
nel görünümüne bakıldığın-
da büyük ölçekli firmaların 
bu tür yatırımlara daha fazla 
ağırlık verdikleri görülüyor. 
Küçük ölçekli firmalarda ise 
teknolojik yatırımlar sınırlı 
düzeyde yapılıyor. Lojistik 
sektörü için önümüzdeki dö-
nem öne çıkacak yatırımların 

GÜÇLÜ bir lojistik yönetimi 
için de mutlaka lojistik yöne-
timi yazılımları kullanmanız 
gerekir. Dünya lojistik sek-
töründe teknoloji yatırımları 
giderek artıyor, Türkiye’de ise 
lojistik sektörünün teknolo-
ji kullanımı artmaya devam 
ediyor. Ancak sektörün ge-
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VW Yeni Amarok İle
Araziye Dönüyor
VOLKSWAGEN Ticari 
Araç, yeni nesil ick-up mo-
deli Amarok’u tanıttı. Araç 
yıl sonunda Güney Afrika, 
2023 yılının ilk çeyreğinin 
sonunda ise Türkiye ve Av-
rupa pazarına sunulacak.

Volkswagen Ticari Araç, 
Yeni Amarok’un dünya 
tanıtımını gerçekleştirdi. 
20’nin üzerinde yeni sürüş 

destek sistemi, verimli ve 
yüksek torklu motorları, 
dört tekerlekten çekiş tek-
nolojisi ve Volkswagen ta-
sarım DNA’sı olmak üzere 
gelişmiş özellikleriyle Yeni 
Amarok, pazardaki çok 
yönlü ve dengeli pick-up 
modellerinden biri olarak 
öne çıkıyor.

Devamı 21. sayfada
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HAVAYOLU taşımacılığı 
büyüme ivmesini her geçen 
gün artırmaya devam ediyor. 
“Hava kargo taşımacılığında, 
küreselde ve ülkemizde taşı-
ma sayıları pandemi öncesine 
yaklaştı.” diyen EKO Fuarcılık 
Genel Müdür Yardımcısı Ekin 
Seren Ünsaç; “Kısıtlamaları-
nın tüm dünya çapında hafif-
lemesiyle birlikte yolcu talebi 
cephesinde büyük bir canlan-
ma yaşadı.” şeklinde konuştu.

DENIZCILIK Genel Mü-
dürlüğü, 2022 yılı Haziran 
ayına ilişkin Konteyner 
İstatistiklerini yayımladı. 
Haziran ayında limanlarda 
elleçlenen dış ticarete konu 
konteyner miktarı bir önce-
ki yılın aynı ayına göre yüz-
de 4,4 artarak 829 bin 92 
TEU oldu. Haziran ayında 
limanlarda gerçekleştirilen 
ihracat amaçlı konteyner 
yüklemeleri bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 1,7 
artarak 407 bin 587 TEU 
olarak gerçekleşti.

TÜRKIYE, Bulgaristan, Ma-
caristan ve Sırbistan’ın oluştur-
duğu Dörtlü Bakanlar Koordi-
nasyon Konseyi 1. toplantısı 
İstanbul’da gerçekleşti. Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, Bulgaristan-
Macaristan-Sırbistan-Türkiye 
Dörtlü Bakanlar Koordinas-
yon Konseyi’nin kararıyla De-
miryolu Taşımacılığı Çalışma 
Grubu kurulduğunu açıkladı.

Kolay İhracat Noktaları kapsamında  
ilk izinli gönderici ihracat taşımasını 
yapan lojistik şirketiyiz.
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Uzaktan Takograf
İndirme
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mobil üzerinde yoğunlaşaca-
ğı düşünülüyor. 

Teknoloji ve otomasyon 
hayatımızın her alanında ol-
duğu gibi lojistik sektöründe 
de hayatı kolaylaştıran tekno-
lojiler sunuyor. Mal hareket-
lerinin planlanması, sevkiyat, 
teslimat, mal bedellerinin 
tahsili, iade mallar, rota plan-
laması, araç takibi gibi pek 
çok alanda özel geliştirilmiş 
yazılımlar ve akıllı uygulama-
lar işleri kolaylaştırıyor. Bilgi 
teknolojilerine sahip işletme-
lerin operasyon maliyetleri 
düşüyor, müşteri memnu-
niyeti artıyor, rekabet gücü 
yükseliyor, zaman ve emek 
kaybı da önlenmiş oluyor.

Lojistikte Büyümenin 
Rotası Akıllı Yazılımlar
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KAYSERI Ticaret Odası’nda 
(KTO) T.C. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) destekleriyle 
“Karayolu ile Uluslararası ve Yurt 
İçi Eşya Taşımacılığı Sektör Sorun-
ları İstişare Toplantısı” düzenlendi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı Ulaştırma Hizmetleri Düzen-
leme Genel Müdürü Murat Baştor, 

Türkiye’de Uluslararası Taşıma
Yılın İlk 6 Ayında Yüzde 20 Arttı

lişmeler, yaşanan sorunlar ve çözüm 
önerileri masaya yatırıldı.

Türkiye’de 2022 yılının ilk 6 ayın-
da uluslararası taşıma yüzde 20 arttı. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı U-
laştırma Hizmetleri Düzenleme Ge-
nel Müdürü Murat Baştor, geçen yıl 
uluslararası kara yolu taşımacılığın-
da rekorlar kırdıklarının altını çizdi. 

Baştor, “21 ülkeden 200 bin ila-
ve belge alarak 1,5 milyondan fazla 
taşıma gerçekleştirdik. 2022 yılında 
çalışmalarımıza hız kesmeden de-
vam ediyoruz. Aldığımız ilave belge 
sayısı ve kota artışı şimdiden 260 bi-
ni geçti. İlk 6 aylık dönemde ulusla-
rarası taşımalarımızı yüzde 20 artır-
dık.” değerlendirmesinde bulundu.

Başkal: “Ulaşım olmadan 
ticaret olmaz”

Toplantının açılışında konuşan 
KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif 
Başkal, ulaşımın önemine vurgu 
yaptı. Başkal, “2 yıl süren salgın dö-
neminde lojistik sektörünün tedarik 
zincirinin en önemli parçasından 
biri olduğunu net bir şekilde gör-
dük. Hala düzen sağlanamadı ve 
sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlar emtia fi-
yatlarında, ulaşımda, üretimde ciddi 
sorunlar yaşatmaktadır. Lojistik ve 
ulaşım hepimizin gündelik haya-
tımız ile iş hayatımızın en önemli 
unsurlarından bir tanesidir. Kayseri 
6 bin yıllık ticari geçmişe sahip. İpek 
Yolunun Kayseri üzerinde bulunma-
sıyla gelişen bir sürecimiz var. İlk Ti-
caret Odasının kurulması, ilk ticari 
anlaşmaların yapılması ulaşımın o 
zamandan bu yana ne kadar önemli 
olduğunu gösteriyor. Yani, Ulaşım, 
erişim olmadan hiçbir şey olmaz, ti-
caret de olmaz kalkınma da olmaz. 
Bugün ise ulaşımla ilgili eksikleri-
miz ve sorunlarımız var” dedi.

Delibaş: “Lojistik sektörü çok 
önemli gelişmeler kaydetti”

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Genel Sekreter Yar-
dımcısı Cengiz Delibaş da Lojistik 
ve Taşımacılık sektörünün en çileli 
ama olmazsa olmaz sektörlerden bi-
risi olduğunu belirterek, “Türkiye 
bugün 250 milyarlık ihracat hede-
finden bahsedebiliyorsa bu taşıma-
cılık sayesindedir. Eğer taşımacılık 
yoksa istediğiniz kadar malınız 
olsun, satamadıktan sonra neye 
yarar. Zor meşakkatli bir meslek. 
Uluslararası taşımacılıkta geçiş bel-
geleri sorunu. Çok yol aldık. Yılda 
1,5 milyon geçiş belgesini TOBB 
düzenliyor. Bakanlığın bize verdi-
ği yetkiyle sizin işinizi nasıl kolay-
laştırırız, bütün derdimiz o. Geçiş 
belgelerinde hiç hayale gelmeyecek 
ilerlemeler kaydettik.  Sınır kapıla-
rımız dünyanın en modern kapıları 
haline geldi ama bizim yapmamız 
yetmiyor. Karşı ülkeler yapmadı-
ğında sorun yaşıyorsunuz. Bunu 
Kapıkule ve Sarpta yaşamaya başla-
dık. Türkiye’de lojistik sektörünün 
son yıllarda önemli gelişmeler kay-
detti. Bu anlamda dünyada sayılı 
ülkelerden biriyiz. Lojistik sektörü 
çok önemli gelişmeler kaydetti.” di-
ye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Genel Sekreter Yardımcı-
sı Cengiz Delibaş, KTO Yönetim 
Kurulu Üyesi Latif Başkal, KTO 39. 
Yük ve Yolcu Taşımacılığı Meslek 
Komitesi Başkanı Murat Kelek, Ba-
kanlık ve TOBB yetkilileri ile taşı-
macılık sektöründe faaliyet gösteren 
KTO üyelerinin bir araya geldiği 
toplantıda sektörde yaşanan son ge-
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LOJISTIK hizmetlerin gelişti-
rilmesi, ülke ekonomisine etki-
lerinin doğru şekilde değerlen-
dirilebilmesi ve azami faydanın 
sağlanabilmesi, kamu otoritesi 
tarafından yürütülecek bü-
tüncül bir planlama faaliyeti 
ile mümkün olabiliyor. Lojistik 
hizmetler ile ilgili mevzuat dü-
zenlemeleri Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
Kalkınma Bakanlığı, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı, Ekono-
mi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığına ve yerel 
yönetimlere yetki ve görevler 
tevdi ediyor. Lojistik hizmetle-
ri ile ilgili düzenlemelerde ka-
mu kurumlarının yanı sıra özel 
sektör ve akademi de sorumlu-
luk sahibi.

Son yıllarda çevresel far-
kındalığın artmasıyla birlikte, 
birçok sektörde olduğu gibi 
lojistik sektörü de faaliyetleri-
ni çevrecilikle ilgili gelişmeleri 
dikkate alarak planlamakta 
ve bu anlamda iş süreçlerinde 
değişimlere gidiyor. Tedarik 
zinciri yönetimde, yeşil lojistik 
faaliyetleri (yeşil satın alma, 
yeşil üretim, yeşil dağıtım ve 
pazarlama, yeşil paketleme, 
tersine lojistik) gittikçe önem 
kazanıyor. Yeşil lojistik uygula-
maları gittikçe önem kazanma-
sına rağmen, birçok işletme bu 
faaliyetlerin maliyetleri arttır-
dığını ve hukuki zorunluluklar 
olmadıkça yapılmasının gerekli 
olmadığını düşünülüyor. 

Gelişmiş ülkelerle karşılaş-
tırıldığında Türkiye için yeşil 
lojistik kavramı henüz sıkı 
standartlarla belirlenmediğin-
den, işletmelerin yeşil lojistik 
prensiplerine uygun olup ol-
maması zorunluktan çok, ken-
di tercihlerine bırakılıyor. Bu 
bağlamda gerekli yasal mevzu-
at düzenlemelerinin yapılması 
yeşil lojistik uygulamalarının 
yaygınlaştırılması için atılacak 
en önemli adımdır.

Lojistik mevzuatı sadece 
lojistik merkezleri hedeflen-
memelidir, lojistik sektörünün 
tüm paydaşlarını koordineli ve 
organize bir şekilde kapsamalı. 
Bu mevzuatın yürütülmesi fark-
lı bakanlıkların yetki alanlarına 
giriyorsa sürecin başlangıcından 

itibaren bakanlıklar koordine 
edilmelidir. Mevzuat lojistik 
sektörü girişimcilerine yeni ve 
yüksek belge ücretleri, işe giriş 
zorlukları getirmemelidir. 

Lojistik işletmelerinin öl-
çeklerini büyütmesini sağla-
yacak mevzuat ve uygulama 
kolaylıkları sağlanmalı ve ka-
rayolu taşımacılığında yetersiz 
denetim mekanizmaları nede-
niyle yabancı TIR’lar ile Türk 
TIR’ları arasında ortaya çıkan 
rekabet eşitsizliğini önleyecek 
denetim mekanizmaları oluş-
turulmalıdır.

Uluslararası Taşımacılık ve 
Lojistik Hizmet Üretenleri 
Derneği (UTİKAD) Başkanı 
Ayşem Ulusoy’la lojistiğe iliş-
kin mevzuatları ve lojistik gün-
demini konuştuk.

“Türkiye’nin kendi lojis-
tik potansiyelinin yanı sıra; 
Karadeniz Bölgesi ve Orta 
Asya başta olmak üzere yeni-
den canlanma yolunda olan 
tarihi İpek Yolu lojistik pa-
zarı da düşünüldüğünde ül-
kemizin sahip olduğu lojistik 
avantajın büyüklüğü açıkça 
görülmektedir.” diyen Ayşem 
Ulusoy, “Türkiye’de turizm-
den sonra en fazla potansiyeli 
bünyesinde barındıran ikinci 
hizmet sektörü olarak lojistik 
sektörünün ön plana çıktığını 
da düşünürsek bu konudaki 
yatırımların sağlanması ve 
gerekli teşviklerin yaratılması 
kanunların tasarlanması ve 
hayata geçirilmesi ile müm-
kündür. Ayrıca sektörümüz 
özelinde, tespit edilen ulusal 
ve uluslararası sorunların or-

tadan kaldırılması ve ulusla-
rarası sözleşmelerden doğan 
yükümlülüklerimizin yasala-
rımıza uyumunun sağlanırken 
sektörümüzü koruyan, teşvik 
eden bir çerçevede olması da 
son derece önem arz etmek-
tedir. Bununla beraber özel-
likle gümrüklerde uluslararası 
entegrasyonun da tamamlan-
ması gerekmektedir. Bu enteg-
rasyon ile transit ticaretin de 
kolaylaştırılması sağlanacak 
ve katma değerli hizmetlerden 
sağlanan girdi yükselecektir. 

İşte bu sebeple lojistik mev-
zuatın doğru bir çerçevede çi-
zilmesi öncelikli bir gündem 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ayrıca lojistik mevzuatın çer-
çevesinin kamu kurumları, 
STK’lar ve özel sektör temsil-
cileri ile yapılandırılması şart-
tır.” dedi.

Ulusoy sözlerine şöyle de-
vam etti: “Lojistik hizmetler 
ile ilgili mevzuat düzenlemeleri 
Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığına ve yerel yönetimlere 
yetki ve görevler vermektedir. 
Lojistik sektörünü düzenleyen 
mevzuat kapsamında yetkilen-
dirme yaklaşımı sıkıntılar yarat-
maktadır. Sektöre girebilmek 
için gerekli şartlar, Avrupa pra-
tiklerindeki gibi mesleki ve ma-
li yeterlilik ve itibar odaklı ol-
mak yerine sektör giriş ve taşıt 
kart ücretler ile belirlenmiştir. 
Lojistik sektöründen toplanan 

bu ücretler hem sektörü zor du-
ruma sokmakta hem de haksız 
rekabet yaratarak sektördeki 
kar marjlarını azaltmaktadır. 
Lojistik hizmetlerde yüksek 
belge ücretleri veya iş yapmayı 
zorlaştırıcı mevzuatlar lojistik 
hizmet sağlayıcıların işlemleri-
nin etkinliğini düşürmektedir. 
Bunun yerine serbest rekabet 
ortamında hizmet kalitesini 
artırmaya özendirici mevzuat 
ve sadece ceza vermeye yönelik 
değil kalite ve verimliliği özen-
direcek doğru kontrol meka-
nizmaları oluşturmalıdır.” 

“Lojistik mevzuatı sadece 
lojistik merkezleri hedefleme-
melidir, lojistik sektörünün 
tüm paydaşlarını koordineli ve 
organize bir şekilde kapsamalı-
dır.” diyen Ulusoy, “ Mevzuatın 
yürütülmesi farklı bakanlık-
ların yetki alanlarına giriyorsa 
sürecin başlangıcından itibaren 
bakanlıklar koordine edilmeli-
dir. Mevzuat lojistik sektörü 
girişimcilerine yeni ve yüksek 
belge ücretleri, işe giriş zorluk-
ları getirmemelidir. Lojistik 
işletmelerinin ölçeklerini bü-
yütmesini sağlayacak mevzuat 
ve uygulama kolaylıkları sağ-
lanmalıdır.” şeklinde konuştu.

“Lojistik merkezler büyük 
önem taşımaktadır”

2023 hedefi kapsamında 
lojistik merkezlerin önemi ile 
ilgili bilgi veren Ayşem Ulusoy, 
“Lojistik merkez, ulaştırma 
ağı içerisinde bulunan ve farklı 
lojistik faaliyetlerin farklı ope-
ratörler ve hizmet sağlayıcılar 
aracılığıyla gerçekleştirildiği 
toplama ve dağıtım noktasıdır. 

Türkiye’nin lojistik altyapısını 
destekleyecek yatırımlar, ay-
rılmış özel bölgelere sağlanan 
üstünlükler sayesinde lojistik 
hizmet kalitesi ve maliyetler 
olumlu yönde değişebilir. Bu 
nedenle lojistik merkezler bü-
yük bir önem taşımaktadır.

Lojistik merkezlerden satın 
alınacak hizmetlerde en büyük 
ağırlığın demiryolu üzerinde 
yoğunlaştığını; bunun yanı sıra 
gümrük işlemleri, kamu hiz-
metleri, depo, maliyet, rekabet 
gibi kavramların ön plana çık-
tığını söyleyebiliriz. Kurulacak 
ve mevcut lojistik merkezlerin 
işletici firmalarının ortaklık 
yapılarında Avrupa’daki lojistik 
merkez örnekleri incelenmeli-
dir. Lojistik merkezler, konuma 
göre özellikle ihraç ürünlerinin 
yoğunlaştığı endüstri bölgele-
ri ile OSB’lere yakın olmalı ve 
merkezlerin mutlaka demiryo-
lu bağlantıları olmalıdır.” dedi.

Lojistik merkezlerin ko-
numlandırılacağı fiziki alanlar 

değerlendirilirken; mevcut ve 
planlanmış intermodal bağ-
lantılar ve en fazla sayıda taşı-
ma moduna olan yakınlıklar 
dikkate alınmalı, taşıma ağla-
rı, olası çevre kirliliği, işgücü 
piyasası, inşaat maliyetleri, 
dağıtım ve toplama merkezi 
olma özelliği gibi unsurların da 
göz önünde bulundurulması 
gerektiğinin altını çizen Ulu-
soy, “Lojistik merkezler çoklu 
ulaşım ağları ile entegre edile-
rek hızlı, verimli, düşük mali-
yetlerle süreçleri yönetebilme 
olanağı sağlaması açısından 
ciddi imkanlar yaratmaktadır. 
Bu nedenle limanlarımızın, 
istasyonlarımızın, multimodal 
taşımalara olanak sağlayacak 
imkân ve kabiliyetlere cevap 
verecek nitelikte tasarlanması 
ve bu modellere uygun işletil-
mesi gerekmektedir.” dedi.

Lojistik merkezlerin gelişi-
mi için UTİKAD olarak uzun 
yıllardır demiryolu ağının lo-
jistik merkezlere bağlanmasını 
sağlayacak altyapı yatırımla-
rının kamu teşviki mekaniz-
maları ile hayata geçirilmesini 
önemsediklerini ve Türkiye’nin 
kısa-orta vadede bu adımla-
rı atması gerektiğini düşün-
düklerini kaydeden Ulusoy, 
özellikle pandemi sürecinin tü-
ketim alışkanlıklarında yarat-
tığı değişim ve Rusya-Ukray-
na Savaşı’nın sektörün dünya 
ticaret yolu haritasını yeniden 
çizmeye zorladığı şu günlerde 
lojistik merkezler, üs olma he-
definin gerçekleşmesini ve ön 
görülen 2023 ihracat rakamla-
rına erişilmesini sağlayacakları-
nı sözlerine ekledi.

“Lojistik Mevzuat Doğru Bir 
Çerçevede Çizilmeli ve
Öncelikli Gündem Olmalıdır”
Lojistik hizmetlerde yüksek belge ücretleri veya iş yapmayı zorlaştırıcı mevzuatlar lojistik 
hizmet sağlayıcıların işlemlerinin etkinliğini düşürmektedir. Bunun yerine serbest rekabet 
ortamında hizmet kalitesini artırmaya yönelik kalite ve verimliliği özendirecek doğru kontrol 
mekanizmaları oluşturulmalıdır.   

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği 
(UTİKAD) Başkanı Ayşem Ulusoy
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ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanlığı, karayolu taşı-
macılığı ile ilgili açıklama 
yaptı. Dünyayı etkisi altına 
alan salgın sonrasında ve 
Ukrayna-Rusya krizinin ar-
dından tedarik zincirinde 
değişimler yaşandığı belir-

tilen açıklamada, “Ülkemiz 
güçlü lojistik altyapısı ve 
kurumsal taşımacılık sektö-
rü ile bu süreçten büyüyerek 
çıktı. Özellikle son 2 yılda 
yapılan girişimler sonu-
cunda lojistik sektörünün 
omurgasını teşkil eden ulus-
lararası karayolu taşımacılığı 
alanında önemli kazanımlar 
elde edildi. Orta Koridor’un 
güçlenmesiyle birlikte Türk 
taşımacıların da transitte 
gücü artıyor. Bu kazanımlar 
sonucunda ihracatımız da 
ivme kazandı” denildi.

2022 yılında da çalışmala-
rın sürdüğü, ülkelerle görüş-
melerin yapıldığı kaydedi-
len açıklamaya şöyle devam 
edildi: “Macaristan transit 
geçiş belgesi sayısı kısa süre 
içerisinde 36 binden 130 bi-
ne yükseltildi. Sırbistan ile 
geçiş ücretleri kaldırılarak 
yıllık 25 bin adet çok girişli 
belge teati edilmeye başlan-
dı. Yunanistan transit geçiş 
belgesi kotası 35 binden 40 
bine yükseltildi. Bu belgele-
rin yarısının ücretsiz olması 
sağlandı. Türk-Bulgar Kara 
Ulaştırması Karma Komis-
yon (KUKK) Toplantısı 
ile transit geçiş belgesi sayısı 
250 binden 375 bine yüksel-
tildi. Türk-Romen KUKK 
Toplantısı ile 1 Mayıs tari-
hinden itibaren transit taşı-
maların serbestleştirilmesi 
ve taşımalardan alınan geçiş 
ücretlerinin kaldırılması 
kararlaştırıldı. AB ülkesi 

olan Romanya ile transit 
taşımaların serbestleştiril-
mesi, uluslararası taşımacı-
lığımızın önündeki engel-
lerin aşılabilmesi açısından 
önemli bir kilometre taşı 
oldu. Yunanistan, Sırbistan, 
Macaristan, Bulgaristan ve 
Romanya güzergahlarında 
elde edilen kazanımlar saye-
sinde taşımacılarımız artık 
Avrupa’ya çok daha kolay ve 
ucuz taşıma imkanı sağlan-
dı. Bu kazanımlarla birlikte 
Avrupa’ya ihracatımızda ar-
tışlar yaşanacaktır.”

Sadece Avrupa ülkeleri de-
ğil, Orta Asya ülkeleri ile de 
görüşmelerin yapıldığı ifade 
edilen açıklamada, “Orta 
Asya ülkelerine yönelik ta-
şımalarımızda ana transit 
güzergah olan Gürcistan ile 
gerçekleştirilen KUKK Top-
lantısı ile ikili ve transit ta-
şımaların serbestleştirilmesi 
süreci başlatıldı. Bu amaçla 
kota kısıtlamaları kaldırıldı. 
Gerekli altyapı çalışmaları 
tamamlandığında taşımalara 
ilişkin bilgiler elektronik or-
tamda teati edilecek. Ayrıca, 
Türkiye-Kazakistan KUKK 
toplantısı ile yıllar sonra ko-
ta artışı sağlandı ve ikili bel-
ge sayısı 8 binden 10 bine; 
transit belge sayısı 2 binden 
15 bine yükseltildi. Rusya ile 
yapılan görüşmeler sonucun-
da da 11 bin adet ikili, 20 bin 
adet transit, 4 bin 500 adet 
3. ülke olmak üzere toplam 
35 bin 500 ilave geçiş belgesi 
temin edildi. Ayrıca, toplam 
geçiş belgesi kotası 16 bin 
500 iken 2023’ten itibaren 
toplam kotanın  61 bine 
yükseltilmesi sağlandı. Yapı-
lan bu çalışmalar sonucunda 
2022 yılının ilk 6 aylık döne-
minde kota artışı ile birlikte 
ilave geçiş belgesi sayısı 265 
bine ulaştı. İlk 6 ayda, ülke-
mizden yapılan uluslararası 
taşıma sayısı ise geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 
20 artış göstererek 820 bin 
seferi aştı” değerlendirme-
sinde bulunuldu.

Tedarik Zincirinde 
Altın Halka Türkiye

İnsanlık büyük bir sınavdan geçti. 
Salgın, toplumları turnusol kağıdı gibi 
ayrıştırdı. İş kolları, işlerin yapılış şekli, 
yönetimlerin hükmetme biçimleri, kitle-
sel ölümlerle paniğe kapılmış toplumla-
rın ilişkileri sınandı. Savaşla birlikte bir 
kez daha altı çizilen lojistik, her zaman 
bu sınamaların odağında yer aldı. Ülke-
lerin ihtiyaçlarını gidermede neredeyse 
para kadar, olmazsa olmazlar arasında 
yerini alan lojistik, hemen her uluslara-
rası görüşmenin doğrudan öznesi değilse 
bile en önemli gündem maddesi olmaya 
başladı. Son olarak Almanya’da gerçek-
leşen G7 zirvesi ve ardından İspanya’da 
yapılan NATO Liderler Zirvesi’nde öne 
çıkan başlıkların arkasında ticaretin 
sürdürülebilmesi için lojistik, lojistiğin 
sürdürülebilmesi için güvenlik arayış ve 
planlamaları vardı. 

Lojistik hayattır, lojistik sürdürülebi-
lirliktir. Lojistik birçok savaşın hem ne-
deni hem de sonucudur. Hayatta kalmak 
için işinizi sürdürmek, işinizi sürdürmek 
için satmak ve ulaştırmak gereklidir. 
Ulaştırma ve lojistik için yolun ve paza-
rın güvenli olması gerekir. 

Şu sıralar Rusya ile ABD, Avrupa’nın 
da dahil olduğu bir şekilde, pazarlar ve 
buralara erişim yollarını yeniden belir-
leme mücadelesi veriyor. Aynı zamanda 
Çin karşısında çıkarları ortak olup kar-
maşık bir ilişki yumağı içinde hareket 
ediyorlar da denilebilir.  

Çin’in Kuşak Yol Projesi’ne yanıt ola-
rak geçen yıl Londra’da toplanan NATO 
Liderler Zirvesi’nde açıklanan, geliş-
mekte olan ülkelere yapılacak altyapı 
yatırımları paketinde el yükselten ABD 
Başkanı Biden, rakamı 600 milyar Avro 
yaptı. Adı önce ‘Daha İyi Bir Dünya İçin 
Küresel İşbirliği’ olarak açıklanan ama 
bu yıl ‘Küresel Altyapı ve Yatırım İçin Or-
taklık’ kısaca KAYO olarak güncellenen 
girişim için bizzat ABD 200 milyar Doları 
kamu kaynakları ve özel sektör hibelerin-
den karşılayacak. AB ise 300 milyar Avro 
koyacak. Fondan ilk yararlanacak proje-
ler Angola ve Senegal’de yapılacak. Ayrı-
ca Singapur ile Fransa arasında denizaltı 
iletişim altyapısı kurulması hedefleniyor. 

Rusya doğalgaz, ABD güven-
lik, Çin ise AB’nin tüketim mallarını 

karşılama kapasitesine sahip.  AB’ye yö-
nelik bu önermeler ile bunların tedarik/
lojistik süreçleri çatışmaların da özünü 
oluşturuyor. İsveç ve Finlandiya’nın NATO 
üyeliğini cebe koyan ABD, benzetme uygun 
olursa; ‘okeye dönüyor.’ Öte yandan uçsuz 
bucaksız arazilerinden çeşit çeşit ham-
madde fışkıran Rusya’nın,  topraklarına 
sığmayan, kaynakları yetersiz ve arayış 
içindeki bir Çin’in varlığını değerlendirme-
si anlaşılır bir durum. Kaldı ki Rusya’nın 
Çin’i durdurma kapasitesi yok. Onun yeri-
ne Çin’i durdurma adımları atan ABD, böy-
lece Rusya’ya da bir nevi ‘abi’lik ediyor. 
Çin’in başını ağrıtacak başka oluşumlara 
da giden ABD; Japonya, Güney Kore, Yeni 
Zelenda ve Avusturalya ile işbirliği yapı-
yor. Hindistan ile de arayışları sürüyor. 
Avusturalya, Yeni Zelenda ve Hindistan ile 
dörtlü (QUAD) yapılanması var. 

Farklı pencerelerden farklı resimler 
görülse de eski lojistikçi bir büyüğü-
me göre Erzurum atasözü, ‘kumardan 
murat ütmektir’ der. Savaştan murat 
da bellidir. ABD, Rusya, AB, Çin ve tabi 
İngiltere arasında top çevirmek pek de 
kolay olmayabilir. Ama dünyanın teda-
rik gereksinimi var ve BM gözetiminde 
yapılan tahıl anlaşmasının da gösterdi-
ği gibi Türkiye, dünya tedarik zincirinde 
altın halka olmak için her şeye sahip. 
Yeter ki yatırımını yaptığı, üretimini 
gerçekleştirdiği doğal ya da tarihsel sü-
reçte sahibi olduğu şeyleri değerlendire-
bilsin. AB’ler, NATO’lar, BM’ler, vekaleten 
iş yürütenlerle sürdürülen mücadeleler 
arasında da olsa hakkını korusun, lojis-
tikçilerine sahip çıksın. Yoksa ihracat da 
zenginlik de hayal...

BAKIŞUluslararası Taşıma
820 Bin Seferi Aştı

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

GÜMRÜKLÜ Antrepo İş-
letmecilerini tek çatı altın-
da bir araya getirerek kamu 
kurumları nezdinde sektörel 
temsili sağlamak ve kamu-özel 
sektör işbirliğine dayalı şeffaf, 
güvenilir ve sürdürülebilir ça-

lışmalar yapmak amacıyla ku-
rulan Gümrüklü Antrepo İş-
letmecileri Derneği (GAİD) 
ikinci yılını tamamladı.

Gümrüklü Antrepo İşlet-
mecileri Derneği (GAİD) 
tarafından kuruluş yıldö-
nümüyle ilgili yapılan açık-
lama, “Geçtiğimiz iki yılda 
üyelerin ortak sorunlarını 
çözmek ve sektörel gelişimi 
sağlamak amacıyla yapılan 
yoğun çalışmalar netice-

ğişikliklerinin yanısıra yerel 
ve ulusal düzeyde çok sayıda 
sorun gerektiğinde yetkililer 
ile gece gündüz mefhumu ol-
maksınız görüşmek suretiyle 
çözüme kavuşturulmuştur. 
Derneğimizin kuruluşundan 
bu yana desteğini esirgeme-
yen bizimle birlik olan, der-
neğimize güç katan değerli 
üyelerimiz başta olmak üzere 
tüm paydaşlarımıza sonsuz 
teşekkürler.” dedi.

Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneği 2 Yaşında

sinde antrepolardan talep 
edilen teminat miktarlarının 
makul bir düzeye çekilmesi, 

5 yılda bir ruhsat yenileme 
zorunluluğunun kaldırılması 
gibi çok önemli mevzuat de-



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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ması, araç ve yük takibi gibi 
pek çok taşıma aşaması akıllı 
uygulamalar ve özel geliştiril-
miş yazılımlar ile sorunsuz bir 
şekilde gerçekleşiyor. Bu bilgi 
teknolojilerinin kullanılması 
ile operasyon süreçlerinin yö-
netilmesi müşteri memnuni-
yetini artırıyor.

Lojistik şirketlerinin bu 
hızlı değişim ve dönüşüme 
uyum sağlayabilmek, gide-
rek artan müşteri beklen-
tilerini karşılayabilmek ve 
rekabet ile başa çıkabilmek 

• Belge ve Lisans Takibi (Sü-
rücü ve Araçların Yenilen-
mesi Gereken Belgelerinin 
Takibi) 
• API Bağlantısı ile ERP Sis-
teminize Entegrasyon 
• Müşterileriniz İçin Süreli 
Takip Linki Paylaşımı 
• Oregon Fleet’i hem bilgi-
sayarınızdan hem de telefon 
veya tabletinizden kullanabi-
lirsiniz. 

Yazılım, lojistik sektörüne 
neler kazandırıyor, ne gibi 
faydalar sağlıyor?  

Yazılım rakiplerden farklı 
olarak sadece lojistik firmaları-
na hizmet veriyor. Dolayısıyla 
geliştirilirken sektörün ihtiyaç-
ları göz önünde bulundurulu-
yor. Gelişmiş takograf indirme 
ve analiz sistemi ile firmalar 
Avrupa’da şoförlerin sürüş sa-
atlerini takip ediyor ve olası ce-
zaların önüne geçiliyor. Ayrıca 
şoför değerlendirme sistemi ile 
kim aracını daha iyi kullanıyor 
kim daha tehlikeli sürüyor bu-
nun da analizi yapılıyor. 

Lojistik sektöründe taşımalar 
ve diğer işlemler hızlı ve aynı 
zamanda da güvenli olmak 
zorunda. Yazılım bu konuda 
ne gibi katkılar sağlıyor? 

Rota planlama lojistik fir-
maları için olmazsa olmaz. 
Yazılımımızı bu anlamda her 

LOJISTIK yazılım teknolo-
jileri, lojistik kaynaklarının 
etkili ve verimli kullanımını 
sağlayarak daha hızlı ve gü-
venli bir lojistik süreci gerçek-
leştirilmesini hedefliyor. Ti-
caretin hem ülke içinde hem 
de ülke dışında hız kazanma-
sıyla birlikte şirketler arasın-
daki rekabet artmış ve hem 
ürünlerin üretilmesi hem de 
bu ürünlerin ilgili yerlere u-
laştırılması önem kazanmaya 
başladı. Bu noktada devreye 
giren lojistik yeni teknolojiler 

LOJISTIK Endüstrisine 
NCTS transit çözümleri sağ-
lamak amacıyla 2011’de kuru-
lan Oregon, filo çözümleri ile 
karayolu taşımacılığı yapan 
firmaların araç izleme, canbus 
veri analizi, takometre veri in-
dirme ve saklama çözümlerini 
sağladığı araç takip sistemi 
Oregon Fleet ile kullanıcı-
larına birçok alanda avantaj 
sağlıyor.

Oregon geçtiğimiz aylarda 
iştiraklerine bir yenisini daha 
ekleyerek Konya’da, Oregon 
Konya Teknoloji Hizmetleri 
A.Ş.’nin kuruluşunu gerçek-
leştirerek Türkiye’nin dört 
bir yanında büyümeye devam 
ediyor. Şirketin Genel Mü-
dürü Selçuk Yılmaz, Oregon 
Fleet’in 2022 yılında yurt 
dışında da hizmet vermeye 
başladığını, Almanya’da aktif 

ile sevkiyatların hızlı ve güve-
nilir bir şekilde gerçekleştiril-
mesi sağlanıyor.

Taşımacılık teknolojileri, 
her geçen gün gelişiyor ve 
yeni taşıma türlerine ayak 
uyduruyor. Taşımacılık sis-
temleri ve teknolojileri ara-
sında yerini alan otomasyon 
ve bilişsel teknoloji, lojistiği 
daha profesyonel ve pratik 
bir hale getiriyor.  Sevkiyat, 
teslimat, ürün hareketlerinin 
planlanması ve düzenlenme-
si, rota planlamasının yapıl-

olarak satış yaptıklarını be-
lirterek önümüzdeki yıllarda 
Avrupa’da büyümeye devam 
etmek istediklerinin altını 
çizdi.

Oregon Fleet’i okuyucula-
rımıza tanıtabilir misiniz? 
Lojistik sektörüne hizmetle-
riniz neler? 

Oregon Fleet uluslararası 
nakliyecilere özel geliştirilmiş 
bir sistemdir. Geleneksel araç 
takip uygulamaları gibi ara-
cınızı sadece takip etmeyin. 
Tüm filonuza hakim olun. 
Sizin yaşadığınız sorunları 
biliyor ve bu sorunlara özel 
çözümlerimizle iş hayatınızı 
kolaylaştırıyoruz.  

