
lentisi ve özellikleri de deği-
şime uğruyor.

Yakın gelecekte özellik-
le ticari araç segmentinde 
elektrikli, hibrit ve bağlantılı 
araçların yükselişiyle müşte-
riler, lastikle ilgili tüm verileri 

TÜM dünyada araç üretici-
leri, fosil yakıt kullanımını 
azaltmak amacıyla elektrikli 
ve hibrit araçlar geliştirme-
ye ve üretmeye yönelirken, 
bu araçlarda kullanılacak 
lastiklerin performans bek-
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Ekol Elektriğin Yüzde 
70’ini Güneşten Alıyor
AVRUPA Birliği Yeşil Mu-
tabakatı karbon nötr hedefl 
eri doğrultusunda enerji ya-
tırımlarını sürdüren Ekol, lo-
jistik sektöründe tek çatı üze-
rine kurulu en büyük güneş 
enerji santrali (GES) ve sağ-
lık operasyonları otomasyon 
çözümü Alvarium’u (OSR) 
devreye aldı.Avrupa’nın en 
büyük depolama alanlı yeşil 

tesisi Lotus’ta kurulan çatı 
güneş enerji santralinde ilk 
yılda 2 bin 400 hanenin yıl-
lık elektrik tüketimine eşde-
ğer, 6 bin 200 megavat-saat 
enerji üretilecek. Ekol, Lotus 
GES projesi ile sektörde tek 
çatı üzerine bu büyüklükte 
panel kurulumu yapan ilk 
şirket oldu.

Devamı 6. sayfada
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ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanlığı, transit geçişlerde 
engellerin teker teker kaldırıl-
dığını belirterek, bu yılın ilk 
yarısında kota artışıyla ilave 
geçiş belgesi sayısının 265 bine 
ulaştığını, Türkiye’den yapılan 
uluslararası taşımanın da 820 
bin seferi aştığını bildirdi. Tür-
kiye güçlü lojistik altyapısı ve 
kurumsal taşımacılık sektörü 
ile bu süreçten büyüyerek çıktı.

ULUSLARARASI Ha-
va Kargo Bilgi Sağlayıcısı 
World Air Cargo Data’nın 
(WACD) yayınladığı Ha-
ziran ayı verilerine göre; 
WACD listesinde 4’üncü 
sıraya yükselirken zirve için 
kararlılığını gösterdi. 

Turkish Cargo ayrıca, 
IATA tarafından her yıl ya-
yınlanan Dünya Hava Taşı-
macılığı İstatistiklerine göre, 
toplam taşıma performansı 
ile hava kargo şirketleri ara-
sında Avrupa’da birinci, dün-
yada 4’üncü sırada yer aldı.

EKO Fuarcılık Genel Mü-
dür Yardımcısı Ekin Seren 
Ünsaç; “BM başta olmak ü-
zere uluslararası kuruluşların 
raporları gösteriyor ki dün-
yada bir milyona yakın nüfus 
açlık ve gıdaya erişim riski 
ile karşı karşıya. Bu soruna 
lojistik süreçlerdeki kayıpla-
rı da dikkate alarak bakınca, 
olayın vahameti daha da artı-
yor” dedi.
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anlık olarak izleyebilecek ve 
araç filoları ile entegrasyon 
yoluyla elde edilen lastik 
verileri, işletmelerin lastik 
maliyetlerini kontrol altında 
tutmasını sağlayacak. Oto-
nom araçların yollara çıkma-
sıyla veri kullanımı artacak ve 
akıllı lastikler hayatımızın bir 
parçası olacak. 

Elektrikli araba kullananlar 
tek batarya şarjıyla ne kadar 
yol alabileceğini merak edili-
yor. Bu durum batarya kapa-
sitesi, motor enerji verimliliği 
ve sürüş tarzına bağlı olsa da, 
lastiklerin rolü de önemli bir 
konu olarak karşımıza çıkıyor.

Elektrikli Otomobile
Artan Talep Lastik
Pazarını Canlandırdı
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Türkiye Uluslararası
Taşımacılığın Kilit 
Noktalarından Biri

Koridor’un güçlenmesiyle birlik-
te Türk taşımacıların da transitte 
gücü artıyor. Bu kazanımlar sonu-
cunda ihracatımız da ivme kazan-
dı.” denildi.

2022 yılında da çalışmaların 
sürdüğü, ülkelerle görüşmelerin 
yapıldığı kaydedilen açıklamaya 
şöyle devam edildi: “Bakanlığı-
mızca son dönemde yapılan ça-
lışmalar neticesinde, Macaristan 
transit geçiş belgesi sayısı kısa süre 
içerisinde 36 binden 130 bine yük-
seltildi. 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 yükseltil-
di. Bu belgelerin yarısının ücret-
siz olması sağlandı. Türk-Bulgar 
Kara Ulaştırması Karma Komis-
yon (KUKK) Toplantısı ile tran-
sit geçiş belgesi sayısı 250 binden 
375 bine yükseltildi. Türk-Romen 
KUKK Toplantısı ile 1 Mayıs tari-
hinden itibaren transit taşımaların 
serbestleştirilmesi ve taşımalardan 
alınan geçiş ücretlerinin kaldırıl-
ması kararlaştırıldı. 

AB ülkesi olan Romanya ile 
transit taşımaların serbestleştiril-
mesi, uluslararası taşımacılığımızın 
önündeki engellerin aşılabilmesi 
açısından önemli bir kilometre taşı 
oldu. Yunanistan, Sırbistan, Maca-
ristan, Bulgaristan ve Romanya gü-
zergahlarında elde edilen kazanım-
lar sayesinde taşımacılarımız artık 
Avrupa’ya çok daha kolay ve ucuz 
taşıma imkanı sağlandı. Bu kaza-
nımlarla birlikte Avrupa’ya ihracatı-
mızda artışlar yaşanacaktır.”

Sadece Avrupa ülkeleri değil, Or-
ta Asya ülkeleri ile de görüşmelerin 
yapıldığı ifade edilen açıklamada, 
“Orta Asya ülkelerine yönelik taşı-
malarımızda ana transit güzergah 
olan Gürcistan ile gerçekleştirilen 
KUKK Toplantısı ile ikili ve transit 
taşımaların serbestleştirilmesi süreci 
başlatıldı. Bu amaçla kota kısıtlama-
ları kaldırıldı. Gerekli altyapı çalış-
maları tamamlandığında taşımalara 
ilişkin bilgiler elektronik ortamda 
teati edilecek.

Ayrıca, Türkiye-Kazakistan 
KUKK toplantısı ile yıllar sonra 
kota artışı sağlandı ve ikili belge 
sayısı 8 binden 10 bine; transit 
belge sayısı 2 binden 15 bine yük-
seltildi. Rusya ile yapılan görüş-
meler sonucunda da 11 bin adet 
ikili, 20 bin adet transit, 4 bin 500 
adet 3’üncü ülke olmak üzere top-
lam 35 bin 500 ilave geçiş belgesi 
temin edildi. Ayrıca, toplam ge-
çiş belgesi kotası 16 bin 500 iken 
2023’ten itibaren toplam kotanın 
61 bine yükseltilmesi sağlandı. 
Yapılan bu çalışmalar sonucunda 
2022 yılının ilk 6 aylık dönemin-
de kota artışı ile birlikte ilave geçiş 
belgesi sayısı 265 bine ulaştı. İlk 6 
ayda, ülkemizden yapılan ulusla-
rarası taşıma sayısı ise geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 20 artış 
göstererek 820 bin seferi aştı” de-
ğerlendirmesinde bulunuldu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Ba-
kanlığı, karayolu taşımacılığı ile 
ilgili açıklama yaptı. Dünyayı et-
kisi altına alan salgın sonrasında 
ve Ukrayna-Rusya krizinin ardın-
dan tedarik zincirinde değişimler 
yaşandığı belirtilen açıklamada, 
“Ülkemiz güçlü lojistik altyapısı 
ve kurumsal taşımacılık sektörü ile 
bu süreçten büyüyerek çıktı. Özel-
likle son 2 yılda yapılan girişimler 
sonucunda lojistik sektörünün 
omurgasını teşkil eden uluslararası 
karayolu taşımacılığı alanında ö-
nemli kazanımlar elde edildi. Orta 

2

Türk taşımacıları için transit geçişlerde engellerin 
teker teker kaldırıldığına dikkati çeken Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı, bu yılın ilk yarısında kota artışı ile 
birlikte ilave geçiş belgesi sayısının 265 bine ulaştığını, 
Türkiye’den yapılan uluslararası taşımanın da 820 bin 
seferi aştığını bildirdi.   

Birinci sayfadaki haberin devamı
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ULUSLARARASI alanda 
faaliyet gösteren ve yurt dışın-
dan ürün veya malzeme satın 
alan Almanya’daki tüm büyük 
şirketler Tedarik Zinciri Yasa-
sından etkilenecek ve 1 Ocak 
2023 tarihinden itibaren 3 
binden fazla çalışanı olan ve 
1 Ocak 2024 tarihinden iti-
baren ise binden fazla çalışanı 
olan firmaların, anılan yasa-
ya uyması hedefleniyor. Bu 
çerçevede, Almanya’da 2023 
yılında yaklaşık 900 firmanın 
ve 2024 yılında da yaklaşık 4 
bin 800 firmanın bu yasadan 
etkileneceği bekleniyor.

Alman şirketleri üretim ve 
tedarik süreçlerinin herhangi 
bir aşamasında insan hakları 
ihlali olmadığı konusunu bel-
gelemek zorunda olacaklar. 

Yasa kapsamında insan 
hakları ihlali, çocuk emeği 
kullanımı ve veya zorla çalış-
tırma gibi bir durum tespit 
edildiğinde ilgili şirket uya-
rılacak ve bu süreçlerin insan 
haklarına uygun organize 
edilmesi istenecek. Ağır in-
san hakları kusurunun tespiti 
halinde de yetkili kurumlar 
söz konusu şirketin faaliyetini 
durdurabilecek.

Bu yasa aynı zamanda 
Avrupa’da üretim ve hizmet 
süreçlerinde insan haklarının 
korunması konusunda uni-
form bir yasal çerçeve oluş-
turmayı da hedefliyor. 

Şimdiye kadar Alman 
şirketleri bu konuda Birleş-
miş Milletler’in ve Avrupa 
Birliği’nin ilgili düzenlemele-
rine uygun olarak gönüllü bil-
dirimde bulunurken, yasayla 
birlikte şirketler tedarik zin-
cirinde meydana gelen insan 
hakkı ihlallerini kayıt altına 
alacak ve yetkili kurumlara 
iletecek. Yasa yükümlülükler 
komusunda açık ve net bir 
çerçeve çiziyor.

Üretimden nihai ürüne
kadar her aşamayı kapsıyor

Çocuk işçiliği ve zorla ça-
lıştırma başta olmak üzere 
tüm insan hakları ihlalleri 
hammadde temininden nihai 
ürünün tüketiciye ulaşınca-
ya kadar geçen iş süreçlerini 
kapsayacak. Yasa iş ortamında 

hava ve su kirliliği ve uygun 
olmayan çalışma koşullarında 
işçi çalıştırmak da insan hakla-
rı ihlali kapsamında ele alacak. 

İnsan hakları ihlallerinin 
tespiti halinde sivil toplum 
kuruluşları dava açma yetki-
sine sahip olmasa da insan 
hakkı ihlaline uğrayan kişi-
lerin dava açmasına yardım 
edebilecek ve hukuki destek 
verebilecek. 

İhracatçı firmalara 
hatırlatma 

T.C. Ticaret Bakanlığı 
da Almanya Tedarik Zinciri 
yasası konusunda ilgili ku-
rumları bilgilendirdi. Yapılan 
bilgilendirmede; “Almanya’da 
Federal Hükümet tarafından 
yoksul ülkelerde devam eden 
çocuk işçiliği ve ağır çalış-
ma şartları sebebiyle Tedarik 
Zincirlerinde Firma Sorum-
luluğu Yasası hazırlandığı be-
lirtilmiş” denildi.

22 Temmuz 2021 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanan 
ve kısaca Tedarik Zinciri Ya-
sası olarak bilinen mevzuata 
uyum sağlanması için firma-
lara süre tanınmış olup, yasa 
1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 
yürürlüğe girecektir” hatırla-
tılması yapıldı.

Yazıda şöyle denildi: 
“Anılan yasanın yürürlüğe 
girmesi ile birlikte, küresel 
tedarik zincirlerinde insan 
haklarının korunması hedef-
leniyor. Çocuk işçiliğinin ve 
zorla çalıştırmanın yasaklan-
ması gibi temel insan hakları 
standartlarının uygulanma-
sına büyük önem verilirken, 
Alman firmalarının kendi 
tedarik zincirlerine ve bu 
kapsamda insan haklarına 
uyulup uyulmadığına ilişkin 
sorumluluk üstlenmeleri ve 
çalışan haklarının korunma-
sına yönelik özen gösterme-
leri zorunlu olacak.”

Birleşmiş Milletler verile-
rine göre tüm dünyada 152 
milyon kişi çocuk işçi kap-
samında çalıştırılıyor ve bu 
rakamın yarıdan fazlası da 
çocuk emeğinin sömürüsü 
şeklinde gerçekleşiyor. Zorla 
çalıştırma kapsamında da 25 
milyon kişi bulunuyor.

ALTINBAŞ Üniversitesi 
İşletme Fakültesi, WiLAT 
Türkiye (Women in Logis-
tics and Transport) ile marka 
ders anlaşması sağladı. 

2022-2023 Akademik yı-
lında ITR 323 WiLAT Cur-
rent Issues in Logistics ismi 
ile açılacak markalı ders ile 
öğrencilerin, sektörle iç içe ol-
maları, daha okurken profes-
yonel olmaları hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Çağrı 
Erhan, üniversitemizin uy-
gulamalı derslere ve sektör iş 

birliklerine büyük önem ver-
diklerini dile getirdi. Gerçek-
leştirilen marka ders anlaşma-
sını ise sektör dinamiklerini 
canlı öğrenmeleri açısından 
öğrencilerine büyük bir avan-
taj sağlayacağını belirtti.

İşletme Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Zeynep Özsoy, 
WiLAT Türkiye eğitmenleri 
tarafından verilecek dersin, 
Proje Lojistiği, Lojistik ve Ta-
şımacılık Hukuku, Kurumsal 
iletişim ve medya, RO-RO 
Taşımacılığı, Girişimcilikte 

Kadın Ruhu, Yeşil ve Sürdü-
rülebilirlik gibi başlıkları ola-
cağını ifade etti. 

WiLAT Türkiye Yönetim 
Kurulu üyesi ve Kurumsal 
iletişim Başkanı Özlem Dal-
ga ise, “Kovid-19 sonrası 
değişen dünya ticaretinde 
lojistiğin, ticareti belirleyici 
faktör haline geldiğine de-
ğindi.  Sektörde, böylesine 
büyük bir değişim ve dönüşü-
mün olmasının üniversite iş 
birliklerini çok daha önemli 
kıldığını söyledi.

Lojistik Vizyonu
Türkiye son 15-16 yılda ulaşımın her 

modunda yapılan yatırımlarla ülkeyi 
uluslararası bir koridora çevirme çaba-
ları sergiliyor. Bu amaçla son dönemde 
hayata geçirilen ulaştırma politikaları-
nın temel ekseni; Çin’den Londra’ya ke-
sintisiz bir taşımacılık hattı sağlamak 
üzere büyük ölçekli altyapı yatırımları 
gerçekleştirmek oldu. 

Çin ile Avrupa arasında bir günde iki 
milyar dolara yakın bir düzeye çıkan ti-
caret hacmi bu yatırımları motive edi-
yor. Türkiye’nin, 80 trilyon dolara varan 
dünya ticaretindeki payı 800 milyar do-
lar ile yüzde bir. Türkiye bu rakamlara 
her biri kendine özgü lojistik gereksini-
mi bulunan 200 bin dolayında işletme-
nin faaliyeti ile ulaşıyor. Milli hasılayı 
oluşturan hizmetler, ticaret ve sanayi, 
tarım, hayvancılık kendine özgü farklı 
bir lojistik gereksinime sahip. 

Üretim, sanayi ve ticaretini batıya 
entegre eden Türkiye’nin konjonktürden 
bağımsız, kalıcı ve köklü bir uluslararası 
yatırım ve iş alanı olma geçmişi bulu-
nuyor. En büyük iş ortağı olan Almanya 
ile bir nevi üvey kardeşlik ilişkisi içinde 
olan Türkiye, ne onla ne de onsuz ola-
mama gibi bir tablo ile karşı karşıya. 
Zaten rakamlar da bunu söylüyor. Bu-
gün Türkiye’de 7 bin 600 Alman şirketi 
aktif  durumda. Türkiye’de yatırımları 
olan Mercedes Benz, Bosch, Bayer, Sie-
mens gibi dünya markaları sadece Tür-
kiye pazarına değil, ihracata da üretim 
yapıyor. Almanya 35 milyar Avro ile 
Türkiye’nin ihracatında yüzde 8.8 paya 
sahip. İthalatta yüzde 12 payla Çin ilk 
sırada olsa da doğal gaz nedeniyle yüz-
de 10.5 ile ikinci sırada Rusya gelirken, 
Almanya yüzde 8.1 gibi hatırı sayılır bir 
oranla üçüncü sırada yer alıyor. 

Kaldı ki Almanya için de Türkiye, 
yaratılan ekonomik aktivite ve ticaret 
ortaklığı yönünden önemli bir değere 
sahip. 500 bin kişiye istihdam sunarak 
50 milyon Avro gelir sağlayan 80 bin 
Türk şirketi bu ülkede faaliyet göste-
riyor. Alman ekonomisinin büyüklü-
ğü karşısında oransal olarak küçük 
gibi görünse de, bu ekonomik süreç-

lerde yer alan kitle, sosyolojik olarak 
ciddi bir ağırlık oluşturuyor. 

Tıpkı sanayi ve ticarette olduğu gibi 
lojistik söz konusu olduğunda da konu 
dönüp dolaşıp Almanya’ya geliyor. Eko-
nomik ve sosyal bağlar bir yana, vizyon 
olarak da zenginleşmenin ne demek ol-
duğunu görmek açısından da Almanya 
iyi bir örnek. Dış ticaretini, ihracatını lo-
jistik olanaklarla garantiye alan Alman-
ya, zenginliğinin dayandığı kaynakları 
iyi biliyor. Gelinen noktada Almanya’nın 
üretim ve dış ticaret ile lojistik ilişkisi-
nin hakkını verdiği anlaşılıyor. 

Lojistikte Türkiye daha çok yeni bir 
gelişme süreci içinde bulunuyor. Ko-
nuya işletmeler bazında bakıldığında 
Türkiye’nin önemli adımlar attığını gö-
rüyoruz. İlk başta belirttik, lojistik alt-
yapı yatırımları zaten bir dünya korido-
ru hedefi içeriyor ancak sadece altyapı 
yetmez. Bunun hakkını verecek olan şir-
ketler, kadrolar, yasalar da yeterince 
iyi olmak zorunda. Türkiye ağır aksak 
da olsa bu hedef doğrultusunda ilerli-
yor. Bu bir vizyon meselesi ve Türkiye’de 
başta özel sektör olmak üzere ilgili ke-
simler bu vizyona sahip çıkıyor. Kamu-
nun lojistik vizyonunda dünyanın hub’ı 
olmak fikri yerleşmiş görünüyor. Dünya 
standartlarında hizmet veren, rekabete 
ve gelişime açık, teknolojiyi en üst dü-
zeyde kullanan şirketlerin bazıları, Türk 
markası değil dünya markası olmak üze-
re pek çok ülkede yapılanıyor. Bunlar 
Türkiye’nin lojistik geleceği adına umut-
ları artıyor. 

BAKIŞ

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

Almanya Tedarik Zinciri Yasası 
Türk Firmalarını
Yakından 
İlgilendiriyor
Almanya’da 
şirketlerin 1 Ocak 
2023 tarihi itibariyle 
hem kendi üretim ve 
hizmetlerinde hem de 
tedarik zinciri içinde 
doğrudan ve dolaylı 
olarak yer alan tüm 
iş ortaklarında insan 
hakları ihlalleri olup 
olmadığı konusu sıkı 
bir denetim altına 
alınacak.   

Altınbaş Üniversitesi ve WiLAT’tan 
‘Lojistik’ Marka Ders Anlaşması



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.



paları ve ara katları mevcut. 
Bu şekilde hacmi daha iyi kul-
lanmayı amaçladık. Teras ya-
pısı farklılaşan bir özelliğidir. 
Bu tarz büyük tesislerde nor-
malde yaklaşım tesisi hollere 
bölmek ve ayrı ayı yönetmek 
şeklindedir. Bu bizim hedef-
lediğimiz sinerji faydasını ve 
iç mekanların da esnek kul-
lanım amacını öldürecekti o 
nedenle biz bunu tercih etme-
dik. Terasta hem otoparkları 
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lınan Lotus Tesisinde yaklaşık 
bin 500 kişiye istihdam sağla-
nıyor.  215 bin metrekarelik 
kapalı alanı ile Türkiye’nin 
tek çatı altındaki en büyük 
lojistik tesisidir. Tüm tasarımı 
Ekol tarafından yapıldı. Tüm 
işleyişlerin, tüm standartların 
Ekol tarafından belirlendiği 
bir projedir. Ekol’ün bu alan-
daki 20 yılı aşkın tecrübesini 
buraya yansıtma imkanı ya-
şadık. Bu sayede birçok ye-

niliği projemize dahil etmiş 
olduk. Lokasyon olarak Lo-
tus,  Anadolu yakasında şehir 
merkezine yakınlığı otoyol 
bağlantısının kolaylığı ve yol 
alternatiflerinin bulunduğu 
oldukça değerli bir yer. Bu-
nun da ötesinde Ekol’ün 3 bü-
yük tesisi olan Lilyum, Sakura 
ve Yonca’nın da ortasında ol-
ması bizim için kaynak trans-
feri açısında oldukça değerli 
bir faydadır.

Tesisimizde 3 kat depo bir 
teras katı bulunmaktadır. Her 
bir katın kendi bağımsız ram-

hem de girişleri merkezi hale 
getirip bütüncül bir yapıyla 
yönetmeyi sağladık.

Yaklaşık bin metrekare 
alanda kurulu OSR’de, 54 
shuttle car ve 6  lift ile yatay 
ve dikey hareketlerin sağlan-
dığı otomatik depolama ve 
boşaltma sistemleri yer alıyor. 
OSR’de, otomatik etiketleme 
ve barkod okuma sistemleriyle 
de insan gücüne ihtiyaç duyul-
madan siparişler paketleniyor.

Tesisimizin yüksek stan-
dartları iki önemli sertifika ile 
tescillenmiş olup birisi LEED. 
Malum yeşil bina sürdürülebi-
lir bina denildiğinde ilk akla 
gelen sertifikadır. Diğeri ise 
TAPA. Ürün güvenliğine yö-
nelik,  global ölçekte bilinen 
saygın bir sertifikadır. A B C 
seviyede sertifikasyon yapılır. 
Biz burada en üst seviye olan A 
seviye sertifikaya sahip olduk. 
Ayrıca Lotus ile Avrupa, Orta 
Doğu ve Afrika Bölgesi’nin 
TAPA sertifikasına sahip en 
büyük tesisi olduğumuzu da 
eklemek isterim.” dedi. 

Tesis enerji ihtiyacının 
yüzde 70’ini 

sürdürülebilir enerji 
kaynaklarından karşılıyor 

Ekol Lojistik olarak Güneş 
Enerji Santrali’nin (GES) 
uzun zamandır hayalini kur-
dukları bir uygulama olduğu-
nu söyleyen Buyruk konuş-
masını şöyle sürdürdü; “2009 
yılından itibaren yurtiçinde 
yurtdışında dizayn ettiğimiz 
tesisler de her zaman solar 
panellere yer verdik. Fayda-
sına, gerekliliğine son derece 

LOTUS Tesisi’nde gerçekle-
şen teknoloji ve çevre yatırım-
ların anlatıldığı lansmanda 
Avrupa Birliği Yeşil Muta-
bakatı karbon nötr hedefleri 
doğrultusunda enerji yatırım-
larını sürdüren Ekol, lojistik 
sektöründe tek çatı üzerine 
kurulu en büyük güneş enerji 
santrali (GES) ve sağlık ope-
rasyonları otomasyon çözü-
mü Alvarium’u (OSR) devre-
ye aldı.

Gerçekleşen lansmanda 
Ekol Lojistik Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ahmet Musul ve 
Mühendislik İş Birimi Lide-
ri İbrahim Buyruk konuşma 
gerçekleştirdi.

Ekol’ün ‘Daha iyi bir dünya 
için lojistik’ mottosuyla yatı-
rımlarına ara vermeden devam 
ettiğini belirten Ekol Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı Ah-
met Musul, “Bugün burada 
toplanmamızın amacı malum; 
artık herkesin şahit olduğu 

gibi dünyamız can çekişiyor. 
Bu yıl 12 ayda tüketilecek 
kaynakları 7 ayda tüketmiş 
olduğumuz bir dönem yaşı-
yoruz. Artık ciddi bir şekilde 
herkesin salt finansal sonuçlar 
için değil gelecek nesillerin ve 
hatta belki bizim kuşakların 
bile yaşayabileceği dünya için, 
teknolojinin bize vermiş ol-
duğu olanakları en iyi şekilde 
kullanabileceğimiz yatırımları 
ivmelendirerek sürdüreceği-

miz dönem içerisindeyiz.
Bu yatırım, kendi örnekleri 

arasında gerek büyüklüğü ge-
rek kurulma şekli ile özel olan-
lardan bir tanesi. İçinde bu-
lunduğunuz tesis, Türkiye’nin 
insan sağlığın da yaklaşık 3’te 
1, hayvan sağlığında da 3’te 
2’lik pazar payıyla hizmet 
ediyor. Pandemi dönemi bize 
gösterdi ki sadece insan gücü-
ne bağlı olarak yapılan lojistik 
hizmetler maalesef istenildiği 
zaman istenilen hizmetin ve-
rilmesine bir şekilde olanak 
sağlayamayabiliyor. Yapmış 
olduğumuz yatırımlar insanı-
mızın yeteneğini daha fazla 
yaratıcı daha fazla katma de-
ğerli olan alanlarda kullanıp, 
basit sıradan tekrarlanan ha-
reketlerin özelikle fiziksel ha-
reketlerin birçoğunu otomas-
yon olarak gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz. 

32 yıllık yolculuğunda Ekol 
ile hep değer katmaya çalıştık. 
Bundan sonraki yaşamımızda 
da bu değeri çok daha farklı 
çok daha nitelikli bir hale ge-
tireceğiz.”  şeklinde konuştu.

Buyruk: “20 yıllık 
tecrübemizi projeye 

dahil ettik”
Lansmanı yapılan güneş 

enerji santrali (GES) ve sağ-
lık sektörünün ihtiyaçlarının 
profesyonel bir şekilde karşı-
lanacağı sağlık operasyonları 
otomasyon çözümü Alvarium 
(OSR) hakkında bilgi veren 
Ekol Lojistik Mühendislik İş 
Birimi Lideri İbrahim Buy-
ruk, “2018 yılında devreye a-

inandığımız bir çözümdü. 
Fakat uzun yıllar, bu alanda-
ki bazı konuların olgunlaş-
ması gerektiği için yatırım 
yapamadık. Çatıya montaj 
teknikleri, panellerin birim 
maliyetleri ve mevzuat konu-
larını son 2-3 yıl içinde say-
dığım bu maddelerin hepsi 
olgunlaştı ve bununla birlikte 
biz de yatırım kararı aldık ve 
hayalimiz gerçekleştirmek 
için düğmeye bastık.

2021 yılının ikinci yarısın-
da Lotus tesisimizin kurulu-
munu tamamladık. Projeye 
ilave ettiğimiz otopark sun-
durma alanlarını da ilk çeyrek 
itibari ile tamamlayıp, ikinci 
çeyrekten itibaren full kapasi-
te kullanmaya başladık.

Yaklaşık 40 bin metrekare-
lik alanda kurulum yaptık ki 
bu; 5,6 kWp’lik bir güce kar-
şılık geliyor. Çatının memb-
ran olması önemli bir konu. 
Sistem özel bir konstrüksiyon 
seçimi ile çatıya sabitlendi. 
Çatı yalıtımına zarar verme-
mek çok kritik ve en zorlayan 
noktalardan biriydi. 

Yaklaşık 2 bin 400 hanenin 
elektrik üretimine eş değer sis-
tem yıllık 6 bin 200 MWh e-
nerji üretimi sağlamaktadır. Te-
sisin enerji tüketiminin yüzde 
70’ini yenilenebilir enerji kay-
nağı olan solardan elde edebi-
liyor olmak en büyük kazanım. 
Yıllık ortalama 3,1 milyon kg 
CO2 salınımını azaltmak anla-
mına geliyor. Bu yatırımla 140 
bin yeni ağaç ekimine eş değer 
bir fayda sağlanıyor.” 

Günlük 1 milyon adet 
elleçleme kapasitesine sahip

Depo otomasyon sis-
temleri ve sağlık operas-
yonlarına değinen Buyruk 
konuşmasını şöyle devam 
etti: “41 bin metrekarelik 
bir alanda 56 bin kapasite-
li depolama hacmimiz var. 
Aylık ortama 40 milyon 
adetlik çıkış hacmimiz bu-
lunmakta. 6 farklı ürün seg-

mentinde 30 farklı firmaya 
hizmet vermekteyiz. Gün-
lük 1 milyon adet elleçleme 
kapasitemiz mevcut. 

Paletler raftan indikten 
sonra otonom robotlarla 
otomasyon sitemine kadar 
taşıyoruz. Sadece sisteme 
beslerken manuel bir işle-
mimiz var. Ardından koliler 
sıralanıyorlar ve sevkiyat sıra-
sına göre önce etiketlenerek 
sonrasında konveyör ile ilgili 
rampaya hatta aracın içerisine 
kadar taşınıyorlar. Burada en 
önemli kazanım hem iş gü-
cüne bağımlılığı azalttık hem 
de süreçleri yalınlaştırarak 
burada oluşacak hata, hasar 
gibi konulardan da kendimizi 
arındırmış olduk. 

Projenin faydaları temelde 
tabii ki hız ve performans. 
Tüm sürece baktığımızda kişi 
başı üretkenlik de önemli de-
recede artırılmaktadır. Sipa-
riş hazırlama hızı arttığı için 
süreler kısalmakta ve manuel 
süreçler de azaldığı için hasar 
ve kayıp oranları da minimiz 
edilmiş durumdadır. “

İlaç sektörü için güvenli 
ve verimli dikey depolama 

sistemi
İlaç, ilaç hammaddesi, 

tıbbi cihaz, hayvan sağlığı 
ürünleri ve diğer sağlık ürün-
leri için dikey depolama alanı 
kullanılıyor. Sağlık bölme-
sinde, Sağlık Bakanlığı’nın 
ürünlerinin de dahil oldu-
ğu, kilitli şekilde muhafaza 
edilmesi gereken ilaçların 
korunması için kilitli tepsi-
ler mevcut.  Yetkilendirilmiş 
personel kapıları şifre ile aça-
biliyor. Bölmelerde bulunan 
ilaçlarda herhangi bir kayıp 
yaşanmaması için kameralar-
la sürekli kayıt yapılıyor.

Sağlık alanındaki iade ve 
imha alanlarında da sağlık 
bakanlığının mevzuatlarına 
göre kilitli alanlar bulunuyor 
ve buraya da şifre kullanıla-
rak girilebiliyor.

Ekol Karbon Nötr 
Hedefleri Doğrultusunda
Yatırımlarını Sürdürüyor

Ekol Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Musul

Ekol Lojistik Mühendislik İş 
Birimi Lideri İbrahim Buyruk
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Ekol Lojistik, Lotus 
GES projesi ile 
sektörde tek çatı 
üzerine 40 bin 
metrekarelik solar 
kurulumu yapan ilk 
şirket oldu.   

