
lamıyla fuar alanına taşınması 
gereken ürünlerin taşınması 
demek. Bu ürünlerin taşınma-
sı sırasında birçok detay öne 
çıkıyor. Bu noktada en önemli 
detay ise ürünlerin taşınması 
için zaman planlamasının ti-
tizlikle yürütülmesi gerekiyor. 

FUARCILIK; gerek ulusal 
gerekse uluslararası düzey-
de, son yıllarda oldukça ge-
lişme gösteriyor.

Fuarcılık alanındaki bu ge-
lişmeler, pek çok iş alanındaki 
gelişmeleri de beraberinde ge-
tiriyor. Fuar lojistiği temel an-
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Siz satışla ilgilenin, mal takip, planlama, 
depolama ve dağıtım işlerinizi

Pan Profesyonellerine bırakın...
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Devamı 12. sayfada

Renault Trucks
Excellence Predict İle 
Öngörülmeyeni
Öngörecek
RENAULT Trucks, ön-
görülü bakım onarım söz-
leşmesi olan Excellence 
Predict’i Türkiye’de başlatı-
yor. Türkiye’de bir ticari araç 
üreticisi tarafından ilk defa 
sunulan bu hizmet, araçların 
kullanım süresinin artması-
nı sağlıyor. Renault Trucks 

Hizmet Süresi Direktörü An-
ne-Virginie Nesme Deletre, 
“Avrupa genelinde Excellence 
Predict sözleşmesiyle koru-
nan 15 bin araçta 2019 yılın-
dan bu yana 6 bin 500 arızayı 
öngörerek plansız duraksa-
maların önüne geçtik” dedi.

Devamı 26. sayfada
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LOJISTIKTE en önemli 
noktalardan bir tanesi olan 
depolama, ürünlerin güvenli 
bir şekilde korunmasını ve ko-
lay bir şekilde takip edilmesini 
sağlar. Lojistik ve depolama 
süreçlerinde geliştirilen yeni 
çözümler ile lojistiğin gelece-
ğine yönelik pek çok adım atı-
lıyor. Depo içinde kullanılan 
teknoloji ile hem alandan ta-
sarruf ediliyor hem de istifle-
nen mallara kolayca ulaşılıyor.

YÜKSEK enflasyonun yol 
açtığı potansiyel bir küresel 
resesyon zemini navlun fi-
yatlarını aşağı çekti. Tüketim 
ürünlerine Kovid-19 sonrası 
talep artışının yavaşlaması, 
perakendeciler ve üreticilerin 
de mallarını normalden daha 
erken tedarik etmesinin de 
bu düşüşe katkıda bulundu. 
Global konteyner hatlarının 
haricinde, yeni oyuncuların 
(charter seferler) pazara gir-
meye çalışması da ayrıca nav-
lun seviyelerinin düşmesine 
katkıda bulundu.

LOJISTIK Sektörünün 
devleri için en büyük bu-
luşma noktası logitrans 
2022 hem Türkiye’den hem 
Avrupa’dan hem de yakın 
coğrafyalardan önemli katı-
lımcı kuruluşlara ve şirketle-
re ev sahipliği yapacak. Öte 
yandan 13 yıldır kesintisiz 
olarak devam eden ulusal öl-
çekteki Atlas Lojistik Ödül-
leri 2022 heyecanı logitrans’a 
damgasını vuracak. 

16-18 KASIM’DA
LOGITRANS 
TÜRKİYE
FUARINDAYIZ

Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi
Aksaray Mah. Kennedy Cad. No: 11/1 Yenikapı Etkinlik Alanı, Fatih - İstanbul HALL: 1  STAND: 301

www.evolog.com.tr 

info@evolog.com.tr

 +90 212 999 86 86

Depolarda Hız 
ve Verimlilik 
Artırılıyor

Devamı 6. sayfada

Devamı 20. sayfada

 Devamı 10. sayfada

Navlun 
Fiyatlarında 
Düşüş Devam 
Edecek

logitrans 2022:  
Lojistikte
Dev Buluşma

www.fleetgo.com.tr

Günlük otomatik
araç denetimi

Günlük Araç
Kontrolü
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.ddd dosyalarının
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GPS ile gerçek
zamanlı f ilo takibi

Filo Takibi

Ürünlerin ne zaman teslim 
edilmesi gerektiği, yol durum-
ları ve araç durumları detaylı 
bir şekilde araştırılmalıdır. Bu 
sayede ürünler en doğru za-
manlama ile teslim edilebilir.

Tüm bu işlemler iyi çözüm-
ler sunabilen lojistik şirketleri 
ile mümkün oluyor. Fuarcılık 
alanındaki gelişmeler her geçen 
gün artıyor. Fuarların kısıtlı 
sürelerde gerçekleşiyor olması, 
“güvenlik” unsurunun en az za-
manlama kadar kritik olmasına 
yol açıyor. Fuarlarda hasar gör-
müş, eksik ürün açığını telafi 
etme zamanının kısıtlı olması 
sebebiyle bir hayli zordur.

Fuar Lojistiğinde
‘Zamanlama’
Büyük Önem Taşıyor
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HİB Yönetim Kurulu Üyesi, 
HİB Yük Taşımacılığı ve Lojistik 
Hizmetler Komitesi Başkanı Mu-
rat Baykara başkanlığındaki heyet 
tarafından gündeme getirilen ko-
nular genel olarak sınır geçişlerin-
de yaşanan sorunlar ve beklemeler; 

TICARET Bakanlığı’nda gerçek-
leştirilen toplantıya Hizmet İhra-
catçıları Birliği adına katılan Yük 
Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetler 
Komitesi, Ticaret Bakanı Mehmet 
Muş ve üst düzey bakanlık bürok-
ratlarıyla bir araya geldi.

transit taşımalarda gecikmelere ve 
maddi kayıplara yol açan mevzuat 
kısıtlamaları ile AB ve Orta Asya 
ülkelerine yönelik taşımalarda ya-
şanan transit kotalar ve geçiş ücret-
leri oldu.

Ticaret Bakanı ve heyetiyle ger-

Lojistik Sektörünün
Talep ve Beklentileri
Ticaret Bakanı’na Aktarıldı

melerin tespit edilmesi, mal ve hiz-
met ihracatının artması için HİB 
organizasyonunda ve Gümrükler 
Genel Müdürlüğünün aktif des-
teğiyle çalışmalar yapılacağı ifade 
edildi.

Parsiyel taşımalarda birden fazla 
ithalatçıdan beyanname beklenen 
süreçte 2-4 güne varan boşaltma 
süresinin ihracat ayağında taşıma-
cılar için büyük miktarlarda maddi 
kayıplar yaşanmasına sebep olduğu 
aktarılarak, geçerli mevzuatta ya-
pılacak değişiklikle ‘özet beyanla 
Antrepoya boşaltma yapılmasına 
imkan verilmesi’ talep edildi. Ba-
kan Muş tarafından 2020 yılında 
yapılan mevzuat değişikliğinin ge-
rekçelerinin araştırılması talimatını 
verilerek uygun bulunması halinde 
gerekli mevzuat değişikliğinin de-
ğerlendirilebileceği ifade edildi.

Türkiye’nin transit konumunun 
güçlendirilmesi için Erenköy ve 
Muratbey gümrüklerinin geçici 
depolama kapasitesinin yetersiz 
kaldığı; İstanbul’da bulunan genel 
antrepolara da geçici depolama sta-
tüsü verilmesi halinde kapasite ve 
bekleme sorununun aşılacağı husu-
su katılımcılarla paylaşıldı.

Sarp, Habur, Haydarpaşa sınır 
kapılarında ÖTV’siz akaryakıt 
satılmasına imkan verilmesine yö-
nelik talep yinelenerek; Habur ve 
Haydarpaşa için bu talep not alı-
nırken Sarp’taki sahanın bu uygu-
lamaya müsait olmaması sebebiy-
le, ÖTV siz akaryakıt satışı talep 
edilen sınır kapılarına Çıldır Aktaş 
sınır kapısının eklenmesinin değer-
lendirmeye alındığı iletildi. Sarp Sı-
nır Kapısının bin araçlık TIR parkı 
talebinin Bakanlıkça olumlu karşı-
landığı, fiziki alan ve alt yapı için 
çalışmalara başlanacağı belirtildi.

Kapıkule sınır kapısından İzinli 
Gönderici yetkisi kapsamında ya-
şanan sorunlar ve çözüm önerileri 
Ticaret Bakanı ve heyetiyle payla-
şılarak Bakanlık yetkililerince bu 
sorunun çözümüne yönelik haliha-
zırda çalışma başlatıldığı ve kısa ve 
orta vadeli olarak iki aşamada dev-
reye alınacağı bildirildi.

Kapıkule sınır kapısında Mini-
van/Panelvan statüsündeki araç-
lar kaynaklı yoğunluğun önüne 
geçilmesi amacıyla bu statüdeki 
araçların Dereköy-Malko Tırnova 
sınır kapısına yönlendirilmesi ta-
lebi gündeme getirildi. Bakan Muş 
bahse konu uygulamanın başlaması 
için Dereköy sınır kapısında kantar 
konuşlandırılmasıyla ilgili çalışma-
ların talimatı sonrasında başlatıldı-
ğını aktararak, çalışmaların hızlan-
dırılmasını istedi.

çekleştirilen istişareler sonucunda; 
tüm sınır kapılarında kapsamlı sü-
reç analizleri yapılarak Türkiye’nin 
sınır kapılarından geçişlerin hız-
landırılmasını sağlayacak iyileştir-
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Excellence Predict. Excellence Predict ile araçlarımızdaki olası arızaları 3 hafta ile 
3 ay öncesinden tespit ederek müşterilerimizin hizmet süresini maksimum seviyeye 
çıkartmayı hedefliyoruz. Detaylar için sizi en yakın Renault Trucks Yetkili Bayisine 
bekliyoruz.

Renault Trucks’tan,
önleyici ve öngörülü bakım onarım sözleşmesi: 

renault-trucks.com.tr

PREDICT İLE 
POTANSİYEL
ARIZALARI TABİ Kİ
BU ŞEKİLDE TAHMİN
ETMİYORUZ!

15 ADET SENSÖR 
İLE ARIZA 
GERÇEKLEŞMEDEN 
BELİRLİYORUZ.
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ile LODER arasında iş birliği 
protokolü imzalandı. Öğre-
tim çıktılarını, ders planını, 
ders içeriklerini ve progra-
mın altyapı ihtiyaçlarını be-
lirlemek için 1 Ekim’de İTÜ 
Sosyal Tesis’lerinde LODER 
ve Kütahya Dumlupınar Üni-
versitesi tarafından bir çalış-
tay yapıldı. Çalıştaya UND 
İcra Kurulu Başkan Yardım-
cısı Elif Savrum ve UND Eği-
timlerden Sorumlu icra Ku-
rulu Üyesi Muammer Ünlü 
de katıldı.

Boz: “Nitelikli sürücülere 
ihtiyaç var”

Çalıştayda konuşan Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı 
Ulaştırma Hizmetleri Düzen-
leme Genel Müdürlüğü Ulus-
lararası İlişkiler Daire Başka-
nı Hasan Boz, kamunun, özel 
sektörün ve üniversitelerin 
bir araya geldiğini ve en iyi 
müfredatın belirleneceğine i-
nandığını belirterek, projenin 
kendileri için de çok önemli 
olduğunu söyledi. Boz, “Son 
2 yılda taşımacılık ve lojistik 
bambaşka bir boyut kazandı. 
Son iki yılda ihracat rekorları 
kırıyoruz. Hizmet ihracatın-
da da lojistiğin büyük katkısı 
var. Uluslararası taşımacılık 
yapan firma sayısı yüzde 40 
arttı. Bununu için sevinçliyiz 
ancak sürücü sorunları ne-
deniyle korkularımız da var. 
Şu anda sürücü temininde 
sorunlar yaşıyoruz. Bunun ya-
nında vizeler, beklemeler gibi 
sürücülerin işini zorlaştıran 
sorunlar var” diye konuştu.

Boz, sürücü temini için 
mevcut havuzun kullanılabi-
leceğini ancak asıl ihtiyacın 
nitelikli sürücülerin sektörün 
hizmetine sunulması olduğu-
nu belirterek, “Bu eğitimden 
de beklentimiz bu” dedi.

Büyüközkan: 
“Karayolu taşımaclığına 

destek sağlayacak”
LODER Başkanı Gül-

çin Büyüközkan, eğitim 
programlarının standardize 

edilmesi için faaliyetlerini 
sürdürdüklerini belirterek, 
uluslararası taşımacılığa des-
tek sağlamak için bu prog-
ramı geliştirdiklerini söyle-
di. Sektör için atılan bu ilk 
adımın diğer üniversiteler 
için örnek teşkil edeceğine 
ve ihtiyaca yönelik sürücü-
ler yetiştirileceğine inandık-
larını aktaran Büyüközkan, 
“Yetişmiş karayolu sürücüsü 
büyük ihtiyaç olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu ihtiyaç şu 
anda firmaların özel prog-
ramları ile karşılanıyor. 
Gençler mesleğe ilgi göster-
miyorlar. Teknolojik araç 
kullanılmasına rağmen, vize 
sorunları, beklemeler, toplu-
mun mesleğe bakışı gibi ne-
denlerle ilgi gösterilmiyor” 
diye konuştu.

Özyurt: “Sürücü havuzu 
daralıyor”

Programa destek veren fir-
malardan Mars Logistics’in 
Filo Operasyon Genel Mü-
dür Yardımcısı Erkan Öz-
yurt, eğitimi şoförlükten 
sürücülüğe geçiş için önemli 
bir adım olarak gördüğünü 
söyledi. Sürücülükte yaş or-
talamasının arttığını söyle-
yen Özyurt, “Varolan sürücü 
havuzundaki daralmayı görp 
bunun ilerideki yıllarda daha 
vahim olacağını tespit ettik. 
Yaş ortalaması 60’lara çıktı. 
Bu nedenli Mars Logistics 
Akademi’yi kurduk. Sektör-
de bugüne kadar geleneksel 
yöntemlerle eğitim veriliyor-
du ancak lojistik yaşayan bir 
meslek. Belgeler değişiyor 
her şey yenileniyor. Bizim 
de kendimizi yenilememiz 
gerektiğini düşünerek akade-
mimizi ileriye taşıdık ve pro-
fesyonelleştirdik. Şu nok-
tadan sonra bunu daha da 
geliştirmemiz gerekiyor. 10 
kişi ile hedeflediğimiz gru-
bu 20’li gruplara çıkardık. 
Şimdi 30’lu grupları konu-
şuyoruz. Kadınların da ilgi 
göstermesi bizi sevindiriyor. 

Ekonomik olarak, Türkiye’nin de ara-
larında bulunduğu dünyanın ilk 20 ülke-
si, yılda 90 trilyon dolara dayanan küre-
sel gayrisafi milli hasılanın yüzde 80’ini 
yaratıyor. AB dahil olmak üzere ABD ve 
Çin gibi dev ekonomileri de kapsayan G 
20 ülkeleri, dünya nüfusunun ise yakla-
şık üçte ikisini barındırıyor. Şimdilik 22 
trilyon dolara yaklaşan GSMH’sı ile ABD 
ilk sırada yer alsa da büyük bir nüfus 
potansiyeline sahip olan Çin’in nefesini 
ensesinde sürekli hissediyor. 18 trilyon 
dolarlık bir ekonomi olan ve yüzde 5.5 
büyüme ortalamasına sahip Çin, 2030 
gibi çok uzak olmayan bir tarihte ABD’yi 
yakalama şansına sahip olacak görünü-
yor. Çin geçen yıl yüzde 8.1 büyüyerek 
yüzde 5.5 ortalamasını tutturabileceği-
ni gösterdi. Ancak bu arada ABD’nin de 
yüzde 2.5 düzeyinde büyümesi gereki-
yor. Korona salgını nedeniyle 2020’de 
yüzde 2.8 küçülen ABD ekonomisi geçen 
yıl yüzde 5.9 büyüdü. Ancak ABD ekono-
misi bu yıla resesyon sinyali ile başladı 
ve ilk çeyrekte ekonomi yüzde 1.6 kü-
çüldü. İkinci çeyrekte ise bu düşüş oranı 
yıllıklandırılmış bazda yüzde 0.6 oldu. 
IMF ise bu yıl sonu ABD ekonomisi için 
büyüme tahminini yüzde 2.3’e çekti. ABD 
ekonomisi 2023-2025 arasında artılı bü-
yüme oranlarında seyrederse veya Çin’in 
düşüş eğilimi sürerse bile Çin’in ABD’yi 
yakalaması çok değil, artı 10 yıl sonra 
gerçekleşecek demektir.

Çin ve ABD büyürse doğal olarak dün-
ya ekonomisi de büyüyor. Fakat büyük 
ekonomilerin büyüme rakamlarındaki 
küçük düşüşler bile büyük sıkıntı do-
ğuruyor. Görece istikrarlı ve Çin’e göre 
yarı yarıya düşük büyüme oranlarına 
sahip ABD’ye karşı Çin’in büyüme oran-
larının düşme riski biraz daha yüksek. 
Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı AB 
ülkeleri iken, AB ekonomisi de bu iki 
dev ekonomiye ciddi şekilde bağlı. Bu 
zincirde yer alıp da 2021’de GSMH’sı 
807 milyar dolara yaklaşan Türkiye’nin 
G20’den 21. sıraya düştüğünü gördük. 
IMF Türkiye’nin 2022’de 700 milyar do-
lar ile 23, önümüzdeki yıllarda ise dünya 
ekonomileri arasında 22’inci olacağını, 
ancak 2027 yılında ise 19. sıraya yükse-
leceğini öngörüyor.

Bu istatistik bilgiler bir yana Türkiye, 
küresel değer zincirinde birkaç basamak 
gerileme işaretleri verse de küresel te-
darik zincirinde altın halka durumunda 
olma konumunu koruyor hatta bu özel-
liği daha da güçleniyor. Önce korona 
salgını ardından Rusya’nın Ukrayna’yı 
işgal girişimiyle başlayan savaş eko-
nomik ilişkilerde Türkiye’ye olan tale-
bi artırdı. Fakat kur baskısı altındaki 
ekonominin ihracata yönelik üretiminin 

dışa bağımlı yapısı, beraberinde enflas-
yon ithalatına neden olmaktadır. Yanı 
sıra, içeride kapasite kullanımının ta-
van yapması, dışarıdan gelen taleplerin 
karşılanamaması gibi ilave bir zorluğu 
beraberinde getiriyor. Rusya’ya yönelik 
yaptırımlara katılmayan Türkiye’nin, 
batıdan gelen sıkıştırıcı hamleleri karşı-
lamak gibi ayrı bir zorluğu olduğunu da 
vurgulamalıyız.

Bu gelişmelerle birlikte AB ve ABD’de 
beklenen ekonomik durgunluk, aynı za-
manda Türkiye’nin AB ile ticaretinde de 
durgunluk beklentisini artırmaktadır. 
Çünkü ABD yavaşlarsa AB, AB yavaşlar-
sa Türkiye yavaşlar... Çare olarak Rusya 
ile ticaret görülse de bu pek kalıcı bir 
çözüm gibi durmuyor. Özellikle Rusya’ya 
yönelik taşımalarda yaşanan son geliş-
meler de bunu gösteriyor. 

Dünya ticaretindeki eğilimlerin ilk 
yansıması olan ve bir nevi ekonomilerin 
nabzının tutulduğu lojistik faaliyetler, 
denizlerde düşüşe geçen navlunlarla 
beraber bu yönde bir işaret veriyor. 
Bunun diğer alanlara da yansımaları 
görülecektir. Lojistik üzerinden dünya 
ticaretindeki gelişmeleri okuma yoluna 
gidildiğinde, önümüzde iyi yönetilmesi 
gereken bir süreç var diyebiliriz. Bu sü-
reci daha da iyi görmenin yolu ise ortak 
akla başvurmaktan geçiyor. İşte bu kap-
samda ele alacağımız bir etkinlik, önü-
müzdeki en yakın fırsat olarak duruyor.

16-18 Kasım 2022 tarihlerinde 
21 ülkenin lider lojistik firmalarını 
Yenikapı’da bulunan Avrasya Göste-
ri Merkezi’nde ağırlamaya hazırlanan 
Avrasya bölgesinin lider taşımacılık ve 
lojistik fuarı olan Uluslararası logitrans 
Transport Lojistik Fuarı; bir kez daha, 
dünya ekonomisindeki gelişmelerin ve 
bunların lojistik operasyonlarına yan-
sımalarının ele alınacağı bir ortam ya-
ratacak. Logitrans, özellikle Rusya’dan 
katılan firmaların yoğun ilgiyle karşı-
lanacağı bir atmosferde, her biri kendi 
konusunda uzman konuşmacıların yer 
alacağı etkinliklere de ev sahipliği yap-
maya hazırlanıyor.

