
ciddi adımlar atmaya başladı. 
Son zamanlardaki çok sayıda 
teknolojik gelişme, düşük 
karbonlu bir kamyon gelece-
ği için umut vadediyor ancak 
tam bir başarıya ulaşmak için 
tüm değer zinciri boyunca 

AVRUPA’NIN aldığı sıkı 
emisyon düşürme kararları 
ve ‘Yeşil Mutabakat’ sözleş-
mesi ile birlikte bu dönüşüm 
daha da hız kazandı. Ticari 
araç üreticileri de bu elektrik-
li dönüşümü yakalamak için 

EYLÜL 2022 SA YI 285
www.panlogistics.com.tr

444 7 726

Zaman ve maliyet odaklı
yedek parça lojistiğinde

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

makina yedek parça taşımacılığı
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Türk Şirketleri Avrupa 
Otomotiv ve Taşımacılık
Endüstrisine Tedarik 
Güvencesi Verdi
13-17 Eylül’de Frankfurt’ta 
düzenlenen Automecani-
ca otomotiv ana sanayine 
parça, otomotiv yan sanayi 
ve yenileme pazarına yedek 
parça ve donanım üreti-
mine odaklanıyor. 20-25 
Eylül’de Hannover açılan 
IAA Transportation yük ve 

yolcu taşımacılığında kul-
lanılan ticari araçları kapsa-
yan bir fuar.  20-23 Eylül’de 
Berlin’de düzenlenen In-
noTrans ise demiryolu alt 
yapısı, demiryolu taşımacı-
lığı sistemleri ve donanım-
larına odaklanıyor. 

Devamı 24. sayfada
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TÜRKIYE kargo pazarı; 
hızlanan e-ticaretin yükse-
lişine paralel olarak kayda 
değer şekilde büyümesini 
sürdürüyor. Hızla değişen 
piyasa şartlarında kargo sek-
törü oyuncularının rekabetçi 
avantajlarını korumaları için 
artan müşteri taleplerine ve 
ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde müşteri yolculuğu-
nun her bir adımı üzerinde 
çalışması gerekecek.

OCAK-AĞUSTOS dönemin-
de limanlarımızda elleçlenen 
yük miktarı geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 5,6 ar-
tarak 365 milyon 162 bin ton, 
elleçlenen konteyner miktarı da 
yüzde 1,7 artarak 8 milyon 408 
bin TEU olarak gerçekleşti.

2022’nin ilk 8 ayında dış ti-
caret taşımaları geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 4,2 artışla 
264 milyon 644 bin ton olarak 
gerçekleşti. Limanlara uğrak ya-
pan gemi sayısı 597 olurken, li-
manları ziyaret eden kruvaziyer 
yolcu sayısı da 552 bin 581 oldu. 

“FUARLAR ikinci el marka 
değerini artırmayı hedefleyen 
dünya markalarına ev sahipliği 
yapıyor” diyen EKO Fuarcılık 
Genel Müdür Yardımcısı Ekin 
Seren Ünsaç; “Ticari araçlar 
ortalama 5 yıl içinde ikinci 
elde satışa çıkıyor. Markalar, 
taşımacılık ve lojistik şirket-
lerinin yenileme amaçlı filo 
satışlarında ikinci el değerinin 
korunmasını hedefliyor.” dedi.
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sıcaklık kontrolü

Sıcaklık İzleme

.ddd dosyalarının
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İndirme

GPS ile gerçek
zamanlı f ilo takibi
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daha fazla iş birliği gerekiyor.
Sıfır emisyonlu arabalar, 

otobüsler, hafif ticari araçlar 
gibi mikromobilite biçimleri 
sayesinde ulaşım, dünyanın 
birçok yerinde büyük ölçü-
de karbondan arındırılmaya 
başlandı. Ancak orta ve ağır 
hizmet kamyonları için iler-
leme daha yavaş gerçekleşi-
yor. Karayolu taşımacılığı, 
küresel ticaretle ilgili taşı-
macılıkta karbon emisyonla-
rının yüzde 53’ünü oluştu-
ruyor ve mevcut eğilimler 
devam ederse bu payın 2050 
yılına kadar yüzde 56’ya çık-
ması bekleniyor.

Sıfır Emisyonlu
Kamyon Dönemi
Başlıyor
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T Ü R K I Y E - M A C A R I S TA N 
KUKK toplantısı 7-8 Eylül 2022 ta-
rihlerinde İstanbul’da gerçekleştiril-
di. Toplantıda Türkiye heyetine Ulaş-
tırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Genel Müdürü Murat Baştor baş-
kanlık etmiş olup, Macaristan Heyeti 
Başkanlığını Karayolu ve Demiryolu 
Taşımacılığı Düzenleme Departmanı 
Başkanı Kornél Kovács yürütüldü.

Toplantıya, Derneğimiz adına İcra 
Kurulu Başkanı Alper Özel, İcra Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Kadir Çirkin 
ve Avrupa Ülkeleri Uzmanı Muham-
met Külal Holoğlu katılım sağladı.

Gerçekleştirilen toplantının 
ana gündem maddesini, Türki-
ye taşımacılarının transit güzer-
gah olarak kullanmakta olduğu 
Macaristan’ın, geçiş belgesi kotası-

Macaristan İle Transit Geçiş 
Belgesi Kotası Artırıldı

Ek olarak, Macaristan’a ve 
Macaristan’dan gerçekleştirilen ta-
şımalar için kullanılmakta olan 5 
bin adet İkili Geçiş Belgesi kotasına 
ilave bin adet geçiş belgesi kotasının 
ülkemize temin edilmesi hususunda 
mutabakata varıldı.

Diğer taraftan, Macaristan’dan 
Irak’a yapılan taşımaların gerçekleş-
tirilmesi amacı ile tanınmış olan 500 
adet Irak Üçüncü Ülke Geçiş Belge-
si kotasına, 2022 yılı için ilave 250 
adet geçiş belgesi temin edilecek.

Ayrıca, Türkiye taşımacılarına 
zorunlu tutulan BiReg sistemi ve 
bu sistemin kullanımı esnasında 
yaşanmakta olan sorunlar gündeme 
getirilmiş olup, Türk taşımacılarının 
BiReg sisteminin kullanımından bir 
an önce muaf tutulmaları gerektiği 
hususu bir kez daha Macaristan He-
yetine iletildi.

UND Başkan Yardımcısı Bilen: 
“Tam mütekabiliyet uluslararası 

taşımanın ilacıdır”
Uluslararası Nakliyeciler Derne-

ği (UND) Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Genel Sekreteri Er-
gün Bilen, Gürcistan araçlarına tam 
mütekabiliyet uygulanması ile ilgili 
yaptığı değerlendirmede, “Tam mü-
tekabiliyet uluslararası taşımanın 
ilacıdır” dedi.

Türkiye üzerinden transit taşıma 
yapan Gürcistan plakalı taşıtlardan 
2011 yılından beri 113 Dolar geçiş 
ücreti alma uygulaması başlatan Türk 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, 
Gürcistan tarafının bu ücreti 350 
Lari’ye yükseltmesi üzerine ücreti 1 
Eylül 2022 tarihinden itibaren uy-
gulanmak üzere 130 Dolar seviyesi-
ne çıkarmasını değerlendiren Bilen, 
“Tam mütekabiliyet tüm ülkeler için 
örnek olmalıdır” dedi.

Türkmenistan’dan dolu depo ile 
İran’a giriş yapan ve ülkesine dön-
mek isteyen Türk araçların deposu-
nun Türkmen yakıtı ile dolu oldu-
ğunu kabul etmeyen ve vergi alan 
İran’a ait araçların Türkiye’ye gi-
rişlerinde aynı uygulama ile karşı-
lanmaları dolu depo ile Türkiye’ye 
gireceklerse aynı vergiyi ödemeleri 
sağlanmalıdır. Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanlığı yetkililerimiz hem 
Azerbaycan ve hem de İran ile 
yaptıkları tüm toplantılarda bugü-
ne kadar ellerinden geleni yapmış 
ama maalesef sonuç alamamıştır. 
Çözümün tek yolu kısasa kısas 
yani tam mütekabiliyettir. Ülke-
miz İran’a karşı 2016 yılında tam 
mütekabiliyet uygulamış ve sonuç 
alınmıştır. Tekrar edilmesi şarttır. 
Tam mütekabiliyet sadece İran ve 
Azerbaycan için değil tüm ülkeler 
için örnek olmalıdır.

nın arttırılması gerekliliği oluştur-
du. Bu çerçevede, gerçekleştirilen 
görüşmeler neticesinde 130 bin 
adet olan Transit Geçiş Belgesi ko-
tası 145 bin adete çıkartıldı.

2

İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye- Macaristan Kara 
Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı kapsa-
mında transit geçiş belgesi kotası 145 bin adete çıkarıldı.   
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Taşıma İşleri Organizatörlüğü 
Koşulları Yeniden Düzenlendi
TAŞIMA İşleri Organizatörlüğü 
faaliyetlerine yönelik usul ve esas-
lar yeniden düzenlendi. Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı tarafından ya-
şanan sorunlar ve sektörden gelen 
talepler dikkate alınarak revize edi-
len Taşıma İşleri Organizatörlüğü 
Yönetmeliği 27 Ağustos tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yer alan Taşıma 
İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği 
ile karayolu, demiryolu, denizyolu 
veya havayolu taşımacılığında ve/veya 
kombine taşımacılık alanında faaliyet 
gösterecek taşıma işleri organizatörle-
rinin hizmet esasları ve koşullarının 
belirlenmesi ile bu faaliyetlerde bu-
lunanların, alıcıların, gönderenlerin 
hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini 
belirlemek; tüm taşıma türlerinin et-
kin kullanımını, denetimini ve mev-
cut imkânların daha yararlı bir şekil-
de kullanılmasını temin etmek; etkin 
hizmet temini için gerekli olan düzey-
de bir profesyonel eğitim ve denetim 
sistemi geliştirmek, taşıma işleri or-
ganizatörlerinin ulusal ve uluslararası 
mevzuata uygun olarak faaliyet gös-
termelerinin sağlanması amaçlanıyor.

Yönetmelik kapsamına giren taşı-
ma işleri organizatörlüğü faaliyetin-
de bulunacak gerçek ve tüzel kişiler 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tara-
fından verilecek taşıma işleri organi-
zatörü (TİO) yetki belgesi alacak. 
Yetki belgesi almış olan gerçek veya 
tüzel kişiler, almış oldukları yetki 
belgesi kapsamına giren hizmetleri-
ni, hizmetin ifasını imkansız kılan 
yasal mücbir sebepler dışında yap-
maktan kaçınamayacak.

Sermaye miktarı 
150 bin TL’ye düşürüldü

Yetki belgesi almak veya yenile-
mek için başvuran gerçek kişilerin 
Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde 
olmaları, tüzel kişilerin Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarına göre ku-
rulmuş ve ticaret siciline tescil edil-
miş olmaları gerekiyor. Yetki belgesi 
için ayrıca gerçek kişilerde sahip ve/
veya varsa temsil ve ilzama yetkili ki-
şi/kişilerin, anonim şirket statüsün-
deki tüzel kişiliklerde, yönetim ku-
rulu başkan ve üyeleri, genel müdür 
ile temsil ve ilzama yetkili yönetici-
lerin, diğer şirket statüsündeki tüzel 
kişilerde, tüm ortakların ve bu tüzel 
kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöne-
ticilerin mesleki saygınlığa sahip ol-
ması, en az 150 bin lira sermaye gibi 
şartlar aranacak.

Bakanlık başvuru incelemesini en 
geç 30 gün içinde tamamlayacak. Ve-
rilen ve yenilenen yetki belgelerinin 
süresi 5 yıl olacak. Bir defaya mahsus 
olmak üzere ilk defa verilecek yetki 
belgeleri 1 yıl süreli olarak da düzen-
lenebilecek. Yetki belgesi sahipleri-
nin yetki belgesinin geçerlilik süresi 
bitmeden 90 gün önce Bakanlığa 
yazılı müracaat etmeleri ve başvuru-

nun uygun bulunması halinde yetki 
belgeleri yenilenecek. Yetki belgeleri 
5 yıllık süre için yenilenecek, yeni-
leme ücreti o yıla ait yetki belgesi 
ücretinin yüzde 15’i olacak. Gerçek 
kişilerde, yetki belgesi sahibinin ta-
lebi üzerine yetki belgesi, babası veya 
annesi veya eşi veya çocukları veya 
kardeşleri arasında bulunan bir ger-
çek kişi adına düzenlenebilecek.

15 Temmuz 2023 tarihine kadar 
taşımacılar, mevcut yetki belgesi türü-
ne ve süresine göre yüzde 40 ile yüzde 
85 arasında indirimden faydalanarak 
TİO yetki belgesi sahibi olabilecek-
lerdir. Taşıma işleri organizatörlüğü 
yetki belgesini indirimli almak iste-
yen taşımacıların Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine 
müracaat etmeleri gerekmektedir.
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adına, HİB Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve Komite Başkanı 
UND Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Murat Bay-
kara, UND Başkan Yardım-
cısı Ahmet Yayman, Yönetim 
Kurulu Üyeleri; Memik Hil-
mi Taner, Ziya Güner, Kerem 
İmrak, Ersan Keleş , UND Ü-
yesi Ömer Gülen, UND İcra 
Kurulu Başkan Yardımcıları 
Evren Bingöl ve Kadir Çirkin 
de katıldı.

Karaismailoğlu: 
“Önümüzdeki tıkanıklığı 

ortadan kaldıracağız”
Ulaştırma ve Altyapı Ba-

kanı Adil Karaismailoğlu 
çalıştayın ilk gününe katıldı. 
Bu yıl hedeflenen 250 milyar 
dolarlık ihracat hedefi için 
altyapıyı daha da geliştirmele-
ri gerektiğini O yüzden önü-
müzdeki 30 yıllık planı da 
yaptıklarını söyledi.

Ulaştırmaya yapılan yatı-
rımlar hakkında bilgiler veren 
Bakan Karaismailoğlu, yapı-
lan yatırımların 2036 yılından 
sonra gelir getirmeye başlaya-
cağını aktararak, “2036’lara 
geldiğimizde hiçbir projeye 
destek vermediğimiz gibi söz-
leşmesi biten projeleri yeniden 
gelir akışlı finansal yönetime 
dönüştürdüğümüzde artık 
bu projelerden topladığımız 
gelirlerle Ulaştırma ve Altya-
pı Bakanlığı; Türkiye’nin en 
büyük yatırımcı bakanlığına, 
ürettiği projelerden kendi ge-
lirini, bütçesini oluşturan ba-
kanlığa düşünüyor” dedi.

Muş: “Hizmet ihracatını 
daha iyi noktaya taşımak 

için mevzuat çalışmalarını 
tamamladık”

Çalıştayın ikinci gününe 

katılan Ticaret Bakanı Meh-
met Muş, hizmet sektörünün 
daha iyi konuma gelmesini 
sağlamak amacıyla ulusal ve u-
luslararası gelişmeleri dikkate 
alarak kapsamlı mevzuat ça-
lışmalarını tamamladıklarını 
vurgulayarak, şunları paylaştı: 
“Amacımız, hizmet sektörü-
müzün dünyada rekabet gü-
cünü en üst düzeye çıkarmak 
için sizlere tüm imkanları sun-
maktır. Bununla birlikte Yurt 
Dışı Lojistik Dağıtım Ağları-
nın Desteklenmesi Hakkında 
Karar ile yurt dışında ilk kez 
ve uçtan uca tüm lojistik sü-
reçlerin yönetilmesini sağla-
yacak tesislerin kurulumunu 
destekliyoruz.” dedi
Turagay: “Yurtdışı Lojistik 
Ağlar konseptini geliştirip 

yeni düzenlemeleri 
yürürlüğe koyduk”

Ticaret Bakan Yardımcısı 
Rıza Tuna Turagay, hizmet 
ihracatının Türkiye’nin ge-
leceğini olduğunu söyledi. 
“Hizmet ihracatında rekabet 
gücümüz de ortada” diyen 
Turagay, “Turizmde hedefi-
miz 37,5 milyar dolar. Sağlık 
turizmde hedef 2023 yılın-
da 5 milyar dolara ulaşmış 
durumda. Bugün dünyanın 
her yerinde Türk dizileri iz-
leniyor ve 1 milyar dolarlık 
ihracat yapılıyor. 250 bin öğ-
renci ülkemizde okuyor. Bu 
bir kültür ihracatıdır. Lojistik 
sektörümüz 30 milyar dolara 
ulaşacak. Yılda 820 bin araç 
ülkemizden taşıma yapıyor” 
ifadelerini kullandı.

Yurtdışı Lojistik Ağlar kon-
septini geliştirdiklerini, devlet 
yardımlarında yeni düzenle-
meleri yürürlüğe koydukları-

Otomotiv sanayi ve lojistikte 
Avrupa’nın en iddialı tedarikçilerinden 
biri olan Türkiye, geçtiğimiz günlerde 
Almanya’da düzenlenen üç ayrı fuarda 
bu iddiasını bir kez daha ortaya koydu. 
Bunlar, taşımacılık alt yapısına, sis-
temlerine ve işleyişine ilişkin fuarlardı. 
Katıldığımız bu üç fuarda da Türk oto-
motiv ana ve yan sanayisinin başarılı 
bir şekilde temsil edildiğini gördük. Bazı 
Türk şirketleri iki ya da üç fuarda da bu-
lunarak kararlılığını ortaya koydu.

Frankfurt’ta düzenlenen Automecani-
ca otomotiv sanayi ürünlerine odaklanır-
ken, Berlin’de düzenlenen InnoTrans de-
miryolu alt yapısı ve araçlarına sergileme 
ortamı sunuyordu. Hannover’de düzenle-
nen IAA Transportation ise ticari taşıtla-
ra ilişkin bir fuar. Bu fuarlar Türkiye’den 
yüzlerce firmaya ev sahipliği yaptılar. 
Türk şirketleri sergiledikleri ürünlerin ka-
litesi ve gösterdikleri sergileme başarısıy-
la -deyim yerindeyse- ‘üçte üç’ yaptılar...

Ulaştırma ve lojistik elbette toplum-
ların can damarıdır. Günlük yaşamları-
mızı ve yüksek performanslı bir ekono-
miyi, ticari araçlar olmadan sürdürmek 
olanaksız. Ayrıca fuarlardaki yaklaşım-
lara bakarak, taşımacılık ve lojistiğin 
küresel bir konu olarak öne çıktığını da 
söyleyebiliriz. İklim nötr için de teknik 
arayışlar sürüyor. 

Fuarlarda iklim koruma, karbon nötr 
hareketi, hidrojen esaslı yakıtlara iliş-
kin teknolojiler, güneş enerjisi tekno-
lojileri ve bunların lojistikte kullanımı, 
pil hücreleri, e mobilite, son kilometre 
teslimatları, elektrikli treyler aksları, 
çekiciler, kamyonlar, römorklar, tren-
ler, lokomotifler, elleçleme makineleri, 
binlerce çeşit otomotiv parçası, alterna-
tif tahrik sistemleri, bağlantılı araçlar, 
hidrojen yakıtlı taşıtlar, tramvaylar, çift 
modlu araçlar ve daha pek çok yenilik 
bir biriyle yarıştı. Pek çok küresel yeni-
lik, aktarma organlarının elektrifikasyo-
nu, dijitalleşme, e mobilite ve iklim nötr 
hedefine odaklanmıştı. Araç üreticileri, 
hidrojen yakıtlı motorların yanı sıra çok 
çeşitli elektrikli ve yakıt hücreli tahrik 
sistemleri sundu. Bunlara, yeni ve aynı 
zamanda dizel tahriklerin yeni bir akü 
tahrik sistemi ile değiştirilmesini sağla-
yan değiştirme kitleri de eklenebilir. 

Tüm sergilemeler en yeşil taşımacılık 
ve lojistiğe katkıda bulunmak için ya-
pıldı. Sürdürülebilirlik adına altyapı ve 
dijitalleşmenin finansmanının güvence 
altına alınması gereği de dile getirildi. 

Özellikle ağır yatırımlar gerektiren de-
miryolu gibi alanlarda bu konu daha çok 
öne çıkıyor.

Ortamın temel oyuncuları, yeni hare-
ketlilik biçimlerine geçişi bir Pan-Avrupa 
görevi olarak görüyor. InnoTrans için 
‘Pan-Avrupa ulaşım ağı için uluslarara-
sı değişim platformu’ tanımı yapılırken, 
demiryolu taşımacılığının Avrupa taşı-
macılık politikasının odak noktası olma-
yı sürdüreceği anlaşılıyor. 

Yeni hareketlilik biçiminde e-mobilite, 
dijital iletişim ve bağlantılı araçların ya-
nında kamyonla bisikleti aynı anda dü-
şünme zorunluluğu ortaya çıkıyor. Özel-
likle emisyonsuz şehir dostu lojistik için 
kargo bisikletleri önemli bir yapı taşı du-
rumuna geldi. Son kilometre için sürdürü-
lebilir taşımacılık çözümleri geliştirmeye 
odaklanmadan, iklim dostu taşıma ve lo-
jistik çözümlerinden başarı beklememek 
gerekiyor. Son kilometre teslimatlarında 
geleceğe yönelik çözümler için kamyon-
lardan kargo bisikletlerine, kamyonetler-
den paket dronlarına kadar tüm lojistik 
ekipman yelpazesini birlikte ele almak 
artık kaçınılmaz bir görev. Sergilenen 
tüm bu devasa trenlerin, yüzlerce beygir 
gücündeki çekicilerin, tonlarca taşıma 
kapasitesine sahip römorkların arasında 
kendine yer açan minicik elektrikli ya da 
pedallı teslimat araçları, önümüzdeki dö-
nemde daha fazla karşımıza çıkacaktır. 

Öte yandan; binlerce ürün, yüzlerce 
etkinlik ve sunuma ortam hazırlayan 
fuarlar, bir kez daha canlı ve yüz yüze 
etkinliklerin vazgeçilmezliğini kanıtladı. 
Öyle ki bu yüz yüzelik konusu her üç fua-
ra ilişkin açıklamaların da odağında yer 
aldı. Katılımcı ve ziyaretçilerin yoğunlu-
ğu da gösteriyor ki; birileriyle yüz yüze 
konuşmak, stand ziyaret etmek, sergi 
ortamında bulunmak, el sıkışmak hiçbir 
şeyle değiştirilebilir değildir. Fuarlarda-
ki canlılık bunun en açık göstergesi oldu. 

BAKIŞ

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

Hizmet İhracatında Hedef
130 Milyar Dolar
Bünyesinde, yolcu taşımacılığı, yük taşımacılığı ve lojistik, eğlence ve 
kültür, limanlar ve yer hizmetleri, yazılım ve bilişim, diğer iş hizmetleri 
gibi 10 stratejik alt sektör barındıran Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) 
sektörlerin potansiyeline ulaşması için çalışmalarını artırdı.  

HIZMET İhracatçıları Birliği 
(HİB) bünyesindeki sektörler 
daha fazla ihracat için izlene-
cek yol haritasını belirlemek 
için 2 gün süren çalıştayda 
bir araya geldi. Çalıştayın ilk 
gününde 3 oturum gerçek-
leştirildi. Farklı sektörlerden 
temsilciler, aynı masada bir 
araya gelerek bilgi ve tecrübe-
leri paylaşarak sorunlar ve çö-
züm önerilerini tartıştılar.

Çalıştaya UND Yönetimi 

Üçte Üç 

nı söyleyen Turagay, bunların 
hepsinin altında yatan amacın 
hizmet ihracatını artırabilmek 
olduğunu kaydetti.

Bolat: “Lojistik 
sektöründen daha fazla 

yararlanabilmeliyiz”
Çalıştayın açılış konuşması-

nı yapan, HİB Başkanı Ahmet 
Bolat mal ihracatının yapıla-
bilmesi için lojistik sektörün-
den yararlanılabilmesi gerek-
tiğini söyleyerek, sektörün 

mal ihracatına destek verirken 
aynı zamanda yaptığı ihracatla 
döviz kazandırıcı sektör olma 
özelliğine vurgu yaptı.

Gültepe: “Türkiye’nin bu 
büyük pazarda payını 

arttıracak potansiyeli var”
TİM Başkanı Mustafa Gül-

tepe ise “Hizmetler sektörü-
nün payının Türkiye’de ise 
yüzde 60 olduğunu belirterek, 
“Uluslararası hizmet ticare-
ti büyük artış gösterdi ve 6,2 

trilyon dolara ulaştı. Türkiye 
bu büyük pazarda payını ar-
tıracak imkân ve potansiyele 
sahip. 2022 yılı haziran ayı iti-
bariyle hizmetler sektöründen 
elde ettiğimiz gelir 71 milyar 
dolar. Yeni yatırımlar ve sek-
törel çeşitlenmelerin etkisiyle 
hızlı bir büyüme kaydedildi 
ve bu sayede Türkiye pandemi 
öncesinde dünyanın en büyük 
26’ıncı hizmet ihracatçısı ko-
numuna geldi” diye konuştu.



DAHA YÜKSEK YAKIT 
VERİMLİLİĞİNE ALIŞIN

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

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

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

DRIVE THE NEW WAY.
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rın yanı sıra, özellikle depo 
otomasyonu alanında PLC 
programlama ve mekatro-
nik tasarım gibi konularda 
uzmanlaşmış kadrolarla hiz-
met veriyor. Ayrıca optimi-
zasyon ve veri bilimi model-
leri geliştirerek operasyonel 
sistemleri destekleyen özel 
uzmanlık alanlarını da Lo-
giverse bünyesinde bulun-
duruyor. Şirket içinde veri 
ambarı, ağ ve sistem, veri 
tabanı yönetimi gibi altyapı 
uzmanlıkları da yürüten bir 
ekip yer alıyor.

“Şirket olarak yılların tecrü-
besi, bilgi birikimi ve uzman 
ekibimizle birlikte birçok 
sektörle çalışmakta ve bu sek-
törlerdeki müşterilerimize 
koşulsuz müşteri memnuni-
yeti anlayışıyla hizmet ver-
mekteyiz. Sahip olduğumuz 
geniş acente ağımızın yanın-
da sunduğumuz üstün kaliteli 
hizmetle her geçen gün daha 
da büyümeye ve güçlenmeye 
devam ediyoruz. 2022 yılının 

LOGIVERSE Teknoloji 
inovatif iş modelleri ve süreç-
leriyle çalışmak isteyen ku-
ruluşlara, lojistik servis sağ-
layıcılara, kargo şirketlerine;  
nakliye, depolama, e-ticaret 
ve dış ticaret konularında çö-
züm üretme ve geliştirme hiz-
meti vermeye başladı.

Logiverse 170 kişilik uz-
man kadrosuyla çalışmaları-
na başladı. 2023 
yılında bu sayı-
nın 250 kişiye 
çıkması hedef-
leniyor. Tekno-
loji ve yazılım 
g e l i ş t i r -

GENIŞ hizmet ve acente 
ağıyla birlikte tedarik zinciri 
yönetiminin her adımında 
uçtan uca lojistik hizmeti 
sunan Globelink Ünimar, 
2022’nin ilk yarısında da bü-
yümeye devam etti. Şirket, 
2021 yılının aynı dönemine 
kıyasla müşteri firma sayısı-
nı yüzde 40’a yakın artırdı. 
Bunun yanında, büyüme sa-
dece müşteri sayısıyla sınırlı 
kalmadı. Faaliyet gösterilen 
destinasyonlara da yaklaşık 
100 yeni ekleme yapıldı. Hiz-
met ağına yeni eklenen lo-
kasyonlar içerisinde Birleşik 
Krallık’tan Lüksemburg’a, 
Çin’den Azerbaycan’a ka-
dar birçok destinasyon yer 
alıyor. Şirket, Türkiye’nin 
dış ticaretine paralel olarak 
Avrupa Birliği, Kuzey Ame-
rika ve MENA (Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika) bölgesine 
yoğunlaşırken, 2022’nin ilk 
altı ayında en çok ithalatı ise 
Çin’den yaptı.

Globelink Ünimar’ın fa-
aliyetlerinin önemli bir bö-
lümünü yurt dışı destinas-
yonlar oluşturuyor. Köklü 
lojistik şirketi bu sebeple 
paydaşlarının uluslararası 
pazarlarda yer almasını sağ-
larken dış ticaretin gelişimine 
de katkıda bulunmaya devam 

me ekibine özellikle yapay 
zeka alanında çalışacak Ar-
Ge mühendisleri eklemek ve 
lojistik araştırma enstitüsü 
formatına dönüşmesini sağ-
lamak hedefleniyor. Halen, 
yazılım geliştirme, iş analizi, 
test, devops, iş zekası, optimi-
zasyon ve yapay zeka alanın-
da çalışan ekiplerle hizmetini 
sürdüren Logiverse’nin bün-
yesinde kargo platformu, 

nakliye yönetim sistemi, 
e-ticaret platformu, de-
po yönetim sistemi, oto-
masyon çözümleri, dış 
ticaret ve gümrükleme 
çözümleri, filo yönetimi, 

optimizasyon ve veri 
bilimi çözümlerine 
odaklanılıyor.

Logiverse, fark-
lı platformlarda 
farklı teknolo-
jilerle geliştiril-
miş yazılımla-

ediyor. Kuzey Amerika, Bir-
leşik Arap Emirlikleri ve Fas 
başta olmak üzere MENA 
Bölgesi ülkeleri, İspanya baş-
ta olmak üzere Avrupa Birliği 
ülkeleri Globelink Ünimar’ın 
en çok ihracat yaptığı bölge-
ler arasında yer alıyor. Çin, 
Birleşik Krallık, Singapur, 
Hong Kong ve Hindistan ise 
en çok ithalat yapılan ülkeler 
olarak öne çıkıyor.

Lojistik sektöründeki tec-
rübesiyle uzun bir süredir 
birçok müşterisine entegre 
lojistik hizmeti sunan Glo-
belink Ünimar, neredeyse her 
sektörle dirsek temasını sür-
dürüyor. Şirketin yoğunlaştı-
ğı sektörler arasında tekstil ve 
tekstil aksesuarları, makina 
ve endüstriyel sistemler, gıda, 
dış ticaret, otomotiv ve yan 
sanayi ilk sıralarda yer alırken 
tüm sektörlere hizmet sun-
maya devam ediyor.

Yılın ilk yarısına ilişkin 
görüşlerini aktaran Globe-
link Ünimar İcra Kurulu 
Komite Üyesi Koray Çıtak, 

ve teknoloji enstitüsünü oluş-
turmak. Dolayısıyla sadece 
lojistik sektörü oyuncuları 
değil, hizmet alanlar, akade-
mik kuruluşlar, kamu kuru-
luşları gibi pek çok paydaş 
ile iş birliği içerisinde olmayı 
hedefliyoruz.

Güçlü bir teknoloji ekibi-
miz var ve özellikle yeni ne-
sil çözümler konusunda çok 
daha güçlü hale gelmek için 
çalışmalarımız devam ediyor. 
Bunun yanında sahada de-
nenmiş, farklı iş modelleriyle 
test edilmiş çözümler gelişti-
rebilecek sektörel uzmanlığı 
da bu teknoloji ekibiyle bir a-
raya getirme fırsatına sahibiz.