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Gıda krizi ve 
lojistik zincirin önemi

Ekin Seren Ünsaç, aşırı ik-
lim olaylarının yarattığı endi-
şenin yanı sıra kırsal yörelerde 
hayvancılık ve tarımsal üre-
tim gibi hayati önemdeki fa-
aliyetleri bırakma eğiliminin 
arttığına dikkat çekerek “Ta-
rımsal üretim ve hayvancılık-
la uğraşan çiftçi nüfusumuz 
azalıyor. Artan ve şehirlere 
yerleşen nüfusun gıda tale-

Karaman, “Isotank taşımacılı-
ğında her zaman ekipman uy-
gunluğu ve süreklilik sağlıyor 
ve müşterilerimize doğru alter-
natifler yaratıyoruz. Isotank ta-
şımalarımızda deniz yolu taşı-
malarına ek olarak şirketimizin 
güçlü intermodal altyapısını 
kullanıyoruz. Karayolunu RO-
RO ve demir yolu ile birleşti-
rerek, sınır kapılarına takılma-
dan müşterilerimize güçlü bir 
alternatif sunuyoruz. Böylece 
hem transit sürelerde hem de 
navlunlarda önemli avantajlar 
sağlıyoruz.” diye konuştu.

Karaman, Isotanklar ile 
kimyasal hammadde içeren 
tüm ürün gruplarını taşıyabil-
diklerini, intermodal altyapı-
larıyla ihracatçı ve ithalatçıları 
rekabette bir adım öne geçir-
diklerini vurguladı. Kimya 
ihracatının rekor kırmasında 
intermodal taşımacılığın da 
payı olduğuna dikkati çeken 
Karaman, üretim bantlarının 
“non-stop” çalıştığı sektörde 

müşterilerinin teslimatlarını 
tam zamanında gerçekleştir-
diklerinin altını çizdi.

2021 yılında gıda sektö-
ründeki likit ürünler için de 
Isotank taşımalarına başla-
dıklarını ifade eden Kara-
man, kimya sektöründeki bü-
yüme oranlarını kısa sürede 
bu alanda da yakalamak iste-
diklerine dikkati çekti.

Karaman, küresel bir lojis-
tik şirketi haline gelen Sarp 
Intermodal’in, başta ABD, 
Kanada, Avrupa, Orta Doğu 
ve Uzak Doğu olmak üzere 
dünyanın birçok noktasına 
Isotank taşıması gerçekleştir-
diğini belirtti.

Özellikle son 3 yılda sa-
dece Isotank taşıması yapan 
ADR’li çekici ve dorselerinin 
sayısını önemli oranda artır-
dıklarını anlatan Karaman, 
söz konusu yatırımlar için 
şirket olarak ciddi bütçeler 
ayırmaya devam edeceklerini 
de sözlerine ekledi.

İKLİM değişimi ve küresel 
ısınma kaynaklı sıra dışı ha-
va olayları, bu iklim hareket-
lerinin yarattığı yıkımlar ve 
felaketler dünyanın günde-
minde aciliyet yönünden ilk 
sıralarda yer almaya devam 
ediyor. Tarım ve hayvancı-
lık gibi doğrudan üretime 
yönelik faaliyetlerini çeşitli 
nedenlerle ve daha iyi ya-
şam beklentisi umuduyla 
terk edip şehirlere göç etme 
eğilimi eski yoğunluğunu 
kaybetse de tersine göçten 
bahsetmek henüz söz konu-
su değil. 

Öte yandan dünya nüfu-
su ve buna bağlı olarak gıda 
talebi de hızla artıyor. Bütün 
bunlar yaşanırken gıdaya eri-
şim sorunu da özellikle pan-
demi döneminde kendini çok 

TÜRKİYE İhracatçılar Mec-
lisi (TİM) verilerine göre kim-
yevi maddeler ve mamulleri ih-
racatı, Ocak-Temmuz 2022’de 
geçen yılın aynı dönemine kı-
yasla yüzde 41,8 arttı ve 19,7 
milyar dolarla rekor seviyeye 
ulaştı. Kimyevi maddeler ve 
mamulleri ihracatındaki rekor, 
Türkiye’de intermodal taşıma-
cılığın öncü markalarından o-
lan Sarp Intermodal’in Isotank 
taşımalarına da yansıdı. Şirke-
tin Isotank taşımaları bu dö-
nemde yaklaşık yüzde 35 arttı.

Sarp Intermodal Isotank 
Operasyon Direktörü Cem 
Karaman, toplam operasyon-
larının yüzde 20’sini Isotank 

daha yüksek oranda hisset-
tirdi. “BM başta olmak üzere 
uluslararası kuruluşların ra-
porları gösteriyor ki dünyada 
bir milyona yakın nüfus açlık 
ve gıdaya erişim riski ile karşı 
karşıya” diyen EKO Fuarcılık 
Genel Müdür Yardımcısı E-
kin Seren Ünsaç; “Bu soruna 
lojistik süreçlerdeki kayıpları 
da dikkate alarak bakınca, 
olayın vahameti daha da artı-
yor.” dedi.

taşımalarının oluşturduğunu, 
geçen yıl bu taşımaların yüz-
de 55 ihracat, yüzde 45 ithalat 
yönlü gerçekleştiğini belirtti.

“RO-RO ve demiryolunu 
kara yolu ile birleştirdik, 

maliyet avantajı sunuyoruz”
Pandemi sonrası yaşanan 

global konteyner krizinin yol 
açtığı sorunlara işaret eden 

mutluk kazanan iklim değişik-
liğine karşı mücadelenin öne-
mine vurgu yaparak; “Kendini 
her boyutuyla hissettiren küre-
sel ısınma, pek çok alanda katı 
tedbirlerin almasını gerekli 
kılıyor. Uluslararası logitrans 
Transport Lojistik Fuarı, küre-
sel ısınmaya karşı şirketler ba-
zındaki mücadele örneklerine 
de vitrin olacak.” dedi.

Ekin Seren Ünsaç, “Fuarı-
mız 16-18 Kasım 2022 tari-
hinde 15’inci kez kapılarını a-
çıyor.” diyerek şunları söyledi: 
“Küresel ısınma tüm dünyada 
her yanıyla gündeme geliyor. 
logitrans bu yıl tüm fuar süre-
since sürdürülebilirlik konu-
suna daha geniş bir yer açacak. 
Lojistik sektörü tüm paydaş-
larıyla birlikte çevre kirliliği 
ve küresel ısınmaya karşı mü-
cadelede en çok sorumluluk 
yüklenen kesimlerin arasında 

yer alıyor. Bu nedenle lo-
jistik sektörü ve paydaşları, 
daha temiz bir dünya hedefi 
doğrultusunda küresel ısın-
ma konusunu logitrans fuarı 
kapsamında her yönüyle ele 
alacak. logitrans lojistiğe da-
ir pek çok konunun yanı sıra 
iklim konusuna odaklanan 
oturumlara ev sahipliği yapa-
cak. logitrans Fuarı, iklim ve 
hava şartları ne olursa olsun 
gerçekleşmesi gereken lojistik 
operasyonların en verimli ve 
insanlığa yararlı şekilde sür-
dürülebilir kılınması için bu 
konuların her boyutuyla ele a-
lınacağı etkinliklerle dolu bir 
kurguyla gerçekleşecek. Ka-
tılımcılarımız fuar süresince 
kendi çözümlerini sunarken, 
fuar kapsamındaki akademik, 
mesleki, resmi ve sivil toplum 
örgütlerinin etkinlikleri de bu 
konuya odaklı olacak.”

bini karşılamak ise giderek 
güçleşiyor. Türkiye, yaş sebze 
ve meyve açısından birçok ül-
keye göre daha şanslı. Ancak 
lojistik süreçlerdeki kayıplar 
nedeniyle bu tür ürünlerde 
yaşanan fiyat artışları kent-
lerde yaşamı çok daha pahalı 
hale getiriyor. Isı kontrollü ta-
şıma ve depolama gerektiren 
ürünlerin lojistik süreçlerinde 
verimlilik korunabiliyor. An-
cak buna uyulmadan yapılan 
taşıma ve depolamalarda ya-
şanan kayıplar, durumu mali-
yetler ve verimlilik yönünden 
daha da sorunlu bir hale geti-
riyor.” dedi.

Vitrin olacak
EKO Fuarcılık Genel Mü-

dür Yardımcısı Ekin Seren 
Ünsaç, Paris İklim anlaşması 
ve AB Yeşil Mutabakatı ile so-

logitrans Küresel Isınma
ve Sürdürülebilirlik
Konularına Odaklanıyor

8

Küresel ısınma ve iklim değişiminin bir sonucu olarak yaşanan aşırı 
hava hareketleri, yüksek sıcaklıklar, don ve kuraklık gibi riskli iklim 
olayları gıda üretimi kadar gıdaya erişim, gıdanın korunması ve 
lojistiğini de çok ciddi şekilde tehdit ediyor.  

Sarp Intermodal’in 
likit yükleri taşıdığı 
Isotank operasyonları, 
Ocak-Temmuz 
aylarında geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 35 arttı.  

Kimya İhracatındaki Büyüme 
Lojistik Sektörüne de Olumlu Yansıyor 

Navlun Oranlarında 
Tarihi Zirve Yaşandı
ENFLASYON, zayıfla-
yan talep, sosyal istikrar-
sızlık ve Ukrayna’daki 
savaş, karayolu navlun 
fiyatlarında çalkantılı 
gelişmelere yol açıyor. 
Bu durum navlun fi-
yatlarını da etkiliyor. 
Avrupa’da bu yılın ikinci 
çeyreğinde navlun fi-
yatları 121 puanla tüm 
zamanların en yüksek 
seviyesine ulaştı.

Avrupa talebindeki 
durgunluğun, karayolu 
navlun fiyatları üzerin-
deki yukarı yönlü bas-
kıyı yavaşlatması gerek-
tiğini söyleyen Upply 
CEO’su Thomas Larri-
eu,  nakliyecilerin hala 
önemli maliyet artışla-
rıyla karşı karşıya (yakıt, 
işçilik vb.) kaldıklarını, 
bu nedenle oranların 
önümüzdeki aylarda 
yüksek seviyelerde kal-
masının muhtemel ol-
duğunu kaydetti.

Ti Ekonomi Analisti 
Nathaniel Donaldson 
yaptığı açıklamada; 
“2022’de artan maliyet-

lerin etkisi, Avrupa kıta-
sındaki karayolu navlun 
oranlarının tüm zaman-
ların en yüksek seviye-
lerine ulaşmasıyla artık 
çok açık. Ukrayna’nın 
işgalini takiben ilk yakıt 
fiyatlarındaki artışlar, 
endüstriyel hareket ve 
kötüleşen sürücü sıkın-
tısı kapasiteyi sıkı tutar-
ken, Avrupalı karayolu 
taşıyıcıları için çok daha 
maliyetli bir ortam sağ-
ladı. Bir dizi gösterge, 
tüketim ve üretimde cid-
di bir yavaşlamaya işaret 
ediyor ve bu da yüksek 
maliyetler oranları yük-
sek tutarken daha fazla 
artışları kolaylaştıracak.”

IRU Kurumsal Hiz-
metler Direktörü Vin-
cent Erard ise şu değer-
lendirmeyi yaptı: “Şu 
anda kamyon taşıma-
cılığı endüstrisi için en 
büyük zorluklardan biri 
sürücü sıkıntısı ve etki-
lerinin yakın gelecekte 
artması ve navlun fiyat-
larını etkilemeye devam 
etmesi muhtemel.”

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Lojistik Sektörü Pozitif Görünümünü Koruyor
KPMG Türkiye ve İstanbul Üniver-
sitesi iş birliği ile hazırlanan Lojistik 
Güven Endeksi, 2022 yılının ilk 
çeyreğine kıyasla yüzde 6’lık hafif 
bir düşüş kaydetse de 118,08 olarak 
ölçülerek pozitif görünümünü sür-
dürdü. “2022 yılının ocak - haziran 
döneminde, Türkiye’den yapılan 
uluslararası taşıma sayısının geçen 
yılın ilk yarısına kıyasla yüzde 20 ar-
tış göstererek 820 bin seferi aştığına 
dikkat çeken KPMG Türkiye Taşı-
macılık Sektör Lideri Yavuz Öner, 
Rusya’nın ambargolar nedeniyle 
Türkiye’yi transit bir merkez olarak 
kullanmasının bu sayıları olumlu et-
kilediğini söyledi.

KPMG Türkiye ile İstanbul Üni-
versitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakül-
tesi iş birliğiyle hazırlanan Lojistik 
Güven Endeksi 2022 yılının ikinci 
çeyreği için açıklandı.

2022 yılının ilk çeyreğine kıyasla 
yüzde 6’lık hafif bir düşüş kaydeden 
endeks, 118,08 olarak ölçülerek po-
zitif görünümünü korudu. Endeks, 
2021 yılının ikinci çeyreğiyle karşı-
laştırıldığında ise yıllık yüzde 13’lük 
bir düşüşe işaret ediyor.

Lojistik Güven Endeksi, ölçümle-
rin başladığı 2019 yılının son çeyre-
ğinden bu yana ilk defa 2021 yılının 
üçüncü çeyreğinde 141,34 olarak en 
yüksek seviyesine ulaşmıştı. Endeks 
genel itibarıyla halen pozitif görünü-
münü korusa da son üç çeyrektir hafif 
bir düşüş trendi içerisinde bulunuyor.

Sektörün güncel durumunu gös-
teren Mevcut Durum Endeksi ise bir 
önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3’lük 
küçük bir düşüşle 126,80 olarak ger-
çekleşti. Gelecek Dönem Beklenti 
Endeksi de 2022’nin ilk çeyreğine 
göre yüzde 8’lik bir düşüşle 113,73 
olarak ölçüldü.

Gelecek Dönem Beklenti Endek-
sinin alt kırılımlarına bakıldığında, 
temmuz - eylül döneminde sektör-
deki iş hacmi beklentisine ilişkin en-
deks, çeyrek bazda yüzde 24’lük bir 
düşüşle 119,61 puana geriledi. Ü-
çüncü çeyrekte sektörün kârlılığına 
ilişkin endeks de çeyrek bazda yüzde 
3’lük bir düşüşle 90,20 puan olarak 
ölçüldü. Böylelikle kârlılık beklen-
tilerine ilişkin endeks, ikinci çey-
rekte üst üste negatif görünümünü 
sürdürdü. Bu durumun, yakıt ma-
liyetlerinin halen yüksek olmasın-
dan kaynaklandığı tahmin ediliyor. 

Gelecek üç ayda sektörün insan 
kaynakları ihtiyacına ilişkin endeks 
ise yüzde 11’lik bir düşüş göstererek 
127,45 puana geriledi.

Sektörde neredeyse bütün gös-
tergelerde temkinli düşüş sinyalleri 
göze çarparken temmuz-eylül dö-
nemi için sektörde şirket birleşmesi 
ve satın almasına ilişkin beklenti en-
deksi yaklaşık yüzde 6’lık bir artışla 
131,37 puana yükseldi.

Sektördeki gelişmeleri değerlen-

diren KPMG Türkiye Taşımacılık 
Sektör Lideri Yavuz Öner “Lojistik 
Güven Endeksi, temkinli düşüş tren-
dini sürdürüyor. Buna karşın, endeks 
halen 100 puanın üzerinde yer aldığı 
için sektörde pozitif görünümün ko-
runduğunu söylemek mümkün. Pan-
deminin etkilerinden sonra Ukray-
na - Rusya savaşı nedeniyle tedarik 
zincirinde değişimler yaşandı. Yakıt 
maliyetleri dünya genelinde yük-
seldi. Tüm bu dönemsel faktörlere 

bağlı gerilemelere rağmen, Türkiye 
taşımacılık sektörünün uzun vadede 
olumlu bir tablo çizdiği söylenebilir. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 
açıklamalarına göre, 2022 yılının O-
cak - Haziran döneminde, ülkemiz-
den yapılan uluslararası taşıma sayısı 
geçen yılın ilk yarısına kıyasla yüzde 
20 artış göstererek 820 bin seferi aş-
tı. Rusya’nın uygulanan ambargolar 
sonrası Türkiye’yi transit bir merkez 
olarak kullanması bu sayıları olum-

lu etkiliyor. Taşımacılık sektöründe 
kamu tarafında yoğun bir yatırım 
gündemi söz konusu ve bu yatı-
rımlarla demiryolunun lojistikteki 
payının yüzde 22’ye yükseltilmesi 
hedefleniyor. Taşımacılık sektörü-
nün hizmet ihracatı içerisinde geç-
tiğimiz yıl 12,6 milyar dolarlık bir 
payı mevcuttu, bu payın açıklanan 
devlet destekleriyle birlikte önemli 
bir artış kaydedeceği öngörülüyor.” 
yorumunda bulundu.

KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör 
Lideri Yavuz Öner
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tarihsel verilere dayanmakta. 
Aslında Dünya’da ana ticaret 
rotaları hiç değişmedi. Sade-
ce dönemsel ve konjonktürel 
olarak önemleri azaldı ya da 
arttı. İpek Yolu da bunlardan 
biri. Bizlerin yapmış olduğu, 
günümüz konjonktüründe 
yeniden belki de eskisinden 
daha da önemli hale gelen ve 
Doğu ile Batı’yı birbirine bağ-
layan bu kadim rota üzerinde, 
müşterilerimizin tedarik hat-
larını nasıl daha güvenli, daha 
sürdürülebilir ve daha homo-
jen hale getirebilir ve bunu 
günümüz lojistik mühendis-
liğinin imkanları ile yeniden 
analiz ederek nasıl daha ma-
liyet etkin hale getirebiliriz 
sorusunu cevaplamak idi. 

Stratejik coğrafi konumu, 

takip edilmesi ise filo yöneti-
cileri için baş ağrıtıcı olabilir.

Denetimleri kaydetmek 
için kağıt kullanmak süreci 
yavaşlatır, hatalara neden olur 
ve veri toplamayı zorlaştırır. 
Saklanması zor olan kağıt 
formlar yerine mobil uygula-
malar ile bu kayıtları tutmak 
dijital kontrol listesi doldur-
ma özelliği ile evrak işlerini 
minimuma indirmekle kal-
maz, aynı zamanda işletmeni-
zin lojistik iş akışını iyileştirir 
ve araçları gerçek zamanlı ola-
rak takip etmenizi sağlar.

KURULDUĞU 2013 yılın-
dan bugüne değin, genç ve 
dinamik kadrosu ile sürekli 
büyüyen ve Türk lojistik sek-
törüne getirdiği yeniliklerle 
adından söz ettiren EvoLog; 
Türkiye’nin doğusunda-
ki ilk şirketini kardeş ülke 
Azerbaycan’da açtı. EvoLog 
Azerbaijan MMC; firmanın 
Danimarka, Çek Cumhu-
riyeti, Almanya ve İsveç’ten 
sonra yurt dışındaki 5’inci 
yatırımı oldu.

10 Haziran 2022’de açılışı 
yapılan şirket, Hava, Deniz, 
Karayolu taşımacılığı ile de-
polama, dağıtım, gümrük-
leme ve e-ticaret Lojistik 
hizmetlerini EvoLog kalitesi 
ve vizyonu ile müşterilerine 
sunuyor olacak.

KUSURLARIN gözden 
kaçmaması, kaçakçılık ve son 
zamanlarda artan göçmen so-
runu gibi problemleri ve bun-
lara bağlı olası risk ve cezaları 

ÜLKER Stadyumu Fener-
bahçe Şükrü Saracoğlu Spor 
Kompleksi’nde düzenlenen 
imza törenine, Sendeo Ge-
nel Müdürü Özgün Şahin 
ve Fenerbahçe Spor Kulübü 
Genel Sekreteri Burak Ç. 
Kızılhan ve Sendeo Ticari 
Faaliyetler Direktörü Esin 
Çınar katıldı.

Sendeo Genel Müdürü 
Özgün Şahin, “Faaliyete baş-
ladığımız ilk günden itibaren 
müşteri memnuniyetinde 
liderlik hedefimizle gönderi-
leri müşterilerimize güvenle, 
mutlulukla istedikleri gibi 
ulaştırmayı görev edindik.

Henüz bir yılımızı bile 
doldurmadan operasyonu-
muzu 81 ile taşıdık. İnsan 
kaynağı, operasyonel ve 

teknolojik yatırımlarımızla, 
sektördeki farklılaşma nok-
tamız olan ‘kaliteli hizmet’i 
sağlamak için çalışıyoruz. 
Şimdi de Türk futbolunun 
ve sporunun güzide camiala-
rından olan Fenerbahçe Spor 
Kulübü’nü ulaşacağı yeni 
başarılara taşıyacak olmanın, 
güvenle ve mutlulukla yol 
almalarına eşlik etmenin ve 
bu yolculuğa ortak olmanın 
heyecanını yaşıyoruz.” dedi.

Şahin, “Hem bedensel, 
hem zihinsel, hem de sosyal 

olarak sağlıklı bir toplum 
için sporun öneminin bilin-
cindeyiz. Fenerbahçe Spor 
Kulübü, Türkiye’nin önemli 
spor camialarından. Her iki 
kuruma ve markaya önemli 
değerler katacağına inandı-
ğım bu iş birliğinin uzun so-
luklu ve başarılı olmasını di-
liyorum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulü-
bü Genel Sekreteri Burak 
Ç. Kızılhan ise, “Sendeo, 
dinamik ve yenilikçi bakış 
açısı ile kulübümüzün res-

mi kargo taşıma sponsoru 
oldu. Dağıtım ve teslimat 
sektörünün genç, dinamik 
ve yeni markası Sendeo’ya 
başarılar diliyorum. Taraf-
tarlarımızın da Sendeo’yu 
çok kısa süre içerisinde daha 
yakından tanıyacağına ina-
nıyorum. Fenerbahçe Spor 
Kulübü olarak 24 saat canlı 
yaşayan operasyonlarımız 
var. Bizler için Sendeo’nun 
dinamik ve yenilikçi bakış a-
çısı bu yüzden çok kıymetli. 
Taraftarlarımızın da bunu 
anlayacağı, Sendeo’nun ya-
pısını yakından hissedeceği 
yer Fenerium olacak. Sipariş 
edilen ürünler Sendeo’nun 
hızıyla ve güvencesiyle ta-
raftarlarımıza ulaşacak” 
şeklinde konuştu.

EvoLog Lojistik Havayo-
lu Direktörü ve Azerbaycan 
operasyonlarından sorumlu 
yöneticisi Fırat Pakyüz, ofisin 
kuruluş vizyonuna ilişkin yap-
mış olduğu açıklamada; “Bu 
yatırımın vizyonu ve temelleri 

ortadan kaldırabilmek için 
sürüşlerden önce araçların 
kontrol edilmesi gerekmek-
tedir. Ancak araç muayenele-
rinin yapılması sürücüler için, 

“Hem bölgede hem 
Dünya’da yatırımlarımıza 

devam ediyoruz”
Bu yatırım ile; hem kobile-

rinin e-ticarette stratejik pa-
zarlarına erişimlerini, maliyet 
etkin çözümler ile kolaylaştır-
mayı ve rekabet kapasitelerini 
artırmayı hedeflediklerini be-

çalışmasından süspansiyona 
kadar birçok farklı kontrol 
için kolayca özelleştirilmiş lis-
teler oluşturabilirsiniz.

Kağıt üzerinde tutulan 
notlara kıyasla daha kolay, 
hızlı ve verimli olan dijital 
araç muayene uygulaması sa-
yesinde sürücüler; otomatik 
kontrol listeleri, fotoğraflama 
ve ekran üzerindeki imzalarla, 
kamyonlarını ve dorselerini 
kolayca kontrol edebilir. Siz-
ler de kağıt formların elinize 
geçmesini beklemek yerine, 
sorunlar hakkında anında 

MNG Kargo’da gerçekleşen 
organizasyon değişikliğiyle İc-
ra Kurulu Başkanlığı (CEO) 
görevine Kağan Gündüz ge-
tirildi. 2019 Ocak ayından 
itibaren bu görevi üstlenen Sa-
lim Güneş ise önümüzdeki dö-
nemde Yönetim Kurulu Baş-
kanı olarak görev üstlenecek.

Çalışma hayatına 
Ernst&Young birleşme ve satın 
alma danışmanlığı hizmetlerin-
de başlayan Kağan Gündüz, 16 
yıllık kariyerinde reel, banka-
cılık ve danışmanlık sektörle-
rinde üst düzey pozisyonlarda 
görev aldı. MNG Kargo’nun 
2017 yılı sonunda Turkven ve 
Sancak Grubu tarafından satın 
alınmasının ardından şirketin 
CFO’su olarak görev yapma-
ya başlayan Kağan Gündüz, 

lirten Pakyüz, “Yakın zaman-
da pazara sunacak olduğumuz 
Havayolu + Karayolu / Demir-
yolu + Havayolu / Havayolu + 
Denizyolu, kombine taşımacı-
lık çözümleri ile ihracatçımızın 
ihtiyacı olan ham madde - yarı 
mamul tedariki için sürdürü-
lebilir kapasite, sürdürülebilir 
maliyet sağlamayı ve stratejik 
savunma sanayimiz için güven-
li bir tedarik hattı sağlamayı 
amaçlıyoruz.

Bu çözümlerimize değerli 
müşterilerimizin teveccühle-
rinin de yüksek olacağından 
emin olmak ile birlikte, bu-
güne kadar ve bundan sonra 
kendilerinden almış olduğu-
muz destek ve dinamik viz-
yonumuz ile yatırımlarımıza 
devam ediyor olacağız” dedi.

gerçek zamanlı bilgi ve ak-
siyon alarak uçtan uca bir 
sorun yönetim sistemiyle ve-
rimliliği artırabilirsiniz.

3 Ağustos tarihi itibarıyla da 
MNG Kargo İcra Kurulu Baş-
kanı (CEO) olarak atandı.

2006 yılında Koç Üniver-
sitesi İşletme ve Ekonomi bö-
lümlerinden birincilikle mezun 
olan Kağan Gündüz, 2015-
2016 yıllarında Commercial 
Bank of Qatar sponsorluğunda 
HEC Paris’te yönetici eğitim 
programını tamamladı.

her gün gelişen ve küresel 
dinamiklere uygun hale ge-
len ekonomik konjonktürü, 
özellikle hava yolu ulaştırması 
eko sistemi ve ülkemizle olan 
yakın ekonomik ve siyasi iliş-
kileri sebebi ile kardeş Azer-
baycan, bu stratejik sorunun 
doğal cevabı idi bizler için.”

FleetGO, sürücü uyumlu-
luğunu teşvik etmek ve bu tür 
faaliyetlere harcanan zamanın 
etkinliğini en üst düzeye çı-
karmak için kullanımı kolay ve 
kapsamlı yeni uygulaması ile 
hizmet veriyor. DVSA uyumlu 
günlük araç kontrolü çözümü 
ve araç muayene uygulaması 
ile kaçak göçmenleri önlemek 
için yük perdesinde herhan-
gi bir sorun olmadığından, 
lastiklerin-tekerleklerin-ay-
naların sürüş için engel teşkil 
etmediğine, frenlerin-farların 
ve gösterge panelinin sorunsuz 

EvoLog Lojistik Yurtdışı Yatırımlarını Büyütüyor

EvoLog Lojistik Havayolu 
Direktörü ve Azerbaycan 

operasyonlarından sorumlu 
yöneticisi Fırat Pakyüz

Sürücüler kullandıkları 
aracın durumundan 
yasal olarak 
sorumludurlar. 
Filo yöneticileri ise 
araçlarının sürüşe 
uyumlu ve yola 
elverişli olduğundan 
emin olmalıdır.

FleetGO’dan Yeni Mobil Araç Muayene Uygulaması

Sendeo Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 
Resmi Kargo Taşıma Sponsoru Oldu

MNG Kargo CEO’su 
Kağan Gündüz Oldu
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SÜRDÜRÜLEBILIRLIK anlayı-
şını şirketin tüm süreçlerine entegre 
eden Mars Logistics, atık yönetimi, 
enerji verimliliği, CO₂ emisyonları-
nın azaltılması alanlarında çalışma-
lar yapıyor. Hadımköy Lojistik Mer-
kezi Çatı Üstü Güneş Enerji Santrali 
Projesi ile tesisin enerji ihtiyacını, 
Yağmur Suyu Hasadı Projesi ile ise 
peyzaj ve yangın suyu ihtiyaçlarını 
karşılıyor. 2700 adet özmal araçtan 
oluşan Türkiye’nin en genç ve en 
büyük filolardan birine sahip olan 
Mars Logistics’in filodaki bütün a-
raçları çevre dostu Euro 6 seviyesin-
den oluşuyor. Evraksız Ofis Portalı 
ile tüm finansal süreçlerini dijitalde 
yürüten Mars Logistics, depolarında 
da enerji tasarrufu sağlayacak ekip-
manlar ve yöntemler tercih ediyor, 
tahta paletler yerine geri kazanılmış 
kâğıttan üretilmiş kâğıt paletler kul-
lanıyor. Geri dönüştürülebilir tüm 
atıklar, geri dönüşüm tesislerine 
gönderilerek atıkların geri kazanı-
mına katkı sağlanıyor.

2022 yılının başında yapılan va-
gon yatırımı ile en az emisyon üre-
ten taşımacılık şekli olan demiryolu 
taşımacılığına yatırım yapan Mars 
Logistics, bu yatırımı ile Türkiye’de 
üretilmiş ve tescillenmiş kendi va-
gonlarıyla ihracat yapan ilk firma ol-
ma özelliğini taşıyor. Son olarak Hal-
kalı-Kolin intermodal hattını hayata 
geçiren Mars Logistics, demiryolu ve 
intermodal taşımacılık modellerine 
yatırım yapmaya ve hatlarını çeşit-
lendirmeye devam edecek.

Daha önce Türkiye lojistik sek-
töründe GRI C seviyesinde onaylı 
ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu ya-
yınlayan ve sonraki yılda da ikinci 
raporunu GRI A+ seviyesinde ya-
zarak Türkiye’deki ilk 10 firmadan 
biri olan Mars Logistics, 2021 yılı 
sürdürülebilirlik raporu için de ça-
lışmalarını sürdürüyor.

Mars Logistics’in yayınladığı Ku-
rumsal Sürdürülebilirlik Manifesto-
su şu şekilde:

• İnsanlığın daha güzel bir gelece-
ğe sahip olmasına olanak sağlayacak 
tüm bilgi birikimimizi ve bu biriki-
min paylaşılmasını kurumsal değeri-
miz olarak kabul ediyoruz.

• Ürettiğimiz bu ortak değerin, 
tek evimiz olan dünyamızın çevresel 
koşulları ile uyumlu olacak şekilde 
tasarlanmış faaliyetlerimizin sonucu 
olması gerektiğine inanıyor, kurum-
sal olarak da bu uyuma ulaşmak için 
özveriyle çalışıyoruz.

• Müşterilerimize ve tüm paydaş-
larımıza hizmetlerimizi sunarken, 
faaliyetlerimizden kaynaklı emis-
yonlarımızın ve su ayak izimizin a-
zaltılmasını, kaynaklarımızın verim-
li kullanılmasını, dokunduğumuz 
tüm noktalarda ekolojik unsurların 

korunmasını önemsiyoruz.
• İnsan hayatını ve çalışanlarımı-

zın mesleki gelişimlerini gözeterek, 
insan haklarına, iş sağlığı ve güven-
liği kurallarına azami seviyede özen 
gösteriyor, tüm paydaşlarımızın ko-
runması için çaba sarf ediyoruz.

• Dünyamızın değişen iklim 
koşullarının önlenmesine yöne-
lik iklim eylemine destek vermeyi, 
azalan kaynakları ve biyoçeşitliliği 
korumayı iş anlayışımızın odağına 
yerleştiriyoruz. Değerlerimiz ve etik 
kurallarımız ile tüm faaliyetlerimizi 

bu iş anlayışına uygun olarak, şeffaf, 
dürüst, adil ve yasalara uyumlu şekil-
de yürütüyoruz.

