine 
entegre edilen RFID çipi ile de las-
tik yönetim ve takip sistemleriyle 

bağlantı kurulmasına imkan veri-
yor. R02 PRO Trailer Plus’ın sahip 
olduğu teknolojiler ayrıca kullanıcı-
larına uzun lastik ömrü ve aşındırıcı 
zeminlerde dahi üstün yol tutuşu ile 
güvenli sürüş ve konfor yaşatıyor.

Prometeon Pro Trailer Plus İle Karayolu
Taşımacılığına Yeni Bir Soluk Getiriyor



BORSA

30
HAZİRAN 2022

lerimize çözüm üretebiliyo-
ruz. Ofis içerisinde kurmuş 
olduğumuz kar merkezleri 
ile İngiltere-İrlanda-İskoçya-
Galler ülkelerine, Almanya-
Benelüks-Avusturya-İsviçre 
yani Almanca konuşulan 
ülkelere de ayrı departman 
hizmeti veriyoruz. Balkan 
ve İtalya müşterilerimize ise 
ayrı uzman kadro ile hizmet 
vermekteyiz.”

Teslim aldıkları Iveco 
S-Way çekicileri Türkiye 
içerisindeki taşımalar için 
kullanacaklarını belirten Ser-
han Yavaşoğlu konuşmasını 
şöyle sürdürdü, “Filomuzda 
150’nin üzerinde aracımız 
var, sene sonuna kadar araç 
parkımız satın almış olduğu-
muz araçlar ile 200 adete ula-
şacak. Oluşturduğumuz alt 
yapı ve kadro ile önümüzdeki 

GRUP firması olan MRL 
lojistik ve ARC lojistik 20 çe-
kicinin ilk partisi olan 6 adet 
Iveco S-Way 490’ı teslim aldı. 

Iveco bayi İstanbul Fi-
at Otomotivde gerçekleşen 
teslimat törenine MRL Log 
Kurucu Ortağı Serhan Yava-
şoğlu, İş Analisti Can Deniz 
Yavaşoğlu, İstanbul Fiat Yö-
netim Kurulu Başkanı Cem 
Arı, Genel Müdür Hikmet 

Yılgör, Iveco Ağır Vasıta Satış 
Geliştirme Müdürü Tayfun 
Fıçıcı ve Ağır Vasıta Satış Yö-
netici Eray Üstün katıldı.

Avrupa’nın birçok bölge-
sinde müşterilerimize çözüm 
ürettiklerini belirten MRL 
Log Kurucu Ortağı Serhan 
Yavaşoğlu, “Yurt dışında 
güçlü acente bağlantıları-
mız, oluşturmuş olduğumuz 
networkümüz ile müşteri-

SAMSUN Büyükşehir Bele-
diyesi araç filosuna 10 adet A-
rocs 4145K ve 35 adet Arocs 
3342K damperli karla müca-
dele kamyonu eklerken, Eski-
şehir Tepebaşı Belediyesi ise 5 
adet Atego 1018’i teslim aldı. 

Mercedes-Benz Türk Ak-
saray Kamyon Fabrikası’nda 
üretilen 10 adet Arocs 4145K 
ve 35 adet Arocs 3342K dam-
perli karla mücadele kamyo-
nunu düzenlenen törenle tes-
lim aldı. Samsun Büyükşehir 

Belediyesi, daha düşük ma-
liyetlerle daha etkin hizmet 
sunabilmek için araç filosuna 
toplam 45 adet Mercedes-
Benz kamyon ekledi.

Törene; Samsun Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Mustafa 
Demir, Samsun Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri 
İlhan Bayram ve belediye ça-
lışanlarıyla birlikte Mercedes-
Benz Türk Kamyon Pazarla-
ma ve Satış Direktörü Alper 
Kurt, Mercedes-Benz Türk 

Kamyon Kamu ve Üstyapıcı 
Satış Grup Müdürü Bülent 
Tarhan, Mengerler Ticaret 
Türk A.Ş Samsun Şubesi Ka-

radeniz Motorlu’nun Genel 
Müdürü Özkan Demir ve 
Kamyon Satış Müdürü Ha-
kan Derse katıldı.