BAKIŞ

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

Üniversiteli Sürücü
Dönemi Başlıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 2023-2024 
öğretim yılında “Karayolu Yük Taşıtı 
Sürücülüğü” programı adı altında kamyon 
sürücüleri yetiştirmeye başlayacak. 

LOJISTIK Derneği (LO-
DER) ve Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesi iş birliğinde “Ka-
rayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü” 
adı altında üniversiteli şoför-
ler yetiştirilecek. Ön lisans 
programı 2023-2024 eğitim 
öğretim yılında başlayacak. İş 
bulma garantisi olan okulda 
öğrenciler 15 hafta sektör fir-
malarında staj yapacaklar.

Programın altyapısı ve ders 
planı sektör temsilcilerinin de 
katıldığı çalıştayda görüşüldü.

“Yük Taşıtı Sürücülüğü” 
ön lisans programının 2023-
2024 eğitim öğretim yılında 
açılabilmesi amacıyla Kütah-
ya Dumlupınar Üniversitesi 

Durgunluk Sinyalleri 

11 aday kadın sürücümüz var 
bu da bizi motive ediyor” ifa-
delerini kullandı.

2023-2024 öğretim yı-
lında başlanması planlanan 
program Kütahya Dumlupı-
nar Üniversitesi Sosyal Bi-

limler Meslek Yüksek Oku-
lu bünyesinde yer alacak. 2 
yıllık ön lisans programını 
bitiren öğrenciler Karayolu 
Yük Taşıtı Sürücülüğü diplo-
masına sahip alacaklar. Dip-
loma Avrupa’da da geçerli 

olacak. Öğrenciler son sene 
15 hafta lojistik firmaların-
da staj yapacaklar. Programa 
lojistik firmalar da tam des-
tek verdiği için mezuniyet 
sonrası öğrencilerin iş bulma 
sorunu olmayacak.
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Karayolunda 
Tahammül Sınırda
KAPIKULE Sınır Kapısı’nda son 
günlerde yaşanan TIR kuyrukları-
nı değerlendiren UTİKAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ayşem Ulu-
soy, küresel ekonomideki resesyon 
sinyallerine değinerek ihracatta 
ve lojistik alanda yakaladığımız 
fırsatların daha iyi değerlendiril-
mesi gerektiğini belirtti. Başkan 
Ayşem Ulusoy, “Küresel ekono-
milerin 2023 yılında büyüme tah-
minlerini negatif yönde açıkladığı 
ve özellikle büyük ekonomilerin 
yüksek enflasyon nedeniyle satın 
alma gücü üzerinde giderek artan 
bir baskıyla karşı karşıya kaldığı 
bir dönemde ihracatçımızın sınır 
kapılarında yaşadığı TIR kuyruk-
ları nedeniyle taleplere zamanında 
cevap verememesi kabul edilemez 
bir durumdur” diye konuştu.

Başkan Ulusoy, Bulgaristan üze-
rinden Avrupa’ya açılan en önemli 
sınır kapımız Kapıkule’de ise du-
rumun daha da vahim olduğunu, 
burada oluşan TIR kuyruğunun 
bu sabah itibarıyla ithalat yönün-
de 20 km’yi bulduğunu belirtti. 
UTİKAD Başkanı Ayşem Ulu-
soy, “AFAD geçtiğimiz günlerde 
TIR şoförlerinin yaşadığı zorlu 
koşullar nedeniyle erzak yardımı 
yaptı. Bu tablo gayriinsani bir hale 
dönüştü. Ayrıca sınır kapılarında 
bekleme süreleri yaklaşık 90-100 
saat, araç sayısı ise 1500 civarında. 
Giderek zorlaşan koşullar nede-
niyle şoförlerin iş bırakmaların-
dan da endişe duyuyoruz” dedi.

Ayşem Ulusoy, Rusya-Ukrayna 
savaşının artış eğiliminde olan ya-
kıt fiyatları üzerinde olumsuz etki 
oluşturduğunu, lojistik sektörü-
nün artan yakıt maliyetlerinden en 
çok etkilenen sektörlerin başında 
geldiği tespitini yaparak açıklama-
sına şöyle devam etti; “Artan yakıt 
fiyatları ulaştırmanın en önemli 
maliyet kalemi. Sınır kapılarında 
yaşanan bekleme süreleri haliha-
zırda yükselen maliyetleri daha 
da yukarı çekmektedir. Avrupa’ya 
gerçekleştirilen her lojistik faali-
yet ülkemiz açısından son derece 
önemli. Avrupa artan enerji mali-
yetleri ile mücadele yolları arıyor 
ve üretimlerinde daralma söz ko-

nusu. Biz Avrupa’nın en önemli 
tedarikçilerinden biriyiz. Ülkemiz 
pandemi ile tedarikte gösterdiği 
çeviklikle ön plana çıktı. Hızlı ve 
zamanında tedarik sektörümüz 
açısından olmazsa olmazımız an-
cak sınır kapılarında yaşanan bu 
tablo tedarikte imzamız haline 
gelebilecek iddiamızı zayıflatıyor.

Sınır kapılarındaki uzun bekleme süreleri Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Türkiye’den 
yapılan transit ve ihracat operasyonlarındaki artışı sekteye uğratıyor ve ülkemizin 
lojistikte yakaladığı ivmelenmeyi engelliyor. Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarında 
bekleme süreleri 100 saati bulurken, oluşan 25 km’lik TIR kuyruğu ülkemizin lojistikte 
yakaladığı fırsatları ve tedarikte imzamız haline gelebilecek iddiamızı zayıflatıyor. 

UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy
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geçilmiş oldu. Depo sistem-
lerine yapılan yatırımlar depo 
sistem teknolojilerinin önemi 
büyük ölçüde arttırdı. 
Akıllı depo sistemine geçiş ile, 

sağlayan depolarda hizmet 
sunduklarının altını çizdi.

Omsan Logistics olarak, 
İstanbul, İzmir, Ankara ve 
Bursa illerinde toplam 11 de-
po ile hizmet verdiklerini be-
lirten Payla, “Depolarımızın 
toplam yüz ölçümü 160 bin 
metrekare, ancak bu yıl açma-
yı planladığımız yeni depolar 
ile bu rakamı 250 bin metre-
kareye çıkarmayı hedefliyo-
ruz. Gümrüklü saha hizmeti 
ile beraber depo operasyonla-
rında sipariş hazırlama, depo-
lama, katma değerli hizmetler 
gibi ihtiyaca yönelik tüm hiz-
metleri sunuyoruz” dedi.

Odaklandıkları sektörler 
ve müşteri portföyleri içeri-
sinde demir-çelik, otomotiv 
ve yedek parça, tekstil-pera-
kende, telekomünikasyon, 
kimya sektörlerinin bulun-
duğunu vurgulayan Payla, 
“Müşterilerimize uçtan uca 
hizmet verirken yurt dışın-
dan ürünlerini alıp; nakliye, 
antrepo, depo ve dağıtım hiz-
metleri ile beraber entegre, 
uçtan uca çözümler sunuyo-
ruz. Omsan Logistics olarak 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına 
ve sektörlerine özel çözümler 

DÜNYANIN içinde bulun-
duğu hızla gelişen dijital dö-
nüşümle işletmeler yenilikçi, 
maliyetlerin düştüğü, müşteri 
ihtiyacını bilen ve yanıt veren 

45 yıla yakın tecrübesi ve 
entegre hizmetleriyle sektö-
rün birçok alanındaki öncü 
konumunu sürdüren Omsan 
Logistics,  depolama faaliyet-
leri kapsamında müşteri ihti-
yaçlarını doğru ve hızlı analiz 
ederek, iş süreçlerine özel 
operasyonel gereksinimlerini 
belirleyip, yenilikçi teknolo-
jilerle ve konusunda uzman-
laşmış ekiple çözüm sunmayı 
öncelikleri arasında görüyor.

Firma, hizmet verdikleri 
firmaların ürün çeşitliliğine 
bağlı olarak, uygun depolama 
alanları oluşturup, yüksek a-
naliz güçlerini de kullanarak, 
konvansiyonel raf sistemleri, 
dar koridorlu raf sistemleri, 

optimum çözümler bulan a-
kıllı sistemlere geçti. Bu geçiş 
ile birlikte lojistik faaliyetinin 
en önemli aşamalarında olan 
depolamada yeni bir dönem 

drive-in raf sistemleri, meza-
nin raf sistemleri ve otomas-
yon çözümlü depolama alan-
ları tasarlayıp gerek serbest 
depolarında gerekse gümrük-
lü sahalarında kullanıma ha-
zır hale getiriyor. 

Şirketin E-Lojistik, De-
polama ve Dağıtım Direk-
törü Canan Payla, Omsan 
Logistics’in mevcut depola-
rı ve depo içi sistemlerinde 
kullandıkları teknolojilerini 
KargoHaber’e anlattı.

Canan Payla, farklı sek-
törlere yönelik geliştirdikleri 
nitelikli depo altyapıları ile 
ürün muhafazasını üst sevi-
yede tutarak, gerekli her türlü 
yasal ve müşteri standardını 

gerçekleştiriliyordu. E-
ticaretin hızlı büyümesi ve es-
nek teknolojiye yönelik artan 
talep, AGV’lerin limitlerini 
ortaya çıkarttı.

Günümüzde depo otomas-
yonu, depolarda bağımsız 
olarak gezinen ve çalışanlara 
yardımcı olan otonom mobil 
robotlar (AMR’ler) tarafın-
dan gerçekleştiriliyor. Bu tek-
nolojiler e-ticarette siparişle-
rin tamamlanması için kritik 
önem taşıyor. 

Depolama süreçlerinde yer 
alan tüm işlevlerin etkinliğine 

robotik çalışmalarının arta-
cağını, otomasyon sistemleri 
ile daha verimli operasyon 
süreçlerinin ortaya çıkacağını 
öngörüyoruz.”

Canan Payla, “Özellikle ki-
ra ve tesis maliyetlerinde met-
rekare fiyatları yükseldiği için 
mevcut alanları daha verimli 
kullanabilmek adına otomas-
yon teknolojileri / karanlık 
depo / miniload sistemleri-

yönelik süreçlerin verimli ol-
ması noktasında anlık ve gerçek 
verilere ihtiyaç duyuluyor. Bu 
güvenilir veriler ise depolarda 
ancak bilgi teknolojilerinin 
kullanılması ile oluyor. Özellik-
le küreselleşmenin etkisi ile ya-
pısal olarak değişen piyasalarda 
depolamanın etkin ve verimli 
kullanılması, depolamanın 
maliyet kalemi olmaktan ziya-
de kârlılığa katkı sağlayan bir 
fonksiyon haline gelmesi nok-
tasında bilişim sistemlerinin ve 
bilgi teknolojilerinin etkin ola-
rak kullanılması gerekiyor.

nin giderek daha da yaygın-
laşacağını düşünüyoruz. Bu 
şekilde hacim kullanımı da 
daha verimli hale gelecek. 
Süreçleri olabildiğince oto-
matize etmek hem verimliliği 
hem de sürdürülebilirliği ar-
tıracak. Buna paralel olarak 
hizmet alan firmalar da daha 
uzun vadeli projelerde lojistik 
firmaları ile iş ortaklıklarına 
gidecek.” dedi.

depolama ve boşaltma sistemin-
de zaman kısaltılmış, hatasız 
ürün sevkiyatı gerçekleştirilmiş, 
ürünlerin zarar görmesi, stok 
takibini ve depodaki hareket-
lerin uzaktan izlenmesi, düşük 
maliyet, iş güvenliği, muhasebe 
ile entegre edilmesi açısından 
avantajlar elde edilmiştir.

Yakın zamana kadar depo 
otomasyonu, malzeme taşıma-
sı gibi görevleri tamamlamak 
için önceden tanımlanmış yol-
lara ve insan operatörlere ihti-
yaç duyan otomatik yönlen-
dirmeli araçlarla (AGV’ler) 

geliştirip, otomasyon tekno-
lojilerinden faydalanıyoruz. 
Farklı sektörlere yönelik ge-
liştirdiğimiz nitelikli depo 
altyapılarımız ile ürün mu-
hafazasını üst seviyede tuta-
rak, gerekli her türlü yasal ve 
müşteri standardını sağlayan 
depolarda hizmet veriyoruz” 
diye konuştu.

Operasyonlarında her za-
man en yüksek şeffaflığı ve 
verimliliği sağlamak adına; 
müşterileri ile entegrasyon 
içinde, onlara özel çözümler 
ürettiklerini belirten Payla 
sözlerine şöyle devam etti: 
“Dijital altyapımızla koliden 
palete kadar her hacimde 
ürünün takibini, barkod ve el 
terminali ile teslimat bilgile-
rinin anlık olarak paylaşılma-
sını sağlarken picker, reach-
truck, forklift, turret truck 
gibi operasyonda ihtiyaç 
duyulan tüm ekipmanlardan 
faydalanıyoruz. Böylece müş-
terilerimize özel otomasyon 
teknolojilerini devreye alarak 
uçtan uca sürdürülebilir çö-
zümler sunuyoruz.

Tüm sektörlerde ve iş 
kollarında olduğu gibi de-
polamada da dijitalleşme ve 

Gelişen Akıllı
Depo Sistemleri 
Depolama Hizmetlerine
Hız Katıyor

OMSAN LOGISTICS DEPO VE ANTREPO HIZMETLERI 
ILE ÇÖZÜM ORTAĞI OLMAYA DEVAM EDIYOR

Birinci sayfadaki haberin devamı



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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Akyıldız, “Depolarımız özel-
likle e-ticarete konu tüm sek-
törler göz önüne alınarak 
yapılandırıldı. Bu 
sebeple birçok 
müşteriyi ba-
r ı n d ı r m a 
kapasitemiz 
var. Haliha-
zırda sektö-
rünün önde 
gelen oyuncula-
rına hizmet veriyo-
ruz. Tesisler kurulurken 
Horoz Lojistik’in 80 yıllık 
tecrübesinden hareketle, 
sektörün dinamizmi, darbo-
ğazları düşünülerek hayata 
geçiriliyor. Büyüyen e-ticaret 
hacmiyle birlikte müşterile-
rinde lojistik firmalarından 
beklentileri değişti. Değişen 
piyasa dinamiklerinde başarı-
lı olmanın yolu da bu beklen-
tileri tam manasıyla karşılaya-
bilmekten ve lojistik kaynaklı 
müşteri şikayetlerini ortadan 
kaldırabilmekten geçiyor. Biz 
de müşteri memnuniyetine 
değer veren, sipariş verilen ü-
rünlerin son kullanıcıya hızlı 
ve doğru şekilde ulaşmasını ö-
nemseyen ve tüm bu süreçleri 
şeffaf bir şekilde takip etmek 
isteyen firmaları hedefleyerek 
hizmet vermekteyiz. Böyle-
likle, siparişlerin çok yüksek 
sayılara çıktığı ve lojistiğe 
konu şikayetlerin fazlalaştığı 
özel günlerde dahi iş akışını 

“HOROZ Lojistik olarak 
kendimizi ‘Entegre Lojistik 
Çözüm Ortağınız’ sloganıy-
la tanıtıyoruz” diyen Horoz 
Lojistik Depo Operasyon 
Direktörü Mehmet Akyıldız, 
yurtiçi ve yurtdışı taşıma, 
konvansiyonel ve e-ticaret 
depolama, dağıtım, montaj 
ve ihracat iş süreçlerini içeren 
bir yapılanmaya sahip olduk-
larını söyledi.

Lojistik sektöründe 80’inci 
yılını kutlayan Horoz Lojis-
tik günümüzde, ortaklarının 
tedarikçisinden müşterisinin 
müşterisine kadar olan süreç-
te entegre lojistik hizmetler 
sunarak iş ortağının rekabet 
gücüne katkı sağlamayı he-
defleyen bir lojistik şirketi 
olarak hizmet veriyor. 

Mevcut depoları, bölgesel 
dağılımları ve toplam kapa-
siteleri hakkında bilgi veren 

Mehmet Akyıldız, “Yurtiçi 
Komple Taşıma, Depolama 
ve Dağıtım, E-Ticaret Lo-
jistiği, Mikro ve E-İhracat, 
E-Ticaret Depoculuğu, Mo-
bilya Montaj ve Satış Sonrası 
Hizmetler, Uluslararası Ka-
rayolu ve Demiryolu Taşıma-
cılığı ve Fransız Ortağımız 
Bollore Logistics ile Deniz-
yolu ve Havayolu Forwarding 
Hizmetleri, Konteyner Dahi-
li Taşımacılığı ve Proje Kargo 
Taşımacılığı alanlarında faali-
yet göstermekteyiz.

Yurt içinde 34 ilde, 67 
lokasyonda yer alan lojistik 
merkezlerimizde toplam 389 
bin 117 m2’lik depolama 
alanımız mevcuttur. Yüzde 
50’si Marmara Bölgesi, yüz-
de 20’si Ankara, yüzde 30’u 
ise diğer bölgelerimizde bu-
lunmaktadır.

Horoz Lojistik olarak ken-
dimizi “Entegre Lojistik Çö-
züm Ortağınız” sloganıyla 
tanıtıyoruz. Bu ifadeye yakı-
şır şekilde; yurtiçi ve yurtdı-
şı taşıma, konvansiyonel ve 
e-ticaret depolama, dağıtım, 
montaj ve ihracat iş süreçle-
rini içeren bir yapılanmaya 
sahibiz.” dedi.

Depolarında, ağırlıklı ola-
rak Beyaz Eşya, Hazır Giyim, 
Küçük Ev Aletleri, Tekstil, 
Isıtma-Soğutma Sistemle-
ri gibi çok çeşitli alanlarda 
hizmet verdiklerini belirten 

ölçüm tartım kameraları, sen-
sörler ve tüm bunlara entegre 
edilmiş sürekli geliştirilen ya-
zılım sistemlerimiz mevcut.”

Yakın dönemde e-ticaret 
depolarını devreye aldıklarını 
ifade eden Akyıldız, “Depo-
muz entegre konveyör hatlar, 
yapay zeka ve uçtan uca sis-
temlerle 3PL alanındaki bu 
özelliklere sahip ilk tesistir. 
Bu sayede müşterilerimizin 
sipariş karşılama kapasitele-
rini artırdık. Özel günlerde-
ki yüksek sipariş sayılarında 
ortaya çıkan son kullanıcı 
memnuniyetsizliklerini; yü-
rüttüğümüz operasyonla dü-
şürdük. Tüm süreçleri müşte-
rilerimize anlık raporlayarak 
şeffaf bir süreç yürütüyoruz.

Böylelikle, ürünlerin depo-
ya giriş yapıp en verimli nok-
taya adreslenmesinden, sipariş 
düştüğünde hızlı ve doğru 
toplanmasına, personelleri-
mizin yaptıkları işleri daha 
verimli şekilde yerine getir-
mesinden, birbirleriyle daha 
uyumlu çalışmalarına dek tüm 
süreçlerde tıkanma oluşabi-
lecek noktaları yapay zekayla 
çözüme kavuşturmaktayız.

Yönetim sistemlerinde 
birden fazla yazılım kulla-
nıyoruz. Bunların içerisinde 
yabancı kaynaklı olup bizim 
tarafımızdan geliştirileni de, 
direk sıfırdan kendi ekipleri-
miz tarafından yaratılanı da 
mevcut. Bu yazılımlar, bizim 
doğru ve etkin operasyon yü-
rütmemiz için vazgeçilmez-
dir” diye konuştu.

“Dijital dönüşümün tüm 
sektörleri kapsayan zorunlu 
bir süreçtir” diyen Mehmet 
Akyıldız sözlerini şöyle ta-
mamladı:  “Bizim sektörü-
müz de çok canlı ve hare-
ketli olduğundan operasyon 
süreçlerinin de bu hıza ayak 
uydurması zorunludur. Bu 
noktada sürekli öğrenen ve 
otomasyon sisteminin ve-
rimliliğini artıran yapay zekâ 
uygulamaları devreye gir-
mektedir. Depo içi operas-
yon süreçlerinin otomasyon 
sistemlerine dönüştürülmesi 
ve tahminleme modelleriyle 
önden sipariş planlanması 
yakın gelecekte sektörümü-
zün teknolojik gelişmeleri 
arasında önemli bir yere sa-
hip olacaktır.” 

etkin bir 
ş e k i l d e 
yöneterek; 

doğru, hızlı 
ve şeffaf bir 

depo açığını ka-
pattık” diye konuştu.