Oregon Fleet ile neler ya-
pabilirsiniz? 
• Takograf Verilerini Uzaktan 
Otomatik İndirme (Sürücü 
Dosyaları ve Araç Dosyaları) 
• Takograf Dosyalarının Sak-
lanması 
• Sürücülerin Sürüş Saatleri-
nin Canlı Takibi (Tüm sürüş 
ve dinlenme saatlerini anlık 
takip edin) 
• Yakıt Yönetimi 
• Kullanışlı Harita Modülü 
(Kolay Rota Oluşturma, Hari-
tada Nesne Oluşturulması vs) 
• Servis Bakım Hatırlatmaları 
• Sürücü Davranışları Analizi  
• Sıcaklık Takibi (Sıcaklık 
Sensörü İle) 

tünleşik olarak çalışmasına, 
ürün, hizmet ve iş süreçlerinin 
yönetilmesi ve maliyetlerin 
izlenmesi, optimize edilmesi 
için etkin yazılım çözümleri-
ne gereksinim duyuluyor.  

KargoHaber dergisi olarak 
bu ayki sayımızda “Lojistikte 

yönetimine ne gibi faydalar 
sağlıyor? 

Şu anda geliştirdiğimiz ya-
zılımımız depo yönetimi tara-
fında bir fayda maalesef sağla-
mıyor. Bu konuda da ileride 
hayata geçirmek istediğimiz 
projelerimiz tabii ki var ama 
aktif olarak başladığımız bir 
proje değil. 

Son dönemde sunduğunuz 
yeni hizmetlerden, projeler-
den ve kullanıcıya sağladığı 
avantajlardan bahsedebilir 
misiniz? 

Oregon Fleet tarafında 
pazardan gelen talepler üze-
rine bu sene uzun pil ömürlü 
araç takip cihazları tarafında 
geliştirmeler yaptık. Şöyle 
ki standart araç takip cihaz-
ları bir aküye bağlı olmadığı 

Sistem Yazılımları ve Uygu-
lama Alanları” konusunu ele 
aldık ve bilgi ve iletişim tek-
nolojileri sektörünün öncü 
firmaları ile sundukları yeni 
hizmetleri, projeleri ve kulla-
nıcılarına sağladıkları avan-
tajları konuştuk.

zaman birkaç saat içerisinde 
veri göndermeyi durduruyor. 
Biz çekici olmadan yurt dışı-
na gönderilen dorselerin ta-
kibi için büyük bataryalı ta-
kip cihazları ürettirdik ve bu 
araçların takip edilebilmesi-
ni mümkün kıldık. Cihazlar, 
dorse bir çekiciye bağlandığı 
zaman kendini şarj ediyor ve 
çekici bağlantısı söküldük-
ten sonra (Trende veya güm-
rük sahasında beklerken) 25-
30 gün daha lokasyon verisi 
göndermeye devam ediyor.  

Ayrıca önümüzdeki ay-
larda hayata geçireceğimiz 
projemizle Oregon ortağı 
firmalar birbirleri ile yük ve 
araç paylaşımı da yapabilecek-

için bilgi ve iletişim tekno-
lojilerinden sonuna kadar 
yararlanmaları gerekiyor.

Lojistik şirketleri iş süreçle-
rinin ve akışlarının bütünleşik 
olarak yönetilmesini sağla-
mak üzere çok sayıda uygula-
ma yazılımı modülünün bü-

geçen gün daha kullanışlı ha-
le getiriyoruz. Firmalara bir-
den fazla yükleme ve boşalt-
ma noktası belirlediklerinde 
rota optimizasyonu modü-
lünü kullanmalarını öneri-
yoruz. Bu modül sayesinde 
rotada hangi noktaya hangi 
sırayla gitmeleri gerektiğini 
yazılım belirtiyor. Hatta fir-
malar eğer gerekli verileri gi-
rerse (Ortalama Yakıt, Aza-
mi Ağırlık, Araç Tipi) sistem 
bu rotadaki toplam maliyeti-
ni dahi çıkartabilir. Rotadaki 
otoban ücretlerini de dahil 
ederek maliyet hesaplama-
sında firmalara büyük bir ko-
laylık sağlıyoruz.  

Lojistik sektöründe depo-
lamanın önemi her geçen 
gün artıyor. Yazılımlar depo 

Lojistikte Yeni Dönem ‘Yazılım Teknolojileri’

Oregon Teknoloji A.Ş. Genel 
Müdürü Selçuk Yılmaz

Lojistik sektöründe küresel rekabet ortamı yeni dijital çözümlerle 
sektörün geleceğine damga vuruyor. Araç takip ve izleme sistemleri, 
mobil terminaller ve otomasyon uygulamaları giderek yaygınlaşırken, 
bilgi alışverişini hızlandıran ve kolaylaştıran mobil çözümler, iş 
süreçlerinin verimliliğini artırıyor.  

OREGON FLEET PAZARDAKI KONUMUNU GÜÇLENDIRDI 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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1994 yılından bu yana lojistik 
ve ulaştırma sektörüne yazılım 
ve hizmet üreten Select Bili-
şim, sektörün güncel ihtiyacına 
cevap vererek her geçen gün 
programlarına yenilikler ekle-
yerek lojistik sektörünün tüm 
değişimlerine önceden hazır-
lıklı olabilmesi için katkıda bu-
lunmaya devam ediyor. 

Lojistik firmalarının he-
deflerine ulaşmaları, dijital 
dönüşümlerini tamamlamala-
rı yolunda hizmet sundukla-
rının altını çizen Select Bili-
şim kurucusu Gökhan Girgin 
KargoHaber’e e-devlet ve diğer 
çevre ekosistemlere entegre 
olarak çalışan Optimus progra-
mı ile ilgili bilgi verdi.

Select’i okuyucularımıza tanı-
tabilir misiniz? Lojistik sektö-
rüne hizmetleriniz neler?

1994 yılında ilk piyasaya 
sürdüğümüz programlar kon-
şimento, ihbar ve fatura ev-
raklarını otomatik üretmek 
için olmuş olsa da şu ana bak-
tığımızda süreçleri hızlandıran, 

otomasyona sokan, hataları 
önleyen ve en önemlisi müşteri 
ve tedarikçiler ile interaktif şe-
kilde online hizmet üretmekte 
yardımcı olan bir ana yönetim 
sistemi haline gelmiştir. Geli-
şen teknoloji ve oluşan vizyo-
numuz ile son versiyonumuz 
Opitmus ortaya çıkmıştır.

Optimus programı sadece 
yenilikçi teknolojiler kullanı-
larak hazırlanmış kayıt giriş 
ve raporlama programı değil-

dir. İçinde bulunan iş akışları, 
ve robot yazılımı sayesinde iş 
süreçlerinizi yönetmenizde 
sizi yönlendiren ve yardımcı 
olan programdır. Doğru pa-
rametrik ayarlamalar ile as-
lında size o anda ne ile ilgilen-
meniz gerektiğini gösteren, 
rutin işleriniz ise arkada çalı-
şan robotun sizin için yaptığı 
bir yönetim programıdır.

Optimus ayrıca bir lojistik 
ekosistem platformudur.  Op-

timus alt yapısı ve tasarımı sa-
yesinde tüm partilerin online 
olarak içinde bulunabilecek-
leri bir online platformdur. 
Lojistik firmalarının müşteri-
leri Optimusa kendilerine ve-
rilen kullanıcı adı ve şifresi ile 
sisteme girip sipariş verebilir, 
teklif isteyebilir, yükleme ona-
yı verebilir, evrak yükleyebilir 
veya indirebilir, yüklerinin 
durumlarını takip edebilirler. 
Lojistik firmalarının müşte-

rileri yanında alt taşıma ve 
depolama tedarikçileri de ay-
nı şekilde sisteme girebilir ve 
bir çok işlem yapabilir. Tüm 
bu veriler ise ortak  noktada 
tutulup ve anında diğer tüm 
partilerin yetkileri dahilinde 
görebilecekleri kadarı ile ileti-
lir. Dolayısı ile müşteri veya alt 
tedarikmişler sistem üzerinde 
tüm yapmaları gerekeni görüp 
takip edebilirler. Bu da partiler 
arası mail, telefon vb tüm ile-
tişimleri minimize ettiği gibi, 
anlık olarak yapıldığından za-
man ve maliyet kazancını da 
getirmektedir. 

Yazılım, lojistik sektörüne 
neler kazandırıyor, ne gibi 
faydalar sağlıyor? 

Yazılımlar artık firmalara 
alınan bir demirbaş gibi görül-
memeli. Yazılım firmaların ge-
ce karanlığında açık denizlerde 
doğru noktaya emniyetli, hızlı 
ve konforlu şekilde gitmelerini 
sağlayan radarları, otopilotları 
ve dümenleridir. Onlar olma-
dan denizde kaybolursunuz.  
Select olarak Optimus’u hazır-
larken aşağıdaki fonksiyonali-
telere odaklandık.

Yazılımlar öncelikle bilgi 
depolama noktasıdır. Firma-
nın tüm geçmişinin düzenli ve 
doğru şekilde kayıt altına alın-
masını, iş ve süreç geçmişinin 
takip edilmesini sağlayan bir 
veri deposudur. Veri deposu 
diyerek de önemsizleştirme-
yelim çünkü doğru veri düz-
gün rapor demektir. Düzgün 

raporlama da doğru yönetsel 
karar alabilmektir. 

Yazılımlar firmalara hız 
kazandırır, hataları azaltır. 
Girilen ve depolana bilgiler 
birçok evrağın otomatik ola-
rak oluşmasını sağlar. Bu bilgi-
nin doğru şekilde istenen yere 
ulaşmasını sağlar. Doğru yere 
zamanında ulaşan bilgi ise ope-
rasyonun doğru şekilde akma-
nızı sağlar ve zaman kaybını en 
aza indirir. 

Yazılımlar müşteri ve şirket 
çalışan memnuniyetini arttırır, 
bağlılığı sağlar. Doğru yazılım 
doğru teknoloji işlerin akışını 
düzenler, iyileştirir, hızlandırır 
ve hatasız hale getirir. Doğru 
yazılım aynı zamanda izlenebi-
lirliği arttırır. Müşterilere sun-
duğu online ve anlık yükleme 
ve iş takibi ile onların kendi iç 
operasyonlarına da yardımcı 
olduğu gibi, aldıkları hizmetin 
kalitesini de arttıracağından 
katma değerli bu hizmete karşı-
lığını ödeyeceği gibi kullanma 
alışkanlığını arttırır ve lojistik 
firmasına bağlılığı da arttırır. 
Bu müşteri kaybını en aza indi-
receği gibi karlılık ve ciro üze-
rinde de olumlu etki yaratır. 

Yazılımlar karlılığı arttırır. 
Yazılımlar sadece atlana fatura-
ların atlanmamasını sağlayarak 
karlılık arttırmazlar. Doğru 
yazılım içinde bulunan robotik 
süreçler ve otomasyon bir çok 
noktada maliyetleri düşürür. 

Yazılımlar firmaları global-
leştirir, büyütür. Optimus bir 
bulut tabanlı yazılımdır. Dün-
yanın herhangi bir noktasında 
herhangi bir cihazla erişile-
bilir. Sadece çalışanlar değil, 
müşteriler ve alt tedarikçiler 
de erişebilir. 

Lojistik sektöründe depola-
manın önemi her geçen gün ar-
tıyor. Yazılımlar depo yöneti-
mine ne gibi faydalar sağlıyor?

Özellikle pandemi insanla-
rın alışveriş alışkanlıklarını çok 
değiştirdi. Gelişen teknoloji 

ve ortaya çıkan start-upların 
ve bunlara uyum sağlayan eski 
ve büyük firmaların  insanlara 
sunduğu hızlı alışveriş imkanı 
ile birlikte insanların alışveriş 
yapma şekli tamamen değişti. 
Artık anlık olarak ne lazımsa 
o anda alınır oldu. Bu da evle-
re veya bir noktaya getirilmesi 
gereken ürünlerin sipariş adet-
lerini arttırırken içindeki ka-
lemlerin daha azalmasını sebep 
oldu. Bu da lojistik sektörünün 
iş yapış şeklini değiştirdi. Ön-
celikle teknoloji ve yazılımla-
rın firmalara entegre olması 
olmazlardan bir tanesi oldu. 
Eskiden büyük miktarlarda ki 
daha az sayıdaki siparişler belli 
bir zaman da gelse bile tutulan 
stoklardan tolere edilebiliyor-
du. Fakat artık daha hızlı ve 
çok sayıda sipariş nedeni ile 
hızlı sevkiyat çok önem kazan-
dı. Bu da depolamanın önemi-
ni arttırdı. 

Select yazılımda bu nokta-
da Optimus ile yine değişen iş 
yapma, ticaret ve depo yöne-
tim şekillerine uygun vizyoner 
bir iş akışı içinde olan depo 
yönetim yazılımını müşterile-
rine sunmaktadır. 

Son dönemde sunduğunuz 
yeni hizmetlerden, projeler-
den ve kullanıcıya sağladığı 
avantajlardan bahsedebilir 
misiniz?

Select Optimus bulut taban-
lı programı 2020 yılının ocak 
ayında piyasaya sunulmuştur. 
O zaman içinde bulundurduğu 
yenilik ve vizyonu sektöre nasıl 
anlatabiliriz derken pandemi 
ortaya çıktı ve bizim çizdiği-
miz gelecekteki ticaret, taşıma 
ve lojistik iş yapma modelleri 
bir anda pandemi ile birlikte 
gerçek hayatımızın içine hızla 
girdi. Bu bize Optimusu daha 
iyi ve hızlı anlatma şansı ver-
di. Sektöre tam entegre bulut 
tabanlı sipariş yönetimi sunar-
ken içindeki robotik işlemler 
ile aynı kaynak ile daha fazla 
iş yapılasını sağlayan ve kira-
lık model ile kullanılarak çok 
daha sürdürülebilir maliyetler 
ile kullanılan lojistik yönetim 
yazılımını kullanıma sunduk. 
Şu an en büyük odak noktamız 
Select Opitmus lojistik yöne-
tim programıdır.

Optimus programı içinde 
CRM modülü, fiyatlamaları yö-
netebileceğiniz pricing modülü, 
taşıma işlerinizi takip edebile-
ceğiniz Freight Management 
modülü, Depolama modülü 
ve muhasebe/finans modülü 
gibi ana modüller bulunmak-
tadır. Ana modüller yanında 
elektronik konşimento, efatura, 

SELECT BILIŞIM LOJISTIĞIN TEKNOLOJIK 
DÖNÜŞÜMÜNE REHBERLIK EDIYOR

ler. Oregon Fleet projesi 
bu projenin  de altyapısı-
nı oluşturuyor. Firmalar 
kendi seçtikleri firmalar 
ile araçlarının lokasyonunu 
paylaşacaklar ve yükü olan 
firmalar direkt araç sahip-
leri ile iletişime geçecekler. 
Burada sağladığımız yeni-
lik sistemin şeffaflığı aslın-
da. Çünkü Oregon, burada 
bir aracılık peşinde olmadı-
ğı için firmalar direkt araç 
ve yük ilanlarını paylaşan 
firmalarla iletişime geçe-
bilecekler. Bu projenin 
Oregon ortakları arasında 
bir sinerji oluşturacağına 
inanıyoruz. Biliyorsunuz 
geçtiğimiz aylarda 200 tane 
ortağımızın katıldığı bir et-
kinlik yapmıştık. Bu etkin-
likte ortaklarımızdan bu 
projeyle ilgili olumlu geri 
dönüşler aldık.  

2022 yılı nasıl geçiyor, O-
regon Fleet’in 2023 yılına 
ilişkin beklentileri neler? 

2022 yılı Oregon Fleet 
için çok verimli geçiyor 
diyebiliriz. Ortak sayımı-
zın artması da Oregon’un 
her hizmetinde olduğu 
gibi Oregon Fleet tarafın-
da da pazardaki yerimizi 
güçlendirdi. Oregon Fleet 
2022 yılında yurt dışında 
da hizmet vermeye başladı. 
Almanya’da aktif olarak sa-
tış yapıyoruz. Önümüzdeki 
yıllarda Avrupa’da büyüme-
ye devam etmek istiyoruz.  

2023 yılında yurt içinde 
taşımacılık yapan lojistik fir-
malarından çok ciddi talep-
ler geleceğini düşünüyoruz. 
Takograf dosyası indirme 
zorunluluğu biliyorsunuz 
birkaç kez ertelendi. 1 Ocak 
2024’te bu zorunluluğun 

kesin olarak başlayacağını 
düşünüyoruz. Dolayısıyla 
uzaktan dijital takograf dos-
yası indirme hizmetimiz bu-
gün yurt içi taşımacılık ya-
pan firmalar için önem arz 
etmese de önümüzdeki yıl i-
çerisinde bu hizmeti almaya 
başlayacaklardır. Ortaklık 
yapımızı da bir yandan ge-
nişletmeye devam ediyoruz. 
Bu sene Gaziantep, Mersin, 
Hatay, Kayseri ve Konya ol-
mak üzere 5 şehirde toplam 
200 ortağa ulaştık.

Önümüzdeki yıl sonuna 
kadar 10 şehir 400 ortağa 
ulaşmayı hedefliyoruz. Bu 
ortaklıklarla birlikte sektör-
de birlikte hareket etmenin 
faydalarını herkes görmüş 
olacak. Kısa süre içerisinde 
ortaklarımızla birlikte sek-
törde yankı yapacak projele-
re imza atmaya başlayacağız. Select Bilişim kurucusu 

Gökhan Girgin
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da Etiyopya Devlet Demiryolu 
ve Tanzanya Devlet Demiryolu 
ile de çalışmaya başladık. 

2022 yılı nasıl geçiyor, 
Select’in 2023 yılına ilişkin 
beklentileri neler?

Select olarak Optimus prog-
ramını yazarken geleceğin yazı-
lımı olarak bir vizyon belirle-
miştik. E-ticaretin artacağını,  
dijitalleşmenin hızlanacağını, 
sistemlerin konuşarak işlerin 
takip edileceğini zaten ön gör-
müş ve ona göre bir altyapı 

teslim edilebilirdi. Taşımacı-
lık ve lojistik sektörü, gelişen 
teknolojilerin bütünleyici rolü 
nedeniyle operasyonlarında 
büyük bir değişim yaşadı. Özel 
yazılım geliştirmenin artan 
popülaritesi, sektördeki iş ope-
rasyonlarını veri güvenliği ile 
birlikte önemli ölçüde etkiledi.

Lojistik sektörünün artan 
talepleri ve karmaşık işleyişi, 
profesyonellik ve verimlilik 
gerektirir. Lojistik yazılımları 
ise, lojistik ve tedarik zinciri 
şirketlerinin daha iyi gerçek 
zamanlı filo yönetimi, akıcı i-
letişim ve gelişmiş müşteri hiz-
metleri için gelişen teknoloji-
lerden yararlanmalarını sağlar. 
Kullanımı kolay uygulamalar 
ve yazılımlarla lojistik operas-
yonları üzerinde daha fazla 
kontrole sahip olursunuz. Ek 
olarak, sürücülerinizi, davra-
nışlarını sorunsuz bir şekilde 
takip edebilir ve tedarik edilen 
mallara göz atabilirsiniz. 

Lojistik yazılımları, dünya-
nın her köşesinden her şeye 
erişmemizi sağlarken riskle-
rin azaltılmasına yardımcı 
olur ve güncel bilgilere erişim 
sağlar. FleetGO olarak mis-
yonumuz yalnızca akıllı bir 
filo yönetim teknolojisi ge-
liştirmekten ibaret değil, ay-

edefter, Inttra, AMS vb bir çok 
entegrasyon modülümüz de 
mevcuttur. Bunlar iç kullanım 
sağlayan modüller olmakla bir-
likte Optimus içinde yer alan 
CWP (Customer Web Portal) 
müşteri portalı, SWP (Supplier 
Web portal) alt tedarikçi porta-
lı ile bir operasyon içindeki tüm 
partilerin aynı noktada bulaşa-
bildiği modüller ile Optimus 
aslında bir lojistik yönetim plat-
formu haline dönüştü.

Standart taşıma ve depolama 
süreçleri yanında son dönemde 

TEKNOLOJIYE yaptığı yatı-
rımlar ile bilginin; etkin, akıllı 
ve planlı kullanımını kolaylaş-
tıran FleetGO, iş ortaklarının 
krizlerle karşı dayanıklılıkla-
rını artırırken aynı zamanda 
belirsizliklere karşı ihtiyaç duy-
dukları esnekliği de sunuyor. 

FleetGO, hızlı ve sonuç 
odaklı teknolojik çözümleriy-
le müşterilerinin etkin, akıllı, 
esnek ve sürdürülebilir bir filo 
yönetim süreci inşa ettiklerini 
belirten FleetGO Türkiye Ge-
nel Müdürü Serkan Ardahanlı 
KargoHaber dergisi için soru-
larımızı yanıtladı. 

FleetGO’yu okuyucularımıza 
tanıtabilir misiniz? Lojistik 
sektörüne hizmetleriniz neler?

Uluslararası lojistik sektö-
ründe öncü bir teknoloji şirke-
tiyiz. 2010 yılında Hollanda’da 
kurulduk. Hollanda, Almanya, 
İngiltere ve Türkiye’de yerleşik 
ofislerimiz bulunuyor. Başta 
lojistik şirketlerinin en önem-
li ihtiyacı olan dijital takograf 
yönetimi olmak üzere, sürücü 
ve filo performansı, araç, yakıt 
ve ısı takibi hizmetlerinde son 
teknoloji çözümler sunuyoruz.  

Avrupa’nın en hızlı büyüyen 
50 teknoloji şirketinden biriyiz. 
Başarımızın anahtarı teknoloji 

e-ticaret sektörünün büyüme-
si ile birlikte Optimus Express 
ile ekspres kargoculuk dalına 
da odaklandık ve geliştirdiğimi 
modül entegrasyonlar ve oto-
masyonu ile neredeyse sıfır kul-
lanıcı müdahalesi ile operasyo-
nun yürümesini sağlamaktadır. 
Bu da yenilikçi bir yaklaşım ba-
rındıran modülümüzdür. Ayrıca 
her zaman demiryolu taşımacı-
lığının önemine inana bir firma 
olmuşuzdur. Bu sebeple demir-
yolu modülümüzü revize edip 
kullanıma açtık. Hatta bu konu-

altyapımız. Yatırımlarımızın 
yüzde 65’inden fazlasını Ar-
Ge’ye ayırıyoruz. Avrupa’da 
50 binden fazla bağlı araca 
sahip 5 binden fazla şirket her 
gün, operasyonlarını optimi-
ze ederken maliyet ve riskleri-
ni düşürmek için FleetGO’ya 
güveniyor.  

Yazılım, lojistik sektörüne 
neler kazandırıyor, ne gibi 
faydalar sağlıyor? 

Bugün, ulaşım ve yazılımın 
olmadığı bir dünyayı hayal 
etmek oldukça zor. Çünkü 
bu ikisi olmadan ne aşılar ne 
de gıdalar başarılı bir şekilde 

yılında Mikro ihracat yönetim 
modülünü de ürün gamımıza 
kattık. Var olan fonksiyonları-
mızı daha fazla entegrasyonlar 
ile tam otomasyona geçirdik. 

2022 yılı bizim açımızdan 
ayrıca önemli olan Robotik sü-
reçler ile ilgili geniş bir çalışma 
sürdürüyoruz ve manuel yapıl-
mak zorunda kalan rutin işle-
rim neredeyse tamamını 2022 
yılı içinde robotik süreçlere ta-
şıyıp bu hizmeti de lojistik fir-
malarına vermeye başlayacağız. 

Select için gelecek yıl plan-

nizi ve rekabet avantajı elde 
etmenizi sağlayan bu değer-
li verilerinize başkalarının 
erişmesi şirketiniz için ciddi 
problemlere neden olabilir. 
Veri, güç demektir ve bu güç 
güvenlik açısından muaz-
zam bir sorumluluk getirir. 
Yazılım sistemleri ile birlikte 
çözümlerin bütünleşik kulla-
nımı ve operasyonların bulut 
platformunda dijital olarak 
bağlanabilmesi; lojistikte 
görünürlüğü artırarak daha 
akıllı bir filo işletmek, sürdü-
rülebilirliği artırmak ve mali-
yetleri düşürmek için yeni bir 
rekabet avantajı haline geldi.

FleetGO olarak, donanı-
mını ve yazılımını kendi bün-
yemizde bulundurduğumuz 
çözümlerimiz ve teknolojiye 
yaptığımız yatırımlar sayesin-
de üçüncü taraflara olan ba-
ğımlılığınızı olabildiğince sı-
nırlıyoruz. Bu, müşterilerimiz 
için yazılım ve donanımın 
birbirleriyle sorunsuz bir şe-
kilde entegre edildiği güvenli 
bir işbirliği anlamına gelir.

Son dönemde sunduğunuz 
yeni hizmetlerden, projeler-
den ve kullanıcıya sağladığı 
avantajlardan bahsedebilir 
misiniz?

Araçlar, teknolojinin geliş-
mesiyle birlikte artık gerçek 
zamanlı olarak elimizde ol-
masını istediğimiz çok daha 
fazla veri üretmeye başladı. 
Kablosuz dağıtımlar hızla bü-
yümeye devam ettikçe, taşı-
yıcılar, ağlarının kapasitesini, 
bant genişliğini ve hızını ar-
tırma baskısı ile karşı karşıya 
kaldı. Artan gerçek zamanlı 
veri ihtiyacı, telekom sağla-
yıcılarının #4G teknolojisine 
geçişi zorunlu kıldı. FleetGO 
olarak bu yeni teknolojiye ge-
çişi kolaylaştırmak için şim-
diden 4G teknolojisini yeni 
nesil kara kutularımıza uygu-
lamaya başladık.

larımız için de olan en büyük 
hedef ise globalleşmek. Şu an-
da Optimus daha 2.5 yıllık bir 
program olması karşın yurtdı-
şında bir çok müşteriye ulaştık. 
2023 yılında global firma olma 
yolunda öneli adımlarımız 
olarak ve tüm dünyada bilinir 
bir marka haline gelmek için 
hedefimize doğru yürüyeceğiz. 
Hedefimiz birkaç yıl içinde 
dünyada en çok kullanılan ilk 
yazılımlardan birisi olmak.  
2023 de bu hedefin başlangıç 
yılı olmuş olacaktır. 

Böylece şirketlerin haliha-
zırda kullandıkları 2G/3G tek-
nolojilerinden 4G’ye geçişini 
hem mevcut performanslarını 
iyileştirerek hem de filolarını 
yeni düzenlemelere hazır bir 
hale getirerek yönetmelerine 
yardımcı oluyoruz.

Yakın zamanda hafif/ağır 
araçlar ve dorseler için mua-
yene sürecini kolaylaştıracak 
bir “Araç Muayene Uygula-
ması” geliştirdik. Önemli bir 
kusuru olan herhangi bir aracı 
kullanmak suçtur ve olası ka-
zalara ek olarak hem sürücü 
hem şirket için ciddi cezalar 
ile sonuçlanabilmektedir. Bu 
nedenle her yolculuktan önce, 
sürücü aracını kontrol etme-
li ve kusurları kaydetmelidir. 
Sürücü uyumluluğunu teşvik 
etmek ve bu tür faaliyetlere 
harcanan zamanın etkinliğini 
en üst düzeye çıkarmak için 
geliştirdiğimiz tamamen diji-
tal araç muayene uygulaması 
ile sürücüler; otomatik kontrol 
listeleri, fotoğraflama ve ekran 
üzerindeki imzalarla, kamyon-
larını ve dorselerini kolayca 
muayene edebiliyorlar. Böylece 
yöneticiler de online yasal bir 
kayıt tutmuş oluyorlar.

2022 yılı nasıl geçiyor, 
FleetGO’nun 2023 yılına iliş-
kin beklentileri neler?

FleetGO olarak pazara gir-
diğimiz günden bugüne araç 
takibinin ötesine geçerek şir-
ketlerin iş modellerini geliştir-
melerine ve dönüştürmelerine 
olanak tanıyoruz. 2022 yılı bu 
minvalde projeye dayalı iş bir-
liklerimizi artırdığımız bir yıl 
oluyor. 2023 yılında gerçek-
leştireceğimiz iş birlikleri ile 
ağımızı çok daha hızlı bir şekil-
de genişletmeyi hedefliyoruz. 
Türkiye gelişime ve ivmelen-
meye müsait bir pazar. Burada-
ki ihtiyaçları verimli bir şekilde 
karşılayabilmek için gerekli ye-
nilikler üzerine çalışıyoruz.

hazırlamıştık. Firma olarak va-
racağımız noktaları bir zaman 
çizelgesine koymuştuk. Lo-
jistik firmalarının dönüşüme 
vereceği önem ve yatırımı belli 
yıllara göre dağılımı planlamış-
tık. Pandemi ise tüm bu süreç-
leri hızlandırdı ve geriye çekti. 
Bu da Optimus’un kullanıcı sa-
yısında hızlı artışı getirdi. Plan-
larımızdan daha fazla kullanıcı 
katıldı Optimusa. Bakıldığın-
da 2021’de yüzde 50’den fazla 
büyüdük. 2022 de benzer bir 
büyüme ile devam ediyor. 2022 

nı zamanda bu teknolojinin 
hem sektörel hem de çevresel 
faydaya dayalı bir etkiye sahip 
olmasını sağlamak.

Lojistik sektöründe taşıma-
lar ve diğer işlemler hızlı ve 
aynı zamanda da güvenli 
olmak zorunda. Yazılım bu 
konuda ne gibi katkılar sağ-
lıyor?

Günümüz şartları filo yö-
netimindeki tüm operasyon 
alanlarında uzaktan görünür-
lük ihtiyacını artırırken bu 
alandaki geliştirmeleri hızlan-
dırmaya devam ediyor. Mo-
dern araçlar gelişen teknoloji 
ile birlikte her geçen gün daha 
akıllı ve birbirine bağlantılı 
hale geldikçe veri güvenliği de 
daha önemli bir konu olmuş-
tur. Sektördeki bu dönüşümle 
birlikte, akıllı araçlar her gün 
çok miktarda veri üretmeye 
başlamıştır ve bu veriler te-
lematik şirketleri tarafından 
işlenir hale gelmiştir. Bu ge-
lişmeler ciddi güvenlik açık-
ları ortaya çıkarmaktadır ve 
üçüncü taraf veri sağlayıcıları-
na olan bağımlılıklar şirketler 
için önemli risk faktörü hali-
ne gelmektedir.

Performansınızı artırma-
nızı, işlerinizi optimize etme-

FLEETGO ŞIRKETLERIN IŞ MODELLERINI GELIŞTIRIP 
MALIYET VE RISKLERINI AZALTIYOR

FleetGO Türkiye
Genel Müdürü 

Serkan Ardahanlı
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PANDEMI ile yara alan havayolu 
taşımacılığı büyüme ivmesini her 
geçen gün artırmaya devam edi-
yor. “Hava kargo taşımacılığında, 
küreselde ve ülkemizde taşıma sa-
yıları pandemi öncesine yaklaştı.” 
diyen EKO Fuarcılık Genel Müdür 
Yardımcısı Ekin Seren Ünsaç; “Kı-
sıtlamalarının tüm dünya çapında 
hafiflemesiyle birlikte havacılık 
sektörü özellikle yolcu talebi cephe-
sinde büyük bir canlanma yaşarken, 
hava kargoda ise bu yıl rekor hacim 
bekleniyor.” şeklinde konuştu. 

Rusya’ya uygulanan yaptırımların 
havacılık sektöründe baskılayıcı et-
kisinin devam ettiğini belirten Ün-
saç; “Rusya hava sahasının birçok 

hava yolu için kapalı olması nede-
niyle, özellikle kargo uçakları daha 
uzun rotalara kullanmak zorunda 
kaldı ve bu rota değişiklikleri de 
kargo uçaklarına ciddi bir maliyet 
artışı getirdi.” dedi. Ekin Seren Ün-
saç daha sonra şunları söyledi: “Kü-
resel hava trafiğinin yüzde 83’ünü 
oluşturan yaklaşık 290 havayolunu 
temsil eden Uluslararası Hava Ta-
şımacılığı Birliği IATA; 2022’de 
kargo gelirlerinin 191 milyar dolara 
ulaşacağını, bu rakamın kovid ön-
cesi dönem olan 2019 yılında elde 
edilen hava kargo gelirinin nerdeyse 
iki katı düzeyine ulaşacağını öngör-
dü. Öte yandan hava kargo yoluyla 
taşınan yük miktarının da bu yıl re-
kor düzeyde bir rakama çıkacağını 
öngören IATA‘ya göre Havacılık en-
düstrisinin toplamda 2022’de 68.4 
milyon tonun üzerinde bir kargo 
taşıması bekleniyor. 

Lojistik endüstrisinin tüm mod-
larında olduğu gibi havacılıktaki 
gelişmelerin de ele alınacağı Ulus-
lararası logitrans Transport Lojis-
tik Fuarı, ilgili kesimlere, eşsiz bir 
vizyon oluşturma ortamı sunuyor. 
Havaalanları ve havayolu yatırımcı-
ları kadar havayolu operatörleri ve 
hizmet alan tarafların da buluştuğu 
logitrans, diğer modların havayolu 
taşımalarına entegrasyonu ve işbir-
liği çabalarına da önemli ölçüde 
ışık tutuyor.” 

Ünsaç son olarak; “Rusya’ya yö-
nelik ambargolar havayolu rotala-
rında da değişikliklere neden ol-
du. Rota değişiklikleri, hava kargo 
uçaklarının sefer maliyetlerini, bu 
da navlunları artırdı. Hava kargoya 

etkinliklerine özel olarak yer veren 
logitrans, taşıma türlerinin işbirliği 
ve etkileşim içinde olduğu lojistik 
endüstrisinde dünyanın en etkili 
buluşma noktası durumundadır.” 
şeklinde konuştu.

Rekor Beklenen
Hava Kargo Taşımaları
logitrans Fuarı’nda 

EKO Fuarcılık Genel Müdür 
Yardımcısı Ekin Seren Ünsaç

Birinci sayfadaki haberin devamı
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çözüm ortağı olacağına inan-
maktayız. Rotalama progra-
mında, dağıtıcı arkadaşları-
mıza daha verimli ve etkin bir 
dağıtım modeli sunabilmeyi, 
ayrıca daha az yakıt tüketimi 
sağlayarak da karbon emisyon 
oranını azaltarak doğaya katkı 
sağlamayı hedefledik. Taşıma 
programında ise dağıtıcılar 
kullanıcı dostu bir program-
la kolaylıkla işlemlerini ta-
mamlayabilmektir. Buradaki 
karmaşıklık dağıtıcının işini 
yapmasının önüne geçmek-
te olup verimliliğini de ciddi 
anlamda azaltmaktadır. Diğer 
yandan Avrupa Yakası’ndaki 
aktarma merkezimizde sorter 
sistemimizi devreye aldık ve 
paket işleme kapasitemizi 4 
kat artırdık. 2022 yıl içerisin-
de ayrıca Anadolu Yakası’na 
da sorter sistemi kurarak gün-
lük paket işleme kapasitemizi 
artırmaya devam edeceğiz. 

Bununla birlikte 2021’de Kar-
goist olarak İstanbul’da sco-
oter ile dağıtımlara başladık. 
2022 yıl içerisinde scooter ile 
dağıtım yaptığımız il sayılarını 
artıracağız. 2022 içinde sürdü-
rülebilirlikte devreye almaya 
planladığımız diğer projele-
rimizi; kargobox kutuları ile 
teslimatlara başlamak, esnaf 
noktalarından teslim alınma-
sına teşvik etmek (daha az araç 
dolaşımını sağlayarak karbon 
emisyonunu azaltmayı sağla-

(Zara, Bershka, Pull&Bear, 
Massimo Dutti ve diğer tüm 
markaları), Flo, Modasel-
vim, Modanisa, Bkm, M&S, 
Gap, Arvato Bertelsmann, 
Penti, Oxxo, English Home, 
Evidea’dır. İş ortaklarımıza 
standart teslimat hizmetleri-
nin yanında gün içi teslimat, 
randevulu teslimat, ertesi gün 
teslimat, mağazalardan alıcıla-
ra teslimat, kapıdan iade topla-
ma, mağazalardan mağazalara 
teslimat ve ayrıca yoğunlukla-

TÜRKIYE’NIN önde ge-
len markalarına, online satış 
sitelerine, küçük orta ve bü-
yük ölçekli şirketlerine kendi 
özel filosu ile hizmet sunan 
Kargoist, yatırımda hız kes-
miyor. 2022 yılında “fulfill-
ment” ve “last mile” tarafına 
yapacağı yatırımlarla uçtan 
uca çözümler sunmaya hazır-
lanan Kargoist’in gündemin-
de ayrıca stratejik ortaklıklar 
var. 2021 yılında yüzde 300 
büyüme gösteren ve 9,5 mil-
yon e-ticaret ürünü taşıyan 
firma, 2022 yılı içinde yine 
önceki yıllarda olduğu gibi 
aynı büyüme oranlarında bü-
yümeyi hedefliyor.