Logiverse yalınlaşmayı, in-
sansız, otonom iş süreçlerini 
merkeze koyan bir anlayışla 
lojistiği ele alıyor. Dolayısıyla 
mekan bağımsız çalışabilen, 
katma değere odaklanmış, tek-
rarlı süreçleri asgari düzeyde 

otomatize etmiş organizas-
yonların oluşması için gerekli 
teknolojileri pazara sunmayı 
hedefliyoruz. Logiverse’de ge-
liştirilen teknolojilere sektör 
oyuncularının büyük bedeller 
ödemeden de sahip olabilmesi 
fırsatını yaratabilmek bizim ön-
celikli hedeflerimiz arasında.”

Gökhan Küçüktopuzlu, 
Logiverse’nin büyüme he-
defleriyle ilgili de şu bilgileri 
verdi: “Öncelikle büyük ti-
cari hedeflerden çok üretilen 
değer üzerinden hedefleri 
belirlemeye çalışıyoruz. Bu 
değer de verimlilik ile öl-
çülecek. Araç doluluklarını 
artıracak, boş kilometreleri 
azaltacak çözümleri ne kadar 
fazla kullanıcının hizmetine 
sunabilirsek kendimizi o ka-
dar başarılı kabul edeceğiz 
diyebilirim. Hiçbir ürünü-
müz veya çözümümüz lokal 
olmayacak, o nedenle en ba-
şından itibaren yakın coğraf-
ya ve Avrupa’dan başlayarak 
ülkemiz dışındaki iş ortak-
larımıza da sunmak için var 
olan potansiyeli en iyi şekilde 
kullanmaya çalışacağız.”

Lojistikte en yetkin 
Araştırma ve Teknoloji 
Enstitüsü oluşturulacak
Kullandığı teknolojik alt-

yapıyı lojistik sektörünün hiz-
metine açan Ekol, Logiverse 
ile sektörde verimliliği artır-
mayı ve maliyetleri düşürme-
yi hedefliyor. Konu ile ilgili 
olarak Logiverse Yönetim 
Kurulu Başkanı Gökhan Kü-
çüktopuzlu şunları söyledi: 
“Bu yeni organizasyonla Ekol 
de iş ortaklarımızdan biri ola-
cak. Hedef, ülkemizde lojistik 
alanında en yetkin araştırma 

ilk yarısında da dünyada 
yaşanan hızlı gelişme-
lere rağmen güçlü bir 
büyüme sergiledik. Bu 
dönemde; İzmit-Du-
bai denizyolu servisini 
devreye alırken, Çin’den 
İstanbul’a sunduğumuz 
multimodal servisimiz-
le de hızlı, güvenilir ve 
esnek çözümlerimizi ge-
nişletmeye devam ettik. 
Yeni müşterilerimiz ve 
yeni destinasyonlarımı-
zın verdiği şevkle bundan 
sonraki dönem için çalı-
şıyor ve kendimizi daima 
bir adım ileri taşımak için 
var gücümüzle çabamızı 
sürdürüyoruz.” dedi.

GÜMRÜKLÜ Antre-
po İşletmecileri Derneği 
(GAİD), İstanbul Tica-
ret Odası’nın 9 Kasım 
Çarşamba günü yapılacak 
21’inci dönem seçimleri-
ne; 75 No’lu Kargo, Pos-
ta ve Depolama Meslek 
Komitesinde gümrüklü 
antrepo sektörünü temsil 
etmek için katılacak.

Kamu ve özel sektör 
nezdinde gerçekleştirilen 
girişimlerle sektörün sesi-
ni daha güçlü duyurabil-
mesi için çalışan GAİD’in 
yaklaşan İTO seçimlerine 
hazırlandığını söyleyen 
GAİD Yönetim Kurulu 
Başkanı Cavit Değirmen-
ci, ko-
nuyla 
ilgili 
şu a-
ç ı k-
l a -

mayı yaptı: “Gümrüklü 
antrepo alanında kurulan 
ilk sivil toplum kuruluşu-
yuz. GAİD olarak kurulu-
şumuzdan bu yana geçen 
iki yılda sektörümüzün 
gelişimi ve daha rekabet-
çi olabilmesi adına çok 
yoğun çalıştık. Şimdi bu 
çalışmalarımızı daha ileri-
ye taşımak adına üst sivil 
toplum kuruluşları içeri-
sinde olmayı ve birlikte 
hareketle hem ülkemize 
hem de sektörümüze kat-
kı sağlamayı amaçlıyoruz. 
Bu noktada ilk adımımız, 
bağlı bulunduğumuz O-
dalar ve TOBB meclisle-
rinde olmak. 

Yaklaşan Oda seçimleri 
dolayısıyla İstanbul Tica-
ret Odası seçimlerinde, 
75 No’lu Kargo, Posta ve 
Depolama Meslek Ko-
mitesinde sektörümüzü 
temsil edebilmek adına 

seçimlere katılacağız. 
Tüm üyelerimiz ve 
bu sektörde hizmet 
veren dostlarımı-
zın desteği sektö-
rümüz için çok 
önemli.”

Logiverse Lojistik Sektörünün
Bilgi Teknolojisi Çözüm Ortağı Oldu

6

Lojistik 4.0’ın öncüsü Ekol Lojistik’in 
teknoloji şirketi Logiverse, bilgi teknolojisi 
konusundaki know-how’ı ile sektöre ve 
bu birikimden faydalanmak isteyen tüm 
kuruluşlara hizmet vermeyi hedefliyor.   

Yılın ilk altı ayı itibarıyla yaklaşık 100 yeni 
destinasyonda daha varlık göstermeye 
başlayan Globelink Ünimar, Türkiye’nin dış 
ticaretine paralel olarak Avrupa Birliği, Kuzey 
Amerika ve MENA Bölgesi’ne yoğunlaştı.  

Logiverse Yönetim
Kurulu Başkanı
Gökhan Küçüktopuzlu

Globelink Ünimar Hizmet Ağına 
100 Yeni Destinasyon Ekledi

GAİD İTO Seçimlerinde
Lojistik Sektöründen 
Destek Bekliyor

GAİD Yönetim
Kurulu Başkanı
Cavit Değirmenci
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Mustafa Canatan, YK Plus 
24 projesinin şimdilik 5 şehir-
de karşılıklı olarak başlatıldı-
ğının altını çizdi ve talep olan 
şehirlere göre hat sayısının ar-
tırılacağını belirtti. 

“Şimdilik hat sayımızı 10 
olarak belirledik ve adı geçen 
şehirlerde karşılıklı olarak YK 
Plus 24 ürününü aktif ettik. Bu 
noktadan sonra müşterilerimi-
zin talebi ve isteği büyük önem 
arz edecek. Müşterilerimizin 
taleplerine göre ürünümüzü 
genişletebilir, başka şehirlere 
de taşıyabiliriz. Biz bu ürünü 
genişleteceğiz ancak hangi şe-
hirlerden başlayarak genişlete-

YURTIÇI Kargo, Türkiye’nin 
bir ucundan bir ucuna 24 sa-
atte kargo teslimatı projesini 
başlatıyor. Yurtiçi Kargo’nun 
YK Plus 24 hizmeti ile artık 
İstanbul, Gaziantep, Malatya, 
Diyarbakır, Erzurum ve Trab-
zon şehirleri arasında ulaştı-
rılan kargolar, 24 saat içinde 
adresine teslim edilebiliyor.

Son iki yılda hayata geçir-
diği Akıllı Kargo Dolapları, 
Kargo Otomasyon Sistem-
leri, Harita üzerinden canlı 
kargo takip sistemleri, tesli-
mat gün tercih sistemleri gibi 
birçok proje ile kapasitesini 2 
katına çıkaran Yurtiçi Kargo, 
şimdi de YK Plus 24 projesiy-
le belirlenen hatlarda 48 saat 
olan teslimat süresini 24 saa-
te indiriyor. Proje kapsamın-
da İstanbul’dan Gaziantep, 
Malatya, Trabzon, Diyarba-
kır ve Erzurum illerine gi-
den ve bu illerden İstanbul’a 
gelen kargolar, müşterinin 
tercihine göre tam 24 saat 
içinde teslim edilecek. 

Konu ile ilgili açıklama 
yapan Yurtiçi Kargo Kargo 

Operasyonları Genel Müdür 
Yardımcısı Mustafa Canatan, 
YK Plus 24 Projesinin detay-
larını aktardı.

Mustafa Canatan, YK Plus 
24 ile acil ulaşması gereken 
şehirlerarası kargolar için 
müşterilerine yeni bir çözüm 
sunduklarını dile getirdi. Adı 
geçen şehirlerde, ister sözleş-
mesi olsun, ister olmasın tüm 
müşterilerin YK Plus 24 gön-
derisi yapabileceğini aktaran 
Canatan, İstanbul, Gaziantep, 
Malatya, Trabzon, Diyarba-
kır ve Erzurum’da tüm Yurtiçi 
Kargo birimlerinden bu hiz-
metin alınabileceğini ifade etti. 

yıl önce sadece birkaç kamyon 
ve birkaç şube ile başlayan bu 
büyük yolculuk, bugün dolaylı 
ve doğrudan milyonlarca insa-
na istihdam sağlıyor. 

80’lerin başında, İnternetin 
olmadığı, yolların, araçların, 
şimdiki modern şartlarda ol-
madığı, iletişimin kısıtlı oldu-
ğu bir dönemde çıktığımız bu 
yolda, yıllar içerisinde büyük 
değişim ve dönüşüm yaşaya-
rak, her zaman en kaliteli hiz-
meti sunma motivasyonuyla 
bugünlere kadar geldik. 

Biz, Yurtiçi Kargo ailesi ola-
rak sektörümüzün çağın gerek-
sinimlerine ayak uydurmasını, 
tercihten öte, sorumluluktan 
doğan bir zorunluluk olarak 
görüyoruz. Çünkü biz, görevi-
mizi yerine getirirken bunun 
bir kamu hizmeti noktasında 
değere sahip olduğunun far-
kındayız. Yaptığımız işin ticari 
boyutu dışında kutsal bir boyu-
tu da olduğunu düşünüyoruz. 

Bunun en bariz örneğini 
pandemide hepimiz yaşadık. 
O günlerde hatırlarsanız so-
kaklarda emniyet ve sağlık 

görevlilerinin dışında sadece 
biz vardık. Bu noktada işimi-
zin topluma sağladığı faydayı 
anlatması bakımından pande-
mideki performansımızı çok 
önemli buluyorum. 

İşin içinde olan ya da olma-
yan herkes biliyor ki; kargo 
sektörünün yaptığı yatırımlar 
birçok sektöre fayda sağlıyor. 
Örneğin; bugün dev ekosis-
temler haline gelen e-ticaret 
sitelerinin ilk kurulduğu gün-
lerde yanlarında biz vardık. 
Büyümelerine giden ticari yol-
culuklarında da yol arkadaşları 
bizdik. Hala da biziz. Aslında 
yaptığımız yatırımlarla elekt-
ronik ya da fiziksel fark et-
meksizin tüm ticaretin önünü 
açıyor ve hızlandırıyoruz. 

İşte bu bakış açısı doğrul-
tusunda, Yurtiçi Kargo olarak 
biliyoruz ki; kargo sektörüne 
yaptığımız yatırım, aslında 
ülke ticaretinin büyümesine, 
ülkemizin geleceğine yapılan 
yatırımdır. Bu sebeple mutlu 
müşteriler için, geleceğimiz 
için yatırımlarımıza hız kes-
meden devam edeceğiz.”

ceğimizi müşterimizin taleple-
ri belirleyecek ” dedi.

“Havaalanı olan şehirlerin 
kargolarını uçuruyoruz”
Gelen taleplere göre havaa-

lanı bulunan tüm şehirleri bu 
ürünün içine dâhil edebile-
ceklerini ifade eden Canatan, 
müşterilerin bu yöndeki talep-
lerini çağrı merkezlerinden, 
resmi sosyal medya hesapla-
rından ya da Yurtiçi Kargo 
birimleri üzerinden iletebile-
ceğini belirtti. 

Yurtiçi Kargo’nun müşteri 
taleplerini merkeze alan bir 
yapısı olduğunu belirten Ca-
natan “Yatırımlarımızı da her 
zaman bu bakış açısıyla gerçek-
leştiriyoruz. Bizim odağımızda 
rakiplerimiz değil, müşterileri-
miz var. Başarıya giden yolun 
müşterilerimizin mutluluğun-
dan geçtiğini biliyoruz” dedi.

“Bildiğiniz üzere ülkemizde 
40 yıl önce Yurtiçi Kargo’nun 
kurulması ile başlayan kargo 
yolculuğu, bugün hizmet ver-
diği alanlar ve sektör içerisinde 
faaliyet gösteren oyuncularıyla 
birlikte bir dev haline geldi. 40 

Yurtiçi Kargo 24 Saatte Kargo
Teslimatı Projesini Başlatıyor

Yurtiçi Kargo Kargo
Operasyonları Genel Müdür
Yardımcısı Mustafa Canatan

Yurtiçi Kargo, Türkiye’nin bir ucundan bir 
ucuna 24 saatte kargo teslimatı projesini 
İstanbul ile 5 şehir arasında hayata geçiriyor.

TÜRKIYE’DE trafikte kaydı 
bulunan 25 milyon dolayında-
ki taşıtın yüzde 20’si kamyon ve 
kamyonetlerden oluşuyor. Her 
yıl bu araçların ortalama yüzde 
25-30 kadarı ikinci kez el de-
ğiştiriyor. Buna göre bir yılda el 
değiştiren kamyon ve kamyo-
net sayısı 1 milyon adedi aşıyor.  

“Markalar ikinci el değerini 
artırmak için reklam ve tanıtı-
ma yöneliyor. Fuarlar da ikin-
ci el marka değerini artırmayı 
hedefleyen dünya markalarına 
ev sahipliği yapıyor.” diyen 
EKO Fuarcılık Genel Müdür 
Yardımcısı Ekin Seren Ünsaç; 
“Ticari araçlar ortalama 5 yıl 
içinde ikinci elde satışa çıkıyor. 
Markalar, taşımacılık ve lojistik 
şirketlerinin yenileme amaçlı 
filo satışlarında ikinci el değe-
rinin korunmasını hedefliyor.” 
dedi. Ünsaç şunları söyledi:

“Uluslararası logitrans 
Transport Lojistik Fuarı’nda 
yer alan katılımcılarımız bin-
lerce aracın sahibi durumunda. 
Katılımcılarımızın araçları; çe-

kici ve römorklarına ek olarak 
yurtiçinde kullanılan hafif tica-
ri araçlarla birlikte on binlerce 
adetlere varıyor. Bu araçların 
hepsi ortalama 5 yılda ikinci 
hatta üçüncü elde tekrar pazara 
çıkıyor. Taşımacılık ve lojistik 
şirketleri, filolarında yer alan 
ve sayıları bazen binlerle ifade 
edilen çekici, kamyon, römork 
filosunu yaşı geldiğinde değiş-
tirmek istiyor. Markalar da sıfır 
araç satışlarını artırmanın bir 
yolu olarak ikinci el değerleri-
ni korumaya çalışıyor. Değişim 
yaşı gelmiş bulunan araçların 
satış değeri ve gördüğü ilgi, sıfır 
km araç alımlarındaki marka 
tercihlerini de belirliyor. Bu ne-
denle markalar sattıkları aracın 
arkasında durmak istiyor. Araç-
ların ikinci el değerini artırmayı 

hedefleyen ticari araç markala-
rı, sıfır talepleri karşılayamasa 
bile ikinci el marka değerini ko-
rumak için fuarlara katılıyor.” 

Ikinci el değeri 
tanıtımla artıyor

Filo müşterilerinin marka-

larını fuarlarda görmek istedi-
ğini savunan Ünsaç; “İster ser-
gileme amacıyla fuara katılmış 
olsun isterse ziyaretçi olarak 
gelsin tüm taşımacılık ve lojis-
tik şirketi sahip ve yöneticileri, 
filolarını oluşturan ticari araç 
markalarını görmek istiyor. Bu-
nu ellerindeki araç parkının de-
ğerinin korunması adına gerekli 
gören taşımacılar, fuarlarda 
markalarının temsil edilmesini 
istiyor. Türkiye’de taşımacılık 
filoları Mercedes Benz, Volvo, 
Scania, DAF, Renault, Iveco, 
MAN, Ford gibi çekici marka-
ları ile başta Tırsan olmak üzere 
Schmitz, Krone, Kögel gibi rö-
mork markalarından oluşuyor. 
Hafif ticari alanında ise Isuzu, 
Fiat, Karsan, Oyak Renault, 
Toyota, Peugeot, Volkswagen, 
Opel gibi markalar öne çıkıyor.”

Ünsaç; “Markaya sahip çıkı-
lıp çıkılmaması yalnızca ikinci 
elde değil sıfır km satışlarında 
da tercihleri önemli ölçüde etki-
liyor.” diyerek şöyle devam etti: 

“Fuarımızda çok sayıda araç-

tan oluşan büyük filolara sahip 
onlarca şirket sergileme yapıyor. 
Ancak Türkiye’nin tüm taşıma-
cılık ve lojistik şirketi sahip ve 
yöneticileri eksiksiz olarak U-
luslararası logitrans Transport 
Lojistik Fuarı’nı ziyaret ediyor. 
Hepsi de bugün-yarın satmak 
durumunda olduğu araç filola-
rını oluşturan markaların fuar-
da temsil edilip edilmediğine 
bakıyor. Bu nedenle ticari araç 
markalarının logitrans Fuarı’na 
katılımını kolaylaştırmayı he-
defledik. Bu amaçla açık ve 
yarı açık alanlarda kamyon, 
çekici, römork, van ve özellik-
le de elektrikli araçlara yönelik 
teşvik edici bir fiyatlandırma ile 
‘Truck and Treyler’ konseptini 
geliştirdik. Bu kapsamda fuarda 
yer alacak ticari araçlar, sadece 
50 Euro/m2 kiralama bedeli 

ödeyecekler. Böylece filo müş-
terileri ile birlikte ikinci el paza-
rına güçlü bir mesaj verilecek.”

Ekin Seren Ünsaç, son 
olarak; “Aslında aynı eğilim, 
limanlarda depolarda fabrika-
larda kullanılan tüm taşıma 
kaldırma aktarma elleçleme 
ekipmanı markaları için de ge-
çerli. Bunlar birer yatırım malı 
ve ikinci üçüncü kez satılması 
gerekebiliyor. Alıcılar da do-
ğal olarak sahip olduğu araç 
ve ekipmanların markalarının 
özellikle fuarlarda en üst dü-
zeyde temsil edilmesini istiyor. 
Fuarımızda etkin şekilde tem-
sil edilen Tırsan ve Iveco bu 
konuda öncü olmuş durumda. 
Son günler yaklaşırken, müş-
teri beklentilerine değer veren 
diğer markaların da gelmesini 
bekliyoruz.” şeklinde konuştu. 

Ticari Araçların
İkinci El Değeri
logitrans İle Artıyor

Ticari araçlarda ikinci 
el satışları 1 milyon 
adetten fazla. Sıfır 
araç taleplerini karşı-
layamayan markalar, 
ikinci elde liderlik 
peşinde.

EKO Fuarcılık Genel Müdür 
Yardımcısı Ekin Seren Ünsaç

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Omsan Logistics’ten Avrupa’ya Yeni ‘Yeşil Hat’
OYAK Grubu Şirketlerinden Om-
san Logistics’in, karayolu, denizyolu, 
havayolu ve demiryolu gibi farklı ta-
şıma modları kullanılan intermodal 
taşımacılık yapan Avrupa’nın köklü 
lojistik firması Metrans ile ortaklaşa 
kurduğu ithalat - ihracat hattında 
ilk tren yola çıktı. Türkiye’nin de-
miryolu ihracatını artırmayı amaçla-
yan proje kapsamında konteynerlar 
trenle Slovakya’nın Dunajska Streda 
şehrindeki Metrans Terminali’nden 
İstanbul Halkalı Tren İstasyonu’na 
doğru hareket etti.

Türkiye’nin demiryolu üzerinden 
ihracat gelirini artırma hedefine hiz-
met eden projeden Omsan Logistics 
ve Metrans ile ticari akışları olan 
tüm kurumlar faydalanabilecek. 
Halkalı ile Dunajska Streda arasın-
daki seferler Eylül ayından itibaren 
düzenli şekilde ve karşılıklı olarak 
gerçekleştirilecek. Proje sayesinde 
Dunajska Streda’da bulunan 280 
bin metrekarelik dev terminal ile 
Slovakya üzerinden Çekya, Macaris-
tan, Avusturya, Polonya, Almanya 
ve Hollanda gibi ülkelere intermo-
dal hizmet sunulacak.

İlk trenin seferine başlaması ne-
deniyle Streda Terminali’nde düzen-
lenen törene, Türkiye’nin Slovakya 
Büyükelçisi Yunus Demirer, Omsan 
Logistics Genel Müdürü Cömert 
Varlık ve Metrans Group CEO’su 
Peter Kiss katıldı.

Törende konuşan Türkiye’nin 
Slovakya Büyükelçisi Yunus Demi-
rer, her iki ülkenin de coğrafi ko-
numları açısından birbirleriyle ben-
zerlik gösterdiğini söyledi. Demirer, 
Türkiye’nin Orta Avrupa ülkesi 
Slovakya için Orta Asya ve Asya ile 
Orta Doğu’ya bir kapı olabileceğini, 
Slovakya’nın da Türkiye’nin Orta, 
Doğu ve Kuzey Avrupa’ya açılma-
sına aracılık edebileceğini kaydetti. 
Demirer yakın gelecekte benzer yeni 
projelerin hayata geçirilmesini dört 
gözle beklediğini söylerken her iki 
şirkete de başarılar diledi.

Varlık: “Pek çok ülkeye 
katkı sağlayacağız”

Omsan Logistics Genel Müdü-
rü Cömert Varlık törende yaptığı 
konuşmada, Oyak Genel Müdürü 
Sayın Süleyman Savaş Erdem’in 
vizyonu doğrultusunda Avrupa’nın 
köklü lojistik fimalarından Metrans 
ile yapılan iş birliğinden ötürü onur 
duyduklarını belirtti. Ekonomilerin 
büyük bir dönüşüm geçirdiği bu dö-
nemde yapılan ortaklıkla ülkelerine 
çok şey katacaklarının altını çizen 
Varlık; “Bu operasyon hem ülke 
ekonomilerine hem de bölge ülkele-
rine katkı sağlayacak” dedi.

Metrans Genel Müdürü Peter 
Kiss da Omsan Logistics ile çık-
tıkları yolda böyle örnek bir pro-
jeye başlamaktan büyük mutluluk 
duyduklarını dile getirdi. Proje ile 
amaçlarının iki şirketin güç birliği 
ile müşterilerine en iyi ve kapsam-
lı hizmeti sunmasını sağlamak ol-

duğunun altını çizen Kiss, gelecek 
dönemde başka projeler de hayata 
geçireceklerini kaydetti.

Omsan Logistics, İstanbul - Slo-
vakya arasında açılan hat sayesinde 
gelecek yıl sonuna kadar, 450 bi-

ni aşkın ağacın telafi edebileceği 
miktarda karbon salımını önleme-
yi hedefliyor.

‘Dijital Karbon Ayak İzi He-
saplama’ uygulaması aracılığıyla 
yapılan hesaplamalara göre, 2021 
yılında Omsan Logistics’in gerçek-
leştirdiği operasyonlarda demiryo-
lu hattı kullanımı ile 2 milyon 220 
bin 154 ağacın dengeleyebileceği 
karbon salımına eşdeğer tasarruf 
sağladı. Bu noktada özellikle AB 

Yeşil Mutabakatı ile lojistik firma-
larının gerçekleştirdiği emisyon 
azaltımına katkı sağlayan projeler 
büyük önem kazandı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de demiryo-
lu ile gerçekleştirilen toplam taşıma-
lar içerisinde yüzde 10’un üzerinde 
pay alan Omsan Logistics, bir diğer 
çevreci taşıma modu olan denizyo-
lunda da gerek özmal gerekse kiralık 
gemilerle yürüttüğü operasyon hac-
mini yaklaşık 8 katına çıkarttı.

Omsan Logistics, Metrans 
ile Türkiye ve Slovakya 
arasında kurduğu ihracat 
- ithalat hattını hizmete açtı.  
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başlandı. Hızlı e-ticaret gibi 
yeni online hizmetler nede-
niyle gönderi ve teslimat sık-
lığı arttı.

• Türkiye’deki farklı seg-
ment ve coğrafyalardan ye-
ni kullanıcılar ortaya çıktı. 
2026’da online alışveriş ya-
panların sayısının 45 mil-
yona ulaşması ve 16-74 yaş 
aralığındaki toplam erişile-
bilir nüfusun yüzde 70’in-
den fazlasını temsil etmesi 
bekleniyor.

• Birçok geleneksel pera-
kendecinin pazar fırsatları a-
rayışı içinde olması nedeniyle 
online pazaryerlerinin hacim-
leri artarken, Instagram’dan 
websitelerine kadar e-ticaret 
kanallarının sayısı çoğaldı.

Güvenilirlik, hızlı teslimat 
ve uygun fiyat

Türkiye kargo pazarında seg-
mentler; C2X (Yüksek değerli-
VIP ve Orta Gelir, Kitlesel) ile 
B2X (Büyük şirketler-e ticaret, 
Kobi ve Soho-küçük ofis/ho-
me ofis) gruplarından oluşu-
yor. Strategy&, kargo sektörü-
ne yönelik olarak farklı müşteri 
segmentleri için çeşitli ihtiyaç-
lar belirledi. Buna göre; birey-

TÜRKIYE kargo pazarı 
e-ticaretteki yükselişin etki-
si sayesinde hızla büyürken 
mevcut kapasite talebini kar-
şılamaktan uzaktadır. Aynı 
zamanda, pazar tüketici bek-
lentilerindeki değişiklikleri 
ve yeni iş modelleriyle çeşit-
lenen rekabetle dönüşüyor ve 
mevcut oyuncuları da değişi-
me zorluyor.

PwC’nin strateji danış-
manlığı grubu Strategy&, 
Türkiye Kargo Pazarında 
Yeni Ortaya Çıkan Müşte-
ri İhtiyaçlarını Karşılamak 
başlıklı raporunu yayınladı. 
Rapora göre; beş yıl içinde 
hacmen yüzde 15 büyümesi 
beklenen kargo sektörünün 
operasyonel mükemmellik, 
sürdürülebilirlik ve dijitalleş-
meye yönelik iyileştirmelere 
odaklanması gerekiyor. 

Strategy& Lojistik, Kar-
go ve Ulaştırma sektör lideri 
Cem Çamlı, Türkiye kargo 
sektörünün geleceğine dair şu 
değerlendirmeyi yaptı: “Hız-
la değişen piyasa şartlarında 
kargo şirketlerinin kendileri-
ni konumlandırabilmesi için 
müşteri beklentilerini iyi an-
laması şart. Gelecekte, kargo 
sektörü oyuncularının reka-
betçi avantajlarını korumaları 
için artan müşteri taleplerine 
ve ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde, müşteri yolculuğunun 
her bir adımı üzerinde çalış-
ması gerekecek. Dijitalleş-
meden operasyonel mükem-
melliğe ve sürdürülebilirliğe 
yönelik tüm iyileştirmelerin 
satış öncesi, hizmet, teslimat 
ve satış sonrası gibi müşteri 
yolculuğu adımlarında müş-
teri deneyimini iyileştirmeye 
odaklanması gerekiyor. Şir-
ketler; müşterilerinin geçmiş 
gönderim davranışlarını ince-
leyerek özelleştirilmiş paket-
leme, evden veya ofisten tes-
lim alma hizmetleri daha da 
yaygınlaştırabilir. Teslimatta 
ise operasyonel mükemmellik 
ve esnekliğin yanı sıra hızlı, 

zamanında ve kaliteli teslimat 
garanti altına alınmalı. Bu 
amaçla, birçok kargo oyun-
cusu transfer merkezi tekno-
lojilerine, dağıtım ağı opti-
mizasyonuna, son kilometre 
teslimat teknolojilerine, alter-
natif dağıtım yöntemlerine ve 
verimliliğe yatırım yapmaya 
devam ediyor. Türkiye kargo 
pazarında rekabetin kızışması 
ve çeşitlenmesi gelecekte den-
gelerin değiştirebilir ve tüm 
oyuncular için yeni fırsatları 
ortaya çıkarabilir.”  

Farklı segment ve 
coğrafyalardan yeni 

kullanıcılar ortaya çıktı
Türkiye kargo pazarı; pan-

demi döneminde ortaya çı-
kan kısıtlı fiziksel alışveriş 

imkanı ve evden çalışmayla 
birlikte hızlanan e-ticaretin 
yükselişine paralel olarak 
kayda değer şekilde büyüme-
sine devam edecektir. Pazarın 
itici gücü olan faktörleri şöyle 
sıralayabiliriz: 

• Tüketici alışkanlıkları 
değişirken, otomobil lasti-
ğinden beyaz eşyaya kadar 
daha geniş bir yelpazede ü-
rün çeşitleri sipariş edilmeye 

yaygınlık, kargo göndericile-
ri için karar verme sürecinde 
etkili olan faktörler arasında. 
Müşteriler, kesintisiz hizmet 
kalitesi ve müşteri hizmetleri-
ne kolay erişim talep ederken; 
teslimatta şeffaflık, iyileştiril-
miş şube ve acente deneyimi 
ile teslimat detaylarında ko-
layca değişiklik yapabilme, ö-
ne çıkan beklentiler arasında.
Gelecekte kargo sektörünü 

neler bekliyor?
Gelecekte, kargo sektö-

rü oyuncularının rekabetçi 
avantajlarını korumaları için 
artan müşteri taleplerine ve 
ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde müşteri yolculuğunun 
her bir adımı üzerinde çalış-
ması gerekecek. Dijitalleş-
meden operasyonel mükem-
melliğe ve sürdürülebilirliğe 
yönelik tüm iyileştirmelerin 
satış öncesi, hizmet, teslimat 
ve satış sonrası gibi müşteri 
yolculuğu adımlarında müş-

teri deneyimini iyileştirmeye 
odaklanması gerekiyor.

Kargo sektörü oyuncuları, 
müşteriler için önemli bir ile-
tişim noktası olan hizmet ve 
teslimat aşamasının hazırlığı 
sırasında esnek ve kişiselleş-
tirilmiş teklifler sunarak ve 
müşteriler için iç Kargo şir-
ketleri müşterilerinin geçmiş 
gönderim davranışlarını ince-
leyerek özelleştirilmiş paket-
leme, evden veya ofisten tes-
lim alma hizmetleri sunabilir, 
veya göndericinin tanıdığı bir 
personeli paketi teslim alma-
ya gönderebilir.

Operasyonel mükemmel-
lik, esnekliğin yanı sıra hızlı, 
zamanında ve kaliteli teslimatı 
garanti altına alan bir faktör. 
Bu amaçla, birçok kargo o-
yuncusu transfer merkezi tek-
nolojilerine, dağıtım ağı opti-
mizasyonuna, son kilometre 
teslimat teknolojilerine ve 
verimliliğine yatırım yapıyor. 

sel segmentteki yüksek değerli 
müşteriler için güvenilirlik, 
hizmet kalitesi ile zamanında 
ve hızlı teslimata önemliyken 
kitlesel ve varlıklı müşteriler 
için daha uygun fiyat ve satış 
sonrası hizmet kalitesi (erişim 
kolaylığı, online müşteri hiz-
metleri gibi faktörler) satın al-
ma faktörleri öne çıkıyor.