Mehmet Akyıldız sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Depoları-
mızda; Elektrikli Transpalet, 
Reachtruck, Dar Koridor Ma-
kinesi, Forklift, Konveyör ve 
Asansör gibi işimizi kolaylaş-
tıran, hızımızı arttıran gerek-
li tüm ekipman ve sistemler 
kullanılmaktadır. Kullanaca-
ğımız ekipmanları belirlerken 
yürüttüğümüz işleri en etkin 
şekilde karşılayacak ürünleri 
tercih ediyoruz. Bundan do-
layı yerli ve yabancı sistemleri 
bir arada kullanıyoruz. Önce-
liğimiz yerli ürünler olmakla 
beraber bizim için olmazsa 
olmaz olan; ekipmanları ope-
rasyonel olarak en etkin şekil-
de kullanabilmektir. 

Depo içerisinde kullandı-
ğımız robotik süreçler, 2022 
çalışmamıza göre insan gücü 
ihtiyacımızın yüzde 39’unu 
sağlamaktadır. Konveyör hat-
ları, yüksek kapasiteli akıllı 

hazırda antrepo olarak kullan-
dığımız alanımız ise 10 bin m2 
civarındadır.

Taşıma hacmimizin önem-
li bir miktarını oluşturan pe-
rakende sektörü, depolama ve 
lojistik süreçlerimizde de öne 
çıkan sektörü temsil etmek-
tedir. Ağırlıklı hazır giyim 
sektörü olmakla beraber aynı 
zamanda gıda ve mobilya & 
dekorasyon sektörü diğer hiz-
met verdiğimiz müşteri seg-
mentimizdir” dedi.

Tüm depolarında en etkin 
ve efektif şekilde alanları kul-
lanmak adına tasarlanmış ve 
her depoya özel üretilmiş olan 
raf sistemleri bulunduğunu 
vurgulayan Kalenderoğlu, 
“Bu sayede farklı ürünleri 
en optimum seviyede depo-

KURULDUĞU 1997 yılın-
dan buyana 5 kıtada 100’den 
fazla iş ortağı ile lojistik çö-
zümler üreten Galata Taşı-
macılık, depolarında kullan-
dıkları son teknoloji altyapı, 
IT departmanı ve gelişmiş 
raf sistemleri ile ürünlere 
yönelik spesifik (özel) depo-
lama hizmeti sunuyor. Palet-
leme, ambalajlama, paketle-
me, elleçleme, etiketleme ve 
Türkiye çapında dağıtım 
hizmetleriyle entegre olarak 
iş devamlılığı sağlan Galata 
Taşımacılık, ihracata yönelik 
ürünlerin, yükleme öncesi 
sipariş birleştirme, barkotla-
ma, etiketleme ve paletleme 
hizmetleri veriyor. 

Tüm depolarda alanları en 
etkin ve efektif şekilde kullan-

mak adına tasarlanmış ve her 
depoya özel üretilmiş olan raf 
sistemleri bulunduğunu söy-
leyen Galata Taşımacılık Yö-
netim Kurulu Başkanı Aram 
Kalenderoğlu, depolarında 
kurguladıkları giriş ve çıkış 
rampaları ile kendi yazılımla-
rı sayesinde sürdürülebilir bir 
operasyon akışını sağladıkla-
rını kaydetti.

İstanbul, Bursa, Ankara ve 
İzmir ofislerinde toplam 35 bin 
M2’ye yakın bir depolama alanı 
üzerinde faaliyetlerini sürdür-
düklerini belirten Kalenderoğ-
lu, “Kısa bir zaman içerisinde 
bu kapasitemizi 50 bin çıkarma 
çalışması içindeyiz ve aynı za-
manda Mersin ve Antalya’da da 
yeni depoları kurmaya yönelik 
çalışmalar yapmaktayız. Hali-

zı yürütüyoruz” diye konuştu.
Sektörde teknolojik geliş-

melerin çok hızlı ilerlediğini 
söyleyen Aram Kalenderoğ-
lu sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Türkiye’de en önemli konu 
doğru depoyu kurgulayacak, 
inşaa edecek ve altyapısı ta-
mamlanmış bölgelerin az 
olması. Beraberinde depo ya-
tırımının çok yüksek olması 

genelde teknolojik yatırımı 
ikinci plana atmakta ve iş gü-
cü ihtiyacını ön plana çıkar-
makta. Bu noktada iş gücü ile 
alakalı da sıkıntı var çünkü 
kalifiye ekip arkadaşları bul-
mak zor. Sektörde bu konuda 
yetişen insan sayısı maalesef 
çok az. Her ne kadar şu anda 
teknolojik alt yapıyı öne çıka-
racak adımlar atmak istiyor 
olsak dahi, birden fazla sek-
töre hizmet ediyor olmamız, 
her sektörün ihtiyaçları ile 
beraber sistemlerinin de fark-
lı olması standartizasyonun 
önünde bir engel olarak ka-
lıyor. O sebeple mevcut alan 
optimizasyonuna, kalifiye iş 
gücüne ve farklı kabiliyetlere 
sahip makine yatırımına ön-
celik vermekteyiz.”

lama imkanını yakalıyoruz. 
Bununla beraber gerek raflar 
arası gerek depo içerisinde 
farklı kaldırma kapasiteleri ve 
manevra kabiliyetleri esnek 
ekipmanlardan oluşan ve yüz-
de 100 elektrikle çalışan bir 
ekipman parkuru ile operas-
yonlarımızı sürdürmekteyiz. 
Temel olarak raf sistemimiz, 
depolarımızda kurguladığı-
mız giriş ve çıkış rampaları ile 
kendi yazılımımız sayesinde 
sürdürülebilir bir operasyon 
akışını sağlamaktayız.

Geliştirilmiş ve her depoya 
göre tasarlanmış raf sistemi-
miz ile farklı ekipmanlardan 
oluşan istif makinelerimiz sa-
yesinde yazılım - ekipman ve 
insan gücü arasında dengeli 
bir sistem ile operasyonlarımı-

Galata Taşımacılık 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Aram Kalenderoğlu

GALATA TAŞIMACILIK DEPOLARA ÖZEL 
RAF SISTEMI ILE ALANDAN TASARRUF SAĞLIYOR

HOROZ LOJISTIK 
DEPO FAALIYETLERINI
TEKNOLOJIK SISTEMLERLE
ILERI TAŞIYOR

Horoz Lojistik 
Depo Operasyon Direktörü 

Mehmet Akyıldız
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı tarafın-
dan Konya’da düzenlenen İklim 
Şurası’nın Sonuç Bildirgesi yayım-
landı. Türkiye’nin iklim değişikli-
ğine uyum sürecine hızlıca adapte 
olabilmesi ve uluslararası ölçekteki 
taahhütlerini yerine getirebilmesi 
için eylem planına dahil edilen alan-
lar arasında enerji ve ulaşım sektörü 
de yer aldı.

Sabancı Üniversitesi Mühen-
dislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Endüstri Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Ça-
tay, Anadolu ajansı muhabiri Gül-
seli Kenarlı’ya yaptığı açıklamada, 
küresel sera gazı salımının yüzde 
17’sinin, karbon salımının ise yüzde 
20’sinin ulaşım ve taşıma faaliyetle-
rinden kaynaklandığını belirtti.

Ulaşım sektöründe küresel kar-
bon salımının 2019’da yaklaşık 8,5 
milyar tonken, 2020’de 7,2 milyar 
tona düştüğünü ve yaklaşık yüzde 
10’luk gerilemenin büyük oranda 
pandemi kaynaklı olduğunu ifa-
de eden Çatay, 2021 yılı rakamları 
açıklandığında, salgın etkisinin za-
yıflamasıyla salımın arttığının görü-
leceği tahmininde bulundu.

Çatay, Türkiye’nin ulaşımdaki 
karbon salımıyla ilgili ise şu bilgile-
ri paylaştı: “Türkiye’de yaklaşık 85 
milyon ton olan ulaşım kaynaklı 
karbon salımının yüzde 90’a yakı-
nı karayolu ulaşımına, yüzde 70’i 
ise karayolu yük taşımacılığına da-
yanmaktadır. Mevcut politikaların 
devamı halinde 2050 yılına kadar 
karbon salımının 120 milyon tona 
ulaşması beklenmektedir. Bu süreçte 
bireysel ve toplam taşıma araçların-
dan kaynaklanan karbon salımında 
önemli bir artış öngörülmezken yük 
taşımacılığında karbon salımının 
75 milyon tona yükseleceği tahmin 
edilmektedir.”
Çatay: “Türkiye gerekli altyapıya, 
insan gücüne ve kapasiteye sahip”

Ulaşımın karbonsuzlaşmasının, 
temelde enerji üretiminin karbon-
suzlaşmasına bağlı olduğunu vur-
gulayan Çatay, “Yakın gelecekte 
sıfır karbonun mümkün olmadığı 
açık. Belirlenen net sıfır emisyon 
hedefleri 2050 ve sonrasına yönelik. 
Ulaşımda gerekli dönüşüm sağlanır 
ve güneş, rüzgar gibi sürdürülebilir 
enerji kaynaklarının toplam enerji 
üretimindeki payı artırılırsa 2050 
yılı itibarıyla Türkiye’de ulaşımın 
karbonsuzlaşması mümkün olacak-
tır.” diye konuştu.

Deniz ve demir yolu gibi ulaşım 
alanları için yeşil ulaşım sistem-
lerine yönelik uygulamalar teşvik 
edilse de fosil yakıt tüketimine 
dayanan kara yolu ulaşımının 
önemli bir pay tutmaya devam 
edeceğini söyleyen Çatay, dünya-
daki gelişmiş ülkelerin fosil yakıta 

olan bağımlılığı azaltmak amacıyla 
radikal adımlar attığını, ulaşım ve 
taşımanın deniz ile demiryoluna 
kaydırılmasında ve kara yolların-
daki elektrikli araç dönüşümünde 
Türkiye’nin daha hızlı hareket et-
mesi gerektiğini söyledi. 

Boğaziçi Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 

Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Cem Avcı da ulaşımla ilgili plan-
larda emisyon azaltımına katkı ve-
recek AUS uygulamalarının hayata 
geçirilmesinin önemine dikkati çe-
kerek, şöyle konuştu: “Bu ana fikir-
den sonra politika kararları mevcut 
ulaştırma modlarının değişimin-
den tutun, kentlerde yük ve yolcu 

taşımacılığı için sıfır veya düşük 
emisyonlu ulaşım türlerinin tespiti, 
kentsel ölçekte ulaşım emisyon azal-
tımı planlaması, alternatif yakıtların 
geliştirilmesine kadar bir çok karar-
lar dizisi İklim Şurası’nda ortaya 
konuldu. Detaylı eylem planlarının 
yapılması için sağlam bir çerçeve 
oluşturulduğuna inanıyorum.”

Ulaşımda Sıfır Karbona Giden Yol
Sürdürülebilir Enerjiden Geçiyor
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dımcısı Ekin Seren Ünsaç, “lo-
gitrans bu yıl her zamankinden 
daha güçlü bir odak noktası 
olarak büyük bir ilgi çeki-
yor” diyerek şunları söyledi: 
“Dünyada tüketim hacminde 
önemli bir büyüklüğü oluştu-
ran Avrupa ve batı bloku pan-
demi sürecinde yer yer kopan 
dünya tedarik zincirine şimdi 
çok daha stratejik bir gözle 
bakıyor. Türkiye’nin konumu, 
tüm coğrafyalara olan erişim 
olanakları, lojistik alt yapısı 
ve kendi sektörlerinde yetkin 
şirketleri ile çok daha önemli 
hale geldi. Türkiye sadece bir 
bölgesel çözüm merkezi değil, 
tesisleri, depoları, karayolla-
rı, deniz ve hava limanlarıyla 
dünyanın lojistik hub’larından 
biri olma yolunda.”

Ürün ve hizmetlerin 
buluştuğu zengin bir 

pazaryeri
“Batı dünyası ve yakın 

coğrafyalar Türkiye’yi ye-
niden keşfediyor” diyen 

LOJISTIK sektörüne yöne-
lik devlet destekleri konusun-
da danışmanlık veren İnova-
kademi ve dijital pazarlama 
konusunda uzman olan Mul-
tiligo, Türkiye’deki lojistik 
sektörüne destek sağlamak 
üzere güçlerini birleştirdi.

İnovakademi Genel Mü-
dürü Gökhan Erol, lojistik 
sektörüne yönelik yeni dev-

let destekleri hakkında de-
tayları paylaştı. Desteklerin 
lojistik ve taşımacılık hiz-
metleri sektöründe faaliyet 
gösteren şirketler için geçerli 
olduğunu söyledi. Erol, rek-
lam, tanıtım, fiziki ve sanal 
fuarlar, sektörel ticari he-
yetleri kapsamındaki destek 
başvurularının faaliyetin 
bitiminden itibaren belirli 

süreler içerisinde yapılması 
gerektiğini söyledi. 

Multiligo İş Geliştirme 
Direktörü Barış Yaşbala’ya 
göre lojistik sektöründeki 
şirketler dijital pazarlama 
ile yeni pazarlara ulaşabi-
lir. Yaşbala, şirketlerin hem 
Google hem de LinkedIn 
gibi profesyonel sosyal ağ-
ları kullanarak yurtdışın-

da iş ortağı bulabilmelerin 
mümkün olduğunu söyledi. 
Ayrıca iki şirketin sektör-
deki şirketlerin büyümesine 
yardımcı olmak için birlikte 
çalışacağını aktardı.

İnovakademi ve Multiligo, 
lojistik sektörünü destekle-
meye ve Türk şirketlerinin kü-
resel pazarda başarılı olmala-
rına yardımcı olmaya kararlı.

PANDEMININ ardından 
ilk kez fiziksel katılımla ger-
çekleşen logitrans 2021 çok 
yüksek bir katılımcı sayısı 
ile gerçekleşirken, bu fuarın 
yarattığı sinerji 2022 logit-
rans için de büyük bir talep 
patlaması yarattı. Fuarda 
oluşan katılımcı memnuni-
yeti sayesinde logitrans sergi 
alanlarının önemli bir kısmı 
fuar süresince katılımcılar 
tarafından sözleşmeye bağ-
landı. Fuar ziyaretçilerini ve 
katılımcıları tüm alanları do-
lu olarak karşılayacak.

Lojistik Sektörünün dev-
leri için en büyük buluşma 
noktası logitrans 2022 hem 
Türkiye’den hem Avrupa’dan 
hem de yakın coğrafyalardan 
önemli katılımcı kuruluşlara ve 
şirketlere ev sahipliği yapacak.

Avrupa ve Asya arasındaki 
kıtalararası tedarik zincirinde 
iş ilişkileri kurabilmek için en 
uygun platform olarak kabul 
edilen ‘Uluslararası logitrans 
Transport Lojistik Fuarı 16-
18 Kasım 2022 tarihlerinde 
kapılarını bu kez Yenikapı 
Fuar alanında açıyor.

logitransa bu yıl 18 ülke 
katılıyor. Bu ülkeler Avustur-
ya, Belçika, Çin, Çekya, Mı-
sır, Estonya, Fransa, Almanya, 
İtalya, Kazakistan, Letonya, 
Rusya, İspanya, Hollanda, 
Türkiye, Türkmenistan, Birle-
şik Arap Emirlikleri, Birleşik 
Krallık olarak açıklandı. Fu-
arda 4 ülke, Almanya, Çekya, 
Rusya, Letonya ise pavillion 
olarak temsil edilecek.

Uluslararası katılım 
Fuara her biri kendi ala-

nında isim ve marka yapmış 
152 katılımcı kuruluş katılı-
yor. logitrans’ın katılımcıları 
arasında Sarp, Arkas, Galata, 
Evolog, Omsan, Karınca, Ulu-
soy, Tırsan gibi dev isimler yer 
alırken, Turkish Cargo yine 
logitrans’ın vitrin katılımcıla-
rından biri olacak. Fuarın Tür-
kiye dışından katılan kuruluş-
lar arasında yine dev isimler 
yer alıyor. Fuarın yabancı 

katılımcıları arasında DFDS, 
Kazakhstan railways, Qatar 
Airways, Lufthansa Cargo, 
Port of Trieste, DSV, Port of 
Toulon, Port of Marseille gibi 
önemli isimler alacak. Alman 
Pavilyonunda ise Dachser, 
Hessers gibi dünya markaları 
fuarda temsil edilecek.

Bu yılki fuara logitrans’ın 
sürekli katılımcıları yanı sı-
ra ilk kez katılan kuruluşlar 
ve şirketler de önemli bir sa-
yıya ulaştı.

Uluslararası logitrans 
Transport Lojistik Fuarı’nın 
Türkiye’nin lojistik alt yapı-
sını ve servis üstünlüklerini 
görmek adına tüm dünyanın 
ilgisini çektiğini belirten EKO 
Fuarcılık Genel Müdür Yar-

firmaların hizmet seçenekle-
rinin birbiriyle yarıştığı zen-
gin bir pazar yerine dönecek.”

Sürdürülebilirlik ve 
iklim krizine çare arayışları 

odak noktası
Ekin Seren Ünsaç, 

logitrans’ın bu yıl küresel 
ısınma ve sürdürülebilirlik 
konularına odaklandığını 
belirterek, “Paris İklim an-
laşması ve AB Yeşil Muta-
bakatı ile somutluk kazanan 
iklim değişikliğine karşı 
mücadelenin önemi ortada. 
Kendini her boyutuyla his-
settiren küresel ısınma, pek 
çok alanda katı tedbirlerin 
alınmasını gerekli kılıyor. 
Uluslararası logitrans Trans-
port Lojistik Fuarı, küresel 
ısınmaya karşı şirketler ba-
zındaki mücadele örnekleri-
ne de vitrin olacak.” dedi.

Ünsaç, Fuarımız 16-18 Ka-
sım 2022 tarihinde 15’inci 
kez kapılarını açıyor,” diyerek 
şunları söyledi:

“Küresel ısınma tüm dün-
yada her yanıyla gündeme 
geliyor. logitrans bu yıl sür-
dürülebilirlik konusuna da-
ha geniş bir yer açacak tüm 
fuar süresince. Lojistik sek-
törü tüm paydaşlarıyla bir-
likte çevre kirliliği ve küresel 

ısınmaya karşı mücadelede 
en çok sorumluluk yüklenen 
kesimlerin arasında yer alıyor. 
Bu nedenle lojistik sektörü 
ve paydaşları, daha temiz bir 
dünya hedefi doğrultusunda 
küresel ısınma konusunu lo-
gitrans fuarı kapsamında her 
yönüyle ele alacak. 

logitrans lojistiğe dair pek 
çok konunun yanı sıra iklim 
konusuna odaklanan otu-
rumlara ev sahipliği yapacak. 

İklim ve hava şartları ne 
olursa olsun gerçekleşmesi 
gereken lojistik operasyon-
ların en verimli ve insanlığa 
yararlı şekilde sürdürülebi-
lir kılınması için logitrans 
fuarı bu konuların her bo-
yutuyla ele alınacağı etkin-
liklerle dolu bir kurguyla 
gerçekleşecek”.

Atlas 
Lojistik Ödülleri 2022 
Öte yandan Atlas Lojis-

tik Ödülleri 2022 heyecanı 
logitrans’a damgasını vuracak 
Sektörün en saygın ödül or-
ganizasyonu bu yıl 13’üncü 
kez düzenleniyor. Başlan-
gıcından itibaren 
her yıl artan bir 
itibarla devam 
eden yarışma-
nın ödülü Atlas’a 
lojistik dünyasının 
2022 yılında da bü-
yük bir ilgi gördü.

Taşımacılık ve 
lojistik endüstri-
sinin 13 yıldır ke-
sintisiz olarak devam eden 
ulusal ölçekteki en saygın 
ödülü Atlas, daha önceki 
yıllarda da alışılageldiği gibi 
bu yıl sahiplerine yine EKO 
MMI Fuarcılık tarafın-
dan düzenlenen logitrans 
Fuarı’nın ev sahipliğinde 
İstanbul Yenikapı’daki Ka-
dir Topbaş Gösteri ve Sanat 
Merkezi’nde yapılacak ödül 
töreniyle ulaşacak.