Samsun Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mustafa 
Demir, törende yaptığı ko-
nuşmada, “Kaynaklarımızı 
doğru şekilde yöneterek, 
halkımıza en iyi ve en kalite-
li hizmeti sunmak adına bü-
yük bir özveri ile çalışıyoruz. 
Daha fazla yük taşıyabilme 
kapasitesi, düşük yakıt tü-
ketimi, güvenlik özellikleri 
ve düşük işletme maliyetine 
sahip olan Mercedes-Benz 
Arocs, halkımıza hizmet es-
nasında en büyük destekçi-
miz olacak.” dedi.

Sunduğu hizmet kalitesini 
artırmak için yatırımlarına 
ara vermeden devam eden 
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, 
Mercedes-Benz onaylı üstya-
pıcısı Karba Otomotiv ima-
latı 8+1 m3 hacimli katı atık 
toplama üstyapısına sahip 5 
adet Mercedes-Benz Atego 
1018’i teslim aldı. 

Zincirlikuyu Yerleşkesi Fen 
İşleri Şantiyesi’nde gerçekleş-
tirilen törene; Eskişehir Tepe-
başı Belediye Başkanı Ahmet 
Ataç, başkan yardımcıları 
ve ilgili birim müdürleri ile 

Mercedes-Benz Türk Kam-
yon Kamu ve Üstyapı Satış 
Grup Müdürü Sinan Bülent 
Tarhan, Birollar Eskişehir 
Yetkili Servisi Genel Müdürü 
Adnan Öztürk ve Birollar Es-
kişehir Bayii Servis Müdürü 
Tayfun İçim katıldı.

Mercedes-Benz Türk Kam-
yon Kamu ve Üstyapı Satış 
Grup Müdürü Sinan Bülent 
Tarhan, törende yaptığı açık-
lamada şu ifadeleri kullandı: 
“Araç filosuna yeni araçlar 
ekleyen Eskişehir Tepebaşı 
Belediyesi de daha düşük ma-
liyetler ile daha etkin temizlik 
ve katı atık toplama hizmeti 
sunabilmek için Mercedes-
Benz Atego 1018 model araç-
larımızı tercih etti.” dedi.

Eskişehir Tepebaşı Bele-
diyesi Başkanı Ahmet Ataç, 
teslimat töreninde yaptığı 
konuşmada şunları söyledi: 
“Temizlik ve atık yönetimi, 
Tepebaşı Belediyesi’nin hem 
hassas hem de başarılı olduğu 
bir çalışma alanı. 5 adet Ate-
go 1018 aracımızın şehrimi-
ze, bölgemize hayırlı olması-
nı diliyorum.”

sene de filomuzu 450 adete 
çıkarmayı hedefliyoruz.

Araçların artık  hemen he-
men hepsi aynı özelliklere sa-
hip. Yol, yakıt performansları 
gibi kriterlerin hepsi birbirine 
eşit hale geldi.  Bizim için fi-
yatlar, satış sonrası hizmet ve 
ikili ilişkiler artık daha önem-
li hale geldi. Iveco’ya bize bu 
dar zamanda araç teslimatı 
gerçekleştirdikleri için teşek-
kür ediyoruz.” 

Beyanneme başı navlun-
sal ölçümler ve yakıt perfor-
manslarını km veya uzun 
mesafedeki düşüş, kalkış 
oranlarını ölçtüklerini be-
lirten MRL Log İş Analisti 
ve Yurtdışı Operasyon Mü-
dürü Can Deniz Yavaşoğlu, 
“Olasılık istatistiğine bakı-
lırsa araçların 1 ay kullanıl-
ması lazım. Örneğin; araçlar 

Almanya’ya gönderildiğinde 
1 aylık süreçte Almanya per-
formansı bölge bölge ayrıla-
rak incelenir. Araçların git-
tiği lokasyona göre yokuşlu 
veya farklı yol şartı olan böl-
geler vardır. Kuzeye gidiyor-
sa o daha farklıdır ve gittiği 
lokasyona göre değerlendi-
rilmektedir. Yük durumuna 
göre ağırlık tonajını da kendi 
arasında değerlendirmek ge-
rekir. Araçlar hafif yüklerde 
daha az yakıt, fazla yükte da-
ha fazla yakıt harcayabilir.” 
şeklinde konuştu.