• Enerjimizi yenilenebilir kay-
naklardan elde ediyor, atıklarımızı iş 
birliklerimiz ile döngüsel ekonomi-
ye kazandırıyor, yağmur sularını geri 
kazanıyor, emisyonlarımızı azalta-
cak önlemleri alıyor ve iş modelleri-
mizi sürdürülebilir hale getiriyoruz.

• Değer zincirimizin her alanında 
çeşitliliğe, kapsayıcılığa ve koşulsuz 
eşitliğe önem veriyor, genç nesilleri 
güçlendiriyor ve işyerinde eşitlik ve 
çeşitliliğe teşvik ediyoruz.

Mars Logistics
Kurumsal Sürdürülebilirlik 
Manifestosu’nu Yayınladı

• Daha yaşanabilir bir dünya için, 
küresel ölçekte alınmış olan kararla-
ra, çerçeve sözleşmelere ve ortak kal-
kınma hedeflerine bağlı olacak şekil-
de faaliyetlerimizi güçlü iş birlikleri 
ile gerçekleştiriyor, ortak bir gelecek-
te kimseyi geride bırakmamak için 
tutku ile çalışıyoruz.

• Mars Logistics olarak çalışma-
larımızı gerçekleştirirken, yeni iş ve 
ekonomi anlayışı ile yönetişimi, ge-
zegen ile uyumu ve insani konuları 
önemsiyor, toplumsal fayda ile refah, 
ortak kalkınma ve gelişimin destek-
lenmesine dikkat ediyoruz.
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güvenlik uygulamalarını taşı-
macıların dışında tutulmasını 
istiyoruz. Getirelim yükümü-
zü antrepoya veya Erenköy’e, 
Muratbey’de ki geçici depolara 
nasıl boşaltıyorsak aynı şekilde 
antrepolara özet beyan sun-
duğumuz anda boşaltmamızı 
yapalım ve ihracatçılarımıza 
istedikleri araçları verelim, ih-
racat yüklerini taşımış olalım.”

Istanbul’da bulunan 
gümrüklü antrepolar 

bütün talebi karşılayabilir
Yayman konuşmasına şöyle 

devam etti: “İhracat yükleme-
si yapan TIR’larımız Erenköy 
ve Muratbey gümrüklerinin 
yoğunluğundan dolayı içeri 
giremiyor, caddelerde kuyruk 
oluşturuyor ve 1-2 gün de bu-
rada kaybediyoruz.

İstanbul’da 300 civarın-
da Gümrüklü Antrepo var, 
ihracat çıkışı yapan TIR’lar 
buralarda da çıkış işlemi ya-
pabilirse bütün bu beklemele-
rin, kuyrukların ve kayıpların 
önüne geçmiş oluruz. Ülke-
mize 1 milyar dolar daha dö-
viz kazandırmış oluruz.

Erenköy gümrüğünün baş-
ka bir yere taşınacağına ve 
yeni gümrük tesisleri yapıla-
cağına dair bilgiler duyuyo-
ruz. Devletin kıt kaynaklarını 
böyle bir tesis için harcama-
sına gerek yoktur. İstanbul’da 
300 civarında Antrepo vardır. 
Bu antrepolar bütün talebi 
karşılayabilir. Ayrıca Kapı-
kule civarında yapılacak yeni 
gümrük sahaları ile güm-
rükleme etkin olarak yapılır. 
Kontrol oranı daha da artırı-
lır. Zira iç gümrüklere aslında 
gerek te yoktur. Günümüz 
teknoloji çağında gümrük 
işlemleri online sistemler 
üzerinden TIR’lar Sınır ka-
pısından girerken ve çıkarken 
yapılabilir. Çünkü iç gümrük-

ERENKÖY, Muratbey ve 
Sınır Kapılardaki bekleme-
nin ve oluşan kuyrukların ta-
şımacılık sektörünü olumsuz 
etkilediğini ve yaşanan zor-
lukların ortadan kaldırılması 
gerektiğini söyleyen Best U-
luslararası Nakliyat Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Yay-
man, sorunların çözülmesi ile 
araçların daha çok sefer atabi-
leceğini ve sefer sayılarının ço-
ğalması ile ülkenin daha çok 
döviz kazanacağını belirtti.

1992 yılında kurulan Best 
Uluslararası Nakliyat hakkında 
bilgi veren Yayman, “Türkiye 
ve İngiltere merkezli Avrupa 
genelinde karayolu taşımacılığı 
alanında faaliyetler gerçekleş-
tiriyoruz. Bulgaristan çıkışlı, 
Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya 
Avusturya-Almanya-Belçika ve 
Fransa’ya giriyor ve oradan fe-
ribot ile İngiltere’ye ulaşıyoruz. 
Kapılarda kuyruklar olmazsa 
5-6 gün içinde İngiltere’ye yük 
teslim edebiliyoruz. Problem-
lerimizden en büyüğü de bu ka-
pılardaki bekleme, kuyruklar. 
Onları çözebilirsek araçlarımız 
daha çok sefer atacak. Sefer 
sayılarımız çoğaldığı zaman 
da bizlerde ülkemize döviz ka-
zandırmış oluyoruz. Aynı za-
manda biz ihracatçı bir şirketiz, 
ülkemize döviz kazandırıcı hiz-
metler yapıyoruz. Hattı zatın-
da baktığınız zaman ülkemiz 
açısından çok kutsal bir görev 
yapıyor şoförlerimiz. Eşinden, 
çocuklarından ayrı kalınan ce-
fakar bir iş ve bu işle ülkelerine 
döviz kazandırıcı bir hizmette 
bulunuyorlar.”

Gümrük güvenlik
 uygulamalarını taşımacıların 

dışında tutulmalı
Kapılardaki kuyruklar ve 

gümrük uygulamalarının ta-
şımacılara zaman kaybettirdi-
ğini belirten Yayman sözleri-

ni şöyle sürdürdü; “ Ülkemize 
daha çok döviz kazandırmak 
istediğimizin altını çiziyo-
rum. Bu konuyu Ulaştırma 
ve Ticaret Bakan Yardımcısı, 
Genel Müdür arkadaşlarımız-
la da konuşuyoruz;  gümrük 
teşkilatının bazı uygulamaları 
bizi yavaşlatıyor. Bunlardan 
bir tanesi antrepo beyanna-
me uygulaması. Yurtdışından 
gelen TIR’lar özel antrepoya 
gittiğinde orada özet beyan 
dediğimiz gümrüğe sunum 
yapıyoruz. Biz parsiyel taşı-
macılık yapıyoruz. TIR’da ne 
kadar mal var diyelim ki 10 
müşterinin malı var, gümrüğe 
antrepo beyannamesi verme-
den TIR boşaltmaya alınmı-
yor. Bu antrepo beyanname-
sini kanunda vardı ama bir 
muafiyet uygulanmıştı çünkü 
beklemeye ve zaman kaybına 
sebep oluyordu. Gümrüklerin 
kendi değerlendirmelerine 
göre veya güvenlik sebebi ile 
de olabilir uygulama tekrar-
dan hayata geçirildi.

Bu süreç biraz fazla sürü-
yor ithalatçıların bu beyanna-
meyi hazırlamaları veya fatu-
ralarda problem çıkıyor. Buda 
sektörümüze zaman kaybet-
tiriyor. Gelen tırda bir güm-
rük noktası varsa 2 gün, hem 
Muratbey hem Erenköy varsa 
3-4 gün zaman kaybediyoruz. 
Önceden biz bunu özet beyan 
vererek hemen boşaltıyorduk. 
Bu yanlış uygulama ile sefer 
sayısı düşüyor, şoförüm se-
fer atamıyor ben ihracatçıya 
araç veremiyorum ihracatçı 
bu sefer Bulgar TIR’ı, Roman 
TIR’ı çağırıyor. Ne yapıyor 
ülkemiz burada döviz kay-
betmiş oluyor. Yapılan he-
saplamalara göre ülkemiz bu 
sebeplerden dolayı 1 milyar 
dolar döviz kaybetmiş oluyor. 

Biz eskisi gibi gümrüğün 

da kapanmalar oldu ama Av-
rupa tarafı iyi çalıştı.

Konteyner krizinde ise, 
Uzak Doğuda bir eksiklik-
mi hissedildi yada Çin’in 
manipülasyonu mu oldu  
ne olduysa buda navlunla-
ra yansıdı. 3 bin liralık olan 
navlunlar 9-12 bin hatta 15 
binlerde kadar çıktı. Uzak 
Doğu ile olan tarafta Avrupa 
da navlun sıkıntısı yaşanmadı 
ve o dönemde karayolu taşı-
macılığına olumlu etkilendi. 
Avrupa’ya olan konteynerler-
de de sıkıntılar oldu. Fiyatlar 
arttı tabii bunlar karayolu 
taşımacılığına olumlu yansı-
dı. İngiltere’ye giden kontey-
nerler uzun süre teslim  edile-
meyince firmalar karayolu ile 
taşıtmaya başladılar yüklerini 
bizler o dönemde de iyi çalış-
tık olumsuz etkilenmedik.

Rusya’ya olan ambargo 
nedeni ile Rus mallarının da 
Türkiye üzerinde gitmeye 
başlaması buda bize artı yo-
ğunluk getirdi.” dedi.

Şöfor bulma konusunda 
bir açıklık var

İyi bir kazanç olduğu du-
yulması ile şoför olma talep-
lerinde artış gerçekleştiğini 
söyleyen Yayman, “Duyulan 
harcırah ve maaşlarda dolayı 
şoför olma taleplerinde artış 
var. Yeni şoförü hazırlanma-
sı eğitim ve vize süreçleri ile 
6 ayı buluyor. Çoğu konso-
losluk işe alınan şoförlerin 3 
aylık çalışma sonrasında vize 
alabileceğini söylüyor buda 
yeni şoförlerin işe başlama sü-
reçlerini uzatıyor. 

Piyasada iyi bir kazanç 
olduğu duyuluyor ve buna 
yönelik şoför müracaatlarda 
artış yaşanıyor, hatta kadın 
şoför sayılarının da artacağını 
düşünüyorum. Bakanlık ve 
UND olarak bu konuda ça-
lışmalarımız var. Bu çalışma-
larımızı duyuru, reklam spot-
ları ve İŞKUR kanalları ile 
duyurduğumuz zaman tale-
bin artacağını düşünüyoruz. 

Dernek ve STK’ların desteği 
ile kuracağımız bir şoför aka-
demisinde yeni şoförler yetiş-
tirmeyi planlıyoruz.

Ülkemizde de bu konu-
da bir açıklık var. Daha çok 
şoför talebi olabilir çünkü 
Türkiye’nin ihracatı artıyor. 
Baktığımız zaman kapılar-
daki kuyruklar, transit ti-
caretin artması, Rusya’daki 
tıkanmalardan dolayı Rus 
malların Türkiye üzerinden 
geçmesi sektörde yoğunluk 
oluşturuyor.”

Elektrikli kamyon 
yatırımı planlıyoruz

Best Uluslarasın nakliyat 
olarak yeşil lojistik alanında 
bir yatırım yapmayı planla-
dıklarını sözlerine ekliyen 
Ahmet Yayman, “Yeni tekno-
lojileri bekliyoruz. Elektrikli 
kamyonlar çıktı belirli bölge-
lerde ve kısa mesafelerde çalı-
şıyor. Elektrikli araçlardaki en 
büyük problem şarj ve men-
zil bu konudaki gelişmeler 
olursa aslında amacımız sıfır 
emisyonlu elektrikli kamyon-
lar kullanmak. Bu konuda 
Türkiye’de şarj anlamında bir 
yapılanma ve yatırım var. Sıfır 
emisyon alanında yeşil lojistik 
yatırımı yapmayı planlıyoruz. 

Lojistik sektörü olarak 
gidip Avrupa’dan ve dünya-
da gördüğümüz yenilikleri 
en hızlı uygulayan sektörüz. 
Ayrıca Avrupa’da çalışma 
alanımız daha çok olduğu 
için Türkiye’de ki çalışma 
günümüz 3 günse geri kalan 
15 gün Avrupa’da geçiyor. 
Dolayısıyla oradaki kurallara 
kanunlara ve standartlara ta-
bii oluyoruz.

Örneğin, yeşil lojistik 
emisyon konusu elektrikli 
araçlara geçişte aslında bize 
kısıtlama getiriyor. 

Ülkemden geçeceksen ül-
kemin otoyolun kullanacak-
san bu şartları istiyorum diyor. 
Sizde hem işinizi yapmak hem 
de doğayı korumak için buna 
uymak zorundasınız.” dedi.

ten çıkan TIR sınır kapısına 
giderken her türlü suistimal 
olabilir. Bunun örneklerini 
basından okuyoruz.”

İngiltere’nin dış ticareti-
nin Türkiye’den 5 kat fazla 
olduğunu belirten Yayman,  
“Bu ticaretin büyük bölümü 
Dover Limanından yapıl-
maktadır. Her gün binlerce 
TIR Dover limanından giriş 
yapıyor. Gümrükleme işle-
mi online sistem üzerinden 
ithalatçılar ve onların yetki 
verdiği gümrük acentaları ta-
rafından yapılıyor. Gümrük 
ithal işlemi 1-2 saat içinde 
bittikten sonra araçlarımız 
yüklerini serbest/gümrüğü 
bitmiş bir şekilde Londra, 
Birmingham ve Manchester’e 
teslim ediliyor. Aynı işlem 
İngiltere’den Türkiye’ye yük-
leme yapan TIR için de geçer-
li. Çeşitli şehirlerden yükleme 
yapan araçlar TIR gümrük 
işlemlerini hızlı bir şekilde 
Dover sınır gümrüğünde yap-
tırabiliyor. Son zamanlarda 
AEO belgesine sahip firmalar 
kendi tesislerinden gümrük 
işlemlerini yapıyor. Orada iç 
gümrük yok denecek kadar 
azdır ve çok küçük yerlerdir. 
Almanya, Fransa ve diğer 
Avrupa ülkelerinde de sistem 
aynı bu şekilde çalışıyor. En 
yakın zamanda bu sistemleri 
de ülkemiz uygulayabilir.

Erenköy gümrüğü gibi bi-
nalara, depolara yapılacak 
yatırımların kaynak israfı ola-
cağının altını çizen Yayman, 
“Bunun yerine sınır kapıları-
mıza yatırım yapılabilir, kapa-
siteler büyütülebilir, yeni sınır 
kapıları yapılabilir. Böylece 
İstanbul’un Gebze’nin değerli 
arazileri başka yatırımlar için 
kullanılabilir.” diye konuştu.

Pandemi de birçok eşya 
karayolu ile taşındı

Pandemi, konteyner krizi ve 
çevre ülkelerde yaşanan prob-
lemlerin taşımacılık sektörüne 
olan yansımalarını değerlendi-
ren Yayman, “ Pandemi lojisti-
ğin önemi daha da çok göster-
di. Eldiven, önlük, maske gibi 
ürünler karayolu ile taşındı. 
Iran- Türkmenistan tarafında 
hep kapalı kaldı Orta Doğuda 

“Taşımacılık sektörü
ülkemize 1 milyar dolar
fazla döviz kazandırabilir’’

Best Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı ve UND Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yayman:

Uluslararası taşımacılıkta Türkiye’nin saygın şirketlerinden biri olan Best Uluslararası Nakliyat 
Yönetim Kurulu Başkanı ve UND Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yayman, taşımacılığın güncel sorunu 
olan sınır kapılarındaki bekleme ve oluşan kuyrukların sektöre etkilerini dergimiz için değerlendirdi. 
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TÜRKIYE İstatistik Kurumu’nun 
yayımladığı verilere göre, 2021’in ilk 7 
ayında 115 milyar doları aşan ihraca-
tımız 2022’nin aynı döneminde yüzde 
3,47’lik artış kaydederek 119 milyar 
dolar sınırına ulaşıyor. Bu yıl gerçek-
leştirilen toplam ihracatın yarısından 
(yüzde 54) fazlasını ise Avrupa oluş-
turuyor. Dünya üzerindeki en büyük 
ekonomik gücü oluşturan bölgeler-
den Avrupa’ya yaptığımız ihracat hızla 
büyürken, yerli lojistik şirketi Naklico, 
yurt dışına yük göndermek isteyen ih-
racatçılar ile minivan araç sahiplerini 
tek platformda buluşturuyor. 

Türkiye’nin Avrupa’ya yaptığı 
ihracatın artmasıyla ortaya çıkan 
lojistik ihtiyacını karşıladıklarını 
belirten Naklico Kurucu Ortağı 
Alper Par, konuyu şu sözlerle de-
ğerlendirdi: “Pandemiyle başlayan 
ve Rusya - Ukrayna savaşıyla te-
tiklenen küresel taşımacılık sektö-
ründeki krizlere rağmen ülkemiz 
bu koldaki kaslarını güçlendirerek 
ihracatını artırmaya devam ediyor. 
Biz de yerli ihracatçı firmaları hem 
araç sahipleriyle buluşturuyor, hem 
de son teknolojiyle geliştirdiğimiz 
yapımızla süreci en pratik ve kolay 
adımlarla tamamlamalarını sağlıyo-
ruz. Minivan taşımacılığının yanı 
sıra parsiyel, frigo ve ağır nakliye 
çözümlerimizle de tüm Avrupa’ya 
yük taşımacılığı yaparak ülkemizin 
ihracatına da katkıda bulunuyoruz.”

Avrupa’ya ihracatta teslim süresi 
en fazla 72 saatte tamamlanıyor

Slovenya, İtalya, Avusturya, Maca-
ristan, Almanya, Hollanda, Belçika, 
Slovakya, Polonya, Yunanistan, Ro-
manya ve Fransa başta olmak üzere 
tüm Avrupa’ya yük ihracatı yaptık-
larını aktaran Alper Par, Naklico.
com platformu hakkında şu bilgileri 
paylaştı: “Avrupa’nın her bir nok-
tasına yaptığımız yük teslimatında 
minivan taşımacılığını kullanıyoruz. 
Taşımasını gerçekleştireceğimiz ürü-
nün türüne göre tenteli veya panelvan 
olan minivan araçları tercih ediyoruz. 
Gönderileri sektördeki en uygun fi-
yatlarla, en geç 48 - 72 saatte teslim e-
derek hem alıcı hem de göndericilerin 
zaman kaybı riskini ortadan kaldırı-
yoruz. Tüm kullanıcıların sektöre dair 
güncel bilgilere ulaşması ve navlun fi-
yatlarını hesaplaması için de sitemizi 
sürekli olarak güncel tutuyoruz.”

Avrupa’ya ihracatta 
deniz seferberliği

Çalışma modellerinin ilk adımın-
da kusursuz müşteri deneyiminin 
yer aldığının altını çizen Naklico 
Kurucu Ortağı Alper Par, kullanı-
cılarına süreç hakkında 7/24 bilgi 
sağladıklarını belirterek, “Lojistik 
süreçlerinin etki alanlarında yalnız-
ca insan bulunmadığını biliyoruz 
ve doğaya önem veriyoruz. Taşıma-
cılık yapacağımız araçları seçerken 
doğayla uyumlu üretilmiş araçları 
önceliklendiriyoruz. Çevre bilin-
ciyle geliştirdiğimiz hizmetleri iş 
dünyasındaki farklı sektörlere de 

ulaştırmak için çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. 29 Eylül - 1 Ekim tarih-
lerinde İzmir’de gerçekleştirilecek 
Lojistik, Depolama ve Teknolojileri 
Fuarı’na katılarak paydaş havuzumu 
büyütmeyi hedefliyoruz. Buradan 
aldığımız rüzgarla 2023’te deniz ta-

şımacılığında aktif bir rol oynamayı 
planlıyoruz. TİO (Taşıma İşleri Or-
ganizatörlüğü) Belgemizle hizmet-
lerimize hız kesmeden devam ediyor 
ve çözümlerimizi ülke ekonomisi 
için daha çok faydaya dönüştürece-
ğimize inanıyoruz” dedi.

Avrupa’ya Yük Gönderim Süresi 48 Saate İndi
Pandemiden bu yana dünya genelinde yaşanan tedarik 
zinciri ve lojistik krizlerine rağmen bu alandaki kaslarını 
güçlendiren Türkiye, ihracatını büyütmeye devam ediyor.
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olarak “2022’in ilk yarısın-
daki hava kargo talebi, Ko-
vid öncesi seviyelerin yüzde 
2.2 üzerinde seyrediyor. Bu, 
özellikle tedarik zinciri kısıt-
lamalarının devam etmesi ve 
Ukrayna’daki savaş nedeniy-
le kapasite kaybı göz önüne 
alındığında yine de güçlü 
bir performans. Mevcut eko-
nomik belirsizliklerin hava 
kargo talebi üzerinde çok az 
etkisi oldu, ancak gelişmele-
rin ikinci yarıda yakından iz-
lenmesi gerekecek” dedi.

Bölgesel bazda 
en iyi performans 
Güney Amerikalı 

taşıyıcılardan
Asya-Pasifik havayolları, 

hava kargo hacimlerinin Ha-
ziran 2022’de 2021 yılının 
aynı ayına göre yüzde 2,1 
azaldığını gördü. Bu, Mayıs a-
yındaki yüzde 6,6’lık düşüşün 
üzerinde önemli bir gelişme 
oldu. Yılın ilk yarısında talep 
2021 seviyesinin yüzde 2,7 
altında kaldı. Bölgedeki hava-
yolları, Çin’deki Omicron ile 
ilgili kapanmalar nedeniyle 
daha düşük ticaret ve üretim 
faaliyetlerinden büyük ölçü-
de etkilendi, ancak bu kısıt-
lamalar kaldırıldıkça Haziran 
ayında baskılar hafiflemeye 
devam etti. Bölgedeki mevcut 
kapasite Haziran 2021’e göre 
yüzde 6,2 azaldı. 

Kuzey Amerika taşıyıcı-
ları, Haziran 2022’de kargo 
hacimlerinde Haziran 2021’e 
göre yüzde 6,3 düşüş kaydetti. 

CENEVRE - Çin’deki Kovid 
kısıtlamaları ile Rusya-Uk-
rayna savaşı hava kargonun 
büyüme performansı üzerin-
deki baskısını sürdürüyor. Bu 
olumsuz etmenlere rağmen 
Uluslararası Hava Taşımacılı-
ğı Birliği (IATA), hava kargo-
nun Haziran 2022 dönemin-
de 2021’nin aynı dönemine 
kıyasla yavaşlasa da sağlıklı 
ve istikrarlı bir performans 
gösterdiğini duyurdu. Avrupa 
bölgesi küresel ölçekte hava 
kargoda en zayıf performans 
kaydeden bölge olmaya de-
vam ediyor.

Kargo ton-kilometre 
(CTKs) cinsinden ölçülen 
küresel talep, bu yıl Haziran 
ayında 2021 yılı Haziran se-
viyelerinin yüzde 6,4 altında 
gerçekleşti, uluslararası ope-
rasyonlar için bu oran yüzde 
6,6 oldu.

Mayıs ayında ise küresel 
kargo talebi bir önceki Mayıs 
ayına göre yıllık bazda yüzde 
8,3’lük düşüş göstermişti. 

IATA verilerine göre yı-
lın ilk yarısında küresel talep 
2021 seviyelerinin yüzde 4,3 
altında kaldı, uluslararası o-
perasyonlar için bu oran -4,2 
oldu. Kovid öncesi seviyelere 
kıyasla (2019) yarı yıllık talep 
ise yüzde 2,2 arttı.

Yeni uçaklarla 
kapasite artıyor

Öte yandan sınırların açıl-
ması ve Kovid kısıtlamala-
rının hafiflemesi nedeniyle 
hava kargoda yolcu uçakları 

gövde kapasitesinin kullanıl-
ması sayesinde toplam kapa-
site Haziran 2021’in yüzde 
6,7 üzerine çıktı. Uluslararası 
operasyonlar için kapasite ar-
tışı yüzde 9,4’e ulaştı.

2021 yılının ilk yarısına 
göre 2022 ilk yarı yılın kapa-
sitesi yüzde 4,5 (uluslararası 
operasyonlar için yüzde 5,7) 
arttı. Kovid öncesi seviyelere 
göre talep yüzde 2,5 arttı.

IATA tarafından yapılan 
değerlendirmeye göre hava 
kargo performansı çeşitli fak-
törlerden etkilenirken bu ne-
denler şöyle sıralanıyor.

• Çin’de Omicron nede-
niyle yaşanan kilitlenmelerin 
hafiflemesiyle Haziran ayında 
ticaret faaliyetlerde hızlanma 
meydana geldi. Gelişmekte 
olan bölgeler (Latin Ameri-
ka ve Afrika) daha güçlü ha-
cimlerle büyümeye katkıda 
bulundu.

• Kargo talebinin ve dünya 
ticaretinin öncü göstergesi 
olan yeni ihracat siparişle-
ri, Çin hariç tüm pazarlarda 
azaldı.

• Ukrayna’daki savaş, 
Rusya ve Ukrayna merkezli 
birçok havayolu şirketi kilit 
kargo oyuncuları olduğu için 
Avrupa’ya hizmet etmek için 
kullanılan kargo kapasitesini 
düşürmeye devam ediyor.

Yılın ikinci yarısı için 
temkinli yaklaşım

IATA Genel Direktörü 
Willie Walsh hava kargonun 
küresel performansına ilişkin 

ziran 2021’e göre yüzde 5,6 
arttı.  İlk yarıda talep 2021 
seviyesinin yüzde 7,8 altında 
kalırken, kapasite ise yüzde 
3,7 üzerinde gerçekleşti.

Ortadoğu taşıyıcıları Ha-
ziran ayında kargo hacimle-
rinde yıllık yüzde 10,8’lik bir 
düşüş yaşadı. Rusya üzerin-
den uçmamak için yönlendi-
rilen trafiğin önemli faydaları 
Ortadoğu pazarı için gerçek-
leşemedi. Kapasite Haziran 
2021’e göre yüzde 6,7 arttı. 
Yılın ilk yarısında talep, tüm 
bölgelerin en zayıf ilk yarı 
performansı olan 2021 sevi-
yelerinin yüzde 9,3 altında 
gerçekleşti. İlk yarı kapasite 
2021 seviyelerinin yüzde 6,3 
üzerine çıktı.

Güney Amerika ve 
Afrika pazarları 

yükselişte
Güney Amerika merkezli 

taşıyıcılar Haziran 2022’de 
kargo hacimlerinde Haziran 
2021’e göre yüzde 19,6 artış 
bildirdi. Bu, tüm bölgelerin 
en güçlü performansı oldu. 

Bu bölgedeki havayolları, yeni 
hizmetler ve kapasite sunarak 
ve bazı durumlarda önümüz-
deki aylarda hava kargo için 
ek uçaklara yatırım yaparak 
iyimser bir tablo sergiliyor. 
Haziran ayında kapasite 2021 
yılının aynı ayına göre yüzde 
29,5 arttı. İlk yarı yıl talebi 
2021 seviyelerinin yüzde 21,8 
üzerinde, yarı yıl kapasitesi ise 
2021 seviyelerinin yüzde 32,6 
üzerinde gerçekleşmişti. Bu, 
tüm bölgelerin en güçlü ilk 
yarı yıl performansı oldu.

Afrika havayolları, Haziran 
2022’de kargo hacimlerinin 
Haziran 2021’e göre yüzde 
5,7 arttığını gördü. Latin 
Amerika’daki taşıyıcılarda 
olduğu gibi, bu bölgedeki ha-
vayolları da ek kapasite getire-
rek iyimserlik için yeni adım-
lar attılar. Kapasite Haziran 
2021 seviyelerinin yüzde 10,3 
üzerine çıktı. İlk yarı yıl talebi 
2021 seviyelerinin yüzde 2,9 
üzerinde, yarı yıl kapasitesi 
ise 2021 seviyelerinin yüzde 
6,9 üzerinde gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında talep 2021 
seviyesinin yüzde 3,3 altında 
gerçekleşti. Yüksek enflasyon 
bölgeyi etkiliyor. Asya-Kuzey 
Amerika pazarındaki talep 
azaldığı için Avrupa- Kuzey 
Amerika pazarı da düşmeye 
başladı. Kapasite Haziran 
2022’de Haziran 2021’e göre 
yüzde 5,6, 2022’nin ilk yarı-
sında ise yüzde 6,1 arttı.

Avrupa pazarında 
ciddi düşüş

Avrupalı taşıyıcılar Hazi-
ran 2022’de kargo hacminde 
2021 yılının aynı ayına göre 
yüzde 13,5’lik bir düşüş gör-
dü. Bu, tüm bölgelerin en 
zayıf performansı olarak ka-
yıtlara geçti. Bununla birlikte, 
2022’nin başından bu yana 
talepteki en keskin düşüşün 
görüldüğü Mayıs ayı perfor-
mansına göre hafif bir iyileş-
me oldu. Bu Ukrayna’daki 
savaşa atfedilebilir. Omicron 
nedeniyle Asya’daki işgücü 
kıtlığı ve düşük üretim faali-
yeti de hacimleri etkiledi. Ka-
pasite Haziran 2022’de Ha-

Hava Kargo Rusya-Ukrayna Savaşından
Etkilense de Sağlıklı Performansını Sürdürüyor
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre yılın ilk 
yarısında küresel talep 2021 seviyelerinin yüzde 4,3 altında kaldı, 
uluslararası operasyonlar için bu oran -4,2 oldu. Kovid öncesi seviyelere 
kıyasla (2019) yarı yıllık talep ise yüzde 2,2 arttı.  

THY, HİB bünyesinde yer 
alan sağlık hizmetleri sek-
törünü, 2023 yılında 5 mil-
yar dolar ihracat hedefine 
taşımak üzere HİB ile “iyi 
niyet anlaşması” imzaladı. 
Dünyanın en fazla ülkesi-
ne uçan Türk Hava Yolları, 
700’den fazla HİB üyesi 
sağlık sektörü kuruluşuna 
destek sunacak.

Türk Hava Yolları Yöne-
tim Kurulu ve İcra Komite-
si Başkanı ve HİB Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Bolat imza 
töreninde yaptığı konuşma-
da; “THY ve HİB arasında-

ki iş birliğiyle sağlık amaçlı 
gelen yabancıların ülkemize 
rahat ulaşmasını sağlamayı 
ve sağlık ihracatımıza katkı 
sunmalarını amaçlıyoruz. 
Bildiğiniz üzere, sağlık sek-
törümüz artık sadece Avru-
pa ve Orta doğu gibi yakın 
coğrafyaların değil, tüm 
dünyadan sağlık turistleri-
nin ilgi odağında. Sağladı-
ğı yüksek kaliteli ve uygun 
fiyatlı tedavi ile Türkiye, 
küresel sağlık alanındaki 
yıldızını giderek daha da 
parlatıyor. Tam teşekkül-
lü modern hastanelerimiz 

ve uzman doktorlarımızla 
ağırladığımız sağlık turistle-
rimiz sağlıklarına kavuşarak 
ayrıldıkları ülkemizin adeta 
fahri temsilcileri olarak sek-
törümüzün tanıtımına bü-
yük katkı sağlıyorlar. Türk 
Hava Yolları ailesi olarak 
turizmin geleneksel boyutu-
nun dışında derinleşmesi ve 
sektörel açıdan çeşitlenmesi 

açısından da önem taşıyan 
böyle gelişmelerin paydaşı 
olmaktan memnuniyet du-
yuyor, elimizden gelen tüm 
desteği vereceğimizi ilan 
ediyoruz. Mutabakat Zaptı 
şeklinde temellerini attığı-
mız bu iş birliği, kısa sürede 
ülkemize, sağlık sektörümü-
ze ve Milli Bayrak Taşıyıcı 
Havayolumuza somut fayda-
lar sağlayacak bir hale dönü-
şecek, Türkiye’ye gelerek şifa 
bulan yabancı misafir sayı-
sının katlanarak artmasına 
hizmet edecektir.” dedi.