Ünsaç, “Türkiye üretici 
ve ihracatçı ülke konumu 
yanısıra lojistik açıdan da 
merkezi bir rol oynamaya 
başladı. Türkiye hem ürete-
bilen hem de ürettiğini yük-
sek teknoloji odaklı lojistik 
üstyapısı ve güçlü lojistik 
altyapısı ile dünyanın her 
noktasına ulaştırabilen bir 
ülke. Avrupa’nın yakın coğ-
rafyalardan tedarik sağlama 
çabası ise giderek stratejik 
bir konuma geliyor. Karbon 
ayak izinin azaltılması, yeşil 
mutabakat konuları da hem 
Avrupa’da hem de Avrupa 
ekonomileriyle yakın ilişki 
içinde olan tüm ülkelerde 
temel bir gündem maddesi 
oldu. Avrupalı şirketler te-
darik yollarını kısaltarak bir-
kaç hedefe birden ulaşmak 
istiyor. Bu ilgi ve arayış ne-
deniyle logitrans Fuarı, tüm 
uluslararası lojistik seçenek-
lerin ele alınacağı, alterna-
tiflerin gözden geçirileceği, 

logitrans 2022: Lojistikte Dev Buluşma

EKO Fuarcılık Genel Müdür 
Yardımcısı Ekin Seren Ünsaç

Tedarikte ve lojistikte coğrafyası kadar 
altyapısı ve lojistik çözüm seçenekleriyle 
Türkiye öne çıkıyor. logitrans Fuarı, tüm 
katılımcılarına Türkiye’nin tüm tedarik 
olanaklarının bütünleşik olarak sergilendiği 
bir ortam sağlıyor.  

Lojistik Firmaları Devlet Desteğini Daha Kolay Alacak

Birinci sayfadaki haberin devamı
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GLOBELINK Ünimar, müşteri-
lerine sunduğu hizmetin kalitesini 
artırmaya devam ediyor. Bu kap-
samda köklü lojistik şirketi, Türki-
ye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı 
tarafından verilen Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Sertifikası’nı almaya hak 
kazandı. Şirket, bu sertifikayla bir-
likte lojistik süreçlerinde yer alan 
gümrük özet beyan işlemlerinde 
harcanan vakti azaltmayı ve müşte-
rilerine daha hızlı çözümler sunabil-
meyi amaçlıyor.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Serti-
fikası (YYS), uluslararası lojistik ve 
ticaret faaliyetleri yürüten ve güm-
rük yükümlülüklerini eksiksiz yerine 
getiren işletmelere veriliyor. Ayrıca 
sertifikaya sahip olabilmek için Tür-
kiye Gümrük Bölgesi sınırları içeri-
sinde en az üç yıldır faaliyette olmak, 
ISO 9001 ve ISO 27001 başta olmak 
üzere çeşitli kalite belgelerine sahip 
olmak gerekiyor. Daha da önemlisi 
bu işletmelerin temiz bir sicile sahip 
olması ve gümrük işlemleri sırasında 
geçmiş dönemlerde oluşmuş cezası-
nın bulunmaması gerekiyor. Sadece 
ülkemizde değil dünyanın pek çok 
ülkesinde Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası’na sahip şirketler güm-
rük otoriteleri tarafından güvenilir 
şirketler olarak kabul ediliyor. İlave 
şartlar sağlanması koşuluyla bu şir-
ketler lojistik faaliyetlerinde izinli 
gönderici ya da izinli alıcı olarak da 
işlem yapabiliyor ve ithalat ihracat 
yapan şirketlerin yüklerini gümrüklü 
alan olarak kabul edilen kendi tesis-
lerinde yükleme veya boşaltma yapa-
rak lojistik süreçlerinin hızlanmasını 
sağlıyor. YYS sahibi ithalat ve ihracat 
yapan şirketler ise ilave şartları yerine 
getirdiğinde gümrük işlemlerini ken-
di tesislerinde gerçekleştirebiliyor. 

YYS birçok avantaj sağlıyor
Öte yandan, Yetkilendirilmiş Yü-

kümlü Sertifikası dış ticaret veya lo-
jistik firmalarına zorunlu olan haller-
de öncelikli kontrol ve muayene şansı 
veriyor. Ayrıca yeşil hat uygulamasına 
da olanak sağlayan YYS, ithalat ve 
ihracat beyannamesine veya özet be-
yana yazılması gereken bilgilerin bir 
kısmının yazılmaması ya da eklenme-
si gereken belgelerin bazılarının ek-
lenmemesi, (eksik bilgi veya belgeyle 
beyan) götürü teminat uygulamasın-
dan yararlanma ve taşıt üstü işlem 
imkanını da mümkün kılıyor.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifi-
kası almalarına ilişkin açıklamalarda 
bulunan Globelink Ünimar İç De-
netim ve Kurumsal Risk Direktörü 
Ebru Fedakar, “YYS, uzun bir hazır-
lık süreci olan ve gerçekten zor kaza-
nılan bir belge. Ekip olarak çok iyi 
hazırlandık ve tüm süreçleri ve dene-
timleri başarı ile tamamladık. Geniş 
acente ağıyla birlikte tedarik zinciri-

nin her adımında uçtan uca lojistik 
hizmeti sunan Globelink Ünimar, 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifi-
kası gibi ayrıcalıklarla, müşterilerine 
sağladığı kalite standardını artırma-
yı hedefliyor. 32 ülkede 110’u aşkın 
ofisimiz bulunmaktadır ve aldığımız 

bu sertifika ile iş ortaklarımıza hali-
hazırda verdiğimiz kaliteli hizmete 
katkı sağlamayı planlıyoruz. Hedef-
lerimize ulaşmakta emin adımlar ile 
ilerleyen firmamız için bundan son-
raki hedef izinli gönderici ve izinli 
alıcı olabilmektir.” dedi.

Globelink Ünimar
Yetkilendirilmiş
Yükümlü Sertifikası Aldı
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ve ihracat süreçlerini optimi-
ze etme işidir. Daha sade bir 
dille ifade edecek olursak; 
gümrüklü ve gümrüksüz 
depolama, sigorta, ithalat/
ihracat gümrükleme, yurtiçi 
dağıtım ve yükleme, ulusla-
rarası taşımacılık; kara, hava, 

FUARCILIK geçmişten gü-
nümüze, hem ulusal hem de 
uluslararası arenadaki değeri, 
göz ardı edilemeyecek de-
recede artarak devam eden 
alanlardan biri. Bu alanda 
yaşanan gelişmeler, pek çok 
farklı sektörün gelişimini de 

beraberinde getirmiştir. Hiç 
şüphesiz “fuar lojistiği” bun-
lardan biridir, belki  de en 
önemlilerinden sayılabilir. 

Fuar lojistiği; alandaki 
ürünlerin, planlamada zaman 
yönetiminin, fiziksel dağı-
tım, gümrükleme, depolama 

zamanında ulaşması gere-
ken ürünlerin ulaşamaması 
kaynaklı boşa ödenen stant 
kira bedeli, dekor masrafı, 
iş gücü maliyetlerinin geti-
receği zarar, lojistik firması 
ile yaşanacak hukuki sürecin 
getireceği yükümlülükler 
olarak mal olmasıdır.

Fuarların kısıtlı sürelerde 
gerçekleşiyor olması, “güven-
lik” unsurunun en az zaman-
lama kadar kritik olmasına 
yol açıyor. Özellikle ulusla-
rarası fuarlarda hatalı, hasar 
görmüş, eksik ürün açığını 
telafi etmek zamanın kısıt-
lı olması sebebiyle bir hayli 

zordur. Bunların yaşanması 
durumunda zamanlamada 
yaşanılan aksaklıkların ortaya 
çıkma ihtimali artıyor.

Sonuç olarak, lojistik fuar 
hizmetinde yaşanabilecek ak-
saklıkların ortaya çıkaracağı 
maddi manevi hasarın bü-
yüklüğü, lojistik fuarlarının 
önemini gün geçtikçe daha 
da arttırıyor.

KargoHaber Dergisi olarak 
bu ayki sayımızda “Fuar Lo-
jistiği” konusunu ele aldık ve 
sektör öncü firmaları ile sun-
dukları yeni hizmetleri, pro-
jeleri ve kullanıcılarına sağla-
dıkları avantajları konuştuk.

denizyolu, intermodal gibi 
hizmetler sunulmaktadır. 
Başka bir deyişle, fuar lojis-
tiği yalnızca fuar için gerekli 
olacak ürünlerin taşınması-
nın yanı sıra, aynı zamanda 
sunulan yan hizmetlerin bir 
arada koordine edilmesini 
gerektirmektedir.

Tüm fuarlar arasında, 
zamanlamanın en etkin 
öneme sahip olduğu fuar 
şüphesiz lojistik alanında 
düzenlenenlerdir. Zamanla-
manın bu denli kritik olma-
sının sebebi, ufak bir zaman 
kaymasının firmaya; müş-
teri, itibar ve güven kaybı, 

Fuar Lojistiğinde
‘Zamanlama’
Büyük Önem Taşıyor

MARS Logistics,  güçlü alt-
yapıları, entegre çözümleri, 
uzman kadrosu ile fuar ve et-
kinlik lojistiği alanında dünya 
standartlarında hizmet ver-
meye devam ediyor. Fuar lo-
jistiğinde en önemli noktanın 
termin zamanı olduğunu söyle-
yen Mars Hava ve Deniz Kargo 
Fuar ve Etkinlik Lojistiği Mü-
dürü Namık Keleş, “Lojistik 
firmalarının fuar birimleri, 
diğer taşıma türlerinden ayrı 
olarak bir işleyişle firmaların 
ürünlerini fuarlara taşıyor. Yi-
ne malzeme taşımacılığı yapılsa 
da termin süresi, fuar lojisti-
ğinde en önemli nokta olarak 
diğer taşımalardan ayrılıyor. 
2, 3, 4 senede bir yapılan fuar-
lara müşterilerin ürünlerinin 
ulaşmama, malzemelerinin 

sergilenmeme ihtimalinin ol-
maması gerekiyor. Bu da fuar 
taşımacılığında termin süresi-
nin önemini gösteriyor.” dedi.

Fuar Lojistiği hakkında bilgi 
verir misiniz? Şirket olarak 
‘’Fuar Lojistiği’’ stratejinizin 
temellerini neler oluşturuyor?

Firmaların belli pazarlara ve 
müşterilere ulaşabilmek için 
katıldıkları sektör fuarları var. 
Gıda, makine, tekstil gibi sek-
törlerde üretimin olduğu her 
alanda fuarlar yapılıyor. Bu 
fuarlara firmalar üretimlerini 
götürüyorlar ya da o sektörle 
ilgili gelişme olduğunda yeni 
üretilen ürünlerini götürüyor-
lar. Bu fuarlara dünyanın dört 
bir yanından katılımcılar gel-
diği için fuarlar bir buluşma 
noktası, ürününü gösterebile-
ceği, tanıtabileceği ve potansi-
yel firmalar ile bir araya gelme 
alanları haline geliyor.  

Lojistik firmalarının fuar 
birimleri, diğer taşıma türle-
rinden ayrı olarak bir işleyişle 
firmaların ürünlerini fuarlara 
taşıyor. Yine malzeme taşımacı-
lığı yapılsa da termin süresi, fu-
ar lojistiğinde en önemli nokta 

olarak diğer taşımalardan ayrı-
lıyor. 2, 3, 4 senede bir yapılan 
fuarlara müşterilerin ürünle-
rinin ulaşmama, malzemeleri-
nin sergilenmeme ihtimalinin 
olmaması gerekiyor. Bu da fuar 
taşımacılığında termin süresi-
nin önemini gösteriyor.  

Fuar lojistiğinde bir diğer 
önemli konu da malzemelerin 
fuarlarda sergilenmek üzere 
taşınması esnasında hasarsız, 
istenilen şekilde ulaşmasını 
sağlamak. Mars Air & Sea ola-
rak firmadan malzemeyi alarak, 
istenilen yere, istenilen zaman-
da, hasarsız bir şekilde ulaştı-
rıyoruz. Ürünün taşınmasının 
dışında sigortası, paketlenmesi 
gibi aşamalarda da müşterileri-
mize hem İTO’nun düzenledi-
ği milli katılım fuarlarında hem 
de bireysel katılımlarda anahtar 
teslim hizmet veriyoruz. Tüm 
süreçlerle bire bir ilgileniyoruz.

Diğer taşıma türlerinden 
farklı olarak fuar ve etkinlik 
lojistiğinde dikkat edilmesi 
gereken noktalar nelerdir? Fu-
arlar lojistiğindeki en önemli 
süreçlere değinir misiniz?

Süreçteki en önemli nokta 

termin süresi. Öncelikle firma-
nın katılacağı fuar tarihini ve ü-
rünlerin teslim tarihini bilmek, 
buna göre hangi taşıma türünü 
kullanacağımızı planlamamız 
gerekiyor. 

Bir talep geldiği zaman o ta-
lebi yerine getirip getiremeyece-
ğimizi bilmek, müşterilerimize 
eksiksiz bilgi vermemiz gerekli. 
Fuar hangi ülkede olacaksa o 
ülkenin gümrük mevzuatlarına 
hakim olmak, hangi ürünün 
taşıması yapılacaksa o ürün ile 
ilgili gerekli belgeler konusunda 
müşterimize bilgi vermek de en 
önemli konulardan. 

Bizim vereceğimiz hizmet 
kadar ürünün ambalajlanması 
da önemli oluyor. Duruma göre 
müşterimiz ile iletişime geçerek 
daha sağlıklı bir organizasyon 
gerçekleştirmek adına paketle-
me türünü değiştirebiliyoruz. 

Fuar lojistiğinde en önemli 

nokta termin zamanı olduğu 
için, riski minimize edecek şe-
kilde hazırlıklarımızı yapıyor ve 
operasyonu gerçekleştiriyoruz.

Uluslararası fuarlar açısından 
yaşanan hareketlilik fuar taşı-
macılığına nasıl etki ediyor?

Hareketlilik arttığında he-
def belirlememiz ve bu hareket-
liliği iyi yönetmemiz gerekiyor. 
Planlanan fuarların operasyon 
sağlığını tehlikeye atmamak, 
müşterilerimizi eksiksiz bir 
şekilde ve zamanında fuarlara 
ulaştırmak önceliğimiz.

Bu lojistik hizmetini verirken 
ne tür evrak ve belgeler kulla-
nılıyor?

Hem sektöre ve taşınan ürü-
ne göre hem de ülkenin güm-
rük mevzuatına göre belgeler 
değişiyor. Ürünün ihtiyacı 
hangi evrağı gerektiriyorsa bu 

evrağı kullanıyoruz, müşterile-
rimizi bilgilendiriyoruz ve bu 
sürecin yönetimini yapıyoruz. 

Bu hizmeti sunarken ne gibi 
sorunlarla karşılaşıyorsunuz?

En büyük sorun malzemenin 
kendisiyle alakalı sıkıntılar olu-
yor. Firmayla görüştüğümüz-
de göndereceğini beyan ettiği 
ürünlerin, gönderdiği ürünlerle 
uymadığı, gönderilen ürünler 
içinde beyan dışı malzemeler 
olduğu zaman sorun yaşıyoruz.

Termin süresi önemli nok-
talardan biri. Malzemenin 
belirtilen süre içinde istenilen 
yere ulaşması gerekiyor. Ka-
rayolundaki sınırlarda oluşa 
yoğunluk, denizyolunda hava 
şartları, grevler, aktarma ope-
rasyonlarındaki operasyonlar, 
tüm taşıma modları için ülke-
ler arası ilişkiler termin sürele-
rimizi etkileyebiliyor. 

“FUAR LOJISTIĞINDE EN ÖNEMLI 
NOKTA TERMIN ZAMANI”

Mars Hava ve Deniz Kargo Fuar ve
Etkinlik Lojistiği Müdürü Namık Keleş:

Birinci sayfadaki haberin devamı
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jistik hizmetler de etkinlik 
Lojistiği kapsamında değer-
lendiriliyor.

Fuarlar ise uluslararası tica-
retin ve küresel ekonominin 
öne çıkan unsurlarından biri 
olarak uluslararası pazara a-
çılmaya fırsat sağlayan önemli 
etkinlikler. Ekol olarak biz 
de müşteriye özel çözümlere 
ihtiyaç duyulan fuar orga-
nizasyonlarında katılımcı 
firmalara, stant imalatçıları, 
fuar ve sergi düzenleyicilerine 
hizmet sağlıyoruz. 

Fuar lojistiğinin her adı-
mında A’dan Z’ye hizmet 
sunuyoruz. Sektörümüzde 
32 yıllık birikimimizle de-
neyim sahibi olduğumuz 
fuar ve etkinlik lojistiği kap-
samında müşterilerimize; 
sigorta, gümrüklü-gümrük-
süz depolama, fuar alanı 
danışmanlığı, dağıtım ve 
yükleme, ihracat/ithalat 
gümrükleme, ulusal ve ulus-

EKOL, deneyim sahibi ol-
duğu fuar ve etkinlik lojistiği 
kapsamında müşterilerine; si-
gorta, gümrüklü-gümrüksüz 
depolama, fuar alanı danış-
manlığı, dağıtım ve yükleme, 
ihracat/ithalat gümrükleme, 
uluslararası taşımacılık, fuar 
alanına ithalat- ihracat prose-
dürleri de dahil stand teslimi 
vb. konularda A’dan Z’ye hiz-
met sunuyor. 

“Fuarlar uluslararası ticare-
tin ve küresel ekonominin öne 
çıkan unsurlarından biri ola-
rak uluslararası pazara açılma-
ya fırsat sağlayan önemli et-
kinlikler.” diyen Ekol Global 
Forwardıng Genel Müdürü 
Mehmet Özal; filoları, yük ta-
kip ve izleme olanağı sağlayan 
teknolojik altyapıları, yüksek 
hizmet kaliteleri, dünya ça-
pındaki geniş acente ağları 
ile fuar ve etkinlik konusunda 
müşterilerine rekabet avantajı 
sağladıklarının altını çizdi. 

Fuar Lojistiği hakkında 
bilgi verir misiniz? Şirket 
olarak ‘‘Fuar Lojistiği’’ stra-
tejinizin temellerini neler 
oluşturuyor?

Öncelikle bu iş kolunun 
isimlendirilmesi Dünya lite-
ratüründe “Etkinlik Lojisti-
ği’’ olarak geçiyor. Ticari fu-
arların yanı sıra: uluslararası 
spor müsabakaları, konserler, 
her türlü uluslararası kong-
re, firmaların kendi içlerinde 
düzenledikleri workshoplar, 
marka ve ürün lansmanları, 
sanat sergileri için verilen lo-

le hareket eden biz hizmet 
sağlayıcılar için her taşıma-
yı ayrı bir proje olarak de-
ğerlendirmek ve buna göre 
uygun yükleme zamanı ve 
tabii ki uygun taşıma aracını 
seçmek, yol üzerinde olası 
gecikme unsurlarını önce-
den kestirmek çok önemli. 
Zamanında gitmesi kadar 
tabii ki doğru evraklarla, ha-
sarsız ve eksiksiz fuar alanı-
na ulaşması da diğer önemli 
unsurlar arasında yer alıyor.

Ekol olarak yurtiçindeki 
müşterilerimize hizmet verdi-
ğimiz gibi yurtdışından Tür-
kiye’deki etkinliklere katılım 
gösteren yabancı acente ve 
müşterilerimize de hizmet ve-
riyoruz.  Fuar amaçlı giden ya 
da gelen eşyalar geçici ithalat/ 
ihracat kapsamında taşını-
yor ve gümrükleniyor. Süreç 
olarak çift yönlü bir trafik 
olarak düşünebiliriz. İhracat 
fuarları kapsamında bu süreç 
yükün kabulü ve yüklenme-
si, Türkiye’de geçici ihracat 
gümrük işlemleri, fuar şeh-
rine uluslararası taşıma, fuar 
alanı geçici/ kati gümrükle-
me işlemlerinin yapılması, 
ön depolama yapılarak ya da 
direkt olarak standa teslim, 
gerekiyorsa boş ambalajların/
paketlerin ara depolaması 
ve fuar sonu akşamı iadesi, 
fuar sonrası geri yükleme or-
ganizasyonun yapılması, re-
export gümrükleme işlemleri, 
menşeine geri taşınması, Tür-
kiye için yeniden ithalat güm-
rükleme işlemleri, müşteri 
adresine iç taşıma ile teslim e-
dilmesi şeklinde özetlenebilir.

İthalat fuarlarında da süreç 
yukarıdaki sürecin tam tersi 
olarak işlemektedir. 