Iveco Bayi İstanbul Fiyat 

yetkilileri araç hakkında ver-
dikleri bilgide, “S-Way’ler 
13 lt 490 Bg Euro 6 E serisi 
gelişmiş sürtünme direnci 
ve güçlü motor, full ADR’li, 
otomatik şanzımanla uyumlu 
düşük yakıt tüketimi sağlayan 
2.31 tahvil oranlı arka akslara 
sahip. 3800 mm dingil mesa-
fesine sahip olan S-Way’lerde 
4×2 çekicilerin çeki tablası 
yüksekliği 962 mm. Bu özel-
likler ile birlikte yeni S-Way 
MRL Log’un satış ve satış 
sonrası hizmetlerimizden et-
kin ve kolay bir şekilde yarar-
lanmasını sağlıyor.” dedi.

MRL ve ARC Lojistik Filosunu 
Iveco S-Way’ler İle Büyütüyor

Belediyeler Filolarını Mercedes-Benz Türk İle Genişletiyor
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RENAULT Trucks ve Sert-
rans Logistics’in 30 yıldır de-
vam eden çözüm ortaklığı, 80 
adetlik yeni T Evo çekici yatırı-
mı ile sürüyor. Firma, Renault 
Trucks iş birliğinde sahip oldu-
ğu tek markalı öz mal filosunu 
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 Nil-
gün Keleş, Strateji ve Mali 
İşlerden Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Batuhan Keleş, 
Sertrans Logistics Ukt Koor-
dinatörü Hüseyin Ali Kabataş 
ve Transer 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 Sertrans 
Logistics Yönetim Kurulu 
Başkanı Nilgün Keleş; “Öze-

likle uluslararası nakliyede 
pazar payı gelişim sürecinde 
Renault Trucks ile sürege-
len 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 nedenle 
yeni Renault Trucks’ın yeni 
Evo serisi çekicilerini filomuza 
kattığımız için heyecan duyu-
yoruz” diye belirtti.  

Renault Trucks Türkiye 

Başkanı Sebastien Delepine 
de toplantıda açıklamalarda 
bulundu; “Öncelikle henüz 
lansmanımızın ilk 6 ayını 
tamamlarken yeni Renault 
Trucks Evo serimizin Türkiye 
pazarında kazandığı başarıdan 
ve Sertrans Logistics’in de bu 
araçlarımızı tercih etmesinden 
duyduğumuz mutluluğu dile 
getirmek isteriz. Tüm sektörler 
gibi lojistik alanı da dinamik 
gelişmeler yaşıyor ve Renault 
Trucks olarak lojistik filoları-
nın ihtiyaçlarını beklentilerin 
üzerinde karşılayabilecek ge-

rekli araçlara ve bilgi biriki-
mine sahibiz. Araçlarımızın 
yakıt tasarrufundaki iddiasını 
Evo serimiz ile bir adım öteye 
taşıyoruz. Bu yönden araçla-
rımızın Sertrans Logistics’in 
şirket felsefesi olan sürdürü-
lebilirlik ve çevreyi koruma 
konularındaki hassasiyetine 
de hizmet edeceğine inanıyo-
ruz.  Evo serimiz, bağlantılı 

hizmetler, optifleet ve servis 
sözleşmeleri gibi ürün ve nak-
liye çözümlerinin verimliliği, 
tasarım ve konfor yenilikleri 
ile yine düşük toplam sahip 
olma maliyeti sağlayan iddialı 
araçlar. Evo, sadece yeni ürün 
özellikleriyle 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 yuka-
rılara taşıyacağından şüphemiz 
yok” şeklinde açıkladı. 