Kurumsal segmentte ise, 
büyük şirketler ve e-ticaret 
müşterileri yenilikçi ürünler 
ve hizmetler ile birlikte trans-
fer merkezi teknolojilerinde 
operasyonel mükemmelliğe 
ve sistem entegrasyonuna 
değer verirken, KOBİ’ler ve 
SoHo’lar (küçük ofis-ev ofisi) 
fiyatı ve yaygınlığı önemsiyor.

Sektörün geleceğine 
yenilikçi ürünler 

yön verecek
Zaman aralıklı ya da rande-

vulu teslimat, akşam eve tesli-
mat, aynı gün teslimat, tah-
mini teslimat zamanı (gerçek 
zamanlı takip edilebilirlik) 

ve teslimatı komşuya ya da 
aileye yönlendirme, Türkiye 
kargo sektörünün geleceğini 
şekillendiren yenilikçi ürün 
ve hizmetlerin kilit örnekle-
ri olacak. Kargo sektöründe 
müşterilerin yenilikçi ürün ve 
hizmet talepleri artsa da, bu 
hizmetler için daha fazla öde-
me yapmak istemiyorlar. Bu 
sebeple, farklılaşmış ücretlen-
dirme politikaları daha fazla 
müşteri çekmek için iyi bir 
araç olabilir. Örneğin, yoğun 
olmayan saatlerde teslimatın, 
yoğun saatlerdeki teslimattan 
daha ucuz olması gibi seçe-
nekler değerlendirilebilir.

Türkiye’de sektör standar-
dına göre; gönderiler 600 
km’ye kadar 1-2 gün içinde, 
daha uzak mesafelere ise 2-4 
günde teslim ediliyor. Farklı 
kargo oyuncularının müş-
terilerine verdikleri teslimat 
süresi taahhüdü değişebili-
yor. Fiyat, ulaşılabilirlik ve 

Kargo Sektörü Müşteri 
Memnuniyetine Odaklandı

Kargo sektörü oyuncularının rekabetçi 
avantajlarını korumaları için artan müşteri 
taleplerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde müşteri yolculuğunun her bir adımı 
üzerinde çalışması gerekecek.

Strategy&, yeni raporunda Türkiye kargo pazarında 
müşterilerin değişen ihtiyaç ve beklentileriyle ilgili ana-
lizlere yer verdi. Pazardaki hızlı büyümenin uzun vadede 
devam edeceğinin vurgulandığı raporda, geleceğe yö-
nelik iyileştirme önerilerinin yanı sıra sektörün mevcut 
durumuyla ilgili rakamsal verilere de yer verildi.

-Türkiye’de bir günde ortalama 15 milyon haneye kar-
go teslim ediliyor. 

 - Önümüzdeki beş yılda pazarın hacmen yüzde 15 yıl-
lık bileşik büyüme oranıyla büyümesi bekleniyor. 2015-
2019 arasındaki yıllık bileşik büyüme oranının hacmen 
yüzde 9 olduğunu düşünürsek, bu oran pandemi öncesi 
yılların çok üstünde.

 - Öncü kargo şirketleri, teslimat kapasitelerini artır-
mak ve artan talebi karşılayabilmek için geçtiğimiz yıl 10 
milyar TL yatırım yaptı. Bu yatırımlara rağmen Türkiye 
kargo pazarında ortalama bir günde yaklaşık yüzde 30 
kapasite eksiği bulunuyor. Zamanında teslimat perfor-
mansı ise, e-ticaret kampanya dönemlerine bağlı olarak 
yüzde 70-yüzde 95 arasında değişiyor.

Kargo Sektörü Bir Yılda 
10 Milyar TL Yatırım Yaptı

Birinci sayfadaki haberin devamı
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TÜRKIYE İhracatçılar Meclisi (TİM) 
verilerine göre kimyevi maddeler ve 
mamulleri ihracatı, Ocak-Temmuz 
2022’de geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla 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 olan Sarp 
Intermodal’in Isotank taşımalarına da 
yansıdı. Şirketin Isotank taşımaları bu 
dönemde yaklaşık yüzde 35 arttı.

Sarp Intermodal Isotank Operas-
yon Direktörü Cem Karaman, top-
lam operasyonlarının yüzde 20’sini 
Isotank taşımalarının oluşturduğunu, 
geçen yıl bu taşımaların yüzde 55 ihra-
cat, yüzde 45 ithalat yönlü gerçekleşti-
ğini belirtti.

“RO-RO ve demiryolunu 
karayolu ile birleştirdik, 

maliyet avantajı sunuyoruz”
Pandemi sonrası yaşanan global 

konteyner krizinin yol açtığı sorunlara 
işaret eden Karaman, “Isotank taşıma-
cılığında her zaman ekipman uygunlu-
ğu ve süreklilik sağlıyor ve müşterile-
rimize doğru alternatifler yaratıyoruz. 
Isotank taşımalarımızda deniz yolu ta-
şımalarına ek olarak şirketimizin güç-
lü intermodal altyapısını kullanıyoruz. 
Karayolunu RO-RO ve demiryolu ile 
birleştirerek, sınır kapılarına takılma-
dan müşterilerimize güçlü bir alter-
natif sunuyoruz. Böylece hem transit 
sürelerde hem de navlunlarda önemli 
avantajlar sağlıyoruz.” diye konuştu.

Cem Karaman, Isotanklar ile kim-
yasal hammadde içeren tüm ürün 
gruplarını taşıyabildiklerini, inter-
modal altyapılarıyla ihracatçı ve it-
halatçıları rekabette bir adım öne 
geçirdiklerini vurguladı. Kimya ihra-
catının rekor kırmasında intermodal 
taşımacılığın da payı olduğuna dikkati 
çeken Karaman, üretim bantlarının 
“non-stop” çalıştığı sektörde müşteri-
lerinin teslimatlarını tam zamanında 
gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

2021 yılında gıda sektöründeki li-
kit ürünler için de Isotank taşımaları-
na başladıklarını ifade eden Karaman, 
kimya sektöründeki büyüme oranları-
nı kısa sürede bu alanda da yakalamak 
istediklerine dikkati çekti.

Karaman, küresel bir lojistik şirketi 
haline gelen Sarp Intermodal’in, başta 
ABD, Kanada, Avrupa, Orta Doğu 

ve Uzak Doğu olmak üzere dünyanın 
birçok noktasına Isotank taşıması ger-
çekleştirdiğini belirtti.

Özellikle son 3 yılda sadece Isotank 
taşıması yapan ADR’li çekici ve dor-

selerinin sayısını önemli oranda artır-
dıklarını anlatan Cem Karaman, söz 
konusu yatırımlar için şirket olarak 
ciddi bütçeler ayırmaya devam ede-
ceklerini de sözlerine ekledi.

Sarp Intermodal Isotank Operasyon 
Direktörü Cem Karaman

Sarp Intermodal’in likit yükleri taşıdığı Isotank operas-
yonları, Ocak-Temmuz aylarında geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 35 arttı. 

Sarp Intermodal Isotank
Taşımalarını Yüzde 35 Artırdı
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de mevcut müşterilerimize 
verdiğimiz hizmeti arttır-
dık. Çoğunluğunu Y kuşa-
ğının oluşturduğu çalışan 
sayımız, yüzde 24‘lük artış 
ile 680’e ulaştı.

Odaklandığımız ürünler-
de yüzde 100’ü aşan büyüme 
oranlarımız var. Yeni bir exc-
lusive acentelik anlaşması im-
zaladığımız Fransa trafiğimiz, 
yetkin isimlerle güçlendirdi-
ğimiz Deniz ve Havayolu hiz-
metlerimiz gibi...”

“Ürün çeşitliliği ve 
verimliliğini arttırmak, 

EvoLog’un 2022’deki 
en önemli gündemiydi”
10 Haziran’da kardeş ülke 

Azerbaycan’daki şirketimizi, 

yüzde 35, Asset Kara 
Taşımacılığı’nda yüzde 44 ar-
tırdık. Gümrük ile ise bu yıl 
yüzde 60 büyüme kaydettik. 
2022 yılını totalde 65 milyon 
dolar ciro ile kapamayı hedef-
liyoruz” ifadelerini kullandı.

Asset’in hem cirosu, hem 
de yatırımları ile büyüme he-
deflerinin devam ettiğini be-
lirten Uğur Tekin, “2022 yılı 
bizim için yatırım yılı olarak 
geçiyor. Yurtdışında kendi 
ofislerimizi kurarken, yurtiçi 
ağımızı genişletmeyi de ih-
mal etmiyoruz. İlk yurtdışı 
ofisimizi Almanya’da kurduk. 
Avrupa’ya yaptığımız toplam 
dağıtımın yüzde 95’ini kendi 
acente ve hublarımız kanalıy-
la gerçekleştiriyoruz. Bir Türk 
markası olarak Asset’in, glo-
bal anlamda her kıtada kendi 
HUB operasyon merkezleri 
ile hizmet vermesini hedefli-

13 Haziran’da Çatalca Antre-
pomuzu açtık. 

EvoLog Azerbaycan MMC 
yurtdışındaki beşinci yatırı-
mımız ama doğudaki ilk ka-
pımız! Eylül ayında “Mikro 
İhracat” yükleri dahil, tüm 
taşıma modlarında hizmet 
vermeye başlayacak olan 
şirketimiz, bizi diğer doğu 
ülkelerine de bağlayacak. 
Potansiyeline çok inandığı-
mız, beklentilerimizin büyük 
olduğu Azerbaycan’ın diğer 
Türk devletlerine yapacağı-
mız yatırımların öncüsü ol-
masını hedefliyoruz. 

Muratbey Gümrük İda-
resine bağlı olan ve 5 bin 
metrekare büyüklüğündeki 

yoruz. Almanya’daki ofisimi-
zin ardından öncelikle İtalya, 
Uzakdoğu ve Amerika’da ofis 
yatırımları yapmayı planlıyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Asset, Alman 
Gümrüğü’ne aday

Uğur Tekin, Asset’in 2003 
yılında ilk olarak gümrük 
müşavirliği danışmanlığı hiz-
meti vermek üzere kuruldu-
ğunu, bugüne gelindiğinde 
Gümrük Müşavirliği konu-
sunda ülke genelinde güm-
rüklerde yapılan beyanname 
sayıları ve işlem hacmine 
bakıldığına Türkiye’nin ilk 
5 firması arasında olduğunu 
ifade ederek, Almanya ofisi-
nin Gümrük olarak da etkin 
bir şekilde kullanılmasının 
planlandığını vurguladı. Bu-
nun için Alman Gümrüğü’ne 
gerekli teminatların yapıldı-
ğını ve eğitimlerin alınmak-
ta olduğunu belirten Uğur 
Tekin, “Gümrük, Türkiye’de 
bizim güçlü kaslarımızdan 
biri. 2022 yılı bitmeden Asset 
olarak Almanya’da da güm-
rük işlemlerimizi tamamen 
kendimiz yapmayı hedefliyo-
ruz” dedi.

Yurtdışında ilk ofisin 
Almanya’da açılmasının ar-
dından, Ekim ayı itibariyle 

HOROZ Bolloré Logistics, 
yeni kurulan Doğu ve Gü-
ney Marmara Bölge Direk-
törlüğü görevini Cumhur 
Semerciler’e emanet etti.

Cumhur Semerciler, 
1997 yılında National 
University Uluslarara-
sı Nakliye ve Dış Tica-
ret Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra Balnak 
Holding’de Bursa bölge 
müdürü olarak başladığı 
kariyer hayatını uzun yıllar 
boyunca lojistik sektörün-
de önemli pozisyonlarda 
görev alarak sürdürdü. 

Türksped, Galata Taşı-
macılık, Kuehne Nagel ve 
Fratelli Cosulich şirketler-
de gerçekleştirdiği yöne-
ticilik görevlerinin ardın-
dan son olarak Ocak 2022 
tarihinden bu yana Arclog 
Lojistik’te Yönetici Ortağı 
görevlerinde bulunan Se-
merciler, Eylül 2022 tarihi 
itibariyle Horoz Bolloré 
Logistics Taşımacılık 
A.Ş. çatısı al-

tında yeni kurulan Doğu 
ve Güney Marmara Bölge 
Direktörlüğü görevinden 
sorumlu olacak.

1997 yılında National 
University Uluslararası 
Nakliye ve Dış Ticaret 
Bölümü’nde ön lisans 
öğrenimini tamamlayan 
Cumhur Semerciler; 1997-
2002 Balnak Holding’de 
Bursa Bölge Müdürü, 
2002-2005 Türksped’de 
Bursa Bölge Müdürü, 
2005-2009 Galata Taşıma-
cılık ’da Bursa Bölge Mü-
dürü, 2010-2017 Kuehne 
Nagel’da Bursa Bölge Di-
rektörü, 2018-2021 Fra-
telli Cosulich Taşımacılık 
Hizmetleri Ltd. Şti’ de 
Satış İş Geliştirme Direk-
törü, 2022-2022 tarihleri 
arasında Arclog Lojistik’te 

Yönetici Ortağı 
görevlerinde 
bulunmuştur.

YILIN ilk yarısına dair bil-
giler paylaşan EvoLog Genel 
Müdürü Halil Özendi; “İlk 
altı ayımız yeni ürünlere yö-
nelik attığımız adımlarla ke-
yifli bir telaş içerisinde geçti. 
Aktif müşteri sayımız yüzde 
20 artarak 4 bin 400’e ulaştı. 
Hem müşteri sayımızı, hem 

LOJISTIĞIN her alanında 
entegre çözümler sunan As-
set, 2022 yılının ilk 8 ayında 
faaliyet gösterdiği tüm alan-
larda cirosunu bir önceki yıla 
oranla önemli ölçüde artırdı. 
Yatırımlarına pandemide de 
devam eden Asset, 2020 yı-
lında hayata geçirdiği ulusla-
rarası hızlı kurye hizmeti ve-
ren Asset Worldwide Express 
markası ile yüzde 112 büyü-
yerek sektöre damga vurdu. 

Asset Global Logistic In-
tegration Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Uğur Tekin, 
Asset’in gerek operasyonel, 
gerekse finansal performans 
olarak hedeflerin ötesinde 
büyüme kaydettiğine dikkat 
çekerek, “Cirolarımızı geçen 
yıla göre; Asset Worldwide 
Express ile yüzde 112, Asset 
Hava Kargo’da yüzde 65, As-
set Deniz Taşımacılığı’nda 

ve uluslararası taşımacılıkta 
mevcut hacmimize bir çarpan 
etkisi getirmesini öngörüyo-
ruz”  dedi.

Halil Özendi sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Yılın ikinci 
yarısında E-Ticaret ve mikro 
ihracat yüklerine havayolu 
başta olmak üzere tüm taşıma 
modlarında kapıdan kapıya 
hizmet vermeye başlayacağız. 
Hizmeti Azerbaycan ile baş-
latacağız. Daha sonra başta 
Hollanda, Almanya, Dani-
marka, Çekya ve İsveç olmak 
üzere tüm Avrupa ülkelerine 
yaygınlaştıracağız. 

2022 yılına Reefer kon-

teyner taşımacılığındaki 
ekibimizi güçlendirerek 
başlamıştık. İstanbul, Bursa 
ve İzmir’deki mevcut ekibi-
mize, Mersin şube yapılan-
masını da ekleyerek tüm ana 
limanlarımızın bulunduğu 
illerde varlığımızı tamamla-
mak istiyoruz. 

2021 yılı başında Dani-
marka’daki iştirakimiz Evo-
Log Logistix A/S, e-ticaret 
odaklı bir şirket ile ope-
rasyonlarını birleştirmişti. 
EvoLog Logistix’i Türkiye 
haricindeki trafiklerde geliş-
tirecek bir şirketi satın almayı 
değerlendiriyoruz.” 

antrepomuz da bu faaliyet 
alanında bizim için bir ilkti. 
Antrepomuz kısa sürede yüz-
de 90 doluluk oranına ulaştı. 
Toplamda 26 bin metreka-
re kapalı depolama ve 2 bin 
200 metrekare ofis binasın-
dan oluşan Çatalca Lojistik 
Merkezimiz’de antrepomuz 
ile birlikte, izinli gönderici ve 
alıcı statüsünde operasyon ya-
pacağımız aktarma merkezi, 
depolama, sipariş hazırlama 
ve dağıtım alanlarımız var. 
Gün itibariyle aşama aşama 
hizmete aldığımız yeni tesisi-
mizin depolama ve dağıtımda 
EvoLog’u öne çıkarmasını 

Köln civarındaki 5 bin 
m2’lik depoyla hem full-
fillment, hem de operas-
yonel hizmet vermeye 
başlayacaklarını belirten 
Uğur Tekin, yurtiçi ağını 
İzmir, Mersin ve Adana’da 
yaptıkları yatırımlarla ge-
nişletmeye devam ettikle-
rini dile getirdi.

Uğur Tekin “Kendi 
bünyemizde geliştirdiği-
miz Asset Optimus yazı-
lımımız maliyetleri analiz 
ederek, dış ticaret işlem-
lerini daha kolay bir hale 
getiriyor. Taşımacılık iş-
lemlerinin her aşamasının 
online takip edilirken, sa-
ha ekipleriyle sürekli bilgi-
lendirme de sağlanabiliyor. 
İş ve maliyet süreçleriyle 
ilgili girişleri anlık olarak 
destekleyen Asset Opti-
mus ile, gümrük müşavir-
liği maliyetlerinde yüzde 
70’e varan oranlarda tasar-
ruf sağlayabiliyoruz” dedi.

Metaverse alanında 
çalışmalara başladıkları-
na değinen Uğur Tekin, 
Asset City ve Asset Aca-
demy ile lojistiği metaver-
se evrenine taşıyan öncü 
firmalardan olmayı he-
deflediklerini belirtti.

EvoLog Ürün Çeşitliliğini 
Arttıracak Yatırımlara
Devam Ediyor

Asset Worldwide Express İle 
Cirosunu İkiye Katladı

Horoz Bolloré 
Logistics’e
Yeni Direktör

EvoLog Genel Müdürü 
Halil Özendi

2022 yılında yeni ürünleri için 15 milyon 
Avro’luk bir yatırım bütçesi yapan EvoLog’un 
ilk 6 aydaki cirosu 76 milyon Avro’ya ulaştı.  
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Orta Doğu’ya E-İhracat İçin Uygun Bir Dönem
DHL Orta Doğu Başkan Yardımcı-
sı Burak Ertuna, yeni e-ihracat des-
teklerini lojistik sektörü açısından 
değerlendirdi. Ertuna, Türkiye’de 
KOBİ’ler başta olmak üzere her öl-
çekteki firmanın yurt dışı pazarlar-
da rekabet edebilmesi için en pratik 
çözümün e-ihracat veya mikro ihra-
cat olduğunu vurgulayarak, 2021’de 
Türkiye’de e-ihracat hacminin yüzde 
200 oranında büyüdüğüne işaret etti.

Burak Ertuna, devletin sunduğu 
destekler ve teşviklerle bu oranın 
her yıl arttığına dikkat çekerek, 25 
Ağustos’ta Resmî Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren “E-İhracat 
Destekleri Hakkında Karar”da yer a-
lan yeni e-ihracat desteklerine değin-
di E-ihracat yapmak isteyen firmalar 
için önemli bir maliyet kalemi olan 
ve yeni e-ihracat destekleri arasında 
bulunan “sipariş karşılama hizmeti 
ve depo kira desteği”nin e-ihracata 
ivme kazandıracağına vurgu yapan 
Ertuna, şu ifadeleri kullandı:

“Global pazaryerlerinde ürünle-
rini listeleyen ya da kendi e-ticaret 
sitesi üzerinden satış yapmak isteyen 
firmaların sipariş karşılama (fulfill-
ment) ve depo gibi maliyetlerinin 
bir kısmı devlet tarafından destek-
lenecek. Buna göre, şirketlere yıllık 
7.5 milyon liraya, pazaryerlerine 15 
milyon liraya, e-ticaret siteleri ve e-
ihracat konsorsiyumlarına 25 mil-
yon liraya kadar destek sağlanacak. 
Bu destekler, Türkiye’den global pa-
zarlara açılmak isteyen firmalar için 
önemli bir kilometre taşı olacak”

Ertuna, e-ihracat devlet destekleri-
nin Orta Doğu’da e-ihracat için öne-
mine işaret ederek, “Orta Doğu, Tür-
kiye’deki e-ihracat firmalarına birçok 
fırsat sunuyor. Bu firmaların e-ihracat 
teslimatı ve lojistik süreçlerinde aktif 
olarak rol alıyoruz. Mikro ihracat ile 
global pazarlarda yer almak isteyen 
firmaların teslimat ve lojistik süreç-
lerini üstleniyoruz. En fazla 300 ki-
logram ağırlığı olan ve maksimum 
15 bin avro değerindeki ürünler için 
gümrük vergisi ödemiyor. Sadece 
Elektronik Ticaret Gümrük Beyan-
namesi (ETGB) ile DHL şubelerine 
başvurulduğunda, gönderilerin mik-
ro ihracat ile herhangi bir ülkeye hızlı 
teslimatı yapılıyor” bilgisini paylaştı.

“Orta Doğu’ya e-ihracat ve glo-
bal pazarlara açılmak için uygun 
bir dönemdeyiz” diyen Ertuna, 
lokasyon avantajı sebebiyle Orta 
Doğu’ya e-ihracatın her geçen gün 
büyüdüğünü belirtti. Ertuna, “Ar-
tık Türkiye’de online satış yapar gi-
bi MENA bölgesindeki bir ülkeye 
ürün satabiliyorlar. DHL, bu an-
lamda Türk e-ihracat firmalarının 
önünü açıyor, global bir ağ sağlıyor” 
sözlerini kaydetti.

Ertuna, “Bu bölgelerde satış hac-
mini artırmak isteyen ya da global 
stratejileri arasında MENA bölgesi 
bulunan şirketlere hızlı ve güveni-
lir teslimat seçenekleri sunuyoruz. 
Mikro ihracatta; depolama, taşıma 

ve dağıtım, entegre lojistik, gümrük 
ve sigorta gibi firmaların ihtiyaç duy-
duğu lojistik hizmetlerde aktif ola-
rak rol alıyoruz” ifadelerini kulandı.

Türk firmaların mikro ihracat ve 
e-ihracattaki konumunun, yeni e-
ihracat destekleri ve DHL gibi güçlü 
bir global ağı olan teslimat ve lojistik 
firmaları ile daha da yükseleceğini be-
lirterek, “Böylece yerel işletmeler bile 
uluslararası pazarlarda yer alabilir. 
Özellikle KOBİ’ler e-ihracatta önem-

li bir pay almaya başladı. Yurt dışına 
satış yapan mikro ihracatçılara uygu-
lanan vergi muafiyetleri gibi destek 
ve teşvikler, Türk firmaların e-ihracat 
potansiyelini artırmaya devam ediyor. 
Türkiye’den en çok e-ihracat yapılan 
ilk 10 ülke MENA bölgesinden 3 
ülke de var. Bunlar; Suudi Arabistan, 
Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri’dir. 
Türk firmalar, DHL’in e-ihracat 
imkanları sayesinde bu pazarlarda 
önemli bir yer edinebilir.”
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sini ve trafik akışının ihtiyaç 
duyulan hizmet seviyesinde 
sürdürülmesini sağlayacak 
yatırımlar ile kara yollarında 
trafik güvenliği yatırımlarına 
öncelik verilecek.

Ayrıca, ortalama günlük 
ağır taşıt trafiği bin aracın 
üzerinde olan güzergahlarda 
bitümlü sıcak karışım kapla-
ma (BSK) projeleri öncelikle 
hayata geçirilecek.

Toplu taşımada trafik yo-
ğunluğu ve yolculuk tale-
bindeki gelişmeler dikkate 

2023-2025 Dönemi Yatı-
rım Programı Hazırlama 
Rehberi’nden yapılan der-
lemeye göre, sektörel olarak 
gelecek 3 yılda, kamu yatırım 
tahsislerinde kamu-özel iş bir-
liği (KÖİ) modeliyle yürütü-
lenler dahil, 11’inci Kalkınma 
Planı’nın öncelikli imalat sa-
nayi sektörlerine ve bu sektör-
lere yönelik beşeri ve fiziki alt-
yapıyı güçlendirecek Ar-Ge, 
dijitalleşme, insan kaynakları, 
lojistik, enerji ve eğitim gibi 
yatay alanlar ile tarım, turizm 
ve savunma sanayi alanlarına 
öncelik verilecek.

Kamu yatırım teklifleri, böl-
geler arası gelişmişlik farkları-
nın azaltılmasına katkı sağla-
yacak şekilde hazırlanacak, bu 
amaçla yatırımların mekansal 
dağılımında, geçmiş yıllarda-
ki yatırım tahsisleri ve gelecek 
döneme ilişkin bölgesel politi-
kalar dikkate alınacak.

Ege, Doğu Marmara, Batı 
Anadolu gibi “Düzey-2” böl-
geler için hazırlanan planlar, 
bölgedeki tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarının hazırlaya-
cakları yatırım projelerinin 
planlanmasında esas alınacak. 
GAP, DAP, DOKAP ve KOP 
bölge kalkınma idarelerinin 
sorumluluk alanındaki iller 
için hazırlanmış eylem plan-
ları kapsamındaki yatırımlara 
öncelik verilecek.

Hat kapasiteleri ve 
verimliliği artırılacak

Ulaştırma alanında demir 
yolu yatırımları önceliklendi-
rilecek. Konya-Karaman-Niğ-
de-Mersin-Adana-Osmani-
ye-Gaziantep, Ankara-Sivas, 
Ankara-Afyonkarahisar-İz-
mir, Bandırma-Bursa-Yenişe-
hir-Osmaneli, Halkalı-Ka-
pıkule projeleri ile ikinci hat 
yapımlarına, sinyalizasyon ve 
elektrifikasyon yatırımları ön-
celikli olarak yapılacak.

Öte yandan, önemli yük 
merkezlerine iltisak hattı ya-
pımı, hat kapasitesi ve verim-
liliğini artıracak projeler ile 
raylı sistem araçlarının yerli 
üretimine öncelik verilecek.

Denizcilikte öncelik 
limanların tamamlanması

Filyos Limanı, Doğu Ak-
deniz Ana Konteyner Limanı 
ve Çandarlı Limanı’nın ta-
mamlanmasına birinci dere-
cede öncelik sağlanacak.

Elverişli konumlarda RO-
RO limanlarının yapımına 
yönelik yatırımlara önem veri-
lecek, hem özel hem de kamu 
limanlarındaki işlemleri, ma-
liyetleri ve bürokratik süreç-
leri asgari düzeye indirmeye 
yönelik yatırımlar ve projeler 
öncelikle değerlendirilecek. 

Trafik akış darboğazlarının 
giderilmesini, varlık yöne-
tim sisteminin geliştirilme-

öngörülen koridorlarda plan-
lanması şartı aranacak.

Otoyol yatırımlarında ta-
mamlanma aşamasındaki 
otoyol ve bağlantı yolu proje-
leri ile mevcut otoyol sistemi-
nin korunmasını ve etkin kul-
lanımını sağlayacak, üstyapı 
iyileştirme, trafik güvenliği, 
köprü ve viyadüklerin onarı-
mına yönelik projelere önem 
ve öncelik sağlanacak.

Lojistik merkezlerin 
standartları yükseltilecek
Çukurova, Batı Karadeniz 

ve Marmara bölgeleri başta 
olmak üzere mevcut ve yapı-
mı devam eden lojistik mer-
kezlerin standartları yüksel-
tilecek, yeni yapılacak yük ve 
lojistik merkezleri yük talebi-
nin yüksek olduğu demir yolu 
koridorlarında planlanacak.

Türkiye’nin lojistikte böl-
gesel açıdan daha etkin olma-
sı yönünde, lojistik maliyetle-
riyle işlem süre ve süreçlerinin 
azaltılmasını sağlayacak, ulaş-
tırma türlerinin bütünleşmiş 
bir şekilde işletilmesini temin 
edecek, kombine taşımacılık 
uygulamalarını geliştirecek, 
ulaştırma planlamasında kali-
te ve güvenliği artıracak pro-
jeler ile Türkiye Ulaştırma ve 
Lojistik Ana Planı sonuçları 
dikkate alınarak lojistik mer-
kezlerin ve üslerin yapımına 
öncelik verilecek.

Bilişim altyapıları için ka-
mu kaynakları öncelikle bir-
den fazla sektörü ilgilendiren, 
ulusal ölçekte planlanan ve 
merkezi niteliğe sahip, kamu 
kuramlarının münferit bili-
şim altyapılarını merkezi ola-
rak ikame etmeyi amaçlayan 
bilgi ve iletişim teknolojileri 
projelerine aktarılacak.

alınarak öncelikle otobüs, 
metrobüs ve benzeri sistemler 
yapılacak. Bunların yetersiz 
kaldığı güzergahlarda raylı 
sistem alternatifleri değer-
lendirilecek. Ayrıca raylı sis-
temlerin, işletmeye açılması 
beklenen yıl için doruk saat-
tek yön yolculuk talebinin 
tramvay sistemleri için asgari 
7 bin yolcu/saat, hafif raylı 
sistemler için asgari 10 bin 
yolcu/saat, metro sistemleri 
için ise asgari 15 bin yolcu/
saat düzeyinde gerçekleşeceği 

Ulaştırmada Öncelik Demiryolu Yatırımlarında
Ulaştırma alanındaki kamu yatırımlarında gelecek 3 yılda Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-
Osmaniye-Gaziantep, Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir- 
Osmaneli, Halkalı-Kapıkule demir yolu projeleri ile ikinci hat yapımlarına öncelik sağlanacak.

AVRUPA standartlarına uy-
gun ürünleriyle demiryolu 
sektörüne yüksek katma de-
ğer sunan Elektra Elektronik, 
başta Çin olmak üzere dünya 
genelinde yoğun ilgi görüyor. 
Elektra Elektronik Satış Di-
rektörü İlker Çınar, önümüz-
deki dönemde de dünya raylı 
sistem projelerine imza atmaya 
devam edeceklerini vurguladı. 

Elektronik sanayisinin tek-
noloji öncüsü Elektra Elekt-
ronik, demiryolu sektörüne 

yüksek katma değer sunarken 
gerek hareketli sistemlerin 
gerekse sabit raylı sistemlerin 
enerji alanındaki çeşitli bile-
şenlerinin tasarımı, üretimi 
ve tedarikini de sağlıyor. Şir-
ketin raylı sistem projelerinde 
kullandığı transformatörler 
ve sistem tasarımları Avrupa 
standartlarına uygun şekilde 
Türk mühendisler tarafından 
hazırlanıp üretiliyor. Demir-
yolu çözümlerinde iddialı 
olduklarının altını çizen E-

lektra Elektronik Satış Direk-
törü İlker Çınar, raylı sistem 
projeleriyle ilgili önümüzdeki 
dönem hedeflerini açıkladı. 