Konuşmasında THY’ye 

yönelik bilgiler paylaşan Bo-
lat, “THY olarak 65 binden 
fazla çalışan, 386 uçaklık bir 
filo ve uçuş ağımızdaki 129 
ülke ile dünyanın en çok 
ülkesine uçan havayolu ko-
numundayız. Ülkemize, eko-
nomimize ve ihracatımıza 
yaptığımız katkıyı her geçen 
gün artırıyoruz. Yılın ilk ya-
rısında, ortaklığımızın yolcu 
gelirleri 2019’un aynı döne-
mine göre yüzde 8 artarak 
yaklaşık 5,4 milyar dolara 
ulaşırken, kargo gelirleri ise 
2,5 katına çıkarak 2 milyar 
dolar seviyesini aştı” dedi.

Türkiye’nin hizmet ihra-
catıyla ilgili bilgiler de veren 
Bolat, şunları söyledi: “ 2021 
yılında bir önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla yüzde 60 
artışla 58,1 milyar dolarlık 
ihracat gerçekleştiren hizmet 
sektörleri, 26,5 milyar dolar 
da ticaret fazlası verdi. Bu 
yılın ilk yarısında bir önceki 
yılın aynı dönemine kıyasla 
yaklaşık yüzde 69 artışla 33 
milyar dolar tutarında hiz-
met ihracatı gerçekleştirir-
ken, yaklaşık 14,5 milyar do-
lar tutarında hizmet ticareti 
fazlası sağlamış olduk.”

THY Sağlık Sektörünü 5 Milyar Dolar İhracat Hedefine Uçuracak
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ULUSLARARASI Hava Kargo 
Bilgi Sağlayıcısı World Air Cargo 
Data’nın (WACD) yayınladığı ha-
ziran ayı verilerine göre; hava kargo 
pazarı yüzde 6,9 oranında daralma 
gösterirken, Turkish Cargo’nun pa-
zar payı yüzde 4,8 olarak gerçekleşti. 
Taşıyıcı, bu başarısıyla WACD liste-
sinde 4’üncü sıraya yükselirken zirve 
için kararlılığını gösterdi.

Turkish Cargo’nun başarılı per-
formansı ile ilgili Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; 
“Turkish Cargo’nun sergilediği bu 
başarı ülkemizi hava kargo sektö-
ründe dünyanın merkezi konumu-
na taşımak için ne kadar kararlı 
olduğumuzu gösteriyor. Bununla 
birlikte, jeopolitik konumumuz ve 
altyapı imkânlarımız da hava kargo 
sektöründe ülkemizi daha önemli 
bir oyuncu konumuna taşıyacak. 
Böylece 2025 yılında, en iyi 3 hava 
kargo markasından biri olma hede-
fimizi planladığımız şekilde gerçek-
leştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Asya, Avrupa ve Ortadoğu 
pazarında ilk sıralarda

Doğu Avrupa pazarında, Amerika, 
Avrupa ve Uzakdoğu’nun en büyük 
markalarını geride bırakarak birinci 
sıraya yükselen Turkish Cargo aynı 
zamanda dünyada her 5 hava kargo-
dan birini taşıma başarısı gösterdi. 
Taşıyıcı, geçtiğimiz yılın aynı döne-
mine göre satış tonaj bazında yüzde 
18 büyüme gerçekleştirdiği Birleşik 
Arap Emirlikleri pazarında 2’nci, 
Hindistan’da ise 3’üncü sırada yer aldı.

Hayata geçirilen stratejiler ile 
2010 yılı sonrası hızlı bir büyüme 
çağına giren Turkish Cargo, küre-
sel hava kargo sektörünün zor bir 
dönemden geçtiği pandemi döne-
minde de pozitif ayrışarak yükseli-
şini sürdürdü. Hava kargo markası 
2010 yılında IATA verilerine göre; 
dünyada 33’üncü sırada yer alırken 
2017 yılında WorldACD verilerine 
göre yüzde 3,2 pazar payı ile 10’un-
cu sırada, 2022 yılının haziran ayı 
datalarına göre ise 4,8 pazar payı ile 
4’üncü sırada yer aldı.

Avrupa’nın en başarılı 
hava kargo taşıyıcısı oldu

Uluslararası Hava Taşımacılığı 
Birliği (IATA) tarafından her yıl 
yayınlanan Dünya Hava Taşımacı-
lığı İstatistiklerine göre Türk Hava 
Yolları’nın yükselen lojistik markası 
Turkish Cargo, toplam taşıma per-
formansı ile hava kargo şirketleri 
arasında Avrupa’da birinci, dünyada 
4’üncü sırada yer aldı.

Başarılı marka, FTK (Freight Ton-
ne Kilometres - Kilometrelendirilmiş 
Tonaj) verilerine göre 2021 yılında 9,2 
milyon ton kilometrelik taşıma per-
formansı göstererek iş hacmini yüzde 
32 oranında artırdı ve Avrupa’nın ön-
de gelen hava kargo markalarını geri-

de bırakarak zirveye yükseldi.
Turkish Cargo’nun başarılı perfor-

mansı ile ilgili Türk Hava Yolları Yö-
netim Kurulu ve İcra Komitesi Başka-
nı Prof. Dr. Ahmet Bolat; “Dünyanın 
en hızlı büyüyen hava kargo markası 
olarak tedarik zincirine sağladığımız 
katkılar ile hava kargo sektörüne de-
ğer katmaya ve küresel ticaretin reka-

bet gücünün artırılmasında üstlen-
diğimiz kritik rolümüzü kararlılıkla 
sürdürmeye devam ediyoruz. Turkish 
Cargo’nun Avrupa’da sergilediği bu 
başarıyı dünyanın her yerine taşıya-
rak 2025 yılında dünyanın ilk 3 hava 
kargo markasından biri olma hedefi-
mize doğru hızla ilerliyoruz.” ifadele-
rini kullandı.

Turkish Cargo Küresel Hava Kargo
Taşıyıcıları Arasında 4’üncü Sıraya Yükseldi

Birinci sayfadaki haberin devamı



DEMİRYOLU

16
AĞUSTOS 2022

son bulduğunda dahi Orta 
Koridor’u öncelikle tercih 
edilen bir alternatife dönüş-
türebiliriz. Bildiğiniz gibi 
hükümetimiz büyük ekono-
milerin can damarları olan 
ulaştırma ve haberleşme alt-
yapılarının gelişimine özel 
önem veriyoruz.”

183 milyar dolarlık ulaş-
tırma ve altyapı yatırımının 
hayat geçirildiğini aktaran 
Karaismailoğlu, bu yatırımlar 
sayesinde Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu hattı ve İstanbul 
Boğazı’nın altından Marma-
ray ile kesintisiz demiryolu 
erişiminin sağlandığını kay-
detti. Ulaştırma Bakanı Ka-
raismailoğlu, “Dünyanın en 
önemli projelerinden Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü, 1915 
Çanakkale Köprüsü, İstanbul 
Havalimanı gibi yatırımları-
mızla bölgemizdeki insan ve 

yük hareketliliğinin merke-
zine yerleştik. Ulaştırma ve 
Lojistik Ana Planımız kapsa-
mında, 2035 ve 2053 yıllarına 
kadar tamamlayacağımız ve 
bölgemizi destekleyecek alt-
yapı projelerimiz bulunuyor. 
Asya ile Avrupa arasındaki ti-
caret hacmi 2021 yılında 828 
milyar doları aştı. 2053 plan-
lamamız çerçevesinde, sizlerle 

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
Özbekistan’da düzenlenen 
Türkiye-Özbekistan-Azer-
baycan Ulaştırma, Dışiş-
leri ve Ticaret Bakanları 
Toplantısı’na katıldı. Ka-
raismailoğlu, “Ulaştırma 
altyapısının; ekonomik 
gelişmenin lokomotifi ol-
duğu bilinciyle ülkemiz ve 
bölgemiz için öncelikli pro-
jelerimizi hayata geçiriyo-
ruz. Özellikle ülkelerimizin 
ekonomisine, kalkınmasına, 
refahına benzersiz katkılar 
sunacak Orta Koridor’a bü-
yük önem veriyoruz. Türki-
ye, Orta Koridor’da, Asya 
ve Avrupa arasında, güçlü 
bir lojistik ve üretim üssüne 
dönüşerek önemli sorum-
luluklar üstlendi. Çin’den 
Londra’ya kadar uzanan 
tarihi ipek yolunun merke-
zinde yer alan Türkiye’nin 
uluslararası ticaretteki kri-
tik değeri bir kez daha ka-
nıtlandı. The Ever Given 
Gemisi’nin Süveyş Kanalı’nı 
6 gün kapaması küresel ti-
carette onarılması zor ha-
sarlara yol açmıştı. Yüzlerce 
gıda, petrol ve LNG gemisi 
beklemek zorunda kalmıştı. 
Bu olay, dünya ekonomisine 
günlük 9 milyar dolara mal 
olmuştu” değerlendirmesin-
de bulundu.

Orta koridor’u öncelikle 
tercih edilen bir alternatife 

dönüştürebiliriz
Ayrıca Rusya-Ukrayna 

savaşının, kuzey hattının 
güvenliğini sorgular hale 
getirdiğine dikkati çeken 
Karaismailoğlu, öte yan-
dan tüm hesaplamaların da 
Orta Koridor’un rakipsiz-
liğini büyük avantajlarını 
ortaya koyduğunu söyledi. 
“Çin’den Avrupa’ya giden bir 
yük treni, Rusya Kuzey Ti-
caret Yolu’nu tercih ederse; 
10 bin kilometreyi en az 20 
günde kat ediyor” diyen Ka-

raismailoğlu, konuşmasına 
şöyle devam etti:

“Gemiyle Süveyş Kanalı 
üzerinden Güney Koridor’u 
kullanırsa 20 bin kilometre 
seyrederek ancak 45 ile 60 
günde Avrupa’ya ulaşabili-
yor. Ancak; aynı tren Orta 
Koridor ve Türkiye üzerin-
den ise 7 bin kilometreyi 12 
günde kat ediyor. İşte Orta 
Koridor Asya ve Avrupa ara-
sındaki küresel ticarette, bu 
denli avantajlı ve güvenli. 
Bölgemiz için kilit önem-
deki bu gelişmeler, bizlere 
Orta Koridor güzergahını 
daha da etkin hale getirerek 
diğer yolları tercih eden yük 
akışını burada tutmamız için 
fırsatlar sunuyor. Açılan fır-
sat pencerelerini değerlendi-
rebilmek için kısıtlı süremiz 
olduğunun ve ortaya çıkan 
talebe hızla cevap vermemiz 

gerektiğinin özellikle altını 
çizmek istiyorum. Sorunları 
tespit etmek ve çözüm üret-
mek için dost ve kardeş ül-
keler olarak ortaklığımızı ve 
eşgüdümlü çalışmalarımızı 
daha da verimli kılmalıyız. 
Böylece Orta Koridor’u 
daha karlı ve hızlı bir alter-
natif haline getirebilir. Di-
ğer koridorlardaki sorunlar 

çıkarmayı hedefliyoruz. Böy-
lelikle; yurt dışına yük taşı-
macılığında da demiryolunun 
payını 10 kat daha yükseltmiş 
olacağız” ifadelerini kullandı.

Orta koridor boyunca 
güzergahın rekabetçiliğini 

artıracak tedbirler almalıyız
Türkiye olarak, Asya-Av-

rupa ticaretinden azami fay-
dayı elde etmek için devlet 
aklıyla, tüm kaynaklarla ve 
üstün bir gayretle çalıştıkla-
rını anlatan Karaismailoğ-
lu, Orta Koridor boyunca 
güzergahın rekabetçiliğini 
artıracak tedbirler alınma-
sının hayati önem taşıdığını 
vurguladı. Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanı Karaismailoğlu, 
“Bölgemiz için yeni projelere 
yatırım yapmanın yanı sıra, 
var olan demiryolu sistemini 
geliştirmek ve darboğazları 
ortadan kaldırmak için de 
çalışmalıyız. Türkiye olarak, 
irade göstermeye ve darbo-
ğazları tespit ederek iyileştir-
mek için çalışmaya her zaman 
hazır olduğumuzu özellikle 
ifade ediyoruz. Karayolları 
sektörü açısından baktığı-
mızda da çözümlenmesi ge-
reken konular mevcut. Geçiş 
belgelerinin ve alınan ücret-
lerin, hala nakliyecilerin önü-
ne çekilmiş bir set oluştur-
duğunu görüyoruz. Ülkeler 
arası ticaretin gelişmesi ve 
ekonomilerimizin büyümesi 

adına; ikili ve transit taşıma-
cılığın serbestleştirilmesi ve 
geçiş ücretlerinin kaldırılma-
sı yönünde adımlar atılmasını 
dostlarımıza tavsiye ediyo-
ruz. Aramızda Taşımacılığı 
serbestleştirdiğimiz ülkelerle 
harikulade sonuçlar alıyoruz. 
Aynı kolaylık ve verimi siz 
değerli meslektaşlarımızla da 
tecrübe etmek istiyoruz. Dost 
ve kardeş ülkelerimizin de 
çok iyi bildiği üzere; birlikte 
hareket edebildiğimiz ölçüde 
güçlüyüz. Öte yandan, Orta 
Koridor’un rekabetçiliğinin 
önünde duran, mercek altına 
almamız gerek bir diğer engel 
ise Hazar Denizi geçişleri. 
Yüksek maliyetler ve kısıtlı 
yük kapasitesi nedeniyle, Ha-
zar Denizi üzerinden taşıma-
cılık yapmak tercih edilebilir-
likten uzak kalıyor. Geçen ay 
Türkiye, Azerbaycan ve Ka-
zakistan olarak, bugün bura-
da bulunduğumuz amaçla bir 
araya geldiğimizde, sorunun 
çözümüne yönelik olarak bir 
çalışma grubu oluşturduk. 
İnanıyorum ki, bu çalışma 
grubunun alacağı tedbirler 
Hazar Denizi’ne kıyısı olma-
yan ülkelerin de faydasına so-
nuçlar doğuracaktır. Dolayı-
sıyla, Özbek kardeşlerimizin 
bu sürece sağlayacakları kat-
kılara her zaman açık oldu-
ğumuzu belirtmek isterim” 
şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI 
Kararnamesi’yle Devlet De-
miryolları Genel Müdürlüğü 
ve Yönetim Kurulu Başkan-
lığına atanan Hasan Pezük,  
göreve başladı.

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakan Yardımcısı Enver 
İskurt’un katıldığı törende 
görevi Metin Akbaş’tan devir 

alan Hasan Pezük, ülkemizin 
köklü kuruluşlarından olan 
demiryollarını daha ileriye 
taşımak için var güçleriyle ça-
lışacaklarını söyledi.

Törende konuşan Ulaştırma 
ve Altyapı Bakan Yardımcısı 
Enver İskurt, hizmetlerinden 
dolayı Metin Akbaş’a teşekkür 
ederek yeni görevinde Hasan 

Pezük’e başarılar diledi.
Vekaleten yürüttüğü göre-

vini gönül rahatlığıyla devret-
tiğini belirten Metin Akbaş 
ise çalışma arkadaşlarına te-
şekkür ederek bundan sonra 
da demiryollarına hizmet 
edeceğini söyledi.

Demiryollarının 166 yıllık 
kadim bir çınar olduğunun 

altını çizen TCDD Genel 
Müdürü Hasan Pezük ise 
Türkiye’nin göz bebeği ku-
rumlarından olan demiryol-
larını daha ileri taşımak için 
mesai arkadaşlarıyla birlikte 
var güçleriyle çalışacaklarını 
ifade etti. Kendilerine bu gü-
zide kurumda hizmet etme 
fırsatı veren Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’a te-
şekkür eden TCDD Genel 
Müdürü Hasan Pezük, yeni 
görevlerinde en büyük des-
teklerinin demiryolcuların 
bilgi ve tecrübeleri olacağını 
vurguladı. Konuşmaların ar-
dından TCDD Genel Müdü-
rü Hasan Pezük, yeni görevi-
ne başladı.

de ortak çalışmalar yaparak 
her birimizin bu pastadan al-
dığı payı artırmayı, bölgemizi 
dünyada söz sahibi konuma 
yükseltmek amacındayız. Bu 
hedeflerimizle Türkiye’nin 
lojistik kabiliyetini; çevreci, 
sürdürülebilir, verimli ve dü-
şük maliyetli, yani her anlam-
da avantajlı konuma getire-
ceğiz. Bunların sadece bizler 
için değil, tüm dost ve kardeş 
ülkeler için artı değer getire-
ceğini biliyoruz; her zaman 
‘kazan-kazan’ ilkesi ile ilerli-
yoruz” dedi.

Yük taşımalarında demir-
yolu payını yaklaşık yüzde 
22’ye çıkarmayı hedefliyoruz

Bunun için ulaşım ve ile-
tişim stratejilerini küresel ve 
bölgesel şartlar ışığında her 
daim güncel tutmaya gayret 
ettiklerini aktaran Karaisma-
iloğlu, Ulaştırma ve Lojistik 
Ana Planı çerçevesinde 2053 
yılına kadar toplam 8 bin 
554 kilometrelik yeni demir-
yolu güzergahı planlayarak, 
toplam demiryolu ağının 28 
bin kilometrenin üzerine çı-
karılmasının hedeflendiğini 
belirtti. Karaismailoğlu; “Bu 
çerçevede, önümüzdeki 30 
yılda yapmayı planladığımız 
198 milyar dolarlık yatırımda 
en büyük payı demiryolu sek-
törüne ayırarak, yük taşımala-
rında yüzde 5 olan demiryolu 
payını yaklaşık yüzde 22’ye 

Yurtdışına Yük Taşımacılığında
Demiryolunun Payı 10 Kat Yükselecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesine 
öncelik verdiklerine dikkati çekerek, “Hazar 
Denizi taşımaları bizleri kombine taşımacılık 
çözümlerini kullanmaya yöneltiyor” dedi.  

TCDD’nin Yeni Genel Müdürü Hasan Pezük Oldu
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Limanlarda 978 bin 7 TEU 
konteyner elleçlendi

2022 yılı Temmuz ayında 
limanlarda elleçlenen kontey-
ner miktarı bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde1,8 aza-
larak 978 bin 7 TEU olarak 
gerçekleşti. 2022 yılı Ocak-
Temmuz döneminde ise li-
manlarımızda elleçlenen kon-
teyner miktarı bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde2,1 
artarak 7 milyon 365 bin 437 
TEU oldu.

Dış ticarette taşınan kon-
teyner miktarı yüzde1,7 arttı 
Temmuz ayında limanlarda 

OCAK-TEMMUZ döne-
minde ise limanlada elleçle-
nen yük miktarı bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 
yüzde 6,6 artarak 319 milyon 
687 bin 305 ton olarak ger-
çekleşti. 2022 yılı Temmuz a-
yında limanlarda gerçekleşti-
rilen ihracat amaçlı yükleme 
miktarı bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 3,2 artarak 
12 milyon 495 bin 152 ton, 
ithalat amaçlı boşaltma mik-
tarı ise bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 11,4 artarak 
21 milyon 424 bin 289 ton 
olarak gerçekleşti. Temmuz 
ayında dış ticaret taşımaları 
bir önceki yılın aynı ayına gö-
re yüzde 8,3 artarak 33 mil-
yon 919 bin 441 ton olarak 
gerçekleşti.

Kabotaj’da taşınan yük 
miktarı yüzde14,4 arttı
2022 yılı Temmuz ayında 

limanlarda denizyolu ile ya-
pılan transit yük taşımaları 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde6,7 azalarak 6 
milyon 233 bin 559 ton ol-
du. Temmuz ayında kabotaj-
da taşınan yük miktarı ise 6 
milyon 45 bin 493 ton ile bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde14,4 arttı.

En fazla ihracat yapılan ülke 
Amerika oldu 

2022 yılı Temmuz ayında 
denizyolu ile yapılan ihracat-
ta en fazla yük elleçlemesi 1 
milyon 617 bin 466 ton ile 
Amerika’ya yapılan taşımalar-
da gerçekleşti. Amerika’yı sıra-
sıyla 1 milyon 260 bin 766 ton 
ile İtalya’ya ve 1 milyon 70 bin 
583 ton ile İspanya’ya yapılan 
taşımalar takip etti. Amerika’ya 
giden yüklerin 25 bin 122 tonu 
(yüzde1,6’sı) Türk bayraklı ge-
milerle, 1 milyon 592 bin 344 
tonu ise (yüzde98,4’ü) yabancı 
bayraklı gemilerle taşındı.

ki yılın aynı ayına göre yüz-
de25,0 azalarak 148 bin 912 
TEU oldu. Temmuz ayında 
kabotajda elleçlenen kontey-
ner miktarı da bir önceki yı-
lın aynı ayına göre yüzde36,2 
artarak 73 bin 226 TEU ola-
rak gerçekleşti.

2022 yılı Temmuz ayın-
da limanlarda elleçlenen 
dış ticarete konu 755 bin 
869 TEU konteynerin 
yüzde11,6’sı Türk bayraklı 
gemilerle taşındı. Temmuz 
ayında Türk bayraklı gemi-
lerde elleçlenen dış ticarete 
konu konteyner miktarı bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde32,8’si artışla 87 bin 
342 TEU, yabancı bayraklı 
gemilerde elleçlenen dış tica-
rete konu konteyner miktarı 
ise bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde1,3 azalışla 668 
bin 527 TEU oldu.

Boş konteyner elleçlemeleri 
yüzde10,4 arttı

Konteyner cinslerine göre 
konteyner elleçleme rakam-
larına baktığımızda, 2022 yılı 
Temmuz ayında limanlarda 
elleçlenen dolu konteyner 
miktarı bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde5,7 azalarak 
708 bin 948 TEU oldu. 

Temmuz ayında limanlar-
da elleçlenen boş konteyner 
miktarı ise bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde10,4 ar-
tarak 269 bin 59 TEU olarak 
gerçekleşti. Temmuz ayında 
limanlarda elleçlenen toplam 
978 bin 7 TEU konteynerin 
yüzde26,4’ünü (258 bin 591 
TEU) 20’ lik konteynerler, 
yüzde73,3’ünü (716 bin 988 
TEU) 40’ lık konteynerler 
ve yüzde0,2’sini (2 bin 428 
TEU) de 40’ den büyük kon-
teynerler oluşturuyor.

elleçlenen dış ticarete konu 
konteyner miktarı bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde1,7 
artarak 755 bin 869 TEU 
oldu. Temmuz ayında liman-
larımızda gerçekleştirilen ih-
racat amaçlı konteyner yük-
lemeleri bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde0,4 artarak 
361 bin 322 TEU, ithalat a-
maçlı konteyner boşaltmaları 
da bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde2,9 artarak 394 bin 
547 TEU olarak gerçekleşti.

2022 yılı Temmuz ayında 
limanlarda elleçlenen transit 
konteyner miktarı bir önce-

Elleçlenen Yük Miktarı
7 Ayda 319.6 Milyon Tonu Aştı

DENİZYOLU İLE YAPILAN İHRACATTA İLK 5 ÜLKE (TEMMUZ 2022)
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 2022 yılı Temmuz ayına ilişkin 
konteyner ve yük istatistiklerini yayımladı.  Buna göre Temmuz ayında limanlarda elleçlenen 
yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 artarak 46 milyon 198 bin 493 tona 
ulaşırken, elleçlenen konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 
artarak 7 milyon 365 bin 437 TEU oldu.  

KARAYOLUYLA Taşınan 
Yüklerin Denizyoluna Ak-
tarılmasının Desteklenmesi 
Hakkında Yönetmelik Res-
mi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. Yönetmelik 
ile denizyolu taşımacılığının 
kombine taşımacılıktaki pa-
yının artırılması, RO-RO ta-
şımacılığın geliştirilmesi, yeni 
taşıma koridorları oluşturarak 

sınır kapılarında beklemelerin 
azaltılması, çevre dostu taşı-
macılık sistemlerinin güçlen-
dirilmesi amaçlanıyor. Daha 
rekabetçi fiyatlar ile Türkiye 
limanlarının kullanım oranı 
ve denizyolu ile gerçekleş-
tirilen ihracatın artırılması, 
karayolu ve otoyollardaki 
bakım onarım maliyetlerinin 
düşürülmesi, karayolu nakli-

yecilerine tokometre avantajı 
sağlanması ile araçların ba-
kım-onarım maliyetlerinin 
düşmesi ve araçların karayo-
lundan çekilerek denizyoluna 
aktarılması sonucu araç sa-
hiplerine amortisman avantajı 
sağlanması hedefleniyor.

Düzenlemeye göre geminin 
sefer yaptığı her 10 deniz mili 
için Türk bayraklı gemilerin 

donatımına taşıdığı yük birimi 
(römork, yarı römork, tanker) 
başına 2 dolar karşılığı Türk 
Lirası ile ödeme yapılacak. 
Mesafenin 20 milin altında ol-
ması halinde yük birimi başına 
20 dolar olarak uygulanacak. 
Türk bayraklı RO-PAX gemi-
lerinin donatanlarına ise gemi-
nin sefer yaptığı her 10 deniz 
mili için yük birimi (tır, dorse) 

başına 3 dolar ödenecek. 
Mevcut hatlara ve bu hat-

ların devamı niteliğinde ku-
rulan hatlara Düzenle Sefer 
Desteği verilmeyecek. Ancak 
mevcut hatlar için aylık sefer 
sayısını yüzde 50 artırılması 
halinde, destekten yararlanı-
labilecek. Yeni hatlarda ayda 
asgari dört sefer zorunluluğu 
bulunurken, destek belgesi 
her bir gemi için iki yıl süre 
için düzenlenecek. Doğal 
afet dahil, herhangi bir müc-
bir sebep olmaksızın sefere 
başlanmaması veya programa 
uyulmaması halinde, desteğe 
ilişkin belge iptal edilecek. 

Aranan şartlar 
Yönetmelik hükümlerin-

den yararlanmak isteyen tüzel 
kişi gemi sahibi ve işleticilerin 
6102 sayılı Türk Ticaret Ka-
nunu hükümlerine göre kurul-
muş olması ve ana sözleşmede 
deniz taşımacılığı faaliyetinin 
belirtilmiş olması gerekiyor. 
Ayrıca gemi üzerinde sefere 
engel olacak sabıka kaydı ve 
Türkiye’nin taraf olduğu ulus-
lararası örgütler tarafından 
alınmış yaptırım kararının 
olmaması şartı da aranacak. 
Destek, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı döner sermaye işlet-
mesi bütçesinden karşılanacak.

RO-RO Taşımacılığına Yeni Hat Desteği RO-RO taşımacılığının desteklenmesini 
kapsayan yönetmelik yayınlandı. 
Düzenlemeyle yeni hatlarda her 10 deniz mili 
için römork-tanker başına 2 dolar Düzenli 
Sefer Desteği verilecek. Mevcut hatlar aylık 
sefer sayısını yüzde 50 artırılması halinde, 
destekten yararlanılabilecek.  
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DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİ-
DER iş birliği ile hayata geçirilen 
“Kadın İçin Taşıyoruz” projesi, Dünya 
Gazetesi’nin desteği ile ikinci yılında 
Anadolu’daki iş dünyasının ileri gelen-
leri ve kadın ihracatçılarla dijital pa-
neller aracılığıyla buluşmayı sürdürü-
yor. Paneller serisi farklı şehirlerdeki 
ihracatçılarla, sınırlarını Avrupa’dan, 
Kuzey Afrika’ya kadar genişleten pro-
jenin kadın girişimcilere kazandırdık-
larını ve lojistikteki yeni fırsatları her 
açıdan ele alıyor. Son olarak serinin 
Akdeniz ayağındaki durağı ikinci kez 
liman kenti Mersin oldu. 

Akdeniz coğrafyasının ve 
Türkiye’nin en önemli limanlarından 
biri olan liman kenti Mersin’deki ge-
mi yatırımlarını da sürdüren DFDS 
Akdeniz İş Birimi, geçtiğimiz yıl 3. 
gemisini de Türkiye’nin ihracatında 
büyük payı olan bölge ihracatçısının 
hizmetine sunarken, bölgedeki kadın 
ihracatçılara “Kadın İçin Taşıyoruz” 
projesiyle destek sunuyor.

“Kadın İçin Taşıyoruz- Anadolu 
Buluşmaları” Mersin buluşmasına 
KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi 
Seren Sungur Saral, Berdan Civa-
ta CEO’su Zeynep Şemsi Aysalar, 
DFDS Akdeniz İş Birimi İtalya Rota 
Direktörü Ayberk Eskin ve Mersin 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Hakan Sefa 

BORUSAN Limanı, Borusan 
Holding’in öncülüğünde yürütü-
len “Borusan Eşittir” hareketine 
sağladığı katkılarla Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerinden toplumsal 
cinsiyet eşitliği odaklı çalışmalarına 
devam ediyor. Borusan’ın sürdürüle-
bilirlik başlıkları olan iklim, insan ve 
inovasyon odak alanlarından insan 
başlığı altında sürdürülen toplumsal 
cinsiyet eşitliği merkezli çalışmalar-
la iş hayatındaki tüm karar alma ve 
uygulama süreçlerinde toplumsal 
cinsiyet eşitliğini gözetme, eşitsiz-
lik durumlarını ortadan kaldırmaya 
yönelik kapsayıcı politikalar benim-
seme ve bu yönde adım atma konu-
sunda taahhütte bulunuluyor. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğini her a-
landa sağlamayı kurumsal bir sorum-
luluk olarak gören Borusan Limanı, 
bu amaçla yaptığı çalışmalar sonu-
cunda Gemlik Bölgesi’ndeki diğer 
limanlara kıyasla saha operasyonla-
rında en çok kadın çalışan oranına 
sahip liman konumunda yer alıyor. 

Çakır panelist olarak katıldı. Toplan-
tıda moderatörlük görevini Dünya 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Yazarı Hakan Güldağ üstlendi.

Panelde DFDS Akdeniz İş Birimi 
İtalya Rota Direktörü Ayberk Es-
kin, DFDS Akdeniz İş Birimi olarak 

KAGİDER ile iş birliği içerisinde 
devam ettirdikleri projede esas ola-
rak kadın girişimciler ile DFDS 
Akdeniz İş Birimi müşterileri olan 
uluslararası nakliyecileri buluştur-
duklarını ve projenin sınırlarını bu 
kapsamda daha da genişlettiklerini 

belirtti. Bu doğrultuda 47 çözüm 
ortağı ile 14 kadın girişimcimizin 
ihracat ürünlerinde toplam 24 ta-

şıma gerçekleştirdiklerini ve kadın 
girişimcilere verdikleri desteği sür-
düreceklerini sözlerine ekledi.

“Kadın İçin Taşıyoruz” Projesi 
Mersin’deki İhracatçılarla
Yeniden Buluştu

Borusan
Limanı’ndan
Kız Öğrencilere
Destek
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MERCEDES-BENZ Türk, 
elektrikli kamyonlar için yük-
sek voltaj şarj dolum istas-
yonu kurulumu ile elektrikli 
geleceğe ilerlemeye devam 
ediyor. Otomotiv dünyasın-
da gündemi belirleyen elekt-
rik dönüşümü konusunda 
önemli bir çalışmaya imza 
atan şirket, Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda iki adet 350 
kW’lık şarj ünitesi kurdu. 

Türkiye’de ağır vasıta araçlar 
için 350 kW kapasitede kuru-
lan ilk şarj istasyonu olma özel-
liğine sahip olan yeni şarj üni-
teleri, Mercedes-Benz Kamyon 
Üretim Mühendisliği Başkanı 
Prof. Uwe Baake ve Mercedes-
Benz Türk Kamyon Ar-Ge 
Direktörü Melikşah Yüksel’in 
katılımıyla devreye alındı.