Kargoist kurucuları İs-
hak Temel ve Alim Yazlı 
Kargosit’in e-ticaret sektö-
ründe büyümesini, sunduk-
ları hizmetleri, planlanan 
yeni yatırım ve projelerini 
KargoHaber’e anlattı.

Bize Kargoist’i anlatır mısı-
nız? Kargoist nasıl bir kargo 
firmasıdır?

Alim Yazlı: Kargoist 2012 
yılında kurulmuş olup sektör-
de butik hizmet anlayışı ile iş 
ortaklarına çözüm üreten ve 
mutluluk taşıyan bir firma-
dır. Bizler özellikle teslimat 
odaklı çalışarak e-ticaret ta-
rafında satış yapan firmaların 
satış kaybının önüne geçecek 
şekilde yüzde 99,8 teslimat 
performans göstermekteyiz. 
Bununla birlikte taşıdığımız 
paketlerin teslimatındaki 
mutluluklara tanık oldukça 
işimizi ve görevimizi daha da 
çok sevmekteyiz.

E-ticaretteki hızlı büyüme 
lojistikte de yeni iş modelleri 
yarattı. Kargoist bu alanda 
ne tür adımlar attı? Hangi 
projeleri devreye aldı? Bu 
alana dönük geliştirdiğiniz 
dağıtım modelleri neler?

Alim Yazlı: Pandemi dö-
nemi e-ticaretin hali hazırda 
büyüme ivmesini arttırarak, 
lojistik sektörünün ve dağı-
tım sektörlerine olan talebin 
de artışına neden olmuştur. 
Bu da ekosistem döngüsünde 
tüketiciler ile markalar, mar-
kalar ile üreticiler, üreticiler 
ile tedarikçiler arasında daha 
güçlü bir bağ oluştururken, 
lojistik ve dağıtım sektörü bu 
zincirin aksamadan hızlı ve 
verimli bir şekilde yürümesi i-
çin çok daha stratejik bir rolü 
ve kritik sorumlulukları üst-
lenmiştir. Ticaretin, hizmetin 
ve süreçlerinin dokusundaki 

değişkenliklerin adaptasyo-
nun en önemli noktası diji-
talleşme ve sürdürülebilirli-
ğin bundan sonraki süreçte 
çok daha hızlı ve etkin bir 
şekilde devam etmesine bağlı 
gibi görünmektedir. Kargoist 
olarak özellikle Dünya Ban-
kası lojistik performans indi-
katörlerini de dikkate alarak 
teknoloji yatırımlarımızı bu 
çerçevede güçlendirme kararı 
aldık. İlk adım olarak güçlü 
bir teknik ekiple birlikte Bili-
şim Vadisi’nde Ar-Ge firma-
mızı kurduk.

Depolama, rotalama ve 
dağıtım alanında kendi prog-
ramlarımızı geliştirdik. Depo-
lama programı geliştirmedeki 
hedefimiz “end-to-end” olarak 
hizmet verme planlarımızın 
bulunması. Bu planlarımızın en 
büyük adımı bu yıl içinde “ful-
fillment center” merkezleri ku-
rarak e-ticaret alanında hizmet 

veren iş ortaklarımıza depola-
ma hizmeti vererek, alıcı sipa-
rişlerini toplayıp, paketleyip ve 
“last mile” tarafında teslimatla-
rını gerçekleştirerek tam bir uç-
tan uça hizmet vermek olacak. 

Kargoist, lojistiğin entegre 
faaliyetler kümesi olduğuna 
inanmaktadır. “Fulfillment 
center” merkezleri kurulum-
larıyla ilgili olarak çalışma-
larımız devam etmekte olup, 
2022 yılında içerisinde bu 
alandaki operasyonlarımıza 
başlamayı düşünmekteyiz. 
E-ticaret hizmetlerini tek bir 
çatı altında toplayarak uçtan 
uca hizmet vermenin fark 
yaratacağına inanıyoruz. Pe-
rakende sektöründe değişen 
kullanıcı alışkanlıkları ve sek-
törde dijitalleşmenin artması 
ile Kargoist’e inanan müşteri 
portföyünü oluşturan pera-
kende sektörünün önemli bir 

rında ekstra çalışma planlama-
sı yaparak özel teslimatlar ile 
çözümler üretmekteyiz.

Kurumsal müşterileri kim-
ler? Birkaç isim alabiliriz.

Lcwaikiki, İnditex (Zara, 
Bershka, Pull&Bear, Massi-
mo Dutti ve diğer tüm mar-
kaları), Flo, Modaselvim, 
Modanisa, Bkm, M&S, Gap, 
Arvato Bertelsmann, Penti, 
English Home, Evidea sektö-
ründe öncü bir çok markaya 
hizmet vermekteyiz.

2021 yılını nasıl kapattınız? 
Nasıl bir taşıma hacmine 
ulaştınız, nasıl büyüme iv-
mesi yakaladınız? 

Alim Yazlı: 2021 yılını 
sadece e-ticaret kargolarında 
9,5 milyon paket taşıdık. Bü-
yümemiz ise yüzde 300 ora-
nındaydı. 2020 yılında da yi-
ne aynı şekilde yüzde 250’nin 
üzerinde bir büyümemiz ger-
çekleşmişti. Her sene üzerine 
koyarak ilerliyoruz.

2022 yılında nasıl bir bü-
yüme hedefliyorsunuz? 
Yatırım planlarınız neler? 
E-ticaret lojistiği ve mikro 
dağıtım alanında gündemi-
nizde neler var?

Alim Yazlı: 2022 yılı için-
de yine önceki yıllarda olduğu 
gibi aynı büyüme oranlarında 
büyümeyi hedeflemekteyiz. 
2022 yıl içerisinde sadece da-
ğıtım tarafında değil fulfill-
ment center da açarak iş or-
taklarımıza uçtan uça hizmet 
vermekteyiz. Mikro dağıtım 
tarafında ise esnaf teslimat 

noktaları, Kargoistbox kutu-
ların konulması gibi projele-
rimizde gündemimizde olup 
çalışmalarına başladık.

“Yeni nesil kargo deneyimi” 
cümlesiyle tanımlanıyorsu-
nuz. Pandeminin de etkisi-
ni üzerinde barındıran bu 
kavramı nasıl yorumluyor-
sunuz? Kavramı bize anlata-
bilir misiniz?

Ishak Temel: “Yeni nesil 
kargo deneyimi” ni açmak 
gerekirse burada özellikle-
pandemide en çok şikaye te-
dilen iki konu vardı. Bunlar-
dan 1 tanesi kargonu doğru 
izlenebilirliğinin sağlanama-
ması diğeri ise paketin teslim 
edilememesiydi. Geleneksel 
firmalar bu dönemde gerek-
li reaksiyonu göstermediği 
için butik ve teknolojiye ya-
tırım yapan kargo firmaları 
yeni nesil olarak tanımlandı 
ve bu dönemde öne çıktı. 
Sonrasında artık her firma 
bu taraftaki kaslarını güç-
lendirerek buradaki fark mi-
nimize edildi ve yine hizmet 
kalitesi ön plana çıktı. 2022 
2. Dönemi itibari ile bura-
daki zinciri tam anlamıyla 
tamamlayamayan firmalar da 
maalesef sektörden ayrılmak 
durumunda kalacaklar.

Yurt dışına açılma hedefiniz 
var mı? Varsa ne zaman ve 
öncelikle hangi pazarlar? 

Alim Yazlı: Yurtdışı için 
hedeflerimiz var ama önce iç 
piyasadaki yapı taşlarını otur-
tup sonrasında tam olarak 
gücümüzü bu tarafa vermek 
istiyoruz. Yalnız bunu yapar-
ken de bu tarafı ihmal etmiyor 
tabiki yurtdışı için butik çalış-
malar da gerçekleştiriyoruz. 
Önümüzdeki dönem içerisin-
de de buraya özgü ürettiğimiz 
hizmetimizin paylaşımlarını 
da paylaşmış olacağız. Yapaca-
ğımız bu çalışma Avrupa tara-
fında başlayıp tüm dünya ola-
cak şekilde organize edeceğiz.

mak) ve paket dağıtımların-
da elektrikli araç kullanımını 
yüzde 25’in üzerine çıkartmak 
olarak sıralayabiliriz.

E-ticaret lojistiği alanındaki 
müşteri yelpazenizden söz e-
der misiniz? Sektörlere özel 
çözümleriniz var mı?

Ishak Temel: Sektörde ulu-
sal ve global öncü bir çok teks-
til, ayakkabı, kitap, ev grubu, 
hızlı tüketim ve lojistik firma-
larının alıcılarına teslimatlarını 
gerçekleştirmekteyiz. Hizmet 
verdiğimiz iş ortaklarımızdan 
bazıları; Lcwaikiki, İnditex 

Kargoist E-Ticaret Lojistiğinde
Yenilikçi Çözümler Geliştiriyor

Kargoist kurucuları İshak Temel (solda) ve Alim Yazlı

Kargoist Kurumsal Müşterilerinden Bazıları
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DHL Orta Doğu Başkan Yardım-
cısı Burak Ertuna, dünyanın en 
büyük taşımacılık şirketlerinden 
DHL’in Orta Doğu stratejileri 
hakkında değerlendirmelerde bu-
lundu. Lojistikte yenilikçi teknolo-
jilere dikkat çeken Ertuna, DHL’in 
özellikle Orta Doğu bölgesinde, 
lojistik süreçlerde dijitalleşmeye ve 
sürdürülebilirliğe yönelik stratejiler 
geliştirmeye odaklandığını söyledi. 
Ertuna, “DHL olarak bölgedeki 
ağımızı sürekli genişletiyoruz. Kü-
resel deneyimimiz sayesinde ben-
zersiz bir tedarik zinciri yönetimi 
sistemimiz var. Gelişmiş çözümle-
rimiz ile yerel pazarların ihtiyaçla-
rını efektif bir şekilde karşılayabi-
liyoruz. Avrupa ve Asya arasında 
önemli bir köprü olan MENA böl-
gesinde tedarik zinciri süreçlerinin 
sürdürülebilirliğine önem veriyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

Orta Doğu’daki tesislerinde ye-
nilenebilir çözümlere ve alternatif 
enerji kaynaklarına yöneldiklerine 
işaret eden Ertuna, bölgenin iklim 
şartları sebebiyle güneş enerjisine 
özel bir önem verdiklerine işaret et-
ti. Ertuna, “DHL, 2050’de sürdürü-
lebilir lojistiğin öncüsü olma vizyo-
nu taşıyor. Hizmet verdiğimiz tüm 
pazarlarda sürdürülebilir yatırımlar 
yapıyoruz” sözlerini kaydetti.

Burak Ertuna, DHL Express ME-
NA olarak Bahreyn’den İstanbul’a 
doğrudan uçuşlar başlattıklarını 
hatırlattı. Orta Doğu’da hava verim-
liliğini artırmak ve geçiş sürelerini 
iyileştirmek için ağ optimizasyonu 
stratejisi izlediklerini vurgulayan 
Ertuna, “Bahreyn-İstanbul-Bah-
reyn uçuşu, haftada 6 kez yapılıyor. 
Bu rota, Türkiye ile Orta Doğu ül-
keleri arasındaki gönderilerin tran-
sit sürelerini önemli ölçüde azalttı” 
dedi. Ertuna, Türkiye’nin, küresel 
taşımacılıkta bölgenin en ideal ko-
numu olduğuna işaret ederek, şöyle 
devam etti: “Türkiye, özellikle Asya 
ve Orta Doğu rotaları için stratejik 
bir destinasyon. Bölgedeki uluslara-
rası ağlarımızı yönetmek ve verimli 
hizmet sunmak için Türkiye’nin 
konumunun sunduğu avantajları 
kullanıyoruz. Bölgede bu yıl içinde 
yeni uçuş rotalarımız da olacak.”
“Yeni nesil çözümlerle e-ticarete 

katkı sunuyoruz”
Lojistik sektörünün global lideri 

DHL’in B2C e-ticaret çözümle-
rine de dikkat çeken Ertuna, “E-
ticaret, DHL’in stratejik büyüme 
alanlarından biridir. Otomatikleş-
tirilmiş sipariş karşılama merkezle-
ri ile e-ticaret sektöründe istikrarlı 
bir genişleme hedefliyoruz. Ticari 
otomasyon ve dijitalleştirme strate-
jilerimiz çerçevesinde lojistik süreç-
leri kısa sürede tamamlayabiliyoruz. 

Sahadaki ekibimizle birlikte sipa-
rişlerin işleme hızını artırıyoruz. 
E-ticaret yapan iş ortaklarımız için 
çalışanlarımızın iş akışlarını optimi-
ze ederek, operasyonel verimliliği 
iyileştirmeye odaklanıyoruz. Diji-
talleşerek hızla büyüyen lojistik sek-

töründe öncü bir rolü olan DHL, 
yeni nesil çözümlerle e-ticarete kat-
kı sunuyor.”

Burak Ertuna, Rusya-Ukrayna 
savaşının bölgede uluslararası ta-
şımacılığı olumsuz etkilediğine de 
dikkat çekti. Taşımacılıktaki zor-

lukları aşmak için Orta Koridor’un 
güçlendirilmesi gerektiğini vurgu-
layan Ertuna, bu amaçla Türkiye, 

Azerbaycan ve Kazakistan arasın-
da bir çalışma grubu kurulduğunu 
hatırlattı. 

Orta Koridor Türkiye’nin
Taşımacılıktan Aldığı
Payı Artıracak
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şından geçtiğini dile getirdi. 
EvoLog’un gerek maliyet 

yönetimi ile uyguladığı fiyat 
politikası, gerekse genç di-
namik kadro ile sektöre  çö-
züm odaklı hizmet anlayışı 
ile yeni bir soluk kattıklarını 
ve pandemiye rağmen tüm 

müşterilerine katma değer ya-
ratabildiklerini söyleyen Boz-
yayla sözlerine şöyle devam 
etti: “Çatalca’da açılışı yapı-
lan EvoLog Antrepo’nun ha-
lihazırda ihracatta EvoLog’un 
sahip olduğu izinli gönderici 

EVOLOG Lojistik, son dö-
nemde tamamladığı özmal 
yatırımları ile filosunu 450 
araca ulaştırdı. Entegre Lo-
jistik hizmeti sunabilmek için 
yatırımlarına hız kesmeden 
devam eden EvoLog Lojistik 
Çatalca’da bulunan Muratbey 
Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı 
Antrepo ve Serbest depo açı-
lışı ile karayolu ithalatta sek-
tördeki başarısını katladı.

EvoLog Lojistik İskandi-
nav ve Doğu Avrupa İthalat 
trafiklerinden sorumlu Kara-
yolu Direktörü Emel Bozyay-
la, haftada 120 parsiyel TIR 
çıkışı ile bir çok ülkede pazar 
lideri olduklarını ifade etti. 
Bozyayla yakaladıkları başa-
rıyı, gerek hız gerekse hizmet 
kalitesi açısından, ilk günkü 
heyecan ile müşterilerine sun-
dukları butik hizmet anlayı-

coğrafyası göz önünde bulun-
durulduğunda zorlu kış şart-
larında dahi en uzak kuzey 
bölge yüklemlerinde EvoLog 
Lojistik müşterilerinin gü-
venilir çözüm ortağı olmaya 
devam etmektedir.” 

“Lojistikte zor zamanlarda 
imkansızı başarmak, hayat dur-
duğunda bile yolumuza devam 
etmek için buradayız, yanınız-
dayız” diyen Bozyayla, mecvut 
piyasa şartlarında 2022’nin ilk 
yarısını yüzde 21’lik bir büyü-
me ile tamamladıklarını, İs-
kandinav & Baltık Ülkeleri ve 
Doğu Avrupa trafiklerinde söz 
sahibi olmaya devam edecekle-
rinin altını çizdi.

Emel Bozyayla, “Hizmet-
lerimiz sıradan veya durağan 
değil hergün uzmanlığımızı 
ve becerilerimizi kullanıyo-
ruz. Doğru çözümleri sunuyo-
ruz. İskandinav ülkeleri dahil, 
ithalatta hergün direkt çıkış, 
ekspress/ultra ekspres hizmet 
imkanı ve minivan araç ser-
visini de kapsayan ürün çeşit-
liliği ile müşterilerimize fark 
yaratıyoruz” diye konuştu.

Biz hiç durmuyoruz, sürekli 
bir hareket içindeyiz, kalıcı o-
lan ise sadece kurumsal değerle-
rimiz diyerek sözlerini sonlan-
dıran Bozyayla yeni başarılar 
ile sürdürülebilir büyümelerini 
koruyacaklarını belirtti.

statüsünden sonra izinli alıcı 
statüsü ve tüm operasyonlar 
için ithalat müşterilerine A 
dan Z ye hizmet vermede ye-
ni bir başlangıç olduğunu ve 
Çatalca’da bir lojistik merkez 
yaratacaklarını iletti. 

İskandinav & Baltık Ülke-
leri ve Doğu Avrupa’da, ku-
rulduğumuz günden bugüne 
exclusive hizmet aldığımız a-
centalarımızın yanısıra, Dani-
marka ve Çekya merkezli işti-
raklerimiz ile tüm profesyonel 
operasyon ve satış faaliyetleri-
mize devam etmekteyiz. 

İskandinav & Baltık Ülke-
leri ve Doğu Avrupa trafik-
lerinde, özellikle İskandinav 

EvoLog Lojistik 
Müşterilerinin Güvenilir 
Çözüm Ortağı Olmaya 
Devam Ediyor

Dünya’nın en önde gelen kuruluşlarının 
güvenilir çözüm ortağı EvoLog, kaliteli servis 
ve yaygın hizmet ağı ile en zor koşullarda dahi 
müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor.

görünen o ki; büyümeye 
de devam edecektir” diyen 
Önyol sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Peki e-ticaretin 
büyümesi nasıl gerçekleşti? 
Evet alışkanlıklarımız de-
ğişiyor ancak; gelen talebi 
karşılayacak bir kargo sek-
törü olmasaydı bu mümkün 
olur muydu? Biz, yaptığımız 
yatırımlar sayesinde hem ti-
careti hem de sektörümüzü 
büyütüyor, tüccar ile müş-
teri arasındaki en kuvvetli 
köprüyü inşa ediyoruz. 

İşte bu bakış açısıyla son 
3 yılda çok büyük yatırımla-
rı hayata geçirdik ve hayata 
geçirmeye devam ediyoruz. 
Geçtiğimiz yıl hizmete aldığı-
mız saatlik 30 bin kargo işle-
me kapasitesiyle Türkiye’nin 
en büyüğü olan Haramidere 
Otomasyonlu Aktarma Mer-
kezimiz bunlardan sadece 
biri. Sadece son bir yılda yüz-

2022 yılının ilk 6 aylık resmi 
sonuçlarına göre Yurtiçi Kar-
go geçtiğimiz yıllarda olduğu 
gibi bu yıl da sektörünün en 
başarılı markası oldu. Konu 
ile ilgili açıklama yapan Yur-
tiçi Kargo Genel Müdürü 
Fatih Önyol, 2020 ve 2021 
yılında olduğu gibi bu yıl da 
müşteri memnuniyeti en yük-
sek, şikayet oranı en düşük ve 
tercih edilme oranı en yüksek 
kargo şirketi olarak yollarına 
devam etmenin gururunu ya-
şadıklarını ifade etti.

Özellikle son 3 yılda Yur-
tiçi Kargo’nun yaptığı tüm 
yatırımların, müşteri mem-
nuniyeti odaklı olduğunu be-
lirten Fatih Önyol, başarının 
sürece bir bütün olarak bak-
maktan geçtiğini ifade etti.

Türkiye’nin ilk ve en köklü 
kargo markası olarak kurul-
duğu günden bugüne kadar 
öncelikli hedeflerlerinin her 
zaman mutlu müşteriler ya-
ratmak olduğunu dile getiren 
Önyol, “Bu amaçla sadece 
son üç yılda 1 milyar liranın 
çok üzerinde yatırım yaparak 
müşterilerimizin bizden talep 
ettiği her projeyi hayata ge-
çirdik. Örneğin, kargosunu 
evinde beklemek istemeyen 
müşterilerimiz için Kargo 

Teslim Noktaları ve Akıllı 
Kargo Dolapları projemizi 
ülkemizin dört bir yanına 
yaydık. E-ticaret siteleri, 
müşterilerine bu projeyi 
rahatlıkla sunabilsin diye 
entegrasyon modelleri geliş-
tirdik. Kargo teslim noktası 
projemize entegre olamayan 
e-ticaret siteleri için ise pro-
jemizi bir adım daha ileri gö-
türdük ve Kontrol Sende’yi 
hayata geçirdik. Bu sayede 
e-ticaret gönderisi olan tüm 
Yurtiçi Kargo müşterileri, 
eğer o gün adresinde olma-
yacaksa bizi farklı bir adrese 
yönlendirebiliyor. Üstelik 
bunu kendisine gönderdi-
ğimiz SMS sayesinde tek bir 
tıkla yapabiliyor” dedi.

“Hem ticareti hem de 
sektörümüzü büyütüyoruz”

“Bugün hepimiz kabul 
ediyoruz ki e-ticaret çok 
büyük bir hızla büyüyor ve 

SON bir yılda istihdamı-
nı altı kat arttıran ve 81 
il operasyonuyla birlikte 
yatırımlarına ara verme-
den devam eden Sendeo, 
dağıtım ve teslimat sek-
töründeki varlığını alter-
natif teslimat noktalarıyla 
güçlendiriyor. 

Klasik şube operasyonu 
bulunmayan Sendeo’da 
klasik dağıtım operas-
yonlarından farklı olarak 
şubeler yerine dağıtım 
merkezleri bulunuyor. 
Müşteriler gönderilerini, 
kendilerine en yakın Sen-
deo noktasından güvenle 
teslim alabiliyor. Bu da 
teslimatların daha az ay-
rıştırmaya uğramasını ve 
müşterilere istedikleri gibi 
teslim edilmesini sağlıyor. 

Dağıtım ve teslimat ope-
rasyonunda adreslere doğru-
dan teslimat dışında alternatif 
teslimat noktası modeliyle ça-
lışan Sendeo, Nisan, Mayıs ve 
Haziran aylarında 127 nok-
tayı operasyonuna dahil etti. 
STN’lerinin yüzde 40’ı yazlık 
bölgelerde bulunan marka, yıl 
sonuna kadar 2 bin 400 nok-
taya ulaşmayı hedefliyor. 

2025 yılına kadar 60 milyon 
dolar yatırım hedefleyen ve bu 
tutarın yüzde 40’ını teknoloji ve 
otomasyon alanında planlayan 
Sendeo, faaliyete başladığı ilk 
günden bu yana birçok uygu-
lamayı hayata geçirdi. Sendeo 
Operasyon Sorumluları (SOS) 
için geliştirilen uygulamayla 
hem gönderiler zamanında ve 
istenildiği gibi teslim ediliyor 
hem de SOS’ların zamanlarını 
doğru yönetmeleri sağlanıyor. 
Sendeo Canlı Destek ve Sen-
deo Destek Whatsapp İletişim 
Hattı ile 7/24 kesintisiz hizmet 
veren marka, KOBİ’lerin anlık 
tüm ihtiyaçlarına anında cevap 
verebilmek için kolayca erişebi-
lecekleri “Sendeo Asistan”ı da 
geçtiğimiz aylarda devreye aldı.

den fazla birim açmış, binlerce 
kişiye iş imkanı sunmuş du-
rumdayız. 40 yıldır olduğu gibi 
bugün de hem personel sayısı, 
hem araç sayısı, hem de şube/
birim sayısı ile Türkiye’nin en 
büyük kargo şirketiyiz. 

Yurtiçi Kargo olarak biz, 
hem birlikte çalıştığımız tica-
ri işletmelerin memnuniyeti 
hem de onların müşterileri-
nin memnuniyeti için çalışı-
yoruz. Biz hizmet verdiğimiz 
e-ticaret sitelerinin müşteri 
kanadındaki görünen yüzü-
yüz. Bunun bilinciyle hareket 
ediyoruz. Bu sebeple müşteri 
memnuniyetine çok önem ve-
riyoruz. Kalitemizi artırmak 
ve müşterimizin sesini daha 
iyi duymak için de yatırımla-
rımıza devam ediyoruz.”

Önyol, “Biz büyük eğitim-
ci, vizyoner iş adamı Dr. İb-
rahim Arıkan’ın kurduğu, 40 
yıldır sektörüne liderlik eden 
bir markanın temsilcileriyiz. 
Müşteri memnuniyeti konu-
sundaki başarımızın arkasında 
yatan en büyük sır, müşterile-
rimizden gelen her şikayeti, 
eğitim müfredatımızın bir 
parçası olarak görmemizden 
kaynaklanıyor. Gelen şikayet-
leri, müşteri memnuniyetine 
giden yolun haritası olarak 
görüyoruz ve tekrarı yaşanma-
ması için de tüm aksiyonları a-
lıyoruz. Başarımızın arkasında 
yatan sır budur” diye konuştu.

Sendeo Yazlık
Bölgelerdeki
Operasyonlarını 
Güçlendiriyor

Yurtiçi Kargo Sektörünün
En Başarılı Markası Seçildi

EvoLog Lojistik İskandinav ve 
Doğu Avrupa İthalat

trafiklerinden sorumlu Karayolu 
Direktörü Emel Bozyayla
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GELECEĞI şekillendirme-
nin ancak geleceği inşa etmekle 
mümkün olabileceği felsefesin-
den yola çıkan ve sektöre yön 
veren Alışan Lojistik,  2005 yı-
lından itibaren SQAS (Sürdürü-
lebilirlik için Güvenlik ve Kalite 
Değerlendirmesi)’nin tüm öl-
çümleme gerekliliklerini ve vaat-
lerini eksiksiz bir şekilde yerine 
getiriyor.  Yeşil lojistiğin gerek 
starteji belirlemede gerekse re-
kabet avantajı yaratmada önemli 
birer aktör konumuna geldi gü-
nümüzde Alışan Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Damla 
Alışan’a yeşil lojistik konusunda 
sorularımızı yönlendirdik.

Son dönemde sektörde “yeşil 
lojistik” konusu öne çıkıyor. 
Yeşil lojistik uygulamalarınız 
hakkında bize neler söyleye-
bilirsiniz?

İklim krizi ve Yeşil Mutaba-
kat tüm dünyada en öncelikli 
gündemlerden biri haline gel-
di. Bu noktada lojistikçilere de, 
sürdürülebilir bir dünya için 
büyük görevler düşüyor. Av-
rupa Birliği’nin Avrupa Yeşil 
Mutabakatı çerçevesinde ha-
yata geçireceği “sınırda karbon 
düzenlemesi” kimya, lojistik 
gibi birçok sektörün sürdürüle-
bilirliğe yönelik gerekli değişik-
likleri yapmasını mecburi tuta-
cak gibi gözüküyor. Kurumsal 
vatandaşlık çerçevesinde de bü-
yük markalar bu düzenlemeleri 
yapan lojistik şirketlerini tercih 
edecektir. Alışan olarak bu ko-
nu bizim için çok hassas. Zira 
biliyorsunuz atıkların azaltıl-
ması ve bunların çevreye zarar 
verilmeden bertaraf edilmesi 
konusunda da uzun süredir has-
sas çalışmalar yürütmekteyiz.  

2010 yılından günümüze 
kadarki süreçte müşterilerimi-
ze hizmet sunarken; çevresel 
koşullara en uygun lojistik 
uygulamalarını hem kendi 
bünyemizde hem de tedarik 
zincirindeki iş ortaklarımızla 
hayata geçirmeye özen göster-
dik. Kimyasal madde taşıyan 
tankerlerin çevreye zarar ver-
meden yıkanmasını sağlayan 
ilk tank temizleme tesisini 
2005 yılında Avrupa Birliği 
standartlarında hizmete biz aç-
tık. Eş zamanlı olarak ülkemiz 
lojistik ve kimya firmalarının 
kullanımına sunduk. Aynı şe-
kilde ilgili mevzuatın çıkar-
tılması konusunda da önemli 
katkılarımız var. Tüm bu çalış-
malarımızın sonucunda, Dün-
ya Sağlık Örgütü desteğiyle 

kurulan ‘Türkiye Sağlıklı Kent-
ler Birliği’ tarafından ‘Çevreci 
Tesis Ödülü’ne layık görüldük.

Ayrıca, uzun süredir bu ko-
nuyla ilgili lobi çalışmalarının 
yoğun şekilde içindeyiz. Ör-
neğin; KTTD (Kimyasal Ta-
şıma Araçları Temizleyicileri 
Derneği)’nin de kurucusuyuz 
ve bu önemli konunun takipçi-
si olmaya devam etmek amacıy-
la, Alışan Lojistik olarak derne-
ğin Yönetim Kurulu’nda hala 
aktif bir şekilde yer almaktayız. 

Şirket olarak “yeşil lojistik” 
stratejinizin temellerini neler 
oluşturuyor?

Bildiğiniz gibi, işe ulusla-
rarası karayolu taşımacılığı ile 
başlayan bir markayız. Ancak, 
bizi farklı kılan, kurulduğumuz 
günden bu yana birçok sektö-
rün yanı sıra ağırlıklı olarak 
hızlı tüketim malları (FMCG) 
ve kimya sektörlerine hizmet 
sunmaya devam etmemiz. Bu 
sebeple, kimya sektörünün 
en önemli başlıklarından biri 
olan tehlikeli kimyasalların el-
leçlenmesi, taşınması ve depo-
lanması konusunda çok ciddi 
bir uzmanlığımız, altyapımız, 
halen sürmekte olan yatırım-
larımız ve başarılı bir çalışma 
modelimiz bulunmaktadır. 
Başta SQAS ve ADR olmak 
üzere uluslararası standartlar 
ve yasal mevzuatlar düzeyinde 
süreçlerini yöneten şirketimiz, 
bu dönemde de, ancak bu dö-
nemden bağımsız olarak, sta-
retjilerini ve yatırımlarını bu 
temel üstüne planladı.

Yeşil lojistik alanında  ilkler  
arasında sayılıyorsunuz, bu 
taşıma şekline neden öncelik 
veriyorsunuz?

“İyi Kurumsal Vatandaş” 
olan her markanın yapması 

gerekeni yapıyoruz aslında. 
Yaşadığımız dünyayı sonraki 
nesillere daha yaşanabilir şekil-
de bırakmak için elimizi taşın 
altına koyuyoruz.  Bu çerçeve-
de Alışan Lojistik olarak, 2005 
yılından itibaren SQAS (Sür-
dürülebilirlik için Güvenlik ve 
Kalite Değerlendirmesi)nin 
tüm ölçümleme gerekliliklerini 
ve vaatlerini eksiksiz bir şekilde 
yerine getiriyoruz. 

Lojistik süreçlerinde risk 
yönetimi konusunda en ö-
nemli araç olan SQAS’de ku-
ruluş, kalite, güvenlik, sağlık, 
çevresel uyum ve sosyal so-
rumluluk olarak birçok fark-
lı yönden ele alınır. SQAS, 
değerlendirilen firmaya sa-
dece bir sertifika sağlamak-
la kalmaz, kimya endüstrisi 
firmalarının, tedarikçilerini 
değerlendirebileceği ve seçim 
yapabileceği detaylı bir rapor 
oluşturur. Değerlendirmele-

rin sonuçları Avrupa Kimya 
Sanayi Konseyi (CEFIC) ana 
sayfasında yayınlanır ve CE-
FIC üyesi müşteriler, lojistik 
kuruluşlarının SQAS değer-
lendirmesi hakkında bu say-
fadan bilgi edinebilir. Biz de 
Alışan Lojistik olarak 2021 
yılının Kasım ayında 6’ncı 
defa denetlenerek kimyasal 
maddelerin elleçlenmesin-
den, taşınmasına ve depolan-
masına kadar olan süreçlerin 
tamamında sunduğumuz 
hizmet konusunda ne kadar 
ciddi bir uzmanlığımız, alt-
yapımız ve başarılı bir çalışma 
modelimiz bulunduğunu bir 
kez daha belgelemiş olduk. 
Hatta Avrupa ortalamasının 

çok üzerinde puanlar alarak 
sistemin en iyi uygulayıcıla-
rından biri olduk.

Türkiye’nin en çok ihracat 
gerçekleştiren ikinci sektörü 
olan kimya ve sektörün 2023 
hedefinin ise 50 milyar dolar 
civarında olduğu biliniyor. 
Tehlikeli madde taşımacılı-
ğında beklenen kaliteyi sağ-
layabilmek için taşıyıcılar, 
belirlenmiş kanun ve yönet-
meliklerden yola çıkılarak 
başta çevre ve insan sağlığını 
göz önünde bulundurmak 
üzere müşteri tatminini he-
deflemektedir. Bu bağlamda 
verilen hizmetin periyodik 
kontroller ve testlerle güveni-
lirliğini denetim altında tu-
tulmalıdırlar. Güvenliği sağ-
lamanın ve dolayısı ile kaliteyi 
arttırmanın bir diğer yolu ise 
eğitimli insan faktörüdür. 

Avrupa Birliği, 2030’a ka-
dar sera gazı emisyonlarını 
yüzde 55 azaltma, 2050’de ise 
karbon nötr olma hedefi doğ-
rultusunda ortaya koyduğu 
çevre planı Yeşil Mutabakat 
çerçevesinde, Birliğin karbon 
ayak izini en aza indirmek 
için ilave tedbirler geliştiri-
yor. AB bu hedefe ulaşmak 
için belirlediği ölçütleri ticari 
ilişkilerde bulunduğu ülkelere 
de yayarak fosil yakıt temel-
li ekonomik modeli tümden 
değiştirmeyi hedefliyor. Bu 
bağlamda tartışılan yeni ted-
birler arasında “sınırda kar-
bon vergisi” de bulunuyor. 
Türkiye’yi doğrudan etkileye-
cek böylesi bir düzenlemeyi 
bir tehdit değil, ekonomimizi 
dönüştürmek için bir fırsat 
olarak görmeli; bu doğrultuda 
karbon nötr olma vizyonuyla 
bütüncül bir iklim değişikliği 
ve yeni bir kalkınma politikası 
geliştirmeliyiz.

Alışan Çevre ve İnsan
Sağlığına Uygun Lojistik 
Uygulamalar Tercih Ediyor

DOW Chemical Europe’un 
her yıl depolama, terminal 
ve lojistik sektörlerindeki iş 
ortaklarının hizmet, güven-
lik, sosyal sorumluluk ve 
sürdürülebilirlik alanların-
daki üstün katkılarını de-
ğerlendirdiği 4STAR etkin-
liğine bu yıl Alışan Lojistik 
damgası vuruldu. Dow 
markasının tedarik zinciri-
nin sorunsuz işleyebilme-
sine en fazla katkı sunan iş 
ortaklarının değerlendiril-
diği etkinlikte Alışan Lo-
jistik, hem Depolama hem 
de Taşıma kategorisinde iki 
altın ödüle layık görüldü.

Terneuzen’da gerçekle-
şen törende ödülü Alışan 
Lojistik adına,  Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcı-
sı Damla Alışan ile Dow 
Operasyonları ve Kontrat 
Yöneticisi Seda Sebin tes-
lim aldı. Damla Alışan, söz 
konusu ödülün uluslara-
rası markalara uluslararası 
standartlarda hizmet sun-
maya alışkın olan şirketleri 
için büyük bir gurur oldu-
ğunu belirtti. Ödülü, hiz-
met kalitelerinin çıtasını 
her gün daha fazla yukarıya 
taşıyan 1500’ü aşkın çalı-
şanlarına ithaf ettiğini söz-

lerine ekleyen Alışan, Dow 
tarafından hizmet, güven-
lik, sosyal sorumluluk ve 
sürdürülebilirlik alanla-
rında öne çıkan çalışma ve 
projelerin devam edeceğini 
ve yatırımlarını bu yıl da 
bu başlıklarda devam etti-
receklerini sözlerine ekledi. 