Uluslararası fuarlar açısından 
yaşanan hareketlilik fuar taşı-
macılığına nasıl etki ediyor?

Pandemi sonrası uzun 
ara verilmiş olan etkinlikler 
2021 sonu ve 2022 başı iti-
barıyla tekrar başladı. Fuar 
alanlarının yoğun takvimleri 
ile biriken talep  halihazır-
da karşılanmaya çalışılıyor. 
İptal edilen fuarların yeni 
tarihlere konulması, fuar sö-
küm ve montaj sürelerinin 
daha önceki yıllara göre da-
ha kısa tutulması,  pandemi 
dönemindeki hizmet sağla-
yıcı şirketlerin personel po-
litikaları dolayısıyla bir hayli 
yoğun bir dönem geçirdiği-
miz söylenebilir. 

Bu lojistik hizmetini verir-
ken ne tür evrak ve belgeler 
kullanılıyor?

Geçici ihracat beyanna-
mesi, e-fatura, fuar katılım 
yazıları, ayniyat tutanakları, 
ATR, ata karnesi temelde 
kullanılan evraklardır.

Bu hizmeti sunarken ne gibi 
sorunlarla karşılaşıyorsunuz?

Uluslararası taşıma sü-
recinde tüm lojistik firma-
larının yaşadığı problem-
leri bizler de doğal olarak 
hissediyoruz(sınır kapıla-
rındaki yoğunluklar, evrak 
kayıpları, özellikle denizyo-
lu taşımasında ekipman ve 
gemilerde yer bulma prob-
lemleri v.s.) Bunun haricin-
de iç piyasanın korunması 
amaçlı özellikle bazı gıda 
ürünlerinin ihracatına uygu-
lanan kısıt ve yasaklar, gıda 
fuarlarına katılan firmalar 
için ayrı bir zorluk olarak 
karşımıza çıkıyor.

lararası taşımacılık (kara, 
hava, deniz, intermodal), 
fuar alanına ithalat- ihracat 
prosedürleri, boş ambalajla-
rın fuar süresince depolan-
ması ve elleçlenmesi de dahil 
stant teslimi hizmetlerinde 
çözüm ortağı oluyoruz. 

Müşteri odaklı organizas-
yon yapımızla entegre lojistik 
hizmeti veriyoruz. Filomuz, 
yük takip ve izleme olanağı 
sağlayan teknolojik altyapı-
mız, yüksek hizmet kalitemiz, 
dünya çapındaki geniş acente 
ağımız ile fuar ve etkinlik ko-
nusunda uzman ekibimiz ile 
müşterilerimize rekabet avan-
tajı sağlıyoruz. 

Aynı zamanda Uluslararası 
Fuar Lojistik Derneği (IELA) 
üyeliğimiz sayesinde dünya 
genelinde sergi lojistiği ihti-
yaçlarına cevap verebiliyoruz. 

Diğer taşıma türlerinden 
farklı olarak fuar ve etkinlik 
lojistiğinde dikkat edilmesi 
gereken noktalar nelerdir? 
Fuar lojistiğindeki en önem-
li süreçlere değinir misiniz?

Fuar lojistiğinde en önem-
li konu zamanlamadır. Fuar 
katılımcıları için bir etkin-
liğe katılmak, tüm rakipleri 
ve potansiyel/mevcut müş-
terilerinin önünde marka 
ve ürün göstermek ve bunu 
bir-iki senede bir yapabil-
mek, daha da ötesi belirli bir 
zaman dilimi içinde sorun-
suz yapabilmek çok ciddi bir 
önem arz ediyor.

Katılımcıların en büyük 
korkusu standın fuar alanı-
na geç gelmesi ya da güm-
rükte takılması gibi olası 
problemler ile fuara yetişe-
memesidir. Bunun bilinciy-

“FUAR LOJISTIĞININ HER ADIMINDA
A’DAN Z’YE HIZMET SUNUYORUZ”

Ekol Global Forwarding Genel Müdürü Mehmet Özal:

TRANSORIENT  Ulus-
lararası Taşımacılık; ulus-
lararası ticaretin en önemli 
unsurlarından olan fuarlar, 
sergiler, kongreler, toplan-
tılar ve konserler gib özel 
çözümler gerektiren organi-
zasyonlarda;  katılımcı fir-
malar, stand imalatçıları, fuar 
ve sergi organizatörleri için 
fuar  ve etkinlik lojistiği hiz-
meti sağlıyor.

Firma tecrübeli kadrosu ile 
fuar ve etkinlik lojistiği kap-
samında müşterilerine; si-
gorta, gümrüklü-gümrüksüz 
depolama, dağıtım, ihracat ve 
ithalat gümrükleme, ulusla-
rarası taşımacılık (kara, hava, 
deniz, intermodal) ile fuar 

veya etkinlik alanına zama-
nında ve sorunsuz teslimat 
hizmeti sunuyor.

Transorient Uluslararası 
Taşımacılık Operasyonel Ge-
lişim Müdürü Zeynep Koç, 
fuar lojistiğinde en önemli 
sürecin katılımcı gereksinim-
lerinin belirlenerek taşıma 
modunun bu doğrultuda 
oluşturulması bu doğrultuda 
çıkış ve varış ülkesi gümrük 
süreçlerinin netleştirilmesi 
olduğunun altını çiziyor.

Fuarlarda ürünlerini ser-
gileyecek firmaların ürün-
lerin doğru zamanda ulaşı-
mını sağlamak için doğru 
planlama ve lojistik çözümü 
sunan lojistik firmasına ih-

tiyaç duyduklarını söyleyen 
Koç, “Transorient olarak; 
fuar lojistik hizmetimizi, it-
halat türünün belirlenmesi, 
buna uygun gümrük prose-
dür ve çekim sürelerinin net-
leştirilmesi, dokümantasyon 
işlemlerinin belirlenmesi, 
depolama organizasyonu-
nun yapılması ve taşıma mo-
duna göre taşıma sürelerinin 
kesinleştirilerek fuar öncesi 
uygun teslim tarihlerinin 
belirlenmesi üzerine oluş-
turduk” dedi.

Diğer taşıma türlerinden 
farklı olarak fuar ve etkinlik 
lojistiğinde dikkat edilmesi 
gereken noktalara değinen 
Koç, “Fuar lojistiğinde farklı 

olarak, gümrük prosedürleri-
nin çıkış yapılmadan netleş-
tirilmiş ve dokümantasyon 
detaylarının oluşturulmuş 
olması ilk önceliktir. Geçi-
ci ithalatlar için ATA karne 
prosedürüne uygun şekilde 
dokümantasyon yapılması 
ve öngörülen taşımacılık sü-
resine mutlaka opsiyon süre 
eklenmesi gereklidir. 

Fuar lojistiğinde en önemli 
sürecin katılımcı gereksinim-
lerinin belirlenerek taşıma 
modunun bu doğrultuda 
oluşturulması bu doğrultuda 
çıkış ve varış ülkesi gümrük 
süreçlerinin netleştirilmesi 
olduğunu düşündüklerini 
belirten Zeynep Koç sözleri-

ni şöyle sürdürdü: “Uluslara-
rası fuarların hareketliliğinin 
artması fuar taşımacılığının 
hacminin günden güne art-
masına ve böylece fuar lojisti-
ğinin özel bir hizmet alanı ve 
işkolu haline gelmesine etki 
etmektedir.  

Taşımacılık işlemlerinde 
standart olarak hazırlanan 
geçici-Kati gümrük ithalat 
beyannameleri, ticari fatura, 
paketleme listesinin yanısı-
ra fuar lojistiğinde ek olarak 
Ata karnesi, Etiketleme ve 
ürünlerin fotoğraflanması bir 
zorunluluktur.”

Koç, bu hizmeti sunarken 
en çok karşılaşılan sorunların 
göndericilerin belirlenen mal 

teslim günlerine uymaması, 
eksik veya yanlış evrak/pa-
ketleme listeleri hazırlamala-
rı ve önceden bilgi verilmek-
sizin bazı ürünlerin satılması 
veya fuar alanında bırakılma-
sı olduğunu sözlerine ekledi.

“FUAR LOJISTIĞINDE ÖNCELIK, GÜMRÜK PROSEDÜRLERININ ÇIKIŞ YAPILMADAN“FUAR LOJISTIĞINDE ÖNCELIK, GÜMRÜK PROSEDÜRLERININ ÇIKIŞ YAPILMADAN
NETLEŞTIRILMESI VE DOKÜMANTASYON DETAYLARININ OLUŞTURULMASIDIR”NETLEŞTIRILMESI VE DOKÜMANTASYON DETAYLARININ OLUŞTURULMASIDIR”

Transorient Uluslararası Taşımacılık Operasyonel Gelişim Müdürü Zeynep Koç:
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da faaliyetlerini hızla arttıran 
EvoLog karayolu taşımacılı-
ğında; komple ihracat ve it-
halat yükleme organizasyonu, 
düzenli grupaj ihracat ve itha-
lat yükleme organizasyonu,  
gabari dışı taşımalar, transit 
taşımalar,  askılı tekstil ürün-
leri taşımaları ve kombine 
taşımalar alanlarında hizmet 

TÜM Avrupayı kapsayan 
çalışma haritası ile dikkatle-
ri üzerine toplamakta olan 
EvoLog, kaliteye ve zamana 
göstermiş olduğu önem ile 
sektör içerisinde farklı bir say-
gınlık kazandı. EvoLog Lojis-

tik Genel Müdür Yardımcısı 
Birol Çalışkan, taşımacılığı 
kendine görev olarak edinen 
EvoLog çalışmalarını müşteri 
odaklı sürdürmekte ve müşte-
ri memnuniyetini her zaman 
için ön planda tuttuklarının 
altını çizdi.

Çalışkan, “Yaygın acente 
ağı, deneyimli kadrosu ve ka-
lite standartlarına uygun öz-
mal araç filosu ile başta İskan-
dinav Ülkeleri olmak üzere, 
tüm Avrupa ve Balkan Ülke-
leri ithalat ve ihracat yükle-
melerinde komple ve parsiyel 
hizmet sağlayan EvoLog Lo-
jistik, müşterilerine güvenilir 
hizmet ve zamanında teslimat 
ilkesi ile çalışıyor. Havayolu 
& Denizyolu Taşımacılığın-

hedeflemiştir. Drive Over Re-
ader ekipmanı lastiklerin hava 
basıncı ve diş derinliklerini a-
raçların kontrol noktasından 
durmasına  gerek olmadan ve 
manuel herhangi bir ölçüm 
yapılmadan sensörler yardı-
mıyla ölçen garaj içi bir yük-
sek teknoloji çözümü olarak 
öne çıkıyor. 

Bu işbirliği EvoLog için,  
yıllık bazda akaryakıtta 3,15 
milyon TL, yol yardımı ve 
arızalarda 1 milyon TL, las-
tik maliyetinde 3,35 milyon 
TL ve lastik bakım maliyetin-
de 616 bin TL olmak üzere 
toplamda yılda yaklaşık 7,6 
milyon TL’lik bir tasarruf 
anlamına gelmektedir. Sü-
rücüleri için daha güvenli 

sürüş olanağı sağlarken yakıt 
tüketimindeki düşüşe paralel 
olarak karbon salınımında 
yıllık yüzde 3 oranında düşüş 
hedefleyerek sürdürülebilir 
çevre için kendini geliştirme-
ye devam edecektir. EvoLog 
Lojistik yüksek teknoloji içe-
ren  bu iş birliği ile çok büyük 
bir tasarrufa imza atarken ay-
nı zamanda yeniye, yenilikle-
re, inovasyona verdiği önemi 
vurgulamaktadır.”

veriyor” dedi.
Özmal araç filosuna yatı-

rımlarının devam ettiğini be-
lirten Çalışkan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “İmzalamış olduğu 
yeni Drive -Over - Reader çö-
züm anlaşması sayesinde öz-
mal araç  filosunun akaryakıt 
maaliyetlerini düşürüp, lastik 
ömür sürelerini iyileştirmeyi 

EvoLog Lojistik’ten İnovatif Anlaşma

olmadan mevcut gerçekleşen 
navlun rakamları ve dış etken 
verilerinin kullanılarak sis-
tem tarafından hızlıca hesap-
lanması hedefleniyor.

Yeni projeleri kapsamında 
açıklamalarda bulunan Alışan 
Lojistik Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Damla Alışan, 
“Her sektörde olduğu gibi 
dijital ve teknoloji yatırım-
ları lojistik sektöründe de en 
önemli parametrelerden biri. 
Lojistik sektöründe bulunan 
13 Ar-Ge merkezinden 2’sine 
sahibiz ve dijital dönüşüm ve 
teknolojinin etkin kullanımı 
konusunda Ar-Ge Merkez-
lerimiz sürekli yeni projeler 
geliştiriyor. Bu projelerden 
“Yapay Zekâ Destekli Nakit 

fiyatlarının daha uygun, taşı-
macılık ücretlerinin ise daha 
yüksek olduğuna dikkati çeken 
Emanetoğlu, “Bu nedenle ülke-
mizdeki ithalatçılar genellikle 
Almanya’ya yöneliyordu. Biz 
de şirketimiz aracılığıyla Po-
lonya’daki lojistik maliyetleri-
ni düşürerek ithalatçılarımıza 
daha rekabetçi alternatifler 
sunmayı ve Doğu Avrupa’dan 
Türkiye’ye yaptığımız taşıma-
larımızı artırmayı planlıyoruz.” 
diye konuştu.

Emanetoğlu, sözlerine şöyle 
devam etti: “Avrupa’da önemli 
bir üretim ülkesi haline dönü-

KURULDUĞU 1985 yılın-
dan bu yana başta uluslararası 
nakliye olmak üzere, depo ve 
antrepo hizmetleri, likit enerji 
taşımacılığı, entegre lojistik 
servis sağlayıcılığı gibi pek 
çok operasyon yürüten; en-
tegre lojistik hizmetleriyle, 
müşteri taleplerini A’dan Z’ye 
kurgulayan, ihtiyaca özel lojis-
tik çözümler geliştiren Alışan 
Lojistik, teknoloji ve dijitale 
yaptığı yatırımlarla dikkat çe-
kiyor. Ar-Ge Merkezinin iki 
projesi daha Tübitak tarafın-
dan onaylanan Alışan Lojis-
tik, yapay zeka ve ileri tekno-
lojiler ile lojistiğin geleceğine 
yön vermeye devam ediyor.

Bu projelerden biri olan 
“Yapay Zekâ Destekli Nakit 

TÜRKIYE ile Avrupa ülkeleri 
arasında entegre lojistik hiz-
metler sunan Norther Global 
Logistics (NGL), coğrafi ola-
rak Avrupa’nın merkezinde yer 
alan Polonya’da yatırım gerçek-
leştirdi. Şirketin Kurucu Ortağı 
Ferhat Emanetoğlu, bu yatırım-
la birlikte Türkiye ile Polonya 
ve diğer Avrupa ülkeleri ara-
sındaki taşımalarda rekabetçi 
çözümler ve önemli avantajlar 
sağlayacaklarını belirtti.

Doğu Avrupa, İskandinav 
ve Baltık ülkeleri başta olmak 
üzere Avrupa içi lojistik ope-
rasyonlarını Polonya’dan yöne-

Akışı ve Finansal Planlama” 
projesi Konya Teknik Üni-
versitesi ve Phexum firması 
ile beraber yürütülüyor. Pro-
je ile tedarikçi segmantas-
yon altyapısı kullanılarak, 
tedarikçi hizmet alım kalite 
kriterleri belirlenip akabin-
de bu kriterler sonucunda 
puanlama yapılması ve proje 
kapsamında belirlenecek ö-
deme ve vade planlarına göre, 
doğru finansal para akışının 
belirlenmesi amaçlanıyor. Bir 
diğer proje olan “Makine Öğ-
renmesi İle Navlun Tahmin-
leme Sistemi” ise Datamind 
firması ile birlikte yürütülü-
yor. Bu projede ise nakliye 
satın alımlarında uygulanan 
hedef navlunun kişiye bağlı 

ULAŞTIRMA ve Alt-
yapı Bakanlığı Denizci-
lik İstatistiklerine göre, 
Ocak-Ağustos dönemin-
de deniz yolu ile yapılan 
ihracatta en fazla yük el-
leçlemesi 11 milyon 418 
bin 261 tonla ABD ta-
şımalarında gerçekleşti. 
Bu dönemde ABD ihra-
cat yükü yüzde 37 arttı, 
elleçlenen toplam yükün 
yüzde 11,1’i ABD ihra-
cat yüklerinden oluştu.

Good Logistics 
de yılın ilk yarısında 
Türkiye’den ABD’ye 
denizyoluyla ihracat ta-
şımalarını yüzde 50 art-
tırarak pazar payını bü-
yüttü. Şirketin Türkiye 
Genel Müdürü Levent 
Aydinç, 2022’nin geri 
kalanında da yüzde 50 
büyüme öngördükleri-
ni söyledi.

ABD’nin tamamına 
taşımacılık yapabildikle-
rini ifade eden Aydinç, 
ABD Ulusal Denizcilik 
Komisyonu’na üye şir-
ketleri, ülkedeki ofisleri 
ve iş birlikleri sayesinde 
operasyonel esneklik 
güçleri olduğunu, depo-
lama ve dağıtım hizmet-
lerini de tek elden yürüt-
tüklerini belirtti. 

Aydinç, NVOCC 
lisanslı şirketleri saye-
sinde “gemisi olmayan 
armatör” olarak hareket 
edebildiklerini vurgula-

yarak, “Türkiye ile ABD 
arasında kapıdan kapı-
ya teslimat ve yurt dışı 
gümrükleme hizmetleri-
miz, farklı armatörlerle 
yaptığımız yer/ekipman 
garantili, hızlı ve güvenli 
çözümlerimiz ve reka-
betçi fiyatlarımızla öne 

çıkıyor, ihracatçılarımı-
za avantaj sağlıyoruz.” 
bilgilerini paylaştı.

DDP (gümrük vergi-
leri ödenmiş) yüklemeler 
için ihracatçılara anlaş-
malı broker firmaları 
aracılığıyla destek olduk-
larına değinen Aydinç, 
gümrük konularında 
danışmanlık hizmeti ver-
diklerini de vurguladı.

Aydinç, İngiltere’de 
1833’te John Good adıyla 
kurulan şirketin, 2006 yı-
lında Türkiye’de faaliyete 
başladığını, 2021’de ise 
Denholm Group’a satışı-
nın ardından hizmetlerin 
Good Logistics markası 
altında ilerlediğini anlattı. 

teceklerini ifade eden Emane-
toğlu, yaptıkları depo yatırımla 
burayı bir dağıtım merkezi gibi 
konumlandıracaklarını söyledi.

Emanetoğlu, “Sosnowiec’de-
ki depomuz hizmete başladı. 
Polonya’ya komşu ülkelere ta-
şınacak yükleri de buradaki de-
pomuzda toplayacağız. Burayı 
uygun bir ara yükleme noktası 
haline getireceğiz. Böylece hem 
iş hacmimizi arttırıp hem de 
maliyetleri düşürerek piyasaya 
daha rekabetçi fiyatlar sunmayı 
hedefliyoruz.” dedi.

Doğu Avrupa ülkelerin-
de Almanya’ya kıyasla ürün 

Akışı ve Finansal Planlama” 
ve “Makine Öğrenmesi İle 
Navlun Tahminleme Sistemi” 
ile teknoloji ve dijitalizasyon 
anlamında çağın gereklerine 
uygun yeni çalışma ve iş yapış 
modülleri tasarlayarak sek-
töre yön vermeyi, sektörün 
kaynak ve süreçlerini opti-
mize etmeyi ve küresel çapta 
sürdürülebilirliği sağlamayı 
amaçlıyoruz.” dedi.

şen Polonya’nın firmalarıyla 
da ağımızı genişletip pazar pa-
yımızı artıracağız. Gelecekte 
Avrupa’da sürdürülebilir büyü-
memizi artırmaya yönelik yeni 
yatırımlarımızı da devam ettir-
mek istiyoruz.”

Alışan Lojistik’in
İki Projesine Tübitak Onayı 

Alışan Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 

Damla Alışan

Türkiye Genel Müdürü 
Levent Aydinç

NGL Kurucu Ortağı 
Ferhat Emanetoğlu

EvoLog Lojistik Genel Müdür 
Yardımcısı Birol Çalışkan

EvoLog Lojistik, 
yüksek teknoloji 
içeren Drive -Over 
- Reader iş birliği 
ile tasarrufa imza 
atarken aynı zamanda 
yeniye, yeniliklere ve 
inovasyona verdiği 
önemi vurguluyor.