Yeni kurulum ile şirketin Ar-
Ge Merkezi, Mercedes-Benz 
yıldızı taşıyan kamyonların 
tüm dünyadaki ‘tek uzun yol 
testi merkezi’ görevine ek ola-
rak, sıfır emisyon hedefi kap-

FARKLI ön tasarımı, yüksek 
taşıma kapasitesi ve artan sü-
rüş konforuyla dikkat çeken 
Fuso Canter, kamu, inşaat, 
lojistik, gıda gibi Türkiye e-
konomisinin bel kemiği olan 
farklı sektörlerde, araç sahip-
lerine büyük maliyet avantajı 
oluşturmaya hazırlanıyor.

Son dönemde yurt içinde 
ve yurt dışında gerçekleştir-
diği önemli büyüme ham-
leleriyle dikkat çeken Tem-
sa, Türkiye’de ürettiği Fuso 
Canter’in yenilenen model-
lerini tanıttı. Son 30 yıldır 
Temsa distribütörlüğünde 
Türkiye pazarında önemli ba-
şarılara imza atan Fuso Can-
ter, yenilenen yüzüyle yollara 
çıkmaya hazırlanıyor.

Pandemi dönemini de 
kapsayan 2019 ve 2020 yıl-
larında yaklaşık yüzde 40’lık 
bir daralma yaşayan fakat 
normalleşme adımlarıyla bir-
likte yeniden yükselişe geçen 

samında elektrikli araçların yol 
testi merkezlerinden biri olma 
görevini de üstlendi. Sürdürü-
lebilirlik açısından önemli bir 
dönüm noktası olan elektrikli 
şarj istasyonlarının faaliyete 
alınması ile elektrikli araçların 
da uzun yol testleri Aksaray 
Ar-Ge Merkezi tarafından ger-
çekleştirilip onaylanacak. Bu 
kapsamda elektrikli kamyon-
ların Ar-Ge süreci için Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda iki adet 
350 kW’lık şarj ünitesi kuran 
şirket, gerçekleştirdiği açılışla 
birlikte söz konusu şarj ünite-
lerini Ar-Ge ekibinin hizmeti-
ne sundu.

Konu hakkında değerlendir-
mede bulunan Mercedes-Benz 
Kamyon Üretim Mühendisliği 
Başkanı Prof. Uwe Baake, “Da-
imler Truck’ın önemli mer-

hafif kamyon pazarının önde 
gelen oyuncularından biri 
olan Fuso Canter’in kamyon 
ve kamyonet segmentlerin-
de toplam 8 farklı modeli 
bulunuyor.  Fuso Canter’in 
tüm kullanıcılar tarafından 
takdir edilen sağlam yapısı 
ve düşük araç ağırlığı saye-
sinde fark yaratan yüksek 
taşıma kapasitesi ve ulaşılan 
yakıt tasarrufu ile araç sa-
hiplerine önemli bir maliyet 
avantajı sağlıyor. Teknolojik 
izler taşıyan yeni yüzü ile Fu-
so Canter, LED teknolojisi 
kullanılan gündüz farları ve 
sis farları ile dikkat çekerken, 
kısa hava emiş menfezi ve ye-
ni sinyal tasarımı ile estetik 
ve akıcı görünüyor. Körüklü 
sürücü koltuğu ile konfor 
arayan müşterilerin bir nu-
maralı tercihi Fuso Canter, 
opsiyonel olarak sunulan do-
kunmatik ekran, geri görüş 
kamerası ve Apple Carplay 

kezlerinden biri olan şirketin 
Ar-Ge Merkezi, sürdürülebilir 
ve karbon nötr taşımacılığın 
geleceği için gerekli alt yapı 
çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor. Bugün burada 
hizmete aldığımız şarj istas-
yonları ile sıfır emisyon hedefi 
kapsamında elektrikli araçların 
uzun yol testleri Aksaray Ar-
Ge Merkezi tarafından gerçek-
leştirilecek. Ar-Ge ekiplerimi-
zin sorumluluklarına ek olarak 
geliştirdikleri çözümler ve yeni-
likler sayesinde Mercedes-Benz 

donanımları ile kabin içerisi-
ne binek araç teknolojilerini 
taşıyor. Konsolda yer alan 
vites kolu ile kabin içinde 
ferahlık ve geçiş kolaylığı 
sağlayan Fuso Canter, bu er-
gonomik tasarım sayesinde 
uzun kullanımlarda bile sü-
rücüyü yormuyor.

Konuyla ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan Temsa 
CEO’su Tolga Kaan Do-
ğancıoğlu, “2021 yılında 
ortaya koyduğumuz yüzde 
122’lik büyüme performan-
sı, Temsa’nın bu dönemki 
yol haritasının aslında ne 
kadar doğru olduğunu; 
Temsa araçlarının yurt için-
de ve yurt dışında müşte-

ilk adımı iki adet 350 kW’lık 
elektrikli şarj istasyonumuz ile 
attık. Çatı şirketimiz Daimler 
Truck, karbon nötr bir gelecek 
için kullanılacak teknoloji ko-
nusunda stratejimizi belirledi. 
İlerleyen dönemde ürün port-
föyümüz hem batarya elektrik-
li hem de hidrojen bazlı tahrik 
sistemleriyle elektrikli hâle ge-
lecek. 350 kW’lık kapasiteye 
sahip olan ve ağır vasıta araç-
lara hızlı şarj imkânı sağlayan 
şarj istasyonlarımız, Türkiye’de 

rak baktığımızda ise, 2020 
yılında yüzde 9,6 olan pazar 
payımız bugün itibarıyla 
yüzde 16’nın üzerine çıkmış 
durumda. Diğer bir deyişle, 
pazar payımızı son 2 yılda 
yüzde 66 oranında artırdık. 
Ama bunu yeterli görmü-
yoruz. Yenilenen modelleri-
mizle, ilk etapta hedefimiz 
pazar payımızı yüzde 20-25 
bandına yükseltmek ve ar-
dından da 2018 yılındaki 
yüzde 30’lara dayanan paya 
yeniden ulaşmak” ifadeleri-
ni kullandı.

Araçlarla ilgili detaylı bil-
gileri paylaşan Temsa Satış 

ve Pazarlama Genel Müdür 
Yardımcısı Hakan Koralp ise 
şunları söyledi: “3,5 tondan 
8,5 tona kadar uzanan yelpa-
zede 8 farklı modeli bulunan 
Fuso Canter, özellikle yüksek 
taşıma kapasitesi ve düşük 
araç ağırlığı ile rakiplerine 
göre araç sahiplerine ciddi 
bir maliyet avantajı sağlı-
yor. Günümüzün ekonomik 
konjonktüründe, sahip olma 
maliyeti ilk yatırım maliye-
tinden çok daha önemli bir 
konuma gelmiş durumda. Biz 
de Fuso Canter araçlarımız-
da bu maliyet unsuruna çok 
önem veriyoruz.”

yıldızlı kamyonların geleceği 
Türkiye’den belirlenmeye de-
vam edecek” dedi.

Mercedes-Benz Türk Kam-
yon Ar-Ge Direktörü Melik-
şah Yüksel ise, açılış töreninde 
yaptığı konuşmada şunları 
söyledi: “Hoşdere Otobüs Fab-
rikamız ve Aksaray Kamyon 
Fabrikamızda, Daimler Truck 
dünyasının en önemli Ar-Ge 
merkezlerinden iki tanesine 
ev sahipliği yapıyoruz.  Sür-
dürülebilirlik için anahtar rol 
oynayan altyapı çalışmalarında 

riler tarafından ne kadar 
sahiplenildiğini hepimize 
gösteriyor. Yenilenen FU-
SO Canter ile birlikte, bu 
büyüme hikayemizde yeni 
bir sayfa daha açıyoruz. Ti-
cari araç pazarında, geçmiş 
dönemlerdeki başarımızı, 
yenilenen FUSO Canter 
modellerimizle bir kez daha 
göstereceğimize inanıyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

Doğancıoğlu: 
“Pazar bu yıl yüzde 20’ye 

yakın büyüyecek”
Doğancıoğlu pazarla ilgili 

de şu bilgileri verdi: “Geçti-
ğimiz yıl toplam 3 bin 765 
adet olarak gerçekleşen 3.5 
ton -10 ton hafif kamyon 
pazarının yıl sonu itibarıy-
la 4 bin 400 adet civarında 
gerçekleşmesini bekliyoruz. 
Bu da pazarın yüzde 20’ye 
yaklaşan bir büyüme perfor-
mansı sergileyeceği anlamı-
na geliyor. Fuso Canter ola-

Mercedes-Benz Türk 2 Adet
350 Kw’lık Şarj Ünitesi Kurdu

Gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda sürdürülebilirliği ve çevre konusunu 
odağına alan Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda iki 
adet 350 kW’lık şarj ünitesi kurdu. 

30 yıldır faaliyet 
gösteren Türk ticari 
aracı aracına geçişe 
imza Fuso Canter 
yenilendi.  

MERCEDES-BENZ Türk, 
Temmuz ayında tümü Avru-
pa ülkelerine olmak üzere 
293 adet olmak üzere 2022 
yılının ilk 7 ayında ise 6 bin 
802 adet kamyon ihraç etti.

Temmuz ayında Türkiye 
iç pazarına 97 adet kam-
yon, 341 adet de çekici ol-
mak üzere toplam 438 adet 
kamyon satışı gerçekleşti-
ren Mercedes-Benz Türk, 
Türkiye pazarındaki başa-
rılı performansını ihracatta 

da sürdürüyor. Temmuz 
ayında 293 adet kamyon 
ihraç eden şirket, 2022 yılı-

nın ilk 7 ayında ise toplam 
6 bin 802 adet kamyonu 
yurt dışına gönderdi.

Ocak-Temmuz döne-
minde 13 bin adet kam-
yon üreten şirket, yüksek 
standartlarda ve kalitede 
ürettiği kamyonlarını Batı 
ve Doğu Avrupa’da 10’dan 
fazla pazara ihraç ediyor.

Mercedes-Benz Türk, 
2022’nin ilk 7 ayında gös-
terdiği performansı yılın 
geri kalanında da devam 
ettirerek Türkiye kamyon 
pazarındaki konumunu ko-
rumayı hedefliyor.

Mercedes Avrupa’ya İhracatta Gaza Bastı

Yenilenen Fuso Canter Tanıtıldı 

ağır vasıta için bu kapasitede 
kurulan ilk şarj istasyonu olma 
özelliğine de sahip. Mercedes-
Benz Türk Kamyon Ar-Ge 
ekibinin gerçekleştirdiği çalış-
maların Daimler Truck dünya-
sının geleceğinin şekillenme-
sinde önemli bir rol oynamaya 
devam edeceğine inanıyorum. 
Yeni başarılara imza atmak için 
gelecekte de durmaksızın çalış-
mayı sürdüreceğiz. MB Türk 
olarak elektrikli geleceğe tam 
şarj hazırız.”
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OTOMOTIV Sanayii Derneği 
(OSD) Ocak-Temmuz verilerini 
açıkladı. Yılın ilk yedi ayında oto-
motiv üretimi bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 5 artarak 742 
bin 969 adet, otomobil üretimi ise 
yüzde 4 azalarak 434 bin 190 adet 
olarak gerçekleşti. Traktör üreti-
miyle birlikte toplam üretim ise 770 
bin 279 adede ulaştı. Aynı dönem-
de, otomotiv ihracatı adet bazında 
yüzde 3 artarak 526 bin 601 adedi 
bulurken, otomobil ihracatı ise yüz-
de 8 azalarak 298 bin 333 adet oldu. 
Ocak-Temmuz döneminde toplam 
pazar geçen yıla göre yüzde 7 dara-
larak 430 bin 929 adet düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil 
pazarı da yüzde 8 daralarak 319 bin 
313 adet oldu. Son 10 yıllık orta-
lamalar dikkate alındığında Ocak-
Temmuz döneminde toplam pazar 
yüzde 0,5 ve otomobil pazarı yüzde 
1 arttı. Ağır ticari araç pazarı yüzde 
13 artarken, hafif ticari araç pazarı 
ise yüzde 3,5 oranında daraldı.

OSD, Ocak-Temmuz dönemine 
ait üretim ve ihracat adetleri ile pa-
zar verilerini açıkladı. Buna göre, 
yılın yedi ayında toplam otomotiv 
üretimi bir önceki yılın aynı döne-
mine göre yüzde 5 artarak 742 bin 
969 adet, otomobil üretimi ise yüz-
de 4 azalarak 434 bin 190 adet ola-
rak gerçekleşti. Araç grubu bazında 
kapasite kullanım oranları ise hafif 
araçlarda (otomobil + hafif ticari 
araç) yüzde 66, kamyon grubunda 
yüzde 84, otobüs-midibüs grubunda 
yüzde 33 ve traktörde yüzde 62 sevi-
yesinde gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde tica-
ri araç üretimi bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 21 oranında 
artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ti-
cari araç grubunda üretim yüzde 25 
artarken, hafif ticari araç grubunda 
üretim yüzde 20 arttı. Yılın ilk yedi 
ayında, toplam ticari araç üretimi 
308 bin 779 adet olarak gerçekleşti. 
Pazara bakıldığında ise, Ocak-Tem-
muz döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine kıyasla ticari araç pa-
zarı yüzde 3, hafif ticari araç pazarı 
yüzde 5 daralırken, ağır ticari araç 
pazarı yüzde 8 büyüdü.

Toplam pazar 430 bin 929 adet 
düzeyinde gerçekleşti

2022 Ocak-Temmuz döneminde 
toplam pazar yüzde 0,5, otomobil 
pazarı yüzde 1 oranında arttı. Ağır 
ticari araç pazarı yüzde 13 oranında 
artarken, hafif ticari araç pazarı ise 
yüzde 3,5 oranında daraldı. Bu dö-
nemde, otomobil satışlarındaki yer-
li araç payı yüzde 40 olurken, hafif 
ticari araç pazarında yerli araç payı 
yüzde 60 olarak gerçekleşti.

7 ayda 526 bin 601 bin adetlik 
ihracat

Ocak-Temmuz döneminde 
otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine göre adet bazında 
yüzde 3 artarak 526 bin 601 adet 
olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 

otomobil ihracatı ise yüzde 8 aza-
larak 298 bin 333 adet oldu. Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
verilerine göre, otomotiv sanayi 
ihracatı Ocak-Temmuz dönemin-
de toplam ihracatın yüzde 12’sini 
oluşturdu. 

Ihracat 17,6 milyar 
dolara ulaştı

Ocak-Temmuz döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine gö-
re toplam otomotiv ihracatı dolar 

bazında yüzde 5, Euro bazında ise 
yüzde 17 arttı. Bu dönemde, toplam 
otomotiv ihracatı 17,6 milyar do-
lar olarak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı yüzde 7 azalarak 5 milyar 
dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro 
bazında otomobil ihracatı ise yüzde 
3 artarak 4,6 milyar Euro oldu. Yı-
lın ilk yedi ayında dolar bazında ana 
sanayi ihracatı yüzde 4 oranında ar-
tarken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 
7 oranında arttı.

Ağır Ticari Araç Grubunda Üretim Yüzde 25 Arttı
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Elektrikli 
Araçlar İçin 
Üretilen
Lastik
Yelpazesi 
Genişliyor

ULUSLARARASI taşı-
macılıktaki hareketlilik, 
lojistik sektöründeki bü-
yüme ve inşaat sektörün-
deki gelişmeler ağır vası-
ta lastiklerine olan talebi 
artırıyor. Pandeminin ilk 
yılında azalan binek araç 
satışlarıyla daralan las-
tik sektörü, hazirandaki 
normalleşme dönemiyle 
beraber otomotiv satışla-
rında artış yaşandı.

Ağır vasıta lastik pazarı 
Türkiye’de 2021’de 2 mil-
yon adetlik satış rakamına 
ulaşırken pazarın 2022’de 
de yüzde 3 civarında bü-
yümesi bekleniyor. Uz-
manlar uluslararası taşı-
macılıktaki hareketlilik, 
lojistik sektöründeki bü-
yüme ve inşaat sektörün-
deki gelişmelere paralel 
olarak talebin artacağını 
öngörüyor.

Elektrikli otomobil 
pazarı büyümeye devam 
ediyor. Bu ortamda oto-
mobil ve lastik üreticile-
rinin temel gayesi, sürü-
cülerin ihtiyaçlarına ve 
elektrikli araçların gerek-
sinimlerine yanıt veren 
ürünler geliştirmek olu-
yor. Bu doğrultuda las-
tik üreticileri, otomobil 
sektörünün yenilikleri ve 
çevresel kaygılarla birlik-
te gelişen teknolojik zor-
lukların yenilikçi ürünler 
sunuyor.

Prometeon Türkiye 
ve Goodyear gibi sektö-
rünün önde gelen tem-
silcileri dergimiz için 
Türkiye lastik pazarını 
değerlendirken, LASİD 
Genel Sekreteri Erdal 
Kurt, kaplama lastikle il-
gili merak edilen soruları 
dergimize anlattı.

TÜRKIYE lastik endüstrisi-
nin önde gelen şirketi Prome-
teon Türkiye’nin, MEA, Rus-
ya, CIS Pazarlama Direktörü 
Faruk Uslu ile şirketin Tür-
kiye pazarındaki konumunu, 
yatırmalarını ve son dönemde 
öne çıkan yenilikçi ürünlerini 
konuştuk. Uslu, sürdürüle-
bilirlik bakış açısıyla geliştir-
dikleri yenilikçi ürün ve hiz-
metleri sayesinde sektördeki 
liderliklerini yükseltmeye ve 
ihracattaki güçlerini artırmaya 
devam edecektekilerini anlatı. 

Prometeon, hakkında kısaca 
bilgi vererek Türkiye’deki faa-
liyetlerinden söz eder misiniz?

Tüm dünyada yük ve yolcu 
taşımacılığı için endüstriyel 
ve ticari lastik odaklı üretim 
yapan tek global şirket olan 
Prometeon Tyre Group; ikisi 
Brezilya’da, biri Mısır’da ve bi-
ri Türkiye’de olmak üzere dört 
fabrikası, İtalya, Brezilya ve 
Türkiye’de üç Araştırma-Ge-
liştirme Merkezi ve Mısır’da 

bir Geliştirme Merkezi ile fa-
aliyet gösteriyor. 2017 yılına 
kadar Pirelli Grubu bünyesin-
de yer alan Prometeon Tyre 
Group, o tarihten bu yana ba-
ğımsız olarak beş kıtada yak-
laşık 8 bin çalışanı ile ürettiği 
ürünleri 160 ülkeye ulaştırı-
yor. Başta Pirelli olmak üzere 
Formula ve Pharos markala-
rının lisanslı olarak üretim 
ve satışını gerçekleştiren Pro-
meteon Tyre Group; Anteo, 
Eracle ve Tegrys markalarının 
da yaratıcısı olarak kamyon, 
otobüs, iş makinesi lastikle-
rini Prometeon mühendisliği 
ile üretiyor. 

1960 yılında Kocaeli’nde 
kurulan Türkiye’nin ilk las-
tik fabrikasını yöneten ve 
yaklaşık 2 bin kişiye istihdam 
yaratan Prometeon Türkiye 
ise yaklaşık 75 ülkenin için-
de bulunduğu “Türkiye, AF-
ME (Afrika-Orta Doğu), 
Rusya ve CIS (Orta Asya ve 
Kafkaslar)” Bölgesi’nin yö-
netim merkezi konumunda 

yer alıyor. Prometeon Tyre 
Group’un 2017-2020 yılları 
arasında Türkiye’ye yaptığı 
120 milyon dolarlık yatırım 
ile bugün, yıllık 1.5 milyon 
adet ticari lastik üretiyor ve 
üretimimizin yüzde 50’sin-
den fazlasını ihraç ediyoruz. 

Dünyada ve ülkemizde gide-
rek yaygınlaşan ve her geçen 
gün yollarda sayısı artan e-
lektrikli araçlar için tasarla-
nan ürünlerinizi öğrenebilir 
miyiz? Bu ürünlerde öne çı-
kan teknolojiler neler?

Prometeon Türkiye ola-
rak, otomotiv endüstrisinde 
yaşanan teknolojik gelişme-
leri yakından takip ediyoruz. 
Otomotivde uzun süredir sö-
zü edilen elektrikli/alternatif 
yakıtlı, bağlantılı, otonom 
dönüşüm, artık hepimizin gö-
zü önünde gerçekleşiyor. Çok 
heyecan verici bir dönemden 
geçiyoruz. Dolayısıyla sek-
törün önemli oyuncuları peş 
peşe yeni teknolojilere sahip 
araçlarını piyasaya sürerken 
biz de hibrit ve elektrikli araç-
lara uygun lastikler geliştir-
meye odaklanıyoruz. 

Kocaeli’ndeki üretim tesisi-
mizde 2007’de kurduğumuz ve 

2021’de 15 milyon dolarlık bir 
yatırımla yenilediğimiz Ar-Ge 
Merkezimizde, Prometeon mü-
hendisliği ve teknolojisi ile ge-
lecekte de kritik rol oynayacak 
ürünler geliştirmeye devam edi-
yoruz. Ayrıca hibrit ve elektrik-
li araçlar için orijinal ekipman 
üreticisi olan ağır vasıta ve şehir 
içi otobüs üreticileri ile ortak 
çalışmalarımızı da sürdürerek 
lastik sektöründeki dönüşümde 
ürünlerimizi hep üst seviyelere 
taşımayı hedefliyoruz. 

Şehir içi elektrikli ve hibrit a-
raçlara sahip otobüs filolarının 
ihtiyaçları doğrultusunda geliş-
tirdiğimiz MC: 01 e-URBAN 
ürünümüz, elektrikli araç tor-
ku için tasarlanmış düzenli 
aşınmaya sahip yapısı ile yakıt 
verimliliği, yüksek dayanıklı-
lık ve performans konularında, 
Prometeon’u geleceğe taşıyacak 
adımların habercisiydi. Kısa sü-
re önce de 02 Serisi ile yeni nesil 
premium Prometeon lastikleri-
mizi tanıttık. Pirelli markasıyla 
doğan 02 Serisi, Prometeon 
için ürünlerinde nesil değişimi 
anlamına geliyor. U02 Urban 
e-Pro Multiaxle ile elektrikli ve 
hibrit otobüsler için, sürdürüle-
bilirlik bakış açısıyla önceki se-
rilere göre daha yüksek dönme 

SADECE ürünleriyle değil, 
filolar için geliştirdiği lastik 
servisi çözümü, lastik bakımı 
ve lastik değişimlerinin önce-
den belirlenmesi ve otomatik 
olarak planlaması gibi hizmet-
leriyle de öne çıkan Goodyear, 
geçtiğimiz yıl Türkiye paza-
rında pandeminin getirdiği 
olumsuz koşullara rağmen sa-
tışlarını artırmayı başardı.

Goodyear olarak kendileri-
ni sadece bir lastik üreticisi ya 
da satıcısı olarak değil müşte-
rilerinin ihtiyaçlarına yönelik 
çözüm ve hizmetler üreten 
bir çözüm ortağı olarak gör-
düklerini söyleyen Goodyear 
Türkiye Ticari Lastikler Satış 

Direktörü Temel Doğanay, 
“Başarımızın altında yatan en 
önemli neden, son kullanıcı 
odaklı yaklaşımımız. Anlaş-
malı olarak çalıştığımız filo-
larda en düşük kilometre başı 
lastik maliyetini sağlamaya 
odaklanıyoruz.” dedi.

Goodyear, hakkında kısaca 
bilgi vererek Türkiye’deki faa-
liyetlerinden söz eder misiniz?

Dünyanın en büyük 
lastik şirketlerinden The 
Goodyear Tire & Rubber 
Company’nin, 23 ülke-
de 57 fabrikası, ABD ve 
Lüksemburg’da iki inovasyon 
merkezi ve bünyesinde yakla-
şık 72 bin çalışanı bulunuyor.

The Goodyear Tire & 
Rubber Company’nin Tür-
kiye’deki iştiraki olarak 1961 
yılında kurulan Goodyear 
Lastikleri Türk A.Ş.; bin 
700’ü aşkın çalışanı ile Ada-
pazarı ve İzmit fabrikalarında 
Goodyear, Fulda, Sava, Debi-
ca ve Kelly markaları çatısı 
altında, tüketici lastikleri ve 
ticari lastikler üretiyor. Go-
odyear Lastikleri Türk A.Ş., 
Türkiye’nin en büyük ihra-
catçıları arasında yer alıyor 
ve hisseleri Borsa İstanbul’da 
“GOODY” sembolüyle iş-
lem görüyor.

Dünyada ve ülkemizde gide-
rek yaygınlaşan ve her geçen 
gün yollarda sayısı artan e-
lektrikli araçlar için tasarla-
nan ürünlerinizi öğrenebilir 
miyiz? Bu ürünlerde öne çı-
kan teknolojiler neler? 

Tüketicilerin elektrikli 
araçlara yönelik eğilimi gün 
geçtikçe artıyor. Goodye-
ar olarak elektrikli araçların 
performans beklentilerini 
karşılayan lastikler üretmeye 
devam ediyoruz. 

Dünyanın ilk elektrikli to-
uring otomobil şampiyonası 
FIA ETCR’ın kurucu ortağı 
Goodyear elektrikli araç-
lardaki trendlere öncülük 
ediyor. Goodyear, tamamen 
elektrikli otomobillerin yer 
aldığı FIA ETCR serisinin 
resmi lastik tedarikçisi ola-
rak öne çıkıyor. Bugüne dek 
elektrikli araç üreticileri 33 
farklı ebatta orijinal ekipman 
olarak Goodyear’ı tercih et-
ti. Bunlara bir örnek vermek 
gerekirse Audi markasını 
gösterebiliriz. Audi e-tron 
GT’nin gücü ve performansı, 
performans odaklı ve sürdü-
rülebilir bir aracın ihtiyaç-
larını karşılayacak biçimde 
üretilen Goodyear Eagle F1 
Asymmetric 5 ile en üst dü-
zeye çıkıyor. 

Goodyear’ın Türkiye paza-
rındaki konumunu ve pa-
zardaki büyüme hedeflerini 
detaylandırabilir misiniz?

Goodyear Lastikleri, İs-
tanbul Sanayi Odası’nın 
Türkiye’nin 500 Büyük Sa-
nayi Şirketi sıralamasında 
üretimden satışlar kriterine 
göre Mayıs 2022’de verile-
rine göre güncel sıralamada 
119’ıncu sırada yer alıyor. 
TİM’in (Türkiye İhracatçılar 
Birliği) Türkiye’nin ilk 1000 
İhracatçı Firması listesinde 
Haziran 2022 verilerine göre 
genel sıralamada 87’nci sı-
rada bulunurken, 1 Ağustos 
2022’de açıklanan Capital 
500 sıralamasında ise 167’nci 
sırada yer alıyor.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş 
İzmit ve Adapazarı lokasyon-
larındaki 2 fabrikamızla 61 
yıldan beri ülkemiz ekono-
misine katkıda bulunmaya ve 
Türkiye’nin en büyük ihracat-
çıları arasında yer almaya de-
vam ediyor, başarıdan başarı-
ya koşuyoruz.

2022 yılında da önceki yıl-
lar gibi başarılı işlere imza at-
mayı sürdürüyoruz. 44 ülkede 
4,5 milyar tüketiciyi içinde 
bulundukları pazardaki en 
iyi ürünlere yönlendirip, üre-
ticileri de kalite ve inovasyon 

Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların 
gerektirdiği teknik spesifikasyonları 
karşılamak için lastik üreticileri özel 
ürün imalatına yöneliyor. Minimum 
enerji tüketimi sağlamak için elektrikli 
araç lastiklerinin dönme direncinin 
olabildiğince düşük tutulması gerekiyor.  

PROMETEON HIBRIT VE
ELEKTRIKLI ARAÇLARA 
ODAKLANDI

GOODYEAR TÜRKIYE’DE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Goodyear Türkiye Ticari 
Lastikler Satış Direktörü

Temel Doğanay

Birinci sayfadaki haberin devamı
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direncine ve kilometre perfor-
mansına sahip, bu ürünümüz 
ile kullanıcılara daha dayanıklı 
ve verimli çözümler sunuyoruz.

Tüm 02 Serisi İtalya, Türki-
ye, Brezilya ve Mısır’daki Pro-
meteon Ar-Ge merkezlerinde 
çalışan 150’den fazla Prome-
teon mühendisinin geliştirdiği 
ilk lastik neslini oluşturuyor 
ve lastiklerde Prometeon Mü-
hendisliği anlamını taşıyan 
“Prometeon Engineered” lo-
gosu yer alıyor. U02 Urban 
e-Pro’nun da yer aldığı 02 
Serisi’nde tasarım ve üretimde 
yenilenebilir malzemelerin for-
mülasyonlarına ve kullanımına 
odaklanırken, aynı zamanda 
performanstan ödün verme-
den lastiklerin ağırlığını opti-
mize etmemize imkan sağlayan 
teknolojik çözümlere ve yeni-
likçi süreçlere ağırlık verdik.

 
Prometeon’un Türkiye pa-
zarındaki konumu nedir? 

Prometeon Türkiye olarak 
2017’den bu yana, pazar pa-
yımızda sürekli bir büyüme 
trendine sahibiz. Pandeminin 
etkili olduğu 2020 yılında dahi, 
lastik sektörünün de üzerinde 
bir büyüme kaydederek pazar 
payımızı 3 puandan fazla artır-

dık ve Pirelli marka premium 
ticari lastiklerimizle tek marka-
da pazar liderliğini elde ettik. 
Geçtiğimiz yıl da büyümemizi 
koruduk; pazardaki Pirelli tica-
ri markamız ile tek marka lider-
liğimizi pekiştirdik. Güvenin 
simgesi olan ön aks lastiklerde-
ki pazar liderliğimizi devam et-
tirdik ve yüzde 30’un üzerinde 
paya ulaştık. Şu anda pazardaki 
her 4 lastikten biri, Prometeon 
tarafından üretiliyor. 

Prometeon Türkiye’nin pa-
zardaki büyüme hedeflerini 
detaylandırabilir misiniz?

Türkiye’de ağır vasıta lastik 
pazarı, ülkemizin coğrafi ko-
numu, karayolları taşımacılığı-
nın toplam taşımacılık üzerin-
deki ağırlığı gibi parametreler 
neticesinde, Avrupa’nın en bü-
yüğü olarak konumlanıyor. 
Türkiye’nin coğrafi avantajı 
ülkemizi lojistik üs olma he-
define daha da yaklaştırıyor. 
Bahsettiğim çerçevede biz 
de 2021-2023 döneminde 
ilave yatırım ile kapasitemizi 
1 milyon 850 bin ticari lastiğe 
çıkarmayı ve buna paralel ola-
rak halihazırda 2 bin kişinin 
üzerindeki istihdamımızı da 
artırmayı hedefliyoruz. Sür-

dürülebilirlik bakış açısıyla ge-
liştirdiğimiz yenilikçi ürün ve 
hizmetlerimiz sayesinde sek-
tördeki liderliğimizi yükselt-
meye ve ihracattaki gücümüzü 
artırmaya devam edeceğiz. 

Prometeon ticari araç paza-
rında nasıl bir pazarlama ve 
satış stratejisi uyguluyor?

Prometeon Türkiye olarak, 
endüstriyel ve ticari araç paza-
rında her zaman sahanın nab-
zını tutmayı ve müşterileriyle 
temasını sürdürmeyi odağına 
alan bir kuruluşuz. Örneğin 
2021 yılında Pro Services çö-
züm ailemiz ile yaklaşık 100 
bin lastiğe dokunduk ve 2 bin 
500 civarı yeni müşteri edin-
dik. Öte yandan düzenli pazar 
araştırmaları yaparak piyasa 
dinamiklerini gözden geçiriyo-
ruz. Bu sayede müşterilerin sa-
tın alma arzusundaki kriterler 
ve ne kadar tercih edilir oldu-
ğumuz gibi konularda bilgileri-
mizi taze tutuyoruz. Müşterile-
rimizin ihtiyaç ve beklentilerini 
ilk sıraya yerleştirerek yenilikçi 
ürün ve hizmetler geliştiriyo-
ruz. Orijinal ekipman üreticile-
ri işbirliği ile otomotiv endüst-
risindeki trendleri takip ediyor 
lastik trendlerini geliştiriyoruz.  