Etkinlikte “İş Yerin-
de Sürdürülebilirlik ve 
Kapsayıcılık” konulu su-
numuyla da dikkat çeken 
Damla Alışan, depolama, 
yönetim, nakliye iş birim-
lerinden örnekler vererek 
şirket içindeki kadın çalı-
şan oranlarına vurgu yaptı 
ve kadınların iş hayatında 
daha aktif rol üstlenmesi 
ile kazanımların artaca-
ğını belirtti. Alışan “Biz 
sektörde kız kardeşim ile 
beraber babamdan bir bay-
rak üstlendik. 27 sene önce 
erkek egemen bir sektörde 
var olmanın zorlukları ve 
önyargıları ile başladığımız 
noktadan bugüne kadar 
şirketimizde el birliği ile 
cinsiyet eşitliği, çeşitlilik 
ve kapsayıcılık sağladık. Bu 
stratejileri olan şirketlerin 
verimliliği olduğuna inan-
dık. Bunu sağlamaya da 
devam edeceğiz” dedi.

Alışan Lojistik’e
Depolama ve Taşıma
Kategorisinde Altın Ödül

Hızlı tüketim malları (FMCG) ve 
kimya sektörlerine hizmet sunan 
Alışan Lojistik, Dow Chemical Europe 
tarafından Hollanda Terneuzen’da 
düzenlenen 4Star Hizmet Ödülleri’nde 
iki ana kategoride altın ödül aldı.

Alışan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan



HAVA KARGO

14
TEMMUZ 2022

Turkish Cargo’nun aynı za-
manda dünyanın en hızlı 
büyüyen hava kargo markası 

Türk Hava Yolları ve Vietnam 
Hava Yolları, yolcu ve kargo 
taşımacılığında halihazırdaki 
iş birliklerini Hanoi/Ho Chi 
Minh City- İstanbul arasın-
daki uçuşlarda codeshare 
ortaklığı üzerinde çalışarak 
genişletecek. Bu sayede mi-
safirler, her iki havayolunun 
ağında yeni destinasyonlar 
keşfetme seçeneğine sahip 
olacak. Ayrıca 2023’te yürür-

KÜRESEL hava kargo mar-
kası Turkish Cargo, bu yıl 
11’incisini düzenlediği ‘Acen-
te Ödül Töreni’ kapsamında 
hava kargo sektöründeki iş 
ortaklarını ve Türkiye’de faa-
liyet gösteren birçok acenteyi 
bir araya getirdi. 

Turkish Cargo’nun ev sa-
hipliğiyle İstanbul’da gerçek-
leştirilen ödül törenine; sek-
törün önde gelen temsilcileri 
ve acentelerle birlikte, Türk 
Hava Yolları Yönetim Ku-
rulu ve İcra Komitesi Üyesi 
Genel Müdür (Mali) Yardım-

DÜNYANIN en çok ülkesi-
ne uçan hava yolu Türk Hava 
Yolları ve Vietnam Hava Yol-
ları, İngiltere’de 18 Temmuz 
günü başlayan Farnborough 
Havacılık Fuarı’nda ikili iliş-
kileri güçlendirmek adına bir 
‘’Mutabakat Bildirisi’’ imza-
ladı. İki ulusal bayrak taşıyıcı 

cısı Doç. Dr. Murat Şeker ve 
Türk Hava Yolları Genel Mü-
dür (Kargo) Yardımcısı Tur-
han Özen katıldı. Törende, 
2021 yılında en çok iş birliği 
içerisinde olunan acentelere, 
Turkish Cargo’ya sağladıkları 
değerli katkılarından dolayı 
ödüller takdim edildi.

Acente Ödül Töreni ile 
ilgili değerlendirmede bulu-
nan Türk Hava Yolları Genel 
Müdür (Kargo) Yardımcısı 
Turhan Özen; “Türkiye’nin 
hava kargo trafiğinin yüzde 
60’tan fazlasını karşılayan 

arasındaki iş birliği, ülkeler 
arası uygun bağlantılar oluş-
turmakla kalmayacak, aynı za-
manda Vietnam, Türkiye, Av-
rupa ve Orta Doğu bölgeleri 
arasındaki ekonomik, kültürel 
ve sosyal ilişkilere de ivme ka-
zandıracak.

İmzalanan bildiriye göre; 

rımızı kutlamıyoruz aynı za-
manda yarınki başarılarımız 
için de heyecanımızı pay-

ken, havayolları arasındaki 
iş birliğinin ne kadar önem-
li olduğunun tekrar farkına 
vardık. Vietnam Hava Yolları 
ile hem kargo hem de yolcu 
alanlarında genişleyen iş bir-
liğimizi oldukça önemsiyoruz. 
Ortak hedef ve beklentimiz, 
ilişkileri birçok alanda zengin-
leştirmek ve misafirlerimize 
daha fazla alternatif sunmak-
tır. Türk Hava Yolları olarak 
bu düşünceyle, iki ülke arasın-
daki ilişkilerin derinleşmesine 
hizmet edecek bir ‘’Mutaba-
kat Bildirisi’’ imzaladık.’’ dedi.

Vietnam Hava Yolları Ge-
nel Müdürü Sayın Le Hong 

laşıyor, motivasyonumuzu 
tazeliyoruz. 

Turkish Cargo olarak iş or-
taklarımızın imkân ve kabili-
yetlerini artırmaya, güvenilir 
bir lojistik ortağı olmaya ve 
küresel ticari faaliyetlerinde 
kolaylaştırıcı rol oynamaya 
bugün olduğu gibi gelecekte 
de devam edeceğiz. Ödül alan 
acentelerimizi tebrik ediyor, 
kıymetli iş birlikleriyle Tur-
kish Cargo’ya katkı sağlayan 
her bir acentemize teşekkür-
lerimi sunuyorum.” dedi.

Ha ise konuya ilişkin; “Türk 
Hava Yolları ile iş birliğini sür-
dürmekten ve genişletmekten 
büyük memnuniyet duyuyo-
ruz. İki bayrak taşıyıcı arasın-
daki iş birliği yolcularımıza 
büyük faydalar sağlayacak; Vi-
etnam, Türkiye, Avrupa ve Or-
ta Doğu bölgelerindeki hava-
cılık bağlantılarını, ekonomik 
ve kültürel ilişkileri perçin-
leyecektir. Bu aynı zamanda 
Vietnam Hava Yolları’nın kü-
resel iş birliğini güçlendirme, 
rota ağını genişletme, pande-
mi sonrası ekonomiyi kurtar-
ma ve yeni gelişme fırsatlarını 
yakalama çabasıdır.” dedi.

olmasında acentelerin bü-
yük bir katkısı var. Bugün 
burada yalnızca ortak başa-

lüğe girmesi beklenen codes-
hare ortaklığının kargo taşı-
macılığı alanında daha fazla 
iş birliği imkanlarına zemin 
hazırlayacağı öngörülüyor.

Bildiriye ilişkin değerlen-
dirmede bulunan Türk Hava 
Yolları Genel Müdür (Yatırım 
& Teknoloji) Yardımcısı Le-
vent Konukçu; “Pandeminin 
havacılık sektörüne getirdiği 
krizin etkilerinden kurtulur-

Turkish Cargo Acente Ödül Töreni’nde 
İş Ortaklarıyla Bir Araya Geldi

THY ve Vietnam Hava Yolları ‘Mutabakat Bildirisi’ İmzaladı

Boeing 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayınladı

Türk Hava Yolları ve Vietnam Hava Yolları, 
İngiltere’de Farnborough Havacılık Fuarı’nda 
ikili ilişkileri güçlendirmek adına bir ‘’Mutabakat 
Bildirisi’’ imzaladı.   

BOEING’IN 2021 yılında 
sürdürülebilirlik alanında el-
de ettiği muvaffakiyetlerin ve 
havacılığın geleceğine yöne-
lik sürdürülebilir vizyonunun 
aktarıldığı raporda, ayrıyeten, 
global sürdürülebilirlik stan-
dartları ile ahenk açısından 
çevresel, toplumsal ve yöneti-
şim (ÇŞY) bahislerinde yürü-
tülen faaliyetler vurgulanıyor.

Boeing Sürdürülebilirlikten 
Sorumlu Üst Seviye Yönetici-
si Chris Raymond, “Boeing’in 
bu yıl sunduğu öteki raporla-
rın temelinde ilerleyen, çev-
resel, toplumsal ve yönetişim 
(ÇSY) bahislerindeki müşte-
rek teşebbüslerimizin faaliyet-
lerimize ve dünyamıza nasıl 
katkıda bulunduğunu aktaran 
ikinci sürdürülebilirlik rapo-
rumuzu yayınlamanın gururu-
nu yaşıyoruz. Dünyamızı daha 
inançlı ve sürdürülebilir bir 
formda muhafazaya, birbirine 

bağlamaya ve keşfetmeye de-
vam ediyoruz. Bu rapor, tıpkı 
vakitte tüm paydaşlarımızla 
şeffaf bağlantı kurma ve hesap 
verebilir olma konusundaki 
kararlılığımızın değerli bir 
göstergesidir.” dedi.

Boeing’in çevresel, toplum-
sal ve yönetişim mevzularında 
kaydettiği ilerlemeler hakkın-
da bilgi verilen raporda öne 
çıkan gelişmeler ise şu şekilde.

Çevre sorumluluğu
Yüzde 100 sürdürülebilir 

yakıtla çalışan ticari uçakların 
teslimatının 2030 yılına kadar 
gerçekleştirileceği taahhüt e-
dildi. Ticari havacılık kesimi-
nin 2050 yılına kadar global 
sivil havacılık operasyonların-
da net sıfır karbon emisyon 
amacına ulaşmaya yönelik ta-
ahhüdü desteklendi.

16 bin galon sıvı hidrojen 
taşıma kapasitesine sahip büs-
bütün kompozit ve astarsız 

kriyojenik yakıt tankı testleri, 
NASA ve DARPA işbirliğinde 
muvaffakiyetle gerçekleştirildi.

Yenilenebilir güce geçişi 
desteklemek emeliyle ortala-
rında SkyNRG, Alaska Ha-
vayolları, Etihad Havayolları, 
NASA, Rolls-Royce ve United 
Havayolları’nın bulunduğu 
şirketlerle çoklu iştirakler ku-
ruldu. Boeing, ayrıyeten, First 
Movers Coalition’a katıldı ve 
ortak teşebbüsü Wisk yoluyla i-
lerleme kaydetmeye devam etti.

Çevre dostu ve yenilene-
bilir elektrik kullanımındaki 
artış ve emisyonlar için dik-
katle seçilen karbon den-
geleme projelerine verilen 
dayanaklarla, 2021 yılında 
bir defa daha üretim süreç-
lerinde ve tesislerde net sıfır 
karbon emisyonuna ulaşıldı.

Toplumsal ilerleme
2020 yılıyla karşılaştırıldı-

ğında, bayan ve ırksal/etnik 

azınlık temsilinde artış kay-
dedilirken, bayan, erkek ve 
farklı ırklardan çalışanların 
işten çıkış oranları ortasında-
ki fark, her birinde bir pua-
nın altında gerçekleşti.

Otomasyon ve robot tek-
nolojisi kullanımıyla işyeri 
güvenliği artırılarak, çalışan-
ların yüksek risk ve önemli 
kazalara maruz kalma oranı 
2021 yılında yüzde 27 ora-

nında azaldı.
Çok sayıda küçük ölçekli 

tedarikçiyle 4 milyar dola-
rın üzerinde harcama yapıl-
dı ve tüm dünyada daha âlâ 
topluluklar inşa edilmesine 
katkıda bulunmak gayesiyle 
187 milyon doların üzerinde 
yatırım yapıldı.

Kapsayıcı bir kültür oluş-
turmak, tüm Boeing takım-
larını güçlendirmek ve daha 

güçlü iş sonuçları elde etmek 
gayesiyle, “Ara, Konuş ve Din-
le (Seek, Speak & Listen)” 
pratikleri uygulamaya kondu.

“Speak Up” raporlama ka-
nalı; çalışanların, fikir ve gö-
rüşlerinin dikkate alınacağı, 
uygun aksiyonun alınacağı 
şuuruyla, güvenlik, kalite ya-
hut ahenge ait tasalarını açık 
bir formda lisana getirebil-
mesini sağladı.

Şeffaf yönetişim
Boeing İdare Şurası Yö-

netişim ve Kamu Siyaseti 
Komitesi’nde sürdürülebi-
lirlik kontrolünü sağlamaya 
yönelik değişikliğe gidildi. 
Önemli güvenlik işlevlerini 
tek bir çatı altında toplamak 
gayesiyle bağımsız Havacılık 
Güvenliği Merkezi kuruldu.

Ürün güvenliği, çalışan gü-
venliği ve kaliteye ait metrik-
ler, Boeing’in yıllık ana teşvik 
yapılarına dahil edildi.



HAVA KARGO

15
TEMMUZ 2022

AVRUPA Birliği (AB), Nor-
veç ve İsviçre veya AB üzerin-
den eşya taşıyan tüm taşıma 
komisyoncuları, hava nakliye 
şirketleri, ekspres kuryeler ve 
posta operatörleri, gümrüğe 
varış öncesi yeni AB emniyet ve 
güvenlik programı olan İtha-
lat Denetim Sistemi 2 (ICS2) 
Aşama 2’nin ikinci bölümü 
kapsamında, 1 Mart 2023’ten 
itibaren eksiksiz giriş özet be-
yanıyla (ENS) gelişmiş kargo 
bilgilerini vermek zorunda ka-
lacak. Zamanında hazır olma-
yan ve/veya yeterli ve gerekli 
verileri sağlamayan şirketler, 
AB gümrük sınırlarında dur-
durulacak ve bunun sonucunda 
malları reddedilecek ya da ceza 
yaptırımları uygulanabilecek. 

Yeni düzenlemeye göre, 1 
Mart 2023 itibariyle hava yo-
luyla AB’ye veya AB üzerinden 
yüklerin ve ekspres olarak ya da 
posta yoluyla gönderilen eşya-
ların işlenmesi, sevk edilmesi, 
nakliyesi ve taşınmasında gö-
rev alan ekonomik operatörler, 
yükleme öncesi ve varış öncesi 

gümrük risk değerlendirmeleri 
için gelişmiş veri bildirimine i-
lişkin yeni gerekliliklere uymak 
mecburiyetinde kalacak. 

AB’nin iç pazarlarını ko-
rumak ve bilgi alışverişini 
basitleştirmek için emniyet 
ve güvenlik önlemlerini iyi-
leştirmeyi amaçlayan İthalat 
Denetim Sistemi 2 (ICS2) 
Aşama 2, yükleme ve varış ön-
cesinde AB’ye giren tüm eşya-
lar hakkında veri toplayarak, 
AB’nin dış sınırlarını geçecek 
şekilde yapılan yasal ticaret 
faaliyetlerinin serbest akışını 
kolaylaştırmanın yanı sıra, ris-

ke dayalı etkili gümrük dene-
timlerini destekliyor. ICS2 ile 
AB’de ilk giriş ile nihai varış 
gümrük idareleri arasında eş-
ya hareketini kolaylaştırması 
amaçlanıyor. ICS2, gümrük 
makamlarının ek bilgi ve çıkış 
öncesi risk taraması taleplerini 
ekonomik operatörler için dü-
zenli hâle getirecek.

Aşama 2’nin çoklu veri sun-
ma rejimi kapsamında hava 
nakliye şirketlerinin ENS sun-
ma sorumluluklarına ek olarak 
taşıma komisyoncuları, ekspres 
kuryeler ve posta operatörle-
ri de veri göndermekten yasal 

olarak sorumlu olacak. Taşı-
ma komisyoncuları, ekspres 
kuryeler ve posta operatörleri, 
verileri sonradan ENS sunma 
gerekliliklerini yerine getirecek 
olan hava nakliye şirketleri ile 
paylaşacak ya da verileri doğru-
dan ICS2’ye gönderecek. Daha 
önce ICS2’nin 1’inci aşaması 
kapsamında, gelen sevkiyatlar 
ile ilgili kısmi bilgi beyan eden 
posta operatörleri ve ekspres 
kuryelerinde artık gerekli tüm 
verileri göndermek için hava 
nakliye şirketleri ile iş birliği 
yapması gerekecek.  

Hava yolu taşımacılığı sektö-
ründe şu anda İthalat Denetim 
Sistemi’ne gelişmiş kargo bilgi-
leri sunulurken, Aşama 2’nin 
operasyonel olarak kullanıma 
sunulma sürecinde bu veriler 
kademeli şekilde ICS2’ye gön-
derilmeye başlanacak. 

ICS2 Aşama 2’ye hazırlık 
için uygunluk testi şart

 Yeni düzenleme öncesinde; 
ekonomik operatörlerin, gecik-
me ve uygunsuzluk riskinden 
kaçınmak için Aşama 2’ye ön-

ceden hazırlanmaları önerili-
yor. ICS2 Aşama 2’nin kullanı-
ma sunulmasına hazırlanmaya 
destek olmak için Avrupa Ko-
misyonu, Temmuz 2022’den 
Şubat 2023’e kadar uygunluk 
testi yapılabilecek bir ortam 
sağlamayı planlıyor. Bu ortam 
sayesinde ekonomik operatö-
rün, ilgili ICS2 tüccar arayüzü 
üzerinden gümrük makamla-
rına erişme ve bu makamlarla 
mesaj alışverişinde bulunma 
kabiliyeti doğrulanabilecek. 
Bu uygunluk testi, ilgili tüm 
ekonomik operatörler için 
zorunlu kılındı. Zorunlu uy-
gunluk testinin Temmuz 2022 
- Şubat 2023 tarihleri arasında 
yapılması gerekiyor. 

ENS verilerini ICS2’ye sun-
maktan sorumlu olan ekono-
mik operatörlerin, mevcut bir 
Ekonomik Operatör Kayıt ve 
Kimlik (EORI) numarasına sa-
hip olup olmadıklarını belirle-
meleri gerekiyor. Bu numaraya 
sahip olmayan ekonomik ope-
ratörlerin, numarayı edinmele-
ri ve ICS2 Aşama 2’ye hazırla-
nırken destek almak için tercih 
ettikleri AB gümrük makamı 
ile iletişime geçmeleri tavsiye 
ediliyor. Ayrıca söz konusu 
operatörlere, AB’ye yapılan it-
halatların işlenmesi için ticaret 
faaliyetlerini değerlendirerek, 
yakında kullanıma sunulacak 
Aşama 2 uygunluk testine bağ-
lanmak ve bu testte yer almak 
üzere tercih ettikleri gümrük 

makamı ile iletişime geçmek 
zorunluluğu getirildi.  

ICS2 Aşama 2 nedir?
AB İthalat Denetim Sistemi 

2 (ICS2), eşyaların AB’nin dış 
sınırlarına (hava, deniz, ka-
ra ve iç sular) varmadan önce 
hareketinin gümrük tarafın-
dan gözetimini iyileştirmeyi 
amaçlayan geniş kapsamlı bir 
girişimdir. ICS2, AB, Norveç 
ve İsviçre gümrük bölgesine 
yapılan yasal ticaret faaliyetle-
rini kolaylaştırmanın yanı sıra, 
gümrük makamlarının erken 
müdahale gerektiren yüksek 
riskli sevkiyatları belirlemesi-
ne olanak tanıyor. Söz konusu 
sistem üç aşamada uygulanıyor. 
Posta aracılığıyla ve ekspres 
olarak hava yoluyla gönderilen 
eşyalar için yükleme öncesi 
süreci kapsayan Aşama 1’in 15 
Mart 2021’de başarıyla tamam-
lanmasının ardından, sistemin 
uygulanmasında bir sonraki 
adımı teşkil eden Aşama 2, 1 
Mart 2023’te kullanıma sunu-
lacak. 1 Mart 2024’ten itibaren 
uygulanacak olan Aşama 3, de-
nizlerde, iç sularda, kara yolla-
rında ve demir yollarında eşya 
taşıyan operatörlerin yeni dü-
zenlemelere uymasını zorunlu 
kılacak. Avrupa Komisyonu; 
Üye Devletler, Norveç ve İsviç-
re’deki gümrük makamları ve 
sektördeki paydaşlar ile yakın 
iş birliği içinde ICS2’nin ope-
rasyonel olarak kullanıma su-
nulmasına öncülük ediyor.

Uluslararası Hava Kargo 
Sektörü İçin Yeni Dönem

MNG Havayolları Çalışanlarını Ödüllendirdi
25 yıl önce Türkiye’nin ilk 
özel hava kargo firması olarak 
kurulan MNG Havayolları; 
taşıma kapasitesini, çalışan 
sayısını ve hizmet kalitesini 
her yıl arttırmaya devam edi-
yor. Çeyrek asırlık sektörel 
tecrübesiyle sürdürülebilir 
bir başarı yakalayan MNG 
Havayolları’nda 20’inci yı-
lını tamamlayan 40 çalışa-
na yıldızlı plaket ve TEMA 
Vakfına yapılan bağışların 
sertifikaları takdim edildi. 
Çalışan bağlılığı ile yakala-
nan sürdürülebilir başarısı-
nı, doğal varlıkları koruma 

faaliyetlerine destek olmak 
amacıyla TEMA Vakfı ağaç-
landırma projesi ile fidana 
dönüştürdü. Tören sırasında 
ödül alan çalışanların eski 
fotoğraflarından oluşan nos-
taljik görüntüler kullanıldı. 
Yöneticilerinden ödül alan 
çalışanlar 20 yıl ve daha uzun 
süredir MNG Havayolları 
için çalışmanın, birlikte bü-
yümenin kendileri için neler 
ifade ettiğini paylaştı.

1 Temmuz Cuma günü 
çalışanları ve yöneticileriyle 
yaptıkları kutlamada konu-
şan MNG Havayolları Genel 

Müdürü Ali Sedat Özkazanç, 
“25 yıl önce Türkiye’nin ilk 
özel hava kargo firması olarak 
kurulan MNG Havayolları, 
bugün 450’den fazla noktaya 
gerçekleştirdiği başarılı ope-
rasyonlarıyla büyümeye de-

vam ediyor. Bine yakın çalı-
şanımızın her biri, bizim için, 
şirketimizin niteliğini artı-
ran bir kıymettir. Türkiye’yi 
hava kargo sektöründe öne 
çıkarmak için öncelikli he-
defimiz, birlikte oluştur-

duğumuz değerlerimizle 
büyümeye ve başarılarımızı 
sürdürmeye devam etmektir. 
MNG Havayolları’nın ku-
rulduğu günden beri sürdü-
rülebilir bir başarı yakalama-
sında büyük bir heyecan ve 
bağlılıkla yaptıkları işe sahip 
çıkan çalışanların katkısı çok 
büyük. Bu yıl ilk kez gerçek-
leştirdiğimiz ödül organi-
zasyonumuzun önümüzdeki 
yıllarda daha da gelişeceğine 
inanıyorum. Bu sayede ödül 
alan her bir çalışma arkada-
şım adına fidan bağışında bu-
lunduk ve TEMA Vakfı’nın 

ağaçlandırma projelerine des-
tek olduk. Bizi bu özel orga-
nizasyonda bir araya getiren, 
tüm çalışanlarımıza, şirketi-
mize katkılarından dolayı bir 
kez daha teşekkür etmek isti-
yorum” dedi.

Hava kargo taşıması yapan firmalar, ekspres kuryeler ve posta operatörleri, gümrüğe varış 
öncesi yeni AB emniyet ve güvenlik programı olan İthalat Denetim Sistemi kapsamında, 
eksiksiz giriş özet beyanıyla (ENS) gelişmiş kargo bilgilerini vermek zorunda kalacak.   

MNG Havayolları’nın 
deneyimli çalışanları 
Kıdem Ödül Töreni 
ile onurlandırıldı. 
20’inci yılını 
dolduran 40 çalışana 
ödül plaketi takdim 
edildi ve çalışanlar 
adına TEMA Vakfı’na 
fidan bağışı yapıldı.   
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lar Orta Koridor’un küresel 
ticarette, Asya ve Avrupa 
arasında ne kadar avantajlı 
ve güvenli olduğunu gözler 
önüne seriyor.”

Lojistikte hem bölgesel 
hem de küresel bir üs 
olmayı hedefliyoruz

Şubat ayından bu yana 
yaşanan Rusya-Ukrayna 
Savaşı’nın Kuzey Koridor’u 
sıkıntıya soktuğuna işaret 
eden Karaismailoğlu, “Gü-
ney Koridor’u rotası ise gü-
zergahına göre hem maliyetli 
hem de süre anlamında deza-
vantajlı kalmaktadır. Ayrıca, 
Mart 2021’de Malezya’dan 
Hollanda’nın Rotterdam 
kentine giden Ever Given 
adlı geminin karaya oturarak 
Süveyş Kanalı’nı tıkaması 
da hala hafızalarımızdadır. 
Bölgemizdeki Asya-Avrupa 
dış ticaret ağlarının merke-
zinde olmamız hususunu da 
dikkate alarak lojistikte hem 

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğ-
lu, Bulgaristan-Macaristan-
Sırbistan-Türkiye Dörtlü 
Bakanlar Koordinasyon 
Konseyi toplantısına katıldı. 
Toplantının ardından açık-
lama yapan Karaismailoğlu, 
“Amacımız, yalnızca ülkele-
rimizin değil, dünyamızın 
geleceğine etki edecek ‘yeşil 
ulaşım’ için planlarımızı de-
ğerlendirmek, ulaşımda ve 
erişilebilirlikteki engelleri 
kaldırmak ve daha etkin ve 
verimli bir ulaştırma ağı kur-
maktır” ifadelerini kullandı.

Yapılan görüşmelerin iş 
birliğinin artırılması açısın-
dan çok verimli geçtiğini 
aktaran Karaismailoğlu, ko-
nuşmasına şöyle devam etti; 
“Buluşmamızın en önemli 
sonucu, ulaştırmadan so-
rumlu Bakanlar olarak Bul-
garistan-Macaristan-Sırbis-
tan-Türkiye Dörtlü Bakanlar 
Koordinasyon Konseyi’nin 
teşekkül etmesi ve ilk top-
lantısının gerçekleştirilme-
sidir. Konsey üyesi dört ülke 
olarak, ilişkilerimizi ulaştır-
manın her alanında geliştir-
meye büyük önem veriyoruz. 
Konsey, iş birliğimizin tüm 
bölgenin yararına olacak bi-
çimde pekiştirilmesi yolun-
da kıymetli bir işlevi yerine 

getirecek. Türkiye, Asya ile 
Avrupa arasında gerçekleşen 
taşımacılık açısından strate-
jik bir noktada. Sadece Çin 
ve Avrupa arasındaki ticaret 
hacminde yaşanan artış bile, 
ülkelerimizin sahip olduğu 
pozisyonun önemine dikkat 
çekmektedir. Bildiğiniz üze-
re uluslararası ulaşım kori-
dorları ele alındığında, Orta 
Koridor, mesafe ve süre açı-
sından, güçlü bir alternatife 
dönüştü. Çin’den Avrupa’ya 
giden bir yük treni, Rusya 
Kuzey Ticaret Yolu’nu tercih 
ederse; 10 bin kilometreyi en 
az 20 günde kat ediyor. Ge-
miyle Süveyş Kanalı üzerin-
den Güney Koridor’u tercih 
ederse 20 bin kilometre sey-
rederek ancak 45 ile 60 gün-
de Avrupa’ya ulaşabiliyor. 
Ancak aynı tren, Orta Kori-
dor ve Türkiye üzerinden ise 
7 bin kilometreyi 12 günde 
kat ediyor. Sadece bu rakam-

Türkiye’nin önerisi ile üç ülke 
arasında ulaştırma alanında iş 
birliğini geliştirmeye ve taşı-
macılığın artırılmasına yöne-
lik bir çalışma grubu oluştu-
rulduğunu söyledi.

Somut ve sonucu etkiyecek 
çalışma konularının belirlen-
diğini kaydeden Karaismai-
loğlu, “Azerbaycan, Gürcistan 
ve Türkiye arasında ulaştırma 
alanındaki iş birliğinin en be-
lirgin çıktısı da Bakü-Tiflis-
Kars Demiryolu Hattı’nın 
hayata geçirilmesiydi. Gör-
düğünüz üzere, ülkemizin 
doğusuyla iş birliklerimizi 
geliştirmeye ve uluslararası 
ölçekte çözüm odaklı yeni 
mekanizmalar kurmaya de-
vam ediyoruz. Batı yönünde 
de önemli ve etkin faaliyet 
yürütecek bir Konsey’in ku-
ruluşuna ev sahipliği yaparak 
cazibe merkezi haline gelen 
Orta Koridor’un gelişiminde 
her gün yeni bir adım atıyo-

ruz. Bugün ilk toplantısını 
düzenlediğimiz Bulgaristan-
Macaristan-Sırbistan-Türkiye 
Dörtlü Bakanlar Koordinas-
yon Konseyi’nin ilk icraatı 
olarak da Demiryolu Taşı-
macılığı Çalışma Grubu’nu 
kurduk. Bu çalışma grubu, 
demiryolu alanında Avrupa 
Yeşil Mutabakatı’na da uygun 
başta sürdürülebilir ve yeşil 
taşımacılık başta olmak üzere 
demiryolu altyapısının ele a-
lınması dahil pek çok konuda 
ivedilikle çalışmalarına başla-
yacak ve sonuçlarını Konsey’e 
sunacaktır. Böylelikle, dört 
ülke Bakanları olarak teknik 
düzeyde ele alınan konula-
rın sonuçları üzerinden hızla 
karar alarak hedeflerimize 
doğru hızla ilerleyeceğiz. Ül-
kemize yaptığımız yatırımları 
çok boyutlu değerlendirerek, 
uluslararası ölçekte entegras-
yonlarını da planlıyoruz” şek-
linde konuştu.

bölgesel hem de küresel bir 
üs olmayı hedefliyoruz. Hü-
kümetimiz de büyük ekono-
milerin can damarları olan 
ulaştırma ve haberleşme alt-
yapılarının gelişimine özel ö-
nem veriyor. Orta Koridor’da 
ticaretin geliştirilmesi ve hat-
tın etkinliğinin artırılması 
için üzerimize ciddi sorum-
luluklar düşüyor. Öncelikle 
demiryolu ile taşınan yük 
hacminin geliştirilmesi için 
maliyetlerin düşürülerek re-
kabet gücünün yükseltilme-
si amaçlarımızdan biridir. 
Bizler, 2053 yılı hedefimiz, 
demiryolu ile taşınan yük 
miktarını; yıllık 38 milyon 
tondan 440 milyon tona çı-
karacağız” değerlendirmesin-
de bulundu.

Geçen hafta Azerbaycan, 
Kazakistan ve Türkiye’nin 
Dışişleri ve Ulaştırma Bakan-
ları olarak bir araya geldikleri-
ni anımsatan Karaismailoğlu, 

Demiryolu Taşımacılığı Çalışma Grubu Kuruldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bulgaristan-Macaristan-
Sırbistan-Türkiye Dörtlü Bakanlar Koordinasyon Konseyi’nin kararıyla 
Demiryolu Taşımacılığı Çalışma Grubu kurulduğunu açıkladı. 

Asya Pasifik Ülkeleri 
Demiryolu İdarecileri
Kırgızistan’da Bir Araya Geldi
ASYA Pasifik ülkelerini oluş-
turan demir yolu idarelerinin 
toplantısı Kırgızistan’ın Çol-
pon-Ata şehrinde gerçekleşti-
rildi. Toplantıya, Kırgızistan, 
Özbekistan, Türkmenistan, 
Gürcistan, Türkiye demir 
yolu idarelerinin başkanları 
ve temsilcileri ile Azerbaycan 
lojistik firması katıldı.

Toplantıya Türkiye adına 
konuşmacı olarak katılan 
TCDD Taşımacılık Genel 
Müdürü Hasan Pezük, “Gü-
neydoğu Asya ve Çin’den 
başlayarak Kazakistan, Ha-
zar Denizi, Azerbaycan, 
Gürcistan, Türkiye ve diğer 
Avrupa ülkeleri ile yapılacak 
taşımalar için kurulan Trans-
Hazar Uluslararası Taşıma 

Güzergahı Birliğinin üyesi 
olarak Bakü-Tiflis-Kars De-
miryolu Hattı ve Demir 
İpekyolu olarak adlandırılan 
Orta Koridor’un daha etkin 
ve verimli bir şekilde dünya 
ticaretine katkı sağlaması 
için gerek Hükümetimiz ge-
rekse demiryolu idarelerimiz 
büyük bir çaba içerisinde bu-

lunmaktadır. 2020 yılında 12 
milyar ton olan dünya ticare-
tinin, 2030 yılında 25 milyar, 
2050 yılında ise 95 milyar to-
na ulaşması beklendiği dik-
kate alındığında bu ticaretin 
sağlıklı, ekonomik, güvenli, 
hızlı bir şekilde gerçekleşti-
rilmesi ancak uygun ulaşım 
sistemlerinin kurulmasıyla 
mümkün olacaktır” dedi.

Pezük, bu amaçla kurulan 
Orta Koridor’daki taşımala-
rın sürdürülebilir bir şekilde 
artışının sağlanabilmesi için 
toplantının büyük önem arz 
ettiğini, ülkemizin Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı başta 
olmak üzere sektörün ilgili 
kuruluşları, BTK Demiryolu 
Hattı ve Orta Koridor’un da-
ha etkin ve verimli hale gel-
mesi yönünde büyük bir çaba 
içerisinde olduğunu söyledi.

TCDD Taşımacılık Genel 
Müdürü Pezük: ‘Asya Pasi-
fik ülkeleri-Çin-Kırgızistan
-Özbekistan-Türkmenistan-
Azerbaycan-Gürcistan-Türk

iye-Avrupa çok modlu rota-
sının daha da geliştirilmesi 
için bölge ülke demiryolu 
idareleri ile Kırgızistan’ da 
bir araya geldik. Kırgızistan, 
Özbekistan, Türkmenistan, 
Gürcistan, Azerbaycan demir 
yolu idareleri ile yaptığımız 
görüşmeler sonucunda Asya-
Avrupa arasında demiryolu-
karayolu çok modlu rotası-
nın daha da geliştirilmesine 
yönelik alınacak tedbirleri 
kapsayan bir protokol imza-
ladık. Dünyanın farklı coğ-
rafyalarında lojistik operas-
yonlarını başarılı bir şekilde 
yürütüyoruz.’ diye konuştu.

Hasan Pezük ayrıca ‘Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı-
mızın ilgili birimleri ile 2053 
lojistik master planındaki 
yük taşıma hedeflerini yaka-
lamak ve ülkemizi lojistik üs 
yapmak için hep birlikte çalı-
şıyoruz.’ dedi.

Kırgızistan Demiryolları 
Kurumu Başkanı Azamat Sa-

kiyev ise yaptığı konuşmada, 
Asya-Pasifik ülkelerinde kar-
go taşımacılığının kapsamını 
genişletecek etkinliğin öne-
mine vurgu yaptı.

Sakiyev, yıllık toplantıla-
rının, demir yolu idareleri, 
lojistik şirketleri ve diğer rota 
katılımcıları arasındaki etki-
leşimi güçlendirmeye yöne-
lik mevcut sorunları çözmek 
için hali hazırda etkili bir 
platform olarak hizmet etti-
ğini gösterdiğini kaydetti.

Katılımcılar, Asya Pasifik 
ülkelerinde kara yolu ve demir 
yolu taşımacılığını öngören 
uluslararası çok modlu rota 
üzerindeki projenin uygulama 
sonuçlarını masaya yatırdı.

Etkinlik sonucunda, “Asya 
Pasifik ülkeleri-Çin-Kırgızi-
stan-Özbekistan-Türkmenist
an-Azerbaycan-Gürcistan-Tü
rkiye-Avrupa” çok modlu ro-
tasının daha da geliştirilmesi-
ne yönelik önlemleri yansıtan 
bir protokol imzalandı.

Asya Pasifik 
ülkelerinde demir 
yolu taşımacılığı 
ve uluslararası çok 
modlu rota konusu 
Kırgızistan’da 
düzenlenen bir 
toplantı ile ele alındı. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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TÜPRAŞ’IN demiryolu taşıma-
cılığındaki iştiraki Körfez Ulaştır-
ma A.Ş., filo yatırımlarına devam 
ediyor. Mevcutta bulunan 445 adet 
sarnıçlı tank vagonuna ilave ola-
rak 75 yeni sarnıçlı vagon yatırımı 
gerçekleştiren Körfez Ulaştırma, 
beyaz ürün vagonlarından 50 ade-
dini Mart-Nisan döneminde ve son 
etap 25 vagonu da Mayıs ayında 
Kırıkkale’de teslim aldı. 

Şirket, 75 yeni vagonun tamamı-
nın filoda hazır bulunmasıyla birlikte 
taşımalarını daha da artırarak demir-
yolunda akaryakıt taşımacılığındaki 
lider pozisyonunu güçlendirecek. 
Bu sayede Türkiye’deki demiryolu 
taşımacılığının gelişimini de destek-
lemeyi hedefleyen Körfez Ulaştırma, 
lojistik operasyonlarını güçlendirir-
ken hızlı ve daha güvenli taşımacılığa 
da katkı sağlamayı sürdürecek.