NGL ’den Polonya Yatırımı

Good Logistics 
ABD Taşımalarında
Yüzde 50 Artış 
Sağladı
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Mars Logistics’ten Fransa’da Depo Yatırımı
MARS Logistics Karayolu Yurtdı-
şı Operasyonlardan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Mete Şekli, Fransa 
bölgesinde 33 yıllık bir know-how’a 
sahip olduklarını belirterek, “Avru-
pa, Balkanlar, Kuzey Afrika, Türki 
Cumhuriyetler’e karayolu taşımacılığı 
hizmeti sunuyoruz ancak Fransa bi-
zim içim ayrı bir önem taşıyor. Mars, 
1989 yılında kurulduğunda sektöre 
Fransa taşımaları ile girmişti.  Bu za-
mana kadar Fransa’da da acente yapı-
lanmalarımız ile müşterilerimize en iyi 
hizmeti sunduk. Şirketimizin büyüme 
stratejilerine uygun olarak geçen sene 
Mars Fransa şirketimizi kurmuştuk. 
Şimdi ise Paris’te ilk depomuzu açtık. 
Böylelikle, bölgedeki hizmet çeşitlili-
ğimizi ve alt yapımızı geliştirerek müş-
terilerimize daha geniş ve avantajlı im-
kanlar sunacağız” dedi. 

Mars’ın Fransa bölgesindeki gü-
cünü yeni depo ile pekiştireceklerini 
ve sağlayacakları servis olanakları ile 
Avrupa’da Mars kalitesini üst düzeyde 
sunmayı hedeflediklerini ifade eden 
Şekli, 2019 yılından beri İspanya’da 
varlığını sürdüren Mars İspanya ile 
birlikte Fransa’daki yeni yapılanma-
nın hem iki ülke arasında sunulan hiz-
metlerde hem de çevre ülkeler ile en-
tegrasyonda güçlü olacağını belirtti.

Mars kalitesi ve kültürünü Tür-
kiye ve İspanya’dan sonra Fransa’da 
da tüm müşterilerimize sunacağız. 
Acentelerden aldığımız hizmetlere 
göre daha rahat hareket edebileceğiz 
ve müşterilerimizin taleplerine daha 
esnek bir şekilde cevap verebilece-
ğiz.” diyen Şekli, süreçlerin tümünün 
2 binin üzerinde profesyonel çalışanı 
ve 3 bin 150 özmal aracı ile Mars Lo-
gistics tarafından organize edileceği-
ni ve müşterilerin yetkin çözümlere 
daha hızlı ulaşabileceklerini belirtti. 

Şekli, Paris’ten sonra Güney 
Fransa’da da depo açmak için fizi-
bilite çalışmalarının devam ettiğini 
söylerken, başka Avrupa ülkelerinde 
de benzer yapılanma planları oldu-
ğunu belirterek, yurt dışı yatırımla-
rının devam edeceğinin altını çizdi.

Mars Fransa ile otomotiv, tekstil, 
banyo malzemeleri/vitrifiye sektör-
lerine crossdock, dağıtım-toplama, 
gümrüklü antrepo gibi hizmetlerin 
dışında Fransa ve Avrupa içi nakliye 
organizasyonları, gümrüklü-güm-

rüksüz depolama ve katma değerli 
hizmetler sunulacak. 7 Bis Rue Jean 
Jaures 95670 Marly-la-Ville adresin-
de bulunan, 5200 metrekarelik alan-

da 5 adet rampa ile hizmet verecek 
depo, Paris merkeze 35 km., Charles 
de Gaulle Havaalanına ise 15 km. 
uzaklıkta yer alıyor.  

Mars Logistics, yurt dışı yatırımlarına Paris’te açtığı yeni 
depo ile devam ediyor. 5 bin 200 metrekarelik depoda 
Türkiye trafiği için crossdock, dağıtım-toplama, gümrüklü 
antrepo gibi hizmetlerin dışında Fransa ve Avrupa içi 
nakliye organizasyonları, gümrüklü-gümrüksüz depolama 
ve katma değerli hizmetler verilecek.

Mars Logistics Karayolu Yurtdışı
Operasyonlardan Sorumlu

Genel Müdür Yardımcısı Mete Şekli
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nüştürmeliyiz. Net sıfıra ulaş-
mak için dengeli bir planımız 
var. 2050 yılına kadar olası 
bir emisyon azaltma senaryo-
suna göre, Karbon emisyonu 
azaltımımızın yüzde 65’i Sür-
dürülebilir Havacılık Yakıtı 
(SAF) kullanımından gele-
bilir. Hidrojen ve elektrikli 
tahrik sistemleri dahil olmak 
üzere yeni teknolojilerden 
yüzde 13’lük bir katkı bekli-
yoruz ve karbon azaltma he-
definde yüzde 3’lük bölüm de 
daha verimli operasyonlardan 
ve altyapıdan gelmelidir.

Bu hedefe ulaşmada yüzde 
19 ise karbon yakalama yo-
luyla elde edilecek.

Hava kargo SAF konu-
sunda somut adımlar atıyor. 
BP ve Neste, DHL Express’e 
2026’ya kadar 800 milyon lit-
reden fazla SAF sağlamayı ta-
ahhüt etti. Lufthansa Cargo, 
Shell’den 1.8 milyon mt SAF 
satın alıyor. AFKLM Cargo, 
Kenya’nın taze tarım ve bah-
çe ürünlerini Amsterdam ü-
zerinden küresel pazarlara ge-
tirmek için SAF’ı kullanacak 
ve FedEx ve DHL Express, 
2030 yılına kadar operasyon-
larının yüzde 30’unu SAF ile 
güçlendirecek.”

IATA’NIN Küresel Kargo 
Başkanı Brendan Sullivan 
hava kargonun son dönem-
deki performansını değerlen-
direrek “Hava kargo, Kovid 
krizi sırasında değerini gös-
terdi. Küresel tedarik zincir-
lerinin omurgası, e-ticaretin 
etkinleştiricisi ve dünyanın 
çok iyi bildiği tıbbi ekipman 
ve aşıların yüksek değerli ve 
kritik gönderilerini dağıtma-
nın en iyi yolu olan sosyal ve 
ticari bir yaşam çizgisi oldu-
ğu herkes için açıktı. Hava 
kargo 2021’de 204 milyar 
dolar gelir elde ederek harika 
bir yıl geçirdi. Ancak şu an-
da, sosyal ve ekonomik zor-
luklar artıyor.

Ukrayna’daki savaş tedarik 
zincirlerini bozdu, jet yakıtı 
fiyatları yüksek ve ekonomik 
oynaklık GSYİH büyümesini 
yavaşlattı. Buna rağmen olum-
lu gelişmeler var. E-ticaret bü-
yümeye devam ediyor, Kovid 
kısıtlamaları hafifliyor ve yük-
sek değerli özel kargo ürünleri 
ekonomik iniş çıkışlara karşı 
dirençli olduğunu kanıtlıyor.
Net sıfır taahhüdümüzü ger-
çekleştirmek, süreçleri mo-
dernize etmek, lityum pilleri 
güvenli bir şekilde taşımak 

için daha iyi çözümler bulmak 
ve hava kargoyu yeni yetenek-
ler için çekici hale getirmek 
kritik önem taşıyor. yolcu 
trafiğinin güçlü toparlanması, 
kargo için daha fazla göbek 
kapasitesi getiriyor” dedi.

“Net sıfır için dengeli bir 
hedefimiz var”

Brendan Sullivan sürdü-
rülebilirlik konusuna özel bir 

vurgu yapan konuşmasında 
şunları söyledi;

“Geçen yıl endüstri, 2050 
yılına kadar net sıfır emisyon 
elde etmek için anıtsal bir 
karar aldı. Şimdi taahhüdü-
müzü karbon emisyonlarını 
azaltmak için eylemlere dö-

bulunan Brendan Sullivan, 
“Ayrıca güvenlik konularında 
da hızlı ilerlemeye devam et-
meliyiz. Ukrayna’daki savaş, 
birçok mültecinin evcil hay-
vanlarıyla seyahat etmesi ne-
deniyle canlı hayvanların gü-
venli bir şekilde taşınmasının 
önemini ön plana çıkardı. IA-
TA Canlı Hayvan Düzenle-
meleri, CEIV Canlı Hayvan-
lar sertifikasyonunda olduğu 
gibi amaca uygun olduğunu 
kanıtladı ve evcil hayvanla-
rıyla seyahat eden mültecileri 
desteklemek için bunu özel 
rehberlikle hızla tamamladık. 
Bu, gurur duyabileceğimiz 
bir başarı öyküsüydü. Lityum 
pillerin güvenli kullanımını 
daha da geliştirmek için kay-
dettiğimiz ilerlemeden de 
gurur duyabiliriz. Hava kargo 
için bu kesinlikle bir öncelik-
tir. Ve geçen yıl boyunca, bir-
kaç yüksek profilli olay bize 
bunu hatırlattı. Kargo olarak 
taşınan lityum pillerin yö-
netmeliklere uygun olmasını 
sağlamak için iyi bir ilerleme 
kaydediyoruz. Ancak en iyi 
düzenleyici yapı bile, kuralla-
ra uyulmadığı takdirde hiçbir 
şey ifade etmez. Özellikle e-
ticaret faaliyetlerine yeni ve 

deneyimsiz giriş yapanların 
çoğalmasıyla birlikte, lityum 
pillerin taşınmasıyla ilgili bir 
sorundur” dedi.

Daha büyük 
motivasyon olamaz

Brendan Sullivan konuş-
masının son bölümünde şu 
değerlendirmelerde bulundu: 
“Birçok zorluktan bahsettim. 
Önümüzde hepimiz için ger-
çek ve zor bir iş var. Ve küresel 
ekonomik ve politik gelişmeler 
gidişatı daha da zorlaştırabilir. 
Ancak Kovid-19 ile yaşadıkları-
mızın yanında bu sorunlar daha 
hafif kalacaktır. Ve bizi motive 
edecek şimdi çok şey var. Gün-
lük hava kargo, gezegendeki 
yüz milyonlarca işçinin işini gü-
vence altına alan küresel tedarik 
zincirlerini desteklemektedir. 
Teslim ettiğimiz önemli kargo-
lar arasında ilaçlar ve aşılar var.

Pandemi döneminde, kriz 
ve doğal afet dönemlerinde 
taşıdığımız insani yardımlar 
hayat kurtarıcı olabiliyor. Tes-
lim ettiğimiz her sevkiyatla, 
insanların daha iyi hayatlar ya-
şamalarına ve daha iyi gelecek-
leri güvence altına almalarına 
yardımcı olduğumuzu somut 
olarak bilmekten daha büyük 
bir motivasyon olamaz.”

Karbon ayak izi ölçümü
ve raporlama 

Bu örneklerden de görüle-
bileceği gibi, SAF’ın sürdürü-
lebilirlikte anahtar bir rol oy-
nadığını vurgulayan Brendan 
Sullivan, “Havayolları 2021’de 
mevcut olan SAF’ın her dam-
lasını kullandı ve bu yıl da aynı 
olacak. Zorluk, SAF üretim ka-
pasitesidir. Bunu artırmak için 
de devlet desteğine ihtiyacımız 
var. Doğru teşviklerle, 2030 yı-
lına kadar 30 milyar litre SAF 
görebiliriz. Bu, uygun fiyatlarla 
bol miktarda SAF miktarına 
yönelik net sıfır hedefimize 
doğru açık bir kırılma noktası 
olacaktır. Ayrıca net sıfıra doğ-
ru ilerlediğimizi de gösterebil-
meliyiz. Her sektörden karbon 
ayakizlerini raporlamaları iste-
niyor. Buna müşterilerimiz de 
dahildir. Bu nedenle, karbon 
üretimimizi ölçebilmemiz ve 
sevkiyat yoluyla doğru bir şe-
kilde raporlayabilmemiz çok 
önemlidir. Doğru araçlar ve 
doğru politikalarla sektörümüz 
için net sıfıra ulaşılabilir. Sektör 
olarak taahhütte bulunduk.”

Hava kargoda da 
güvenlik önemli 

Konuşmasında güvenlik 
konusunda da açıklamalarda 

Hava Kargoda Öncelik 
Sürdürülebilirlik 
Modernizasyon 
ve Güvenlik 
IATA’nın Küresel Hava Kargo Başkanı Brendan Sullivan Londra’da 
düzenlenen Dünya Kargo Sempozyumu’nda hava kargonun bugünü ve 
geleceğine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Sullivan hava kargo 
sektörünün önceliklerini sürdürülebilirlik başlığı altında “2050 yılına kadar 
net sıfır hedefimize ulaşmak, Süreçleri modernize etmeye devam etmek, 
Lityum pilleri güvenle taşımak için daha iyi çözümler bulmak ve Hava 
kargosunu yeni yetenekler için çekici hale getirmek” şeklinde sıraladı.

IATA Küresel Hava Kargo
Başkanı Brendan Sullivan

HEM iç hem de dış hat uçuş-
larında büyük artış ve yolcu 
sayısında rekor bir yükseliş 
yaşanırken, Rusya-Ukrayna 
savaşı hava kargo piyasalarını 
birçok yönden olumsuz etki-
liyor. En büyük hava kargo 
şirketleri bu savaş ortamın-
dan büyük ölçüde etkilendiği 
için bu negatif tablo hava kar-
gonun bütününe yansıyor.

Çin’in ihracat pazarlarına 
güçlü dönüşü ise son aylar-
da hava kargoyu destekleyen 
önemli bir faktör oldu. Küre-
sel olarak, Asya pazarındaki 
toparlanma, en büyük kargo 

pazarlarından bazılarında 
hava kargo talebinde pozitif 
büyüme getirdi. G7 ülkele-
rindeki enflasyon seviyeleri 
Kasım 2020’den bu yana ilk 
kez düşerek dünya ticaretine 
ve küresel hava kargo pazarı-
na daha güçlü bir güven sin-
yali verdi.

Uluslararası Hava Taşıma-
cılığı Birliği (IATA), küre-
sel hava kargo pazarları için 
Ağustos 2022 itibariyle, sek-
törün ekonomik belirsizlikler 
arasında dayanıklılığına işaret 
eden en son verilerini yayın-
ladı. Kargo ton-kilometresi 

(CTK) cinsinden ölçülen kü-
resel talep, Ağustos 2021’e kı-
yasla yüzde 8,3 düştü (ulusla-
rarası operasyonlar için yüzde 
-9,3). Bu rakamla Temmuz 
ayında görülen yıllık yüzde 
9.7’lik düşüşe göre hafif bir 
iyileşme oldu.

Kapasite, Ağustos 2021’in 
yüzde 6.3’ünün üzerinde kal-
dı.(uluslararası operasyonlar 
için + yüzde 6.1). Bu, Tem-
muz ayındaki yıllık yüzde 3,6 
artışa göre önemli bir genişle-
meyi ifade ediyor. 

Hava kargo performansını 
değerlendiren IATA Genel 

Direktörü Willie Walsh şun-
ları söyledi: “Hava kargosu 
dayanıklılık göstermeye de-
vam ediyor. Kargo hacimleri, 
2021’in olağanüstü perfor-
mansının altında seyreder-
ken, ekonomik belirsizlikler 
ve jeopolitik çatışmalar karşı-
sında nispeten istikrarlı seyre-
diyor. Piyasa sinyalleri karışık 
kalmaya devam ediyor. Ağus-
tos, yukarı yönlü potansiyele 
sahip birkaç gösterge sundu: 
petrol fiyatları istikrar ka-
zandı, enflasyon yavaşladı ve 
küresel olarak ticareti yapılan 
mallarda hafif bir genişleme 
oldu. Ancak ABD dışındaki 
tüm pazarlarda yeni ihracat 
siparişlerinin azalması, önü-

müzdeki aylardaki gelişmele-
rin dikkatle izlenmesi gerek-
tiğini söylüyor.”

Bölgesel performans 
Asya-Pasifik bölgesinde 

havayolları, hava kargo ha-
cimlerinin Ağustos 2022’de 
2021’in aynı ayına göre yüz-
de 8,3 azaldığını gördü. Bu, 
Temmuz’daki yüzde 9,0 düşü-
şe göre bir gelişmeydi. 

Bölgedeki havayolları, 
Çin’deki Kovid-19 kısıtlama-
larının hafifletilmesi nedeniy-
le hafif artan ticaret ve üretim 
faaliyetlerinden yararlandı. 

Kuzey Amerika merkezli 
taşıyıcılar 2021 yılının aynı 
ayına kıyasla Ağustos 2022’de 
kargo hacimlerinde yüzde 

3,4’lük bir düşüş bildirdi. 
Bu, Temmuz’daki %5,7’lik 

düşüşe göre olumlu bir geliş-
me oldu. Çin’de kısıtlamala-
rın kaldırılması talebi iyileş-
tirdi ve önümüzdeki aylarda 
daha fazla artış bekleniyor. 
Kapasite, Ağustos 2021’e gö-
re yüzde 5,7 arttı.

Avrupalı taşıyıcılar, 2021 
yılının aynı ayına kıyasla 
Ağustos 2022’de kargo ha-
cimlerinde yüzde 15,1’lik bir 
düşüş gördü. Bu oran üst üste 
dördüncü ay için tüm bölgele-
rin en kötü performansı olarak 
kayıtlara geçti. Rusya-Ukrayna 
arasındaki savaş Avrupa kargo 
piyasalarındaki gerilimin ana 
nedeni olarak gösteriliyor.

Hava Kargo Dirençli Bir Süreçte 



Omsan Logistics’ten
Avrupa’ya yeni yeşil hat

Metrans iş birliği ile İstanbul’dan
Avrupa’ya yeni ihracat - ithalat yolu açıldı!
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kadar uzayabiliyor. Tüm bu 
koşullar altında Türkiye’nin 
hava sahası artık Avrupa-As-
ya hattındaki uçuşlar için çok 
daha kritik bir önemde oldu-
ğunu gözlemliyoruz.

Ayrıca Rus Aeroflot Hava-
yolları ve Air Bridge Cargo 
başta olmak üzere Rus taşıyı-
cılar da uluslararası seferleri-
ni ya tümden durdurdular ya 
da büyük ölçüde kısıtladılar. 
Bu durum rekabet açısından 
avantaj sağlar gibi görünse de 
Rusya’ya dönük ekonomik 
yaptırımlar, taşıma türlerinin 
bir hayli kısıtlanması bu ülke 
ile ticareti çok zorlu hale ge-
tirmektedir. Ancak Ukrayna 
ve Rusya gerek küresel ölçek-
te gerekse Turkish Cargo’nun 
operasyonlarında görece kü-
çük bir paya sahip. Geçtiğimiz 
2021 yılında Rusya operas-
yonlarımızdan elde ettiğimiz 
gelirler küresel ölçekteki ope-
rasyonlarımızın oldukça kü-
çük bir kısmına denk geliyor, 
ancak yine de çatışma duru-
mu bu pazarlarda ciddi da-
ralmalara neden olmaktadır. 
Öte yandan, özellikle bölgesel 
hava kargo şirketlerinin piya-
sadan çekilmesinin yarattığı 
kapasite sıkıntısı nedeniyle 
Turkish Cargo’ya talep kay-
ması sağlanabilmesi yolunda 
yoğun faaliyet gösteriyoruz.

Turkish Cargo olarak di-
jitalleşme kapsamında ö-
nemli yenilikler yaptığınızı 
biliyoruz. Bu teknolojik sü-
reçler konusunda neler söy-
leyebilirsiniz?

Yenilikçi bir hava kargo 
markası olarak, dünyanın lo-
jistikteki rotasını çok yakın-
dan takip ediyoruz, sektörün 
nabzını tutuyor çevik yapı-

TÜRK Hava Yolları Genel 
Müdür (Kargo) Yardımcı-
sı Turhan Özen ile şirketin 
sunduğu hizmetleri, Rusya-
Ukrayna savaşının havacılık 
sektörüne etkilerini, dijital-
leşme kapsamındaki yatı-
rımlarını, 2023 hedeflerini 
ve sektörün geleceğiyle ilgili 
öngörülerini konuştuk.

Turkish Cargo’nun taşıma 
kapasitesi, ürün yelpazesi, 
filo yapısı ve insan kaynağı 
konusunda güncel verileri 
paylaşabilir misiniz?