Filolara yönelik lastik yöne-
tim sistemi sunuyor musu-
nuz? Filolara için farklı sun-
duğunuz hizmetler var mı?

Prometeon Türkiye olarak 
Pro Services çözüm ailemiz 
ile filolaların lastik konusun-
daki operasyonel süreçleri 
üzerimize alıyoruz. Pro Ser-
vices, lastik konusunda 360 
derece servis ve hizmetler su-
narken, müşterilerimizin ih-
tiyaçlarına yönelik terzi usulü 
yaklaşımla proaktif çözümler 
yaratmamız olanak sağlıyor.  
Bu sayede, onların kendi ana 
işlerine odaklanmalarına ve 
hem operasyonel süreçler 
hem de lastik maliyetlerinde 
tasarruf imkanı sunuyoruz. 

Sektördeki en gelişmiş diji-
tal lastik takip sistemi olan Pro 
Check ile lastiklerin perfor-
mansını kontrol altına alarak, 
filoların lastik verimliliğini en 
üst düzeye çıkarıyoruz. Pro 
Check, hem profesyonel ekip-
lerimiz tarafından yönetilebi-
len hem de müşterilerimizin 
kendi ekipleri tarafından kul-
lanılabilecek kolaylıkta olan, 
gelişmiş ara yüzü ile alanında 
farklılaşıyor. Sadece lastik per-
formansı ile sınırlı kalmayıp, 
stok ve envanter yönetimi ya-

pılabilen, kullanım dışı kalan 
lastiklerin fotoğraflı raporla-
rı da dahil olmak üzere ileri 
seviyede raporlama imkanı 
sunan, geleceğe yönelik lastik 
tüketim tahminleri yaparak 
sağlıklı bütçe yönetimi yapıl-
masına olanak sağlayan basit 
bir yazılımdan öte, gelişmiş 
bir iş modelidir.

Merkezi faturalandırma 
sistemi olan Pro Management 
ile filolar faturalama konu-
sunda her Prometeon yetkili 
satıcısından aynı fiyat, teklif 
ve koşullarda hizmet alabilme 
imkanı buluyor. Bu sayede 
müşterilerimizin hem farklı 
fiyat sürprizi ile karşılaşması-
nın önüne geçiyoruz hem de 
sunduğumuz hizmetin kalite-
sini standart hale getiriyoruz.

7/24 ağır vasıta yol yar-
dım hizmetimiz Pro Time ile 
Türkiye’nin ya da Avrupa’nın 
neresinde olursa olsun, lastik 
kaynaklı yaşanılan yolda kalma 
durumunda, filolara en uygun 
hizmeti yerinde veya en yakın 
servis noktasında sunuyoruz. 
Talebi aldığımız andan itiba-
ren en fazla iki saat içinde araca 
müdahaleye başlanmasının sağ-
landığı Pro Time hizmetimiz, 
gerek yarattığı müşteri mem-

nuniyeti gerekse kaliteli hizmet 
anlayışı sayesinde filo müşte-
rilerimiz tarafından her geçen 
gün daha fazla tercih ediliyor.

Prometeon’un lastik kap-
lama hizmeti Pro Retread 
ile yeni lastik üretim kalitesini 
destekleme, optimize edilmiş 
Prometec kaplama desen yelpa-
zesi ve seçilmiş en iyi kaplama 
noktalarından oluşan bir lastik 
kaplama servis ağı gibi konula-
ra odaklanıyoruz. Pirelli marka 
lastiklerimiz ile aynı desenlere 
sahip Prometec kaplamamız 
sunduğumuz kaplama garantisi 
hizmetimiz ile sektörde tercih 
sebebi olmaktadır.

için ödüllendiren ve alanında 
dünyanın en önemli ödülle-
rinden biri olan Yılın Seçilmiş 
Ürünü programında önemli 
bir ödüle sahip olduk.  Dört 
mevsim lastiği kategorisinde 
2022 Yılının Seçilmiş Ürünü 
Ödülü, Goodyear’ın yeni ne-
sil dört mevsim lastiği Eagle 
Sport 4Seasons’a verildi.

2021, bizim için başarılarla 
dolu bir yıl oldu. Türkiye pa-
zarında pandeminin getirdiği 
zorluklara rağmen satışlarımı-
zı artırmayı başardık. Pazarın 
üzerinde büyüme sağlayarak 
konumumuzu sağlamlaştırdık. 
Müşterilerimizin beklenti ve 
talepleri doğrultusunda hayata 
geçirdiğimiz ürünler, filo müş-
terilerimize sunduğumuz servis 
ve çözümler büyük ilgi görerek 
başarıya ulaşmamızı sağlıyor, 
bu hedef odaklı yaklaşımımızı 
2022 yılında da devam ettiri-
yor, bu yılı da büyüyerek ta-
mamlamayı planlıyoruz.

Goodyear’ın ağır vasıta lastik-
leri pazardaki konumu nedir?

Goodyear T.A.Ş olarak 2022 
yılında perakende ve filo satış-
larında ticari lastikler pazarının 
en büyük ikinci oyuncusuyuz. 

Uluslararası taşımacılık ya-
pan müşterilerimiz için Kmax 
Gen-2 ve Kmax Extreme, 
bölgesel taşımacılık yapan 
müşterilerimiz için Kmax ve 

Kmax Cargo, inşaat sektö-
ründe faaliyet gösteren müş-
terilerimiz için Omnitrac ve 
Omnitrac Heavy Duty lastik-
lerimizi pazara sürmekteyiz. 
Bunların dışında şehir içi ve 
şehirlerarası otobüs lastikleri, 
kış lastikleri, off-road lastikler 
gibi ürünlerimiz ile farklı seg-
mentlerde faaliyet gösteren 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına 
cevap veriyoruz. 

Goodyear olarak teknoloji 
anlamında uzun yılardır sek-
töre öncelik etmenin gururu-
nu yaşıyoruz. Durashield, In-
tellimax Rib, High-Load gibi 
müşteri ihtiyaçlarına cevap ve-
ren yenilikçi teknolojilerimiz 
ile Türk taşımacılarına kilo-
metre başı maliyet ve akaryakıt 
tasarrufunun ideal bileşimini 
sunuyoruz. Türkiye’de amiral 
gemimiz Goodyear markamız 
dışında Fulda, Sava ve Kelly 
markalarımızı da pazara sunu-
yoruz. Bu markalarımız hem 
performansları hem de kilo-
metre başı maliyetleri ile müş-
terilerimiz tarafından yoğun 
talep görmektedirler ve yıllar 
içerisinde kendi segmentlerin-
de pazar lideri markalar konu-
muna ulaşmışlardır.

Goodyear ticari araç paza-
rında nasıl bir pazarlama ve 
satış stratejisi uyguluyor?

Goodyear, yenilikçi çözüm-

leri ve servis ağı ile filolar için 
inovatif ve güçlü bir iş ortağı 
olarak öne çıkıyor ve sadece bir 
lastik üreticisi olmanın ötesin-
de; geniş ürün yelpazesi, yeni-
likçi çözümleri ve güçlü servis 
ağı ile filolarımız için inovatif 
ve güçlü bir iş ortağı olarak ça-
lışıyor. Rekabetçi pazar koşul-
larının ve alınan kararların işi 
nasıl etkilediğini biliyoruz ve 
Goodyear Total Mobility bü-
tüncül yaklaşımıyla bu zorlu 
yolda müşterilerimizle birlikte 
hareket ediyoruz. 

Geçtiğimiz yıl, Türkiye pa-
zarında pandeminin getirdiği 
olumsuz koşullara rağmen sa-
tışlarımızı artırmayı başardık. 
2022’ye de hızlı bir başlangıç 
yaptık ve Goodyear olarak ilk 
6 ayda ticari lastikler yenileme 
pazarındaki büyümenin üze-
rinde bir satış artışı kaydettik. 
Bağlı olduğumuz EMEA böl-
gesinde göstermiş olduğumuz 
performansımız dikkat çekici 
boyutlara ulaştı. 2022’nin 
ikinci yarısında da öncelikli 
olarak yeni müşteriler ve fi-
lolar kazanmak için çalışma-
larımızı sürdürecek ve servis 
kalitemizi daha da artıracağız.

Filolara yönelik lastik yöne-
tim sistemi sunuyor musu-
nuz? Filolara için farklı sun-
duğunuz hizmetler var mı?

Goodyear, sadece ürünle-

riyle değil, filolar için geliş-
tirdiği lastik servisi çözümü, 
lastik bakımı ve lastik deği-
şimlerinin önceden belirlen-
mesi ve otomatik olarak plan-
laması gibi hizmetleriyle de 
öne çıkıyor.

Biz kendimizi sadece bir 
lastik üreticisi ya da satıcısı 
olarak değil müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına yönelik çözüm 
ve hizmetler üreten bir çö-
züm ortağı olarak görüyoruz. 
Başarımızın altında yatan en 
önemli neden, son kullanıcı 
odaklı yaklaşımımız. Anlaş-
malı olarak çalıştığımız filo-
larda en düşük kilometre başı 
lastik maliyetini sağlamaya 
odaklanıyoruz. 

Goodyear, teknoloji ya-
tırımlarında da pazardaki 
lider markalardan biri. Önü-
müzdeki dönemde filola-
rın operasyonel giderlerini 
düşürecek yeni teknoloji ve 
çözümlere artarak yatırım 
yapacağına inanıyoruz. Bu 
amaçla Proactive Solutions 
adında bir marka yarattık. 
Bu marka altında Goodye-
ar TPMS adı altında lastik 
basınç sensörleri, Goodyear 
Fleet Tracker adı altında araç 
takip sistemleri ve Goodyear 
Drive Over Reader adı altın-
da ise Goodyear tarafından 
üretilen eşi benzeri olmayan 
bir filo çözümünü müşterile-

rimize sunuyoruz. Geçtiğimiz 
yıl Avrupa’da Goodyear Drive 
Point adında yeni bir garaj 
içi lastik inceleme çözümünü 
piyasaya sürdük. Türkiye’de 
ise ilk aşamada Drive Over 
Reader denen çözümümüze 
odaklandık ve maliyetlerini 
düşürmek isteyen lastik ba-
kım operasyonlarını iyileştir-
mek isteyen filolarımıza bü-
yük avantajlar sağlayacağını 
düşünüyoruz. Düşük havalı 
lastik kullanımı yüzde 4’e 
kadar akaryakıt tüketimini 
artırıp yüzde 15’e kadar lastik 
kilometre ömrünü düşürebi-
lir. Drive Over Reader çözü-
mümüzle büyük filolarımızın 
bu maliyetlerini düşürmeyi ve 
lastik bakım süreçlerini iyileş-
tirmeyi hedefliyoruz.

Goodyear, 2020 yılında 
filo lastik yönetim sistemi 
olan TireOptix’i hayata ge-
çirdi. Google Play ve Apple 
Store’dan indirilebilen uy-
gulamalar ile akıllı cihazlar 
üzerinden kullanılabilen Ti-
reOptix, lastik yönetiminde 
kullanabileceğiniz dijitalleşti-
rilmiş yenilikçi bir çözümdür. 
Akıllı raporlama olanakları ile 
filo müşterilerimizin operas-
yonel maliyetlerini düşürmeye 
yardımcı olmayı, dijital uygu-
lamalar ile teknik ekiplerin 
operasyonlarında verimlilik 
sağlamayı hedefliyoruz.

Goodyear marka ürün, hiz-
met ve çözümlerimizin filo 
müşterilerimize sağlayacağı 
birçok avantaj var: akaryakıt 
tasarrufu, düşük lastik giderle-
ri, düşük yol yardım giderleri, 
çoklu lastik ömrü ile sağladı-
ğımız düşük km başı maliyet 
bunlardan birkaçı. Goodyear 
Değer Hesaplayıcı tüm bu 
avantajları her bir farklı filo 
için özel bir simülasyon yap-
maya olanak veren dijital bir 
uygulama ile gösteriyor.

TruckForce, filo müşteri-
lerimizin işlerini kesintisiz 
sürdürebilmeleri ve arıza-
dan kaynaklı duruşların ve 
zaman kayıplarının önüne 
geçmek için Türkiye gene-
linde sunulan yerinde servis 
hizmeti. Hem filo müşte-
rilerimizin hem de bireysel 
kamyoncuların lastikleri ile 
ilgili karşılaşabilecekleri so-
runlarda TruckForce sundu-
ğu hızlı ve profesyonel servis 
hizmeti ile tam bir çözüm 
ortağı olarak öne çıkıyor. 
Avrupa genelinde 2000’den 
fazla, Türkiye çapında 
40’tan fazla TruckForce ser-
vis noktası filolara hizmet 
etmek için hazır bulunuyor. 
Ana arterler üzerinde ko-
numlandırılmış TruckForce 
servisleri tatmin edici bir 
servis kalitesi ve birinci sınıf 
bir deneyim sunuyor.

Prometeon Türkiye MEA, 
Rusya, CIS Pazarlama 
Direktörü Faruk Uslu

Haberin devamı 24’üncü sayfada
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GÜVENLI trafik tüm sü-
rücülerin ortak bir bilinç-
le sorumluluk almasıyla 
mümkün. Türkiye coğ-
rafyasında yaşanan trafik 
kazalarının pek çoğu ne 
yazık ki ihmallerden kay-
naklanıyor. Trafiğe çıka-
cak araçların ve lastiklerin 
uzman eller tarafından dü-
zenli bakım ve kontrolleri-
nin yapılması gerektiğinin 
altını çizen LASİD Genel 
Sekreteri Erdal Kurt, özel-
likle uzun yol trafiğinde 
rastlanan ve ticari araç 
sürücülerinin sıklıkla kul-
landığı kaplama yöntemi 
hakkında bilgi verdi.

Kurt, ‘’Ticari araç sürü-
cüleri ekonomik neden-
lerle eskiyen lastiklerini 
kaplayarak kullanabiliyor. 
Kaplama yöntemi eğer 
tercih ediliyorsa mutlaka 
standartlara uygun şekil-
de yapılmalı. Sürücüler 
lastiklerini sertifikalandı-
rılmış tesislerde ehil eller 
tarafından kaplatmalı. Bu 
şekilde yapılan kaplamala-
rın lastiğin ikinci ömrün-
den de yararlanılmasına 

fırsat sunar, bu sayede çev-
reye de katkı sağlar” dedi.

Bunun dışında yapılan 
kaplamaların güvenli ol-
mayacağına dikkat çeken 
Kurt, sertifikaya sahip 
olmayan “merdiven altı” 
diye nitelenen tesislerde 
kaplanan lastiklerin trafik-
te tehlike yaratabileceğini 
kaydetti. 

Sertifikası olmayan 
yerlerde kaplama 
yapılması yasaktır

Kaplama yönteminin 
eğer doğru ve standartına 
uygun şekilde yapılıyorsa 
lastiğin 2’nci ömründen 
de faydalanılmasına fırsat 
verdiğini belirten Kurt 
sözlerine şöyle devam etti: 
“Lastik Sanayicileri ve İt-
halatçıları Derneği olarak 
kaplama lastik konusunu 
ve bu konunun doğru bi-
linmesini önemsiyoruz. 
Lastik kaplama, aşınmış 
olan lastiğin sırtının yeni-
lenmesidir. Kaplanmış bir 
lastik, performansından 
herhangi bir şey kaybet-
meden aynı servis koşul-
larında yeniden kullanıla-

bilir. Günümüzde gelişen 
lastik teknolojisi; lastik-
lerin gövdesinin birkaç 
kez kaplanmasına olanak 
sağlar. Kaplama;  lastiğin 
ömrünü uzatarak yeni las-
tikler kadar güvenilir kul-
lanım sağlar. Ancak lastik 
kaplama işleminin, mutla-
ka UN / ECE R 108 ve R 
109 standardına göre ser-
tifikalandırılmış tesislerde 
yaptırılması gerekir.

Lastik üreticileri; geliş-
tirilmiş ve onaylanmış son 
teknoloji ve ekipmanlarla, 
konusunda uzman ekipler 
tarafından bu uygulama-
yı yapmaktadır. Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı; ilgili 
yönetmelikte güvenli las-
tik kaplama standartını 
oluşturmuştur. Buna gö-
re UN / ECE R 108 ve 
R 109 standartına sahip 
kaplama tesisleri Bakanlık 
tarafından denetlenerek 
sertifikalandırılmıştır. Ay-
nı yönetmelik; sertifikası 
olmayan tesislerin kapla-
ma yapmasını yasaklamış-
tır. Lastiklerini kaplatmak 
isteyen sürücülere; bu 

regülasyona uygun serti-
fikayı gösteren tesislerde 
kaplama yaptırmasını 
öneriyoruz. Bu standart-
lar dışında ve tesislerde 
yaptırılan kaplama lastik 
trafikte sorun yaratabilir. 
Kaplama lastik konusun-
da bilgi almak istediği-
nizde lütfen uzmanlara ve 
sertifikalandırılmış tesis-
lere başvurun.”

Genellikle kamyon, oto-
büs, iş makinası ve uçak 
lastiklerinde kullanılabilen 
kaplama lastik uygulaması 
ile uygun karkaslı lastikle-
rin kaplanması sayesinde 
ihtiyaç duyulan enerji ve 
hammadde ihtiyacı yakla-
şık 5 defa daha azaltıldığına 
dikkat çeken Erdal Kurt, 
‘’Böylece daha az atık lastik 
oluşmaktadır. Kullanıcılar 
açısından, lastiğin kilomet-
re/maliyeti azalmaktadır. 
Bu açılardan değerlendiril-
diğinde kaplama lastik; çev-
reye önemli bir tasarruf sağ-
lamaktadır” diye konuştu.

PREMIUM lastik üreticisi ve 
teknoloji şirketi Continental, 
yeni ContiConnect 2.0 lastik 
yönetimi çözümü ile filolara 
sunduğu hizmeti genişletiyor. 
İhtiyaca göre tasarlanan araç-
larla filo yönetimini verimli, 
pratik, sürdürülebilir ve gelece-
ğe odaklı hale getiren çözüm, 
taşımacılık şirketlerine maliyet 
ve zamandan tasarruf sağlıyor. 
ContiConnect 2.0, erken lastik 
değişimini ve yol kenarında arı-
zalanmaları da önleyerek filola-
rın karbondioksit emisyonlarını 
azaltmasına da yardımcı oluyor.

Taşımacılık sektörü, günü-
müzde her zamankinden daha 
fazla maliyet baskısıyla karşı 
karşıya. Bu nedenle, lojistik 
şirketlerinin son derece reka-
betçi bir pazarda başarılı olma-
ları, verimli bir filo yönetimine 

bağlı. Continental, yeni Con-
tiConnect çözümü ile lojistik 
şirketlerinin filo yönetimini ko-
laylaştırırken, zaman ve maliyet 
anlamında da tasarruf imkânı 
sunuyor. Continental, lastik 
basıncı ve sıcaklık ölçümünü 
içeren standart paketin yanı 
sıra önümüzdeki dönemde diş 
derinliği ve lastiğin durumu gi-
bi ek verileri de analiz eden bir 
Advanced paketi de filolarla bu-
luşturacak.

Continental EMEA Bölgesi 
Filo Çözümleri Müdürü Ralf 
Benack, “Mevcut müşterileri-
mizi yenilenen ContiConnect’e 
başarılı bir şekilde aktararak 
geleceğe odaklı lastik yöneti-
minin temellerini attık. Yeni 
geliştirdiğimiz On-Site App ile 
kullanıcılar ContiConnect 2.0’ı 
doğrudan akıllı telefonlarında 
kullanabiliyor. Drive App,  On-
Site App ve yeni web portalımız 
ile her türlü ihtiyaç ve kullanıcı 
için tam olarak doğru çözümü 
sunabiliyoruz” dedi.

Bakım çalışmalarını ve servis 
ziyaretlerini proaktif olarak plan-
layan taşımacılık şirketleri, filo 
verimliliğini artırırken maliyet ve 
zamandan da tasarruf sağlayacak. 
ContiConnect daha iyi lastik ba-
kımı sağladığından, filolar yakıt-
tan tasarruf ederek, CO2 emis-
yonlarını azaltabilecek.

CONTINENTAL FILOLARA 
ZAMAN VE MALIYET 
TASARRUFU SAĞLAYACAK

Continental EMEA Bölgesi Filo 
Çözümleri Müdürü Ralf Benack

LASİD Genel Sekreteri 
Erdal Kurt

STANDARTLARA GÖRE KAPLANAN 
LASTIK DOĞAYI KORUR
Kaplama lastikle ilgili merak edilen sorulara Lastik Sanayicileri 
ve İthalatçıları Derneği LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt; açıklık 
getirdi: “Kaplama yalnızca sertifikalalandırılmış tesislerde, 
üstün teknoloji ve uzman ekipler tarafından yapıldığında 
çevreye katkı sağlar, güvenlidir.” 

23’üncü sayfadaki haberin devamı



ALMANYA, Herten’de atık 
yönetim şirketi olan AGR, 
uzun yıllardır çevre dostu 
araçlar kullanmayı taahhüt 
ettiğinden AB tarafından 
finanse edilen HECTOR 
(Kuzey Batı Avrupa’da Hid-
rojen Atık Toplama Araçları) 
projesine katılmak için bir 
başvuruda bulundu. Projenin 
amacı, hidrojen yakıtlı kam-
yonların atık toplama araçla-
rından kaynaklı emisyonları 
azaltmada nasıl etkili bir çö-
züm olabileceğini göstermek. 

Demo aracından önce, ticari 
atıkları toplamak için Terberg 
HS, Millennium XXL 40 üst-

AÇIKLAMADA beş yıl bo-
yunca görevini sürdürmüş 
olan Selim Şiper, bu süre zar-
fında Petrol Ofisi’nin marka 
değerinin artırılmasına ve 
Petrol Ofisi’nin sektör liderlik 
hüviyetinin perçinlenmesine 
liderlik etmiştir. Kendisi Pet-
rol Ofisi’inin Yönetim Kuru-
lu üyesi olarak görevine de-
vam edecek ve aynı zamanda 
Vitol’ün Afrika dağıtım iştira-
ki olan Vivo Energy şirketinin 
de Yönetim Kurulu’na dahil 
olacağı belirtildi.

Görevi devralan Mehmet 
Abbasoğlu özellikle finans, 

yapılı bir DAF CF 340 önden 
yüklemeli kamyon kullanıla-
biliyordu ancak standart dizel 
tahrikten hidrojene bir dönü-
şüm gerekliydi. Belçika mer-
kezli özel bir hidrojen-elekt-
rikli ticari araç üreticisi olan 
E-Trucks Europe, Almanya’da 
DAF yetkili satış bayi ve aynı 
zamanda Allison Transmission 
yetkili servisi olan Wietholt ile 
iş birliği içinde bu dönüşüm 
gerçekleştirildi. 

Dizel kamyonu, hidrojen ya-
kıt hücreli bir kamyona dönüş-

türmek için aracın tamamen 
boşaltılması gerekiyordu. Ne-
redeyse tüm orijinal güç aktar-

telekomünikasyon ve enerji 
sektörlerini içeren otuz seneyi 
aşkın tecrübeye sahip. Kendisi 
Vitol’e 2016 yılında Londra’da 
çalışmakta bulunduğu Société 
Générale firmasından katıl-
dı ve Vitol’ün Petrol Ofisi’ni 
satın almasının akabinde şir-
ketin CFO’su olarak görevine 
devam etti. Mehmet Abba-
soğlu bundan önceki görevle-
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ma organları - motor, yakıt de-
poları ve egzoz sistemi - DAF 
kamyondan çıkarıldı ancak 
Allison 3200™ tam otomatik 
şanzıman, sürüş konseptinin 
ayrılmaz bir parçası olduğu için 
araçta korundu.

Diğer uygulamaların yanı sı-
ra atık toplama kamyonlarında 
kullanılmak üzere geliştirilen 
Allison 3200 tam otomatik 
şanzıman, DAF yakıt hücreli 
aracın gereksinimlerini karşı-
lamak için Allison ve E-Trucks 
Europe’un uygulama mühen-
disleri tarafından optimize e-
dildi. Allison’ın Kesintisiz Güç 
Teknolojisi™, sarsıntısız, kesin-
tisiz güç geçişleri ve daha hızlı 
ivmelenme sağlaması ile bu tarz 
uygulamalarda yüksek verimli-
lik sunuyor. Patentli tork kon-
vertörü, aracın çalıştırılması ve 
ivmelenmesi sırasında motor 
torkunu çoğaltıyor. Ayrıca, vi-
tes değişimleri sırasında güç ak-
tarma sistemini titreşimlerden 
ve sarsıntılardan koruyor. Son 
derece kesin ve hassaslıkla geliş-

rinde sırasıyla Macquarie, J.P. 
Morgan ve Turkcell şirket-
lerinde üst düzey yönetici 
olarak çalıştı. Petrol Ofisi’ne 
katıldığı zamandan bu yana 
Mehmet Abbasoğlu’nun fi-
nansal yeniden yapılanma ve 
dijitalleşme, bireysel kredi 
ve finansal teknoloji iştirak-
lerinin kurulması, enerji arzı 
çeşitliliği ve akaryakıt dışı 

tirilmiş düşük hız performansı, 
yavaş hareket halinde ve dar 
geçitlerde çöp konteynırlarının 
toplanmasını kolaylaştırıyor. 

Aracın değişimi sırasında 
eski motor bölmesine bir yakıt 
hücresi modülü yerleştirildi. 
Dizel tanklar söküldü ve yeri-
ne Allison 6 vitesli otomatik 
şanzımana hidrojen enerjisiyle 
bağlı bir elektrik motoruna 
güç sağlayan pil paketleri yer-
leştirildi. Aracın üstündeki 
dört hidrojen tankı, yaklaşık 
200 kilometre (ortalama 124 
mil) menzil için yeterli olan 20 

servislerin geliştirilmesi gibi 
atılımların gerçekleşmesine 
önderlik ettiği vurgulandı.

Petrol Ofisi Yönetim Ku-
rulu ve Vitol Yatırımlar Bölü-
mü Başkanı Javed Ahmed şu 
açıklamayı yapmıştır: “Selim 
Bey’e geçtiğimiz beş sene bo-
yunca gösterdiği mükemmel 
liderliğinden dolayı minnet 
duyuyoruz.  Petrol Ofisi bu 

kilogram dolum kapasitesine 
sahip. 350 barda yakıt dolumu 
ise 15 dakikadan az sürüyor. 

28 tonluk, 6x2 direksiyon ile 
dümenlenebilir arka akslı ön-
den yükleyici, Ruhr Metropolis 
bölgesindeki şirketlerden ticari 
atık toplamak için bir kişi ta-
rafından çalıştırılacak. Hidro-
jenle çalışan yeni atık toplama 
kamyonuna ek olarak, AGR’de 
halihazırda 15 adet hidrojen 
yakıt hücreli binek araç kullanı-
lıyor. Hidrojen motorlu, iklim 
dostu olan kamyonların alımı-
na ise devam edilmesi planla-

süre zarfında pazar liderliğini 
geliştirmiş ve hızlı büyüyen bir 
pazarda bulunmanın ve enerji 
dönüşüm sürecinin gerekleri-
ni başarıyla yerine getirmiştir. 

nıyor. AGR, şu anda hem bele-
diyenin Hidrojen yakıt hücreli 
çöp araçlarına hem de Hidrojen 
yakıt hücreli binek araçlara yö-
nelik yüksek performanslı bir 
dolum istasyonuna sahip kendi 
hidrojen üretim tesisini kurma-
yı planlıyor.

Allison Transmission Bölge 
Satış Müdürü Stephan Marker; 
“Bu özel tahrik türü, iklim ko-
ruma potansiyeli nedeniyle atık 
bertaraf sektöründe kullanım 
için ideal ve bu proje, Allison 
şanzımanların her tür yakıta 
uyumunu bir kez daha göste-
riyor. Allison tam otomatik 
şanzımanlar, dizel motorlarda 
yüksek verimlilik gösterdiği 
kadar alternatif yakıtlı ve ener-
jili araçlar için de eşit derecede 
uygun” diye belirtti.

Kendisinin bu konuda olan 
birikiminden yönetim kurulu 
seviyesinde faydalanmaya de-
vam edeceğimizden memnu-
niyet duyuyoruz.”

Hidrojen Yakıt Hücreli Atık Toplama 
Aracı Alisson İle Test Ediliyor

Alman atık yönetim 
şirketi, günlük 
operasyonlarda 
test etmek üzere 
Allison tam otomatik 
şanzıman donanımlı 
ilk hidrojenle 
çalışan atık toplama 
kamyonunu 
kullanıyor.

BRISA, 1 Ocak - 30 Haziran 
2022 dönemine ait finansal 
sonuçlarını kamuoyuyla pay-
laştı. Şirketin konsolide satış 
gelirleri bir önceki senenin ay-
nı dönemine göre 2 katına çı-
karak 5 bin 952 milyon TL’ye 
ulaştı. Net karı ise önceki se-
nenin aynı döneminin 1.8 ka-
tına ulaşarak 923 milyon TL 
olarak gerçekleşti. Geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 85 
artış ile FAVÖK büyüklüğü 
bin 350 milyon TL seviyesi-
ne yükseldi. Şirketin ihracat 
gelirleri dolar bazında yüzde 
8 büyüme kaydetti ve 162.5 

milyon dolara ulaştı. 2022 
yılının ilk 6 ayında güçlü bir 
finansal performans sergile-
yen Şirket, yılın ilk yarısını 
büyüyerek kapattı. 

Brisa, lastik sektöründe-
ki rakiplerinin işletme ser-
mayesi seviyesinin önemli 
derecede altında kala-
rak, ilk yarıyılda 
negatif işletme 
sermayesi gün 
sayısıyla başarıy-
la faaliyet gös-
terdi. Şirket, Net 
B o r ç / FAV Ö K 
oranında 0,12 

gerçekleşme ile, 2017 yılında 6 
seviyesine kadar yükselen net 

borçluluk oranını 
beş yıl içinde sıfır 
seviyesine yakın 

düzeylere indir-
miş oldu. 

Şirketin bu 
g ü ç l ü 

f i -

nansal performansında, den-
geli işletme sermayesi yönetimi 
ile başarılı kanal ve stratejik 
ürün portföy yönetimi etkili 
oldu. Brisa, yıl içinde tedarik 
zincirinde yaşanan kısıtlama-
lar, kur ve fiyat dalgalanmala-
rına rağmen, 2022 yılının ilk 
6 ayında operasyonlarında iş 
sürekliliğini de sağladı.

Brisa’nın bu başarısını de-
ğerlendiren Brisa CEO’su 
Haluk Kürkçü şunları dile ge-
tirdi: “Brisa olarak 3 bin 200 
çalışanımızla, 2022 yılının 
ilk yarısında sadece finansal 
sonuçlarımızla değil, mobili-

te girişimlerinden, Ar-Ge’ye 
kadar geniş bir yelpazede 
yolculukları sağlama almak 
üzere birçok başarıya imza 
attık. Sürdürülebilir mobilite 
konusunda büyüme strateji-
miz kapsamında satın aldığı-
mız Arvento Mobil Sistemleri 
Firması ile filo müşterilerimiz 
için sinerji oluşturuyoruz. 

Güçlü ürünleri ve servis ağı 
ile Arvento’nun filo yönetim 
platformunu entegre ederek 
geliştirdiğimiz hizmet ağımız-
la sürdürülebilir mobilite çö-
zümlerimizi hızlandırdık. Bu 
dönemde yurtiçi lastik paza-
rında katma değeri yüksek las-
tik satışlarımız şimdiye kadar-
ki en yüksek seviyesine ulaştı.”