Dünyanın en büyük vagon üretici-
si ABD’li Greenbrier’dan alınan va-
gonların teslimatı Adana Greenbri-
er/Rayvag üretim tesisinden yapıldı. 
Vagonların teknik özellikleri hakkın-
da bilgiler paylaşan Körfez Ulaştırma 
Genel Müdürü Tufan Başarır:  “Tank 
vagonlarımız, AB standartları kap-
samında demiryolu sektörü için 
belirlenmiş en yüksek standart olan 
‘Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şart-
namesi’ (TSI) sertifikasyonunun ge-
rekliliklerini de sağlıyor. 

Türkiye’deki en yüksek emni-
yet standardına sahip ve en ye-
ni akaryakıt vagonlarını Körfez 
Ulaştırma’nın kullandığını gururla 
belirtmek isterim. 86 metreküp hac-
minde ve 15 metre uzunluğunda o-
lan vagonlarımızın içinde taşınacak 
ürünler, yakıtın sınıfına göre deği-
şiyor. Vagonlarımız L4BH tipinde 
yani yüksek basınç değerlerine da-
yanıklı olduğu için, bu vagonlarla 
rafinerimizde üretilen bütün beyaz 
ürünleri demiryolu ile taşıyabiliyo-
ruz” dedi.

“Filomuz yılda 2,5 milyon ton 
ürün taşıyacak”

Yeni vagonların, Körfez 
Ulaştırma’nın değer zincirinde önem-
li bir unsur olan, lojistik operasyonla-
rın çevresel etkileri konusunda da ön 
plana çıktığını belirten Başarır, “Bir 
vagonla yaklaşık üç kara yolu tankeri 
kadar yük taşınabiliyor. Körfez Ulaş-
tırma, kuruluşundan bu yana beş yıl 
içinde demiryolu payını artırarak, 
2022 yılında yaklaşık 60 bin tankeri 
karayolundan demiryoluna aktardı. 
75 vagonun da eklenmesiyle 520 va-
gona ulaşan filomuz, yılda 2,5 milyon 
ton ürün taşıyacak. Böylece 18 bin 
adet seferi daha karayollarından çe-
kerek demiryoluna aktarmayı ve kara-
yolu taşımalarından kaynaklı karbon 
emisyonunu yılda 14 bin 100 ton da-

ha azaltmayı hedefliyoruz” dedi. 
Başarır, “Vagonlarımız gerçek 

zamanlı takip sistemleri, emniyetli 
kilit sistemleri gibi yenilikçi ve gü-
venli özelliklerle de ön plana çıkıyor. 
Önümüzdeki 2-3 yıl içinde vagonla-

rımızın tamamında bu sistemi kul-
lanacağız. Sistem, tank vagonlarının 
ihtiyaçlarına yönelik olarak Tüpraş 
kurum içi girişimcilik programı 
kapsamında inovasyon ekiplerinin 
çalışmaları sonucunda kendi kay-

naklarımızla geliştirildi. Donatıldığı 
sensörler ve modüller sayesinde ger-
çek zamanlı veri akışı sağlayabilen 

bu sistem, aynı zamanda güneş pa-
neli gibi yenilikçi yöntemlerle kendi 
enerjisini üretiyor” diye konuştu.

Körfez Ulaştırma
Demiryolu Filosunu
Büyütmeye Devam Ediyor
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ciye yeni iş fırsatları doğ-
maya başladı. Projeye dahil 
olan öğrencilerden 5 tanesi 
DFDS bünyesinde farklı de-
partmanlarda staj programı-
na başlayarak iş hayatına ilk 
adımlarını attılar.

Başarı ile sürdürülen 
proje, Uluslararası Lojistik 
Yönetimi, Ualuslararası Lo-
jistik ve Taşımacılık ve İşlet-
me bölümlerinde eğitimler 
alan gençlere yeni iş fırsat-
ları yaratırken, önümüzdeki 
günlerde yeni üniversiteleri 

DFDS Akdeniz İş Birimi’nin, 
Birleşik Krallık merkezli 
Cilt’in (Chartered Institute 
of Logistics and Transport) 
kadın kanadı WiLAT (Wo-
men in Logistics and Trans-
port) Türkiye iş birliği ile start 
verdiği” Mentorluk Projesi” 
gençlere yeni kapılar açıyor.

Proje kapsamında gönüllü 
DFDS çalışanlarından oluşan 
mentorluk ekibinin lojistik 
sektöründe rehberlik ettiği 
üniversite öğrencileri işe gir-
meye başladı.  

ARKAS Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Lucien 
Arkas’ın vizyonu ve hedef-
leri doğrultusunda Türk 
Deniz Ticareti’nin gelişme-
sinde önemli rol alarak dün-
yanın sayılı filoları arasında 
yerini alan Arkas Deniz 
Ticaret Filosu, 54 gemisi ve 
bin 500’e yakın çalışanıyla 
Türkiye’de en fazla Türk de-
niz çalışanı istihdam eden 
filo konumunda. 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı koordinasyonunda 
düzenlenen zirve kapsamın-
da 1 Temmuz Denizcilik ve 

DFDS Akdeniz İş Biri-
mi ve WiLAT Türkiye iş 
birliği ile geçtiğimiz yılın 
sonunda hayata geçirilen 
Mentorluk Projesi’ne dahil 
olan üniversiteli gençler, gö-
nüllü DFDS çalışanlarından 
oluşan mentorluk ekibi ile 6 
ay boyunca birebir çalışma 
fırsatı buldu.  Proje kapsa-
mında mentorlardan eğitim 
alan menti statüsündeki Al-
tınbaş Üniversitesi’nden 5 
öğrenciye ve İstanbul Okan 
Üniversitesi’nden 5 öğren-

ten büyük mutluluk duyuyo-
ruz. Projenin şimdiden başa-
rılı sonuçlar vermesi, gençlere 
yeni fırsatlar yaratması bizi 
projenin sınırlarını genişlet-
mek konusunda yüreklendir-

büyük anlam taşıdığını ifade 
etti. Kontaytekin, “1996 yı-
lında aldığımız 500 TEU ka-
pasiteli iki gemi ile filomuzu 
oluşturmaya adım attık. 26 
yıldır büyütmeye çalıştığımız 
filomuzda bugün 54 Türk ge-
mimiz bin 500’e yakın çalışa-
nımız var.” dedi. 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı koordinasyonunda 
Tersane İstanbul’da yapılan 

di. Ülkemizin ve lojistik sek-
törünün de geleceği olan genç 
kız öğrencilerle deneyimleri-
mizi paylaştığımız projemi-
zin amacına ulaştığını gör-
mek hepimize umut veriyor.”

zirvede, dünya denizcilik 
trendleri ve kalkınmadaki 
stratejik rolü ele alındı. Sek-
tör paydaşlarının karşılıklı 
bilgi alışverişinin sağlandığı 
ve ilişki ağlarının geliştirildiği 
zirvede, yerli ve yabancı katı-
lımcıların tek çatı altında; o-
turumlar, deneyimsel uygula-
malar, zenginleştirilmiş içerik 
ve metodolojilerle bir araya 
gelmesine olanak tanındı. 

projeye dahil ederek kapsa-
mını genişletecek.  

Proje ile ilgili değerlen-
dirmede bulunan DFDS 
Akdeniz İş Birimi Satış, Pa-
zarlama, İş Geliştirme ve 
Strateji Başkan Yardımcısı 
Fuat Pamukçu şunları söy-
ledi: “DFDS Akdeniz İş 
Birimi olarak uluslararası 
alanda üst düzey saygınlığı 
olan Cilt’nin kadın kanadı 
WiLAT Türkiye iş birliğimiz 
doğrultusunda ‘Mentorluk 
Projesi’ni hayata geçirmek-

Kabotaj Bayramı’nda verilen 
Denizcilik Ödülleri’nde Ar-
kas, Türk Gemi İnsanını En 
Fazla İstihdam Eden Firma ve 
Türk Bayrağı Altında En Faz-
la Sayıda Gemi İşleten Firma 
olmak üzere iki ayrı kategori-
de ödüle layık görüldü. Arkas 
Deniz Ticaret Filosu adına 
ödülü alan Başkan Yardımcısı 
Ali İbrahim Kontaytekin, her 
iki ödülün de kendileri için 

DFDS WiLAT İle Kız Öğrencileri 
İş Hayatına Hazırlıyor

DFDS Akdeniz İş Birimi Satış, Pazarlama, İş Geliştirme ve 
Strateji Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu

Soldan sağa; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan ve Arkas Denizcilik ve 

Nakliyat A.Ş. Başkan Yardımcısı Ali İbrahim Kontaytekin

Arkas, Türkiye Denizcilik Zirvesi’nde “Türk Gemi İnsanını En Fazla 
İstihdam Eden Firma” ve “Türk Bayrağı Altında En Fazla Sayıda Gemi 
İşleten Firma” kategorilerinde 2 ödülün sahibi oldu.    

Arkas’a ‘Türk Gemi İnsanını En Fazla İstihdam Eden Firma’ Ödülü

Denizciler Acil Çözüm Bekliyor
IMEAK Deniz Ticaret Odası 
(DTO) Başkanı Tamer Kıran, 
pandeminin geride kalmasıy-
la oda olarak Haziran ayın-
da faaliyetlere hız kesmeden 
devam ettiklerini vurguladı. 
Kıran, Haziran ayı sonunda 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 
bakanlık yetkililerinin katılı-
mıyla gerçekleştirilen TOBB 
Ekonomi Şurası’nda öncelikli 
gördükleri sektörün 5 önemli 
sorununu ilgili bakanlıklara 
sunduklarını söyledi. Kıran 
bu kapsamda, denizyolu toplu 
taşımacılığında akaryakıt des-
teği, denizcilik sektörü için ih-
tisas bankası görevlendirilmesi 
ihtiyacı, yat sektöründe üretim 
yapan veya tamir bakım faa-
liyetlerinde bulunan işletme-
lerin yer sorunun çözülmesi, 
854 sayılı deniz iş kanunu ile 
çalışma mevzuatındaki düzen-
lemelerin donatanlara getirdi-
ği yükümlülüklerin ihtiyaçlar 
doğrultusunda yeniden dü-
zenlenmesi, balıkçı barınak 

larının deniz hizmet araçlarına 
açılması için talepleri ilgili ba-
kanlıklara ilettiklerini söyledi.

Başkan Tamer Kıran, önce-
ki hafta yapılan meclis toplan-
tısında yaptığı konuşmasında 
küresel ekonomideki gelişme-
lere ve bunların denizcilik pi-
yasasına yansımalarına yönelik 
de açıklama yaptı. Kıran, be-
şinci ayına giren Rusya-Uk-
rayna savaşının gıda, enerji ve 
finans sistemleri üzerindeki 
olumsuz etkilerinin çok de-
rinden hissedildiğine vurgu 
yaparak, “Birleşmiş Milletler 
tarafından yayınlanan bir ra-
pora göre, 94 ülkede 1.6 milyar 
kişi bu savaşın etkileriyle karşı 
karşıya ve artan gıda ve petrol 
fiyatlarıyla başa çıkmakta güç-
lük çekiyor. Savaş nedeniyle 
dünyanın şimdiye kadarki en 
ciddi gıda, enerji ve ekonomik 
krizin eşiğinde olduğuna işaret 
edilen raporda, hiçbir ülkenin 
bu savaşın etkilerinden kaça-
mayacağı ifade ediliyor. Ra-

pordan da anlaşılacağı üzere 
pandeminin ardından yine çok 
hassas bir dönemden geçiyo-
ruz. Ne zaman sonuçlanacağı 
henüz belli olmayan bu savaşın 
olası sonuçlarına karşı iş dün-
yası olarak çok dikkatli olmalı 
ve temkinli davranmayı elden 
bırakmamalıyız” diye konuştu.

Büyüme tahmini aşağı, 
enflasyon yukarı

Rusya-Ukrayna savaşıyla 
2022 yılı büyüme tahminle-
rinin hızla aşağı, enflasyon 
tahminlerinin ise hızla yukarı 
doğru revize edilmeye baş-
ladığına dikkat çeken Kıran, 
şöyle konuştu: “Haziran ayın-
da yayınlanan Dünya Bankası 
raporuna göre, küresel büyü-
me hızı tahmini 1.2 puan ge-
rileyerek yüzde 2.9 seviyesine 
düştü. 2021 yılı büyüme ora-
nı yüzde 6.1 olmuştu. 2022 
küresel enflasyon tahmini o-
cak ayı tahminlerinin 2.5 pu-
an üzerine çıkarak küresel an-
lamda yüzde 7’lere gelirken, 

son veriler, OECD ülkeleri-
nin yıllık enflasyonun yüzde 
onlara yaklaştığını gösteriyor. 
Büyük merkez bankaları da 
enflasyon ile mücadeleyi öne 
alarak güçlü bir faiz artırım 
sürecine girmiş bulunuyor. 
Amerikan Merkez Bankası 
Fed’in yıl sonunda politika 
faiz beklentisi yüzde 3.5’lere 
gelmiş durumda. Muhteme-
len artmaya da devam edecek. 
Jeopolitik ve ekonomik ola-
rak her türlü balanslı dönem-
de önemi daha da öne çıkan 
Türkiye’de fiyatlar seviyesinde-
ki hızlı artış ise ana sorunumuz 
olmaya devam ediyor. Tüketici 
fiyat endeksi Haziran ayında 
bir önceki aya göre yüzde 4.95, 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 78.62 arttı. enf-
lasyon bir tarafta olumsuz-
luk oluştururken, dış ticaret 
tarafında ise tarihi rekorlar 
kırıldığını görüyoruz. İhra-
catımız geçen yılın Haziran 
ayına göre yüzde 18.5 artarak 

23.4 milyar Amerikan doları, 
ithalatımız ise 31.6 milyar do-
lar olarak gerçekleşti.”

DTO Başkanı Tamer Kıran, 
Nisan 2021’de yürürlüğe ko-
nulan Hurdaya Ayrılan Türk 
Bayraklı Gemilerin Yerlerine 
Yeni Gemi İnşa Edilmesine 
Dair Yönetmelik’te sektörün 
talepleri doğrultusunda bazı 
değişiklikler yapıldığını ve ye-
ni yönetmeliğin 18 Haziran’da 
Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdiğini hatırlatan 
Tamer Kıran, böylece yeni 
gemi inşasına yönelik teşvik 
desteklerinin daha uygulana-
bilir hale getirildiğini söyledi.” 
şeklinde konuştu.

Küresel ekonomide yaşa-
nan olumsuz gelişmelerin de-
nizcilik piyasalarına etkilerini 

değerlendiren Kıran, 2022 
yılı için küresel deniz ticareti 
büyüme tahminlerinin Uk-
rayna’daki savaşının yarattığı 
belirsizliklerden dolayı yüzde 
3.5’ten yüzde 1.4’e kadar dü-
şürüldüğünü söyledi. Kıran, 
“Büyüme tahmininin düşü-
rülmesinde özellikle şubat ayı 
sonunda Ukrayna limanları ti-
cari faaliyetlerinin, başta tahıl 
ihracatı olmak üzere, kapatıl-
masının ve Rusya’ya yönelik 
yaptırım uygulamalarının etki-
li olduğunu söylemeliyiz” dedi. 
Kıran, bu gelişmeler ışığında 
küresel denizyolu kuru dökme 
yük ticaretinin 2022 yılında 
ton olarak önceki tahminlere 
göre yaklaşık yüzde 1.8’lik dü-
şüşle yüzde 0,1 oranında büyü-
mesinin beklendiğini söyledi. 
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DENIZCILIK Genel Müdürlüğü, 
2022 yılı Haziran ayına ilişkin Kon-
teyner İstatistiklerini yayımladı.

2022 yılı Haziran ayında liman-
larda elleçlenen konteyner mikta-
rı bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 0,3 artarak 1 milyon 61 bin 
798 TEU olarak gerçekleşti. 2022 
yılı Ocak-Haziran döneminde ise li-
manlarda elleçlenen konteyner mik-
tarı bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 2,7 artarak 6 milyon 387 
bin 431 TEU olarak gerçekleşti.

Haziran ayında limanlarda elleç-
lenen dış ticarete konu konteyner 
miktarı bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 4,4 artarak 829 bin 92 
TEU oldu. Haziran ayında liman-
larda gerçekleştirilen ihracat amaç-
lı konteyner yüklemeleri bir önce-
ki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 
artarak 407 bin 587 TEU, ithalat 
amaçlı konteyner boşaltmaları da 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüz-
de 7,2 artarak 421 bin 505 TEU 
olarak gerçekleşti.

2022 yılı Haziran ayında liman-
larda elleçlenen transit konteyner 
miktarı bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 16,2 azalarak 158 bin 
177 TEU oldu. Haziran ayında ka-
botajda elleçlenen konteyner mikta-
rı da bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 2,4 azalarak 74 bin 529 TEU 
olarak gerçekleşti.

En fazla konteyner elleçleme 
Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı 

idari sınırlarında gerçekleşti
2022 yılı Haziran ayında Am-

barlı Bölge Liman Başkanlığı idari 
sınırlarında faaliyet gösteren liman 
tesislerinde toplam 226 bin 681 
TEU konteyner elleçlemesi gerçek-
leşti. Bu liman tesislerinde elleç-
lenen konteynerlerin 163 bin 190 
TEU’ sunu (yüzde 72’sini) dış tica-
rete konu konteynerler, 49 bin 352 
TEU’sunu (yüzde 21,8’ini) transit 
konteynerler ve 14 bin 139 TEU’ 
sunu da (yüzde 6,2’sini) kabotaj-
da taşınan konteynerler oluşturdu. 
Ambarlı Bölge Liman Başkanlığını 
171 bin 542 TEU ile Mersin Bölge 
Liman Başkanlığı ve 170 bin 970 
TEU ile Kocaeli Bölge Liman Baş-
kanlığı takip etti.

2021 Haziran ayında 17 liman 
başkanlığının idari sınırlarında fa-
aliyet gösteren liman tesislerinde 
konteyner elleçlemesi gerçekleşti. 
En fazla konteyner elleçlemesi ger-
çekleşen ilk 5 liman başkanlığında 
toplam 856 bin 791 TEU konteyner 
elleçlenmiş olup limanlarda elleçle-
nen toplam konteynerlerin yüzde 
80,7’sini oluşturdu.

Mısır, 2022 yılı Haziran ayında 
103 bin 813 TEU ile en fazla kon-
teyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. 
Mısır’ı sırasıyla 101 bin 230 TEU 
ile Yunanistan ile yapılan taşımalar 
ve 91 bin 368 TEU ile İsrail ile yapı-
lan taşımalar takip etti.

2022 yılı Haziran ayında li-
manlarda denizyolu ile yapılan 
en fazla ihracat amaçlı konteyner 
yüklemesini 53 bin 278 TEU ile 
Mısır’a giden konteynerler oluş-
turdu. Bu yüklerin yüzde 90,9’u 
(48 bin 441 TEU’ su) yabancı 
bayraklı gemilerle taşındı. Mısır’ı 
sırasıyla, 40 bin 764 TEU ile 
Yunanistan’a ve 34 bin 234 TEU 

ile İspanya’ya yapılan konteyner 
yüklemeleri takip etti.

En fazla konteyner boşaltma-
sını İsrail’den gelen konteynerler 
oluşturdu 2022 yılı Haziran ayında 
limanlarda denizyolu ile yapılan 
en fazla ithalat amaçlı konteyner 
boşaltmasını 59 bin 784 TEU ile 
İsrail’den gelen konteynerler oluş-
turdu. Bu yüklerin yüzde 90,3’ü 

(54 bin 14 TEU’su) yabancı bay-
raklı gemilerle taşındı. İsrail’i 
sırasıyla, 50 bin 478 TEU ile 

Yunanistan’dan ve 40 bin 340 TEU 
ile Mısır’dan gelen konteyner taşı-
maları takip etti.

Yılın İlk Yarısında Elleçlenen 
Yük ve Konteyner Miktarı Arttı

Birinci sayfadaki haberin devamı
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IVECO Group’un bir mar-
kası olan Iveco Bus, gele-
cekte Avrupa’daki hidrojenli 
otobüslerini dünyada öncü 
yakıt hücresi sistemleri ile 
donatmak için Htwo ile or-
taklığını açıkladı.

Hyundai Motor Group’un 
hidrojen yakıt hücresi sis-
temi markası Htwo, Aralık 
2020’de Hyundai’nin hidro-
jenin yakıt hücreli araçlarda 
kullanımı ile ilgili açıklaması 
sırasında adını duyurmuştu. 
Htwo, hidrojeni her şey için 
kullanılabilir hâle getirmek 
adına, Yakıt Hücreli Elekt-
rikli Araçlarında (FCEV) 
kanıtladığı yakıt hücresi 
teknolojisini diğer otomobil 
üreticilerine ve otomotiv ha-

TÜRKIYE distribütörlüğü-
nü Temsa İş Makinaları’nın 
üstlendiği Volvo Trucks,  
Mersin, Hatay, İstanbul ve 
İzmir olmak üzere toplam 4 
ilde, yaklaşık bin kişinin katı-
lımıyla iş ortaklarıyla bir araya 
gelerek, hem hizmet odaklı 
vizyonuyla önümüzdeki döne-
me yönelik planlarını paylaştı 
hem de iş birliklerini kutladı.

Toplantılara, Temsa İş Ma-
kinaları Genel Müdürü Eşref 
Zeka, Volvo Trucks Orta-
doğu ve Türkiye Direktörü 
Björn Andersson ve Temsa İş 
Makinaları Kamyon Satış ve 
Satış Sonrası Hizmetler Di-
rektörü Kıvanç Kızılkaya ile 
üst düzey yöneticiler katıldı.

Teknoloji ve inovasyona 
yaptığı yatırımlarla sektör-
de oyunun kurallarını de-
ğiştiren ve rekabeti yeniden 
tanımlayan Volvo Trucks, 
müşterilerinin çözüm ortağı 
olarak, her türlü hava şartı ve 
çalışma koşuluna uygun, gü-
venliği kanıtlanmış, dayanık-
lı, konforlu ve çevreci araçlar 
üretirken, Temsa İş Makina-

EGE Çağdaş Eğitim Vak-
fı (EÇEV) 1995 yılında, 
çağdaş ve evrensel kültür 
değerleri ile donanmış, 
Cumhuriyet’in kazanım-
larına ve demokrasiye 
inanan, bilimsel düşünen, 
sorgulayan, laik ve aydın 
nesillerin yetiştirilmesine 
katkıda bulunmak ve eği-
timde fırsat eşitliği yarat-
mak amacıyla, yerelde bir 
çağdaş eğitim seferberliği 
başlatma ülküsü ile ku-
ruldu. Bu vizyon doğrul-
tusunda, İzmir’de kurul-

muş ve “kamu yararına 
çalışan” bir vakıf olarak, 
her yaştan çocuk ve gen-
cin eğitim ve öğretimleri 
boyunca en temel insan 
haklarından olan “eşit 
ve yetenekleri doğrultu-
sunda eğitim” fırsatları-
na erişebilmeleri, çağdaş 
bilgilerle donanmış, kül-
türlü, görgülü, becerikli, 
üretken bireyler olarak 
toplumda yer almalarını 
sağlamayı amaçlanıyor. 

Teslimat törenine; 
EÇEV’i temsilen Yıldız 
Ünsal, Yönetim Kurulu 
Başkanı, Şule Bilir, Genel 
Müdür, Meral Karaka-
ya, Saha Koordinatörü, 
Adem Şaşmaz, Dış Hiz-
metler Şefi Eren Şaşmaz, 
Öğrenci Temsilcisi katı-
lırken Iveco Adına Ge-
nel Müdür Hakkı Işınak, 
Iveco Asya bölgesi İnsan 
Kaynakları Direktörü 
Gülay Hantal, Iveco Ha-
fif ve Orta Vasıta Satış 
Müdürü Erkan Erşin, 
Iveco Otomotiv Şirket 
Müdürü Rüştü Başargan 

katıldı. Tören sonunda 
EÇEV yetkilileri Iveco 
Genel Müdürü Hakkı 
Işınak’a ve Asya Bölge-
si İK Direktörü Gülay 
Hantal’a ayrı ayrı plaket-
ler takdim edildi.

Iveco Asya Bölgesi İn-
san Kaynakları Direktö-
rü Gülay Hantal yaptığı 
konuşmada, Iveco olarak 
eğitime destek olan sivil 
toplum örgütüne katkı-
da bulunmaktan büyük 
memnuniyet duydukları-
nı ifade ederek sözlerine 

şöyle devam etti:  “Her 
sene sürdürülebilirlik 
projesi kapsamında ülke-
mizde çeşitli yardımlar-
da bulunuyoruz, örnek 
olarak Ağrıda okul yap-
tırılması, ihtiyacı olan 
çocuklarımıza kırtasiye 
malzemeleri, giysi gibi 
yardımların yapılması, 
online eğitime geçilmesi 
ile birlikte yine çocukları-
mız için tablet ve internet 
hattı yardımlarında bulu-
nulmasını sayabilirim.” 

Iveco Türkiye Hafif Ve 
Orta Vasıta Satış Müdürü 
Erkan Erşin ise,  “Aracın 
içinde 18 metrekarelik 
alana sahip bir sınıf bu-
lunuyor ve aynı anda 12 
öğrenciye eğitim verile-
biliyor. Yan duvarlar açıl-
dığı zaman da tiyatro vb. 
etkinlikler yapılabiliyor 
ve tavanında yenilenebi-
lir enerji kaynağı olarak 
4 adet güneş paneli bu-
lunurken ayrıca yaz kış 
eğitim için ısıtma sistemi, 
klima, jeneratör, tuvalet 
mevcut.” dedi.

Htwo hidrojen yakıt hüc-
reli otobüsleri üretmek 
için bir fırsat sağlayacak. 
Bu oluşum, İtalya’nın toplu 
ulaşımında ihtiyaç duyulan 
yenileme için her iki kuru-
luşun olağanüstü teknoloji-
sinden ve yetkinliklerinden 
yararlanmayı amaçlıyor.

terlerden en önemlisi aynı 
vizyona sahip olmamızdı. 
Müşteriyi odağına alan, çö-
züm ortağı olma hedefiyle 
teknolojilerini geliştiren ve 
sektöre yön veren bir mar-
kayız. Distribütörlüğe baş-
ladığımız günden bugüne 
Volvo Trucks markasını bü-
yütmek için çalışıyoruz. Bu 
hedefe paralel, uzun soluk-
lu çözüm ortağınız olmak, 
size ve ihtiyaçlarınıza özel 
hizmet sunmak ve birlikte 
büyümek için buradayız. 
Birlikte kazanarak ve büyü-
yerek iş birliğimizin uzun 
yıllar devam etmesini ümit 
ediyorum.” dedi.

Volvo Trucks Ortado-
ğu ve Türkiye Direktörü 
Björn Andersson ise yaptığı 
açıklamada; “2017 yılında 

Iveco Group Otobüs İş 
Birimi Başkanı Domenico 
Nucera konu ile ilgili şun-
ları söyledi: “Htwo gibi 
Hyundai’nin 20+ yıllık hid-
rojen yakıt hücresi teknolo-
jisi deneyimi üzerine kurulu 
bir sanayi lideriyle ortaklık 
yaparak, Iveco Bus müşteri-
lerin son teknoloji alternatif 
yakıt sistemlerinden gücünü 
alan sıfır salınımlı araç talep-
lerine hızlıca yanıt verebili-
riz. Hâlihazırda kamu ihale-
lerine hidrojenli otobüslerle 
katılmaktayız ve Avrupa yol-
cu taşımacılığı sektöründe 
enerji geçişine liderlik eden 
bir kurum olarak önümüzde-
ki aylarda da bunu sürdürü-
yor olacağız.”

Temsa İş Makinaları ile yap-
tığımız distribütörlük anlaş-
ması sonrasında Türkiye’deki 
pazar payımızı iki katına çı-
kardık. Temsa İş Makinaları, 
Volvo Trucks’ın Ortadoğu ve 
Türkiye pazarında en büyük 
operasyona sahip distribütö-
rümüzdür.” dedi.

Temsa İş Makinaları Kam-
yon Satış ve Satış Sonrası 
Hizmetler Direktörü Kıvanç 
Kızılkaya ise; “Satış ve satış 
sonrası hizmetlerle, finans-
man çözümlerini bir bütün 
olarak sunarken, tüm Türki-
ye genelindeki yaygın yetkili 
satıcı ve servis ağımızı daha 
da genişleterek, bugün ol-
duğu gibi gelecekte de iş or-
taklarımızın yanında olmaya 
devam edeceğiz.” açıklama-
sında bulundu.

rici sektörlere de sağlıyor.
Geleceğin mobilitesinde 

öncü olmak için Iveco Bus, 
hâlihazırda Avrupa’daki 
yakıt hücreli otobüs ihale-
lerine Htwo ile katılıyor. 
Dahası, yakın zamanda du-
yurulan İtalya’da yeniden 
başlayacak otobüs üretimi, 

ları da hizmet odaklı yak-
laşımıyla her zaman en iyiyi 
sunmak için çalışıyor. Volvo 
Trucks’ın geniş ve inovatif 
ürün gamını, markanın viz-
yonuyla 5 yıldır buluşturan 
Temsa İş Makinaları, sadece 
satış değil, çözüm odaklı bir 
hizmet şirketi olarak iş or-
taklarına değer katmaya ve 
sürdürülebilirlik hedefiyle 
onlarla “birlikte” yol alma-
ya devam ediyor.

Etkinliğin açılış konuş-
masını yapan Temsa İş 
Makinaları Genel Müdürü 
Eşref Zeka; “5 yıl önce iş 
birliğimizi başlatan kri-

Iveco Group Hidrojenli
Otobüslerinde HTWO
Sistemini Kullanacak

Iveco’dan Ege 
Çağdaş Eğitim 
Vakfı’na Gezici 
Eğitim Aracı
Iveco Türkiye İstanbul merkezinde 
gerçekleştirilen, Iveco ve EÇEV 
yöneticilerinin de katıldığı tören ile 
EÇEV’e bağışlanan Iveco Daily gezici 
eğitim aracı teslim edildi. 

Volvo Trucks 
İş Ortakları 
İle Buluştu
Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş 
Makinaları’nın üstlendiği Volvo Trucks, 
müşteriyi odağına alan hizmet yaklaşımını, 
çözüm ortağı olma stratejilerini ve gelecek 
vizyonunu iş ortakları ile paylaştı. 

Temsa İş Makinaları Genel 
Müdürü Eşref Zeka
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TIRSAN, 2001 yılından bu 
yana TEGV tarafından yürü-
tülen Ateşböceği mobil eğitim 
projesine, Tırsan Ateşböceği 
aracını üreterek destek ver-
meye devam ediyor. Tırsan 
Ateşböceği aracı, ilköğretim 
çağındaki öğrencilerine bilişim 
alanında mobil eğitim almala-
rını sağlıyor.

Tırsan Bilişim Ateşböce-
ği Öğrenim Biriminin açılışı, 
Sakarya Hacı Emine Oba İl-
kokulu ve Ortaokulu öğrenci-
lerine, Robotik Kodlama eği-
timi verilmek üzere gerçekleşti. 

YIL sonunda Güney Afrika, 
2023 yılının ilk çeyreğinin so-
nunda ise Türkiye ve Avrupa 
pazarına sunulması planlanan 
Yeni Amarok, Volkswagen 
tasarım DNA’sını yansıtmaya 
devam ederken premium pick-
up segmentindeki iddiasını 
da sürdürüyor. Volkswagen 
Ticari Araç, Yeni Amarok’un 
dünya tanıtımını 7 Temmuz 
2022’de gerçekleştirdi. Her 
türlü yol şartlarında çok yönlü 
bir kullanım sunan yeni nesil 
Amarok Güney Afrika’da üre-
tiliyor. Karizmatik ve akıllıca 
bir tasarıma sahip Yeni Ama-
rok, özellikle Avustralya, Yeni 
Zelanda, birçok Afrika ülkesi, 
Orta Doğu ve Avrupa için tam 
anlamıyla bir premium pick-
up modeli.

20’nin üzerinde yeni sürüş 
destek sistemi, verimli ve yük-
sek torklu motorları, dört te-
kerlekten çekiş teknolojisi ve 
Volkswagen tasarım DNA’sı 
olmak üzere gelişmiş özellikle-
riyle Yeni Amarok, pazardaki 
çok yönlü ve dengeli pick-up 
modellerinden biri olarak öne 
çıkıyor. Dünya genelinde 830 
binden fazla, Türkiye’de ise 
bugüne kadar yaklaşık 24 bin 
adet Amarok satışı gerçekleş-
tiren Volkswagen Ticari Araç, 
şimdi ikinci nesille iddiasını 

artırıyor. Tamamen yenilenen 
ikinci nesilde, Volkswagen ta-
sarımı kendini ilk bakışta belli 
ederken Amarok kendine öz-
gü karakterini ortaya koyuyor. 

Bir önceki neslinde olduğu 
gibi Yeni Amarok’ta da güçlü 
çamurluk davlumbazları dik-
kat çekiyor. Diğer çoğu pick-
up modelinin aksine, çamurluk 
davlumbazlarının üst kenarı 
yuvarlak değil karakteristik 
Amarok tasarım özelliği olarak 
düz bir çizgi oluşturuyor. 21 in-
çe kadar alaşım jantları çevrele-
yen çamurluklar güçlü bir gö-
rünüme sahip. Yan paneller ise 
Amarok’un kaslı görünümünü 
destekliyor. Yeni Amarok arka 
görüntüsüyle de çekiciliğini 
devam ettiriyor. Volkswagen 
logosunun altında, büyük bir 
‘Amarok’ kabartması bulunu-
yor. Yeni Amarok’ta C şek-
lindeki stop lambaları dikkat 
çekerken, PanAmericana ve 
Aventura versiyonlarında ise 
LED teknolojisi standart ola-
rak sunuluyor.

Uzun dingil mesafesi 
arazi özelliklerini 

iyileştiriyor
5.350 milimetre ile Yeni 

Amarok, ilk neslinden yak-
laşık 10 cm daha uzun. Ye-
ni Amarok’ta aks mesafesi 
17 cm artarak 3.270 mm’ye 

Tırsan, 2001 yılından bu yana 
destek verdiği projede, bilişim 
teması ile dönüşümünü yaptığı 
Tırsan Ateşböceği’nin açılış tö-
renine gururla katıldı.

Açılış törenine, Türkiye Eği-
tim Gönüllüleri Vakfı Yöne-
ticileri, Sakarya il ve ilçe millî 
eğitim müdürlüğü yöneticileri, 
Tırsan Treyler Yurt Dışı Ope-
rasyonlar Koordinatörü Çetin 
Öztürk, Ür-Ge Koordinatörü 
Yasemin Uzçakar, Kutu-Fri-
go Kobi Koordinatörü Sedat 
Işık, öğretmenler ve öğrenci-
ler katılım gösterdi. Törende 

çıkmış durumda. Artan aks 
mesafesi özellikle ikinci 
koltuk sırasında daha fazla 
alan sağlıyor. Değişen gövde 
orantıları araca daha keskin 
bir görünüm sağlarken aynı 
zamanda daha iyi yaklaşma a-
çıları sunarak aracın arazi be-
cerilerini iyileştiriyor. Birçok 
pazarda standart olarak dört 
tekerlekten çekişle sunulacak 
olan Yeni Amarok’un arazi 
yetenekleri ve önceden 50 cm 
olan su geçiş derinliği 80 cm 
olarak geliştirildi.

Premium iç tasarım
Dijital göstergeleri ile iç 

mekan, Volkswagen Ticari 

Tırsan yetkililerine, Türkiye 
Eğitim Gönüllüleri Vakfı Yö-
netim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Prof. Dr. Levend Kılıç, bir 
çocuğumuz tarafından yapılan 
resim çalışmasını hediye etti.

Planlanan eğitimler, Tırsan 
tarafından dönüşümü yapılan 
“Bilim Ateşböceği Öğrenim 
Birimi” aracında gerçekleşti-
rilecek. Okul bahçesinde yer 
alan araçta, proje etkinlikleri 
kapsamında; algoritma ve kod-
lama içerikleriyle algo dijital 
kodlama etkinlikleri, teknoloji 
farkındalığının artırılması, al-

Araç tasarım ekibi tarafından 
özenle tasarlandı. Ekran bo-
yutları versiyona bağlı olarak 
değişiklik gösteriyor. Araçta 
standart olarak sunulan 8 
inçlik dijital gösterge Style ve 
üzeri versiyonlarda 12 inç ola-
rak sunuluyor. Bilgi ve eğlen-
ce sistemi için ise tablet for-
matında 10 inç dokunmatik 
ekran bulunurken, bu ekran 
Style ve üzeri versiyonlarda 
ise 12 inç olarak sunuluyor. 
İç mekanda kullanımı kolay, 
dijital işlevselliği yüksek ve 
ergonomik olarak yapılandı-
rılmış düğmeler bulunuyor. 
Versiyona bağlı olarak araç i-

çerisinde bulunan alüminyum 
detaylar kalite algısını yukarı-
ya taşıyor.