Türkiye’de çok sayıda pro-
jede kullanılan transforma-
törlerinin hızlı tren konu-
sunda dünyaya referans olan 
Çin’de de yoğun olarak tercih 
edildiğini belirten İlker Çı-
nar, “Elektra Elektronik ola-
rak, Türk mühendislerimizin 
tasarladığı ve ülkemizde 
ürettiğimiz transformatörler 

ile demiryolu sektörüne özel 
çözümler sunuyoruz. Müşte-
rilerimizin ihtiyaçları doğrul-
tusunda ekipman ve malze-
melerin tasarımı, üretimi ve 
tedarikini sağlayarak dokü-
mantasyon sürecini gerçekleş-
tiriyoruz. Talep durumunda 
verdiğimiz malzemelerin saha 
montaj-test ve devreye alma 
işlerinin anahtar teslimini 
de yapıyoruz. Sektöre sağ-
ladığımız çok yönlü çözüm, 
gelişmiş mühendislik ve 42 
yıllık tecrübemiz ile rakipleri-
mizden farklılaşıyoruz. Tüm 
çalışmalarımız neticesinde 
Türkiye’de mevcut çok sayıda 
projenin yanı sıra dünyada 
da sıklıkla tercih ediliyoruz. 
Önümüzdeki dönemde de 
raylı sistemlere yönelik ürün-
lerimizin satışına ve pazarla-
masına tüm dünyada ağırlık 
vereceğiz.” şeklinde konuştu. 

Ar-Ge temelli inovatif ü-
rün ve çözümlerinden Dyna-
miX Aktif Harmonik Filtre 
ile raylı sistem çözümlerin-
de şebeke girişlerindeki yük 
dengesizliğini ve reaktif ener-
jiden kaynaklı sorunları orta-
dan kaldırdıklarını söyleyen 
Çınar, “Ürettiğimiz trafolar, 
sistemi katener ve şebekeden 
izole etmek için kullanılıyor. 
Demiryolu sektörüne yük-
sek katma değer sunan bu 
ürünlerimizin yanı sıra gerek 
hareketli sistemlerin gerekse 
sabit raylı sistemlerin enerji 
alanındaki çeşitli bileşenle-
rinin tasarımı, üretimi ve te-
darikini de sağlıyoruz. Şirket 
olarak hem yurt içi hem de 
yurt dışındaki fuarlara katı-
lıyor; sektör profesyonelleri 
ile bu alanda öne çıkan öncü 
teknolojiler hakkında bilgi 
paylaşımında bulunuyoruz. 

Gelecek dönemde de müş-
terilerimizden yeni projeler 
için teklifler almaya ve yeni 
firma bağlantıları kurmaya 
devam edeceğiz.” dedi. 

Raylı sistem ürünleri hak-
kında da bilgi veren İlker 
Çınar, “Elektra Elektronik 
olarak raylı sistem transfor-
matör ürün gruplarımız ara-
sında; OG şebeke ve katener 
trafoları, enerji dağıtım ve 
iletim kabinleri, şebeke ve ka-
tener izolasyon trafoları, tek-
nik bina yükseltici, hat boyu 
indirici trafolar ve kabinleri, 
katener ve şebeke filtresi, şe-
beke ve katener regülatörleri, 
empedans bond, konvertör 
trafolar ve şok reaktörler yer 
alıyor. Yüksek kaliteye sahip 
geniş ürün gamımız sayesin-
de projelerde ihtiyaca özel 
çözümler sunabiliyoruz.” di-
yerek sözlerini tamamladı.

Elektra Elektronik Demiryolu Çözümleriyle Öne Çıkıyor
Türkiye’den 6 farklı kıtada 60’ı aşkın ülkeye trafo ve enerji kalitesine 
yönelik elektronik ürünler ihraç eden Elektra Elektronik, demiryolu 
sektöründe başta transformatör olmak üzere sistem tasarımında da 
dikkat çekiyor.
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göre yüzde 4,7 artarak 819 
bin 971 TEU’ya çıktı. İhracat 
amaçlı konteyner yüklemele-
ri yüzde 3,3 artarak 416 bin 
904 TEU, ithalat amaçlı kon-
teyner boşaltmaları da yüzde 
6,2 artarak 403 bin 68 TEU 
olarak gerçekleşti. Kabotajda 
elleçlenen konteyner miktarı 
yüzde 8,8 artışla 78 bin 299 
TEU’ya yükseldi. Elleçlenen 
transit konteyner miktarı ise 
yüzde 28,8 azalışla 142 bin 
393 TEU oldu” değerlendir-
mesinde bulundu.

Ağustos ayında en fazla 
konteyner elleçlemenin 242 
bin 281 TEU ile Ambarlı 
Bölge Liman Başkanlığı idari 
sınırlarında gerçekleştiğinin 
altını çizen Ulaştırma Baka-
nı Karaismailoğlu, Ambarlı 
Bölge Liman Başkanlığı’nı 
180 bin 425 TEU ile Kocaeli 
Bölge Liman Başkanlığı, 158 
bin 182 TEU ile Tekirdağ 

EGE İhracatçı Birlikleri 
(EİB) Koordinatör Başkan 
Yardımcısı Ege Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları Birliği 
Başkanı Hayrettin Uçak, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaosmanoğlu’nu ma-
kamında ziyaret etti. Ziyaret-
te, Afrika’ya yeni hatlar açıl-
ması ve İzmir limanına silo 
kurulması gündeme gelirken, 
Egeli ihracatçıların lojistik ve 
kapasitede çözüm arayışında 
olduğu ifade edildi.

EİB Koordinatör Başkan 
Yardımcısı Ege Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları Birliği 
Başkanı Hayrettin Uçak, 
Ulaştırma ve Altyapı Baka-
nı Adil Karaosmanoğlu’nu 

makamında ziyaret ederek 
Afrika’ya yeni denizyolu 
hatlarının açılması ve İzmir 
limanında yaşanan ham yağ 
depolama sorunlarına dair 
çözüm önerilerini değer-
lendirdi. Uçak, “Afrika’ya 
yeni denizyolu hatlarının 
açılması, İzmir limanında 
yaşanan ham yağ depola-
ma sorunlarımızı arz ettik. 
Afrika’ya yeni hatlar, kanatlı 
sektörümüzdeki firmaların 
bu hattı gerektirecek ihra-

cat hacmine ulaşacaklarını 
temin etmeleriyle açılabile-
cek. Eskiden İzmir limanın-
dan Güney Afrika’ya sefer-
ler mevcuttu. Bu ve benzeri 
rotalar tekrar gözden geçiri-
lecek” dedi.

Asit gibi tehlike arz ede-
bilecek sıvı ürünlerin çevre 
güvenliği nedeniyle izne 
tabi olduğunu hatırlatan 
Uçak, “Son olarak sıvı yağ 
da bu ürünler listesine da-
hil edildi. Depolanma alt 
yapısı ile ilgili birliklerimiz-
ce İzmir limanına yatırım 
yapılarak silo yapılmasına 
bakanlıklarınca izin veri-
leceğini, buna emsal de-
polama alanlarının çeşitli 
limanlarda yapıldığını be-
lirttiler. Bakanlığımız yatı-
rım, üretim ve ihracat odak-

lı yol haritamızın başarıya 
ulaşması adına her türlü 
desteği vermeye hazır. Kü-
resel resesyonun gündemde 
olduğu günümüzde lojistik 
daha da önem kazandı. Ve-
rimli bir toplantı oldu. İh-
racatçılarımız ve bölgemiz 
açısından hepimize hayırlı 
olmasını dilerim. Yapıcı 
yaklaşımı nedeniyle Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı A-
dil Karaosmanoğlu’na Egeli 
ihracatçılar adına teşekkür 
ediyoruz. Ayrıca bu toplan-
tıya vesile olan İzmir Millet-
vekilimiz Ceyda Bölünmez 
Çankırı’ya biz ihracatçıların 
her daim yanımızda olmala-
rından dolayı Ege İhracatçı 
Birlikleri ve tüm ihracatçı-
larımız adına çok teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
denizcilik istatistikleriyle il-
gili açıklama yaptı. Dünya ti-
caretinde önemli rol oynayan 
deniz taşımacılığının son 20 
yılda Türkiye’de geliştiğine 
dikkat çeken Karaismailoğlu, 
“Denizcilik sektörüne yap-
tığımız yatırımlarla birlikte 
Mavi Vatan’daki gücümüze 
güç katıyoruz. Bu yatırımla-
rın ekonomiye, ticaretimize 
olan katkısını da görüyoruz. 
Ocak-Ağustos döneminde li-
manlarımızda elleçlenen yük 
miktarı geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 5,6 arta-
rak 365 milyon 162 bin tona 
yükseldi. Elleçlenen kontey-
ner miktarı da aynı dönemde 
yüzde 1,7 artarak 8 milyon 
408 bin TEU’ya ulaştı. 2022 
yılının 8 aylık döneminde dış 
ticaret taşımaları geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 

4,2 artışla 264 milyon 644 
bin ton olarak gerçekleşti. 
Limanlarımıza uğrak yapan 
gemi sayısı 597 olurken, li-
manlarımızı ziyaret eden 
kruvaziyer yolcu sayısı da 
552 bin 581 oldu. Yurtdışı 
bağlantılı düzenli RO-RO 
hatlarında taşınan araç sayısı 
geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 13,9 artışla 475 
bin 326 adede ulaştı” ifadele-
rini kullandı.

Dış ticarete konu 
konteyner miktarı 

yüzde 4,7 arttı
Ağustos ayında da liman-

larda elleçlenen konteyner 
miktarının geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 1,3 azala-
rak 1 milyon 40 bin TEU 
olarak gerçekleştiğini aktaran 
Karaismailoğlu, “Ağustos’ta 
limanlarımızda elleçlenen 
dış ticarete konu konteyner 
miktarı geçen yılın aynı ayına 

taşımaları bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 1,8 aza-
larak 33 milyon 443 bin 563 
ton olarak gerçekleşti. Deniz-
yolu ile yapılan transit yük 
taşımaları yüzde 1 azalarak 6 
milyon 205 bin ton olrak ger-
çekleşti. Kabotajda taşınan 
yük miktarı ise 5 milyon 765 
bin ton ile geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 4,1 arttı.”

Karaismailoğlu, Ağustos’ta 
en fazla yük elleçlemesinin 7 
milyon 249 bin ton ile Ko-
caeli Bölge Liman Başkanlı-
ğı idari sınırlarında faaliyet 
gösteren liman tesislerinde 
gerçekleştiğinin altını çizdi 
ve “Kocaeli Bölge Liman Baş-
kanlığını 6 milyon 824 bin 
ton ile Aliağa Bölge Liman 
Başkanlığı ve 5 milyon 610 
bin ton ile Ceyhan Bölge 
Liman Başkanlığı takip etti. 
Kok ve kok kömürü, 677 bin 

Tekirdağ tren istasyonunu 
kullanmaya başladı. İthalat ve 
ihracat yüklemeleri artık bu 
hat üzerinden gerçekleştirile-
cek. Tek yönde 34 ekipmanın 
(konteyner ve swap-body) ta-
şındığı seferde yükler, Türki-
ye içine buradan dağıtılacak.

Medlog tren istasyonunda-
ki hızlı operasyonlar sayesinde 
Almanya’dan gelen yüklerin 
indirilmesi ve ihracat yükleri-
nin aynı vagonlarda hazır hale 
getirilmesi 3 saat gibi kısa bir 
süre içerisinde tamamlandı. 

859 tonluk artış ile elleçle-
me miktarlarında geçen aya 
göre en fazla artış gösteren 
yük cinsi oldu. Denizyolu 
ile yapılan ihracatta en fazla 
yük elleçlemesi 1 milyon 413 
bin ton ile Amerika’ya yapı-
lan taşımalarda gerçekleşti. 
Amerika’yı; İtalya ve İsrail 
izledi. İthalatta en fazla yük 
elleçlemesi 7 milyon 108 bin 
ton ile Rusya’dan yapılan taşı-
malarda gerçekleşti. Rusya’yı; 
Amerika ve Irak’tan yapılan 
taşımalar takip etti. Liman-
larımızda elleçlenen yüklerin 
kargo tiplerine bakıldığında, 
Ağustos’ta en fazla elleçleme 
14 milyon 212 bin ton ile sıvı 
dökme yüklerde gerçekleşti. 
Sıvı dökme yüklerde gerçek-
leşen elleçleme miktarı geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 
9,5 artış gösterdi” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Bölge Liman Başkanlığı’nın 
takip ettiğini belirtti. “İsrail, 
Ağustos ayında 101 bin 101 
TEU ile en fazla konteyner 
elleçlemesi yapılan ülke oldu” 
diyen Karaismailoğlu, İsrail’i; 
Mısır ve Yunanistan’ın izledi-
ğini ifade etti.

Kabotaj’da taşınan yük 
miktarı yüzde 4,1 arttı
Aynı ayda limanlarda elleç-

lenen yük miktarının geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 1 
azalarak 45 milyon 414 bin 
ton olarak gerçekleştiğini 
kaydeden Ulaştırma ve Altya-
pı Bakanı Karaismailoğlu, a-
çıklamasına şöyle devam etti: 
“Limanlarımızda gerçekleşti-
rilen ihracat amaçlı yükleme 
miktarı yüzde 2,4 artarak 13 
milyon 410 bin ton, ithalat 
amaçlı boşaltma miktarı ise 
yüzde 4,5 azalarak 20 milyon 
33 bin ton oldu. Dış ticaret 

TÜRK-ALMAN lojistik 
ağı Çobantur Boltas’ın Ocak 
ayında başlattığı Almanya 
- Türkiye arasında yapılan 
haftalık gerçekleşen karşılıklı 
blok tren seferlerinin son du-
rağı Medlog’un Tekirdağ tren 
istasyonu oldu.

Almanya’nın önemli demir 
yolu şirketlerinden Deutsche 
Bahn’ın vagonları ile organi-
ze edilen Çobantur Boltas’ın 
Münih’ten hareket eden tre-
ninin Türkiye bacağındaki 
operasyonlarında Medlog 

8 Ayda Limanlarda
365.1 Milyon Ton
Yük Elleçlendi
Bakan Karaismailoğlu, Mavi Vatan’da taşımacılık payının arttığını 
vurguladı ve “Bu yılın 8 ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 365 milyon 162 bin ton, 
elleçlenen konteyner miktarı da yüzde 1,7 artarak 8 milyon 408 bin TEU 
olarak gerçekleşti” dedi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 
Bakan Adil Karaosmanoğlu’nu ziyaret ederek, Afrika’ya yeni 
denizyolu hatlarının açılması ve İzmir limanında yaşanan ham yağ 
depolama sorunlarına dair çözüm önerilerini sundu.

İhracatçılar İzmir’den Afrika’ya 
Yeni Denizyolu Hatları İstiyor

Türkiye-Almanya
Arasında Blok Tren
Taşımalarına
Medlog Desteği

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Navlun Fiyatları Geriliyor
NAVLUN piyasasındaki taşımacı-
lık ücretlerinin göstergesi olarak bi-
linen Baltık Kuru Yük Endeksi (Bal-
tic Dry Index-BDI), geçen ekim ayı 
başında 5 bin 650 puan ile 2008’den 
bu yana kaydedilen en yüksek sevi-
yeye ulaşmasının ardından düşüş 
eğilimine geçti. Küresel ekonominin 
öncü göstergelerinden olan endeks, 
yıl başında 2200 puan seviyelerinde 
bulunurken, 9 Eylül itibarıyla 1213 
puan seviyesinde seyretti. 

Küresel ticaretin 12 önemli deniz 
yolu şeridindeki konteyner navlun 
oranlarını ölçen Freightos Baltık 
Küresel Konteyner Endeksi’nin de-
ğeri ise (40 inç HC konteyner mali-
yeti) bu yılın başında 9 bin 293 dolar 
seviyesindeyken, 9 Eylül itibarıyla 5 
bin doların altına indi. Yine endekse 
göre, Çin’den ABD’nin Batı Kıyıları 
bölgesine konteyner maliyeti, Ocak 
2022’ye göre yaklaşık yüzde 60 dü-
şüşle 4 bin dolar seviyesine gerile-
di. Asya’dan Avrupa’ya gönderilen 
bir konteynerin maliyeti ise yüzde 
50’den fazla düşerek 8 bin doların 
altına indi. Küresel olarak tüm mal-
ların yüzde 90’ından fazlası gemi ile 
taşınıyor ve bu nedenle konteyner 
taşımacılığı dünya ticaretinin can 
damarı olarak görülüyor.

Bazı önemli limanlarda gemi 
sıkışıklığı devam ediyor

Almanya’nın önde gelen ekonomi 
enstitülerinden Kiel Dünya Ekono-
misi Enstitüsü’ne (If W) göre, 7 Ey-
lül itibarıyla küresel olarak taşınan 
tüm malların yaklaşık yüzde 11’i 
önemli limanlarda sıkışmış durum-
da bulunuyor.

If W, navlun oranlarının düşmesi-
ne rağmen, söz konusu tıkanıkların 
ve yüksek yakıt masraflarının navlun 
oranlarının Kovid- 19 salgını öncesi 
seviyelere dönüşünü engellediği ve 
yüksek nakliye maliyetlerinin küre-
sel ticarette daha fazla toparlanmayı 
baskıladığını değerlendiriyor.

Ayrıca, gemi şirketlerinin karbon 
emisyonlarını önemli ölçüde azal-
tacak yeni teknolojilere ve yakıtlara 
milyarlarca yatırım yapması da nav-
lun fiyatlarının daha fazla düşmesi-
ne engel oluyor.

Öte yandan, Dünya Ticaret Ör-
gütü (DTÖ), küresel mal ticaretinin 
bu yıl yüzde 3 büyümesini bekler-
ken, devam eden Rusya-Ukrayna 
savaşı, artan enflasyonist baskılar 
ve gelişmiş ekonomilerde beklenen 
para politikası sıkılaşması nedeniyle 
bu tahminle ilgili belirsizliğin arttı-
ğını belirtti.

Kovid-19 salgınıyla dünya ticare-
tinin yaklaşık yüzde 90’ının yapıl-
dığı deniz yolunda “boş konteyner” 
krizi başlamıştı. Önce, Uzak Doğu, 
Amerika ve Avrupa pazarında başla-
yan navlun fiyatlarındaki (geminin 
yük taşıma ücreti) artışlar, dünyanın 
hemen her yerinde hissedilmişti.

Navlun fiyatları söz konusu dö-
nemde 10’a katlanırken, konteyner 
bulmak da zorlaşmıştı. Uzak Doğu-

Avrupa hattında Kovid-19 öncesinde 
2 bin dolar seviyesinde olan navlun 
fiyatları, 20 bin dolara dayanmıştı.

Salgının yayılmasını önlemek 
için ekonomik faaliyetlerde katı 
kısıtlamalara gidilmesi perakende 
satışlarda büyük bir düşüşe yol açar-
ken, kısıtlamaların hafifletilmesiyle 
ve ülkelerin yeniden dışa açılmaya 
başlamasıyla keskin bir ekonomik 
toparlanma görülmüştü.

Özellikle Çin’den ABD’ye gelen 

gemiler yükünü boşaltamadığı için 
kısa sürede dönememiş ve bu da arz 
sorununu derinleştirmişti. Özellik-
le ABD ve Çin’de yüzlerce kontey-
ner gemisi limanlara erişmek için 
sırada beklemişti.

Bugün büyük gemiler 24 bin 
konteyner taşıyabilirken, yeni bir 
geminin inşası 2-3 yıl sürüyor. Bu 
nedenle yeni gemi ve konteyner 
siparişleri de kısa vadede krize yar-
dımcı olamamıştı.
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Türk Hava Yolları ile iş birliği 
yapmaktan mutluluk duyduk-
larını belirten Togg CEO’su 
M. Gürcan Karakaş ise, “Yola 
çıktığımız ilk günden itiba-
ren iş ortaklarımızı öncelikle 
ülkemizden ve dünyanın en 
iyilerinden seçme prensibiy-
le hareket ediyoruz. Ocak 
2022’de ABD’nin Las Vegas 
kentindeki Tüketici Elektro-
niği Show’u CES’te sergiledi-

TURKISH Cargo, Türki-
ye’nin küresel mobilite 
markası olma misyonuyla 
kurulan Togg’u Arjantin’de 
gerçekleştirilen kış testleri-
ne taşıdı.  Dünyanın farklı 
noktalarındaki akredite test 
merkezlerinde yol, güvenlik, 
performans menzil/batar-
ya gibi testleri devam eden 
Togg akıllı cihazı, kış test-
leri için Arjantin Tierra del 
Fuego’ya gönderildi. İstan-
bul Havalimanı’nda başlayıp 
Arjantin’e devam eden yol-
culuğun ardından, Turkish 
Cargo & Togg iş birliğini 
konu edinen bir reklam fil-
mi yayınlandı.  

Taşıma ile ilgili açıklama-
larda bulunan Türk Hava Yol-
ları Yönetim Kurulu ve İcra 
Komitesi Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Bolat; “Ülkemizin 
gelecek hedeflerine ulaşması 
noktasında en iddialı projesi 
olan Togg akıllı cihazının u-

luslararası testlerde gösterdiği 
başarılı performansını kutlu-
yoruz. Milli Bayrak Taşıyıcısı 
olmanın verdiği sorumluluk-
la ve dünyanın en çok ülke-
sine uçan havayolu olmanın 
gücüyle; Türkiye’nin otomo-
bilini, ülkemizin teknoloji 
ihracatını dünyanın dört bir 
tarafına ulaştırıyor olmanın 
gururunu yaşıyoruz.” ifadele-
rini kullandı. 

Arjantin kış testleri için 

sürüyor. Karda, kışta, çamur-
da, gerekirse dünyanın öbür 
ucunda sözümüzün arkasın-
dayız. Söz verdiğimiz tarihte 
yollarda olmak için hedefimi-
ze doğru emin adımlarla iler-
liyoruz.” dedi.

Togg’un yeni marka kim-
liği ve konsept otomobili ilk 
kez, 5-8 Ocak tarihlerinde 
Las Vegas’ta düzenlenen CES 
fuarında uluslararası sahnede 

yer almış, aracın taşıması ise 
Turkish Cargo’nun özel uçu-
şu ile gerçekleşmişti. 

Turkish Cargo, taşıma sü-
reçleri azami ölçüde önem ve 
hassasiyet gerektiren ürünler 
için özel ekipmanlar kullanı-
yor ve hassas kargo odaların-
da bulunan değerli kargoların 
her hareketini, depolama te-
sislerinde ve çevresinde bu-
lunan kameralarla sürekli 
gözetim altında tutuyor. Özel 
kargo taşımacılığında 30 yılı 
aşkın deneyime sahip olan 
marka, sunduğu benzersiz 
çözümler ile küresel ölçekli 
firmaların güvenilir iş ortağı 
arayışında ilk tercihler arasın-
da yer alıyor.

ğimiz “Geçiş Konsepti Akıllı 
Cihaz”ımızın ardından, Togg 
Akıllı Cihazımızı da kış test-
lerimizin devamı için, Güney 
Kutbu’na en yakın noktaya, 
Arjantin’in Ushuaia kentin-
deki akredite test merkezine 
Turkish Cargo iş birliğiyle 
taşıyarak güçlü bir iş birliğine 
imza atmış olduk.  Dünyanın 
önde gelen farklı akredite test 
merkezlerinde de testlerimiz 

Turkish Cargo Togg’u Arjantin’e Taşıdı

Hava Kargo Pandemi Öncesi Seviyelere Yakın
Büyüme Gösterse de Talep Üzerinde Baskı Sürüyor

THY Yönetim Kurulu ve 
İcra Komitesi Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Bolat

Turkish Cargo, 
Türkiye’nin en 
iddialı projesi olan 
Togg’un küreselleşme 
yolculuğuna, lojistik 
çözüm ortağı olarak 
katkı sağlıyor.   

ÇIN’IN ihracat pazarları-
na güçlü şekilde geri dönüşü 
ise hava kargoyu destekleyen 
önemli bir faktör oldu. Avru-
palı hava karga taşıyıcıları üç 
aydır üstüste zayıf performans 
göstermeye devam ediyor. Ha-
va kargo hacmi bu Temmuz’da 
geçen yılın Temmuz ayına kı-
yasla yüzde 17 gibi önemli bir 
gerileme gösterdi.

Uluslararası Hava Taşıma-
cılığı Birliği (IATA), Tem-
muz 2022 küresel hava kargo 
pazarları için Temmuz ayın-
da talebin pandemik öncesi 
seviyelere yakın bir düzeyde 
gerçekleştiğini (-3.5 yüzde), 
ancak Temmuz 2021 perfor-
mansının (-9.7 yüzde) altın-
da seyretmeye devam ettiğini 
gösteren veriler yayınladı.

IATA verilerine göre kar-
go ton-kilometre cinsinden 
ölçülen küresel talep (CTK) 
Temmuz 2021’e göre yüzde 

9,7 azaldı (uluslararası operas-
yonlar için bu oran 10,2). Ta-
lep Temmuz 2019’a göre yüz-
de -3,5 seviyesinde gerçekleşti.

Yaratılan kapasite Tem-
muz 2021’in yüzde 3,6 üze-
rinde olsa da (uluslararası 
operasyonlar için yüzde + 
6,8), ancak yine de Temmuz 
2019 seviyelerinin yüzde 7,8 
altında kaldı.

IATA tarafından yapılan 
değerlendirmelere göre Hazi-
ran ayında keskin bir yükseliş 
trendine başlayan Çin hariç, 
tüm pazarlarda kargo talebi-
nin öncü göstergesi olan yeni 
ihracat siparişleri azaldı.

Ukrayna’daki savaş, 
Avrupa’ya hizmet etmek için 
kullanılan kargo kapasitesi-
ni düşürmeye devam ediyor. 
Rusya ve Ukrayna merkezli 
birçok havayolu şirketi kilit 
kargo oyuncuları olarak pa-
zarda yer alıyordu.

Küresel mal ticareti 2. Çey-
rekte toparlanmaya devam etti 
ve Çin’deki Kovid-19 kısıtla-
malarının daha da hafifletil-
mesi önümüzdeki aylarda to-
parlanmayı daha da artıracak.

Tüm sektörler gibi
havacılık endüstrisi de 

yakından izliyor
IATA Genel Direktörü 

Willie Walsh, “Hava kargo, 
2020-2021’in sıra dışı per-
formansına kıyasla bir adım 
geri adım atmasına rağmen, 
2019 seviyelerine yakın se-
viyelerde seyrediyor. Tedarik 
zinciri kısıtlamaları ve geli-
şen ekonomik koşullardan 
kaynaklanan oynaklık, kargo 
piyasalarının Nisan ayından 
bu yana esasen yanal düzlem-
de hareket etmesine neden 
oldu.Temmuz ayı verileri bize 
hava kargonun mevcut güçlü 
korumunda kalmaya devam 
ettiğini gösteriyor, ancak ne-
redeyse tüm endüstrilerde 
olduğu gibi önümüzdeki ay-
larda hem ekonomik hem de 
politik gelişmeleri dikkatle 
izlememiz gerekecek “ dedi.

Çin faktörü 
olumlu etkiliyor

Asya-Pasifik havayolları, 
Temmuz 2022’de hava kargo 
hacimlerinin 2021 yılının 

aynı ayına göre yüzde 9,0 
azaldığını gördü. Bu, Hazi-
ran ayındaki yüzde 2.1’lik 
düşüşün üzerinde önemli bir 
düşüş oldu. Bölgedeki hava-
yolları, Ukrayna’daki çatışma, 
işgücü kıtlığı ve Omicron ile 
ilgili kısıtlamalar nedeniyle 
daha düşük ticaret ve üretim 
faaliyetlerinden etkilenmeye 
devam ediyor. Çin’deki son 
Omicron ile ilgili kilitlen-
melerden kaynaklanan bas-
tırılmış talebin açığa çıkması 
hacimlerde önemli düşüşleri 
de önlüyor. Bölgedeki mev-
cut kapasite Temmuz 2021’e 
göre yüzde 2,7 arttı.

Avrupa pazarında 
büyük düşüş

Kuzey Amerika merkezli 
taşıyıcılar Temmuz 2022’de 
kargo hacimlerinde 2021 
yılının aynı ayına göre yüz-
de 5,7 düşüş kaydetti. Bu, 
Haziran ayındaki yüzde 
13,5’lik düşüşün üzerinde 
bir gelişme oldu. Çin’deki 
kısıtlamaların kaldırılma-
sının önümüzdeki aylarda 
talebi artırması bekleniyor. 
Kapasite Temmuz 2021’e 
göre yüzde 4,2 arttı.

Avrupa merkezli hava 
kargo şirketleri ise Temmuz 
2022’de kargo hacminde 
2021 yılının aynı ayına göre 
yüzde 17’lik bir düşüş gördü. 
Bu, üst üste üçüncü ay bo-
yunca tüm bölgelerin en kö-

tü performansı olarak kayda 
geçti. Ukrayna’daki savaşın 
yanı sıra Omicron nedeniy-
le Asya’daki işgücü kıtlığı 
ve düşük üretim faaliyeti de 
hacimleri etkiledi. Kapasite 
Temmuz 2022’de Temmuz 
2021’e göre yüzde 0,9 arttı.

Orta Doğulu taşıyıcı-
lar Temmuz 2022’de kargo 
hacimlerinde yıllık yüzde 
10,9’luk bir düşüş yaşadı. 
Rusya üzerinden uçmamak 
için yönlendirilen trafikten 
beklenen önemli fayda ger-
çekleşemedi ve Avrupa’ya 
giden / Avrupa’dan gelen 
durgun kargo hacimleri böl-
genin performansını etkiledi. 
Kapasite Temmuz 2021’e gö-
re yüzde 4,9 arttı.

Latin Amerikalı hava kar-
go şirketleri Temmuz 2022’de 
kargo hacminde Temmuz 
2021’e göre yüzde 9,2 artış 
bildirdi. Bu, tüm bölgeler 
içinde en güçlü performans 
oldu. Temmuz ayında kapa-
site 2021 yılının aynı ayına 
göre yüzde 21,4 arttı.

Afrika havayolları, Tem-
muz 2022’de kargo hacim-
lerinin Temmuz 2021’e göre 
yüzde 3,5 azaldığını gördü. 
Bu, bir önceki aya göre kay-
dedilen büyümeden önemli 
ölçüde daha yavaştı (yüz-
de 5,7). Kapasite Temmuz 
2021 seviyelerinin yüzde 2,2 
altındaydı.

Havayollarında yolcu talebi hem hem iç 
hatlarda hem de uluslararası uçuşlarda büyük 
bir artış gösterirken, Rusya ve Ukrayna 
arasındaki savaş hava kargo piyasalarını iki 
yönlü olarak negatif etkiliyor.   
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KATAR’IN başkenti Doha’da dü-
zenlenen 78’inci IATA (Uluslararası 
Hava Taşımacılığı Birliği) Yıllık Ge-
nel Kurul Toplantısı’nın ardından, 
önümüzdeki üç yıllık dönem için, 
IATA’nın Danışma Kurullarına 4 
Türk Hava Yolları temsilcisi atandı. 