Brisa’nın Yılın İlk 6 Ayında Konsolide Satış Gelirleri 2 Katına Çıktı

Petrol Ofisi’nde Üst Düzey Görev Değişiklikleri Gerçekleştirildi

Brisa, yılın ilk çeyreğinde bünyesine kattığı 
Arvento Mobil Sistemleri ile mobilite 
çözümleri vizyonunda çalışmalarına hız 
vererek Arvento ile ortak projeleri hayata 
geçirmeye başladı.

Petrol Ofisi, Genel Müdür Selim Şiper’in 1 Eylül 2022 tarihi itibarı 
ile icra dışı göreve geçeceğini ve halen CFO olarak görevine devam 
etmekte olan Mehmet Abbasoğlu’nun, bu tarih itibarı ile yeni Genel 
Müdür olarak atandığını açıkladı. 

Brisa CEO’su 
Haluk Kürkçü

Selim Şiper Mehmet Abbasoğlu
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çalışanların yükünü hafiflet-
mek için üretim sürecinde da-
ha esnek otomasyon kullanı-
yor. Tek tip bir döngü yerine, 
değişkene bağlı işlem süresi 
sayesinde tüm çalışanlar daha 
hafif bir iş yükü alıyor.

Pilot projenin testlerinde, 
görevler tek tip bir sıra izle-
miyor. Bunun yerine, belirli 
ihtiyaçları karşılamak için 
yapılandırılıyorlar. Otoma-
tik yönlendirmeli araçlar 
(AGV’ler), kapı panellerini 
bileşenlerin monte edileceği 
istasyona getiriyor. Örne-
ğin, ışık paketleri kablolar 

Stellantis’i geleceğe uygun, 
sürdürülebilir bir mobilite 
teknolojisi şirketine dönüştü-
rüyoruz. Tüm Stellantis çalı-
şanlarına bağlılıkları ve bu so-
nuçlara sağladıkları katkılar 
için en içten teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi.

Küresel elektrikli araç 
satışları yüzde 50 arttı

Batarya elektrikli araç 
(BEV) ve düşük emisyonlu 
araç (LEV) satışlarında EU30 
pazarında ikinci (LEV lide-
riyle arada bin adedin altında 
fark ile) ve düşük emisyonlu 
araç satışlarında ABD paza-
rında üçüncü sırada yer aldı. 
Stellantis’in küresel BEV sa-
tışları ilk yarıda yaklaşık yüz-
de 50 artarak 136 bin adede 
ulaştı. Şirket güncel haliyle 20 
elektrikli araç (BEV) sunuyor 
ve 2024 yılına kadar 28 elekt-
rikli araç daha pazara sunacak.

Açıklamaya göre, Kuzey 
Amerika’da yüzde 18,1’lik 
düzeltilmiş faaliyet geliri 
(AOI) marjı ile rekor karlılık 
elde edildi. Pazar payı yıllık 
40 baz puan artarak yüzde 
11,3’e, ABD pazar payı ise 50 
baz puan artışla yüzde 11,7’ye 

GÜNÜMÜZDE ürünlerde 
ve talepte artan karmaşıklık, 
üretim gereksinimlerini de 
değiştiriyor. Bu durum, müş-
teriye özel ihtiyaçlara, kısa va-
deli pazar değişikliklerine ve 
sürdürülebilirlik konularına 
her zamankinden daha fazla 
esneklikle uyum sağlanması 
gerekliliğini ortaya çıkarıyor. 
Bunun bir sonucu olarak, 
geleneksel bir konveyör bant 
düzeneğinin haritasını çıkar-
mak da giderek daha zorlu bir 
hale geliyor. İşleri bu şekilde 
yapabilmek, sabit bir sırayla, 
her ürün için tek tip dön-
gü süresi ilkesine dayanıyor. 
Audi’nin geliştirmekte oldu-
ğu Modüler Montaj ise, kayış-
sız veya tek tip bir çalışma hızı 
olmadan çalışıyor.

Audi’nin gelecekteki üre-
tim taleplerine verdiği ce-
vaplardan biri olan Modüler 
Montaj, sert konveyör bantla-
rı yerini, değişken bir istasyon 
dizisi, değişkene bağlı işlem 
süreleri (sanal konveyör ban-
dı) ile oluşan dinamik pro-
sedürlere bırakıyor. Konsept 

2021 yılında kurularak A-
barth, Alfa Romeo, Chrysler, 
Citroën, Dodge, DS Au-
tomobiles, Fiat, Jeep, Lan-
cia, Maserati, Opel, Peugeot, 
Ram, Vauxhall markalarıyla 
global otomotiv ve mobilite 
dünyasının en büyük grupla-
rı arasında yer alan Stellantis, 
2022 yılının ilk yarısını geride 
bırakırken finansal sonuçları-
nı açıkladı. “Dare Forward 
2030” (2030’a Cesaretle) 
stratejik planı ile çıktığı yolda 
Stellantis, 2022’nin ilk 6 aylık 
döneminde, geçtiğimiz yılın 
ilk yarısına göre ciddi büyü-
me rakamları elde etti.

Stellantis’in 1’inci yarıyıl 
2022 ilk yarı grafiğinden ön 
plana çıkan rakamlar:

*Güçlü net fiyatlandırma, 
uygun araç çeşitliliği ve olum-
lu kur etkisiyle 2021’in ilk 
yarı Pro Forma rakamlarına 
kıyasla yüzde 17 artışla 88 
milyar Avro net gelir elde etti.

*2021 yılının ilk yarısına 
göre yüzde 44 artışla 12,4 mil-
yar Avro düzeltilmiş faaliyet 
geliri ve yüzde 14,1 marj ile 
beş bölgenin tamamında çift 
basamaklı marjlar yakaladı.

model hali hazırda sonraki 
seri uygulamaya hazırlık ama-
cıyla, Ingolstadt fabrikasında 
iç kapı paneli ön montajında 
kullanılıyor. Audi’nin çevik 
ekiplerde ağ bağlantılı üretim 
geliştirdiğinin ve inovasyon 
kültürünün en önemli örneği 
olarak kabul edilen pilot pro-
je, daha esnek ve verimli mon-
taj imkanı sunuyor.

Esnek sistemin en önemli 
avantajlarından biri de fizik-
sel kısıtlamaları nedeniyle 
artık hatta çalışamayacak du-
rumda olan işçilerin istihda-
mına olanak tanıması. Audi, 

*2021 yılının ilk yarısına 
göre yüzde 34 artışla 8,0 mil-
yar Avro net kar.

*2021 yılının ilk yarısına 
kıyasla 6,5 milyar Avro artışla 
5,3 milyar Avro endüstriyel 
serbest nakit akışı.

*59,7 milyar Avro ile güçlü 
endüstriyel mevcut likidite 
sağladı.

*Stellantis, AB 30 paza-
rında batarya elektrikli araç 
(BEV) satışlarında ve düşük 
emisyonlu araç (LEV) satış-
larında ikinci sırada yer aldı. 
ABD pazarında ise düşük 
emisyonlu araç (LEV) satışla-
rında üçüncü oldu.

*Globalde ise batarya elekt-
rikli araç satışları yıl bazında 
yaklaşık yüzde 50 artarak 136 
bin adede ulaştı.

Stellantis CEO’su Carlos 
Tavares, “Zorlu bir küresel 
ortamda, olağanüstü bir per-
formans sergileyerek ve cesur 
elektrikliye geçiş hamlemizi 
uygulayarak ‘Dare Forward’ 
stratejik planımız doğrultu-
sunda ilerliyoruz. Çalışan-
larımızın esnekliği, çevikliği 
ve girişimci zihniyeti ve ye-
nilikçi ortaklarımızla birlikte 

sahip bir sonraki istasyona 
götürüyor. Projede ayrıca, 
çalışma alanlarının konfigü-
rasyonu da döngüsel olarak 
kontrol ediliyor ve ayarlanı-
yor. Bir konveyör bandın-
dan farklı olarak, bağımsız 
istasyonlar ve modüler üre-
tim sistemi, optimum ça-
lışma noktası yerine, belirli 
bir spektrumda (optimum 
çalışma aralığı) verimli bir 
şekilde çalıştırılabiliyor.

Bileşen değişkenliğinin 
yüksek olduğu durumlarda, 
çözüm kişiden kişiye değişir 
ilkesi bu projede ortadan kal-
kıyor. AGV’ler bir radyo ağı 
aracılığıyla santimetreye ka-
dar yönlendirilebiliyor. Mer-
kezi bir bilgisayar AGV’lere 
rehberlik ediyor. Ayrıca, 
kamera denetimi de kalite 
sürecine entegre edilebiliyor. 
Bir konveyör bandında ya-
şanibelcek düzensizlikler bu 
şekilde ortadan kalkıyor ve 
daha hızlı, kolay bir şekilde 
yönetilebiliyor. Böylece, ön-
görülemeyen ek işçilikten ka-
çınmaya da yardımcı oluyor.

Pilot proje, değer yaratma-
ya ve kendi kendini yönet-
meye yönelerek üretim sü-
resini kısaltıyor, üretkenliği 
yaklaşık yüzde 20 oranında 
artırabiliyor. İstasyonların 
bağlantısını keserek, işleri 
fazla çaba harcamadan ye-
niden planlamayı mümkün 
kılan sistem, esnek donanım 
ve otomatik yönlendirmeli 
araçlar sayesinde, genellikle 
sadece yazılımın ayarlanma-
sına ihtiyaç duyuyor. İstas-
yonlar, ürünlere ve talebe 
göre birbirine bağlı bir kon-
veyör bandına göre daha 
kolay uyarlanabiliyor. Audi, 
Modüler Montajı bir son-
raki adımda daha büyük bir 
ölçekteki montaj hatlarına 
entegre etmeyi amaçlıyor.

ŞIRKETTEN yapılan 
açıklamaya göre, şu an 
için 16 istasyonda hizmet 
veren Aksa Şarj, yıl so-
nuna kadar farklı lokas-
yonlarda hizmet vermeye 
devam ederek şarj ağını 
genişletecek. 

Aksa Elektrik Genel 
Müdürü ve Yönetim Ku-
rulu Üyesi Murat Kirazlı 
konu ile ilgili şu değer-
lendirmede bulundu: 
“Türkiye’de her geçen 
gün elektrikli araç şarj 

istasyonu sayısı artıyor. 
Ülkemizde yaklaşık 3 bi-
nin üzerine şarj istasyonu 
bulunuyor. Araçların kul-
lanımının yaygınlaşması 
için şarj istasyonlarına 
erişim önem taşıyor.”

Murat Kirazlı açık-
lamasında: “Türkiye’de 
EPDK tarafından Şarj 
Lisans süreci ile ilgili 
yapılan düzenlemeler-
le birlikte Teknoloji ve 
Sanayi Bakanlığı tara-

fından sağlanan yatırım 
destekleri ile sektörün 
potansiyelinin ve dina-
miklerinin de pozitif 
yönde etkileneceğini 
düşünüyoruz. Elektrikli 
araç pazarının Türkiye’de 
her yıl istikrarlı bir şekil-
de büyümesinin yanında, 
dünya enerji piyasala-
rında oluşan belirsizlik 
ve bunun yanında fosil 
yakıt fiyatlarında görü-
len artış, yerli elektrikli 
aracın pazara girmesi 
ile dönüşümün yüksek 
oranlarda hızlanacağına 
inanıyoruz. Aksa Şarj 
olarak biz de yakın za-
manda İstanbul Bomonti 
Residences By Rotana’da, 
Oasis Bodrum AVM’de, 
Nef Reserve Yalıkavak’ta 
ve Nef Çekmeköy 
Çamlıktepe’de AC şarj 
istasyonlarımızı da dev-
reye aldık. Yıl sonuna 
kadar Türkiye’nin birçok 
noktasında elektrikli araç 
şarj istasyonlarımızı faa-
liyete geçirmeyi hedefli-
yoruz.” dedi.

ve aydınlatma elemanlarıyla 
bir istasyonda kuruluyor. 
Hafif paketi olmayan işler o 
istasyonu atlıyor. Başka bir 
istasyonda, bir işçi, isteğe 
bağlı olarak arka kapılar için 
güneşlik montajını gerçek-
leştiriyor. Önceden tempo-
su tanımlanmış taşıma ban-
dında bu görevler, iki veya 
üç işçi arasında bölünüyor-
du ve bu da nispeten daha 
verimsiz olabiliyor ve kalite-
yi tehlikeye atabiliyordu. Bir 
istasyonda işler biriktiğinde, 
AGV’ler ürünü mümkün 
olan en az bekleme süresine 

yükseldi. Genişletilmiş Av-
rupa pazarında ise 160 baz 
puan artışla yüzde 10,4 AOI 
marjına, 190 baz puan dü-
şüşle EU30 pazar payı yüzde 
21,2’ye ulaştı. Peugeot e-208 
Fransa’da en çok satan BEV 
oldu. Peugeot 208, Opel Cor-
sa, Citroen C3, EU30’un en 
çok satan 10 aracından üçünü 
temsil ediyor.

Her üç bölge de çift ha-
neli AOI marjlarına ulaşan 
Stellantis, Güney Amerika’da 
AOI’yi üç kattan fazla artıra-
rak yüzde 13,9 marjla 1 milyar 
Avroya çıkardı. Stellantis yüz-
de 23,5 pazar payı ile bölgede 
pazar lideri konumunda bulu-
nuyor. Orta Doğu ve Afrika’da 
580 baz puan artışla yüzde 
15,5 rekor AOI marjı ve 472 
milyon Avro AOI marjı ile 
pazar payı 20 baz puan artarak 
yüzde 11,9’a yükseldi. Çin, 
Hindistan ve Asya Pasifik’te 
ise grubun AOI marjı yüzde 
13,4, AOI marjı yüzde 40 ar-
tarak 289 milyon Avroya ulaş-
tı. Citroen C3 Hindistan’da 
pazara sunuldu ve teslimatlar 
temmuz ayında başladı.

Audi’den Yenilikçi Montaj ve
Lojistik Konsepti: Modüler Montaj

Konveyör bantları, 
yerini değişken 
istasyon dizisi ve 
işlem süreleriyle 
oluşan dinamik 
prosedürlere 
bırakıyor. Audi’nin 
inovasyon kültürünün 
en önemli örneği 
olarak kabul edilen 
proje, verimli montaj 
imkânı sunuyor. 

Stellantis Yılın İlk Yarısını 
Başarıyla Kapattı

Aksa Şarj
Şarj Ağı İşletmeci 
Lisansı aldı
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PEUGEOT, elektrikli oto-
mobil (tamamen elektrikli 
veya şarj edilebilir hibrit) ve 
ticari araçlarındaki her bir ba-
taryanın montajı ile test edil-
mesinden sorumlu, her geçen 
gün genişleyen teknik ekibinin 
üzerindeki sır perdesini araladı. 
Bu uzman ekipler, Peugeot’nun 
en önemli marka değeri olan 
mükemmelliği temsil ederken, 
teknik ekipteki her bir perso-
nel otomobil üreticisinin Avru-
pa tesislerine katılmadan önce 
özel bir eğitime tabi tutuluyor. 
Bununla birlikte her batarya, 
güvenilirlik, performans ve ya-
şam döngüsü kriterleri açısın-
dan test ediliyor.

Peugeot’nun elektrikliye ge-
çiş stratejisi, şarj edilebilir hib-
rit seçeneklerini artıracak olan 
yeni 408, yeni 308 ve tamamen 
elektrikli hafif ticari araçlarla 

ATLAS Copco Endüstriyel 
Teknik tarafından yeniden ta-
sarlanan akıllı ve sürdürülebilir 
“elektrikli araç bataryası mon-
taj prosesleri”, otomotiv üreti-
cilerinin karşılaştığı sorunlara 
yenilikçi, verimli ve güvenli 
çözümler sunuyor.  

Otomotiv endüstrisinde 
üreticiler; iklim değişikliği, pa-
zar talebi ve mevzuatlara yanıt 
olarak, tamamen elektrikli güç 
aktarma organlarına doğru 
ilerdi. İlk araçların tümü içten 
yanmalı motorlar ile çalışır-
ken, günümüzde elektrikli araç 
(EV) kavramı bir döngü haline 
gelmiş durumda. Bir elektrikli 
aracın kalbi batarya olduğun-
dan, “bataryanın montaj süre-

2022 yılında ivme kazanıyor. 
2022’de dünya genelinde satı-
lacak Peugeot ürün gamının 
yüzde70’inden fazlası elektrikli 
olacak. Markanın Avrupa’daki 
elektrikli modelleri, 2022 yılı-
nın ilk yarısında 4 binek oto-
mobilden 1’ini temsil ediyor. 
Bu rakam 2021 yılının ilk yarı-
sında 6 araçtan 1’i şeklindeydi.

En önemli marka değerle-
rinden biri mükemmellik olan 
Peugeot’nun, 2025 yılına kadar 
ürün gamının tamamı bir e-
lektrikli versiyona sahip olacak. 
Bu durum, üretilen batarya sa-
yısında önemli bir artış anlamı-
na geliyor. Peugeot, gelecek yıla 
kadar otomobilde ayda 10 bin, 
hafif ticari araçlarda ise ayda 7 
bin adede kadar batarya monte 
etmeyi planlıyor. Her batarya, 
güvenilirlik, performans ve ya-
şam döngüsü kriterleri açısın-

ci” üretilen aracın güvenliği, 
performansı ve dayanıklılığı 
üzerinde güçlü bir etkiye sahip. 

Batarya montajı prosesi bo-
yunca Atlas Copco Endüstriyel 
Teknik’in sunduğu çözümler, 
gerçek bir fark yaratarak müşte-

dan test edilirken, Peugeot’nun 
İspanya, Slovakya ve Fransa’da-
ki Avrupa tesislerinde iş başı 
yapmadan önce özel bir eğiti-
me tabi tutulan personel, mar-
kanın en önemli değeri olan 
mükemmelliği temsil ediyor. 

Peugeot, 2022 yılında 
elektrikli araç ürün gamını 
güçlendirmeye devam ediyor. 
Yeni 408, lansmanı itibariy-
le 180 HP ve 225 HP olmak 
üzere iki farklı güç versiyo-
nuna sahip şarj edilebilir hib-
rit seçenekleriyle sunuluyor. 
Aynı güç aktarma organları 
hatchback ve SW olmak üzere 
yeni 308’de de sunuluyor. Her 
iki yeni otomobil de tamamen 
elektrikli güç-aktarma siste-
mine olanak tanıyan EMP2 
platformuna dayanıyor. Ha-
fif ticari araç ürün gamı hem 
elektrik hem de yakıt hücresi 

rilerin verimlilik hedeflerine u-
laşmalarına da yardımcı oluyor. 
Yüksek verimli batarya montaj 
prosesi adımları arasında sık-
ma, özel perçinleme sistemleri, 
kimyasal yapıştırıcı ile birleştir-
me, kamera ile görsel kontrol, 

teknolojilerini birleştiren He-
Expert ile 2021 yılı sonunda 
tamamlandı.

Peugeot Ürün Müdürü 
Jérôme Micheron konuyla ilgili 
yaptığı değerlendirmede, “Peu-
geot ürün gamının elektrikliye 
geçiş süreci başarıyla devam 
ediyor. Düşük emisyonlu araç 
modelleri, 2022 yılının ilk ya-
rısında Avrupa’daki 4 binek 
otomobil satışının 1’ini tem-
sil ediyor. Peugeot, tamamen 
elektrikli e-208 ve SUV e-2008 
ile geniş bir elektrikli araç yel-
pazesi sunuyor. Yeni 408, Yeni 
308 (hatchback ve SW) tıpkı 
SUV 3008 ve 508 (sedan ve 
SW) gibi şarj edilebilir hibrit 
motorlarla sunuluyor. Hafif ti-
cari araç ürün gamındaki tama-
men elektrikliye geçiş süreci e-
Partner, e-Expert ve e-Boxer ile 
tamamlanmış durumda” dedi.

sıvayarak delik açma yoluyla 
birleştirme işlemleri yer alıyor. 
Tüm üretim boyunca devam 
eden sürdürülebilirlik çalışma-
ları ise ağırlık ve malzeme isra-
fını, dolayısıyla CO2 emisyon-
larının azaltılmasını sağlıyor.

8 yıl/160 bin kilometre 
garanti politikası

Eğitimli teknisyenlerin 
her 50 kWsa kapasiteli batar-
ya ünitesini (önceden monte 
edilen hücreler ve bileşenler) 
monte etmesi yaklaşık 60 
dakika sürüyor. Daha büyük 
75kWsa kapasiteli batarya üni-
tesi için ise 90 dakika gereki-
yor. Ekip, her bataryayı bir dizi 
kritik teste tabi tutuyor. Buna 
bağlı olarak her bir ünite şarj 
kapasitesinin yüzde 70’i için 8 
yıl/160 bin kilometre garanti 
politikası uygulanıyor. 

Tüm test süreci 15 dakika 

Elektrikli araç taleplerindeki 
hızlı artışın, araç üreticilerini 
bir dizi yeni batarya montaj zor-
luğuyla karşı karşıya bıraktığını 
söyleyen Atlas Copco Endüst-
riyel Teknik Türkiye Otomotiv 
Bölüm Müdürü Hüseyin Çelik, 
“Atlas Copco olarak bu geçiş 
sürecinde otomotiv üreticile-
rinin karşılaştığı sorunları an-
lıyoruz. Otomotiv sektöründe 
uzun bir süredir yürüttüğümüz 
geliştirme çalışmaları sayesinde 
otomotiv üretim şirketlerine 
ileri teknolojiye sahip çözüm-
ler sunuyoruz. Yeni teknolojik 
araçlar üretmeleri için tüm tec-
rübemizi yenilikçi vizyonumuz-
la birleştirerek montaj prosesle-
rini dijital çağa taşıyoruz.” dedi.

sürüyor ve montaj için batar-
yanın imzalanması gerekiyor. 
Güvenilirliği doğrulamak için 
uygulanan ilk testte bir araçta 
bataryanın çalışması simüle 
ediliyor. Bir performans testi, 
bataryanın tam güç kullanı-
mını simüle ediyor. Son test 
ise sızdırmazlık testi. Batarya 
ünitesine gazla basınç uygula-
nıyor ve böylece basınç kaybı 
izlenerek sızıntılar kontrol edi-
liyor. Uygun bir yalıtım, batar-
ya hücrelerinin içine su veya kir 
girmesini, bataryanın kullanım 
ömrü ile performansının olum-
suz etkilenmesini önlüyor.

Peugeot Ürün Gamının 
Yüzde 70’i Elektrikli Olacak

GÜNEY Koreli üretici Kia’nın 
çevre dostu SUV aracı Yeni 
Kia Niro gelişmiş sürüş destek 
sistemleri, yolcu güvenliğini ve 
sürüş rahatlığını artıran ileri 
teknolojik özellikler ile do-
natıldı. Yeni Kia Niro’nun bu 
özelliklerinin büyük bölümü, 
hibrit (HEV) ve elektrikli 
(BEV) Niro versiyonlarında 
standart olarak bulunuyor.

Yeni Kia Niro Hibrit, 1.6 
litrelik benzinli motor ve elekt-
rik motoruyla 141 PS kombine 
güç ve 265 Nm kombine tork 
sunuyor. Yeni Kia Niro EV ise 
204 PS (150 kW) güç ve 255 
Nm torka sahip elektrik mo-
torunu 64,8 kWh batarya ile 

birleştirerek 460 km (WLTP) 
sürüş menziline ulaşabiliyor. 
DC şarj imkânı da sunan Niro, 
50 kW DC şarj istasyonların-
da 65 dakikada, 100 kW DC 
istasyonlarda ise 45 dakikada 
yüzde 80 şarj olabiliyor. 

Yeni Kia Niro Hibrit ve 
204 PS güce sahip Yeni Kia 
Niro EV, Türkiye’de ilk etap-
ta Prestige paket olarak satışa 
sunuldu. Niro Prestige; Ön 
Çarpışma Engelleme Asistanı, 
Şerit Takip ve Şeritte Kalma 
Asistanı, Uzaktan Akıllı Park 
Asistanı gibi tüm sürüş des-
tek sistemlerinin yanında so-
ğutmalı ön koltuklar, hafızalı 
sürücü koltuğu ve elektrikli 

yolcu koltuğu, 10.25” Supervi-
sion gösterge paneli ve 10.25” 
navigasyonlu multimedya sis-
temi gibi konfor ve teknoloji 
donanımlarını da barındırıyor.

Yeni Kia Niro’nun gelişmiş 
sürüş destek sistemleri (A-
DAS), hem yolda sürüş anında 
hem de park ve manevra sıra-
sında üstün koruma sağlamak 
için tasarlandı. Kör noktada 
başka bir araçla olası bir çarpış-
ma algılandığında, Kör Nokta 
Çarpışma Engelleme Asistanı 
(BCA) Niro’yu otomatik ola-
rak frenleyerek arka taraftaki 
araçlarla çarpışmayı önlemeye 
yardımcı oluyor.

Dikey bir park yerinden geri 

geri çıkarken Arka Çapraz Tra-
fik Çarpışma Önleme Asistanı 
(RCCA), her iki taraftan baş-
ka bir araç yaklaştığında sürü-
cüyü uyarıyor. Sistem, sürücü 
herhangi bir reaksiyon gös-
termediğinde ve bir çarpışma 
kaçınılmaz ise otomatik olarak 
fren uyguluyor.

Park stresini azaltmak için, 
sürücü araçtan indiğinde ara-
cın kendi kendine park etme-
sini sağlayan Uzaktan Akıllı 
Park Asistanı (RSPA) sistemi-
ne sahip olan Yeni Kia Niro, 
diğer nesnelerle çarpışmayı ön-
lemek için ultrasonik sensörler 
kullanıyor.  Gaz, fren ve vitesi 
yöneterek park manevrasını 

otomatik olarak gerçekleştiri-
yor. Aracın yolunda bir nesne 
algılandığında sistem otoma-
tik olarak fren yapıyor. Güvenli 
bir şekilde park ettikten sonra 
Güvenli Çıkış Asistanı (SEA), 
araçtan inerken arkadan bir 
araç yaklaştığında uyarı veriyor 
ve elektronik çocuk kilidi arka 
koltuktaki yolcuların arka ka-
pıyı açmasını engelliyor.

Yeni Kia Niro ayrıca, Kia’nın 
ikinci nesil Ön Çarpışma En-

gelleme Asistanı (FCA 2) siste-
miyle de donatıldı. FCA 2, sü-
rücülerin olası çarpışmalardan 
kaçınmasına yardımcı olmak 
için otomobiller, bisikletliler 
ve yayalar dahil olmak üzere 
yol kullanıcılarının hareketini 
sürekli olarak izliyor. Sistem 
ayrıca kavşaklarda güvenliği en 
üst düzeye çıkarmak için Kav-
şak Dönüşü ve Kavşak Geçişi 
işlevlerini de içeriyor. 

Yenilenen Kia Niro Türkiye’de Satışa Sunuldu

Elektrikli Araç Batarya Montajları Dijital Çağa Taşındı 

İçten yanmalı 
motorlardan tam 
elektrikli motorlara 
geçişle birlikte her yıl 
yeni elektrikli araç 
modelleri piyasaya 
sürülüyor. Elektrikli 
otomobillere artan 
talep, bataryalar için 
hızlı bir değişime 
neden oldu. Bu 
değişim, batarya 
üretimi ve montajına 
ilişkin yeni ihtiyaçları 
da gerekli kıldı.  
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anlık ihtiyaçlarını tüm temas 
noktalarından kişiselleştiril-
miş bir deneyimle sağlamak 
için yaptığı çalışmalarda da 
global yazılım şirketi Etiya 
ile birlikte çalışacak. Kendi 
geliştirdiği yapay zekâ destek-
li ürün portföyü ile müşteri 
deneyimini esas alan dijital 
dönüşüm uygulamaları sunan 
Etiya, Togg mühendisleriyle 
birlikte benzersiz kullanıcı 
deneyimi sağlamak için dijital 
geliştirmelerde rol alacak.
Karakaş: “Yeni teknolojileri 

birlikte geliştireceğiz”
Togg CEO’su M. Gürcan 

Karakaş, mobilite ekosiste-
minin büyümesi ve yeni tek-
nolojilerin geliştirilmesi için 
iş birliklerinin çok önemli 
olduğunu belirterek, “Akıllı 
cihazımızı tasarlarken, ihti-
yaç duyacağı iş modelleriyle 
beraber ekosistemi kurmak 
için de çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Bu noktada mobilite 
ekosisteminin şekillenmesin-
de kritik rol oynayan start-
up’larla ve küresel ölçekteki 
yetkin şirketlerle yaptığımız 
iş birliklerini çok önemsiyo-
ruz. Smart-iX gibi daha akıl-
lı bir yaşam için teknolojik 

2023 yılının ilk çeyreğinde 
doğuştan elektrikli ilk akıllı 
cihazı C SUV’u banttan indir-
meye hazırlanan Togg, mobi-
lite ekosisteminin bir parçası 
olan akıllı cihazının etrafında 
oluşan ekosistemi genişletecek 
iki önemli stratejik iş birliğine 
gitti. Togg, Bilişim Vadisi’nde 
düzenlenen tören ile yapay 
zekâyı kullanarak kullanıcı 
deneyimi konusunda çözüm-
ler üreten teknoloji şirketi 
Smart-iX ve Türkiye’nin glo-
bal yazılım şirketi Etiya ile an-
laşma imzaladı. 

‘Akıllı Yaşam’ adını verdiği 
hizmetlerle bağlantılı bir oto-
mobilden çok daha fazlasını 
sunma hedefiyle yola çıkan 
Togg, Türk girişimci Mehmet 

Arziman’ın Almanya’da kur-
duğu start-up’ı Smart-iX ile 
akıllı yaşam çözümleri geliş-
tirmek için stratejik iş ortak-
lığına imza attı. Akıllı enerji 
çözümleri, akıllı şehirlerde 
akıllı yaşam çözümleri ve yeni 
mobilite hizmetleri gibi kul-
lanıcılara konforlu bir mobi-
lite deneyimi yaşatacak çö-
zümler üzerinde çalışan Togg, 
Smart-iX ile birlikte akıllı bir 
mobilite ekosisteminde kulla-
nıcıyı merkeze alan yenilikçi 
çözümler geliştirecek.

Küresel olarak tescil ettir-
diği farklılaştırıcı yaklaşımı 
USECASEMobility® vizyonu 
ile kullanıcılarına kesintisiz 
bir deneyim yaşatmayı he-
defleyen Togg, kullanıcıların 

duyduklarını belirterek, şöy-
le konuştu: “Bu iş birliğiyle 
daha önce telekomünikasyon 
sektörü standartlarıyla geliş-
tirdiğimiz ürün ve hizmetle-
rimizi, mobilite sektörü için 
dönüştürüyoruz. Togg mobi-
lite ekosisteminin merkezin-
de yer alan dijital kullanıcı 
platformumuzla kullanıcılara 
dokunan tüm etkileşimlerin 
kusursuz bir şekilde yönetil-
mesini sağlayan teknolojileri 
geliştiriyoruz. Kullanıcıların 
anlık ihtiyaçlarını karşılamak 
için çözümler geliştirmeye 
devam edeceğiz.”
Togg’un ürün ve hizmetleri 
görme engelli kullanıcılar 

için erişilebilir olacak
Togg, görme engelli kulla-

nıcıları özgürleştiren girişim 
BlindLook ile yaptığı iş birliği 
kapsamında fiziksel ve dijital 
ürünlerinin temas noktalarını 
adım adım engelsizleştirecek.

Kullanıcı odaklı bir yakla-
şımla geliştirilen Togg, görme 
engelli kullanıcıları özgür-
leştiren girişim Blindlook’un 
“herkes için erişilebilir bir 

dünya” hedefine ortak oldu. 
BlindLook’un partnerlerine 
sunduğu kapsayıcı hizmeti 
belgeleyen global sertifikası 
EyeBrand ağına katılan Togg, 
fiziksel ve dijital ürünlerinin 
temas noktalarını adım adım 
engelsiz bir hale getirecek. 
Yapılan iş birliği kapsamında 
Togg’un ürün ve hizmetleri 
BlindLook’un ses odaklı tek-
nolojisiyle görme engelli kul-
lanıcılar için erişilebilir olacak.