PanAmericana ve Aventu-
ra versiyonlarında standart ve 
diğer versiyonlarda opsiyonel 
olarak sunulan Harman Kar-

don ses sistemi Yeni Ama-
rok için özel olarak 

geliştirildi. PanA-
mericana ve Aven-
tura modellerinde 
aynı zamanda zarif 

kontrast dikişlere 
sahip deri görünümlü 

gösterge paneli standart 
olarak sunuluyor. A-

racın premium po-
zisyonlandırması 
yeni koltuklarla 
da devam ediyor. 

Ergonomik olarak 
tasarlanmış sürücü ve 

goritmik düşünce becerisi ka-
zandırılması, yorumlama ve zi-
hinsel becerilerin geliştirilmesi 
amacıyla 2 ila 8’inci sınıf arası 
öğrenci gruplarına toplamda 

yolcu koltukları sürüş keyfini 
artırıyor. Ayrıca PanAmerica-
na ve Aventura modellerinde 
sürücü ve ön yolcu koltukları 
ise elektrikli ve 10 yöne ayar-
lanabiliyor. Arka yolcu bölü-
mü ise üç yetişkinin konforlu 
şekilde yolculuk edebileceği 
yeterli alanı sunuyor. Style ver-
siyonunda standart olarak 
ArtVelours koltuk kumaşı su-
nulurken, PanAmericana ve 
Aventura versiyonlarında kali-
teli deri kullanılıyor.

1,16 tona kadar 
taşıma kapasitesiyle

 geniş kargo alanı
Yeni Amarok’un kargo ala-

nı da oldukça geniş. Önceki 
nesilde olduğu gibi, çamurluk 
davlumbazları arasında bir 
Euro paleti enlemesine koya-
cak alan bulunuyor. Aracın 
arka bölümüne konan yükler 
ise, her biri 500 kilograma 
kadar yük taşıyabilen kargo 
zeminindeki kancalarla bağ-
lanabiliyor. Maksimum taşı-
ma kapasitesi ise bir önceki 
nesline göre 160 kg artırılarak 
1,16 tona yükseldi. Kargo ala-
nı, elektrikli bagaj kapağı ile 
kapatılabiliyor. Rulo şeklinde 
çalışan elektrikli bagaj kapağı 
kargo alanından, araç içinden 
veya araç uzaktan kumandası 
ile açılıp kapatılabiliyor.

350 kg sabit tavan yük taşı-
ma kapasitesi dört kişilik bir 
tavan çadırını taşıyabiliyor. 
Ayrıca aksesuar seçeneklerinde 
21 inçe kadar alaşım jantlar, 
arazi lastikleri (18 inçe kadar) 
ve çeşitli çeki demiri bağlantı-
ları bulunuyor.

Geniş motor yelpazesi
Yeni Volkswagen Ama-

12’şer veya 6’şar saat eğitim 
düzenlenecek. Ateşböceği Öğ-
renim birimi, Sakarya’dan son-
ra Türkiye’nin farklı illerinde 
eğitim vermeye devam edecek.

rok ile dört adet turbo dizel 
(TDI) ve bir adet turbo ben-
zinli (TSI) motor sunuluyor. 
Motorların her biri yüksek 
verimlilik seviyesi ve yüksek 
tork üretimi ile dikkat çekiyor. 
Yeni Amarok 2.0 litre TDI 
209 PS (154 kW) ve 3.0 litre 
V6 TDI 250 PS (184 kW) 
motor seçenekleriyle Türkiye 
pazarına sunulacak.

10 vitesli otomatik 
şanzıman ve 4Motion

Türkiye pazarına sunulacak 
tüm Amarok versiyonlarında, 
10 vitesli otomatik şanzıman 
ve dört tekerlekten çekiş siste-
mi (4Motion) standart olarak 
bulunuyor.

Yeni 10 vitesli şanzıman, 
önceki 8 vitesli otomatik 
şanzımanının yerini alıyor. 
Güç-aktarma sistemi yeni 
Amarok’un her türlü arazi ko-
şullarında ilerlemesini sağlıyor 
ve motor seçeneğine bağlı ola-
rak 3,5 tona kadar çekme kapa-
sitesine izin veriyor.

Altı adede kadar sürüş mo-
du kaygan yüzeylerde veya zor-
lu arazi koşullarında sürücüyü 
destekliyor. Yeni Amarok’un 
kullanımı, bir dizi sürüş des-
tek sistemiyle daha da kolay-
laşıyor. Acc+ Adaptif Hız 
Sabitleme (kamera taramaları 
ile otomatik hız kontrolüne 
yol işaretlerini ekliyor) ve ‘IQ.
Light - Led Matrix Far da da-
hil olmak üzere 20’nin üzerin-
de yeni sürüş destek sistemi, 
Volkswagen Amarok’u dünya 
pazarlarındaki diğer pick-up 
modellere kıyasla daha kolay 
sürülmesini sağlıyor.

Tırsan’dan Eğitim Projelerine 20 Yıldır Tam Destek
Tırsan, Türkiye 
Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı (TEGV)’in 
birlikte yürüttüğü 
“Ateşböceği Öğrenim 
Birimi” projesi 
açılışında yerini aldı. 

İkinci Nesil Volkswagen Amarok Tanıtıldı Uzun zamandır 
tanıtımı beklenen 
tamamen yenilenen 
Volkswagen Amarok, 
2023 yılının ilk 
çeyreğinin sonunda 
Türkiye’de satışa 
sunulacak. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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TÜRKIYE’NIN ticari araç 
markası Anadolu Isuzu, tasa-
rım alanında dünyanın saygın 
yarışma ve organizasyonla-
rından aldığı ödüllere bir ye-
nisini daha ekledi. Anadolu 
Isuzu’nun tam elektrikli top-
lu ulaşım modeli NovoCI-
TI Volt, tasarım dünyasının 
prestijli yarışmalarından olan 
ABC Design Award’da Trans-
portation kategorisinde ödüle 
layık görüldü.  

ABC Design Award, dün-
yanın tasarım alanındaki en 
önemli yarışmalarından biri 
olan “German Design Award”ı 
da düzenleyen German Design 
Council (Alman Tasarım Kon-
seyi) tarafından organize edili-
yor. Bütünüyle mobilite alanın-
daki tasarımlara odaklanan bir 
yarışma ve ödül organizasyonu 
olan ABC Design Award’da 
başvurular çeşitli tasarım di-
siplinlerinde uzman üyelerden 
oluşan bağımsız bir jüri tara-
fından değerlendiriliyor.

BIRLEŞMIŞ Milletler Dünya 
Gıda Programı (WFP), Batı 
Afrika genelinde ulaşım ve lo-
jistik kapasitelerini artırmayı 
amaçlayan birinci sınıf Taşıma-
cılık Eğitim Merkezi’ni Gana, 
Accra’da kurmak için global 
şirketlerle iş birliği yapıyor. 

Merkez, lokal ulaşım pazar-
larına yeni uzmanlar kazandı-
racak ve onların gıda ve ilaç gi-
bi hayati önem taşıyan ürünleri 
bölge genelinde daha verimli 
şekilde ulaştırmaları için gerek-
li donanımı sağlayacak.

Carrier, Renault Trucks ve 
Toyota Tsusho gibi sektörünün 
önde gelen oyuncularını bir 
araya getiren Gana Hüküme-

“Anadolu Isuzu’nun en 
önemli güç kaynaklarından 

biri Ar-Ge”
Anadolu Isuzu Genel Mü-

dürü Tuğrul Arıkan konuyla 
ilgili değerlendirmesinde şun-
ları söyledi: 

“Anadolu Isuzu olarak Ar-
Ge ve tasarım alanında önemi 
bir güce sahibiz. Son dönemde 
özellikle ihracattaki başarıları-
mızda bu alanlardaki uzman-
lığımızın önemli bir payı var. 
Ar-Ge alanındaki gücümüzle 
geleceğin mobilite ihtiyaçlarına 
bugünden cevap veren sürdürü-
lebilir teknoloji ve üretim uygu-
lamaları geliştirirken, tasarım 
merkezimiz bu teknoloji çö-
zümlerini içeren modellerimizi 
modern ve dinamik, futuristik 
çizgilerle buluşturuyor. 2021 
yılında yurtdışına ilk ihracatını 
gerçekleştirdiğimiz NovoCITI 
Volt’un “Alman Tasarım Kon-
seyi” tarafından düzenlenen 
ABC Design Award’da ödül-
lendirilmiş olması bizim için 

ti ve WFP, alanının ilk örneği 
olan merkezde yılda 400 kişiye 
kadar ücretsiz online ve uygula-
malı eğitim sunacak. Karayolu 
taşımacılığı, filo yönetimi ve 
ısıya duyarlı ürünlerin güvenli 
taşınması konularında en iyi uy-
gulamalar konusunda eğitimler 
verilecek. İnsani yardım kuru-
luşları, hükümette ve yerel özel 
sektörde görevli olan personel-
ler, bu eğitimlere katılacak.

WFP Tedarik Zinciri Direk-
törü Alex Marianelli, açıklama-
sında; “Son birkaç yılda, güçlü 
ve dayanıklı tedarik zincirleri-
nin ne kadar önemli olduğunu 
gördük. Bu eğitim merkezi, 
Batı Afrika’da daha güçlü te-

oldukça değerli. Bu başarıya 
yenilerini ekleme hedefiyle ça-
lışmaya, bugüne kadar olduğu 
gibi gelecekte de müşterilerimi-
ze ve ülkemize değer katmaya 
devam edeceğiz.” 

Anadolu Isuzu 
Ar-Ge’de ilk sırada

Anadolu Isuzu, Turkishtime 
tarafından gerçekleştirilen Tür-
kiye Ar-Ge 250 Araştırmasının 
otomotiv sektörü sıralamala-
rında ‘Faydalı Model’ dalında 
birinci, ‘Tasarım Tescilleri’ da-
lında ikinci, ‘Patent Sayısı’ da-
lında ise üçüncü oldu. 

Turkishtime tarafından bu 
yıl dokuzuncusu gerçekleş-

darik zincirleri oluşturmaya 
yönelik kritik bir adım. WFP, 
Batı Afrika’da uzun bir geçmişe 
sahip. Bilgi ve deneyimlerimizi 
paylaşmaktan ve iş partnerleri-
miz sayesinde lider uzmanlar 
aracılığıyla en son bilgilere eri-
şim sağlayacak olmaktan heye-
can duyuyoruz” diye belirtti.

Tedarik zincirinde artan 
yerel kapasiteler ve uzmanlık, 
WFP’nin Batı Afrika’daki sa-
vunmasız topluluklarda acil 
durum ve direnç sağlama ope-
rasyonlarını destekleyecek.

Merkezin inşaatının, mev-
cut WFP Birleşmiş Milletler 
İnsani Müdahale Deposu ope-
rasyonlarının bir parçası olarak 
Gana Hükümeti tarafından 
bağışlanan arazide, Japonya 
Hükümeti’nin mali desteğiyle 
bu yıl başlaması planlanıyor.

Merkez aracılığıyla iş ortak-
ları ve paydaşlar, eğitim fırsatla-
rının eksikliği ve sınırlı teknik 
bilgi de dahil olmak üzere Batı 
Afrika genelinde ulaştırma sek-
törünün gelişimini engelleyen 
zorlukları ele almayı amaçlıyor.

ULUDAĞ Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçıla-
rı Birliği’nin (OİB) 1 
Haziran’da İstanbul’da dü-
zenlediği “İhracatın Şam-
piyonları Ödül Töreni’nde 
otomotiv endüstrisinde 
2021 yılında en fazla ihra-
cat gerçekleştiren firmalar 
ödüllendirildi.

Krone, 2021 yılında 
gerçekleştirdiği 56 mil-

yon dolar değerinde, 2 bin 
423 adet treyler ihracatı 
ile otomotiv sektörünün, 
Türkiye’nin ihracat şam-
piyonu sektörü olmasına 

katkı sağladı. Krone, Tire 
fabrikasında 2021 yılında 
gerçekleştirdiği 4 bin 523 a-
detlik üretimin, yüzde 53’ü-
nü ihraç etti ve İngiltere’den 
Güney Kore’ye, İsveç’ten 
Tanzanya’ya kadar 27 ülkeyi 
Krone kalitesiyle buluştur-
du. Krone adına Gümüş İh-
racatçı ödülünü, ihracattan 
sorumlu Satış Yöneticisi Bi-
rand Hattatoğlu teslim aldı.

tirilen “Türkiye Ar-Ge 250 
Araştırması” sonuçlarına göre 
Anadolu Isuzu yüksek lisans ve 
doktora mezunu Ar-Ge perso-
neli sayısı sıralamasında ise o-
tomotiv sektöründe dördüncü 
olma başarısını gösterdi. 

Tuğrul Arıkan konuyla ilgili 
değerlendirmesinde şunları söy-
ledi:  “Günümüzde otomotiv 
endüstrisi tarihi bir dönüşüm sü-
reci geçiriyor. Buna Anadolu Isu-
zu olarak faaliyet gösterdiğimiz 
ticari araçlar kategorisi de dahil. 
Çığır açan teknolojiler her geçen 
gün etkisini artırırken, bireysel 
ve kurumsal müşteriler artık 
daha çevreci, daha düşük emis-

yonlu, daha güvenli ve konforlu 
araçlar talep ediyor. Otomotiv 
endüstrisi bu trend ve taleplere 
en iyi şekilde yanıt vermek ve 
gelecekte güçlü bir konumda  
olabilmek için büyük bir yarış 
içerisinde. Ar-Ge ise bu büyük 
yarışta otomotiv sektörü için ki-
lit bir öneme sahip. Anadolu Isu-
zu olarak son dönemde ihracatta 
elde ettiğimiz başarılarda Ar-Ge 
Merkezimizin rolü büyük. Ana-
dolu Isuzu olarak Turkishtime 
tarafından gerçekleştirilen

Türkiye Ar-Ge 250 Araş-
tırması 2021’de otomotiv 
sektörü sıralamalarında elde 
ettiğimiz başarılardan büyük 
mutluluk duyuyoruz. Uzmanlık 
birikimi ve teknoloji altyapısı ile 
Türkiye’nin en yüksek nitelikli 
Ar-Ge merkezleri arasında yer 
alan Anadolu Isuzu Ar-Ge Mer-
kezi, bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da müşterilerimiz, 

şirketimiz ve ülkemiz için değer 
üretmeyi sürdürecek. Otomotiv 
dünyasının ve parçası olduğu-
muz ticari araçlar segmentinin 
geleceğini şekillendiren gelişme-
lere aktif olarak katkıda bulun-
maya devam edeceğiz.” 

Bugüne kadar Ar-Ge ve ta-
sarım alanında yaptığı çalışma-
larla birçok ödüle layık görülen 
Anadolu Isuzu, Turkishtime 
Dergisi tarafından gerçekleş-
tirilen Türkiye Ar-Ge 250 A-
raştırması 2020’de de Ar-Ge 
Merkezinde Alınan Tasarım 
Tescil ve Faydalı Model sayısı-
na göre otomotiv sektöründe 
ilk sırada yer almıştı. Anadolu 
Isuzu Ar-Ge Merkezi 2021 yı-
lının Kasım ayında Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından 
düzenlenen Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezleri ile Teknoloji Bölge-
leri Zirvesi’nde de üçüncülük 
ödülüne layık görülmüştü.

Isuzu NovoCITI Volt’a 
ABC Design Award Ödülü 
Anadolu Isuzu, tasarımını ve üretimini gerçekleştirdiği tam elektrikli NovoCITI Volt modeli ile 
ABC Design Award’da “Transportation” kategorisinde ödüle layık görüldü. 

WFP ve Partnerleri Alanında
İlk Taşımacılık Eğitim Merkezini 
Batı Afrika’ya Getiriyor

Krone’ye Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği’nden
İhracat Ödülü

OİB’in Düzenlediği 
Törende 2021’in 
En Başarılı 
Otomotiv Firmaları 
Ödüllendirildi. 
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OCAK-HAZIRAN döne-
minde toplam pazar geçen yıla 
göre yüzde 9 azalarak 375 bin 
683 adet düzeyinde gerçekleş-
ti. Bu dönemde, otomobil pa-
zarı yüzde 10 oranında daraldı 
ve 278 bin 282 adet oldu. Son 
10 yıllık ortalamalara göre, ilk 
altı ayda toplam pazar yüzde 3, 
otomobil pazarı yüzde 4 arttı. 
Ağır ticari araç pazarı yüzde 
10 oranında artarken, hafif ti-
cari araç pazarı ise paralel sevi-
yede gerçekleşti.

Türkiye otomotiv sanayiine 
yön veren 13 büyük üyesiyle 
sektörün çatı kuruluşu olan 
Otomotiv Sanayii Derneği 
(OSD), Ocak-Haziran döne-
mine ait üretim ve ihracat adet-
leri ile pazar verilerini açıkladı. 
Buna göre, yılın ilk yarısında 
toplam otomotiv üretimi bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 2 artarak 649 bin 
311 adet, otomobil üretimi ise 
yüzde 8 azalarak 382 bin 947 
adet olarak gerçekleşti. Trak-

tör üretimiyle birlikte toplam 
üretim ise 673 bin 991 adede 
ulaştı. Bu dönemde, otomotiv 
sanayisinin kapasite kullanım 
oranı yüzde 67 olarak gerçek-
leşti. Araç grubu bazında kapa-
site kullanım oranları ise hafif 
araçlarda (otomobil + hafif 
ticari araç) yüzde 67, kamyon 
grubunda yüzde 88, otobüs-
midibüs grubunda yüzde 33, 
traktörde ise yüzde 66 seviye-
sinde gerçekleşti. 

Ticari araç üretimi 
yüzde 19 arttı

Ocak-Haziran döneminde 
ticari araç üretimi bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
19 artış gösterdi. Bu dönem-
de, ağır ticari araç grubunda 
üretim yüzde 26 artarken, ha-
fif ticari araç grubunda üretim 
yüzde 18 arttı. Yılın ilk yarısın-
da, toplam ticari araç üretimi 
yüzde 19 seviyesinde artarken 
266 bin 364 adet olarak ger-
çekleşti. Pazara bakıldığında 
ise, Ocak-Haziran döneminde 

nin paydaşlarını; ilk kez bu yıl 
düzenlediği Tedarik Zinciri 
Konferansı’nda buluşturdu. İs-
tanbul’daki Elite World Asia’da 
düzenlenen etkinlikte; oto-
motiv sektörünün dönüşümü 
ekseninde hem küresel hem 
ulusal ölçekte tedarik zincirini 
çevreleyen gelişmeler ele alındı. 
“Dijital Dönüşüm” ana tema-
sıyla gerçekleştirilen etkinlik, 
alanında uzman çok sayıda de-
ğerli ismi ağırladı.

Etkinliğe video konferans 
aracılığı ile katılan TAYSAD 
Yönetim Kurulu Üyesi Tülay 
Hacıoğlu Şengül, “2020, belir-
sizliklerin hayatımızda belki de 
tek belirli şey olduğunu gösterdi. 
Offline’dan dijitale, VUCA’dan 
BANI’ye geçtik. Değişken, 
belirsiz, karmaşık ve muğlak 
ortamı ifade eden VUCA’nın 
pandemi ile birlikte anlamını 
bulduğunu düşünürken, Ame-
rikalı bir antropolog, yazar ve 
fütürist ‘BANI’ diye yeni bir 
kelimeyi paylaştı. BANI’deki ‘B’ 
kırılganlığı ifade ediyor. Tedarik 
zincirinde ve pek çok alanda kı-
rılmalar yaşadığımız, yaşayaca-
ğımız bir dönemden geçiyoruz. 
Hepimize düşen görev ise bu 
kırılgan zeminde dahi operas-
yonumuzu en iyi şekilde gerçek-
leştirmek için gereken tedbirleri 
almak. BANI’deki ‘A’, kaygılıyı 
ifade ediyor. Etrafımızdaki kişi-

TÜRKIYE otomotiv tedarik 
sanayinin çatı kuruluşu Taşıt 
Araçları Tedarik Sanayicileri 
Derneği (TAYSAD), küresel 
ölçekte yaşanan gelişmelerin 
tedarik zincirine etkilerini “Di-
jital Dönüşüm” ana temasıyla 
düzenlediği Tedarik Zinciri 
Konferansı’nda mercek altına 
aldı. Konferansın açılış konuş-
masını yapan TAYSAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Albert 
Saydam da tedarik sektörünün 
tüm paydaşlarına seslenerek, 
“Türkiye’de hat durmaz, bu-
nu sağlayan da sizlersiniz” de-
di. Saydam, “Tedarik Zinciri 
Konferansı’nın başka organizas-
yonlarımız gibi imza bir etkinlik 
olarak, önümüzdeki senelerde 
de devam etmesi sizlerin desteği 
ile mümkün olacak” açıklama-
sını yaptı. Etkinliğin açılışında 
konuşan TAYSAD Yönetim 
Kurulu Üyesi Tülay Hacıoğlu 
Şengül, “Artık büyük balığın 
küçük balığı yediği bir ortamda 
değiliz. Hızlı balığın yavaş balı-
ğı yuttuğu bir ortamdayız” di-
yerek, dijital dönüşümün teda-
rik sektörü açısından sunduğu 
avantajlara dikkat çekti.

Taşıt Araçları Tedarik Sana-
yicileri Derneği (TAYSAD), 
otomotiv sektöründe yaşanan 
gelişmeler ışığında “dijital” 
olarak da büyük bir dönüşü-
me hazırlanan tedarik zinciri-

bir önceki yılın aynı dönemine 
kıyasla ticari araç pazarı yüzde 
4, hafif ticari araç pazarı yüzde 
6 oranında azalırken, ağır ticari 

lerin kaygı seviyelerinde artış ol-
duğunu görüyoruz. BANI’deki 
‘N’ de doğrusal olmayan… Eski 
bildiklerimiz, tecrübelerimiz 
bugünün problemlerin çözü-
münde yeterli olmayabiliyor. 
Bu nedenle uzun vadeli plan-
lar tasarlamak çok fazla anlam 
ifade etmeyebiliyor. Çok net bir 
başlangıç, orta nokta, bitiş yok. 
Aynı oyunun içerisinde ileri geri 
yapmaya hazır olduğumuz bir 
dönemdeyiz. BANI’deki ‘I’ da 
anlaşılabilir olmayan manasına 
geliyor. Böyle kırılgan, kaygılı, 
doğrusal olmayan ortam; birçok 
olayı, kararı anlaşılamayan yapı-
yor” dedi.

Şengül: “Dijital olgunluk 
seviyemizi; akıllı ve otonom 

tedarik zinciri ile 
sürdürmeliyiz”

“Artık büyük balığın küçük 
balığı yediği bir ortamda de-
ğiliz. Hızlı balığın yavaş balığı 
yuttuğu bir ortamdayız” ifade-
lerini kullanan Şengül, “BA-
NI dünyası her türlü kırılgan 
zeminde başarıya ulaşabilmek 
için değişime adapte olmayı, 
çevikliği, esnekliği, risk ve fır-
satları doğru yönetmeyi zorun-
lu hale getiriyor. Bu durumda 
dijital dönüşüm de kaldıraç 
etkisi ile hayatımızı kolaylaş-
tıran önemli bir araç oluyor” 
diye konuştu. Otomotiv sek-
töründeki dönüşümle birlikte 

araç pazarı yüzde 3 arttı. Özel-
likle ağır ticari araç grubunda 
bir önceki yıla göre artış ger-
çekleşmesine rağmen baz etkisi 

firmaların geleneksel bakış 
açısından sıyrılarak, ezber bo-
zan, yenilikçi düşünce yapısı 
ile yeni yetkinliklere, becerilere 
odaklanması gerektiğini vurgu-
layan Şengül, “Dijital olgunluk 
seviyemizi; akıllı ve otonom te-
darik zinciri ile sürdürmeliyiz. 
Bu bakımdan da globalleşen 
dünyada oyunun parçası olabil-
mek. Türkiye’nin konumunu 
üst noktalara ulaştırabilmek 
için inovatif düşünmeye, es-
nek, çevik olmaya, tüm süreç-
lerimizde yalın ve kaliteli işler 
yapmaya odaklanmalıyız” dedi.

TAYSAD’ın Yönetim Kuru-
lu Başkanı Albert Saydam da 
“Son beş yıldır Volkswagen ya-
tırımı ile ilgili Türkiye’nin sun-
duğu fırsatları anlatırken ya da 
daha bir ay evvel Almanya’da 
yapılan ve otomotiv konusun-
daki en büyük etkinliklerden 
biri olan Car Semposium’da 
otomotiv sektörümüzle ilgili 
sunum yaparken söylediği-
miz ilk şey ‘Türkiye’ye gelin, 
Türkiye’de hat durmaz’ oldu. 
Bunu sağlayan sizlersiniz. Bu 
açıdan büyük bir teşekkürü 

dikkate alındığında 2015 yılına 
göre kamyon pazarı yüzde 30, 
otobüs ve midibüs pazarı yüzde 
53 oranında daraldı.
Pazar 10 yıllık ortalamaların 

yüzde 3 üzerine çıktı
Yılın ilk yarısını kapsayan 

dönemde toplam pazar geçen 
yıla göre yüzde 9 daralarak 375 
bin 683 adet düzeyinde gerçek-
leşti. Bu dönemde, otomobil 
pazarı da yüzde 10 daraldı ve 
278 bin 282 adet oldu.  Son 10 
yıllık ortalamalar dikkate alın-
dığında, 2022 Ocak-Haziran 
döneminde toplam pazar yüz-
de 3, otomobil pazarı yüzde 4 
oranında arttı. Ağır ticari araç 
pazarı yüzde 10 oranında artar-
ken, hafif ticari araç pazarı ise 

hakkediyorsunuz.  Bu yıl ilki-
ni gerçekleştirdiğimiz Tedarik 
Zinciri Konferansı’mızın diğer 
etkinliklerimiz gibi imza bir et-
kinlik olarak, önümüzdeki se-
nelerde de devam etmesi sizle-
rin desteği ile mümkün olacak” 
açıklamasını yaptı.

Konferans, Galatasaray Üni-
versitesi Endüstri Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülçin 
Büyüközkan da “Tedarik Zinci-
rinde Dijital Dönüşüm” başlıklı 
konuşması ile devam etti. Norm 
Holding Tedarik Zinciri Direk-
törü Mehmet Karaca da Norm 
Holding’deki örnek uygulama-
ları paylaşırken, İstanbul Üni-
versitesi Tedarik Zinciri Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Murat Erdal 
ise lojistikte dijital dönüşüm 
alanında yaşanan gelişmelere 
değindi. Konferansın öğlenden 
sonraki bölümü de PwC Orta-
ğı ve Tedarik Hizmetleri Lideri 
Dr. İsmail Karakış’ın konuşması 
ile başladı.

Tedarik Zincirinde Kriz 
ve Fırsatlar paneli

Konferansta “Tedarik 
Zincirinde Kriz ve Fırsatlar” 

geçen yıla paralel seviyede ger-
çekleşti. Bu dönemde, otomo-
bil satışlarındaki yerli araç payı 
yüzde 39 olurken, hafif ticari 
araç pazarında yerli araç payı 
yüzde 59 olarak gerçekleşti.

6 ayda 15,5 milyar dolarlık 
ihracat yapıldı

Ocak-Haziran döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre toplam otomotiv ihracatı 
dolar bazında yüzde 5, Avro 
bazında ise yüzde 16 arttı. Bu 
dönemde, toplam otomotiv ih-
racatı 15,5 milyar dolar olarak 
gerçekleşirken, otomobil ihra-
catı yüzde 7 azalarak 4,5 milyar 
dolar seviyesinde gerçekleşti. 
Euro bazında otomobil ihraca-
tı ise yüzde 3 artarak 4,1 milyar 
Avro oldu. Yılın ilk altı ayında 
dolar bazında ana sanayi ihra-
catı yüzde 4 oranında artarken, 
tedarik sanayi ihracatı yüzde 7 
oranında arttı.

başlıklı panel de düzenlen-
di. Panelin moderatörlüğünü 
KPMG Gümrük ve Dış Tica-
ret Hizmetleri Bölüm Başkanı, 
Vergi Bölümü Şirket Ortağı 
Murat Palaoğlu üstlendi. Ford 
Otosan Malzeme Planlama ve 
Lojistik Lideri Gökşen Töre 
Sancak, Bosch Lojistik Direk-
törü Ersin Öztürk, SOGAD 
Yönetim Kuru Üyesi ve Borçe-
lik İcra Kurulu Üyesi Güvenç 
Temizel, Ekol Global Büyüme 
Direktörü Mehmet Şahintürk 
de panelin konuşmacıları ara-
sında yer aldı.

Konferansın kapanış ko-
nuşmasını gerçekleştiren TAY-
SAD Yönetim Kurulu Üyesi 
Fatih Uysal da “‘Değişime ken-
dinden başla’ mottosu gerçek-
ten de çok doğru bir yaklaşım. 
Bence en kolayı, en hızlısı öyle 
olur. Konferansımızda; tedarik 
zincirindeki risk ve fırsatlar, 
dijital dönüşüm, sürdürüle-
bilirlik, çip krizi gibi önemli 
konuları ele aldık. Etkinlikteki 
tüm konuşmacılara, sponsor-
larımıza ve katılımcılara teşek-
kürlerimi iletiyorum” dedi.

Ağır Ticari Araç Pazarı Yüzde 10 Arttı
Yılın ilk 6 ayında ticari 
araç üretimi yüzde 19 
artarken, ağır ticari 
araç üretiminden ise 
yüzde 26 oranında 
artış gerçekleşti. 

TAYSAD’ın Tedarik Zinciri Konferansı 
Sektörün Paydaşlarını Buluşturdu
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de de korudu.
İç pazardaki başarılı ivme-

sini ihracata da yansıtan şir-
ket, yılın ilk 6 ayında Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda üret-
tiği toplam 6 bin 509 adet 
kamyon ve çekiciyi Avrupa 
ülkelerine ihraç etti.

Yüksek standartlarda 
ve kalitede üretim yapan 
Mercedes-Benz Türk Aksaray 
Kamyon Fabrikası, yılın ilk 

DAIMLER Truck AG’nin 
önemli kamyon üretim üs-
lerinden biri konumunda 
olan ve dünya standartların-
da üretim yapan Mercedes-
Benz Türk, kamyon ürün 
grubunda 2022 yılının ilk 
yarısını önemli başarılarla 
tamamladı. Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda son teknolojiye 
sahip araçlar üreten şirket, 
iç pazardaki başarısının ya-

nı sıra ihracattan elde ettiği 
gelirle de ülke ekonomisine 
katkısını aralıksız bir şekilde 
sürdürüyor.

Yılın ilk yarısında Türkiye 
iç pazarına bin 843 adet kam-
yon, 4 bin 50 adet de çekici 
olmak üzere toplam 5 bin 893 
adet araç satışı gerçekleştiren 
Mercedes-Benz Türk, Türkiye 
pazarındaki gelenekselleşen 
liderliğini söz konusu dönem-

M E R C E D E S - B E N Z 
eActros’un ağır işlerde kul-
lanım uygulamalarının 
kapsamı kademeli olarak 
genişlemeye devam edi-
yor. Prototipten seri üreti-
me alınma sürecine kadar 
Mercedes-Benz Türk Kam-
yon Ar-Ge ekibinin de 
önemli katkılar sağladığı 
eActros’un atık toplama ara-
cı olarak tasarlanan modeli, 
dünyanın en büyük geri dö-

nüşüm, su ve servis şirketle-
rinden biri olan Remondis 
tarafından hizmete alındı. 

MB eActros’u atık topla-
ma hizmeti vermek amacıy-
la Köln’de şehir içinde kul-
lanan Remondis, eActros 
ile Rhineland bölgesinde 
kentsel atık toplama hizme-
ti vermeyi de planlıyor. 

eActros’un çeşitli kap-
samları Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Ar-Ge ekipleri ta-

rafından geliştirildi. eActros 
için Kamyon Ar-Ge ekibi-
nin geliştirdiği bazı sistem-
ler, Daimler Truck çatısı al-
tındaki ağır ticari araçlarda 
ilk defa yer alırken; başlangıç 
aküsü ve kabloları ile düşük 
gerilim güç dağıtma üniteleri 
gibi sistemlerin sorumluluğu 
ise tamamen Mercedes-Benz 
Türk Kamyon Ar-Ge ekiple-
ri tarafından üstlenildi.

Araçtaki AVAS (Sesli Ya-

ya Uyarı Sistemi), Kabin İçi 
Acil Durum Sürücü Uyarı 
Sistemi ile Yüksek ve Dü-
şük Gerilimli Güç Sistem-
lerini geliştiren Mercedes-
Benz Türk Kamyon Ar-Ge 
ekiplerinin, global proje 
destek ve koordinasyonu ile 
şasi & kabin modelleme ve 
hesaplama konularında da 
imzası bulunuyor.

8 artırdık. 5 bin 893 adetlik 
satış rakamına ulaştığımız 
bu dönemde, bir kez daha 
Türkiye kamyon pazarının 
lideri olmayı başardık. Pazar 
koşulları ve müşterilerimiz-
den aldığımız geri bildirimler 
doğrultusunda araçlarımızı 
sürekli yeniliyor ve müşte-
rilerimizin beklentilerini en 
kapsamlı şekilde karşılıyoruz. 
Uzun yıllardır olduğu gibi bu 
yılı da pazar lideri olarak ka-
patmayı hedefliyoruz. Üret-
tiği her 2 kamyondan 1’ini 
ihraç eden Aksaray Kamyon 
Fabrikamız; üretimi, istihda-
mı, Ar-Ge faaliyetleri ve ihra-
catı ile Türkiye’nin ekonomik 
ve sosyal kalkınmasına önem-
li katkılar sağlamayı sürdü-
rüyor. Bu yılın ilk yarısında 
Türkiye’de en fazla patent 
başvurusu yapan kuruluşlar 
arasında liderliğe oturan şir-
ketimiz, ülkemizde geliştir-
diği teknolojileri tüm dün-
yada üretilen Mercedes-Benz 
marka kamyonlara aktarıyor. 
Tüm bunların yanı sıra sür-
dürülebilir bir gelecek için 
yürüttüğümüz sosyal fayda 

programlarımıza da devam 
ediyoruz. Kapılarını açtığı 
günden beri Aksaray ilinin 
kaderini değiştiren kamyon 
fabrikamız, hayata geçirdiği 
yeni projesi ile şimdi de şeh-
rin çehresini değiştiriyor. Bu 
doğrultuda 10 bin fidan ile 
başlattığımız Mercedes-Benz 
Türk Hatıra Ormanı projesi 
kapsamında, ilk fidanlarımızı 
diktiğimiz için çok mutlu ve 
gururluyuz” dedi.

Geniş kamyon ürün port-
föyü ile hem filo hem de bi-
reysel müşterilerin tüm bek-
lentilerine cevap verdiklerinin 
altını çizen Alper Kurt, şir-
ketin ürün gamı hakkında şu 
bilgileri verdi: “Markamızın 
bugüne kadarki en konforlu 
kamyonu olan Actros serisi-
nin en büyük ve en donanımlı 
modeli Actros L, konforun 
ve lüksün bir üstünü sunuyor. 
2016 yılından itibaren Ak-
saray Kamyon Fabrikamızda 
ürettiğimiz ve inşaat sektörü-
nün beklentileri doğrultusun-
da özel olarak geliştirdiğimiz 
Arocs kamyon ve çekicileri-
miz ise gücü, sağlamlığı ve ve-
rimliliği ile ön plana çıkıyor. 
Proje taşımacılığı sektörünün 
ihtiyaçları doğrultusunda ta-
sarladığımız Arocs 3353S ve 
Arocs 3358S 6x4 çekici mo-
dellerini müşterilerimiz ile 
buluşturduk. Hafif kamyon 
segmentinde şehir içi dağıtım, 
kısa mesafe taşımacılığı ve ka-
mu hizmeti uygulamalarında 
yoğun bir şekilde kullanılan 
Atego modellerimiz de geniş 
bir kullanım alanına sahip.”

yarısında Türkiye’deki her 10 
kamyondan 6’sını üretirken, 
Türkiye’den ihraç edilen her 
10 kamyondan 7’sinin üreti-
mine de imza attı.

Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Pazarlama ve Sa-
tış Direktörü Alper Kurt; 
“2022’nin ilk yarısında, Tür-
kiye iç pazarındaki kamyon 
satışlarımızı geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine göre yüzde 

Mercedes-Benz Türk 
6 Bin 509 Adet Kamyon
ve Çekici İhraç Etti 

eActros Köln’de Atık Toplama
Aracı Olarak Hizmete Başladı

www.bestnakliyat.com.tr

Londra

Cardiff

Leicester

Glasgow
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1992’den bugüne Türkiye-İngiltere 
hattında ekspres servis

Mercedes-Benz Türk, yılın ilk 6 aylık döneminde Türkiye iç pazarına 
bin 843 adedi kamyon, 4 bin 50 adedi de çekici olmak üzere toplam 5 
bin 893 adetlik araç satışı gerçekleştirdi. 
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4000 Serisi şanzımanının ka-
nıtlanmış güvenilirliğine ve 
dayanıklılığına ihtiyaç duyul-
duğunu gösteren müşteri gö-
rüşleri temel alınarak geliştiri-
lirken arazi uygulamaları için 
artırılmış beygir gücü, tork 
ve brüt araç ağırlığı (GVW) 
kapasitesine, hızlı geri vites 
yeteneği eklenerek tasarlandı.

Allison Transmission’ın 
Arazi Uygulamaları Global 
Satış, Müşteri Destek ve Ser-
vis Direktörü Kartik Rama-
nan, konuyla ilgili olarak; 
“Allison’ın Bell ile son 25 
yıldır sürüdürdüğü başarılı iş 

yaçlarına cevap verebilmek 
için mevcut portföyümüzü 
geliştirmeye devam ediyoruz. 
Artık, mevcut ürünlerimizin 
neredeyse tamamı elektrikli 
otomobillerde kullanılmak ve 
menzillerini optimize etmek 
üzere tasarlanıyor” dedi.

Bu nedenle, daima araç 
tipine özel ihtiyaçlara, dola-

ALLISON Transmission, 
Bell’in yeni nesil belden kır-
malı damperli kamyonlarına 
Allison TerraTran™ şanzıma-
nını entegre etmek üzere Bell 
Equipment Group Services 
(Bell) ile bir iş birliği yapıyor. 

Bell’in Ürün Geliştirme ve 
OEM Pazarlamadan Sorum-
lu Genel Müdürü Tristan du 
Pisanie, açıklamasında; “Bell 
ve Allison’ın ortak değerlere, 
kanıtlanmış inovasyon ve gü-
venilirlik geçmişine dayanan 
uzun süredir devam eden bir 
çözüm ortaklığı bulunuyor. 
Allison, şanzımanların bili-

TESLA, Volkswagen, 
Mercedes-Benz, Porsche, 
Ford, Asyalı otomobil üretici-
leri Kia ve BYD gibi dünyanın 
önde gelen araba üreticileri e-
lektrikli araçlarında orijinal e-
kipman olarak Continental’in 
teknoloji uzmanlığına güveni-
yorlar. Continental dünyanın 
en yüksek hacimli 10 elekt-
rikli araç üreticisinden 7’sine 
lastik tedarik ediyor.

Continental Orijinal Ekip-
man Lastikleri Müdürü Da-
vid O’Donnell, “Bilmeniz ge-
reken ilk şey, elektrikli araçlar 
için tek tip bir lastiğin olma-
dığıdır. Çünkü artık neredey-
se tüm binek araç segment-
lerinde ve toplu taşımada 
elektrikli modeller yerlerini 
aldı. Sadece belirli sürüş türle-
ri değil, çok farklı kullanım a-
lanları için de lastikler gelişti-
riyoruz. Lastik geliştirmenin 
hedefi, güvenlik, verimlilik 
ve konforu mümkün olan en 
iyi şekilde bir araya getirmek-

nen dayanıklılığı ile Bell’in 
müşterileri için artırılmış 
sürüş, eğim ve manevra ka-
biliyeti sunma çabamızın 
bir parçası olarak, TerraTran 
şanzımanı araçlarımızda de-
ğerlendirmeyi sabırsızlıkla 
bekliyoruz” diye belirtti. 

Allison’ın kanıtlanmış 
4000 Serisi™ yol şanzımanının 
bir sürümü olan TerraTran, 
belden kırmalı damperli kam-
yonlar, mobil vinç ve geniş 
gövdeli, damperli madencilik 
kamyonları gibi arazi uygu-
lamaları için özel olarak üre-
tiliyor. TerraTran, Allison’ın 

tir” diyor. Continental Ürün 
Karşılaştırma, Portföy ve Ön 
Geliştirme Müdürü Andreas 
Schlenke ise “Elektrikli araç-
larda fren performansı ve yol 
tutuşuna ek olarak aranan te-
mel özellikler kilometre, araç 
içi gürültü ve yuvarlanma di-
rencidir. On yılı aşkın süredir, 
tüm elektrikli araçların ihti-

bal olarak inşaat ve madencilik 
uygulamaları için tasarlanan 
TerraTran, Allison’ın karşıla-
şıbilecek en zorlu koşulların 
birçoğunda kendini kanıtla-

sine sahip. Bu, dar lastiklerin 
de ağır yükler taşıyabileceği 
anlamına geliyor. 

Elektrikli araba kullananlar 
tek batarya şarjıyla ne kadar 
yol alabileceğini merak edi-
yor. Bu durum batarya kapa-
sitesi, motor enerji verimliliği 
ve sürüş tarzına bağlı olsa da, 
lastiklerin rolü de önemli bir 
konu olarak karşımıza çıkı-
yor. Daha iyi enerji verimliliği 
elektrikli araçlarda daha uzun 
menzil sağlıyor; içten yanma-
lı motorlarda ise daha düşük 
yakıt tüketimine, dolayısıyla 
daha düşük CO2 emisyonuna 
yol açıyor. Yuvarlanma diren-
ci 1 kg/t azaldığında elekt-
rikli aracın menzili yaklaşık 
yüzde 3-4 oranında artıyor. 
Continental lastik mühen-
disleri, ek menzil yaratmak 
için uzun yıllardır özellikle 
yuvarlanma direnci üzerine 
çalışıyorlar. Continental mü-
hendisleri son olarak, tasarım 
çalışmaları sayesinde, Ford 

dığı dünya çapındaki toprak, 
mineral ve değerli madenleri 
taşıma konusundaki 65 yılı 
aşkın deneyimine dayanıyor” 
şeklinde açıklamada bulundu.

Allison TerraTran, kullanıl-
dığı uygulamaya bağlı olarak 
800 beygire kadar maksimum 
güç ve 3200 Nm’ye kadar 
tork kapasitesine sahip. Yedi 
ileri ve iki geri vites özelliği ile 
sunulan TerraTran, eklenen 
hızlı geri vites ile de gelişmiş 
üretkenlik ve optimize edil-
miş verimlilik sağlıyor.

için özel olarak geliştirilen E-
coContact 6’nın yuvarlanma 
direncini, AB lastik etiketi A 
sınıfı standardının yüzde 15 
üzerinde olacak şekilde iyileş-
tirmeyi başardılar.

Elektrikli araçlar için bir 
diğer önemli konu da las-
tik kaynaklı gürültü. Lastik 
gürültüsü, özellikle araç 
içinde rahatsız edici bir bo-
yuta gelebiliyor. İlk olarak 
2016 yılında binek lastikler 
için geliştirilen ContiSilent 
teknolojisi, araç içerisinde 
rahatsızlık veren yuvarlan-
ma gürültüsünü 9 desibele 
kadar azaltıyor. Özel bir 
poliüretan köpük tabaka-
sı, yoldan gelen titreşimleri 
emerek, gürültünün aracın 
gövdesine ve yolculara ileti-
mini azaltıyor. Piyasada bu-
lunan tüm jantlarla uyumlu 
olan ContiSilent, aracın 
performansını, yakıt tüketi-
mini, yük kapasitesini veya 
azami hızını etkilemiyor.

birliğinin, Bell’in değerlendir-
mesi için en gelişmiş tahrik çö-
zümümüzün entegrasyonunu 
sağlayarak devam etmesinden 
memnuniyet duyuyoruz. Glo-

yısıyla menzil veya iç gürültü 
gibi özellikle elektrikli oto-
mobiller için önemli olan kri-
terlere en uygun olan lastiği 
seçmek gerekiyor.

Ağırlık sorununa karşı 
yük kapasitesi artırılmış 

lastikler
Batarya ünitelerinin ara-

cın ağırlığını artırması gibi 
nedenlerle lastiklerden bek-
lentiler de değişiyor. Artan 
ağırlığı taşıyabilecek lastikle-
rin seçilmesi özellikle önemli 
hale geliyor. 2021 yılından 
bu yana Continental, yeni 
HL yük endeksli ilk binek 
lastiğini üretiyor. Bu lastikler 
aynı şişirme basıncında, daha 
önceden yaygın olan XL stan-
dardına göre yüzde 10’a kadar 
daha yüksek bir yük kapasite-

Allison Geliştirdiği TerraTran İle Zorlu 
Arazilerde Tüm İhtiyaçları Karşılıyor

Prometeon Çevresel Performansını
Yükseltmeye Devam Ediyor

E-Mobilite Lastik Üreticilerinin Faaliyetlerini Dönüştürüyor

Bell, yenilenen belden 
kırmalı damperli 
kamyonuna Allison’ın 
en yeni arazi serisi 
şanzımanını entegre 
ediyor.   

2019 yılında Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nin (UNGC) 
katılımcısı ve sonraki yıl 
UNGC’nin İtalya ağının ku-
rucu üyesi olan Prometeon 
Tyre Group (PTG), 2021’de 
sürdürülebilirlik konusunun 
şirket için taşıdığı anlamı 
yansıtan bir dizi önemli aksi-
yon aldı. Prometeon, sürdü-
rülebilirliği gelecek nesillerin 
kaynaklarını tüketmeden 
mevcut ihtiyaçları karşılama 
şeklinde olarak tanımlıyor.

Prometeon Tyre Group 
Genel Müdürü Roberto 
Righi: “Önümüzdeki 
birkaç yılda teknolojik 
gelişmeler ile hem çev-
reye hem şirketin her 
gün çalıştığı tüm 
topluluklara ve 
insanlara say-
gı anlamına 
gelen sürdü-
r ü lebi l ir l iğ i 
dengelemeye 
o d a kl a na c a -
ğız. PTG, 2021 

yılından itibaren 
devreye aldığı gi-

rişimlerle sür-
dürülebilir 

büyüme yolculuğuna devam 
etmeye hazır.”

Prometeon Tyre Group 
İç Denetim ve Sürdürülebi-
lirlik Üst Yöneticisi Nicolas 

Marchi: “PTG olarak son-
raki nesillere daha iyi 

bir gelecek sun-
mak için sür-

dürülebilir kalkınma odaklı 
çalışmalarımızı devam ettir-
meyi çok önemsiyoruz. Bu 
nedenle sürdürülebilirlik ça-
lışmalarımızı yönetişimden 
finansal, çevresel ve sosyal 
konulara kadar tüm kurum-
sal süreçleri kapsayacak şekil-
de yaygınlaştırmayı taahhüt 
ediyoruz.” dedi.

PTG, sürdürülebilirlik il-
kelerine paralel olarak üçün-
cü partiler tedarik zinciri 
yönetimi için, bir denetim 
programını uygulamaya al-
mış bulunuyor. Ham madde 
(doğal kauçuk, karbon siya-
hı, kimyasallar, vb.) tedari-
kine ilişkin denetimler her 

yıl yürütülerek belirlenmiş 
standartlara uyum sağlanma-
sı ve dış kaynak faaliyetlere 
bağlı risklerin azaltılmasını 
mümkün kılıyor. PTG bu 
sayede tedarikçilerinin per-
formansını izleyip değerlen-
diriyor ve böylece ürün ve 
hizmetlerinin uygunluğunu 
kontrol ediyor. Bu çalışma-
larla tedarikçilerin sorumlu 
ve sürdürülebilir satın alma 
yapmalarına imkan veren 
politika ve prosedürlerin 
analiz edilmesi ile beraber 
tedarik zinciri genelinde sür-
dürülebilirlik ve uyum dü-
zeylerinin değerlendirilmesi 
amaçlanıyor. 

Prometeon, çevresel aksiyonlarını 
geliştirerek, sürdürülebilirliği gelecek 

nesillerin kaynaklarını tüketmeden mevcut 
ihtiyaçları karşılama şeklinde oluşturuyor.   

Prometeon Tyre Group Genel Müdürü Roberto Righi

Elektrikli araçlar için de verimlilik, fren ve kilometre performansı 
açısından doğru lastik seçimi en kritik konulardan birini oluşturuyor. 
Bu nedenle 10 elektrikli araç üreticisinden 7’si orijinal ekipmanda 
Continental lastiklerine güveniyor.    
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düstri lideri yapacak çözüm-
leri bugün sağlıyor. Mühen-
dislerimiz yetenek, çeşitlilik 
ve küresel erişimden güç alı-
yor. Mükemmellik arayışı ile 
teknolojik dönüşümümüzün 
özünü harekete geçirmek için 
diğer küresel işlevlerle yoğun 
bir şekilde çalışıyoruz. Mü-
kemmellik arayışı bize zor-
lukları kapsamlı bir şekilde 
gösteriyor. Yenilik ve iyileş-
tirme yarışında bizi ön sıraya 
koyacak eksiksiz bir ulaşım 
çözümleri içeriğini düşünme-
mizi ve iyileştirmemizi sağlı-
yor” şeklinde değerlendirme-
de bulundu.

Stellantis, Dare Forward 
2030 (2030’a Cesaretle) stra-
tejik planı ile; 2030 yılına ka-
dar Avrupa’da binek otomo-
bil satışında yüzde 100 BEV 
oranı ve Amerika Birleşik 

benimseyerek herkese uyan 
geleneksel bir tasarım yerine 
farklı yaşam tarzlarını da göz 
önünde bulundurarak ayrıştı-
rıcı çizimler elde etmiş. Ayrı-
ca, estetik görünüşe ek olarak, 
0.21cd sürtünme katsayısı 
ile aerodinamik olarak da EV 
mobilite dönemi için yeni bir 
tipoloji sunuyor.

Ioniq 6 ayrıca, marka 
kimliğini güçlendirmek 
için ön-arka farlarda, ön alt 
sensörlerde, havalandırma 
kanallarında ve orta konsol 
göstergeleri gibi çeşitli yer-
lerde 700’den fazla Paramet-
rik Piksel kullanıyor. Arka 
kanadın Parametrik Piksel 
Yüksek Monteli Stop Lam-
bası (HMSL) ise frene ba-
sıldığında göz alıcı bir ışık 
şöleni sunuyor. Ioniq 6’nın 

OTOMOTIV ve mobilite 
dünyasının en büyük grupla-
rı arasında yer alan, geleceğin 
teknolojilerini adapte etme 
konusunda kusursuz bir rol 
üstlenen Stellantis, dünyanın 
dört bir yanındaki mühendis-
lik ekipleriyle, temiz, güven-
li ve uygun maliyetli ulaşım 
sağlayan ileri teknoloji araç-
lar geliştirmek için çalışıyor. 
Grup, uzun vadeli sınıfının 
en iyi elektrikli araç (EV) per-
formansına ulaşma stratejisini 
desteklemek için müşterile-
rine güvenli ve güvenilir tek-
noloji sağlıyor. Stellantis, en 
yüksek düzeyde otonom sürüş 
teknolojisine ulaşmak için iki 
küresel test merkezine toplam 
33 milyon Avro yatırım yaptı.

Bu yatırımlar, diğer Ar-
Ge yatırımlarının yanı sıra, 
Stellantis’in ulaşımın gelece-
ğini tasarlamaya yönelik kü-
resel kapasitesini güçlendiri-
yor, sürdürülebilir bir ulaşım 
teknolojisi şirketine dönüşü-
münü hızlandırıyor ve şirketi, 
Dare Forward 2030 (2030’a 

HYUNDAI’NIN “Electri-
fied Streamliner” olarak ta-
nımladığı Ioniq 6, aerodina-
mik olarak şekillendirilirken 
ayrıca günümüzün elektrikli 
otomobil müşterilerinin kul-
landıkları bir araçtan daha 
fazla keyif alması ve duygusal 
bağ oluşturması için yenilikçi 
bir şekilde tasarlanmış.

Hyundai’nin geçtiğimiz 
yıl tanıttığı Prophecy EV 
Concept modeli baz alınarak 
üretilen Ioniq 6, karakteristik 
olarak tamamen pürüzsüz ve 
temiz bir tasarım felsefesiyle 
karşımıza çıkıyor. Hyundai 
tasarımcılarının Duygusal 
Verimlilik olarak tanımladı-
ğı bu dizayn felsefesi, koza 
benzeri bir iç tasarımla iliş-
kilendiriliyor. Elektrikli mo-
bilitenin yeni çağı için bir 

Cesaretle) stratejik plan he-
deflerine yaklaştırıyor. Bu 
plana göre şirket, 2030 yılına 
kadar karbon emisyonlarında 
yüzde 50 azalma ve 2038 yı-
lına kadar karbon net sıfır e-
misyona ulaşmayı hedefliyor.

Yapılan büyük yatırım ile 
hayata geçen tesislerin başın-
da İtalya, Torino yakınların-
daki Orbassano Güvenlik 
Merkezi geliyor. Bu merkez 
yapılan yatırımlarla, dijital 
mühendislik süreçleriyle ta-
mamen entegre olup batarya 
elektrikli araçların (BEV’ler) 
ve binek otomobiller, kam-
yonlar ve hafif ticari araçlar 
için otonom sürüş teknolo-
jilerinin kapsamlı testlerini 
yapmak üzere dört çarpışma 
noktası ve teknik yeterliliğe 
sahip dört test parkuru ile 
önemli oranda geliştirildi.

Stellantis Baş Mühendisi 
Harald Wester, “Dünya ça-
pındaki üst düzey teknolo-
ji merkezlerimiz, gelecekte 
Stellantis araçlarını yetenek, 
performans ve güvenlikte en-

siluet oluştururken ayrıca 
Hyundai’nin enerji verimlili-
ği ve çevresel sorumluluğu da 
vurgulanmış oluyor. 

Ioniq 6, enerji verimliliği 
ve sürdürülebilir düşünüle-
rek hazırlanmış, benzersiz bir 
tasarım diline sahip. Satranç 
taşları gibi benzersiz bir görü-
nümle hazırlanan tasarımda 
Hyundai Look dizayn stra-
tejisi uygulanmış. Hyundai, 
müşteri odaklı bir yaklaşım 

blok ile donatıldı ve Orbas-
sano, Yol Güvenliği Sigorta 
Enstitüsü (IIHS) tarafından 
uygulanan yolcu tarafı küçük 
örtüşme testi dahil olmak 
üzere endüstrinin en zorlu 
testlerinden bazılarını yürü-
tüyor. Orbassano’nun test 
parkurları, çarpma noktasın-
da 13 adet hareketli harici 
kamera konumu ile bilgisa-
yarlı kamera konumlandırma 
sistemi içeriyor. Test hattı ay-
rıca test aracına beş adede ka-
dar kamera monte edilebilen 
gövde altı yüksek hızlı video 
özelliği içeriyor.

Yeni test parkurları, tüm 
araç türlerinde otomatik sürüş 
fonksiyonlarının devreye alın-
masına yönelik gelecekteki test 
modlarını karşılayacak altyapı-
yı bünyesinde barındırıyor.

Orbassano, yaya çarpışma-

matik bilgi-eğlence ekra-
nıyla da birleşerek kokpiti 
tamamen sarmış oluyor. Çift 
renkli ortam aydınlatması 
da Ioniq 6’nın iç mekanının 
ambiyansını zirveye çıkarı-
yor. Kullanıcıların kendile-
rini rahat hissetmeleri için 
özel olarak geliştirilmiş 64 
renk temasına da yer veren 
Hyundai, direksiyon simi-
dindeki 4 noktalı etkileşimli 
piksel ışıklarla da sürücü ve 
araç arasında kolay iletişim 
sağlamaya yardımcı oluyor.

Ioniq 6’nın etik benzersiz-

lik temasına uygun olarak ü-
retilmesi, aslında günümüzün 
çevre dostu sosyal sorumluluk 
projelerine de katkı sağlıyor. 
Ömrünü tamamlamış lastik-
lerden plastik kaplamalara 
kadar birden fazla bio malze-
meler kullanan mühendisler, 
böylece gövde ve boya üzerin-
de olduğu kadar iç mekanda 
da deri koltuklar, gösterge 
paneli, kapılar ve kol dayama 
gibi yerlerde sürdürülebilirlik 
için geri dönüştürülmüş plas-
tikler kullanılarak çevreye 
karşı gerekli özeni göstermiş.

Devletleri’nde binek otomo-
bil ve hafif ticari kamyon satı-
şında yüzde 50 BEV oranına 
ulaşmayı hedefliyor. 

Bu yıl 275’ten fazla 
elektrikli aracı test edecek

Orbassano Güvenlik 
Merkezi’ne yapılan 5 milyon 
Euro’luk yatırım, markaya her 
tür elektrikli aracı (yarı hibrit, 
şarj edilebilir hibrit ve batar-
ya elektrikli araçlar) test etme 
becerisi kazandırıyor. Tesis şu 
anda günde en az iki çarpışma 
testi yapıyor ve bu yıl 275’ten 
fazla elektrikli aracı test ede-
cek. Orbassano’da test edilen 
araçlar, 175’in üzerinde ulus-
lararası güvenlik ve tekno-
lojik standardı karşıladığına 
dair sertifikalandırılabiliyor.

Test parkurlarının darbe 
bölgesi, ön ve yan darbe test-
leri için Messring hareketli 

benzersizliğini biraz daha 
fazla vurgulamak için de yeni 
tasarlanmış bir Hyundai ‘H’ 
amblemine yer veriliyor.

Hyundai Motor 
Grubu’nun Elektrikli Glo-
bal Modüler Platformu (E-
GMP) ile hazırlanan Ioniq 
6, yolcuların daha rahat se-
yahat etmeleri için optimize 
edilmiş diz mesafesi ve ferah-
lık için çeşitli genişletmelere 
olanak sağlıyor. Platform 
tamamen düz bir zemine 
de izin vererek daha fazla 
oturma alanı sunmuş oluyor. 
Kullanıcı odaklı iç mekan, 
dikkat dağınıklığını azalt-
mak ve güvenli bir sürüş sun-
mak için merkezi olarak yer-
leştirilmiş bir kontrol ünitesi 
ile donatılmış. Bu modüler 
ekran, 12 inçlik tam dokun-

Stellantis Küresel Test Merkezlerine 
33 Milyon Avro Yatırım Yaptı

Stellantis, teknolojik 
gelişimini yeni 
yatırımlarla devam 
ettiriyor. Bu 
doğrultuda grup, 
“Dare Forward 2030” 
(2030’a Cesaretle) 
stratejik planı 
hedeflerine ulaşma 
açısından kritik bir 
rol oynayan küresel 
teknoloji merkezleri 
ve test tesislerine 
33 milyon Avro’luk 
yatırım yaptığını 
açıkladı.  

Ioniq markasının 
ikinci modeli olan 
ve merakla beklenen 
Ioniq 6’nın modern 
ve zamansız tasarımı, 
dikkat çekici bir 
ayrıcalık olarak 
karşımıza çıkıyor.   

Enerji ve Sürdürülebilir Düşüncesiyle 
Hazırlanmış Yeni Ioniq 6 Tanıtıldı

sı, çatı ezilmesi ve takla gibi 
faktörler için statik ve dina-
mik testler dışında oturma 
şekli ve araç iç mekanlarını 
değerlendirmek için test sis-
temleri içeriyor. 

2024’te faaliyete geçmesi 
planlanıyor

Auburn Hills’deki mev-
cut aerodinamik test parku-
ru, 140 mil/saat hıza kadar 
rüzgâr üretiyor. Şirketin Uni-
ted Auto Workers ile 2019 
yılında yaptığı sözleşmede yer 
alan tahmini 85 milyon do-
larlık taahhüdün bir parçası 
olan hareketli zemin tekno-
lojisinin 2024’te faaliyete geç-
mesi planlanıyor. Yeni özellik, 
Avrupa’daki iki tesis de dahil 
olmak üzere hareketli zemin 
teknolojisiyle donatılan öncü 
merkezlerden oluşan küresel 
bir ağın parçası olan Auburn 
Hills’deki gelişmiş aero-akus-
tik rüzgâr tünelinin becerile-
rini daha da geliştirecek. 



OTOMOBİLİTE

27
TEMMUZ 2022

il Yamangil, şunları söyledi: 
“Sayıları giderek artan elekt-
rikli otomobiller dahil olmak 
üzere, inovatif yeni teknoloji 
çözümlerinin çalışabilmesi 
enerji kaynaklarına ve enerji 
teknolojilerine bağlı. 100’ü 
aşkın ülkede, 185 yıllık de-
neyime sahip bir şirket olan 
Schneider Electric olarak, 
bu alana liderlik etmek üzere 
güçlü hedeflerle operasyonla-
rımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Tüketici, daha kısa şarj 
süresi talep ediyor

Toplantıda basın mensup-
larının sorularını yanıtlayan 
Schneider Electric Türkiye 
Kanal Yönetimi Genel Mü-
dür Yardımcısı Gökhan İşbi-
tiren ise şu bilgileri paylaştı: 
“Schneider Electric olarak 
odaklandığımız alanlar ara-
sında, E-mobilite ve Şarj İs-
tasyonları da önemli başlıklar 
olarak yer alıyor. Türkiye’nin 
otomotiv sektöründe sahip 

ISTANBUL’DA gerçekleş-
tirilen imza töreninde Schne-
ider Electric Türkiye Genel 
Müdürü İsmail Yamangil 
ve Schneider Electric Tür-
kiye Kanal Yönetimi Genel 
Müdür Yardımcısı Gökhan 
İşbitiren ile FullCharger Yö-
netim Kurulu Başkan Vekili 
Begüm Dermancıoğlu ve 
FullCharger CEO’su Osman 
Ataman açıklamalarda bulu-
narak basın mensuplarının 
sorularını yanıtladı.

Türkiye’de elektrikli araç şarj 
istasyonlarının kurulumu için 
hayata geçirilen iş birliği kap-
samında, Schneider Electric’in 
elektrikli araçlar için güvenli, 
sürekli ve verimli bir enerji alt-

yapısı sağlamak üzere geliştir-
diği “eMobility için EcoStru-
xure” çözümü kullanılacak. 

Türkiye’de e-Mobilite’nin 
geleceği için önemli bir adım

Türkiye’de elektrikli araç 
şarj istasyonu ağının kuru-
lumu açısından büyük önem 
taşıyan bu iş birliği anlaşma-
sının, ülkemizin e-Mobilite 
geleceği açısından da çok de-
ğerli bir adım olduğuna dik-
kat çeken Schneider Electric 
Türkiye Genel Müdürü İsma-

Dermancıoğlu, Schneider 
Electric iş birliği ile ilgili 
memnuniyetlerini; “Türkiye, 
şarj istasyonları konusunda 
önümüzdeki 1 yıllık dönem-
de, dünyada örnek ülkeler-
den biri olma potansiyeline 
sahip. Ülkemiz güneyden 
kuzeye, doğudan batıya lisans 
sahibi ve sertifikalı şarj ağı 
işletmecileri tarafından hızlı 
şarj ağı ile örülecek. Mevzu-
at ve yönetmelikler aracılı-
ğıyla binalar da yenilenebilir 
enerji ve e-mobilite altyapısı 
ile tanışmaya yoğunlaşarak 
devam edecek. FullCharger 
olarak konuya enerji dönüşü-
mü çerçevesinde, bütünlüklü 
bakıyoruz. Bütünlükten kas-
tımız; bir yapının şebekeden 
bağımsız olarak kendi ener-
jisini üretebilmesi, depolaya-
bilmesi ve daha büyük oranda 
tüketebilmesinin kurgusunu 
yönetebilmek. Türkiye’nin 
ve dünyanın geleceği için bu 
adımlar büyük önem taşıyor” 
sözleriyle ifade etti.

“Kendi enerjisini üreten 
şarj istasyonlarımız olacak”

Elektrikli araçların, oto-
mobilin geleceği olacağı ifa-
desinin artık tahmin değil so-
mut bir veri olduğuna dikkat 
çeken Dermancıoğlu, “Oto-
mobil markalarının tüm üre-
timlerini bu alana kaydırma 
kararları, kamu araçlarının 
hızla bu şekilde yenilenmesi, 
vergi avantajları ve çevresel 
zorunluluklar elektrikli araç-
ları kaçınılmaz bir seçenek 
haline getirdi. 2025’ten iti-
baren dünyada elektrikli araç 
dışındaki otomobil üretimi 
büyük oranda azalacak. Buna 
bağlı olarak da şarj istasyonu 
sektörünün, büyüklüğünün 
yanı sıra otomotiv endüstrisi 
üzerindeki potansiyel etkisi 
de artmış durumda. Tüketici 
tercihlerinde belirleyici etki-
ye sahip olacak sektörümüz, 
hükümetin de desteğiyle oto-
motiv pazarındaki rekabeti 
etkileyecek, elektrikli araçlara 
geçişi hızlandıracaktır” dedi.

olduğu tecrübe, rekabet gü-
cü ve jeostratejik konumu ile 
elektrikli araç ve ilgili ekip-
man yatırımlarında cazip bir 
konuma sahip. Türkiye’nin 
bu alandaki birikimi ile elekt-
rikli araç ve ilgili yan sanayi 
ürünlerinin imalatı açısından 
önemli fırsatlar barındırıyor. 
Elektrikli otomobiller konu-
sundaki sevindirici ve hızlı 
gelişme, elbette sahada fark-
lı ihtiyaçları da acil biçimde 
gündeme getirecek. Bunlar 
arasında şarj istasyonları öne 
çıkıyor. Elbette sorun sadece 
yaygın istasyon ağı kurmak 
değil. Yapılan tüketici araş-
tırmalarına göre, tüketiciler 
seyahat ederken 30 dakikanın 
altında şarj süreleri bekliyor. 
Buna karşın günümüzde hiz-
met veren şarj istasyonlarının 
büyük çoğunluğunda harca-
nan zaman 3 saati aşıyor. Bu 
iş birliği ile tüketicinin elekt-
rikli araçları için şarj istasyo-
nu ihtiyaçlarının karşılanması 
için çalışacağız.”

İmza töreni sonrası de-
ğerlendirmede bulunan 
FullCharger Yönetim Ku-
rulu Başkan Vekili Begüm 

Schneider Electric Türkiye 
ve FullCharger’dan
Şarj İstasyonu İş Birliği

Schneider Electric Türkiye ile FullCharger 
arasında, Türkiye’de elektrikli araç şarj istas-
yonu ağının kurulumu açısından büyük önem 
taşıyan bir iş birliği anlaşması imzalandı. 

ŞUBAT 2022 tarihinde 
kurulan ve Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu’nun Şarj 
Ağı İşletmeciliği Yönetmeli-
ği kapsamında Şarj Ağı İşlet-
mecisi olmak üzere lisansını 
alan WAT Mobilite, elektrik-
li araç şarj istasyonları ve ser-
visleri ile sürücülerin hayatını 
kolaylaştırmaya hazırlanıyor. 
WAT Mobilite, Koç Holding 
Nakkaştepe Kampüsü’nde de 
elektrikli araç şarj istasyonu-
nu devreye aldı. 

Konuya ilişkin değer-
lendirmede bulunan Koç 
Holding Dayanıklı Tüke-
tim Grubu Başkanı Fatih 
Kemal Ebiçlioğlu, “Koç 
Holding olarak iklim kri-
ziyle mücadele yolunda ve 
2050 yılında karbon nötr 
olma hedefimiz kapsamın-
da, iş modellerimizi, ürün-
lerimizi ve hizmetlerimizi 
kararlılıkla dönüştürmeye 
devam ediyoruz. Topluluk 
şirketlerimizden WAT; bu 
anlayışımızla paralel olarak 
elektrifikasyon alanını ken-

disine bir hedef olarak seçti. 
Şirketimiz; elektrikli araç 
şarj istasyonları ürün ailesi-
nin tasarlanması, üretilmesi 
ve hem ülkemizde hem de 
yurt dışında hizmete sunul-
ması konusunda belirlenen 
hedeflere yönelik çalışacak. 

Binek araçlardan otobüs-
lere, hafif ticari araçlardan 
uzun yol yük taşıma araçla-
rına kadar geniş kapsamda 
ihtiyaca hizmet edecek. Ka-
lite ve güvenilirlik gereksi-
nimlerinin yüksek olduğu 
bu cihazları ülkemizdeki 
kullanım koşullarına uygun 
olarak tasarlayıp üretmeyi 
hedefliyoruz. Buradan ha-
reketle, elektrikli araç şarj 
ağı işletmeciliği alanında 
da stratejik bir adım attık 
ve teknoloji ile operasyon 
yatırımlarımızı yönetecek 

WAT Mobilite şirketimizi 
Şubat ayında kurduk. E-
lektrikli araçların ülkemiz-
deki yaygınlaşmasına Koç 
Topluluğu’nun bu sayede 
önemli katkı sağlayacağına 
inanıyoruz. WAT, Opet, 
Otokoç Otomotiv ve En-
tek Elektrik’in ortaklığıy-
la kendi alanlarında lider 
dört Topluluk şirketimizin 
sinerjisi ile yola çıkan WAT 
Mobilite’nin Koç Holding 

Nakkaştepe Kampüsü’ne 
de elektrikli araç şarj istas-
yonu kurmasından büyük 
mutluluk duyduk” ifadele-
rini kullandı.  

Küresel düzeydeki elekt-
rifikasyon dönüşümünün 
ülkemiz sanayisinin lokomo-
tiflerinden olan otomotiv 
endüstrisine yönelik riskleri 
ve fırsatları beraberinde ge-
tirdiğini belirten WAT Genel 
Müdürü Oğuzhan Öztürk ise 

şunları söyledi: “WAT olarak 
deneyimli Ar-Ge gücümüz, 
teknolojilerimiz ve üretim 
altyapımız ile elektrifikasyo-
nun en önemli bileşenlerin-
den enerji verimli elektrik 
motorları, elektronik kontrol 
sistemleri, akıllı kontrol algo-
ritmaları, filo yönetim yazı-
lımları ve yapay zekâ uygula-
maları geliştirmek ve pazara 
sunmak üzere adımlar attık. 
Türkiye’nin elektrikli araç 
dönüşümündeki hedefleri, 
halkımız tarafından heyecan 
ile takip ediliyor. Bu hedefle-
re ulaşılması için elektrikli a-
raç şarj cihazlarının ülkemiz-
de yerli olarak tasarlanmasını 
ve üretilmesini kritik görüyo-
ruz. Ülkemizin mühendislik 
birikimine, üretim altyapısı-
na ve lojistik yönetimi kapa-
sitesine çok güveniyoruz. 

Güç elektroniği ve yazılım 
temelli elektrikli araç şarj tek-
nolojileri konusunda global 
ölçekte etki yaratmayı hedef-
liyoruz. 2022 yılı sonu itibarı 
ile WAT fabrikamızda üreti-

mine başlayacağımız şarj ci-
hazlarının, 2023 yılı itibariyle 
yerlileştirme çalışmalarını hız-
landıracak ve geleceğe damga 
vuracak teknolojileri ülkemize 
kazandırmak için var gücü-
müzle çalışacağız. Elektrikli 
araç şarj ağı işletmeciliği ala-
nına da WAT Mobilite şirketi-
miz ile giriş yapmaktan büyük 
heyecan duyuyoruz. Elektrikli 
araçlar için kritik öneme sahip 
şarj istasyonları konusunda 
Türkiye çapında hızlı bir yay-
gınlaşma hedefimiz var. Bu 
konuda Koç Topluluğu şirket-
lerinin kendi lokasyonları ile 
Türkiye geneline yayılan güç-
lü bayi ve servis altyapısı en 
büyük itici gücümüz olacak. 
Bu yaygınlaşmayı kendi gü-
cümüz ve bayilerimiz ile bir-
likte hayata geçireceğimiz ya-
tırımlarla sağlayacağız. WAT 
Mobilite olarak elektrikli araç 
şarj ağının yanında katma 
değerli servisler ile de müşte-
rilerimiz ve iş ortaklarımıza 
dijital dünyanın fırsatlarını 
sunmayı hedefliyoruz.”