Genel Müdür (Kurumsal Gelişim 
ve BT) Yardımcısı Kerem Kızıltunç, 
Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı 
Turhan Özen, Hukuk ve Uyum Baş-
kanı Berkant Kolcu ve Uluslararası 
İlişkiler ve İttifaklar Başkanı Özlem 
Salihoğlu, sırasıyla Dijital Dönüşüm 
Danışma Kurulu, Kargo Danışma 
Kurulu, Hukuk Danışma Kurulu ve 
Endüstri İşleri Danışma Kurulu ol-
mak üzere 4 IATA kuruluna atandı. 
Sayın Kızıltunç ayrıca 2022-2024 
dönemi için Dijital Dönüşüm Da-
nışma Konseyi Başkan Yardımcı-
lığına ve 2024-2026 dönemi için 
Dijital Dönüşüm Danışma Konseyi 
Başkanlığına seçildi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra 
Komitesi Başkanı ve IATA Yönetim 
Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Bolat, 
“IATA Yönetim Kurulu üyeliğinin 
ardından, THY’nin küresel sahne-
deki konumu bu 4 kıymetli görevle 
daha da güçleniyor. Çalışma arka-
daşlarımızın, uzmanlıkları ve sektö-
rü hepimiz için daha iyiye götürme 
konusundaki kararlılıkları doğrul-
tusunda THY’nı en iyi şekilde tem-
sil edeceklerine inanıyorum.” dedi.

IATA’nın 9 Danışma Kurulundan 
4’üne yapılan üst düzey atamalar, 
THY’nin havayolu endüstrisindeki 
yetkinliğine olumlu katkı sağlayacak. 
IATA’da göreve atanan THY yöne-
ticileri, diğer tüm kurul üyesi hava-
yolları temsilcileri ile birlikte IATA 
Genel Müdürü tarafından yönlendi-
rilen tüm konularda IATA Yönetim 
Kurulu’na tavsiyelerde bulunacak.

Danışma Kurulları üyeleri, IA-
TA üye havayolu CEO’larının aday 
göstermesi, Başkanlık Komitesi’nin 
incelemesi ve Başkanlık Komitesi 
ile Yönetim Kurulu’nun onaylarının 
ardından Genel Müdür tarafından 
atanmaktadır. Danışma Kurulları 
yılda en az iki kez IATA’nın Mont-
real, Cenevre, Singapur, Miami veya 
Madrid’deki ofislerinde toplanmak-
ta ve sürekli olarak teknik tavsiye 
sağlamak için çalışma grupları ve 
zaman sınırlı projeleri ele almak için 
görev güçleri oluşturabilmektedir.

THY ve Air Seychelles 
ortak uçuş anlaşmasına imza attı

Türk Hava Yolları ve Air Seyc-
helles ortak uçuş gerçekleştirmek 
üzere kod paylaşımı anlaşmasına 
imza attılar. Gerçekleştirilen tören-
de, taraflar adına imzaları Türk Ha-
va Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi 
ve Air Seychelles Acting CEO’su 
Sandy Benoiton attı.

THY Genel Müdürü Bilal Ek-
şi; “İmzalanan anlaşmayla iki ülke 
bayrak taşıyıcıları olarak, yolcuları-

mıza esnek seyahat olanaklarından 
yararlanma imkânı sunuyoruz. İna-
nıyorum ki bu iş birliğimiz yalnızca 
ticaret alanında değil kültür-turizm 
alanında da oldukça önemli kaza-
nımlar sağlayacaktır.” dedi.

Air Seychelles Acting CEO, Mr. 
Benoiton ise anlaşmaya dair; “Air 
Seychelles olarak Mahe ve Praslin 
arasındaki iç hat uçuşlarımızda TK 

kodunu sunarak, Seyşeller’in en 
büyük ikinci adasına sorunsuz se-
yahat için tek bir bilet işlemine izin 
vermekten heyecan duymaktayız. 
Ayrıca, bu iş birliği sayesinde Air 
Seychelles HM kodu Avrupa ve Or-
ta Doğu’daki önemli şehirlerde gö-
rünecek ve yolcularımıza daha fazla 
seçenek ve seyahat tarihi esnekliği 
sunmamıza olanak tanıyacak.” şek-

THY’den 4 Temsilci IATA’nın
Danışma Kurullarına Atandı

linde görüş bildirdi.
15 Ekim 2022 tarihinden itibaren 

resmen yürürlüğe girecek kod payla-
şım anlaşmasıyla, Türk Hava Yolları 

ve Air Seychelles arasındaki ticari iş 
birliğinin genişletilmesi, her iki ha-
vayolunun yolcularına daha fazla se-
yahat seçeneği sunması amaçlanıyor.



TİCARİ ARAÇLAR

20
EYLÜL 2022

Iveco ile çalışmaktan 
keyif alıyoruz

Meyeks Genel Müdürü 
Orhan Genel yaptığı konuş-
mada, “Iveco, Türkiye’de hız-
la büyüyen bir marka ve yüzde 
9 pazar payı ile orta ve ağır va-
sıtada üçüncü konumda. Çok 
geniş bir ürün gamına sahip, 
böyle bir marka ile çalışmak-
tan keyif alıyoruz. Meyeks 
olarak müşterilerimize yakın-
laşarak en iyi hizmeti vermeyi 
hedefliyoruz ve bu nedenle 

TÜRKIYE’NIN üçüncü bü-
yük şehri İzmir’in Bornova 
ilçesinde yeni yetkili satış ve 
satış sonrası noktası Iveco ve 
Meyeks’in işbirliği ile 2020 yılı 
içerisinde faaliyetine başlamış 
ancak Kovid-19 kısıtlamaları 
nedeniyle ertelenen Iveco yet-
kili satış ve satış sonrası nokta-
sı Meyeks’in açılış töreni 6 Ey-
lül Salı günü geniş bir müşteri 
ve basın katılımı ile gerçekleş-
ti. Açılış törenine Iveco Asya 
Bölgesi’nden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Koray Kurşunoğlu, 
Iveco Türkiye Genel Müdürü 
Hakkı Işınak, Meyeks ortakla-
rından Fatih Cömert, Meyeks 
Genel Müdürü Orhan Genel, 
Bornova Belediye Başkanı 
Mustafa İduğ katıldı.

Meyeks, 1984 yılında oto-
motiv sektöründe ilk faaliye-
tine başlamış olup, 2020’den 
bu yana Iveco’ya yetkili satış ve 
satış sonrası hizmet vermekte-
dir. 4800m2 üzerinde kurulu 

2000m2 kapalı alana sahip 
tesise sahip olup aynı anda 14 
araca hizmet verebilecek kapa-
siteye sahiptir. Bornova tesi-
sinde 43 kişilik uzman kadrosu 
ve 26 yıllık deneyimiyle müş-
terilerine en iyi hizmeti ver-
mek için hazır olan Meyeks’in 
tesisleri konumu ve kolay ula-
şım imkanı ile hem hafif ticari 
araçlara, hem orta segmente 
hem de kolay ulaşım imkanıyla 
beraber  ağır vasıta segmentine 
hitap edebilmektedir.

gayret etmektedir” dedi. Işı-
nak yeni tesisin müşterileri-
mize ve tüm Iveco ailesine 
fayda sağlayacağından emin 
olduğunu belirtti. Işınak bu 
sene ticari araç sektöründe 
pazar payını artıran markalar-
dan biri olduklarını ve pazar 
paylarının yüzde 9 u aştığını 
ve Türkiye’de 3,5 ton ve üzeri 
ticari araç pazarında ilk üçte 
olduklarını hatırlattı.

Meyeks hedeflerimize 
ulaşmada kilit rol oynuyor

Iveco Asya Bölgesi’nden 
sorumlu Başkan Yardım-
cısı Koray Kurşunoğlu 
“Iveco’da bizim amacımız 
müşteriye yakın olup kalite-
li desteği hem ürün hem de 
hizmet bazında araçlarımı-
zın kullanım süresi boyun-
ca sağlamaktır ve Meyeks 
bu hedefimize ulaşmada 
İzmir’de ve çevresinde kilit 

rol oynamaktadır. İş ortağı-
mız Meyeks’i  Iveco’ya olan 
güvenlerinin bir göstergesi 
olan böyle bir tesisi Iveco 
markası çatısı altında  müş-
terilere sundukları için te-
şekkür ediyorum” dedi.

Yeni bayi adaylarına 
ihtiyacımız var

Türkiye ağını yeni ser-
vislerle güçlendireceklerini 
belirten Koray Kurşunoğlu, 
sözlerine şöyle devam etti:  
“Iveco Türkiye’de hızlı bü-
yüyen bir marka, kısa sürede 
pazar payımızı yüzde 9’a çı-
karmayı başardık. Bu müşte-
riye daha da yakın olmamız 
anlamında bize önemli bir 
sorumluluk yüklüyor. Müşte-
riye daha da yakın olmak için 
yeni satış ve satış sonrası bayi 
adaylarına ihtiyacımız var. Bu 
bağlamda tüm Türkiye’de ye-
ni  3 S bayi adayları ve servis 
adayları aradığımızı da burda 
sizlere duyurmak istiyorum. 
Ağımızı 70 servis noktasına 
taşımak bizim için ideal olan 
sayıdır. Şu anda 47 noktada 
hizmet veriyoruz. 2 veya 3 yıl 
içinde 70 noktaya ulaşacağız.” 

yeni tesislere yatırım yaptık. 
Ayrıca Mersin’de yeni açtığı-
mız showroomumuz Iveco’ya 
olan güvenimizin de bir kanı-
tıdır” dedi.
Pazar payımız yüzde 9’u aştı

Iveco Türkiye Genel Mü-
dürü Hakkı Işınak ise, “Me-
yeks ailesine Iveco’ya duy-
dukları güven ve yeni tesislere 
yaptıkları yatırım için teşek-
kür ederim, Meyeks sadece 
İzmir’de değil çevre illerde 
de en iyi hizmeti vermek için 

Iveco İzmir’de Meyeks İle Bayi Ağını 
Güçlendirmeye Devam Ediyor

Iveco Türkiye Genel Müdürü 
Hakkı Işınak

2020 yılında 
sözleşmesi imzalanan 
ve faaliyetlerine 
başlayan Iveco yetkili 
bayisi Meyeks’in 
salgın nedeni ile 
gerçekleşemeyen 
açılış törenini 
müşterileri ile 
buluşarak gerçekleşti.
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OTOMOTIV satış ve satış 
sonrası hizmetlerde deneyimi 
ile Konya ve bölgesinde hizmet 
sunan Buyruk Grup, Renault 
Trucks yetkili bayi ağına katıl-
dı. Renault Trucks ve Buyruk 
Grup yöneticilerinin ev sahip-
liğinde düzenlenen açılışa çok 
sayıda lojistik ve taşımacılık 
profesyoneli ile iş dünyasından 
yöneticiler katıldı.

Ticari hayatına 1985 yılında 
yedek parça satışı ile başlayan 
Buyruk Grup, başta traktör ol-

mak üzere iş makinaları ve bi-
nek araçlarda önemli markala-
rın yetkili bayisi olarak hizmet 
sunmaya devam etti. Hem araç 
hem de satış sonrası hizmetler-
deki deneyimleri ile her geçen 
gün bayilik ve marka ağını 
genişletti. Buyruk Grup, yeni 
yatrımlarında Renault Trucks 
ile iş birliği doğrultusunda ağır 
ticari araçlar alanında bölge-
sindeki boşluğu doldurmayı 
hedefliyor. Buyruk, Konya, 
Karaman ve Aksaray illerinde 
Renault Trucks kamyon ve çe-

kiciler için satış ve satış sonrası 
hizmetler sunacak.

Buyruk Grup Genel Müdü-
rü Mehmet Ali Buyruk açılış 
töreninde yaptığı açıklamada; 
“Buyruk Grup olarak uzun 
yıllar otomotiv sektöründe 
önemli markaların temsil-
ciliğini yaptık ve yapmaya 

devam ediyoruz. Sektörün 
tüm alanlarında olmayı amaç 
edindik. Bu meyanda eksik-
liğini hissettiğimiz ticari araç 
alanında faaliyetlerimizi dün-
ya ve Türkiye’nin önde gelen 
markası Renault Trucks ile 
geliştirmeye karar verdik. Böl-
gemizde sürekli büyüyen sana-
yi yatırımları olması, tarımsal 
alanda çok büyük havyaza 
sahip olmamız, her geçen gün 
önemi artan lojistik sektörü 
için fırsat. Buyruk Grup olarak 
Renault Trucks ile iş birliğimiz 

sayesinde bu fırsatı değerlendi-
rip müşterilerimizden gelecek 
talepleri karşılamak istiyoruz” 
diye belirtti.

Renault Trucks Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepine 
ise; “Renault Trucks olarak 
hem araçlarımız hem de satış 
sonrası hizmetlerimiz ile müş-
terilerimize yakın olmayı he-
defliyoruz. Yaklaşık 25 yıldır 
Renault Truck Türkiye ekibi-
miz ile müşteri memnuniyeti 
üzerine konsantre olduk ve ge-
lişmeye devam ediyoruz. Son 
altı yıla baktığımızda Renault 
Trucks, Türkiye’de ağır vası-
ta pazarında en hızlı büyüyen 
ithal marka oldu. Bu başarıda 
araçlarımızın performansı ve 
verimliliği kadar gelişmiş satış 
sonrası hizmetlerimizin de kat-
kısı büyük” şeklinde açıkladı.

Pazarda büyük talep gören 
Renault Trucks’ın yeni TCK 
araç serisi ve gelişen satış son-
rası hizmetleri ile Türkiye’de 
bayi ağını da güçlendirmeye 
devam ettiklerinin altını çizen 
Delepine; “Konya ve bölgesi 
de Renault Trucks varlığımızı 
arttırmak ve müşterilerimize 
yakın olmak için Türkiye’nin 
tam merkezinde çok önemli 
bir bölge. Bu bölgeye Buyruk 
Grup ile yatırım yapmaktan 
büyük memnuniyet duyuyo-
ruz” diye ekledi. 

Mehmet Ali Buyruk ise açık-
lamasını; “Her geçen gün daha 
da gelişen Konya’da hem yurti-
çi hem de uluslararası lojistik 
ihtiyacı da hızlı bir ivmeyle 
artıyor. Buyruk Grup olarak 
da bölgemizin potansiyeline 
hakimiz. Bölgemizde Renault 
Trucks ile önümüzdeki 5 yıl 
içinde pazar lideri olmak hede-
fimizdir” şeklinde tamamladı.

2.000 m2 açık alan olmak 
üzere toplamda 2.850 m2’lik 
Renault Trucks tesislerinde 
hizmet sunacak olan Buyruk 
Grup, yılda 10 bin 800 işçilik 
saati kapasitesine sahip.

Renault Trucks’ın 
Konya Bayisi Buyruk 
Grup Kapılarını Açtı

Renault Trucks Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepine

Renault Trucks Türliye’de satış ve satış sonrası 
ağını geliştirirken Konya’da Buyruk Grup ile 
bayi ağına yeni bir iş ortağı katıyor.   

RENAULT Trucks Türkiye bünyesinde Satış ve Satış 
Sonrası Hizmetler Departmanı, Bayi Ağından Sorumlu 
Ticari Direktörlüğün altında bir araya geldi. Bölümün di-
rektörlük görevine ise yaklaşık 12 yıldır Renault Trucks 
çatısı altında iş hayatına devam eden Özgür Fırat atandı. 

Renault Trucks Türkiye ekibine 2011 yılında ka-
tılan Özgür Fırat, ilk olarak Satış Sonrası Hizmetler 
Departmanı’nda görevine başladı. 2013 yılında Yedek 
Parça Müdürü olarak atanmasının ardından 2016’da Re-
nault Trucks Türkiye’nin sorumluluğunda olan Türkiye, 
Kazakistan ve Orta Asya Cumhuriyetleri’ni kapsayan böl-
gede Bayi Ağı Geliştirme Direktörü görevini üstlendi. Fı-
rat, 2019 yılından itibaren aynı bölgeler için Satış Sonrası 
Hizmetler Direktörü görevi ile Renault Trucks bünyesin-
deki çalışmalarını sürdürdü. 

Başarılı projelerini takiben Özgür Fırat, 
yeni yapılanma doğrultusunda Satış ve Satış 
Sonrası Hizmetler departmanlarının bağlı 
olduğu Bayi Ağından Sorumlu Ticari 
Direktörlük görevinin başına geçti. 

Fırat, İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Jeoloji Mühendisliği bölü-
münden mezun olmuş ve Kadir 
Has Üniversitesi’nde İşletme 
Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır.

Renault Trucks Türkiye’de
Yeni Atama

KENDI teknolojisini üre-
terek, geliştirdiği ürün ve 
hizmet çözümleri ile müş-
teri ihtiyaçlarına yön veren 
Tırsan, Avrupa İnovasyon 
ödülleri 2023’te de Van Eck 
Konteyner Kilit Sistemi ile 
“Komponent Kategorisi”nin 
1’incisi, Kässbohrer Bütünlük 
Koruma Cihazı ile “Güvenlik 
Kategorisi”nin 2’ncisi oldu. 
2021 yılında aldığı, Kompo-
nent 1’inciliği, Gövde ve Akıllı 
Treyler 2’likleri, Çevre kate-
gorisindeki 3’üncülüğü, 2019 
yılında aldığı Şasi 1’inciliği, 
Konsept 3’üncülüğü ve 2017 
yılında aldığı Güvenlik 1’inci-
liği ile toplam 9 ödüle ulaştı. 

Tırsan, Van Eck Konteyner 
Kilit Sistemi ile, müşterilerinin 

rulot kısmi yükleme sırasında, 
yük güvenliği sorunlarına ve 
bunların maliyet, zaman, operas-
yonel sağlık ve güvenlik sonuçla-
rına çözüm bularak Komponent 
kategorisinde 1’incilik elde etti.

Tırsan, Avrupa Treyler 
İnovasyon 2023 Güvenlik 
Kategorisi’nde Bütünlük Koru-
ma Cihazı ile aldığı 2’ncilik ile 
yük, araç ve çevre güvenliğini ile-
ri seviyeye taşımaya devam etti.

Ödüllü Ar-Ge merkezi ile 
tüm otomotiv sektörü patent 
sıralamasında ilk 3’te olan Tır-
san, Avrupa’nın en geniş ürün 
gamı ile 70’ten fazla ülkedeki 
müşterilerinin ihtiyaçlarını tam 

Harcaması Yapan Şirketleri” 
2021 araştırması açıklandı. 
Tırsan, araştırma kriterlerin-
den biri olan patent tescili ko-
nusunda 2021 yılında aldığı 
toplam 54 patent, haftada 1 
patent başarısıyla, otomotiv 
sektörü sıralamasında 2’nci 
Sırada, tüm sektörler sıralama-
sında ise 4’üncü sırada yer aldı. 

karşılarken, sektörümüzü her 
daim ileriye taşıyacak ürün ve 
hizmetler geliştirmeye sürekli 
devam ediyor ve Ar-Ge çalışma-
larına kesintisiz yatırım yapıyor.

Tırsan her hafta 
1 patent alıyor 

 Tırsan 2009 yılında kur-
duğu sektörün ilk Ar-Ge mer-
kezinde, toplam 152 uzman 
personeli ile teknoloji ihraç et-
meye ve 70’den fazla ülkedeki 
müşterilerinin rekabet gücünü 
artırmaya devam ediyor. 

Turkishtime tarafından ha-
zırlanan ve Ar-Ge Harcaması, 
Fikri mülkiyet (patent, faydalı 
model, endüstriyel tasarım) 
ve İstihdam kategorilerine 
göre hazırlanan “Ar-Ge 250, 
Türkiye’nin En Çok Ar-Ge 

Tırsan’a Avrupa İnovasyon’dan 2 Ödül Daha Tırsan, Avrupa 
İnovasyon Ödülleri 
2023’de de 2 ödül 
birden aldı. İnovasyon 
başarılarını tescil 
etmeyi sürdüren 
Tırsan, en kapsamlı 
Ar-Ge çalışmalarıyla 
Avrupa İnovasyon 
Ödülleri’nde toplam 
9 ödüle ulaştı.    
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M E R C E D E S - B E N Z 
Türk, sürdürülebilirlik pro-
jeleri ile seri ürünlerde kar-
bon ayak izini azaltmayı, 
maliyetleri düşürmeyi ve 
karbon ayak izi azaltılan ü-
rünleri geliştirerek döngüsel 
ekonomiye daha fazla katkı 
sağlamayı planlıyor.

Şirketin Kamyon Ürün 
Yönetimi Grup Müdürü 
Çağdaş Özen ve Kamyon Sa-
tış Operasyonları Grup Mü-
dürü Murat Kızıltan, proje 
taşımacılığına yönelik paza-
ra sundukları Arocs 3353S 
ve Arocs 3358S 6x4 çekici 
modellerini ve 2023 yılı ya-
tırım ve büyüme planlarını 
KargoHaber’e anlattı.

Sektördeki yeriniz ve ürün-
leriniz hakkında bilgi vere-
bilir misiniz?

Çağdaş Özen: Türkiye’nin 
önde gelen otomotiv şirket-
lerinden biri olarak uzun yıl-
lardır ülkemizin istihdamı, 
ihracatı ve ekonomisine çok 
önemli katkılar sağlıyoruz. 
Aksaray Kamyon Fabrika-
mızda ağır sınıf kamyonlar ve 
çekiciler, İstanbul Hoşdere O-
tobüs Fabrikamızda ise şehir 
içi ve şehirler arası otobüsler 
üretiyoruz. Fabrikalarımızın 

yanı sıra iki farklı Ar-Ge mer-
kezimizle imza attığımız ba-
şarılar, yaptığımız yatırımlar 
ve projelerle Daimler Truck 
dünyasında önemli bir konu-
ma sahibiz. 

Kamyon pazarında sene-
lerdir geleneksel hale gelen 
pazardaki öncü konumumu-
zu devam ettiriyoruz. Pazara 
sunduğumuz geniş kamyon 
ürün portföyü ile hem filo 
müşterilerinin hem de birey-
sel müşterilerin ilk tercihi 
olmayı sürdürüyoruz. Ürünle-
rimizi geliştirirken pazarın ih-
tiyaçlarını ve müşterilerimizin 
taleplerini dinliyor ve bu doğ-
rultuda satışa sunduğumuz 
tüm ürünlerimizle müşterile-
rimizin beklenti ve taleplerine 
yanıt veriyoruz. 

Actros, Arocs ve Atego mo-
del araçları ile sektöre öncü-
lük eden şirketimiz, geçmişte 
olduğu gibi bugün de sektör-
de standartları belirlemeye 
devam ediyor. 

Sunmaya başladığınız yeni 
araçlar, yeni teknolojiler, 
hizmetler vs. yeniliklerden 
bahseder misiniz? 

Ç.Ö: Mercedes-Benz Türk 
olarak, değişen müşteri ve 
pazar beklentileri doğrultu-
sunda ürünlerimizi sürekli 
yeniliyoruz. Bu kapsamda, 
1996 yılından beri sektörde 
standartları belirleyen Actros 
serisinin en büyük ve en do-
nanımlı modeli Actros L’yi 
ülkemize sunmaktan gurur 
duyuyoruz. Bugüne kadar 
ürettiğimiz en konforlu kam-
yon olarak da öne çıkan Act-
ros L; lüks, konfor, güvenlik 
ve teknolojide bir üstünü su-
nuyor. Actros ailesi; sunduğu 
güvenlik donanımları, konfo-
ru ve düşük işletme maliyeti 
ile yıllardır Türkiye kamyon 

pazarının en çok tercih edilen 
modellerinden biri. Satışına 
başladığımız Actros L ile ra-
hat sürüş deneyimi, konforlu 
yaşam alanı ve verimli çalışma 
için birçok özellik ve ekipma-
nı bir arada sunuyoruz. Stre-
amSpace, BigSpace ve GigaS-
pace seçenekleri bulunan ve 
son derece ferah bir iç mekana 
sahip olan Actros L, sürücü-
lere kabin içerisinde konforlu 
bir ortam sunuyor.

Nakliye sektöründe hizmet 
veren filo müşterilerimizin ve 
bireysel kullanıcılarımızın ta-
lepleri doğrultusunda, onlar 
için üstün teknik özelliklere 
sahip yol aracımız Arocs 3240 
L ENA 8x2’yi pazara sunduk. 
Arocs 3240 L ENA 8x2, sa-
hip olduğu teknik özelliklerle 
farklı ihtiyaç ve üst yapıla-
ra hitap edebilecek bir araç 
olarak öne çıkıyor. Dümen-
lenebilir arka aksı sayesinde 
yüksek manevra kabiliyetine 
sahip olan Arocs 3240 L ENA 
8x2’nin öne çıkan standart 
donanımları arasında; hava 
süspansiyonlu arka akslar, Po-
wershift şanzıman, çift devreli 
direksiyon sistemi ve flanşsız 
şanzıman PTO yer alıyor.

Söz konusu dönemde proje 
taşımacılığı sektörüne yönelik 
Arocs 3353S ve Arocs 3358S 
6x4 çekici modellerimizi de 
pazara sunduk. Proje taşıma-
cılığı sektörü için geliştirilen 
Arocs 3353S ve Arocs 3358S 
çift çeker çekici modellerimiz; 
güçlü motoru ve yüksek stan-
darttaki donanım seviyesi ile 
zorlu şartların üstesinden gele-
bilecek bir altyapıyla tasarlan-
dı. Mercedes-Benz Türk ola-
rak, ürünlerimizi geliştirirken 
pazarın ihtiyaçlarını ve müşte-
rilerimizin taleplerini dinliyo-
ruz. Bu doğrultuda satışa sun-
duğumuz tüm ürünlerimizle 

müşterilerimizin beklenti ve 
taleplerine yanıt veriyoruz. Ye-
ni araçlarımız ile proje taşıma-
cılığı sektöründe hizmet veren 
müşterilerimizin yine ilk terci-
hi olmayı hedefliyoruz.

2022 Türkiye ticari araç pa-
zarının durumunu değerlen-
direbilir misiniz? 

Murat Kızıltan: Ağır ticari 
araç sektörü Türkiye ve dün-
yadaki ekonomik gelişmelere 
bağlı olarak inişli çıkışlı bir 
görüntü sergiliyor. 2021’in 
ilk 3 ayına hatta ilk yarısına 

baktığımız zaman bunun Tür-
kiye’deki normal bir kamyon 
pazarı yılına işaret ettiğini 
gördük. 2021 pazarına en 
büyük etkiyi, global düzeyde 
ortaya çıkan ve etkisini yı-
lın ikinci yarısından itibaren 
daha fazla hissettiren yarı 
iletken tedarik sorunu yaptı. 
2022’nin üç çeyreği kamyon 
ürün grubu açısından oldukça 
iyi geçti. Elbette 2021’de etki-
lerini hissetmeye başladığımız 
yarı iletken sorunu 2022’de 
de etkisini hissettirdi. Ancak 
Mercedes-Benz Türk çalışan-
ları ve tedarikçilerimizle olan 
yakın ve başarılı iş birliğimiz 
sayesinde ilk çeyrekte üretim 
hızımızı gelen talepler doğ-

rultusunda koruduk.
Ocak-Ağustos döneminde 

Aksaray Kamyon Fabrikamız-
da 14 bin 667 adet kamyon 
üretimine imza atarken geç-
tiğimiz yılın aynı döneminde 
11 bin 958 adet kamyon üret-
miştik. 2021’in ilk 8 ayında 
ülkemizde toplam 19 bin 811 
adet kamyon üretilirken bu 
yılın aynı döneminde 24 bin 
756 adet kamyon üretildi. 

Yılın ilk 8 ayında kamyon-
larımızdan 7 bin 832 adedi-
nin iç pazarda satışını ger-
çekleştirdik. Geçtiğimiz yıl 
aynı dönemde 6 bin 191 adet 
kamyon satışımız vardı. Yurt 
içi satışlarda da yaklaşık yüzde 
27’lik bir artışa imza attık. Yi-

ne söz konusu dönemde 7 bin 
393 adet kamyonu ihraç ettik. 
Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 
6 bin 742 adet kamyon ihraç 
etmiştik. Türkiye’den yurt dı-
şına gönderilen her 10 kam-
yondan 6’sı şirketimiz tarafın-
dan ihraç ediliyor. 

2023 yılı yatırım ve büyüme 
planlarınızdan bahsedebilir 
misiniz?

M.K: Mercedes-Benz 
Türk, faaliyetlerine başladığı 
günden beri sürekli iyileştir-
me prensibi ile faaliyetlerine 

devam ediyor. Çevre bilin-
cinin her geçen gün güçlen-
diği günümüz dünyasında, 
sektörün öncü şirketi olarak 
karbon ayak izimizi azaltmak 
için de yoğun bir şekilde ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Müşterilerimizi her geçen 
gün daha konforlu, daha gü-
venli ve daha ekonomik araç-
lar ile buluşturmak da öncelik 
verdiğimiz konuların en üst 
sıralarında yer alıyor. Sek-
törde sahip olduğumuz öncü 
konumumuzun bize verdiği 
misyonun sorumluluğunda, 
daha önceki dönemlerde ol-
duğu gibi 2023 yılında da 
yatırımlarımıza ara vermeden 
devam edeceğiz.

Ticari Araç Üreticilerinin
Hedefi: ‘Sıfır Emisyon’

TÜRKIYE’NIN iklim 
değişikliğiyle mücadelede 
önem taşıyan sıfır karbon 
hedefini ulaşım sektöründe 
tutturması için sürdürüle-
bilir enerji kaynaklarına yö-
nelmesi durumunda, 2050 

itibarıyla ulaşımda karbon-
suzlaşmayı sağlayabileceği-
ni belirtiyor.

Sıfır emisyonlu araba-
lar, otobüsler, hafif ticari 
araçlar gibi mikromobilite 
biçimleri sayesinde ulaşım, 

dünyanın birçok yerinde 
büyük ölçüde karbondan 
arındırılmaya başlandı. 
Ancak orta ve ağır hizmet 
kamyonları için ilerleme 
daha yavaş gerçekleşiyor. 
Karayolu taşımacılığı, 

küresel ticaretle ilgili ta-
şımacılıkta karbon emis-
yonlarının yüzde 53’ünü 
oluşturuyor ve mevcut eği-
limler devam ederse bu pa-
yın 2050 yılına kadar yüzde 
56’ya çıkması bekleniyor.

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 
2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedefliyor.  

MERCEDES-BENZ TÜRK KARBON AYAK İZİNİ AZALTMAYI HEDEFLİYOR

Mercedes-Benz Türk Kamyon 
Ürün Yönetimi Grup Müdürü 

Çağdaş Özen

Mercedes-Benz Türk Kamyon 
Satış Operasyonları Grup 
Müdürü Murat Kızıltan

Birinci sayfadaki haberin devamı
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IVECO, 2040’a kadar hafif, or-
ta ve ağır ticarî görevler için tüm 
ürün sınıflarında ve biyometan, 
elektrikli ve yakıt hücreli tekno-
lojilerinden oluşan çoklu enerji 
yaklaşımıyla sıfır salınım hede-
fine bağlılığını gösteriyor.

Iveco, “sıfır salınım” ve taşı-
macılığın geleceği ile ilgili IAA 
Transportation’da güçlü açıkla-
malarda bulundu. Iveco 4 bin 
300 metrekareden büyük kap-
samlı bir stantta müşterilerinin 

işlerine göre kişiselleştirilmiş 
çözümler sunarken mobiliteyi 
karbonsuzlaştırmak konusunda 
teknolojiyi nasıl yarattığını gös-
teriyor. Stantta, markanın stra-
tejisi olan İş Verimliliği, Sürücü 
Deneyimi ve Sürdürülebilirlik 

değerlerini yansıtan esnek ürün 
gamının tamamı yer alıyor.