Turkish Cargo olarak biz-
ler; A noktasından B nokta-
sına çok geniş bir yelpazede 
değerli, pahalı ve zaman açı-
sından kritik ürünleri özenle 
taşıyoruz. Bu taşıma faaliyeti 
global ticaretin tonaj olarak 
yüzde 1’i seviyesindeyken de-
ğer olarak yüzde 35’ine denk 
geliyor. E-ticaretin yaygın-
laşmasıyla birlikte ise yüzde 
40’lara ulaşması bekleniyor. 

Dünya ticaretinin 3’te 
1’inden fazlası hava kargo ile 
gerçekleştiriliyor, hava kargo 
ile gerçekleştirilen bu taşıma-
ların yüzde 5’ini ise markamız 
karşılıyor. Bir başka şekilde 
ifade edersek; bugün dünya 
üzerinde taşınan her 20 hava 

kargodan birini Turkish Car-
go olarak biz taşıyoruz. 

Turkish Cargo olarak, 20’si 
kargo olmak üzere 389 uçak-
lı güçlü filomuz ile dünyanın 
132 ülkesinde hava kargo hiz-
meti sağlıyoruz. Aynı zaman-
da 100’ü direkt kargo olan 
340’tan fazla destinasyon sa-
yımız ile dünyada en çok nok-
taya uçan havayoluyuz. 

Savaşın etkisi ile hava sa-
halarının kapanması hava 
kargo taşımalarını nasıl et-
kiledi hem genel olarak hem 
de Turkish Cargo’nun uçuş 
rotaları yönünden? 

Rusya-Ukrayna savaşının 
genel etkileri olduğu gibi ha-
va kargoda da önemli etkileri 
oldu, Rus uçaklarına hava sa-
hası kapandı, yabancı hava-
yolu şirketleri de Rusya ope-
rasyonlarını durdurdu. Batılı 
havayollarının çoğu Rus hava 
sahasından kaçınarak Türki-
ye, Orta Asya, Çin ve Moğo-
listan üzerinden geçmek için 
uçuşlarını güneye kaydırdı. 
Bu durum da daha uzun rota-
lar, daha uzun uçuş sürelerine 
yol açıyor, Batılı havayolları 
için Doğu’ya seyahat etmek 
yaklaşık bir saat uzamışken 
dönüş yolculuğu da üç saate 

mızı ve dijital süreçlerimizi 
artırmaya gayret ediyoruz 
böylece personelimizin kat-
ma değeri yüksek işlerde rol 
almasını sağlıyoruz.

Geliştirilen API (Applica-
tion Programming Interface) 
ile Turkish Cargo çatısı altın-
da kullanılan bütün sistemler 
birbirleri ile konuşabiliyor, 
bir diğer ifadeyle veri alışve-
rişi yapabiliyor. İç kaynak-
larla geliştirilen API’lar ile 
Turkish Cargo’nun uçtan uca 
dijitalleşmesini sağlayan, iş 
süreçlerinde kaliteyi ve veri-
mi artıran yeni teknolojiler 
ve sistemlerin entegrasyonu 
sağlanıyor. Bu sayede farklı 
amaçlar için kullanılan bütün 
sistemler birbirleri ile konu-
şuyor ve veri alışverişi yapa-
biliyor. Aynı dili konuşan 
sistemler sayesinde manuel 
iş yükü ortadan kaldırılıyor, 
süreçler uçtan uca dijitalleş-
tirilebiliyor. Ayrıca yeni tek-
nolojilerin kolayca entegre 
edilmesine de imkân sağlıyor.  

Yeni tesisiniz SMARTIST 
ile ilgili bilgi verir misiniz?

İstanbul Havalimanı’nda 
tek çatı altında en büyük en-
düstriyel bina olacak şekilde 
tasarlanan SMARTIST, tüm 
fazları tamamlandığında 340 
bin metrekarelik alanda yıl-
lık 4 milyon tonluk bir ka-
pasiteye ulaşmış olacak. Oto-
matik Depolama Sistemleri 
ve Robotik Süreç Otomasyo-
nu gibi akıllı teknolojiler ile 
donatılan tesis, Operasyonel 

hız ve kalite noktasında Tur-
kish Cargo’nun benzersiz 
hizmet kalitesini çok daha i-
leriye taşıyacak. Aynı zaman-
da gelecekte kullanılması 
planlanan Artırılmış Gerçek-
lik ve İnsansız Kara Araçları 
projeleri SMARTIST’in tek-
nolojisine katkı sağlayacak. 
Bu mega tesis aynı zamanda 
İstanbul’un kıtalara yayılmış 
konumunun da altını çizecek 
ve Doğu ile Batı arasındaki 
ticaret için mükemmel bir 
geçiş kapısı olacak. Böylece, 
dünyadaki hava kargo trafi-
ğinin büyük kısmı İstanbul 
Havalimanı’ndaki yeni hub’a 
çekilerek, İstanbul’un lojistik 
bir cazibe merkezine dönüş-
mesi sağlanacak.

Turkish Cargo ve Istanbul 
Havalimanı sinerjisini hem 
Türkiye’nin ihracatı hem ha-
va kargo sektörü açısından 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Turkish Cargo olarak 
Türkiye’nin ihracatı ve itha-

latı faaliyetlerimizin yüzde 
20’siyken, geri kalan yüzde 
80’i dünyanın 152 ülkesin-
den diğer 191 ülkesine ta-
şıdığımız ithalat ve ihracat 
kargosu oluşturuyor. Dün-
yanın önde gelen en büyük 
e-ticaret firmaları, ilaç fir-
maları, otomotiv firmalarıy-
la çalışarak küresel ticaretten 
kendi payımızı alıyoruz ve 
şu anda Turkish Cargo ola-
rak hava kargo alanında kü-
resel pazarda yaklaşık olarak 

mızla çok hızlı adaptasyon 
sağlıyoruz, bu doğrultuda 
müşteri memnuniyetini, ka-
liteyi ve verimliliği daima ön 
planda tutarak dijitalleşmeye 
her zaman büyük önem verdik 
ve bunun küresel pandemide-
ki önemini daha da iyi anla-
dık. Dijitalleşme yolunda gü-
zel adımlar attık ve bunlardan 
biri de Cargy adlı Whatsapp 
Chatbot’umuz. Müşterileri-
miz, Turkish Cargo’dan gelen 
tüm gönderilerde kargolarının 
güncel durumunu Chatbot 
üzerinden kontrol etmek için 
AWB numaralarını kullana-
bilmekte ve Cargy üzerinden 
Turkish Cargo tarifeli uçuşları 
zamana ve O&D’ye göre bula-
bilmektedir. Bu hizmet saye-
sinde müşterilerimiz, tarifeler 
sık sık değişirken telefonların-
dan 7/24 erişim ile ilgili bilgi-
leri kolayca alabilmekte ve bu 
süreç müşteri memnuniyetini 
arttırmaktadır.

RPA (Robotic Process 
Automation) teknolojisi ile 

beyaz yakanın en büyük des-
tekçisi olmaya aday yeni çalı-
şanları da bünyemize almaya 
devam ediyoruz. Metal Yaka 
çalışanlar olarak adlandırdı-
ğımız yazılım robotları rutin, 
insan hatasına açık, manuel 
ve tekrar eden iş süreçleri-
ni 7/24 gerçekleştirebiliyor 
ve beyaz yaka çalışanlarımız 
ile uyum içinde çalışıyorlar. 
Toplam 8 robotta 15 farklı 
süreç işletiyoruz ve gün geç-
tikçe metal yaka çalışan sayı-

“Yenilikçi bir hava kargo markası olarak,
dünyanın lojistikteki rotasını
çok yakından takip ediyoruz”

Turkish Cargo’nun farklı tedarik zincirlerinde çalışan, çok çeşitli mal 
ve ürünleri dünyanın her yerine taşıyan müşterileri var ve günümüz 
dünyasında müşteriler, kendilerine sunulan standart hizmetler yerine, 
ihtiyaçlarına en uygun şekilde tasarlanıp üretilmiş ve yaptıkları işleri 
veya hayatlarını kolaylaştıran esnek yapıdaki ürünleri tercih ediyorlar. 

Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen:
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yüzde 5’lik bir paya sahibiz. 
Türkiye’nin ihracat ve ithala-
tından 5 kat daha fazla glo-
bal pazara hizmet veriyoruz. 
İstanbul Havalimanı’nda 
inşa edilen kargo şehri de 
ülkemizin bir lojistik üs ol-
masının zeminini hazırladı 
diyebiliriz. Buradaki kargo 
şehri, tümüyle hizmete girdi-
ğinde 6 milyon tonluk kargo 
elleçleme kapasitesine sahip 
olacak, bu açıdan dünyada, 
Hong Kong havalimanın-
dan sonra ikinci sırada yer 
alıyor. Altyapı çalışmaları 
tamamlandıktan sonra ikin-
ci fazı da devreye alarak bu 
kapasitenin 4 milyon tonluk 
kısmını Turkish Cargo ola-
rak biz yöneteceğiz.

Günümüzde ekonomik ve 
teknolojik gelişmeler, kriz-
ler, savaşlar, rakiplerin ve 
pazarın yapısı gibi değiş-
kenler hava kargo taşımacı-
lığını nasıl etkiliyor?

Rusya-Ukrayna Savaşı: 
Doğu Avrupa’da sürmekte 
olan savaş, küresel tedarik 
zincirlerini olumsuz etki-
leyerek uluslararası ticareti 
olumsuz etkilemekte. Sava-
şın Rusya ve Ukrayna gibi 
emtia üreticisi/ihracatçısı iki 
ülkeyi kapsaması, özellikle 
gıda lojistiğinde tıkanmalara 
yol açmakta ve emtia fiyatla-
rını yukarı yönlü baskılıyor. 
Özellikle savaş sonrası emtia 
fiyatlarında meydana gelen 
artışlar, küresel enflasyonun 
artışına önemli ölçüde katkı 
sunuyor. Artan enflasyon, 
küresel mal talebi üzerinde 
baskı meydana getirerek hava 
kargoya olan talebi azalma-
sında rol oynuyor. 

Çin’in zero-Kovid poli-
tikası ve yavaşlayan büyü-
mesi: Çin’in sıkı Kovid-19 
politikası kaynaklı 2022 yılı 
başından beri devam eden 
kısıtlamalar ve kapanmalar 
Çin’in üretim kapasitesini 
olumsuz etkilemekte. Çin’de 
2022 yılı başından beri de-
vam eden kısmi ve şehir 
bazlı kapanmalar, üretim fa-
aliyetlerinin aksamasına ve 
yer yer durmasına sebebiyet 
veriyor. Bazı fabrikalar üre-
timlerini durdururken bir 
kısmı sınırlı olarak üretim-
lerini sürdürebildiler. Hazi-
ran ayında Çin’in üretim ve 
ticaret üssü olan Şangay’da 
kısmi kapanmalar gerçekleş-
mişti. Son olarak Shenzen 
ve Chengdu gibi high-tech 
üretim potansiyeli olan şe-
hirlerde gerçekleşen kapan-
malar hava kargoya olan 
talebi olumsuz yönde etkile-
yemeye devam ediyor. 

Teknolojik gelişmelerin 
hava kargoya etkileri: Tüm 

dünyada üretimin niteli-
ğinin değişmesi ve üretim 
ekosisteminin emek yoğun 
üretimden teknoloji ağırlıklı 
bir üretime doğru evrilme-
si hava kargoyu destekleyen 
majör unsurlardan birisi ola-
rak öne çıkmakta. Özellikle 
cep telefonu, LCD TV, di-
züstü bilgisayar, tablet, çipler 
vs. yükte hafif pahada ağır 
ürün gamının genişlemesi, 
özellikle değer anlamında 
hava kargonun dünya ticare-
tinden daha fazla pay alma-
sını sağlıyor. Ayrıca yaşanan 
teknolojik devrimle birlikte 
e-ticaretin, dijital pazaryer-
lerinin günden güne küresel 
ticarette ağırlığının artması, 
hava kargoyu yapısal olarak 
destekleyen unsurlardan biri-
si olarak öne çıkarıyor.

2022 yılı hedeflerinizi ne 
ölçüde yakalayabileceksi-
niz, 9 aylık performansı na-
sıl değerlendiriyorsunuz?

Bizler Turkish Cargo ola-
rak adanmış personellerimiz, 
çevik ve dinamik karar alma 
yapımız ve etkin yönetim ve 
stratejilerimizle olası tüm 
senaryolara karşı doğru re-
aksiyon gösterme noktasın-
da hazır durumdayız. Bunu 
özellikle pandemi dönemin-
de çok net bir şekilde gördük 
ve bu durum 2021 yılı so-
nuçlarımıza da yansıdı. Şöyle 
ki, pazar payımızı bu zorlu 
dönemde yüzde 5’in üzeri-
ne çıkarırken aynı zamanda 
IATA Wats verilerine göre 
ise küresel ölçekte 4. sıraya 
yükseldik. 2022 yılında da 

performansımızı sürdürmek 
başlıca hedefimizdi. Bu an-
lamda kurulduğu günden 
bu yana istikrarlı yükselişini 
sürdüren Turkish Cargo için 
iddialı ancak bir o kadar da 
gerçekçi hedefler koymak ve 
bu hedefleri gerçekleştirmek 
artık hem bir zorunluluk 
hem de bir gelenek. Motto-
muz #RaiseTheBar ile bir-
likte sektörde öncü bir aktör 
olmanın yolunun da bundan 
geçtiğini düşünüyoruz. 

2023 yılı öngörü ve hedefle-
riniz nelerdir?

Hava kargo sektöründe 
yolcu seferlerinin normalleş-
mesi ile birlikte artan geniş 
gövde kapasitesi neticesinde 
oluşan kapasite arzındaki 
yükseliş birim gelirleri aşağı 
yönlü baskılayacaktır. Kapa-
site vb. etkiler ile pandemi 
dönemiyle birlikte yükselen 
birim gelirlerin 2023 itiba-
riyle düşeceği beklentisi sek-
törde hâkim görüş olarak 
öne çıkıyor. Küresel ölçekte 
meydana gelen bazı politik ve 
ekonomik gelişmeler ise sek-
tör üzerinde doğrudan veya 
dolaylı etkilere sahip. Rus-
ya-Ukrayna savaşı, Çin’in 
devam eden sıkı Kovid-19 
politikaları ve kapanmalar, 
enerji fiyatlarında ve özellikle 
jet yakıt fiyatlarında meyda-
na gelen artış, hammadde ve 
emtia fiyatlarındaki artış ve 
genel manada küresel enflas-
yon hava kargo sektörünün 
önündeki engellerin başlıca-
ları olarak dikkat çekiyor. 

Sektörün pandemi döne-

minde olduğu gibi pandemi 
sonrasında da başarıyla atlat-
ması gereken sınavlar oldu-
ğu çok açık. Turkish Cargo 
olarak gelişmeleri yakından 
takip ediyor, en anlamlı ve 
verimli kararları alarak ge-
leceğimize yön veriyoruz. 
Bundan önceki dönemde 
olduğu gibi bundan sonra da 
pazarda etkin bir aktör ola-
rak yükselişimizi sürdürmek 
2023 yılında da başlıca hede-
fimiz. Bu doğrultuda gerekli 
yatırımlarımızı yapıyor ve 
olası tüm senaryolara karşı 
planlarımızı çeşitlendirerek 
Cumhuriyetimizin 100. yılı-
na kendimizi hazırlıyoruz.

Hava Kargo alanında yeni 
yatırımlar ve projeleriniz var 
mı, özellikle özel uzmanlık 
gerektiren hava kargo taşı-
maları konusunda Turkish 
Cargo hangi noktada görü-
yorsunuz?

Turkish Cargo’nun farklı 
tedarik zincirlerinde çalışan, 
çok çeşitli mal ve ürünleri 
dünyanın her yerine taşıyan 
müşterileri var ve günü-
müz dünyasında müşteriler, 

kendilerine sunulan stan-
dart hizmetler yerine, ihti-
yaçlarına en uygun şekilde 
tasarlanıp üretilmiş ve yap-
tıkları işleri veya hayatlarını 
kolaylaştıran esnek yapıdaki 
ürünleri tercih ediyorlar. Bu 
da müşteri odaklı yaklaşı-
mın ürün tarafındaki yan-
sıması olan “değer üretimi” 
kavramını ortaya çıkarmak-
tadır. Turkish Cargo olarak 
ürün/hizmet portföyümüzü 
müşteri odaklı yaklaşımımız 
etrafında genişletiyor ve de-
ğer yaratan ürün çeşitliliği 
sağlamayı amaçlıyoruz. Bu 
kapsamda yakın zamanda 
farklı hız kategorilerindeki 
3 yeni hizmetimizi haya-
ta geçirdik. TK SMART, 
TK PREMIUM, TK UR-
GENT olarak adlandırdığı-
mız bu yeni hizmetlerimiz 
ile iş ortaklarımıza çok daha 
etkili çözümler sunuyoruz.

Hız, kapasite, operasyonel 
öncelik ve müşteri hizmetle-
ri olmak üzere 4 ana nokta-
da hizmet kalitesini bir üst 
seviyeye taşıyacak şekilde 
tasarlanan bu hizmet grubu 
sayesinde iş ortaklarımız; 

Turkish Cargo’nun mega 
hub ve ağ yeteneklerinden 
tam olarak yararlanabiliyor. 
Hızlı ve Öncelikli Hizmet-
lerimiz, Turkish Cargo’nun 
mevcut operasyonlarına ek 
olarak, hız ve zaman farklı 
hizmet parametreleriyle çok 
çeşitli sektör dikeylerine hi-
tap ediyor.

AB Yeşil mutabakatı çerçe-
vesinde emisyonların azal-
tılması ve düşük karbonlu 
yakıtlara geçilmesini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Tur-
kish Cargo’nun karbon nötr 
olma yolundaki hedefleri 
ve uygulamaları konusunda 
bilgi verebilir misiniz?

Türk Hava Yolları ve Tur-
kish Cargo ailesi olarak insa-
nı ve gezegenimizi koruma ve 
yaşatma misyonunu birincil 
önceliğimiz kabul ederek bir-
çok projeyi hayata geçiriyo-
ruz. Bu kapsamda, geçtiğimiz 
nisan ayında çevre dostu bi-
yoyakıt kullandığımız, yaprak 
desenlerinden oluşan özel ta-
sarıma sahip sürdürülebilirlik 
temalı uçağımızı gökyüzü ile 
buluşturduk.  

İstanbul Havalimanı’nda 
tek çatı altında en büyük en-
düstriyel bina olarak tasar-
lanan mega kargo tesisimiz 
SMARTIST ile enerjide ve 
çevresel tasarımda liderlik 
anlamına gelen çevre dostu 
bina sertifikasyon sistemi 
LEED Sertifikasını almaya 
hak kazandık. Böylece tüm 
süreçleri sektörün ihtiyaç-
larına göre kurguladığımız 
SMARTIST’i “yeşil bina” 
olarak tescilledik. 

Türk Hava Yolları ve 
Turkish Cargo olarak uy-
gulamaya koyduğumuz sür-
dürülebilirlik projeleri ve 
programlarıyla birlikte sürdü-
rülebilirlik kültürümüzü da-
ha kapsamlı ve köklü bir şekle 
dönüştürüyoruz. Karbon 
emisyonu dengeleme progra-
mı, yüksek sürdürülebilirlik 
derecesi sertifikaları ve bu 
alanda hali hazırda süregelen 
sosyal sorumluluk projelerini 
destekleyerek iş süreçlerimi-
zin her aşamasında sürdürü-
lebilir ve çevreci bir model ile 
yarınlara daha temiz bir dün-
ya bırakmayı amaçlıyoruz.
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mesinin Kovid-19 öncesi se-
viyelere dönüşü engellediğini 
de görmekteyiz. Ayrıca kar-
bon emisyonunu azaltacak, 
yeni nesil dünya denizyolu 
konteyner gemi yatırımları da 
maliyetlerin yüksek seviyelere 
çıkmasına neden oluyor. 