Wat Mobilite Araç Şarj Ağı İşletmeciliğine Başlıyor
Koç Topluluğu şirketlerinden WAT Mobilite elektrikli araç şarj ağı iş-
letmeciliği alanında faaliyet gösterecek. WAT, Opet, Otokoç Otomotiv 
ve Entek Elektrik, otomotiv elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanın-
da faaliyet gösterecek WAT Mobilite’yi kurdu.  
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ni simgeliyor.
Murat Günak liderliğinde 

Togg tasarımcıları tarafın-
dan geliştirilen ve Pininfa-
rina stüdyolarında üretilen 
cihazdaki ön cam, doğuştan 
elektrikli mimariyle uyum-
lu olacak şekilde neredeyse 
baştan tasarlanırken, jantlar 
Togg DNA’sına ait çok kollu 
stilize edilmiş lale özelliğini 
taşımaya devam ediyor. Me-
nekşe ve çivit mavisinin karı-
şımına çalan metalik gri ren-
ge sahip Akıllı Cihaz’da, dış 
tasarımın yanı sıra iç tasarım 

süreçte elektrikli araç paza-
rında ciddi bir ivmelenme 
başlayacağı öngörülüyor. Biz 
de EPDK’dan aldığımız şarj 
ağı işletmeciliği lisansımız 
ile kendi şarj istasyonlarımı-
zı kurmanın yanında serti-
fika vererek alt operatörlük 
sürecini de devreye alabile-
cek imkana sahip oluyoruz. 
EPDK’dan lisans almak is-
teyen firmalara tüm koşul-
ları sağlayan KVKK uyumlu 
kendi platformumuzun kul-
lanım lisansını vererek müş-
terilerine hizmet vermelerini 
sağlamayı planlıyoruz.’’  

özel bir arıza teşhis çözümü 
sunuyor. 2021 yılında kulla-
nıma sunulan yeni BlueTech 
VCI ve ADAS ekipmanla-
rı; esneklik sunan uzman 
arıza teşhis protokolleri ve 
kullanımı kolay sıfırlama 
görevleriyle ön plana çıkı-
yor. BlueTech VCI, Delphi 
Technologies’in bugüne 
kadar OBD arıza teşhis ci-
hazlarında en önemli deği-
şiklikleri yaptığı, en yeni-
likçi  lansmanlarından biri 
olurken, yeni BlueTech Araç 
Kontrol Ara yüzünün (VCI) 
işleme gücünde, CAN FD 

2023 yılının ilk çeyreğinde 
doğuştan elektrikli ilk akıl-
lı cihazı C SUV’u banttan 
indirmeye hazırlanan Togg, 
ABD’nin Las Vegas kentin-
de gerçekleşen dünyanın en 
büyük tüketici elektroniği 
şovu CES 2022’de tanıttığı 
ve ‘Konsept Akıllı Cihaz’ o-
larak isimlendirdiği konsept 
cihazını, Zorlu Center’da 
ziyaretçilerle buluşturdu. 
Zorlu Center Levazım Giri-
şi’ndeki alanda sergilenmeye 
başlanan ve Togg’un gele-
cek vizyonunu ortaya koyan 

ZORLU Enerji’nin elektrikli 
araç şarj istasyonu ağı ZES’in 
şarj ağı işletmeci lisansını al-
mak üzere yaptığı başvuru, 
Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) tarafından 
onaylandı.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği 
kapsamında; Türkiye’de şarj 
ağı işletmeci lisansı verilen 
sayılı şirketler arasında yer a-
lan Zorlu Enerji şirketi ZES 
Dijital Ticaret A.Ş. kendi 
elektrikli araç şarj istasyon-
larını kurmanın yanında 49 
yıl süreyle ülke genelinde 
şarj ağı işletmeciliğinde faa-

DELPHI Technologies, 
arıza teşhis yazılımı ile do-
nanımını, bağımsız servis-

akıllı cihaz, ilk günden ilgi 
odağı oldu. 

Togg’un ‘Konsept Akıllı 
Cihaz’ olarak isimlendirdi-
ği vizyon otomobili, Togg 
DNA’sında bulunan stilistik 
özelliklerin korunduğu, dina-
mik ve yenilikçi bir fastback. 
Stil konseptinin temelini, 
kaslı arka tasarım ve ön farlar-
dan başlayıp aracın profilini 
güçlendirerek arkaya kadar u-
zayan omuz çizgi oluşturuyor. 
Otomobil üzerinde bulunan 
aydınlatmalı Togg logosu ise 
Doğu ve Batı’nın birlikteliği-

liyet gösterebilecek.
Zorlu Enerji Ticaret Ge-

nel Müdürü İnanç Salman 
konu ile ilgili değerlendir-
mede bulunarak şunları söy-
ledi: “Atılan bu adımı her 
şeyden önce pazarın sağlıklı 
bir şekilde büyümesi için 
önemli buluyoruz. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
yaptığı açıklamaya göre geç-
tiğimiz yıl özel sektör tara-
fından yapılan yatırımlarla 
birlikte Türkiye’de toplam 
şarj ünitesi sayısının 3 bini 
bulduğunu görüyoruz. Bu 
lisanslama ile önümüzdeki 

lerin verimliliğini ve sun-
dukları hizmetleri tek bir 
düğme dokunuşuyla artıran 

ise özgünlüğü vurgulamak 
için açık mavi renk tercihi 
dikkat çekiyor.

2022 yılı son çeyreğinde 
seri üretime hazır

Fikri ve sınai mülkiye-
ti yüzde 100 Türkiye’ye ait 
küresel bir marka ortaya çı-
karmak ve Türk mobilite 
ekosisteminin çekirdeğini 
oluşturmak hedefiyle yola 
çıkan Togg, 2022 yılının son 
çeyreğinde seri üretime hazır 
olacak. Uluslararası teknik 
yeterlilik (homogolasyon) 
testlerinin tamamlanmasının 

dijitalleştirerek yöneten’ bir 
marka olma hedefiyle yazılım 
alanında da büyüyeceklerini 
vurgulayarak şunları söyledi: 
“Türkiye’de yürüttüğümüz 

modelleri üzerinde standart 
servis işlemlerinden Elektro-
nik Kontrol Ünitesi (ECU) 
güncellemelerine, parça de-
ğişimlerine ve kameraların 
yeniden kalibre edilmesine 
kadar çeşitli servis işlemlerini 
yapabiliyor. 

EMEA Pazarlama Direk-
törü James Tibbert, bir servi-
sin arıza teşhis yatırımı yapar-
ken dikkat etmesi gereken en 
önemli temel özelliklerinden 
birinin Güvenlik Ağ Geçidi 
entegrasyonları olduğuna 
dikkat çekerken, “Aracın e-
lektronik kontrol ünitesinde-

ardından 2023 yılının ilk çey-
reğinin sonunda C segmen-
tindeki doğuştan elektrikli 
SUV pazara çıkacak. Ardın-
dan yine C segmentindeki Se-
dan ve Hatchback modelleri 
üretim sırasına girecek. Takip 
eden yıllarda B-SUV ve C-
MPV’nin de aileye katılma-
sıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 
5 modelden oluşan ürün gamı 
tamamlanacak. Togg, 2030’a 
kadar tek bir platformdan 5 
farklı model üretimiyle top-
lam 1 milyon adet araç üret-
meyi planlıyor.

elektrikli araç şarj istasyonu 
satışı, kurulumu ve işletme-
sini kapsayan faaliyetlerimizi 
ve bu konudaki projelerimizi 
Avrupa Birliği ve çevre ülke-
lere de taşıdık. Bugüne kadar 
Hırvatistan, Hollanda, İngil-
tere, İsrail, İtalya, Karadağ, 
Polonya ve Yunanistan’da 
şirketlerimizin kurulumunu 
tamamladık. Orta ve uzun 
vadeli projeksiyonumuzda, 
Avrupa’nın tamamına yayıl-
mış ve belli bir pazar büyük-
lüğüne sahip elektrikli araç 
şarj istasyonu operatörü ol-
mak var.”

ki (ECU) ‘yazma’ işlevlerine 
güvenli erişim, kısa bir süre 
sonra standart haline gelecek 
ve BorgWarner da araçlarını 
müşterilerine her zaman ta-
mamen profesyonel bir arı-
za teşhis kapasitesi sunacak 
şekilde hazırlıyor. BlueTech 
lisansıyla birlikte gelen enteg-
re güvenlik ağ geçidi özelliği, 
arıza teşhisinin en son araç 
modellerinde hızlı ve rahat 
kullanılmasını sağlayarak 
teknisyenlere zaman kazan-
dırıyor ve servislerin verimli-
liğini artırıyor” diyerek sözle-
rini tamamladı.

ve yolcuların kabin deneyimi 
de bir üst seviyeye taşınıyor. 
İçeride C SUV’un tasarımına 
sadık bir yaklaşım izlenmesi-
ne rağmen, direksiyon simidi, 
sportif ve zarif bir tasarımla 
baştan yaratılmış durumda. 
İç mekânda entegre emniyet 
kemerlerine sahip 4 adet tekli 
koltuk yer alıyor ve orta sütu-
nu ortadan kaldıran tasarımla 
kapılar bir kitap gibi açılıyor. 
Ön koltuklarda açık renk deri 
kullanılırken, arka koltuklar-
da koyu renk tercihi göze çar-
pıyor. Emniyet kemerlerinde 

ZES ile geleceğin yaşam 
tarzında başrole oturacak a-
kıllı şehirler ve araçlar alanın-
da çalışmalarını sürdürdükle-
rini belirten Salman, ‘enerjiyi 

kanallarında, Passthru des-
teğinde ve entegre DoIP 
fonksiyonlarında donanım 
iyileştirmeleri yapıldı. 

Delphi Technologies A-
DAS çözümü; radarlı 198 
modeli, kameralı 333 modeli 
kapsıyor ve BlueTech VCI 
ile aynı arıza teşhis yazılımı 
üzerinden bağlantı kuruyor. 
Yazılım platformu paylaşıldı-
ğından teknisyen için aşinalık 
sağlıyor ve lisansların kullanı-
labilirliğini artırıyor.

Teknisyenler, Delphi 
Technologies arıza teşhisini 
kullanarak en popüler araç 

Togg ‘Konsept Akıllı Cihazı’yla 
Gelecekte Kullanacağı
Teknolojilerini Sergiliyor

ZES Şarj Ağı İşletmeci Lisansını Aldı

Delphi Technologies’den Yeni Arıza Teşhis Sistemi

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, ilk kez  
ocak ayında ABD’de düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de 
tanıttığı Konsept Akıllı Cihazı’nı, Zorlu Center’da sergilemeye başladı.   
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dürü ve TST Yönetim Kuru-
lu Başkanı Paulo Pires şunları 
söyledi: “Iveco Bus’dan alınan 
araçlar, bu yılın başından 
itibaren teslim edilmeye baş-
landı. Bugün ise resmi olarak 
araçların BlueBiz tesislerinde 
kabulü gerçekleşti ve hepsi ya-
kında faaliyet göstereceğimiz 
belediyelerdeki yolcuların 
hizmetinde olacak”.

TST Operasyon Yöneticisi 
Fernando Epifânio ise, “Bu, 
TST’nin tarihinde yaptığı en 
büyük filo satın alma sözleşme-
sidir ve iddialı, yapılandırıcı ve 
uzun vadeli bir projeyle halka 
hizmeti önemli ölçüde iyileş-
tirmeyi amaçlamaktadır. TST, 
Lizbon Büyükşehir Bölgesi’nin 
en iyi operatörü olmak için her 
şeyi yapacaktır. Yani filosunun 
kalitesi, sürücülerinin ve ekip-
lerinin performansı ve yolcu-

IVECO Bus, Lizbon’un 
güneyinde yer alan Setúbal 
Yarımadası’nda faaliyetlerini 
sürdüren ve yaklaşık bir mil-
yon nüfusa hizmet veren bir 
yolcu taşımacılığı işletmecisi 
olan TST’ye 290 otobüsün 
teslimatı için önemli bir söz-
leşme imzaladı.

Bu anlaşma ile BlueBiz 
Global Parques - Parque 
Empresarial da Península 
de Setúbal tesislerinde 24 
Haziran’da iki şirket, resmi 
makamlar ve medya temsilci-
lerinin yanı sıra diğer konuk-
ların da hazır bulunduğu bir 
etkinlikte resmileştirildi.

Iveco Bus ve TST kısa süre 
önce 7 yıllık bir süreci kapsa-
yan önemli bir sözleşme im-
zaladı. 1 Temmuz 2022’den 
itibaren TST’nin işleteceği 
hatların özelliklerini ve ihti-

yaçlarını karşılayan çeşitli ver-
siyonları da dahil olmak üzere 
290 adet Crossway otobüs ve 
Daily miniBus için anlaşıldı.

Bu önemli sözleşmede ki 
290 araç, 194 adet Crossway 
LE 12m City Euro VI-E versi-
yonu, 25 adet Crossway Low 
Entry Line 12m Euro VI-E 
versiyonu, 17 adet Crossway 
Low Entry 12M City CNG 
versiyonu ve 54 Daily 7.2 (I-
veco 70C21 A8 ÇKP - Euro 
VI-E) minibüsten oluşuyor. 

Etkinliğe Arriva Portekiz 
Genel Müdürü ve TST Yö-
netim Kurulu Başkanı Paulo 
Pires ve TST Operasyon Di-
rektörü Fernando Epifânio, 
Iveco Bus  İşletme Direktörü 
Fabrizio Toscano ve Iveco Bus 
Portekiz Ticari Direktörü 
Artur Oliveira katıldı. 

Arriva Portekiz Genel Mü-

ALP Lojistik, Krone’den 10 
adet Profi Liner siparişini tes-
lim aldı. Krone’nin Tire fab-
rikasında düzenlenen törene, 

IVECO yetkili satıcısı 
Iveco Otomotiv, ülke-
nin en büyük özel hava-
yolu şirketi olan Pegasus 
Havayolları’na satışı ger-
çekleştirilen 18 adet Iveco 
Daily aracı teslim etti.

Teslim edilen araçlar 
arasında 8 adet Iveco Da-
ily 50C18 minibüs, 8 adet 
Iveco 35S16 Hi Matic çift 
kabin kamyonet, 1 adet 
Iveco Daily 35C16 kamyo-
net ve 1 adet 70C16 kam-
yon bulunuyor.

Pegasus yetkilileri yap-

tıkları konuşmada araçla-
rın havalimanlarında ap-
ron hizmetlerinde, kabin 
Ekibi transferi, ayrıca yük 
taşımada kullanılacakları-
nı ifade ettiler. Daha sonra 
düzenlenen tören ile Iveco 
Otomotiv yetkilileri tara-
fından Pegasus yetkilileri-
ne plaket takdim edildi.

Törene Pegasus’u tem-
silen  İdari İşler Kıdem-
lı Uzmanı Erdem Fırat, 
İdare İşler Destek Uzmanı 
Murat Arslan, İdari İşler 
yetkilisi  Murat Akdeniz 
katılırken Iveco Otomotiv 
adına Hafif ve Orta vasıta 
Satış Müdürü Özer İşler ve 
Satış Temsilcisi Serhat Uy-
gun katıldılar. Törende bir 
konuşma yapan Özer İşler 
Pegasus ile eskiye dayanan 
bir ilişkileri olduğunu ve 
bunun devam etmesini ar-
zu ettiklerini ifade etti.

Alp Lojistik firma sahipleri 
Güngör Akkaya ve Hasan Ak-
kaya ile Yurt İçi Lojistik Genel 
Müdürü Mesut Öndeş katıldı.

Gerçekleştirilen teslimat 
törenine, Krone Ticari Araç-
lar Genel Müdürü Kartal C. 
Erköy, Türkiye Satış Müdürü 

Ömürden Özacar ve İstanbul 
Bölge Satış Yöneticisi Kemal 
Sungar eşlik etti. Kartal C. 
Erköy tarafından Alp Lojis-

tik yetkililerine, plaket tak-
dim edildi. 

Alp Lojistik’in de Krone 
aks ile tercih ettiği Profi Li-
ner serisi, ödüllü yük güven-
liği sistemi Multilock ile kul-
lanıcılarının güvenilir ortağı 
olmaya devam ediyor. Kaliteli 
ve uzun ömürlü ürünleriyle 
lojistik firmalarına düşük iş-
letme maliyeti sağlayan Kro-
ne, aynı zamanda Türkiye’de 
33, Avrupa’da bin 300’den 
fazla servis noktasıyla ihtiyaç 
duyulan her an, kullanıcıları-
nın yanında yer alıyor. 

Alp Lojistik firma sahibi 
Güngör Akkaya törende yap-
tığı açıklamada, “Alp Lojis-
tik olarak kaliteye çok önem 
veriyoruz, burada Krone’nin 

üretim sürecini ve kalite anla-
yışını yerinde gördük. Biz de 
filomuzu büyütürken kalite, 
sağlamlık ve uzun ömürlülük 
konusunda kendisini kanıt-
layan Krone’yi tercih ettik. 
Taşımacılık sektöründeki 
ihtiyaçları iyi analiz edip bu-
na yönelik çözümler sunan 
Krone; sağlamlığı, güveni-
lirliği ve yüksek teknolojiyle 
donatılmış araçlarıyla ihtiyaç-
larımıza cevap veriyor. Bugün 
filomuza kattığımız 10 adet 
Profi Liner treyler ile hizmet 
kalitemizi daha da yukarıya 
taşıyacağımıza inanıyoruz. 
Alp Lojistik olarak önümüz-
deki dönemde daha büyük 
filo yatırımları gerçekleştire-
ceğiz.” dedi.

lara mükemmel bir hizmet 
sunma taahhüdü ile TST uz-
manları, uzun zamandır bek-
lenen bu Carris Metropolitana 
hizmetiyle örnek teşkil etmek 
üzere eğitiliyor.” dedi. 

Iveco markasının Portekiz 
Direktörü Sandra Resende 
şunları söyledi: “Bu büyük 
projede TST’nin mükemmel-
lik ortağı olmaktan ve Iveco ve 
Iveco Bus olmak üzere iki mar-
kamızla toplam 290 araçlık 
teslimatla bu operatörün nere-
deyse tüm filosunu yenilemiş 
olmaktan gurur duyuyoruz. 

Dizel motorlu ve sıkıştırılmış 
doğal gazlı Crossway model-
leri ve yüksek manevra kabi-
liyeti gerektiren ve daha fazla 
erişim kısıtlaması olan alanla-
ra yönelik bir ürün olan dizel 
motorlu Daily minibüsler., söz 
konusu modellerin kalite, gü-
venilirlik, dayanıklılık ve mü-
kemmellik özelliklerini içeren 
ve TST’nin Almada, Seixal ve 
Sesimbra panolarında verilen 
hizmetin kalitesini artırması-
nı sağlayacak.” 

Resende sözlerine şunları 
ekledi, “Portekiz, Iveco Bus 

için önemli bir ülke ve bu fi-
loyu AML’de faaliyet göste-
recek şekilde teslim etmekten 
gerçekten gurur duyuyoruz. 
TST’nin Avrupa’nın en bü-
yük otobüs fabrikasında üreti-
len ve Avrupa’nın tartışmasız 
lideri olan Crossway modelini 
seçmesinden onur duyuyoruz. 

Iveco Bus İber Direktörü 
Fabrizio Toscano, “TST’nin 
doğru seçimi yaptığından ve 
kapsam dahilindeki belediye-
lerin tüm vatandaşlarının ve-
rilen hizmetten çok memnun 
kalacağından eminiz.” 

Iveco Bus’dan Portekiz’e 290 Araçlık Satış

Krone Alp Lojistik’e 10 Adetlik Teslimat Gerçekleştirdi

Iveco’dan Pegasus’a 18 Adet Daily



BORSA

31
TEMMUZ 2022

TIRSAN, yeni iş ortağı Beşli 
Lojistik’e 6 adet Tenteli Perdeli 
Multi Ride teslimatı gerçek-
leştirdi. Beşli Lojistik, ticari 
ilişkiden çok ailesinin bir ferdi 
gördüğü müşterilerine en iyi 
hizmeti vermek için Tırsan’ı 
tercih etti.  

Balkanlar’dan Ortadoğu’ya 
komple, parsiyel ve aynı za-
manda transit taşımacılık ya-
pan Beşli Lojistik, Tırsan’dan 6 
adet Tenteli Perdeli Multi Ride 
teslim aldı.  

Avrupa’nın en geniş ürün 
gamıyla sektördeki müşterileri-
nin ihtiyaçlarını tam karşılayan 
Tırsan, Adapazarı fabrikasın-
da teslimatlara devam ediyor. 
Tırsan’ın gerçekleştirdiği tes-
limat törenine; Beşli Lojistik 

MAN Kamyon ve Otobüs Ti-
caret A.Ş., Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin ilk etapta plan-
lanan 71 Lion’s City siparişi-
nin 18 otobüslük ilk bölümü, 
Konya’da düzenlenen törenle 
teslim edildi. 

Törende 11’i solo, 7’si ise 
körüklü otobüsün teslimine 
ilişkin sembolik anahtar, MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
Genel Müdürü Kazım Tuncay 
Bekiroğlu tarafından, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı U-
ğur İbrahim Atay’a teslim edildi. 

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay konuşmasında, “Şu anda 
ilk etabını paylaştığımız yerli 
üretim, Türkiye’nin en güzel 
otobüslerini şehrimize kazan-
dırdık” diyerek, ilk günden 
itibaren koordinasyonlu ve 
başarılı çalışmalarından dola-
yı MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. yetkililerine de 
teşekkür etti. 

Firma Sahibi Ahmet Beşli, 
İdari işler Müdürü Mine Erars-
lan, Operasyon Müdürü Cem 
Bağlan ve Tırsan Treyler Satış 
Koordinatörü Ertuğrul Erkoç 
katılım gösterdi.  

Beşli Lojistik firma sa-
hibi Ahmet Beşli gerçek-
leştirilen teslimat töre-
ninde yaptığı konuşmada; 
‘’Beşli Lojistik olarak, 2011 yılı 
itibariyle Avrupa’dan Asya’ya, 
Balkanlar’dan Ortadoğu’ya 
uzanan oldukça geniş bir alan-
da faaliyet göstermekteyiz. İh-
racat ve ithalat yük taşımaları-
nın yanı sıra Türkiye üzerinden 
transit geçişli taşınmakta olan 
üçüncü ülke yük gruplarının 
nakliyesini de başarılı bir şekil-
de gerçekleştirmekteyiz. Hem 

Konya Büyükşehir 
Belediyesi’ne teslim edilen 
otobüsler, kent içi topla taşıma 
segmentinde üstün nitelikleri 
ile öne çıkan MAN’ın  Lion’s 
City ve Lion’s City G model-
lerinden oluşuyor. MAN’ın 12 
metre uzunluğa sahip solo oto-
büsü Lion’s City 12C CNG, 
31 koltuk ve toplam 92 yolcu 
kapasitesine sahip. MAN’ın 
18 metrelik körüklü otobüsü 
Lion’s City 18C CNG’nin ise 
42 koltuk ve toplamda 155 yol-
cu kapasitesi bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin 
toplu ulaşım filosunu güçlen-
dirdiklerini belirten Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Şu anda 
ilk etabını paylaştığımız yerli 
üretim, Türkiye’nin en güzel 
otobüslerini şehrimize kazan-
dırdık. Toplamda 71 MAN 
otobüsün 18 araçlık bölümü-
nü bugün hizmete alıyoruz. 
Ama yılsonuna kadar peyder-

yurt içi hem de yurt dışında 
gerçekleştirdiğimiz parsiyel 
ve komple taşıma operasyon-
larımızda uzun yollarda uzun 
yolculuklar yapıyoruz. Buna 
bağlı olarak Tırsan ile çalışma-
ya başlama nedenimiz Tırsan 
araçlarının hem yakıt tasarrufu 
sağlaması hem de dayanıklılığı 
ile uzun yollar için doğru se-
çim olmasıdır. Firma olarak, 
beraber çalışmaya başladığımız 
iş ortaklarımızı müşteri olarak 
değil Beşli Lojistik ailesinin 
bir ferdi olarak görüp; ticari 
ilişkileri samimi duygularla 
harmanlamaktan yanayız. Ai-
lemizin bir ferdi gördüğümüz 
müşterilerimize en iyi hizmeti 
verebilmek için Tırsan’ı tercih 
ediyoruz.’’ ifadelerini kullandı.   

pey tüm otobüslerimiz Kon-
yalıların hizmetinde olacak. 
‘Konya Modeli Belediyecilik’ 
anlayışıyla vatandaşımıza en iyi 
hizmeti, en kaliteli hizmeti en 
uygun fiyatla sunmaya devam 
edeceğiz” dedi.

MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. yetkililerine de 
teşekkür eden Başkan Altay, 
konuşmasını şu sözlerle ta-
mamladı: “Başlangıçtan itiba-
ren koordinasyon manasında 
bizimle çok güzel bir şekilde 
çalıştılar ve Türkiye’de üretilen 
bu yerli otobüsleri Konya’mıza 
hep birlikte kazandırdık. Eme-
ği geçen herkese teşekkür edi-
yorum. Biz yine ‘Konya Modeli 
Belediyecilik’ anlayışıyla vatan-
daşımıza en iyi hizmeti, en ka-
liteli hizmeti en uygun fiyatla 
sunmaya devam edeceğiz. Şeh-
rimize hayırlı, uğurlu olsun.”

MAN Kamyon ve Oto-
büs Ticaret A.Ş. Genel Mü-
dürü Kazım Tuncay Beki-

Tırsan Tenteli Perdeli 
Multi Ride özellikleri 

Tırsan Tenteli Perdeli Multi 
Ride araçlar, çift süspansiyon 
sistemi ile ayarlanabilir beşinci 
teker yüksekliğine sahip olup, 
çekici ayırt etmez. Bu sayede 
hem midilli hem de yarı midilli 
çekiciler başta olmak üzere tüm 
çekicilerle eşleşebilir.   

Tırsan Tenteli Perdeli Multi 
Ride treylerler, yükün emni-
yetli şekilde taşınabilmesi için, 
televre üzerindeki her biri 2,5 
ton kapasiteli toplam 236 fark-
lı noktadan bağlantı yapma-
ya olanak sağlayan K-Fix yük 
güvenlik sistemine ve Code 
XL yük emniyet sertifikasına 
sahiptir. Öte yandan aracın, 
şasi ve çelik aksamları çinko 

roğlu, Konya Büyükşehir 
Belediyesi’ne yapılan Lion’s 
City teslimatına ilişkin açık-
lamasında şunları kaydetti: 
“MAN denilince akla ilk ge-
lenler; kalite, dayanıklılık, 
performans, yakıt tasarrufu, 
teknoloji, konfor, uzun ömür, 
ekonomi, satış ve satış sonra-
sı hizmetlerde sunduğumuz 
ayrıcalıklar geliyor. Bunu biz 
söylemiyoruz; çok uzun yıllar-
dan bu yana olduğu gibi bu-
gün de MAN’ı tercih edenler, 
bizzat MAN araç kullanıcıları 
söylüyor. Ve biz tüm bu MAN 
kullanıcılarının da büyük be-
ğeni ve takdirini kazanan ni-
teliklerimizi hem araçlarımız 
hem de hizmetlerimizde en 
ileri, en üst seviyede tutmaya 
odaklanmış bir şirketiz. Her 
araç segmentinde olduğu gibi 
kent içi toplu taşımadaki araç 
gamımız da aynı yaklaşımla ü-
retilen, her açıdan alanlarının 
en iddialı otobüsleridir”

SEYHANLAR Market, Bursa Ağır Vasıta ile tekrar işbir-
liği yaparak 17 adet Isuzu NPR 3D’yi filosuna dahil etti. 
Teslimat törenine Seyhanlar Market Yönetim Kurulu Üye-
si Bilal Seyhan, Anadolu Isuzu Türkiye Satış Direktörü Yu-
suf Teoman, Anadolu Isuzu Türkiye Kamyon Pick-Up Satış 
Müdürü Atakan Gürler, Anadolu Isuzu Kamyon Pick-Up 
Satış Şefi Arif Bugeker,  Bursa Ağır Vasıta Yönetim Kurulu 
Başkanı Lokman Koçaslan, Bursa Ağır Vasıta Genel Mü-
dürü Ahmet Uğur, Bursa Ağır Vasıta Satış Müdürü İnci 
Kaplan ve Bursa Ağır Vasıta satış ekibi katılım gösterdi.

Seyhanlar Market Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Seyhan, 
“Firmamız için en önemli iki unsur sağlamlık ve güvenilir-
lik. Mahalle aralarında veya ana yollar üzerinde olan mağa-
zalarımıza, her gün araçlarımız ile ürün sevk ediyoruz. Bu 
sevk işlemlerinde araç kaynaklı aksama durumları işlerimi-
zin de aksamasına neden olabilmekte. Dolayısıyla araçları-
mızın her gün yüksek tempoya dayanabilecek, şehir içinde 
pratik ve güvenilir araçlar olması gerekiyor. Bu aradığımız 
unsurlar ve daha fazlasını Isuzu marka araçlarda bulduğu-
muzu düşünüyoruz” dedi.

Bursa Ağır Vasıta Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Ko-
çaslan, “Müşterilerimize en kaliteli hizmeti vermeyi ve müşteri 
memnuniyetini en yüksek noktada tutmayı temel amaç edin-
dik. Yüksek güç ve torka sahip uzun ömürlü motoru,  dar alan-
lara rahatlıkla girmeyi sağlayan kupası ve araç boyutlarıyla seg-
mentinin standartlarını belirleyen Isuzu NPR 3D’yi ve Bursa 
Ağır Vasıta’yı tercih ettiği için Seyhanlar Market’e teşekkür 
eder, araçlarının hayırlı uğurlu olmasını dileriz.” diye konuştu.

tri-elektron metoduna göre ka-
taforez (KTL) kaplamalıdır.   

Mekanik çatı kaldırma sis-
temi sayesinde; 5 farklı iç net 
opsiyonu, hızlı yükleme ve 
boşaltma kolaylığı sunan Tır-
san Tenteli Perdeli Multi Ride, 
yan kayar perde ve kayar çatı 
özelliği sayesinde müşterileri-
ne maksimum verimliliği sun-

maktadır. 7,2 ton forklift aks 
yüküne dayanıklı tabanı saye-
sinde, rampa yüklemelerinde 
maksimum taban dayanımı 
sağlamaktadır. Tırsan Tenteli 
Perdeli Multi Ride, Gümrük 
Mevzuatı kurallarına tam uyu-
mu ile uluslararası yük taşıma-
cılığı gerçekleştiren müşterimiz 
için doğru çözümdür. 

Beşli Lojistik’in Tercihi Tırsan Treyler Oldu

Beylik Orman Ürünleri Filosunu Volvo ile Genişletti

MAN’dan 
Konya Büyükşehir 
Belediyesi’ne
Teslimat

Seyhanlar 
Market’e 17 Adet 
Isuzu NPR 3D

ULUSLARARASI taşıma-
cılık alanında hizmet sunan 
Beylik Orman Ürünleri, araç 
filosunu 15 adet Volvo FH 500 
çekici ile genişletti.

Müşterilerinin çözüm orta-
ğı olma hedefiyle faaliyet gös-
teren Volvo Trucks’ın; yakıt 
verimliliği, gücü ve sağlamlığı 
ile öne çıkan araçlarının da 
filoya eklenmesiyle; Beylik 

Orman Ürünleri’nin toplam 
filosu 45 adede ulaştı.

Teslimat töreninde; Bey-
lik Orman Ürünleri Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Kara-
hasanoğlu ile Beylik Orman 
Ürünleri Finans Müdürü Mali 
Müşavir Serkan Ünal ve Vol-
vo Trucks Saha Satış Müdürü 
Ufuk Ulus hazır bulundu. 

Beylik Orman Ürünleri Yö-

netim Kurulu Başkanı Murat 
Karahasanoğlu, VFS Finans-
man A.Ş.’nin (Volvo Finans) 
finansman desteğiyle satın al-
dıkları 15 adet Volvo FH 500 
çekici ile ilgili şunları dile getir-
di “Bu iş birliğinde; araçların 
gücü, sağlamlığı, güvenlik do-
nanımları ve sürücüye sunduğu 
konfor sebebiyle Volvo Trucks 
markasını tercih ettik. İlk kez 

Volvo çekicileri kullanacağımız 
için oldukça heyecanlıyız. Bu 
vesileyle aldığımız sürüş eğiti-
mi de bizler için oldukça fay-
dalı oldu. Tüm bunlar bir araya 
geldiğinde, yeni araç filomuzu 
Volvo Truck markası ile geniş-
letmekten oldukça memnunuz 
ve iş ortaklığımızın uzun yıllar 
devam etmesini temenni edi-
yoruz.” dedi.
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Türkiye İhracatta Rotasını
Uzak Pazarlara Çevirdi

politikası araçlarımızı proaktif bir 
şekilde güncelliyoruz. Küresel vizyon 
çerçevesinde dış ticaretimizin yapısını 
geliştirmek üzere, az sonra sizlerle ay-
rıntılarını paylaşacağım Uzak Ülkeler 
Stratejimizi hazırladık. Bahse konu 
Stratejimiz ile ürün ve hizmetlerimi-
zin çok daha uzağa, mesafe tanımak-
sızın ulaşması için tüm paydaşları-
mızla birlikte, oldukça kapsamlı bir 
yol haritası çizdik. Bu strateji, altını 
çizmek isterim ki, bugüne kadar ha-
zırlanan en detaylı dış ticaret strateji 
belgelerinden birisi niteliğindedir” 
diye konuştu.

Muş “Ancak, memnuniyetle ifade 
etmek isterim ki, Türkiye ekonomisi 
bu zor süreçte yerinde saymamış ve 
önemli başarılara imza atmayı sürdür-
müştür. 2021 yılında yüzde 11 oranın-
da büyüme kaydederek son 10 yılın en 
güçlü büyüme hızına ulaşan ekonomi-
miz, 2022 yılının birinci çeyreğinde 
de yüzde 7,3 oranında büyümüştür. 
2021 yılındaki büyümeye 5,3 puan 
pozitif katkı sağlayan ihracatımız, ilk 
defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak, 
dünya ihracatı içerisindeki payını yüz-
de 1’in üzerine çıkarmayı başarmıştır.  
Böylece, 2021 yılında yüzde 32,8 ar-
tarak 225,2 milyar dolar olarak ger-
çekleşen ihracatımız, büyümenin itici 
gücü olmuştur. Benzer şekilde, bu yı-
lın ilk yarısında ihracatımız yüzde 20 
artışla 125,9 milyar dolar seviyesine 
yükselerek makroekonomik göster-
gelerimizi olumlu yönde etkilemeye 
devam etmektedir. Cumhurbaşkanı-
mızın yıl sonu için işaret ettiği 250 
milyar dolar ihracat hedefine ulaşaca-
ğımızdan eminiz” dedi.

18 hedef ülke belirlendi
“İhracatımızın geleneksel ürün-pa-

zar yapısını bir ileri aşamaya taşıyarak 
yeni-ürün ve yeni pazar çeşitliliğine 
odaklanıyor, böylece rotamızı Uzak 
Ülkelere çeviriyoruz” diyen Muş söz-
lerine şöyle devam etti: “Ülkemize 2 
bin 500 km’den uzak mesafede bu-
lunan, dünyadan ithalatı 60 milyar 
doların üzerinde olan ve ithalatın-
dan aldığımız payın yüzde 1’in altın-
da olduğu 18 ülkeyi ‘Uzak Ülkeler 
Stratejisi’ kapsamında ticaretimizin 
geliştirilmesine yönelik hedef ül-
keler olarak belirledik. Bu ülkeler;  
Amerika kıtasından ABD, Kanada, 
Meksika, Brezilya ve Şili; Asya kıta-
sından Çin, Japonya, Güney Kore, 
Pakistan, Hindistan, Endonezya, Ma-
lezya, Tayland, Filipinler ve Vietnam;  
Afrika’dan Güney Afrika ile Nijerya 
ve Okyanusya’dan ise Avustralya’dır. 
Dünya ekonomisinde yüzde 64 paya 
sahip olan bu ülkeler, dünya mal itha-
latının yüzde 47’sini ve dünya hizmet 
ithalatının ise yüz 35,6’sını yapmakta-
dır.” dedi.

TICARET Bakanı Mehmet Muş, 
“Uzak Ülkeler Stratejisi” tanıtım top-
lantısına katıldı. Beşiktaş’ta bulunan 
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ça-
lışma Ofisi’nde düzenlenen tanıtım 
toplantısına iş dünyasından çok sayı-
da kişi katıldı. Tanıtım toplantısında 
konuşan Bakan Muş “Uzak Ülkeler 
Stratejisi” hakkında bilgi verdi.

Muş, “İhraç ürünlerimizi dünyanın 

en uzak noktasına ulaştırmayı ve Tür-
kiye markasının bilinirliğini artırma-
yı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda günün 
koşullarını, değişen ihtiyaç ve talep-
leri yakından takip ediyor ve ihracat 
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