Marka, salınım konusun-
daki açıklamalarını somut bir 
biçimde destekliyor: Sürdürü-
lebilirlik yolunda iki anahtar 
ürün; çığır açan yeni eDaily 
ile Nikola Tre BEV’in (Pilli 
Elektrikli Araç) 4x2 Avrupa 
Artic platformu üzerine kurulu 
versiyonunun lansmanı yapı-
lırken ilk Yakıt Hücreli hafif 
ticarî araç eDaily FCEV (Yakıt 
Hücreli Elektrikli Araç) ve ağır 
kamyon Nikola Tre FCEV’nin 
6x2 Avrupa Artic platformu 
üzerine kurulu versiyonunun 
prototipleri halkla buluştu.

Iveco Kamyon İş Birimi Baş-
kanı Luca Sra,  stantta gerçek-

1963 yılında, “Amacımız 
her zaman ekiplerimizin 
alanlarında öncü ve yenilikçi 
olmalarıdır. Şirketlerimizin 
devamlılığını sağlamak için, 
yeni zorlukları üstlenmekten 
başka yol yoktur.’’ prensipleri 
ile yola çıkan Lohr Grubu; 
geliştirmekte olduğu oto ta-
şıyıcı pazarında,  yenilikleri 
ve 1987 de ilk defa pazara 
sunduğu ayrılabilir, çekici 
ile kullanılabilir, Eurolohr 
çözümü ile pazarın öncüsü 
konumuna geldi.

Grup, güncel olarak, gele-
neksel ürünü oto taşıyıcıla-
rın yanı sıra, yine geliştirdiği 
kombine solo treyler taşıma-
cılığına uygun Modalohr; 
elektrikli ve otonom versi-
yonlu toplu taşıma ürünü 
Crystal ile ulaştırma ve iklim 
değişikliği konularında 21.yy 
gereksinimlerini karşılayan, 

sürdürülebilir ve güvenli ha-
reketlilik çözümleri sunuyor.

Lohr Grubunun yatırımı 
olarak Lohr Istanbul Taşıt 
Araçları Sanayi ve Ticaret 
Aş’nin 2003 yılında bitmiş 
araç lojistiği konusunda mo-
dern ve gelişmiş çözümler 
sunmak amacı ile kurulduğu-
nu söyleyen Lohr Genel Mü-
dürü Cemil Tanar Çakmakçı; 
“Üretime başladığı günden 
bu yana, Lohr Istanbul, gerek 
iç pazardaki büyük filoların 
çözüm ortağı, gerekse ihracat 
pazarında Lohr Grubunun 
Avrupa tesislerinin tamamla-
yıcısı olarak, otomobil ve ha-
fif ticari araçlar taşımaya yö-
nelik Eurolohr 100; orta sınıf 
ticari araçlar taşımaya yönelik 
Eurotale ve üst segment ve 
kapalı taşıma gereksinimleri 
için SHR Fourgon tipleri ile 
faaliyetlerine devam ediyor.

Oto taşıyıcı ailesinin or-
tak özelliği, tasarım aşama-
sındaki derin bilgi birikim-
lerinin ve otomotiv sanayi ile 
gelecek konusundaki yakın 
ilişkilerinin yanı sıra imalat-
taki, kullanıcılarının en az 
çaba ve maksimum sürede 
verimlilik ve emniyet ile ü-
rünlerini kullanabilmelerine 
yönelik çalışmalarıdır.

Bu kapsamda araçlarımız 
üzerindeki parçaların bu a-
maca yönelik özellikli seçim-
lerinin yanı sıra ömür boyu 
paslanmamayı sağlayabilmek 
adına, kaynaklı imalat tüm a-
kasamlarımız sıcak daldırma 
galvaniz ile korunmaktadır. 
Şirket olarak almış olduğu-
muz, ürün çeşitlendirme ka-
rarımızın sonucu olarak, ai-
lemize katılan yeni standart 
yol treyleri serimizin markası 
Valohr’u ve serinin ilk tipi 

Plato pazarda yerini aldı.
Valohr Plato ile ilgili de 

bilgi veren Çakmakçı, “U-
zun yıllar Türkiye’de hizmet 
veren; ahşap kasa-kamyon 
ikilisinin, uzunca bir süredir 
ikamesi olan; saç kapaklı, 
tente üst yapısız, açık bir yarı 
römorktur. 5950 kg ağırlı-
ğındaki bu çözümümüz, 3 
dingil ve pnömatik süspansi-
yon, çift devreli ve AT regü-
lasyonlarına uygun fren sis-
temi, led aydınlatma, kalkar 
dingil ile donatılmış olup; 
standart uygulamamızda şa-
se, ön duvar ve yan kapaklar 
sıcak daldırma galvaniz ile 
kaplanıyor.” dedi.

Çakmakcı sözlerine şöyle 
devam etti: “Geçmekte ol-
duğumuz süreç, uluslararası 
problemlerin yarattığı ham-
madde darlıkları, fiyat oynak-
lıkları, finansman zorlukları 
ve genel enflasyonist baskının 
getirdiği ve getireceği fiyat 
düzenlemeleri ile her taraf 
için yönetilmesi zorlu bir dö-
nem olacaktır. Bu dönemde 
treyler sektörünün karşılaştığı 
diğer bir sorun ise ayrılmaz 
bir eki olduğumuz ana motor-
lu araç sektörünün yaşadığı 
malzeme tedarikine bağlı bu-
lunamamazlığın, kullanıcıla-
rımızda yarattığı ötelemeler 
ve yatırım iştahının kaybıdır.”

leştirilen basın toplantısında 
şunları söyledi: “Biz, Iveco’da 
değişim yolunda ilerlemek 
istiyoruz. Müşterilerimizle 
sektörümüzün dönüşümüne 
güç vererek, toplumu ileri gö-
türecek ortaklıklar kurarak 
sıfır salınıma olan bağlılığımı-
zı güçlendirdik. Bu bağlamda 
stratejimizin odağını yeniden 
değerlendirdik, yeteneklerimi-
zi genişlettik ve ürün ile servis 
yaklaşımımızı yeniledik. Müş-
terilerimiz için en güvenilir 
iş ortağı olmak ve tüm ürün 
gruplarında yer almak konu-
sunda tutkuluyuz. Müşterileri-
mize, güvenilir, sürdürülebilir 
ve akıllı taşımacılık çözümleri 
sunarak işlerinin verimliliğini 

ve kârlılığını arttırmak, aynı 
zamanda da doğaya saygımızı 
göstermek istiyoruz. Değişi-
min yolunu yönlendirmek için 
sürdürülebilirlik bağlamında 
kararlı bir yol haritası hazırla-
dık ve bu haritada Iveco’nun 
çoklu enerji yaklaşımıyla 
2040’ta net sıfır karbon hede-
fine ulaştığını göreceğiz. Ve 

VOLVO Trucks, şirketin en 
önemli ürün yelpazesi olan 
ağır hizmet kamyonları Vol-
vo FH, Volvo FM ve Volvo 
FMX’in elektrikli versiyon-
larının seri üretimine başlı-
yor. Bu kamyonlar toplam 44 
ton* ağırlığında çalışabilir ve 
üç model şirketin satışlarının 
yaklaşık üçte ikisini temsil 
ediyor.  Bu yeni eklemelerle 
Volvo Trucks, dünya çapında 
seri üretimde altı elektrikli 
kamyon modeline sahip ve 
sektördeki en geniş elektrikli 
kamyon serisi. 

Volvo Trucks Başkanı Ro-
ger Alm yaptığı açıklamada, 
“Bu bir kilometre taşıdır ve 
sektörün dönüşümüne öncü-
lük ettiğimizi kanıtlamakta-
dır. Ağır elektrikli kamyon-
larımızı ilk kez sergileyeli iki 
yıldan kısa bir süre oldu. Şim-
di hacimleri artırıyoruz ve bu 
harika kamyonları Avrupa’nın 
dört bir yanındaki müşterilere 
ve daha sonra Asya, Avustral-
ya ve Latin Amerika’daki müş-
terilere teslim edeceğiz” dedi.

2 bin 600’den fazla elektrik-
li kamyon sattıklarını söyleyen 
Roger Alm, “Önümüzdeki 
birkaç yıl içinde hacimlerin 
önemli ölçüde artmasını bek-
liyoruz. 2030 yılına kadar, 

bugün, yeni eDaily ile birlikte 
hafif ticarî araç dünyasında ye-
ni bir çağı başlatıyoruz.”

Iveco, IAA 2022’de aynı 
zamanda logosundaki ikonik 
maviyi bu bağlılığını yansıta-
cak biçimde; güç, dinamizm ve 
dijital yenilikçiliği çağrıştıran 
modern renk “Enerji Mavisi” 
ile değiştirdi.

küresel olarak sattığımız kam-
yonların en az yüzde 50’sinin 
elektrikli olması gerekiyor “di-
ye konuştu.

Volvo’nun en ağır elektrik-
li kamyonlarının seri üretimi 
İsveç’in Göteborg kentindeki 
Tuve fabrikasında başlaya-
cak ve gelecek yıl Belçika’nın 
Gent kentindeki fabrika da 
bunu takip edecek. Volvo, 
elektrikli kamyonları gelenek-
sel kamyonlarıyla aynı hatta 
üretiyor ve bu da yüksek üre-
tim esnekliği ve verimlilik ka-
zanımları sağlıyor.  

Aküler, Volvo Trucks’ın 
Gent’teki yeni akü montaj 
tesisi tarafından tedarik edi-
liyor. Elektrikli kamyonlara 
olan talep birçok pazarda hız-
la artmaktadır ve itici güçler-
den biri, nakliye alıcılarının 
sürdürülebilirlik hedeflerine 
ulaşmak için fosilsiz taşımacı-
lara geçme ihtiyacıdır. Volvo 
Trucks’ın elektrikli portfö-
yü bugün Avrupa’da taşınan 
tüm malların yaklaşık yüzde 
45’ini kapsıyor.

Volvo Trucks’ın altı kamyon 
modelinden oluşan elektrikli 
serisi, şehir içi dağıtım ve çöp 
taşımacılığı, bölgesel taşımacı-
lık ve inşaat işleri gibi çok çeşit-
li uygulamaları kapsıyor.

IVECO ALTERNATİF YAKITLI ARAÇLARDAN 
OLUŞAN YENİ ÜRÜN GAMINI TANITTI

Iveco, “sıfır salınım” yolunda sürdürülebilir ve kapsamlı ürün 
gamından meydana gelen taşımacılık çözümlerini tanıttı. Araçlar, 
gücünü kapsamlı dijital ve bağlı hizmetler içeren gelişmiş alternatif 
çekiş teknolojilerinden alıyor.

LOHR SÜRDÜRÜLEBİLİR VE
GÜVENLİ HAREKETLİLİK ÇÖZÜMLERİ
SUNMAYA DEVAM EDİYOR

VOLVO TRUCKS 
ELEKTRİKLİ AĞIR
KAMYONLARIN 
ÜRETİMİNE BAŞLADI
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Automechanica’nın en bü-
yük katılımcı ülkelerinden 
biri oldu. Almanya, Çin, 
Hindistan gibi ülkelerle bir-
likte katılımcı sayısı açısın-
dan en çok şirket ile temsil 
edilen ülkeler arasında yer 
alan Türkiye’nin otomotiv 
yan sanayi üreticileri, ürün-
leri ve temsil düzeyi ile göz 
doldurdu. Türk üreticiler 
contadan takoza, akstan 
tampona kadar çok çeşitli 
ve zengin ürün yelpazesiyle 
fuarın iddialı bir ülkesi oldu. 
Dijitalleşme ve e dönüşü-
mün otomotive yansımaları-
nın Türk ürünleri tarafından 
da güçlü bir şekilde temsil 
edildiği görüldü. Bazı üreti-
ciler fuarda, Türkiye’nin te-

DÜNYA ölçeğinde bu yıl ilk 
olarak Münih’te düzenlenen 
IAA Mobility ile hızlanan 
yüz yüze temasla gerçekleşen 
fuarların devamı eylül ayında 
diğer Alman şehirlerde geldi. 
13-17 Eylül’de Frankfurt’ta 
düzenlenen Automecani-
ca otomotiv ana sanayine 
parça, otomotiv yan sanayi 
ve yenileme pazarına yedek 

& Services Genel Müdürü 
Peter Wagner ise “Automec-
hanika iki şeyi çok net bir 
şekilde ortaya koydu. Birin-
cisi, giderek dijitalleşen bir 
dünyada bile her şey insan-
lara düşüyor. Biriyle yüz yüze 
konuşmak, bir standı ziyaret 
etmek, sergi salonlarında i-
lerlemek, hatta el sıkışmanın 
yerini hiçbir şey tutamaz. 
İkincisi, endüstrinin dönü-
şümü hızlanmaya devam etti. 
Örneğin üreticiler için dijital 

hizmetler ve alternatif tahrik 
sistemleri gibi alanlar her 
zamankinden daha önemli” 
şeklinde konuştu. 

Fuarda; yeni pil teknolo-
jisi, alternatif tahrik sistem-
leri, hidrojen, güneş enerjisi 
teknolojisi, e-ticaret ve bağ-
lantılı araçlar gibi konula-
rın ele alındığı etkinliklere 
de yer verildi. Türkiye, ba-
ğımsız katılımcıların yanı 
sıra ülke pavyonlarıyla da 
temsil edildi. 

darik zincirindeki güçlenen 
konumunun kanıtı olarak 
oldukça etkili stantlar, ürün 
gamı ve sunumlarla yer aldı.  
Türk batarya üreticilerinin 
odaklandığı konu olarak 
enerji depolama sistemleri ve 
lityum piller öne çıktı. 

Fuara 175 ülkeden 78 
bin ziyaretçinin geldiği a-
çıklandı. 70 ülkeden 2 bin 
804 firma, 19 salon ve açık 
hava sergi alanında ürün ve 
hizmetlerini sergiledi. Fu-
ara ilişkin konuşan Messe 
Frankfurt Yönetim Kurulu 
Üyesi Detlef Braun; “Gele-
ceğe iyimser bakıyoruz: tica-
ret fuarlarının yerini hiçbir 
şey tutamaz” dedi. 

Continental Aftermarket 

Automechanica, IAA Transportation 
InnoTrans Fuarlarına Katılan Türk Şirketleri 
Avrupa’nın Tedarikteki Güvencesi 

Ard arda düzenlenen Automechanica, IAA 
Transporttation ve InnoTrans fuarlarına 
katılmak üzere Almanya’ya giden yüzlerce Türk 
şirketi, adeta Avrupa otomotiv ve taşımacılık 
endüstrisine tedarik güvencesi verdi.   

parça ve donanım üretimine 
odaklanıyor. 20-25 Eylül’de 
Hannover açılan IAA Trans-
portation yük ve yolcu taşı-
macılığında kullanılan ticari 
araçları kapsayan bir fuar.  
20-23 Eylül’de Berlin’de dü-
zenlenen InnoTrans ise de-
miryolu alt yapısı, demiryo-
lu taşımacılığı sistemleri ve 
donanımlarına odaklanıyor. 

Fuarlarda en yetkili 
ağızlardan sıklıkla dile 
getirilen; ‘fuarlar geri 
döndü, çünkü hiçbir 
şey yüz yüze görüşme-
nin yerini tutamaz’ 
vurgusu öne çıktı. 

Otomotivde 
dünyanın tedarikçi 

ülkelerinden Türkiye 
Automecanica’da
bayrak gösterdi

Türk otomotiv yan 
sanayi temsilcileri, 
pandemi nedeniyle 
ertelenen ve 4 yıl son-
ra yeniden yapılan 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Lojistiğin güvencesi 
demiryolları 

InnoTrans’ta ele alındı
Berlin’de bu yıl 13. kez 

düzenlenen demiryolu taşı-
macılığı fuarı InnoTrans, ‘sür-
dürülebilir mobiliteye odak-
lanın’ önermesiyle gerçekleşti. 
InnoTrans’da 131’den fazla 
ülkeden yaklaşık 140 bin zi-
yaretçi geldiği açıklandı. Fu-
arda irili ufaklı 42 salonda ve 
açık olmak üzere toplam 200 
bin metrekarelik bir alanda, 

56 ülkeden 2 bin 834 katılım-
cı yer aldı. Rus katılımcıların 
olmadığı, Çinli katılımcıla-
rın azaldığı belirtilen fuarda 
Aselsan başta olmak üzere 
pek çok Türk şirketi başarıyla 
temsil edildi. 3.5 kilometreyi 
bulan raylar üzerinde sergi-
lenen 124 araç arasında yer 
alan intermodal taşımacılığa 
yönelik Türk markalı ürünler 
de beğeni topladı. 

Fuar hakkında konuşan 
Messe Berlin’in CEO’su Mar-

tin Ecknig; “Yarın demiryolu 
ve karayolunda ne olacağını 
bugün gösteren InnoTrans, 
aynı zamanda Trans-Avrupa 
ulaşım ağı için uluslararası bir 
değişim platformdur,” dedi.  
Ecking; “Dört yıl aradan sonra 
sektör ilk kez yüz yüze bulu-
şuyor. Hiçbir şey yüz yüze bu-
luşmanın, eski dostları tekrar 
görmenin ve stantlarda ve ti-
caret fuarına eşlik eden birçok 
özel etkinlikte bulunmanın ve 
yeni temaslar kurmanın yanına 
yaklaşamaz,” derken ona eşlik 
eden AB Komiseri Adina Va-
lean ve Federal Ulaştırma Ba-
kanı Dr. Volker Wissing, “Ne 
kadar iyi yapılmış olursa olsun, 
hiçbir video sunumu, etkinli-
ği görme, duyma, koklama ve 
hatta test ürünlerinin yerini 
alamaz” şeklinde konuştular. 

InnoTrans Direktörü Kers-
tin Schulz da “Uzun bir bek-
leyişin ardından yüz yüze fikir 
alışverişinde bulunabildik ve 
birbirimizin gözlerinin içine 
bakabildik,” diyerek fuarların 
geri dönüşüne vurgu yaptı.  

Alman Ulaştırma Forumu 
Genel Müdürü Dr. Florian 
Eck ise; “Her şeyden önce, 
altyapı ve dijitalleşme finans-
manı güvence altına alınma-
lı,” diyerek uyarıda bulundu. 

AB Ulaştırma Komiseri 
Adina Vălean, yeni hareket-
lilik biçimlerine geçişi bir 
pan-Avrupa görevi olarak gö-
rerek; “Önümüzdeki yıllarda 
demiryolu taşımacılığı, Av-
rupa taşımacılık politikasının 
odak noktası olacak” dedi.

Fuarda sergilenen ürün ve 
hizmetler arasında tahrik sis-
temleri, otobüsler, siber gü-
venlik, ERTMS, AI, bakım, 
tramvaylar, hidrojenle çalışan 
trenler ve çift modlu araçlar 
yer aldı. Fuar; demiryolu tek-
nolojisi, demiryolu altyapısı, 
toplu taşıma, iç mekanlar ve 
tünel inşaatı olmak üzere beş 
segmente sahip. 

IAA’da hidrojen ve
mobiliteye güçlü vurgu

Hannover’de düzenlenen 
IAA Transportation 42 ülke-
den 1.402 katılımcı ile gerçek-
leşti. 230 ulusal ve uluslararası 
konuşmacı yarının iklim-nötr 
hareketliliği için teknik yeni-
liklerini, gelişmelerini ve kon-
septlerini sundular. Bunların 
yaklaşık üçte ikisi uluslararası 
şirketlerdi. 260’ı kasa, treyler ve 
semi-treyler sergilerken 600’e 
yakın tedarikçi de stand açtı. 
Altı kargo bisikleti üreticisi ise 
yeni ürünlerini sunarak düşük 
emisyonlu ve şehir dostu lojis-
tiğe dikkat çekti.

72 ülkeden ziyaretçi geldiği 
belirtilen fuarda sunulan pek 
çok küresel yenilik, aktarma 
organlarının elektrifikasyonu 
ve iklim nötr hedefine odak-

landı. Araç üreticileri, hid-
rojen yakıtlı motorların yanı 
sıra çok çeşitli elektrikli ve 
yakıt hücreli tahrik seçenek-
leri sundu. Yanı sıra otobüs 
ve kamyonlara takılan dizel 
tahriklerin yeni bir akü tah-
rik sistemi ile değiştirilmesini 
sağlayan değiştirme kitleri gö-
rüldü. Bu konseptin, taşıma-
cılık şirketlerinin devam eden 
operasyonlar sırasında mevcut 
araç filolarını modernize et-
melerini sağlayacağı vurgulan-
dı. Treyler üreticileri, ayrıca e-
lektrikli treyler aksları ve daha 
özel olarak bir çekicinin sürüş 
sırasındaki enerji gereksinim-
lerini azaltacak hafif treyler-
leri içeren yenilikler sundular. 

“Artık kamyonlardan kargo 
bisikletlerine ve teslimat kam-

yonetlerinden paket dronela-
rına kadar tüm lojistik yelpaze-
sini sergiliyoruz” diyen Alman 
Otomotiv Endüstrisi’nin çatı 
kuruluşu VDA başkanı Hilde-
gard Müller; “Ulaştırma ve lo-
jistik ekonomimizin ve toplu-
mumuzun can damarıdır. Yeni 
IAA Transportation konsepti, 
endüstrinin şu anda dünya ça-
pında karşı karşıya olduğu bir-
çok zorluğa yanıt sağlamıştır. 
Hannover’de şu açıkça ortaya 
çıktı: endüstrimiz sürdürüle-
bilir bir gelecek için ihtiyaç 
duyulanı sağlıyor” dedi. 

“Günlük yaşamlarımızı ve 
yüksek performanslı bir eko-
nomiyi ticari araçlar olmadan 
hayal etmek imkansız” diyen 
Hildegard Müller; “Sektörün, 
özellikle karşı karşıya oldu-

ğumuz birçok zorlukla ilgili 
olarak, nihayet tekrar yüz yüze 
bir araya gelebilmesi hepimiz 
için önemli. Pandemi nede-
niyle son IAA’yı iptal etmek 
zorunda kaldık. Yeni IAA TA-
ŞIMACILIK konseptimizle 
amaç ve ana tema, taşımacılık 
sektöründe tüm taşımacılık 
ve lojistik sektörünün mal 
ve insanlar için emisyonsuz 
mobiliteye yönelik geçirdiği 
teknolojik dönüşüme odakla-
nan ilk uluslararası platform 
olmaktır,” şeklinde konuştu.  

Fuarda; “İklim dostu sü-
rüş sistemlerine sahip ticari 
araçlar” için test olanakları-
nın yanı sıra ‘Tak ve Çalış-
tır’ kampüsünde araç şarjı ve 
hidrojen ile yakıt ikmali de-
neyimleri sunuldu. 
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Bu özellikleri, yeni Conti 
Hybrid serisini hizmet ömrü 
boyunca güvenilir bir ortak 
yapıyor. Yeni Conti Hybrid 5. 
nesil lastik serisi, lastik ebatı-
na bağlı olarak, bir önceki ne-
silden yüzde 20’ye kadar daha 
yüksek bir kilometre perfor-
mansıyla öne çıkıyor.

Continental Otobüs ve 
Kamyon Lastikleri Ürün Ge-
liştirme Müdürü Hinnerk 
Kaiser, “Yüksek kilometre 
performansı ve birinci sınıf 
kaplama çözümümüz, uzun 
hizmet ömrü ve yüksek filo ve-
rimliliğine ek olarak sürdürü-
lebilir filo yönetimi sağlamaya 
da yardımcı oluyor” diyor.

CONTINENTAL, şehir-
lerarası taşımacılık yapan 
ve ağır yük taşıyan araçlar 
için geliştirdiği 5.nesil Conti 
Hybrid premium lastik serisi-
ni piyasaya sürüyor. Özelikle 
ağır yük araçlarının lastikle-
rinde oluşan hızlı yıpranma-
nın önüne geçmek için ta-
sarlanan Conti Hybrid serisi 
lastikler, Conti Hybrid HS5 
ön aks ve Conti Hybrid HD5 
çeker aks’dan oluşuyor. 

Online alışveriş trendinin 
büyümesi ve şehirlerarası nak-
liyatların gün geçtikçe artması, 
dünya genelinde taşımacılık 
sektörünün de gün geçtikçe 
büyümesine sebep oluyor. Ta-
şımacılık sektöründe yaşanan 
bu gelişmeler, ağır yük taşıyan 
araçlara olan ihtiyacı gün geç-
tikçe artırıyor. Ağır yük taşıyan 
araçların sık sık dur kalk yapma-
sı, dar yollarda hızlı manevralar 
yapması ve değişken zeminlerde 
hareket etmesi, özellikle lastik-
leri etkiliyor ve hızla yıpranma-
sına neden oluyor. 

En modern teknolojilerle 
sayısız zorluğun üstesinden 

geliyor
5. neslin öncüsü yeni se-

ri; hem şehirlerarası hem de 

MICHELIN, plastik ve tekstil poli-
merlerinin yaşam döngüsünde devrim 
yaratacak yenilikçi biyo-endüstriyel 
çözümlere öncülük eden Carbios ile 
yüzde 100 sürdürülebilir lastikler geliş-
tirmeye yönelik ilk adımı attı. Miche-
lin, teknik gereksinimlerini karşılaya-
cak yüksek mukavemetli lastik elyafları 
üretmek için, Carbios’un pet plastik 
atıklarının kullanımında uyguladığı 
enzimatik geri dönüşüm sürecini ba-
şarıyla test edip uyguladığını açıkladı.

Carbios’un faydalandığı enzimatik 
geri dönüşüm işleminde; çeşitli plas-
tik veya tekstil ürünlerinden (şişeler, 
kaplar, polyester giysiler gibi) mey-
dana gelen pet atıkları depolimerize 
edebilen bir enzim kul-
lanılıyor. Her türden 
pet atığının sonsuza 
değin dönüştürü-
lebilmesine 
o l a -

nak tanıyan bu inovasyon, aynı za-
manda yüzde 100 geri dönüştürülmüş 
ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir pet 
ürünlerinin de işlenmemiş pet kalite-
sinde üretilmesine olanak sağlıyor.

Elde edilen teknik elyaf, aynı pro-
totiple üretilen ve işlem görmemiş pet 
ile aynı kaliteye sahip. Yüksek direnç-
li bu polyester, kırılma direnci, sertliği 
ve termal stabilitesi nedeniyle özellik-
le lastikler için uygunluk gösteriyor. 
Lastiklerde kullanılmak üzere geri 
dönüştürülmüş teknik elyaf üreten 
ve test eden ilk şirket olan Michelin, 
2030 yılına kadar yüzde 40 ve 2050 
yılına kadar yüzde 100 sürdürülebilir 
(yenilenebilir veya geri dönüştürül-
müş kaynaklardan gelen) malzemeler 
kullanmayı taahhüdünü sürdürüyor. 

Bu gelişme ile sürdürülebilirlik he-
deflerine bir adım daha yaklaşan 

Michelin, aynı zamanda 
lastiklerin döngüsel 

ekonomiye dahil 
olmasına da 
katkı sunmaya 
devam edecek. 

otoyolda kullanıma uygun 
22,5 inç Conti Hybrid HS5 
ön aks ve Conti Hybrid HD5 
çeker aks lastiğinden oluşu-
yor. Bu lastikler, filo araçları-
nın farklı zeminlerde sıklıkla 
dur kalk, manevra ve viraj 
alma gibi ihtiyaçlarına cevap 
veriyor. Yeni premium lastik-
ler, en modern teknolojilerle 
sayısız zorluğun üstesinden 
geliyor. Yenilikçi sırtları, ka-
uçuk bileşimleri ve gelişmiş 
karkas yapıları, mükemmel 
kilometre performansı, da-
yanıklılık ve çekiş gücü ile 
birlikte optimize edilen yu-
varlanma direnci sayesinde 
üstün performans sunuyor. 

Conti Hybrid HD5’in ye-
ni geliştirilen sırt yapısı, lastik 
sırtını ve karkasını, çeker aks-
ta oluşabilecek taş hasarlarına 
karşı çok etkili bir şekilde ko-
ruyor. Lastik ömrünün ikinci 
yarısında boşlukları artan 
merkezi oluklar ve özel taş 
atıcılar, taşların lastiğe girme-
sini engelliyor.

Continental 
üç kıtadan bayilerini 
Istanbul’da ağırladı

Continental, Türkiye, Ku-
zey Afrika ve Ortadoğu’dan 
200’ü aşkın bayisini 
İstanbul’da ağırladı. Conti-
nental Türkiye Genel Mü-
dürü Ali Okan Tamer’in 
ev sahipliğinde düzenle-
nen 2 günlük MEART Sü-
rüş Deneyimi etkinliğine, 
Continental’in Orta Doğu, 
Afrika ve Türkiye’yi kapsayan 
MEART Bölgesi Lideri Jon 
Ander Garcia da katıldı. İn-
tercity Park’ta Continental‘in 
SportContact 7, 4X4 ve kam-
yon lastiklerini deneyimleyen 

GOODYEAR, Adapazarı 
Fabrikası’nda gerçekleştirdi-
ği projenin ilk etabı olarak 
50 m2’lik bir güneş duvarı 
kurdu ve temiz havanın ön ı-
sıtmasını yapmak için bu du-
varı mevcut HVAC Isıtma, 
Havalandırma ve İklimlen-
dirme ünitelerinden birine 
bağladı. Bu sistemde güneş 
kolektörün yüzeyini ısıttı-
ğında, ısınan hava yüzeydeki 
binlerce küçük delikten içeri 
çekiliyor ve mevcut hava gi-
rişine yönlendiriliyor. Bu da 
ısıtma ünitesindeki buhar 
gereksinimini yaklaşık yüz-
de 45 oranında azaltmaya ve 
daha az enerji tüketilmesine 
yardımcı oluyor. Güneş du-
varı projesi, fabrikanın CO2 
emisyonlarını da büyük öl-
çüde azaltmış olacak.

Projenin bir sonraki eta-
bında, Adapazarı Fabrikası-

bayiler, tarihi yarımadayı ge-
zerek İstanbul’u keşfetme fır-
satını da yakaladı.

Continental Türkiye Ge-
nel Müdürü Ali Okan Tamer, 
“Pazardaki öncü konumumu-
zu Türkiye’nin her bölgesine 
yayılmış etkin bayi ve satış 
teşkilatımız ile sürdürüyoruz. 
Continental Türkiye olarak 
güçlü bir aileyiz. 150 yıllık 
bir markayı ileriye taşırken, 
uluslararası bilgi ve deneyim 
paylaşımını da çok önemsi-
yoruz. Bu yıl 3 kıtadan Con-
tinental bayilerini İstanbul’da 
ağırlamak bizim için büyük 
mutluluk“ dedi. 3 gün bo-
yunca İstanbul’un tarihi yer-
lerini de gezen Continental 
bayileri, hem birbirleriyle 
bilgi alışverişinde bulundu, 
hem de keyifli dakikalar ge-
çirirken Porsche Carrera 4S, 
Lamborghini Huracan, Ford 
Mustang ve Chevrolet Cama-
ro gibi araçlarda lastiklerin 
performansını bizzat hisset-
me şansı elde etti.

nın çatısına güneş panelleri 
yerleştirilecek. Atmosferde-
ki koşullara bağlı olarak, bu 
paneller fabrikanın enerji 
gereksiniminin önemli bir 
bölümünü karşılamış olacak.