Sebastien Delepine, 2022 
yılının başından bu yana Re-
nault Trucks’ın da araçlarını 
sunduğu 6 ton, 16 ton ve üzeri 
segmentlerde daralma yaşan-
dığını belirtti; “Segmentlere 
bağlı olarak yüzde 3’e varan 
düşüşlerin gözlemlendiği pa-
zarda Renault Trucks olarak 
büyüme kaydettiğimizi söy-
leyebiliriz. 2022’nin ilk dört 
ayında 16 ton pazarında yüzde 
8,9’luk bir düşüş gözlemle-
nirken, Renault Trucks çekici 
pazar payını yüzde 7’den yüz-
de 10’a çıkardı. Pandemi son-
rasında halen araç tedarikinde 
güçlükler yaşansa da pazar 
payımızdaki bu artışı nispeten 
yeni Evo serimizin kazandığı 
takdire bağlayabiliriz. Son za-
manlarda Evo serisini tercih 
ettiklerini için yatırımları bu 

yönde planlayan çok fazla iş 
ortağımız oldu” diye belirtti.  

Sertrans Logistics’in yeni 
Renault Trucks Evo çekicileri 
ile 2022’de sunmaya başladığı 
bağlantılı hizmetlerden fay-
dalanacağına değinen Renault 
Trucks Satış Direktörü Ömer 
Bursalıoğlu ise; “Sertrans, 
araçlarına uzaktan bağlantı 
kurarak erişim sağlayabilecek. 
Yazılım güncelleme, parametre 
değişiklikleri, hata kodlarının 
okunması gibi işlemleri uzak-
tan gerçekleştirebileceği için 
araçların hizmet süreleri arta-
cak yola güvenle devam edebi-
lecek” dedi. 

Bursalıoğlu; “Sertrans, yeni 
araçları ile Renault Trucks’ın 
Optifleet Filo Yönetim 
Sistemi’nden de faydalanacak. 
Üç ayrı modül ile araçlarını 
uzaktan takip edebilecek, anlık 
konum bilgilerine ve geçmişi-
ne ulaşabilecek, takograf veri-
lerini uzaktan indirebilecek, 
sürücüler arasında karşılaştır-
ma yaparak yakıt tüketiminde 
iyileştirme sağlayabilecek. Tüm 
bu verileri anlık olarak takip 

ederek mümkün olan en düşük 
yakıt tüketimi ve en yüksek ve-
rimliliğe ulaşılabilecek. Böyle-
ce filo yönetiminde maksimum 
kontrol sağlanabilecek” şeklin-
de 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 yatırımlarında Renault 
Trucks’ın servis sözleşmelerini 
tercih ettiğini belirtti. 

Süzer, “Sözleşme kapsamın-
da araçların tüm bakım ve ona-
rım işlemleri, Renault Trucks 
Yetkili Servisleri’nde yapılacak. 
Sertrans tüm araç alımlarında 
servis sözleşmeleri de gerçek-
leştiriyor. Böylece hem araçla-
rın sorunsuz yola devam etmesi 
sağlanıyor hem işletim maliye-
tinde tasarruf sağlıyor” dedi.

DOĞU Avrupa ülkelerine ten-
te ve frigo taşımacılığı hizmet-
leri sunan Mertcan Taşımacılık, 
araç filosunu 2 adet yeni Volvo 
FM 460 çekici ile genişletti.

Volvo Trucks’ın; yakıt 
verimliliği, gücü ve sağlam-
lığı ile öne çıkan araçlarıyla; 
Mertcan Taşımacılık’ın top-
lam filosu 10 adede ulaştı.

Teslimat töreninde; Mert-
can Taşımacılık Firma Sahibi 
Kazım Eroğlu ile Volvo Trucks 

Yenice Yetkili Satıcı ve Servisi 
İmam Kayalı Grup Satış Mü-
dürü Sinan Karaman, Volvo 
Trucks Yedek Parça Satış Mü-
dürü Cihan Kayan ve Volvo 
Trucks Saha Satış Müdürü Yet-
kin Leventeli hazır bulundu.