BlindLook’un yüzde 100 
ses odaklı özgürlük teknolo-
jisi Sesli Simülasyon, tam ve 
kısmi görme engelli bireyler 
için ürün ve hizmetleri eri-
şilebilir hale getirip, görme 
engelli bireylerin ürün ve 
hizmetleri yardıma ihtiyaç 
duymadan bağımsızca kul-
lanmalarına olanak sağlıyor. 
Togg entegrasyonu tamam-
landığında görme engelli 
bireyler Togg’un resmi in-
ternet sitesi www.togg.com.
tr’ye BlindLook hesaplarıyla 
girip, ürün ve hizmetlerden 
eşit ve erişilebilir şekilde ya-
rarlanabilecekler.

çözümler üreten bir start-up 
ve Türkiye’nin global yazılım 
şirketi Etiya ile stratejik iş or-
taklığı yapmaktan mutluluk 
duyuyor ve birlikte sürdürü-
lebilir değer yaratacağımıza 
inanıyoruz” dedi.

Smart-iX’in kurucusu ve 
CEO’su Mehmet Arziman da 
Togg stratejik ortaklığından 
büyük heyecan duyduklarını 
belirterek, “Togg ile yaptığı-
mız iş birliği, şirketimizi bü-
yütmek için attığımız önemli 
bir adımı oluşturuyor. Özel-
likle kullanıcı deneyimi ko-
nusunda yapay zekâ tabanlı 
geliştirdiğimiz teknolojilerle 
kesintisiz ve konforlu bir de-
neyim sürecinin parçası olu-
yoruz. Togg ile birlikte akıllı 
bir mobilite ekosisteminde 
kullanıcıyı merkeze alan ye-
nilikçi çözümler geliştirmeyi 
hedefliyoruz” diye konuştu. 

Doğan: “Anlık ihtiyaçlar 
için çözümler üretiyoruz”

Etiya Kurucu Ortağı ve 
CEO’su Aslan Doğan ise kul-
lanıcı deneyimini esas alan 
bir şirket olarak, kullanıcı 
odaklı yaklaşımıyla öne çı-
kan Togg ile stratejik ortaklık 
yapmaktan ayrı bir mutluluk 

ISTANBUL Boğazı’nda 
gerçekleştirilen pilot pro-
je çalışmasıyla, bir tekneye 
drone ile yemek teslimatı 
gerçekleştiren Yemeksepeti, 
yarının yöntemlerine bu-
günden geçiş yapma konu-
sunda önemli bir adım daha 
atmış oldu.

Yemeksepeti, drone ile 
teslimat konusunda önem-
li bir adım attı. İstanbul’un 
Bebek semti açıklarında, 
deniz üzerindeki bir tekneye 

drone ile yemek teslimatı ya-
pan Yemeksepeti, geleceğin 
alternatif teslimat modeli 
konusunda önemli bir aşama 
kaydetmiş oldu. 

Drone teknolojisi ile süreç 
geliştirme alanında uzman 
olan Teknokurgu ile işbirliği 
içinde hayata geçirilen proje 
kapsamında, Yemeksepeti 
kullanıcısının siparişini ko-
ordinatlarla birlikte verme-
sinin ardından, kıyıda bulu-
nan restoranda hazırlanan 

sipariş Yemeksepeti drone’u-
na yüklendi ve sonrasında 
yaklaşık 3,5 kg ağırlığındaki 
yemek, kullanıcının bulun-
duğu konuma, drone’daki 
vinçle indirildi.

Yemeksepeti’nin daha 
uzun mesafelerde ve yaygın 
biçimde drone ile teslimat 
gerçekleştirmesi hedefleri 
doğrultusunda hayata geçen 
pilot proje oldukça büyük 
önem taşıyor. İnsansız hava 
taşıtlarıyla gıda teslimatı, 
altyapı ve mevzuat güncel-
lemelerinin yapılmasıyla 
birlikte yaygınlık kazana-
bilecek ve özellikle kentsel 
bölgelerin uzağında yaşa-
yanlar için de önemli fır-
satlar sunacak. Bu alandaki 
gelişmelerin içinde yer alan 
Yemeksepeti, drone’la tes-
limatın yaygınlaşması için 
öncü olmaya ve yeni testler 
yapmaya devam edecek.

Togg’dan İki Önemli
Stratejik İş Ortaklığı Anlaşması
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, yapay zekâyı 
kullanarak kullanıcı deneyimi konusunda çözümler üreten teknoloji şirketi Smart-iX ve 
Türkiye’nin global yazılım şirketi Etiya ile stratejik iş ortaklığına imza attı.  

KÜRESEL çapta otomo-
tiv ve otomotiv dışı uygula-
malar için enerji depolama 
çözümleri geliştirmek üzere 
kurulan Siro Silk Road Te-
miz Enerji Depolama Tek-
nolojileri (Siro), batarya 
üretimine başladı. Geb-
ze’deki Batarya Geliştirme 
Merkezi’nde elektrikli araç-
lar başta olmak üzere farklı 
kullanım alanlarına yönelik 
geliştirme faaliyetlerine baş-
layan Siro, ilk prototip ba-
taryasının üretim ve testle-
rini başarıyla tamamladığını 
açıkladı. Siro Batarya Geliş-
tirme Merkezi’nde başta e-
lektrikli araçlar olmak üzere 
farklı kullanım alanları için 
geliştirme faaliyetleri yürü-
tülecek.  

Gemlik’te kurulumu de-
vam eden seri üretim hat-
larının devreye alınmasıyla 
birlikte, Gebze’deki Batarya 

Geliştirme Merkezi’nde yeni 
jenerasyon batarya modül ve 
paketlerinin yanında batarya 
hücrelerinin de geliştirilme-
si planlanıyor.  İki merkez 
arasında bir sinerji oluştu-
rularak bataryalar için tek-
noloji geliştirmesinden seri 
üretime kadar olan süreçler 
tamamlanmış olacak.

2031 itibarıyla yıllık 
20 GWs’lık üretim 
kapasitesi hedefi

2021 yılının Eylül ayın-
da kuruluşundan itibaren 
ekibini konusunda uzman, 
tecrübeli isimlerle büyüten 
Siro, geliştirilen batarya 
modül ve paketlerinin seri 
üretimine 2023 yılının ba-
şından itibaren başlayacak. 
İkinci aşamada Siro, Batar-
ya Geliştirme Merkezi ile 
Farasis Energy’nin en son 
teknolojisine dayalı Li-Ion 
NMC batarya hücreleri 

geliştirecek ve üretecek. 
Böylece Türkiye, az sayıda 
ülkede bulunan hücre ge-
liştirme ve üretme yetkin-
liğine sahip olacak. Siro, 
2031 yılı itibarıyla yıllık 20 
GWs’lık üretim kapasite-
siyle bölgenin lider enerji 
depolama oyuncularından 
biri olacak, temiz enerjinin 
yaygınlaştırılmasına, kar-
bon emisyonlarının azaltıl-
masına, dolayısıyla sürdü-
rülebilir dünyaya önemli 
katkılarda bulunacak.

Siro İlk Batarya 
Prototipini Üretti

Yemeksepeti Drone İle İlk
Yemek Teslimatını Gerçekleştirdi
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bakımlar sayesinde ön gö-
rülemeyen bakım-onarım 
maliyet risklerinin önüne 
geçiyoruz. Beklenmedik bir 
durum ile karşılaştığımızda 
ise uluslararası geçerliliğe 
sahip sözleşmemiz sayesinde 
hem yurtdışı hem de yurti-
çinde hızlıca çözüm bulabi-
liyoruz. Böylece operasyon 
maliyetlerimiz daha risksiz 
ve düşük olurken araçlardan 
kaynaklı zaman kaybını da 
engelliyoruz” dedi. 

Frigo Nevnak, yaklaşık 20 
yıldır gerçekleştirdiği tüm 
Renault Trucks çekici alım-
larında Renault Trucks Fi-
nansal Hizmetler’in (RTFS) 
avantajlarından faydalanı-
yor. Tevfik Gözkaya; “Finan-
sal ve operasyonel anlamda 
RTFS’nin çözümleri ile araç 
yatırım süreçlerimizin çok 
daha kolay olduğunu söyle-
yebiliriz” diyor. 

Teslimat törenine katı-
lan Koçaslanlar Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Koçaslan ise; “Fri-
go Nevnak ile ortak iş he-
defimiz, filolarını yüzde yüz 
Renault Trucks çekiciler ile 
donatmak. Araç alımlarına 
düzenli devam ederek bu 
yolda emin adımlar atıyor-
lar. Her geçen gün daha da 
gelişen Frigo Nevnak ope-
rasyonlarında, satış ve satış 
sonrası hizmetlerimiz ile her 
zaman süreçlerini kolaylaş-
tırmak ve üstün verimlilik 
ile tamamlamalarını destek-
lemek üzere yanlarındayız” 
şeklinde açıkladı. 

FRIGO Nevnak, 2022 
yılında da Renault Trucks 
ile araç yatırımlarına de-
vam ediyor. Frigo Nevnak, 
21 adet Renault Trucks 
T520 Evo yüksek kabin ve 
retarderli çekicilerin alımı 
ile artan iş hacminde yine 
kaliteye odaklanıyor. 

Frigo Nevnak Yönetim 
Kurulu Başkanı Tevfik 
Gözkaya, araçların tes-
limatında açıklamada 
bulunarak; “Renault 

Trucks Premium serisi 
ile başlayan iş birliğimiz-
de 2021 sonunda ilk Evo 
serisi araçlarımızı aldık. 
Yüksek kabin, T520 çe-
kicilerden memnuniye-
timiz, Evo çekicilerimiz 
ile artarak devam ediyor. 
Donanım, performans ve 
verimlilikte yeniliklerin 
farkını deneyimliyoruz” 
diye belirtti.  

Filo yatırımlarında iş 

hacimlerinin artışının etkisi-
ne değinen Tevfik Gözkaya; 
“Frigo Nevnak olarak 2022 
yılında atılımlarımıza devam 
ediyoruz. Bursa’da bir ofis ve 
Yalova’da RO-RO çalışmala-
rına destek olmak üzere garaj 
yatırımlarımız oldu. Kurum-
sal çizgide lojistik sektörü-
nün deneyimli uzmanları, 
Frigo Nevnak ailesine katıl-
dı. Yüzde 60 oranında yeni iş 
geliştirme sağladık ve bu ora-
nın yıl sonuna kadar yüzde 

100’e ulaşmasını hedefliyo-
ruz. Böylesine güçlü adımlar 
atarken Renault Trucks ile 
yüzde 90 oranında neredey-
se tek markalı olan filomuz, 
operasyonlarımıza verimlilik 
katıyor” dedi.  

Tevfik Gözkaya, Renault 
Trucks çekicilerin düşük ya-
kıt maliyetlerinden memnu-
niyetlerini belirtti; “Yol, hava 
ve yük koşullarına bağlı ola-
rak aynı sınıfta ve donanımda 
diğer araçlarla kıyasladığı-
mızda yüzde 10 ila 15 arasın-
da yakıt tasarrufu sağlıyoruz. 
Yıllardır Renault Trucks ile 
deneyimlediğimiz bu yakıt 
tasarrufu verileri, tabi ki alım 
kararımızda etkili oluyor.” 

Frigo Nevnak yeni araç-
larını Renault Trucks’ın Ex-
cellence Bakım Onarım Söz-
leşmesi ile teslim aldı. Tevfik 
Gözkaya, konuyla ilgili 
olarak; “Sözleşmemiz kapsa-
mında rutin bakımların yanı 
sıra fren balatası, fren diski, 
debriyaj baskısı gibi doğası 
gereği aşınan parçaların da 
değişimi yapılıyor. Düzenli 

SER Antrepo Lojistik, araç 
filosunu genişletmek ve ye-
nilemek üzere yatırım yaptı-
ğı 6 adet Renault Trucks D 
serisi kamyonu teslim aldı.

Bursa merkezli Ser Ant-
repo Lojistik, yurtiçi lojis-
tiğinde özellikle otomotiv 
yedek parça taşımacılığı ile 
ön plana çıkıyor. Ser Antre-
po Lojistik, filosuna kattığı 
yeni Renault Trucks D 280 
kamyonlar ile Türkiye ge-
nelinde yaklaşık 200 nok-
taya yaptığı planlı yedek 
parça dağıtımını daha da 
güçlendiriyor.

Yeni araçların teslimat 
töreninde açıklamada bu-
lunan Ser Antrepo Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Serhan Deniz, “60 yıla da-
yanan geçmişimizde 10 yılı 
aşkın süredir yedek parça 
dağıtım organizasyonlarına 
odaklandık. 81 ilde yetkili 
bayilere yerine teslim olmak 
üzere yedek parça sevki-
yatı yapıyoruz. Acil yedek 
parça operasyonlarımızla 
İstanbul, Ankara ve İzmir’e 
rutin günlük seferlerimi-
ze ek olarak hızlı sevkiyat 
hizmetimiz de bulunuyor. 
Renault Trucks ile iş birliği-

miz, 2005 yılından bu yana 
devam ediyor ve ilk defa D 
serisi kamyonları filomuza 
katıyoruz” şeklinde belirtti.

Serhan Deniz; “Sıfır araç 
satışlarının yanı sıra artan 
ikinci el değerleriyle otomo-
tiv markaları, projeksiyonla-
rını satış sonrası hizmetlerde 
artış üzerine kurguluyor. Bu 
nedenle artan iş hacmimiz 
doğrultusunda kaliteden 
ödün vermemek üzere filo 
yatırımlarımızı sürdürüyo-
ruz” diye açıkladı.

Renault Trucks D kam-
yon seçimlerine değinen 
Serhan Deniz; “Düşük yakıt 
tüketimi ve aracın dona-
nımları, kendi sınıfında ön 
plana çıkıyor. Taşıma kapa-
sitesinin yanı sıra opsiyonel 
olarak sunulan pek çok özel-
liği standart şekilde sağla-
ması bizler için önemli oldu. 
Yeni araçlarımız, filomuzda-
ki ilk tam otomatik şanzı-
man donanımlı kamyonlar. 
Bu anlamda da sürücü kulla-
nım farklılıklarını minimize 
ederek operasyonlarımıza 
değer katacağına inanıyo-
ruz” dedi.

Ortalama olarak her Ser 
Antrepo Lojistik aracı, ay-

lık 12 bin km katediyor. 
Filolarındaki 2005 model 
Renault Trucks Premium 
çekicileri halen kullandık-
larına değinen Serhan De-
niz; “Bu araçlarımızın ki-
lometresi, 2 milyona yakın. 
Daha motoruna müdahale 
edilmeyen, rutin bakımlar-
la kullandığımız araçlar bu-
lunuyor” diye belirtti.

Koçaslanlar Otomo-
tiv Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mahmut Koçaslan 
ise teslimat sırasında yaptı-
ğı açıklamada; “Türkiye’de 
lojistik sektörü, hizmet sağ-
layıcıların bazı uygulama-
lar özelinde uzmanlaşması 
yönünde ilerliyor. Ser Ant-
repo Lojistik’in bu anlam-
da Türkiye’de yedek parça 
dağıtım organizasyonunu 
yüksek kalitede sağlamak 
üzere konsantre olması ö-
nemli bir örnek. Bu operas-
yonlar, adrese zamanında 
teslimat ile emek, kalite ve 
güven gerektiren süreçlerin 
yönetilmesi anlamına geli-
yor. Ser Antrepo Lojistik ise 
bu açılardan güçlü yapısı ile 
pek çok önemli otomotiv 
şirketlerinin güvenini ka-
zanmış ve uluslararası stan-
dartlarını sağlamış bir çö-
züm ortağı olmayı başardı 
ve hizmetlerini büyüyerek 
geliştiriyor. Bu noktada Re-
nault Trucks ve Koçaslanlar 
Otomotiv olarak kendile-
riyle iş birliğimizin devam 
etmesinden mutluluk duyu-
yoruz” diye belirtti.

Frigo Nevnak’a 21 Adet 
Renault Trucks Evo

Ser Antrepo Lojistik’in Tercihi 
Renault Trucks D Serisi Oldu
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IVECO yetkili satıcısı Özgöz-
de Otomotiv, ülkenin önemli 
uluslararası lojistik şirketlerin-
den biri olan Bursa merkezli 
Akran Uluslararası Lojistik’e 
50 adet S-Way çekiciyi törenle 
teslim etti.

Teslimat törenin konuşan 
Iveco Araç Genel Müdürü 
Hakkı Işınak şunları söyledi;  
“Iveco için stratejik öneme sa-
hip filo müşterilerinin iş orta-
ğı olmaktan her zaman gurur 
duyuyoruz. Her segmentte 
başarılı ve kararlı bir duruş 
sergileyen markamız, hafif ve 
orta segmentteki gücünü ağır 
vasıta segmenti ile pekiştiri-
yor. Geniş ölçütlerde yayılan, 
büyüyen lojistik sektörümü-
zün ihitiyaçları da çeşitlene-
rek artmaya devam ediyor. Bu 
bağlamda her segmentte Iveco 
marka araç kullanan müşte-
ri sayımızda da ciddi artışlar 
görmekteyiz. Bu da gelecek 
için bizleri ve iş ortaklarımızı 
cesaretlendiriyor.”

Akran Uluslararası Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı Ay-

TIRSAN, Cevat Logistics’in 
70 adetlik yatırımının ilk kıs-
mını teslim etti. Uluslararası 
taşımacılık firmalarından Ce-
vat Logistics, 70 adetlik Tır-
san Tenteli Perdeli Maxima 
Plus yatırımının ilk 20 adedi-
ni teslim aldı.

Tırsan’ın Adapazarı fabrika-
sında gerçekleştirdiği teslimat 
törenine; Cevat Logistics Yö-
netim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Dr. Niyazi İlhan ve Ankara 
Şube Müdürü Seyhan Uğur 
Gürbüz, Tırsan Treyler Satış 
Koordinatörü Ertuğrul Erkoç 
ve Tırsan Satış Temsilcisi Ak-
gün Nuhoğlu katılım gösterdi.

Dr. Niyazi İlhan, Yöne-
tim Kurulu Başkanları Cevat 
İlhan önderliğinde kaydet-
tikleri istikrarlı büyüme ile 
Karadeniz’in en güçlü ulus-
lararası karayolu taşıma filo-
larından birine sahip olduk-
larını vurgulayarak yaptığı 
açıklamada: “Avrupa ve Asya 
arasında gerçekleştirilen ka-
rayolu taşımalarında öncü 
firmalardan biri olarak, çok 
geniş bir coğrafyada operas-
yonlarımız sürüyor. Avrupa 
kıtasının en uç noktasından 
Asya’da Hazar Denizi’ne ka-
dar taşıma hizmeti veriyoruz. 

han Korkmaz ise şunları söyledi; 
“Iveco markasının sunduğu yük-
sek teknolojiyle donatılmış araç-
ların filomuza değer katacağına 
ve kusursuz hizmet kalitemizi 
yükselteceğine inanıyoruz.”

Özgözde Otomotiv genel 
müdürü İsmail Çalık da Akran 
ile ilişkilerinin çok eski yılla-
ra dayandığını, kendilerinin 
bundan büyük memnuniyet 
duyduğunu ve bu teslimat ile 
bu ilişkinin daha da perçinlen-
diğini ifade etti.

Şirket bünyesi ve mevcut 
tedarikçilerimiz aracılığı ile 
depolama hizmetleri olarak 
yurt içinde başta Trabzon, 
Samsun, Kayseri, Bursa, An-
kara, Kocaeli, İstanbul olmak 
üzere tüm Türkiye’de taşıma-
cılık yapıyoruz. Yurt dışında 
ise başta Almanya, Hollanda, 
Belçika, Fransa, Avusturya, 
İtalya, Macaristan, Roman-
ya, Azerbaycan, Gürcistan 
olmak üzere tüm Asya ve 
Avrupa’yı kapsayan 55 bin m² 
depolama alanımız ile müşte-
rilerimize lojistik hizmetleri 
sunmaktayız. Firma olarak, 
uzun yolculuklarda bizim 
için güven her şeyden önem-
li. Gerçekleştirdiğimiz ulus-
lararası karayolu taşımacılık 
operasyonlarında Tırsan’ı 
tercih etmemizin başlıca ne-

Tören sonunda günün anı-
sına Iveco Araç Genel Müdürü 
Hakkı Işınak ve ağır vasıta sa-
tış müdürü Murat Uçaklı Yö-
netim Kurulu Başkanı Ayhan 
Korkmaz’a bir plaket teslim etti.

Akran Uluslararası Lojistik’e 
gerçekleştirilen bu teslimat, 
kuvvetli bir rekabetin yaşandığı 
pazarda Iveco Türkiye’nin bu 
yıl gerçekleştirdiği en önemli 
teslimatlardan biri. Bu teslimat, 
şirketin ülkedeki büyüyen ba-
şarısını; hafif ve ağır araçlarda 

denleri; birçok farklı yük ta-
şımacılığını sağlam araçları 
ile güvenli bir şekilde gerçek-
leştirebilmemizdir. Tırsan 
araçlarının sahip olduğu çatı 
kaldırma özelliği sayesinde 
gabari kısıtlaması olan yurt 
dışındaki ülkelerde standart-
lara uygun şekilde taşımacılık 
yapabiliyor, ayrıca yükleme ve 
boşaltma operasyonlarımızı 
da kolaylıkla gerçekleştire-
biliyoruz. Böylece zamanda 
tasarruf ediyor, büyük avantaj 
elde ediyoruz. Tırsan’ın fir-
mamıza sağladığı kaliteli ve 
hızlı satış sonrası hizmetler-
den de çok memnunuz. Ayrı-
ca araçların (KTL) kaplamalı 
oluşu sayesinde ürünlerimizi 
10 yıl pas yürümezlik garan-
tisi altına da alıyoruz.” ifade-
lerini kullandı.

artan pazar payını yansıtıyor.
Zorlu bir ön seçim sürecin-

de güçlü rakipler arasından se-
çilen S-Way, 490 ve 530 beygir 
gücünde Euro 6 E kriterlerine 
uygun FPT Endüstriyel yapı-
mı bir motora sahip. Lojistik 
şirketinin seçiminde S-Way’in 
yüksek standarttaki özellikleri, 
performansı ve karşılaştırılan 
araçlara göre düşük yakıt tü-
ketimi ve ürün ile ilgili geçmiş 
yıllardaki olumlu tecrübeleri 
etkili oldu.

DOKTOR Uluslararası 
Taşımacılık ile imzalanan 
10 araçlık Iveco S-Way filo 
satışı, son 3 aracın yola in-
mesi ile tamamlandı.

Doktor Uluslararası Ta-
şımacılık firma sahipleri 
Murat Polat, Arkın Kılıç, 
Adnan Ferhatoğlu, Ömer 
Aydın, Beyhan Ferhatoğlu 
ve Murat Gönül’ün katıldığı 
teslimat töreninde, İstanbul 
Fiat Otomotiv Yönetim Ku-
rulu Başkanı Cem Arı, Ge-
nel Müdür Hikmet Yılgör 
ve Ağır Vasıta Satış Yönetici-
si Eray Üstün hazır bulundu.

Teslimat töreninde açık-
lamalarda bulunan Doktor 

Uluslararası Taşımacılık’ın 
yetkilileri; S-Way’i tercih 
etmelerinde yakıt verimlili-
ğinin ön planda olduğunu 
belirtirken, yurtiçi ve ulusla-
rarası servis ağı ile sürdürüle-
bilirliğin de önemli birer se-
bep olduğunu vurguladılar.

Doktor Uluslararası 
Taşımacılık firmasının 
teslim aldığı S-Way AS 
440 S 49 T/FP LT 3800 a-
raçlarda 490 bg güç üreten 
13 litre motor, standart 
olarak sunulan ADR do-
nanım ve 463 kw frenleme 
gücü üreten SEB motor 
freni gibi öne çıkan özel-
likler dikkat çekiyor.

Akran Filosuna 50 Adet
Iveco S-Way Çekici Kattı 

Doktor Taşımacılık 
Filosunu Iveco S-Way 
İle Genişletti

Cevat Logistics Filosuna
Tırsan Treyler Gücü

Canmar Lojistik 
Yeni Yatırımında
MAN’ı Tercih Etti 
CANMAR Lojistik, yeni 
yatırımında MAN’ı tercih 
ederek 5 adet TGX 18.470 
çekici satın aldı. Canmar 
Lojstik’e satın aldığı çekici-
ler, düzenlenen özel bir tö-
renle teslim edildi. 

Mapar İzmir Şubesi’nde 
Mapar İzmir Genel Müdürü 
Caner Perk ve Kamyon Satış 
Müdürü Şevki Atalay’ın ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen 
törene, Canmar Lojistik sahi-
bi Mehmet Çelikcan, MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. Kamyon Satış Bölge 
Koordinatörü Ataç Şeran ile 
şirket yetkilileri katıldılar.

Canmar’ın, her tür kargo 
için dünya çapında güm-
rükleme ve nakliye alanında 
eksiksiz hizmet sunan bir 

temsilci lojistik operatörü 
olduğunu vurgulayan Can-
mar Lojistik sahibi Meh-
met Çelikcan, “Dünyanın 
her yerinde, mevcut en 
iyi depolama ve uluslararası 
lojistik hizmetlerini sun-
maktan gurur duyuyoruz. 
En yeni iletişim, izleme ve 
işleme yazılımlarını kulla-
nan yetenekli personelimiz 
ve onlarca yıllık deneyimin 
birleşimi ile hizmet veriyo-
ruz. Canmar Lojistik olarak, 
sunduğumuz entegre tedarik 
zinciri çözümleri aracılığıyla 
Avrupa’nın en büyük şirket-
lerinden bazılarına sürdü-
rülebilir rekabet avantajları 
sağlıyoruz. Hizmet sunarken 
benimsediğimiz bu mükem-
meliyetçi yaklaşımı, yatı-

rımlarımızda, gerçekleştir-
diğimiz satın almalarda da 
gösteriyoruz. Titiz ve detaylı 
araştırmalarımız neticesin-
de, başta yüksek yakıt ta-
sarrufu olmak üzere birçok 
alanda sunduğu avantajlarla 
yeni yatırımımızda MAN 
TGX’leri tercih ettik” açık-
lamasında bulundu.

Mapar İzmir Şubesi’nde 
Mapar İzmir Genel Müdü-
rü Caner Perk de “Mapar 
olarak, gerek satış ve gerek-
se satış sonrası hizmetlerde, 
müşterilerimizin ihtiyaçları-
nı tam anlamıyla, hatta bek-
lentilerinin de üzerinde kar-
şılamaya odaklayız. MAN 
da gerek araç nitelikleri, 
avantajları ve gerekse satış 
sonrası hizmetlerinde sun-
duğu zengin ayrıcalıklarla 
gerçekten beklentilerin de 
ötesinde çözümler sunuyor.” 

MAN Kamyon ve Oto-
büs Ticaret A.Ş. Kamyon 
Satış Bölge Koordinatörü 
Ataç Şeran ise “MAN ola-
rak tüm müşterilerimizi ve 
paydaşlarımızı ‘yaşam boyu 
iş ortağı’ olarak görüyoruz. 
Araçlarımızın fark yaratan 
özelliklerinin yanı sıra satış 
ve satış sonrası hizmetlerde 
de ‘yaşam boyu iş ortakları-
mıza’, avantajlar sağlıyor, en 
ideal çözümleri sunuyoruz” 
şeklinde konuştu.
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Konusunun uzmanı proje yönetim ekibi
Alternatif taşıma rotaları ve modelleri

Profesyonel risk yönetimi

360° çözümBakan Adil Karaismailoğlu:
“Hedefimiz lojistik süper güç olmak”

yollarla bağlantısı bulunmakta ancak 
lokal iyileştirmelerle güçlendirilecek. 
Yük araçlarından kaynaklanan kent i-
çi parklanma sorunu için kent dışında 
lojistik odak noktaları oluşturulacak. 
Transit yükler kent içi trafikten arın-
dırılacak” dedi.

Denizyolu açısından bakıldığında 
da 2021 yılında Türk limanlarında el-
leçlenen yükün yüzde 15’inden fazla-
sının körfez bölgesinde bulunduğuna 
işaret eden Karaismailoğlu, 35 liman 
yer alan bölgede demiryolu ve kara-
yolu bağlantılarının daha da güçlen-
dirileceğine dikkati çekti. Karadeniz 
ile bağlantının sağlanması için etütler 
yapılacağını belirten Karaismailoğlu, 
“Elleçleme ekipmanlarının operas-
yonel kapasiteleri ve verimlilikleri-
nin artırılmasıyla limanlardaki yük 
sirkülasyonu hızlandırılacak. Ayrıca, 
bölgede demiryolu yatırımları devam 
ediyor. Hızlı tren hatlarında yük taşı-
macılığının payı artırılacak. Çift hat-
lar yapılması yanında yük lojistiği için 
aynı güzergahlarda ilave hatlar yapıla-
cak. Tüm taşıma modları için kamu 
özel iş birlikleri ile yatırımlara devam 
edilerek hızlı sonuçlar alınacak” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Çalıştayda uzmanlarla alternatif 
lokasyonlarında belirlendiğini ifade 
eden Karaismailoğlu, “Tepecik, Ak-
çakese, Sevindikli, Köseköy ve Gebze-
Balçık lokasyonları öne çıktı. Hem lo-
jistik ihtiyaçların karşılanması hem de 
kriterlere uygunluk açısından Tepecik 
bölgesi Lojistik Merkez için en olası 
yer olarak görüldü. Mevcut Köseköy 
Lojistik Merkezi’nin de etkinliğinin 
artırılması çalışmalarıyla kullanılmaya 
devam edilebileceği sonucuna varıldı. 
Tepecik Lojistik Merkezi’nin destek-
lenmesi ve lokal iyileştirmeler açısın-
dan diğer bölgelerden iki tanesinde 
de yük aktarma merkezlerinin kurula-
bileceği ve trafiğin biraz daha kuzeye 
çekilerek güneydeki sıkışıklığın gide-
rilmesi açısından öncelikli alanın Ak-
çakese olacağı değerlendirildi” dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Baka-
nı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma 
2053 Vizyonu ışığında ilk adımını 
Kocaeli’de hayata geçirdikleri Ulaş-
tırma ve Lojistik Çalıştayları ile tüm 
kurum ve kuruluşların yararlanacağı 
bir rehber oluşturup 2023, 2053 ve 
2071 hedeflerine doğru durmadan 
yürüyeceklerini belirterek, “Hedefi-
miz lojistik süper güç olmak.” ifadesi-
ni kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, lojistik ça-
lıştaylarla ilgili yazılı açıklama yaptı. 
Dünyada ticaretin hızla arttığını, 
Türkiye’nin de bu pastadan daha fazla 
pay alması için 7/24 çalıştıklarını be-
lirten Karaismailoğlu, ticaretin altın 
anahtarının lojistik sektörü olduğu-
nu, Körfez limanlarının da burada 
önemli rol oynadığını kaydetti.

Karaismailoğlu, çalışayda lojistik 
sektörünün tüm yönleriyle ele alın-

dığını belirtti. Kamu, Sivil Toplum 
Kuruluşları, akademisyen ve bölgede-
ki sektör temsilcileriyle fikir alışverişi 
yapıldığını ifade eden Karaismailoğ-
lu, “Bölge gerçekleri ve potansiyel 
hedefler kapsamında, körfez bölgesi 
karayolu yatırımları açısından güçlü 
bir konumda bulunuyor. Bölgedeki 
yük üretim ve çekim miktarlarına 
bakıldığında karayolu yatırımlarına 
devam edilerek yük akış trafiği rahat-

latılacak. AUS yatırımlarıyla mevcut 
yol kapasitesinden daha fazla fayda-
lanılarak, verimlilik artırılacak. Böl-
gede bulunan çok sayıda OSB’nin ka-
rayolları ile doğrudan veya alternatif 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu
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