Projeyle ilgili açıklama 
yapan Goodyear Türkiye 
Genel Müdürü Mahmut 
Sarıoğlu; “The Goodyear 
Tire & Rubber Company, 
Türkiye’de bulunan Good-
year tesislerinde yüzde 100 
yenilenebilir elektriğe geçe-
ceğini duyurmuştu. Bu ge-
lişmenin önemli bir parçası 
olan projemiz kapsamında 
Goodyear’ın sürdürüle-
bilirlik vizyonuna verdiği 
önemi ve değeri bir kez da-
ha vurgulamış oluyoruz. Bu 
önemli projede emeği geçen 
değerli çalışma arkadaşları-
ma çok teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Yakıt verimliliği ve
 emisyonlar açısından da 

övgüyü hak ediyor
Conti Hybrid Generation 

5 lastik serisinde kullanılan 
kauçuk bileşimleri, özellikle 
şehirlerarası taşımacılığın id-
dialı taleplerini karşılamak ü-
zere geliştirildi. Çift katmanlı 
sırt yapısı (üst ve alt sırt) ve 
yenilikçi bileşimi, şehirlera-
rası taşımacılıkta yuvarlanma 
direncini optimize ederken 
yüksek kilometre performan-
sı ve kayda değer bir dayanık-
lılık kazandırıyor. Bu özel-
liklerin yakıt verimliliği ve 
CO2 emisyonları üzerinde de 
olumlu bir etkisi bulunuyor. 

Continental Conti Hybrid İle 
Hızlı Yıpranmanın
Önüne Geçmeyi Planlıyor

Michelin Plastik Şişeleri Lastik 
Elyafı Üretmek İçin Kullanacak

Goodyear Adapazarı 
Fabrikasına Güneş 
Duvarı Kuruyor

MICHELIN’IN Türkiye orga-
nizasyonu Yann Guelorget’e ema-
net edildi. Uzun yıllar Michelin 
Grubu içinde çeşitli organizas-
yonlarda ve farklı pozisyonlarda 
görev alan Guelorget, Michelin 
Türkiye Genel Müdürü olarak 
atandı. Guelorget, bundan son-
ra tüm deneyim ve tecrübelerini 
Türkiye pazarı için kullanacak. 

Michelin’in Türkiye organi-
zasyonuna liderlik eden Yann 
Guelorget, profesyonel kariyeri-
ne Eylül 1998’de başladı ve Mic-
helin Grubu’nda 15 yılı üretim, 
7 yılı Tedarik Zinciri olmak üze-
re toplam 24 yıl boyunca çeşitli 
görevlerde bulundu. Michelin 
Türkiye organizasyonuna katıl-
madan önce Guelorget, Michelin 
Grubu’nda B2B Satış Başkan Yar-
dımcılığı görevini yürütüyordu. 

Michelin Türkiye
Genel Müdürü 
Yann Guelorget Oldu
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ALLISON Transmission, 
Anadolu Isuzu ile stratejik bir 
iş birliği anlaşması ( JCA) ya-
pıldığını açıkladı. Bu anlaşma 
doğrultusunda Allison eGen 
Power® 100S elektrikli akslar, 
atık toplama, dağıtım ve toplu 
taşıma uygulamaları için Ana-
dolu Isuzu’nun elektrikli hafif 
kamyon ve midibüs platform-
larına entegre edilecek.

Allison Transmission EME-
A, APAC ve Güney Amerika 
Satış Başkan Yardımcısı Heidi 
Schutte, konu ile ilgili yaptığı 
açıklamasında; “Dünyadaki 
en güvenilir ve değerli tahrik 
çözümlerini sağlama taahhü-
dümüz doğrultusunda eGen 
Power ürün portföyümüzü 
genişletmeye devam eder-

ken bu yeni anlaşma, Allison 
için heyecan verici bir gelişme. 
Allison’ın konvansiyonel şan-
zımanları, Anadolu Isuzu’nun 
Citibus ve Novociti Life araç-
ları için 10 yılı aşkın süredir 
tercih edilen çözüm oldu. Tür-
kiye, Orta Doğu ve Avrupa’da 
birçok kamyon ve midibüs 
filosu dahil olmak üzere or-
tak müşterilerimize yenilikçi 
çözümler sunduğumuz uzun 
yıllara dayanan iş birliğimizi 
sürdürmekten mutluluk duyu-
yoruz” diye belirtti. 

Bu özel iş birliği, OEM’lerin 
emisyonları ve karbon ayak izi-
ni azaltan, aynı zamanda araç 
performansını ve kamu güven-
liğini artıran araçlar sunma ça-
balarında kritik bir adımı işaret 

KAMYONETLER, ideal 
olarak sıfır yerel emisyonlu 
bir güç aktarma mekanizması 
kullanarak ürünleri hedefle-
rine hızla ulaştırıyor. Ancak 
yolculuk ne kadar uzun ve 
araç ne kadar ağırsa, batarya 
tabanlı elektrikli tahrik sis-
temi sınırlarına o kadar ula-
şıyor. İşte burada yakıt hüc-
resinin güçlü yönleri devreye 
giriyor. Bosch, iki kamyoneti 
bu teknolojiyle donattı ve yol-
da test çalışmalarına başladı.

Bosch Yönetim Kurulu Ü-
yesi ve Mobilite Çözümleri İş 
Sektörü Başkanı Dr. Markus 
Heyn, “Yakıt hücresi, uzun 
mesafeleri ve kısa yakıt ikmal 
sürelerini mümkün kılıyor, 
bu da uzun yolculukları daha 
ekonomik hale getiriyor. İki 
yakıt hücreli kamyonetle sis-
tem anlayışımızı genişletiyo-
ruz ve yakıt hücresinin hafif 
ticari araçlar için de uygun 
bir tahrik çözümü olabilece-
ğini gösteriyoruz.” dedi. 

Geliştiriciler, neredeyse 
tüm yakıt hücresi sistemi 
için Bosch bileşenlerini kul-
landılar. Yığın, hidrojen gazı 
enjektörü ve devridaim fanı 
içeren anot besleme modülü, 
elektronik kontrol ünitesi, 
elektrikli hava kompresörü 
ve hidrojen depolama siste-
mi bileşenleri ve hatta çok 
sayıda sensörden oluşan bir 
yakıt hücresi kiti kullanıldı. 
Kullanılan her iki araç için de 
teknik temel, yalnızca elekt-
rik gücüyle çalışan ve ticari 

olarak satın alınabilen kam-
yonetler olmasıdır. Çevre bi-
rimleri de dahil olmak üzere 
bataryaların yakıt hücreleri, 
toplam 10 kilogramın üze-
rinde hidrojen için beş depo-
lama tankı ve daha küçük bir 
lityum iyon pil ile değiştirildi.

Bosch Güç Aktarma Çö-
zümleri Bölümü Başkanı Dr. 
Uwe Gackstatter, “Yakıt hüc-
resi bileşenlerini mevcut ku-
rulum alanında yerleştirmek 
büyük bir zorluktu.” dedi. İş 
ortağı ABT eLine, soğutma 
sistemini, araç kontrol sis-
temini ve elektrik sistemini 
uyarladı. Bosch, yakıt hücresi 
sistemini tasarladı, hidrojen 
depolama sistemi ile birlik-
te araca entegre etti ve ilgili 
kontrol sistemini geliştirdi. 
Gerekli teknik testlerin ar-
dından araçlara, yol kullanı-
mı için resmi onay verildi.

Proje daha şimdiden önem-
li bilgiler sağlıyor: yüklü olsa-
lar bile araçlar, 540 kilometre-
ye kadar yol kat edebiliyor ve 
altı dakika içinde tekrar tama-
men yakıt ikmali yapıyor. Bu 

nedenle yakıt hücresi, özellik-
le gün içerisinde uzun mesafe 
kat eden, akşamları bakım 
ve depolama tesisine dönen 
kamyonetlerin filo operatör-
leri için gelecekte bataryalı 
elektrikli sürüş açısından iyi 
bir katkı sağlayabilir.
Bir sonraki adım için yakıt 

hücresi ve hidrojen hazır
Yakıt hücreleri için ilk 

Bosch bileşenleri şimdiden 
seri üretimde, fakat daha 
yapılacak çok iş var. Gack-
statter, “Sistemi daha da ge-
liştirmek için gerçek sürüş 
operasyonlarından mümkün 
olduğunca fazla veriye ihti-
yacımız var.” açıklamasında 
bulundu. Bulut bağlanabi-
lirliği sayesinde iki test aracı 
artık bunları geliştiricilerin 
bilgisayarlarına gerçek za-
manlı olarak göndererek test 
tezgahlarında ölçülen değer-
leri tamamlıyor. Bu bilgi bi-
rikimiyle Bosch, müşterilere 
sistem tasarımında kapsamlı 
desteğin yanı sıra daha önce 
denenmiş ve test edilmiş bile-
şenler sunabiliyor.

e d i y or. 
A l l i -
s o n 
e G e n 
P o w e r ® 
100S elekt-
rikli akslar, 
Anadolu Isuzu ve 
Allison’ın onlarca yıldır 
kazandıkları kalite ve güve-
nilirliği korurken, mevcut 
performans kriterlerini kar-
şılamakla kalmayıp bunla-
rın ötesine geçen elektrikli 
kamyon ve otobüsler üretmeyi 
mümkün kılıyor.

Türkiye’de üretim yapan bir o-
tobüs ve kamyon üreticisi olma-
nın yanı sıra Anadolu Isuzu’nun 
tasarım ve mühendislik ekibi, 
Avrupa pazarını da hedefleyen 

yeni nesil elektrikli araçlar üreti-
yor. Bu pazardaki ülkeler, Avru-

pa sera gazı dü-

zenlemeleri, 
direktifleri ve 

Avr u- pa Yeşil Anlaşması 
doğrultusunda küresel ısınmada 
payı olan emisyonları azaltmak 
için ciddi önlemler alıyor.

eGen Power 100S elektrikli 
aks, yüksek hızlı bir elektrikli 
motoru ve iki hızlı vites kutusu-

PETROL Ofisi’nin ‘Gelişim 
Potası Genç Yetenek Prog-
ramı’, 2022 HCM Excellen-
ce Awards-Mükemmellik 
Ödülleri’nde, ‘Eşsiz ve Yeni-
likçi Yetenek Kazanımı Prog-
ramı’ kategorisinde ‘Altın’, 
‘En İyi İşe Alım Pazarlaması 
ve İşveren Markası Progra-
mı’ kategorisinde ise ‘Bronz’ 
ödüle layık görüldü. Ayrıca 
2022 The Stevie Awards for 
Great Employers’ta da Petrol 
Ofisi, pandemi dönemindeki 
etkin uygulamaları ile ‘Ko-
vid-19 Pandemisinde Yapılan 
En Yenilikçi İş Yeri Dizaynı’ 
kategorisinde ‘Gümüş’ ödü-
lün sahibi oldu.

Petrol Ofisi, İK alanındaki 
başarılı çalışmaları ile 2022 
HCM Excellence Awards-
Mükemmellik Ödülleri’nde 
2, iş dünyasının Oscar’ı olarak 
görülen The Stevie Awards’ta 
da 1 ödüle layık görüldü.

Petrol Ofisi’nin, köklü 
bilgi birikimi ve deneyimi 
ışığında geleceğin liderle-
rini yetiştirmeye yönelik 
hayata geçirdiği ‘Gelişim 
Potası Genç Yetenek Prog-
ramı’, dünyanın en önemli 
danışmanlık kurumlarından 
Brandon Hall Group tarafın-
dan düzenlenen 2022 HCM 
Excellence Awards- Mükem-
mellik Ödülleri’nde 2 ödül 
birden aldı. Program, ‘Eşsiz 
ve Yenilikçi Yetenek Kazanı-
mı Programı’ kategorisinde 
‘Altın’, ‘En İyi İşe Alım Pa-

zarlaması ve İşveren Markası 
Programı’ kategorisinde ise 
‘Bronz’ ödüle layık görüldü. 
‘Mükemmellik Ödülleri’nde 
2020 yılında ‘Yönetici Geli-
şim Yolculuğu’ ve 2021 yılın-
da da ‘Online Staj Programı 
ile Geleceğe Bir Adım’ prog-
ramları ile Altın ödülleri top-
layan Petrol Ofisi, böylece 
bu başarısını üst üste üçüncü 
yılına taşıdı.
En yenilikçi iş yeri dizaynı 

The Stevie Awards’tan 
ödül aldı

Petrol Ofisi’nin başarılı İK 
proje ve uygulamaları ile ödül 
aldığı bir başka platform ise, 
dünyanın önde gelen ödül 
programlarından biri olan 
ve en iyi işveren ile insan kay-
nakları uzmanlarını seçen 
The Stevie Awards for Great 
Employers oldu. Tüm dünya-
da insan kaynağı yönetimi, 
insan kaynakları ve eğitim, 
gelişim ile işyerinin her ala-
nında başarıyı takdir etmek 
için düzenlenen organizas-
yonda Petrol Ofisi, pandemi 
sürecinde çalışanlarına yöne-
lik hayata geçirdiği etkin ça-
lışmalarla ‘Kovid-19 Pande-

misinde Yapılan En Yenilikçi 
İş Yeri Dizaynı’ kategorisinde 
‘Gümüş’ ödülün sahibi oldu.

Petrol Ofisi CHRO’su 
Burcu Yüksel Kocagöz, “Pet-
rol Ofisi olarak, çalışanları-
mızın her alanda gelişimine 
özel önem veriyoruz. Çünkü 
çalışanlarımızın gelişimi, şir-
ketimizin gelişimi olarak gö-
rüyoruz. Bu yaklaşım doğrul-
tusunda bugüne kadar hayata 
geçirdiğimiz uygulamalardan 
çok önemli geri dönüşler al-
dık. Özellikle pandemi sü-
recinde hayata geçirdiğimiz 
‘Yönetici Gelişim Yolculuğu’ 
ve ‘Online Staj Programı’ gi-
bi İK uygulamalarımız, 2020 
ve 2021 yıllarında Brandon 
Hall gibi değerli bir organi-
zasyondan ‘Mükemmellik’ 
ödülü aldılar.

Son olarak da yine gele-
ceğin liderlerini yetiştirmeye 
yönelik ‘Gelişim Potası Genç 
Yetenek Programı’nı hayata 
geçirdik. Amacımız, lisans 
yeni mezunu ya da yüksek 
lisans öğrencisi olan ama he-
nüz profesyonel iş deneyimi 
olmayan veya yeni başlayan, 
potansiyeli yüksek gençlerin 
iş dünyasına katılımına des-
tek olmaktı. Çok ilgi gören 
bu programımız da bu yıl 2 
ödül birden aldı. Böylesine 
prestijli bir organizasyondan 
üç yıl üst üstte, ‘Mükemmel-
lik’ ödülü almak, bizler için 
büyük bir gurur ve motivas-
yon kaynağı.”

nu entegre ederek ilave şaft ve 
destek yapılarına olan ihtiyacı 
ortadan kaldırıyor. Böylece güç 
paketi, tekerlekler arasına ko-
layca entegre edilerek batarya 
için önemli bir yer avantajı 

sağlıyor. 

304 bg (227 kW) 
nominal güç ve 437 bg (326 
kW) pik güç çıkışı ile eGen Po-
wer 100S, verimlilikten ve araç 
menzilinden taviz vermeden, 
yüksek ivmelenme kabiliyeti 
ile yüksek maksimum hız özel-
liğini bir arada sunuyor. Böy-
lece sınıfının en güçlü tahrik 

çözümlerinden biri olmayı ba-
şarıyor. Bu sayede ise Anadolu 
Isuzu’nun pek çok farklı uygu-
lama için kullanılacak elektrikli 
hafif kamyon ve midibüsleri-
nin, benzersiz performans, gü-
venilirlik, hızlı ivmelenme ve 
arttırılmış manevra kabiliyeti 
sunması sağlanıyor.

Allison Transmission Elektrikli Araçlar İçin 
Anadolu Isuzu İle İşbirliği Yapıyor

Allison eGen Power® 
100S elektrikli akslar, 
atık toplama, dağıtım 
ve toplu taşıma 
uygulamalarında 
kullanılan hafif 
kamyon ve midibüs 
platformlarına 
entegre edilecek. 

Bosch Yakıt Hücreli 
Kamyonetleri Test Ediyor Petrol Ofisi İK Çalışmaları 

İle Ödülleri Topladı
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ve ağırlıklı olarak depolama 
ve rota optimizasyonu için 
yazılımlar sunuyor. FleetGO 
ise küçük, orta ve büyük iş-
letmeler için üst düzey tele-
matik çözümleri geliştiriyor. 
Amaç, sürücü ve filo per-
formansının yanı sıra araç 
kullanımı ve teşhis bilgileri 
hakkında eyleme geçirilebilir 
veriler ve öngörülerle daha 
akıllı filolar oluşturmak. 

Birleşik şirket FleetGO 
Group böylece Depo Yöne-
timi, Taşımacılık Yönetimi 
ve Filo Yönetimi için kap-
samlı bir yazılım çözümü 

yollardaki kamyonların yüzde 
85’i şahıslara ait. Ayrıca Tür-
kiye, Avrupa’da bireysel kam-
yon sahipliği en yüksek ülke 
konumunda bulunuyor.
Palaoğlu: “Lojistik sektörü, 
modern teknolojiler ile yeni 

dönemin eşiğinde”
Yaptıkları iş birliği hak-

kında açıklamada bulunan 
KPMG Türkiye Gümrük ve 
Dış Ticaret Hizmetleri Şirket 
Ortağı, Endüstriyel Üretim 
Sektör Lideri Murat Palaoğ-

kurulan, nakliye şirketleriyle 
müşterileri buluşturan bir 
pazaryeri olarak konumla-
nan Octovan’dan geldi. Ocak 
2022’de duyurduğu yeni hiz-
meti Octovan Express ile e-
ticaret lojistiğine odaklanan 
Octovan, Arz Portföy ve Vin-
ci Yatırım’ın katıldığı finans-
man turunda 11,5 milyon TL 
yatırım aldı. 

Yatırım süreciyle ilgili de-
ğerlendirmelerini paylaşan 
Octovan CEO’su Erhan Gü-
neş, “2022 itibarıyla önemli 
bir büyüme ivmesi yakaladık 
ve Octovan Express hizme-
timizle hız kesmeden büyü-
yoruz. Tamamladığımız bu 

WANKO ve FleetGO, Fle-
etGO Group olarak biline-
cek yeni bir kapsamlı lojistik 
yazılım grubu oluşturmak 
için birleştiriyor. Main 
Capital’in yatırımı, işgücü 
eksikliklerinin planlanma-
sı, giderek karmaşıklaşan 
ağların yönetilmesi ve daha 
verimli süreçler tasarlayıp 
emisyonları azaltarak ESG 
(çevresel, sosyal ve yönetim-
sel) stratejilerinin uygulan-
ması gibi lojistik zorlukların 
ele alınmasının artan önemi-
ni ve değerini vurguluyor.

Bu iki işletme, kendi sek-

KPMG, Tırport ile önemli 
bir iş ortaklığına imza attı. 
Bu iş birliğiyle Türkiye’de 
gerçekleşen canlı lojistik 
hareketlerinin en önem-
li veri kaynağı haline gelen 
Tırport’un teknoloji dene-
yimi, KPMG’nin kurumsal 
varlığı ve iş ağıyla güç birliği 
yaparak sinerji yaratacak ve 
sektörün dijitalleştirilmesini 
hızlandırılacak.

Dünya ticaretinde dönen 
yaklaşık 28,5 trilyon doların 
1/3’ü doğrudan lojistikle ilgi-
li. Bu hacmin yüzde 65’i yük 
taşıma ile ilgiliyken yüzde 
35’i depolama, gümrük vb. 
süreçlerle alakalı. Türkiye’de-
ki lojistik sektörünün büyük-
lüğü ise yaklaşık 100 milyar 

KÜRESEL ekonomik ya-
vaşlama belirtilerine rağmen 
Türkiye girişimcilik ekosiste-
mi 2022’nin başından bu ya-
na büyümesine hız kesmeden 
devam etti. Güncel verilere 
göre, 2022’nin ilk çeyreğinde 
toplam 1,27 milyar dolarlık 

lu, “Dünyada üretilen mallar, 
müşterinin beklentilerine 
uygun şartlarda zamanında 
ulaştırılmazsa üretim yap-
mak da zorlaşır. Oysa tedarik 
sisteminin temel dayanağı, 
tedarikin sürekliliği ve sür-
dürülebilirliğidir. Pandemi 
de tedarik zincirlerinde daha 
önce hiç görülmemiş kesin-
tilere neden oldu. Adeta şok 
etkisi halinde karşılaştığımız 
gelişmeler lojistik sektörünü 
de küresel ekonomiyi ayakta 
tutmak adına yeni yollar bul-
maya zorladı. Lojistik sektö-
rü, modern teknolojiler ile 
yeni dönemin eşiğinde. Oto-
masyon, robotik, yapay zekâ, 
IoT, büyük veri analitiği, blok 
zinciri, algoritmaya dayalı 

yatırım turundan elde ettiği-
miz finansmanla modelimizi 
Türkiye’de tamamen kusursuz-
laştırmayı hedefliyoruz. Hali-
hazırda Türkiye’de çalıştığımız 
bazı şirketlerin yurt dışı ope-
rasyonlarını başlatmak üzere 
görüşmelerimiz de sürüyor. 
Öte yandan yakın dönemde 
Seri A yatırım görüşmelerine 
başlamayı planlıyoruz” dedi. 

Güvenilir nakliye şirketle-
riyle sorunsuz taşıma hizme-
tine ihtiyaç duyan kurumsal 
ve bireysel müşterileri bir 
araya getiren Octovan’ın şe-
hir içi ve şehirler arası nakliye 
hizmetleri için bir pazaryeri 
olarak kurulduğunu belirten 

sistemler gibi teknolojilerin 
uygulamalarının artmasıyla 
lojistik sektöründe yeni geliş-
meler olacak. Biz de KPMG 
olarak Tırport ile yaptığımız 
bu iş birliği ile tüm üreticileri, 
lojistik firmaları ve KOBİ’leri 
yüksek teknolojiyle buluştur-
mayı hedefliyoruz.” dedi.

Özçubukcu: “KPMG ve 
Tırport, çevre ve gelecek

için ortak projeler 
geliştirecek”

Tırport’un arttırılmış zekâ 
ile desteklenen dijital çö-
zümleriyle lojistik sektörünü 
uçtan uca dijitalleştirdiğini 
kaydeden Tırport Kurucu 
Ortağı Hakan Özçubukcu 
ise şu açıklamada bulundu: 
“Tırport sahip olduğu tek-

Erhan Güneş, “Mobil uygula-
malarımızın kullanıcı odaklı 
arayüzü ve müşteri mem-
nuniyetini önceliklendiren 
yaklaşımımızla, sabit fiyatlar 
ve sigorta gibi güvencelerle 
hizmet veriyoruz. Ocak 2022 
itibarıyla duyurduğumuz 
Octovan Express hizmetiyle 
e-ticarette aynı gün teslimat, 
randevulu teslimat ve fotoğ-
raf ile ürün teslim alımı yapan 
ve teslimatı yapan bir model 
üzerinden anında teslimat 
çözümleri sunmaya başladık. 
Bu hizmetimizle Trendyol, 
N11, Doğtaş, Arçelik, Paza-
rama, Vodafone gibi pek çok 
pazaryeriyle işbirliği halinde 

nolojilerle yük sahiplerine ve 
lojistik firmalarına tüm nak-
liye operasyonlarını cepten 
uçtan uca yönetebilmeleri 
gücünü veriyor. Ayrıca kam-
yon, şoför ve yüke ilişkin tüm 
bilgilerle irsaliye, fatura gibi 
ticari dokümanlara Tırport 
Kurumsal uygulamasından 
7/24 erişilebiliyor. Tırport 
sahip olduğu arttırılmış zekâ 
destekli teknolojilerle konum 
tabanlı, gerçek zamanlı tes-
limat raporları üretebiliyor, 
yollardaki sürüş ve nakliyeci-
nin taşıma performanslarını 
analitik kriterlerle takip ede-
biliyor. Tüm bunları kamyon-
lara hiçbir cihaz takmadan, 
sadece yapay zekâ destekli 
mobil teknolojilerle yapıyor.”

çalışıyoruz. Octovan Express 
çözümleriyle dünyada herke-
sin sorun gördüğü taşımacılık 
sektöründe teknoloji ve lojis-
tiği birleştirerek bu işin müş-
teri memnuniyetiyle yapabile-
ceğini kanıtlamak istiyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

Güneş, “Şehir içinde 24, şe-
hirler arasında 72 saatte tesli-
mat garantisi sunan ve mikro-
dalga fırın boyutuna karşılık 
gelen 30 desi ve üzeri ürün 
taşımacılığına odaklanan çö-
zümü Octovan Express’in geç-
tiğimiz 6 ayda teslimat adetle-
rinde 10 kat büyüyen ve hacim 
bazında ise 15 kat büyüme ya-
şadığını dile getirdi.” dedi.

törlerinde pazar lideri olarak 
önemli ve köklü geçmişe sa-
hiptir. Her ikisi de sırasıyla 
Avrupa pazarlarında teda-
rik zinciri yazılım pazarına 
odaklandı. Wanko, nakliye 
çözümleri yazılım pazarında 
güçlü bir konuma sahiptir 

dolar. Günde ortalama 450 
bin kamyon FTL yük alıyor 
ve her gün yaklaşık 80 mil-
yon dolarlık navlun ödemesi 
yapılıyor. 1,2 milyon SRC 
belgeli kamyon şoförünün 
var olduğu Türkiye’de, 16 
ton ve yukarı tonajlı kam-
yon sayısı 930 bin civarında. 
Bunların 550 bini ticari yük 
taşımacılığı yapıyor. Taşıma-
nın yüzde 90’ının karayoluyla 
yapıldığı Türkiye’de, Avrupa 
ve ABD’den çok farklı olarak 

yatırım anlaşması yapıldığı 
bilinirken, yerli girişimciler 
dünya standartlarındaki tek-
noloji ve iş modelleriyle re-
kabette bir adım öne çıkmayı 
başardı. Bu konudaki son ha-
ber de lojistik sektöründe hiz-
met vermek amacıyla 2017’de 

solidasyon, ölçek ekonomi-
leri, teknolojik entegrasyon, 
inorganik büyüme ve bölge-
lerdeki benzer düşünen, yük-
sek vasıflı profesyonellerle 
uyum avantajlarından yarar-
lanmak için daha iyi bir ko-
numdadır.

FleetGO’nun eski CEO’su 
ve FleetGO Group’un yeni a-
tanan CEO’su Ronald van Ti-
el yaptığı açıklamada, “Hem 
FleetGO hem de Wanko’nun 

pazar lideri konumlarını daha 
da güçlendirmeyi ve önde ge-
len bir Avrupa lojistik yazılım 
grubu kurmayı planladığımız 
için Main Capital Partners ile 
bu ortaklığı dört gözle bek-
liyoruz. Main’in yardım ve 
desteğiyle, müşteri tabanımı-
za daha da fazla katma değer 
sağlamak için hizmet tekli-
fimizi daha da büyütmeyi ve 
iyileştirmeyi tamamen umu-
yoruz” dedi.

sunacak. FleetGO Group 
için birleşik 2022 gelirleri-
nin 20 milyon Euro’ya ulaş-
ması ve çift haneli büyüme 
hızıyla daha da artması bek-
leniyor. Grup, çapraz ve yu-
karı satış stratejisi uygulaya-
rak bu büyüme yörüngesini 
yönlendirmek ve destek-
lemek için şimdi yaklaşık 
150 kişiyi istihdam edecek. 
Grup, aynı zamanda yeni 
grupta önemli bir yatırım-
cı olan FleetGO’nun eski 
CEO’su Ronald van Tiel 
tarafından yönetilecek.

FleetGO Group artık kon-

Main Capital Yeni Lojistik
Yazılım Grubu İçin Wanko
ve Fleetgo’yu Satın Aldı

Yazılım yatırımcısı 
Main Capital Partners, 
lojistik yazılım 
şirketleri Wanko ve 
FleetGO’nun çoğunluk 
hissesini satın aldığını 
duyurdu.  

KPMG ve Tırport’tan Lojistik Sektörünün Geleceği İçin İş Birliği

E-Ticaret Lojistiğine Odaklanan Octovan 11,5 Milyon TL Yatırım Aldı
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YILIN ilk yarısında küresel 
bataryalı elektrikli araç (BEV) 
satışları, 2021’in aynı dönemi-
ne göre yüzde 81, Türkiye’de 
ise yüzde 154 artış gösterir-
kem, otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı, yüzde 9,3 daralarak 
357 bin 904 adede düştü. Söz 
konusu dönemde otomobil sa-
tışları yüzde 10,3 azalarak 278 
bin 282 adet, hafif ticari araç 
pazarı da yüzde 5,6 düşüşle 79 
bin 622 adet olarak gerçekleşti.

Strategy& ve PwC Auto-
facts iş birliğiyle gerçekleşti-
rilen Elektrikli Araç Satışları 
İncelemesi raporunda, elekt-
rikli araçların küresel çaptaki 
satışlarıyla ilgili analizlere yer 
verildi. İncelemenin 2022 yılı-
nın ikinci çeyreğine dair sonuç-
ları yayınlandı. Bataryalı elekt-
rikli araçlar, bu yılın durgun 
araç piyasasında en çok tercih 
edilen araç türü oldu. 2022’nin 
ilk yarısında küresel bataryalı 
elektrikli araç (BEV) satışları, 
önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 81 artarken, Çin 

GELIŞTIRDIĞI teknoloji-
ler ve Ar-Ge alanındaki ciddi 
yatırımlarıyla otomotiv dün-
yasının öncülerinden biri olan 
Hyundai, BEV modellerde de 
farkındalık yaratarak perfor-
mansı, ekonomiyi ve üst düzey 
konforu bir arada sunuyor.

Satışa sundukları yeni mo-
delle ilgili olarak görüşlerini 
dile getiren Hyundai Assan 
Genel Müdürü Murat Berkel, 
“Hyundai olarak ‘’Progress for 
Humanity’’ yani ‘’İnsanlık için 
İlerleme’’ mottosu ile müşteri-
lerimizin hayatını kolaylaştı-
racak mobilite çözümler üret-
meye ve geliştirmeye devam 
ediyoruz. Ioniq 5 modelimizle 
birlikte Türkiye’de kullanıcıla-

bu artışın büyük kısmında pay 
sahibi oldu. Çin’deki BEV sa-
tışları, 2022’nin birinci yarı-
sında 2021’in aynı dönemine 
göre iki katını aşarak 2 milyo-
na ulaştı. PHEV satışlarında 
büyüme Çin’de daha da hızlı 
ilerleyerek; 2021’in ilk yarısına 
kıyasla, 2022’nin ilk yarısında 
yüzde170 arttı. Bununla bera-
ber PHEV mutlak satış sayısı, 
BEV’lere göre kayda değer de-
recede azdı. 