Mertcan Taşımacılık Firma 
Sahibi Kazım Eroğlu, tesli-
mat töreninde şunları dile 
getirdi “Araçların sağlamlığı, 
güvenlik donanımları, gücü 
ve sürücüye sunduğu kon-

for sebebiyle Volvo Trucks 
markasını tercih ettik. Satış 
süresince karşılıklı güven ve 
saygı çerçevesindeki iletişimi-
miz, satış sonrası hizmetlerde 
de aynı güven ve hassasiyetle 
devam ediyor. Bütün bunlar 
bir araya geldiğinde, araç fi-
lomuzu Volvo Trucks markası 
ile büyütmekten son derece 
memnunuz ve iş ortaklığımı-
zın uzun yıllar devam etmesi-
ni temenni ediyoruz.”

Yeni Volvo FM 460 araçlar-
da bulunan; sürücünün tüm 
bilgilere kolaylıkla erişebildiği 
dijital ana gösterge ekranı, I-
Shift akıllı şanzımanı, güçlü 
VEB+ yardımcı fren sistemi, a-
cil frenleme sistemi ile beraber 
önden çarpışma önleyici ikaz 
sistemi Mertcan Taşımacılık’ın 
güvenlik, konfor ve kazanç 
beklentilerini karşılıyor.

Renault Trucks T Evo Çekici 
Teslimatlarına Devam Ediyor

GÜLER Nakliyat 2’nci kuşa-
ğıyla da Tırsan ile yoluna de-
vam ederek geleneği bozmadı. 
50 adetlik yeni yatırımıyla fi-
losundaki Tırsan araç sayısını 
225’e çıkardı. 

Lojistik sektörünün köklü 
firmalarından Güler Nakliyat, 
filosuna 50 adet Hafif Tenteli 
Perdeli Treyler ve Tenteli Per-
deli Multi Ride ekledi. Bu son 
yatırımı ile filosundaki Tırsan 
araç sayısını 225’e çıkardı. 

Müşterilerinin ihtiyaçları 
doğrultusunda geliştirdiği en 
geniş ürün gamıyla sektöre 

yön veren Tırsan, Adapa-
zarı fabrikasında son sürat 
teslimatlara devam ediyor. 
Tırsan’ın gerçekleştirdi-
ği teslimat törenine; Güler 
Nakliyat Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Naci Güler, 
Yönetim Kurulu Üyesi Şenol 
Güler ve Yönetim Kurulu Ü-
yesi aynı zamanda da CEO’su 
olan Durmuş Güler ve Tırsan 
Treyler Satış Yöneticisi Özgür 
Ayçiçek katılım gösterdi.

Güler Nakliyat Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Naci 
Güler, gerçekleştirilen törende 

yaptığı açıklamada; “Tırsan ile 
30 yıl önce başlayan başarılı iş 
birliğimize 2’nci kuşakla da hız 
kesmeden devam etmekteyiz. 
Yıllardır gelişmekte ve büyü-
mekte olan firmamızda değiş-
meyen en önemli şey Tırsan’a 
duyduğumuz güvendir. Fir-
mamızın, Türkiye genelinde 9 
şubesi bulunmaktadır. Bu 9 şu-
bemizden Türkiye’nin her iline 
komple parsiyel yük taşımacı-
lığı yapmaktayız. Türkiye’nin 
dört bir yanında, gece gündüz 
hız kesmeden operasyonları-
mıza devam etmekteyiz. Bu 
nedenle operasyonlarımızda 
kullandığımız araçların zorlu 
yol koşullarına ve tüm iklim 
şartlarına dayanıklı olması ge-
rek. Bu bağlamda tercihimizi 
hep Tırsan’dan yana kullanıyo-
ruz. Tırsan araçları, uzun yol-
larda bize hem yakıt tasarrufu 
sağlıyor hem de sağlamlığıyla 
bize güven veriyor. Tırsan’da 
ihtiyaçlarımıza yönelik her tür-
lü aracı bulabiliyoruz. Müşteri-
lerimize kaliteli ve hızlı hizmet 
vermek için araç tercihlerinde 
her zaman Tırsan’ı tercih et-
mekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Güler Nakliyat 
Tırsan Dedi

Mertcan Taşımacılık 
Filosuna Yeni Volvo FM 460 
Çekici İle Güçlendirdi
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UND ve LODER İş Birliği Sektöre 
Eğitimli Sürücüler Kazandıracak 

sında iş birliği protokolü imzalandı. 1 
Haziran’da UND Genel Merkezinde 
gerçekleştirilen iş birliği protokolü için 
imzalar UND Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ergun Bilen ve LODER 
Başkanı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan 
tarafından atıldı. İmza törenine; UND 
İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, UND 
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Elif 
Savrum, UND Eğitimlerden Sorum-
lu İcra Kurulu Üyesi Muammer Ünlü, 
LODER Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Tanyaş ile LODER Yönetim 
Kurulu üyeleri Dr. Kayıhan Özdemir 
Turan ve Dr. Atiye Tümenbatur katıldı.

UND ve LODER arasında imzala-
nan iş birliği protokolü kapsamında iki 
dernek; taşımacılık ve lojistik ile ilgili 
konular başta olmak üzere; ortak yayın 
çalışmaları yapmak, ortak akademik 
iş birliği çalışmaları gerçekleştirmek, 
eğitim materyalleri geliştirerek eğitim 
programları tasarlamak gibi eğitimle il-
gili farklı alanlarda çalışmalar yapacak. 

UND Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Ergun Bilen imza töreninde 
yaptığı açıklamada, UND’nin köklü 
eğitim geçmişine vurgu yaparak iş 
birliğinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Bilen, sektörde sürücü sı-
kıntısının büyük boyutlara ulaştığının 
altını çizerek, “Avrupa’da sürücü yetiş-
tirmek için önemli teşvikler veriliyor. 
UND ve LODER arasındaki bu iş bir-
liği sektörümüzde önemli bir ihtiyaca 
çözüm olacak. Sektöre eğitimli sürü-
cüler kazandıracağız” dedi. 

LODER Başkanı Prof. Dr. Gülçin 
Büyüközkan, iki kardeş dernek olarak 
ileriye dönük sürdürülebilir çalışmaları 
hayata geçirmenin ilk adımını attıkla-
rını belirterek, “UND ile eğitimle baş-
ladığımız bu iş birliğini farklı alanlarda 
geliştirme arzusundayız. Verilecek teo-
rik ve pratik eğitimlerle sektöre ağır va-
sıta taşıt sürücüleri kazandıracağız. Bu 
eğitimlerin meslek yüksek okulu kap-
samında verilecek olmasını çok önem-
siyoruz. Gençleri bu mesleğe özendirip 
sektörün eğitimli sürücü ihtiyacını 
karşılamış olacağız” diye konuştu. 

LODER Başkan Yardımcısı Meh-
met Tanyaş, iş birliği kapsamında lo-
jistik eğitimi ile ilgili referans ders pla-
nını oluşturulması ve ağır vasıta taşıt 
sürücü yetiştirilmesi projesine öncelik 
verileceğinin altını çizdi. “Sektörde 
eğitimli insan kaynağının oluşturul-
ması için sorumluluğumuz var” diyen 
Tanyaş, “Ağır vasıta taşıt sürücüsü ye-
tiştirmek için Anadolu’da bir üniversi-
tede meslek yüksek okulu kapsamında 
genç sürücüler yetiştireceğiz. Ayrıca 
yaptığımız çalışmalarla referans ders 
planlarını hazırladık. Şimdi ders ki-
taplarının yazılmasına başlandı. 4 
kitap tamamlanmış durumda.” ifade-
lerini kullandı. 

LOJISTIK ve taşımacılık sektörün-
de eğitim kalitesini yükseltmek ve in-
san kaynağını geliştirmek için UND 
(Uluslararası Nakliyeciler Derneği) 
ve LODER (Lojistik Derneği) ara-

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

KITALARI BİRBİRİNE BAĞLAYARAK HAVA KARGO LOJİSTİĞİNİN
YENİ MERKEZİ OLUYOR. 

UND ve LODER arasında, 
eğitim çalışmalarını kapsa-
yan iş birliği protokolü im-
zalandı. İlk çalışma; lojistik-
te referans ders planlarının 
oluşturulması ve uluslara-
rası TIR sürücülüğü eğitimi 
üzerine olacak.  
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