Elektrikli ve hibrit 
araç satışları arttı

Strategy& Şirket Ortağı 
Kağan Karamanoğlu, elekt-
rikli araç satışlarıyla ilgili şu 
değerlendirmeyi yaptı: “Genel 
olarak, Türkiye’de toplam e-
lektrikli araç satışları 2022’nin 
ilk yarısında önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 9 artarak 
yüzde 8 pazar payına erişti. Bu-
nunla birlikte üretimdeki dar-
boğaz nedeniyle küresel BEV 
satışlarının artışı kısa vadede 
hız kaybediyor. Yine de Al-
manya ve diğer kilit pazarlarda 

rın hayatını kolaylaştırmak ve 
üst düzey bir mobilite deneyi-
mi sunmak istiyoruz. Ioniq 5 
elektrikli modeller arasında sı-
nırları zorlayacak ve kullanıcı-
ların bir otomobilden çok daha 
fazla keyif almasını sağlayacak. 
Spor otomobilleri aratmayan 
performans, geri dönüşümlü 
malzemeler kullanılarak hazır-
lanmış bir iç mekan ve 430 km 
menzil ile son yılların en şık 
ve en kullanışlı modellerinden 
biri olmaya aday. Ioniq 5 ile 
oyunun kurallarını değiştiren 
yeni bir mobilite deneyimi 
yaratmak için yola çıktık. He-
defimiz; dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de elektrikli oto-
mobiller alanında öncü olmak 

BEV’lerin pazar payı büyüme-
ye devam ediyor. Geleceğin ba-
taryalı elektrikli araç üreticile-
rinden biri olan Türkiye, BEV 
pazarının önde gelenlerinden 
biri olma konusunda iddialı. 
Türkiye’de 2022’nin ilk yarısın-
da BEV satışları, önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde154 
artarak 2.263 birime yükseldi.” 

Almanya ve Ingiltere’de 
teşvikler azalıyor

2022’nin ilk yarısında ge-
nel PHEV satışları, 10 Avrupa 
pazarında önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 14 azaldı. 
Diğer Avrupa pazarlarında ise 
Hollanda ve İsveç, BEV satışla-
rında en büyük artışı kaydetti. 
2021’in ilk yarısına göre 2022’de 
Hollanda’da yüzde 82, İsveç’te 
ise yüzde 77 artış oldu. İsveç’in 
BEV pazar payında son dönem-
de kayda değer artış yaşandı. 

2020’de yüzde 9 olan oran, 
2022’nin ilk yarısında yüzde 
27’ye ulaştı. Hollanda ise BEV 
pazarının iyi geliştirilmiş şarj 
altyapısının avantajlarından 

ve günlük hayatımızı daha da 
keyifli hale getirmek” dedi.

Çevre dostu malzemelerle 
üretilen Ioniq 5, Hyundai’nin 
Tucson’dan sonra Türkiye’de sa-
tışa sunduğu ikinci C-SUV mo-
del oldu. Sadece bataryalı elekt-
rikli araçlar (BEV) üreten Ioniq 
markası altında satışa sunulan 
teknolojik otomobil, Hyundai 
Motor Grubu’nun yeni platfor-
mu E-GMP’yi (Electric-Global 
Modular Platform) kullanıyor.

Hyundai, Ioniq 5’i Türkiye’ye 
72,6 kWh’lik bir pil paketi seçe-
neğiyle satışa sunuyor. Elektrik 
motoru 225 kWh (305 hp) ve 
605 Nm gibi bir performans 
değeri sunarak bir SUV otomo-
bilden daha çok sport otomobil 

faydalandı. Bu dönemde en 
çok büyüme İngiltere’de göz-
lenirken, BEV pazar payı yüz-
de14 oldu. BEV’lerin oldukça 
yaygınlaşmasıyla, İngiltere hü-
kümeti elektrikli araç satın alır-
ken sağlanan bin 500 pound 
değerindeki hibeyi kaldırdı. 
Almanya da 2023’ten başlaya-
rak BEV teşviklerini önemli 

hissiyatı ve keyfi sunuyor. Ioniq 
5, 72,6 kWh pil ile desteklenir-
ken, HTRAC dört tekerlekten 
çekiş (AWD) seçeneğini de 
sunuyor. Bu teknik özelliklerle 
beraber otomobil, 0 ‘dan 100 
km/s hıza 5,2 saniyede çıka-
biliyor. Ioniq 5, bu pil kombi-
nasyonu ve dört tekerden çekiş 
sistemiyle ortalama olarak 430 

ölçüde azaltmaya hazırlanıyor. 
PHEV teşvikleri ise bu yılın so-
nunda kaldırılacak.

Filolardan elektrikli araç 
yatırım girişimleri

Rapora göre; otomobil üre-
ticileri, elektrikli arabaların 
gelecekteki rekabetine hazır-
lanmak için çeşitlerini artırdı. 
Üreticiler, BEV’lerde segmen-

kilometre (WLTP) bir menzile 
ulaşabiliyor. Araçtaki şanzıman 
tipi ise tek vitesli redüktör ola-
rak sunuluyor. Ayrıca, elektrik 
motorun ürettiği gücün geri 
kazanımı için de rejeneratif fren 
sistemine yer veriliyor.

Ioniq 5’in E-GMP platformu, 
hem 400 V hem de 800 V şarj 
altyapılarını destekliyor. Plat-

Türkiye’de Elektrikli Araç Satışları Artıyor

Hyundai IONIQ 5 Türkiye’de Mobiliteyi Yeniden Tanımlıyor

tasyona giderken, uzun menzil-
li binek arabalar pazarda önem-
li bir yer tuttu. Kişisel araçlar 
dışında, büyük firmaların filo-
ları da BEV araçları kullanmak 
için adımlar attı. Hertz, Ven-
mo, Fedex gibi firmalar, sıfır 
emisyon hedefleri çerçevesinde 
tamamen BEV’leri kullanmak 
için girişimlerde bulundu.

form, ek bileşenlere veya adap-
törlere ihtiyaç duymadan 400 V 
şarjın yanı sıra standart olarak 
800 V şarj özelliği de sunuyor. 
Ioniq 5’in sunduğu 800 V şarj ö-
zelliği, otomotiv dünyasında sa-
dece birkaç modelde bulunuyor. 
Bu özellik, Ioniq 5’i hem rekabet 
hem de kullanım açısından çok 
özel bir noktaya taşıyor.

Ioniq 5, 350 kW’lık bir şarj 
cihazıyla beraber 18 dakikada 
yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar 
şarj edebiliyor. Yani, 100 km 
menzil elde etmek için sadece 
beş dakika şarj etmek yeterli. 
Bu da İstanbul gibi yoğun şehir 
içi trafiğinde araç sahibine üs-
tün bir kullanım kolaylığı anla-
mına geliyor.

Strategy& 
Şirket Ortağı
Kağan Karamanoğlu

SON yıllarda elektrikli oto-
mobillere olan ilgi oldukça 
fazla. Bu nedenle birçok mar-
ka, bu pazara dev yatırımlar 
yapmaya başladı. Bu marka-
lardan biri olan Japon üretici 
Toyota, elektrikli araçlar için 
yatırım yapacağını açıkladı

Toyota, Japonya ve ABD’de 
batarya üretimi gerçekleştir-
mek üzere 5.6 milyar dolar ya-
tırım yapacağını duyurdu. Bu 
yatırımımın 2.5 milyar dolar-
lık kısmı, Kuzey Karolina’da 
kurulacak olan batarya üretim 
tesisine gidecek.

Bu yatırım, Toyota’nın 
farklı güç üniteleri ile müm-
kün olduğunca çok seçenek 

sunarak, tüm ülke ve bölge-
lerdeki müşterilerin ihtiyaç-
larını esnek bir şekilde karşı-

lamasını sağlayacak.
Yeni batarya yatırımı sa-

yesinde Toyota’nın Japonya 

ve ABD’deki batarya üretim 
kapasitesi 40 GWh’ye çıka-
cak. Toyota Üretim Sistemi 
ile birlikte her zamankinden 
daha verimli üretim hatları 
kuran marka, rekabet gücünü 
daha da artıracak. Japonya’da 
3.1 milyar dolar civarında ye-
ni yatırım yapacak olan Toyo-
ta, Amerika’da ise 2.5 milyar 
dolar ile otomotiv batarya 
üretimini artıracak.

Karbon nötre ulaşmada 
birden fazla yol olduğuna 
inanan Toyota, ülke ve böl-
gelerin ihtiyaçlarına bağlı 

olarak CO2 emisyonunu 
azaltacak en ideal çözümle-
ri sunuyor. Toyota elektrikli 
araçlara artan taleple birlikte 
batarya ihtiyacını karşılaya-
cak istikrarlı bir tedarik siste-
mi kurmak adına yatırımları-
nı sürdürmeyi planlıyor.

Toyota’dan 5.6 Milyar Dolarlık Batarya Yatırımı Toyota, Japonya’da 
ve ABD’de 
batarya üretimi 
gerçekleştirmek 
üzere 5.6 milyar 
dolarlık yatırım 
gerçekleştirme kararı 
aldı.   



NGL (Norther Global Logis-
tics), artan uluslararası taşı-
macılık taleplerini karşılaya-
bilmek için filo yatırımlarını 
sürdürüyor. Şirket, Iveco’dan 
verdiği 40 çekici siparişinin 

ilk 10 adedini teslim aldı. 
NGL Kurucu Ortağı Sefa 
Erol, yeni çekici yatırımlarıyla 
artan taşıma operasyonlarını 
daha kolay yönetebilecekleri-
ni belirtti.

Avrupa ile Türkiye arasın-
da entegre lojistik hizmetleri 
sunan Norther Global Logis-
tics (NGL), filosunu güçlen-
dirmeye devam ediyor. Şirket, 
40 adet çekici yatırımı yaptı. 

Iveco’ya verilen S-Way çeki-
ci siparişlerinin ilk 10 adedi, 
NGL’ye teslim edildi.

NGL Kurucuları Sefa Erol 
ve Ferhat Emanetoğlu ve Iveco 
Ağır Vasıta Satış Sorumlusu 
Mete Geçör’ün hazır olduğu 
teslimat töreninde konuşan 
Sefa Erol, yoğun şekilde devam 
eden uluslararası taşımacılık 
taleplerini karşılayabilmek için 
yatırımlarına hız verdiklerini 
söyledi. Yeni çekici yatırımıyla 
lojistik operasyonlarındaki iş-
levselliklerini artırdıklarını dile 
getiren Erol, siparişlerin tama-
mını teslim almalarının ardın-
dan hedef pazarlardaki hareket 
kabiliyetlerinin de ciddi olarak 
artacağını vurguladı.

Sefa Erol, Iveco’yu yaygın 
servis ağı ve çevreci motor 
özellikleri nedeniyle tercih 
ettiklerini belirterek, önü-
müzdeki dönemde filoya yeni 
yatırımların süreceğini de söz-
lerine ekledi.

Iveco Ağır Vasıta Satış 
Sorumlusu Mete Geçör de 
yatırımın Norther Global 
Logistics’e hayırlı olmasını di-
leyerek sözlerine şöyle devam 
etti: “Kurulduğu günden bu 

yana hızla büyüyen ve yaptı-
ğı yatırımlarla sektörde öncü 
firmalar arasında yerini alan 
NGL ile yapmış olduğumuz 
işbirliğinden dolayı Iveco ailesi 
olarak çok mutluyuz. NGL’nin 
Iveco markasını tercih neden-
lerinin başında işletme gider-
lerinin düşük olması öncelikli 
sebebidir. İşbirliğimizin daha 
uzun devam etmesi için Iveco 
olarak her zaman elimizden ge-
leni yapacağız.”

Norther Global Lojistik (NGL) 
Filosunu Iveco İle Güçlendirdi
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Seyyah Taşımacılık 100 Adet MAN TGX’i Filosuna Kattı
MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş., 2022 yılında 
büyük teslimatlarına hız kes-
meden devam ediyor. Araç 
yatırımında MAN’ı tercih e-
den Seyyah Taşımacılık, 2022 
araç yatırımları kapsamında 
filosuna 100 adet, ‘2021 Yı-
lın Kamyonu’ ödüllü MAN 
TGX çekici kattı. Eskişehir 
merkezli firma, satın aldığı 
yeni MAN çekicilerden 70 a-
dedini, İstanbul’da gerçekleş-
tirilen bir törenle teslim aldı. 
Geriye kalan 30 adet MAN 
çekici ise, Eylül ayı içerisinde 
firmaya teslim edilecek.

MAN’ın İstanbul İkitel-

li’deki tesisinde düzenlenen 
teslimat törenine MAN Kam-
yon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 
adına Genel Müdür Tuncay 
Bekiroğlu, Kamyon Satış Di-
rektörü Serkan Sara, Kamyon 
Satış Bölge Koordinatörü 
Ataç Şeran ile Seyyah Taşı-
macılık A.Ş. adına Yönetim 
Kurulu üyeleri Bülent Baysal 
ve Derviş Baysal ile MAPAR 
Otomotiv Yönetim Kurulu 
Üyesi Hıdır Erdi Şahin, İzmir 
Şube Genel Müdürü Caner 
Perk ve Kamyon Satış Müdü-
rü Şevki Atalay katıldı.

MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Genel Müdürü 

Tuncay Bekiroğlu,  yaptığı 
konuşmada; “MAN olarak, 
bu zorlu süreçte zamanında 
aldığımız doğru kararlarla, 
müşterilerimizin tüm taleple-

rine en hızlı şekilde cevap ver-
meye çalıştık. Bugüne kadar 
da onların bize olan güvenini 
boşa çıkartmayarak, teslimat-
larımızı zamanında yapmaya 

devam ettik. 
Bunu yaparken de aynı za-

manda artan rekabet koşul-
ları ve müşteri beklentilerine 
uygun olarak, satış ve satış 
sonrası hizmet kalitemizi de 
her geçen gün daha da yuka-
rılara çıkartmayı sürdürdük. 
Müşterilerimizin ihtiyaç duy-
duğu ileri teknolojiye sahip a-
raçlarımız ve 7/24 yanlarında 
olduğumuz satış sonrası hiz-
met anlayışımız ile daima on-
lara en iyiyi sunmaya çalıştık. 
Onlar da MAN tercihleri ile 
sunduğumuz bu hizmet kali-
temizi ödüllendirdiler. Birbi-
ri ardına yaptığımız dev araç 
teslimatlarını da bu araç ve 
hizmet kalitemizin bir yansı-
ması olarak görüyorum.”

Seyyah Taşımacılık A.Ş. 
Yönetim Kurulu üyesi Bülent 
Baysal ise, “MAN bu başarı 
yolculuğumuzda her zaman 
araç ve hizmet kalitesi ile ya-
nımızda oldu. Bugün de uzun 
yıllara dayanan iş birliğimizi 
bir adım daha ileri taşıyoruz. 
Şirket olarak, büyüyen lojistik 
sektöründe daha büyük hedef-
lere yürümek için bu yıl araç 
filomuza 100 adet yeni MAN 

çekici katıyoruz. Filomuzda 
halihazırda 200’ün üzerinde 
aracımız bulunuyor. Bu alımı-
mızla filomuzun yarısı MAN 
araçları olacak. Yeni MAN 
çekicilerimizin; yüksek yakıt 
tasarrufları, güçlü ve çevreci 
motorları,  dayanıklıkları ve 
performansları ile şirketimize 
büyük güç katacağına inanıyo-
rum. Bugün teslim aldığımız a-
raçları da Avrupa’daki büyüme 
hedeflerimiz doğrultusunda bu 
kıtadaki işlerimizde kullanma-
yı planlıyoruz” diye konuştu.

MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Kamyon Satış 
Direktörü Serkan Sara şunları 
kaydetti: “MAN olarak, üstün 
nitelikli araçlarımızı, başarılı 
satış ve satış sonrası hizmet 
süreçlerimiz ile destekleyerek, 
müşterilerimiz için güvenilir 
çözüm ortağı işlevi görüyo-
ruz. Yeni MAN TGX’lerin 
Avrupa yollarında Seyyah 
Taşımacılık’ın gücüne önemli 
bir güç katacağına inanıyo-
rum. Bir kez daha MAN’ın 
araç ve hizmet kalitesine duy-
dukları güven için kendilerine 
teşekkür eder, yeni araçlarımı-
zın hayırlı olmasını dilerim.”
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TEHLIKELI kimyasallar da-
hil olmak üzere, kimya sana-
yisi ile hızlı tüketim ürünleri, 
gıda, tarım ve daha birçok sek-
tördeki müşterilerine sundu-
ğu uluslararası nakliye, depo / 
antrepo, yurt içi nakliye dök-
me,  likit ve enerji taşımacılığı, 
katma değerli hizmetler gibi 
uzmanlıklarıyla dikkat çeken 
Alışan Lojistik, yeni yatırım-
ları doğrultusunda filosunu 
güçlendirmeye devam ediyor. 

Türkiye’nin ilk 500 şirketi 
arasında yer alan entegre lo-
jistik hizmet servis sağlayıcısı 
Alışan Lojistik son olarak, 22 
adet Tank Konteyner Taşıyıcı 
Dorse ile 20 adet yeni Renault 
Trucks T EVO serisi çekiciyi 
öz mal araç filosuna kattı.   

Konuya ilişkin açıklamada 
bulunan Alışan Lojistik Yöne-

NEMLI Taşımacılık’ın yeni 
Renault Trucks K serisi kam-
yonları, ağır yükler taşımaya 
uygun şasisi ile manyezit ocağı-
nın zorlu koşulları için gerekli 
performans ve sağlamlığı bir 
arada sunacak.

Eskişehir’de faaliyet göste-
ren Nemli Taşımacılık, yeni 
teslim aldığı 10 adet Renault 
Trucks K 520 8x4 EVO kam-
yonları ile manyezit made-
nindeki gücünü ve dayanıklı-
lığını artıracak.

Nemli Taşımacılık A.Ş. Yö-
netim Kurulu Başkanı Ahmet 
Toy konu ile ilgili yaptığı açık-
lamada; “Ateşe dayanıklı yük-
sek değerli seramik malzeme 
alanında dünya pazarında ve 
teknolojisinde lider bir firma-
nın Türkiye’deki çözüm ortağı 
olarak çalışıyoruz. Yeni Re-
nault Trucks kamyonlarımızı 
kullanacağımız bu maden oca-
ğında dünya pazarı için ateşe 
dayanıklı ham maddelerin üre-
timi için manyezit madeni çı-
kartılıyor. Yani tonaj yükümüz 
kadar, sorumluluk yükümüz de 
fazla. Bu nedenle araç parkımı-
za çok önem veriyoruz. Renault 
Trucks K serisi kamyonları, beş 
ayrı markanın aynı konfigüras-
yonlardaki araçları ile karşılaş-
tırarak tercih ettik” dedi. 

Filolarındaki araçlarının 
beş yaş ortalamasına sahip ol-
duğunu belirten Ahmet Toy; 
“Kamyonlarımız, araç ve dam-
per hariç ortalama 42 ton yük 

tim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Damla Alışan; “1985 yılında, 
yerel ve küresel pazarda ino-
vatif, esnek ve entegre tekno-
lojik çözümleri ile müşterile-
rine güç katan küresel  lojistik 
hizmet servis sağlayıcısı olma 
vizyonu ile kurulan Alışan 
Lojistik, bugün 550 adet öz 

ile yılda 3 bin saat çalışıyor. 
Yüzde 10’a kadar eğimli arazi-
de bu tonajları taşıyabiliyoruz. 
Diğer araçlarımız ile kıyasladı-
ğımızda en fazla yükü, maksi-
mum yakıt avantajı ile Renault 
Trucks kamyonlarımız ile taşı-
yabileceğimizi söyleyebiliriz” 
şeklinde açıkladı.

Toy sözlerine şöyle devam 
etti; “Operasyonlarımız açısın-
dan hava şartları önem taşıyor. 
Bölgemizde kış ayları oldukça 
sert geçiyor ve çalışma koşul-
larımız daha da zorlaşıyor. Bu 
koşullarda araçların sağlamlığı 
göz önünde bulundurulmalı. 
Renault Trucks K serisi kam-
yonlar sağlamlık anlamında 
da segmentinde yüksek stan-
dartları ile ön plana çıkıyor. 
Bölgemizde güçlü bir istihdam 
sağlıyoruz. Hatta sürücüleri-
mizin bazıları ayrıca firmamız-
da hissedar. Renault Trucks K 
serisi araçlarımız ile sürücü eği-
timlerini tamamladık ve tüm 
ekibimiz, kamyonların perfor-

mal araç filosu ve Türkiye ge-
nelindeki 50’yi aşkın farklı lo-
kasyondaki bin 500’den fazla 
çalışanı ile sektörde “kontrat 
lojistiği” diye de ifade edilen 
entegre lojistik hizmetleri sa-
yesinde müşterilerinin talep-
lerini A’dan Z’ye kurgulamak-
ta; ihtiyaca özel katma değeri 
yüksek çözümler geliştirmek-
tedir. 2022 yılının başından 
bu yana filomuza yaptığımız 
yatırımın bir devamı ola-
rak gerçekleşen bu son satın 
alımlarımız ile müşteri odaklı 
çözümlerimizdeki hızımıza 
hız, operasyonlarımıza yeni 
teknolojiler kattığımız gibi 
karbon ayak izimizi düşürecek 
yeşil adımlara ise yenilerini 
ekleyeceğimizden şüphemiz 
yoktur. Yeni araçlarımız, sahip 
oldukları teknolojik avantaj-

mansı kadar konfor ve güven-
lik özelliklerinden oldukça 
memnunlar” dedi.   

Koçaslanlar Otomotiv 
Genel Müdürü Mesut Süzer 
ise; “Renault Trucks K serisi, 
segmentinde en güçlü, daya-
nıklı ve tasarruflu kamyon-
lar. İnşaat, maden sahaları 
gibi zorlu koşullarda hizmet 
sunan müşterilerimizin tüm 
ihtiyaçlarını karşılayacak do-
nanım ve özelliklere sahipler. 
Geniş ve güçlendirilmiş şa-
sisi ile ekstra dayanıklılık ve 
güvenlik sağlıyorlar. Renault 
Trucks K serisinin iddialı şasi 
aralığı, sahada çalışma ve ma-
nevra kabiliyetini de artırıyor. 
Tüm donanımlarının yanı sıra 
12 m kalınlığında Extrem şa-
siye sahip bu özel kamyonlar, 
şasi aralığının geniş olma-
sıyla yüksek eğimli yerlerde 
devrilme riskinin minimuma 
düşürdüğünden Nemli’nin 
operasyonları için güvenilir 
bir araç”  diye konuştu.

lar, ADR Mevzuatına uygun-
lukları ve çevre dostu yeni 
nesil motorları sayesinde daha 
uzun süre operasyonda kalabi-
lecek. İşbirliği içinde olduğu-
muz Renault Trucks, Tırsan 

ve Reis Otomotiv’e bizlere 
sağladıkları finansal avantaj-
lar ve sonrası için önerdikleri 
bakım paketleri için de ayrıca 
teşekkür ediyorum.” dedi. 

2021 yılı cirosu, 2020 yı-

lının üstüne yüzde 45’i aşan 
bir büyüme ile, 1 Milyar TL 
olarak gerçekleşen Alışan Lo-
jistik, bu büyüme trendinin 
daha fazlasını ise 2022 yılı 
için hedefliyor.

Nemli Taşımacılık’a
10 Adet Renault 
Trucks K 520 8x4 Evo

Alışan Lojistik Filosunu Güçlendirmeye Devam Ediyor

AMBALAJ sektörünün güç-
lü firmaları arasında yer alan 
Ateşsan Ambalaj, ürünlerinin 
dağıtımını Renault Trucks D-
MED kamyonlar ile yapacak. 

Ateşsan, 50 yıldır kazandı-
ğı müşteri memnuniyetinin 
sürdürülebilirliği için ürünle-
rinin zamanında teslimatını 
sağlamak üzere dağıtım ope-
rasyonlarını özmal filosu ile 
destekliyor. Ateşsan Ambalaj, 
son olarak teslim aldığı 7 adet 
Renault Trucks D16 MED 
4x2, 280 kamyon alımı ile da-
ğıtım filosunu genişletiyor. 

Yeni Renault Trucks kam-
yonları ile ilgili açıklamada 
bulunan Ateşsan Ambalaj 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
Kadir Ateş; “Hadımköy ve 
Gebze’de bulunan iki ayrı 
tesisimizde 150 bin ton/yıl 
üretim kapasitesine sahibiz. 
Farklı sektörlerdeki her türlü 
mukavva ambalaj tipini kul-
lanan müşterilerimize ürün 
sunuyoruz. Müşterilerimiz 
ile yarattığımız güven ilişki-
sinde ürünlerimizin kalitesi 
kadar teslimatlarını da çok 
önemsiyoruz. Bu nedenle fi-
lomuz için araç seçimlerimiz-

de oldukça titiz davranıyoruz. 
Filomuzda 2012’de teslim 
aldığımız Renault Trucks’ın 
aynı segmentteki bir önceki 
modelini kullanıyorduk. Ye-
ni Renault Trucks D-MED 
kamyonları ise yine sınıfında 
sunduğu ayrıcalıklar nedeniy-
le tercih ettik” diye belirtti. 

Ateş; “Fabrika konumla-
rının pazara yakın olması, 
ürünün müşterilerimize ulaş-
tırılması konusunda hizmet 
kalitesini artırıyor. Hizmet 
odaklı yaklaşımımız ve araç 
tipi çeşitliliği ile gidilmesi en 
zor lokasyonlardaki müşte-
rilerimize dahi ürün miktar 
ve tipine göre dağıtım yapı-
yoruz. Parsiyel dağıtım ile 
gerektiğinde 1 palet ürün bile 
teslim ediliyor. Bu tip bir ta-
şımacılıkta araçlarınızın per-
formans, verimlilik ve dona-
nımları önem taşıyor. Renault 
Trucks D-MED serisini ince-
lediğimizde aynı segmentteki 
araçlara göre sundukları ideal 
taşıma kapasitesi, gelişmiş do-
nanım ve araç özellikleri ile 
düşük yakıt tüketimi bu kam-
yonları tercih nedenlerimiz 
oldu” diye belirtti.  

Yakıt maliyetlerindeki ar-
tışın tüm ürün maliyetlerine 
yansıdığının altını çizen Ka-
dir Ateş; “Bu nedenle ürün-
lerimizin nakliyesinde en 
tasarruflu çözüme odaklana-
rak Renault Trucks D-MED 
kamyonları filomuza kattık. 
Bu araçlar, düşük yakıt tüke-
timi ile çevreci politikamızı 
da destekliyor. Daha az yakıt 
ile daha yüksek hacimde ü-
rün taşıyarak maliyetlerimizi 
iyileştirmenin yanı sıra düşük 
emisyon değerleri sağlayaca-
ğız” dedi. 

Koçaslanlar Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Koçaslan, teslimat 
töreninde yaptığı açıklama-
da; “Renault Trucks D-MED 
kamyonlar, Ateşsan’ın dağı-
tım operasyonlarında tüm 
beklentilerini karşılayacak. 
Sınıfının en ekonomik yakıt 
tüketimine sahip olması nede-
niyle de memnun kalacakları-
na inanıyoruz. Aracın dizayn 
ergonomisi sebebiyle manevra 
kabiliyetinin yüksek olması 
ise her türlü bölgeye dağıtım 
operasyonlarını kolaylaştıra-
cak” şeklinde belirtti.

Ateşsan Ambalaj Filosununa 
Renault Trucks  Gücü

Alışan Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 

Damla Alışan



LOJİSTİK

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

Yeni E-İhracat Destekleri Açıklandı

e-ihracat odaklı raporlara ilişkin gi-
derleri yüzde 50 ve yıllık 1.5 milyon 
liraya kadar desteklenecek.

Dijital pazar yeri tanıtım desteği 
kapsamında, şirketlerin, e-ihracat 
konsorsiyumlarının ve perakende e-
ticaret sitelerinin, yurt dışı pazar yer-
leri üzerinden gerçekleştirdiği dijital 
reklam üzerinden dönen toplam satış-
larının yüzde 20’sini aşmayan dijital 
pazar yeri tanıtım giderleri için yüzde 
50 oranında her pazar yeri için 3 yıl 
destek verilecek. Bu destek, şirketle-
rin kademelerine göre yıllık 7 milyon 
500 bin lirayı, perakende e-ticaret 
siteleri için yıllık 15 milyon lirayı, e-
ihracat konsorsiyumları için yıllık 25 
milyon lirayı geçemeyecek.

e-İhracat tanıtım desteği olarak 
da e-ihracat konsorsiyumları, pera-
kende e-ticaret siteleri, B2B plat-
formları ve pazar yerlerinin, kararla 
belirlenen tanıtım faaliyetleri hariç, 
Bakanlıkça belirlenen diğer pazar-
lama faaliyetlerine ilişkin giderleri 
yüzde 50 ve her ülke için 3 yıl süre-
since desteklenecek.

Sipariş karşılama hizmeti ve de-
po kira desteği olarak da şirketlerin, 
e-ihracat konsorsiyumlarının, pera-
kende e-ticaret sitelerinin ve pazar 
yerlerinin ilgili ülkedeki toplam e-
ticaret satışlarının yüzde 10’unu aş-
mayan sipariş karşılama hizmetlerine 
ilişkin giderlerine yüzde 50 ve her bir 
ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere 
destek verilecek.

Yurt dışı pazar yerleri ve yurt dışı 
pazar yerlerine ilişkin yurt içinde ya-
pılacak entegrasyon hizmetlerine ait 
giderlere, en fazla 6 pazar yeri enteg-
rasyonu için yüzde 50 ve pazar yeri 
başına 3 yıl süresince, bir entegrasyon 
için en fazla 200 bin liraya kadar des-
tek sağlanacak.

Yurt dışı pazar yerleri üzerinden 
gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pa-
zar yeri komisyon giderleri 3 yıl ve 
yüzde 50 desteklenecek. Bu destek, 
şirketlerin kademelerine göre yıllık 
750 bin lirayı, perakende e-ticaret 
siteleri için yıllık 2 milyon 500 bin 
lirayı, e-ihracat konsorsiyumları için 
yıllık 3 milyon lirayı aşamayacak.

Iadede ücretsiz kargo kalktı
Ticaret Bakanlığı’nın Mesafeli 

Sözleşmeler Yönetmeliği’nde yapılan 
değişikliğe göre, internet üzerinden 
yapılan alışverişlerde yeni bir düzen-
lemeye gidildi. 1 Ekim’den itibaren 
internet üzerinden alınan cep telefo-
nu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlarda 
koşulsuz iade hakkı kalktı. Tüm ürün-
lerde iade için belirlenen süre 14 güne 
çıkarılırken, iade kargoların ücretini 
tüketici karşılayacak. İade yalnızca 
satın alınan ürünün kusurlu olması 
halinde gerçekleşecek.

TICARET Bakanlığı tarafından yü-
rütülecek E-İhracat Destekleri Hak-
kında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-
di. Karar kapsamındaki yararlanıcılar, 
şirketler, e-ihracat konsorsiyumları, 
perakende e-ticaret siteleri, pazar yer-
leri ve B2B platformları (işletmeden 
işletmeye elektronik ticaret kapsamın-
da sipariş alma imkanı sunan aracı hiz-
met sağlayıcı şirketi) olarak sıralandı.

Pazara giriş rapor desteği kapsa-
mında, e-ihracat konsorsiyumları, 

perakende e-ticaret siteleri ve pazar 
yerlerinin yurt dışında e-ticarete iliş-
kin pazara giriş stratejileri ile eylem 
planlarının oluşturulabilmesi ama-
cıyla satın aldıkları sektör, ülke ve 
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