Devam eden Rusya-Ukray-
na savaşı, artan enflasyonist 
baskılar ve gelişmiş ekonomi-
lerde beklenen para politikası 
sıkılaşması nedeniyle küresel 
ekonomik büyüme hedefleriy-
le ilgili belirsizlik artıyor. Enf-
lasyon ve kısıtlayıcı para politi-
kalarının dünya ekonomisinin 
büyüme hızını düşüreceği ön-

gerçekleştirdiğimiz toplan-
tılarla büyük bir ilgi gördük. 
Operasyonlarımıza başladığı-
mız tarihten tam bir yıl sonra 
sektörün en prestijli ödülleri 
arasında yer alan Seatrade 
Cruise Awards’dan ‘Yılın 
Limanı’ ödülü ile dönmek 
bizim için büyük bir gurur 
kaynağı. Galataport İstanbul 
olarak sektörde ezber bozan 
inovasyon çalışmalarımız ve 
operasyonel anlamda getirdi-
ğimiz yeniliklerin uluslararası 

LOJISTIK sektörünün gün-
demine oturan ‘navlunlarda a-
ni düşüş’ konusunu UTİKAD 
Yönetim Kurulu Üyesi ve De-
nizyolu Çalışma Grubu Başka-
nı Cihan Özkal ve UTİKAD 
Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel 
Kahraman değerlendirdi.

UTİKAD Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Denizyolu Çalışma 
Grubu Başkanı Cihan Özkal 
konuyla ilgili şu değerlendir-
melerde bulundu: “Eylül sonu 
itibarıyla Asya’dan Avrupa’ya 
gönderilen 40ft konteyner 
navlunları USD 4.000 seviye-
lerine kadar geriledi. Yüksek 
enflasyonun yol açtığı potan-
siyel bir küresel resesyon ze-
mini navlun fiyatlarını aşağı 
çekti. Tüketim ürünlerine Ko-
vid-19 sonrası talep artışının 
yavaşlaması, perakendeciler ve 
üreticilerin de mallarını nor-
malden daha erken tedarik et-
mesinin de bu düşüşe katkıda 
bulunduğunu söyleyebiliriz.

Global konteyner hatları-
nın haricinde, yeni oyuncu-
ların (charter seferler) pazara 
girmeye çalışması da ayrıca 
navlun seviyelerinin düşme-
sine az da olsa katkıda bu-
lundu. Çin’in sıfır Kovid-19 

DÜNYANIN ilk yer altı ter-
minali ile Boğaz’ın 1.2 km’lik 
en değerli tarihi bölgelerinden 
birini yeniden tanımlayan Ga-
lataport İstanbul, uluslararası 
arenada kazandığı ödüllere 
bir yenisini ekledi. Galataport 
İstanbul, 14-15 Eylül tarih-
lerinde İspanya’nın Malaga 
kentinde düzenlenen Seatrade 
Cruise Med fuarı kapsamında 
gerçekleştirilen, sektörün en 
prestijli ödül organizasyonu 
Seatrade Cruise Awards’un 
“Port of the Year/Yılın Lima-
nı” kategorisinin kazananı ol-
du. Galataport İstanbul, Ame-
rika ve İngiltere gibi dünyanın 
önde gelen ülke limanlarının 
yarıştığı ödüllerde, küresel 
anlamda örnek gösterilen ino-
vatif yaklaşım ve operasyonel 
süreçlerde getirdiği yenilik-
lerle bu kategoride ödüle layık 
görülen liman oldu.

Galataport İstanbul, 
kruvaziyer sektörünün en 
önemli etkinliği olan Seatra-
de fuarlarının Nisan ayında 
Amerika’nın Miami kentinde 
gerçekleşen küresel organi-
zasyonundan sonra, etkinli-
ğin Avrupa ayağını oluşturan 
ve bu yıl İspanya’nın Malaga 
kentinde hayata geçirilen 

politikası nedeniyle Çin’deki 
aksama küresel tedarik zinci-
rini de olumsuz yönde etkile-
meye devam ediyor.

Amerika ve Avrupa’da-
ki büyük perakendecilerin 
ürünlerini daha erken tedarik 
etmeleri ve müteakip talebin 
düşmesi ve küresel ekonomi-
de olası resesyonun etkisiyle 
navlun seviyelerinin yılın ge-
ri kalanında düşmeye devam 
edeceğini öngörüyoruz. Bazı 
önemli limanlarda gemi sıkı-
şıklığı ve blanksailing (sefer 
iptalleri) devam ediyor.

Bununla beraber, yüksek 
yakıt masraflarının devam et-

Seatrade Cruise Med’de de 
büyük ilgi gördü. 70 ülkeden 
2000’i aşkın katılımcının yer 
aldığı etkinlikte Galataport 
İstanbul’u temsil eden Liman 
İşletme yönetimi, iki gün 
boyunca pek çok oturum ve 
gerçekleştirilen toplantılar ile 
sektörün önde gelen oyuncu-
ları ile bir araya geldi.

MedCruise Başkanı ve 
Galataport İstanbul Liman 
İşletme Genel Müdür Yar-
dımcısı Figen Ayan, Seatrade 
Cruise Med’e katılım ve alı-
nan ödülle ilgili şunları söy-
ledi: “Galataport İstanbul’da 
Ekim 2021’den bu yana tam 
kapasite operasyonlarımızla 
kruvaziyer gemilerimizi ve 
misafirlerimizi ağırlıyoruz. 
Nisan ayında katıldığımız 
dünya kruvaziyer sektörü-
nün önemli temsilcilerinin 
bir araya geldiği Seatrade 
Cruise Global’in ardından, 
fuarın Avrupa ayağın oluştu-
ran Seatrade Cruise Med’de 
de katıldığımız oturumlar ve 

gemileri kapasitesi nedeniyle 
navlun seviyelerinin normal-
leşeceğini değerlendiriyoruz.”

UTİKAD Yönetim Kuru-
lu Üyesi Yüksel Kahraman ise 
mevcut durumu şöyle yorum-
ladı: “Pandeminin etkilerini 
tamamen geride bıraktığımız 
bugünlerde tedarik zincirinde-
ki aksamaların düzelmesi nav-
lunların düşmesinde önemli 
etkenlerden biri. Diğer önemli 
bir faktör de küresel dolaşım-
da olan yük hacminin düşmesi, 
resesyon beklentilerinin gölge-
sinde dünya ticaret hacminin 
yavaşlama eğilimine girmesi.

Ülkemizin yoğun ticaret 
rotalarına bakarsak; Uzakdo-
ğu ithalat, Akdeniz ve Orta-
doğu ihracat navlunlarında 
global konteyner endeksine 
paralel bir düşüş yaşandığını 
da yakından takip ediyoruz.

Avrupa ihracat rotasında; 
Rusya-Ukrayna savaşı son-
rasında enerji maliyetlerinin 
artması, bölgesel grevler ve iş 
akışlarında yaşanan sıkıntılar 
sebebiyle son taşıma maliyet-
leri halen yüksel seviyelerde 
seyrediyor. Ekipman ve yer 
sorunlarının bitmesi ve yüke 
olan ihtiyaç sonrası doğacak 

Bu inovasyon sayesinde, 19. 
yüzyılın sonundan bu yana e-
rişime kapalı olan Karaköy’ün 
eşsiz sahil şeridi, geminin ya-
naştığı ve kapaklarla ayrılan 
kısım hariç, misafirlere açık 
olmaya devam ederek, şehrin 
en özel yürüyüş rotalarından 
biri haline geliyor.

29 bin m2’lik bir alana ya-
yılan terminali ile birlikte aynı 
anda 3 gemi yanaşabilecek ve 
günlük 15 bin yolcuyu ağır-
layabilecek kapasiteye sahip 
Galataport İstanbul’a 2022 yılı 
sonuna kadar yaklaşık 150 ge-
mi ve mürettebat dahil 450 bin 
yolcu gelmesi planlanıyor. Ö-
nümüzdeki yıldan itibaren ise 
yıllık mürettebat dahil yaklaşık 

rekabetin sonucu olarak bu 
bölgede de navlunların iler-
leyen haftalarda düşmesini 
bekliyoruz. ABD ihracat 
rotasında navlunların diğer 
bölgelerle kıyaslandığında 
nispeten daha yavaş bir düşüş 
eğiliminde olduğu görünü-
yor. ABD-Çin geriliminin 
bizim için pozitif etkisinden 
söz edilebilir.

Arzın talebi karşılayama-
dığı, yüksek navlunlu piya-
saların doğal sonucu olarak 
son dönemde short/sea ve 
overseas rotalarda küçük ha-
cimli birçok armatör yeni ser-
visler açtı, rekabeti tetikleyen 
unsurlardan biri de bu yeni 
oyuncular olacak.

Global ticarette bitmiş ü-
rünlerin yüzde 90’ı konteyner 
gemileri ile taşınıyor. Dola-
yısıyla konteyner navlunları, 
global ekonomi için öncü 
göstergelerden biri olarak ka-
bul edilebilir. Dolaşımdaki 
yükün azalması, navlunların 
sert bir şekilde düşmesi ve bu-
nun bir süreklilik arz etmesi 
küresel bir daralmanın haber-
cisi olarak nitelendirilebilir.”

1,5 milyon kruvaziyer yolcusu-
nu ağırlayacağı öngörülüyor. 
Bir ana liman olarak konum-
lanan Galataport İstanbul, Ak-
deniz çanağından Karadeniz’e 
kadar geniş bir coğrafyada kru-
vaziyer turizmine büyük bir 
hareketlilik getirerek bölge ve 
ülke turizmi ile ekonomisine 
önemli katkı sağlıyor.

Galataport İstanbul, bir 
sürdürülebilirlik projesi olma 
özelliğini de taşıyor. Şehrin 
tarihi limanını şehirle bütün-
leştiren Galataport İstanbul, 
bu yatırım ile sosyal ve ekono-
mik sürdürülebilirliğe önemli 
bir katkı sağlıyor. Kullanılan 
özel soğutma sisteminden, 
atık yönetimine kadar çevresel 
sürdürülebirlik adına önem-
li faaliyetleri ile, Avrupa’nın 
LEED Platinum sertifikasına 
sahip en büyük ikinci projesi 
konumuna gelen Galataport 
İstanbul’u MedCruise Bir-
liği geçtiğimiz yıl “Çevresel 
Sorumluluk Ödülü”ne layık 
gördü. Galataport İstanbul, 
2020 yılında ise MedCruise 
Ödülleri’nde henüz açılmadan 
“Pandemi Sürecinde Sektöre 
En Yüksek Bağlılık Gösteren 
Doğu Akdeniz Kruvaziyer Li-
manı” ödülünü aldı.

görülürken, Kovid-19 salgını 
ve Rusya’nın Ukrayna’da baş-
lattığı savaş da küresel ekono-
miye ilişkin belirsizliğin sür-
mesine neden oluyor.

Salgının yayılmasını ön-
lemek için ekonomik faali-
yetlerde katı kısıtlamalara gi-
dilmesi perakende satışlarda 
büyük bir düşüşe yol açarken, 
kısıtlamaların hafifletilmesiy-
le ve ülkelerin yeniden dışa 
açılmaya başlamasıyla keskin 
bir ekonomik toparlanma 
görülmüştü. 2023-2024 ara-
sında hem konteyner üretim 
kapasitesi hem de hizmete 
girecek yeni nesil konteyner 

arenada ödüllerle karşılığını 
bulmasından büyük mutlu-
luk duyuyoruz.” 

Galataport İstanbul’un en 
etkileyici özelliklerinden bi-
rini, İstanbul’un yer altı sar-
nıçlarından esinlenilen, Red 
Dot tasarım ödüllü dünyanın 
ilk yer altı kruvaziyer termina-
li oluşturuyor. Limana gemi 
yanaştığında devreye girerek 
güvenlik (ISPS) alanını ayıran 
176 adet hidrolik özel kapak 
sistemi sayesinde, geçici güm-
rüklü bir saha yaratılıyor. Ka-
pakların tekil olarak kontrol 
edilebilmesi, gümrüklü alanın 
limandaki gemi adedi ve bo-
yutları bazında esnek bir şe-
kilde oluşturulmasını sağlıyor. 

Galataport İstanbul, kruvaziyer sektörünün 
en önemli etkinliklerinden Seatrade Cruise 
Med kapsamında düzenlenen Seatrade Cruise 
Awards’ta dünyada “Yılın Limanı” ödülünü aldı. 

Navlunlar Pandemi Öncesine Döndü

Galataport İstanbul ‘Yılın Limanı’ Ödülünü Kazandı

Birinci sayfadaki haberin devamı
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TÜRKIYE üç tarafı denizlerle 
çevrili bir ülke olmasına karşın ge-
niş coğrafyasında sanayileşme po-
tansiyeli yüksek çok sayıda lojistik 
merkez barındırıyor. Bu merkez-
lerin deniz ulaşımına entegre hale 
getirilmesi durumunda iç pazar-
daki üreticilerin küresel aktörlere 
dönüştürülmesi sağlanacağı gibi 
uluslararası standartlara kavuşması 
için gereken zemin doğacak.

Türkiye, bu çerçevede Kuru Li-
manlara İlişkin Hükümetlerarası 
Anlaşma’ya taraf olmak için ilk adı-
mı attı. Anlaşma, Türkiye’den liste-
de yer alan 19 lojistik merkezinin 
hem tanınırlığını sağlayacak hem 
de standartlarının yükseltilmesine 
katkı verecek. Teklifin gerekçesin-
de, Türkiye’nin ulaştırma ve lojistik 
sektöründeki hedefleri göz önünde 
bulundurulduğunda anlaşmanın 
önemli bir imkan sunduğuna dik-
kat çekildi. Yasa teklifinin Meclis 
Dışişleri Komisyonundaki görüş-
melerinde bilgi veren Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma 
Hizmetleri Genel Müdür Yardım-
cısı Murat Korçak, “Bu sözleşmeyi 
imzalamamız ne için gerekli diye 
bir özet yapmak gerekirse, birincisi 
anlaşmada belirttiğimiz alanlar u-
luslararası tanınırlığa kavuşacaklar, 
ikinci olarak, ‘kuru liman’ olarak 
belirtilen alanların standartlarının 
yükseltilmesi için bize bir fırsat do-
ğacak. Bir diğeri de sözleşme kap-
samında oluşturulan çalışma grubu 
yılda 2 kez toplanacak, bu lojistik 
merkezlerin durumları değerlendi-
rilecek ve bu konuda iyileştirmeler 
yapılacak” dedi.

Hükümetlerarası Kuru Liman 
Anlaşması, denize çıkışı olmayan 
ülkeler ile mal ve hizmetlerini piya-
saya sunmak için yüksek maliyetler 
ve karmaşık lojistik sorunlarıyla 
karşı karşıya olan bölgelerin ge-
lişmesine yeni imkanlar sağlamak 
için Birleşmiş Milletler Asya ve Pa-
sifik Ekonomik ve Sosyal Komis-
yonu tarafından hazırlandı.

Türkiye tarafından önerilen 19 
adet lojistik merkezi de anlaşma 
kapsamında uluslararası öneme 
sahip kuru limanlar listesinde 
kuru liman olarak tanımlan-
dı. Yasa teklifinin gerekçesinde 
Türkiye’nin ulaştırma ve lojistik 
sektöründeki hedefleri göz önün-

de bulundurulduğunda anlaşma-
nın önemli bir imkan sunduğuna 
dikkat çekildi. Lojistik merkez-

lerinin inşa, geliştirme ve işletme 
aşamalarında uyacakları kurallar 
anlaşmayla belirleniyor.

Türkiye’de 19 Lojistik 
Merkez Kuru Liman Olacak

Bir kuru liman, intermodal bir 
taşıma sistemi ile bir veya daha fa-
zla deniz limanına bağlanan bir iç 
terminaldir. Bu tür tesisleri birbirine 
bağlamak için tercih edilen ulaşım 
türü demiryolu taşımacılığıdır. 
Ancak, başka bir karayolu ulaşım 
aracıyla da bağlanabilir. Mevcut 
kara bağlantıları ne kadar büyük ol-
ursa, kuru limanın gelişimi o kadar 
büyük olur.

Kuru Liman Nedir?

Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafından Asya-Pasifik 
bölgesinde kuru limanların geliştirilmesinde iş birliğini 
teşvik edecek anlaşmaya taraf olacak. Böylece denize kıyısı 
olmayan 19 lojistik merkez ‘kuru limana’ dönüştürülecek. 

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde Türkiye’de  
19 lojistik merkez, kuru liman olacak. Samsun 

Gelemen, Ankara Kazan, Kayseri Boğazküprü kuru 
liman yerleri olarak ayrıldı.

Kuru liman potansiyeli olan yerler ise şunlar:
“Bozüyük Bilecik, Gökköy Balıkesir, Habur, Halkalı 
İstanbul, Hasanbey Eskişehir, Kaklık Denizli, Kars, 

Kayacık Konya, Köseköy İzmit, Mardin, Palandöken, 
Erzurum, Sivas, Türkoğlu Kahramanmaraş, Uşak, 

Yenice Mersin, Yeşilbayır İstanbul.

Nerelerde Kurulacak?Nerelerde Kurulacak?
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devam ediyoruz. Benzer şir-
ketler, tedarikçiler ve diğer-
ler taraflarla iş birliği içinde 
hareket ediyoruz. Karayolu 
taşımacılığımızı sürdürülebi-
lir kılmak için Volvo Trucks 
ile ortak bir proje hayata ge-
çirdik. Sektörün elektrikli 
karayolu taşımacılığına geçi-
şini hızlandırmaya tamamen 
kararlıyız ve şimdiden Volvo 
Trucks’tan 125 adet elektrikli 
kamyon sipariş ettik. İlk yeşil 
gemimizi, en geç 2025’te suya 
indirme hedefimiz var. Yal-
nızca sürdürülebilir yakıtlar 
ve ilgili gelecek projeler üzeri-
ne çalışan Sürdürülebilir Filo 
Projeleri’ni kurduk.

2022 yılı boyunca karbon 
hedeflerinizle ilgili nasıl bir 
yol aldınız? 

2022’de rotamızdaki tüm 
ulaşım ağımızda Karbon 
(CO2) emisyonlarını hem 
kendi filomuzdaki gemilerde 
hem kiralanan gemilerde dü-
şürdük. Kendi filomuzdaki 
karbon emisyonunu 2021 yı-
lına göre yüzde 3, rotamızdaki 
tüm gemilerimizdeki emisyo-
nu yaklaşık yüzde 4 azalttık. 
Karbon emisyonunu azalt-
mak için önlemler almayı sür-
dürüyoruz. Bu doğrultuda: 
Bir yük gemimize daha “Sa-
hil Besleme Sistemi” kurduk. 
2022 sonuna kadar üç tane 

2030 yılında karbon (CO2) 
emisyonlarını yüzde 45 ora-
nında azaltmayı hedefleyen 
DFDS, 2022’de rotalarındaki 
tüm ulaşım ağında karbon 
(CO2) emisyonlarını hem 
kendi filolarındaki gemiler-
de hem kiralanan gemilerde 
düşürdü. DFDS Akdeniz İş 
Birimi Satış, Pazarlama, İş 
Geliştirme ve Strateji Baş-
kan Yardımcısı Fuat Pamuk-
çu sürdürülebilirlik vizyonu 
hakkında gerçekleştirdiğimiz 
söyleşide detaylı bilgiler verdi. 

DFDS Akdeniz Iş Birimi 
olarak sürdürülebilirlikle 
ilgili neler hedefliyorsunuz?

DFDS Akdeniz İş Birimi 
olarak sürdürülebilirlik he-
defimiz çevresel ayak izimizi 
kademeli bir biçimde azal-
tarak 2050 yılına kadar kar-

2017 yılında hizmete giren IC İçtaş Sakar-
ya Karasu Limanı Yatırım ve İşletme A.Ş. 
(IC Karasu Limanı), IC Karasu Limanı, 
Türkiye’nin ekonomik büyümesine olan 
katkısını, her geçen gün artırıyor. Bu kap-
samda IC Karasu Limanı açılışından bugü-
ne kadar limana yanaşan bin 755 adet 
gemi ile bölgenin en önemli tica-
ret merkezlerinden biri olurken, 
8.1 milyar Avro’luk da bir ticaret 
hacmi yarattı.

Hizmet sunduğu geniş hinter-
land, sahip olduğu yüksek kapasi-
te ve dünyanın en modern altyapı ve 
standartları ile sunduğu çok modlu taşıma 
avantajlarıyla Karadeniz’den dünyaya açı-
lan en modern liman konumunda olan IC 
Karasu Limanı, yıllık 1 milyon 500 bin ton 
genel kargo / dökme yük ve 110 bin Adet 

RO-RO ve 50 bin TEU konteyner yük ka-
pasitesine sahip.

IC Karasu Limanı’nın Türkiye’nin 
Karadeniz’e açılan en önemli ticaret kapıla-
rından biri olduğunu belirten IC Karasu Li-
man Müdürü Gökçen Erdem “Pandemi sı-

rasında ve sonrasında dünyada yaşanan 
lojistik ve tedarik zinciri ile ilgili 

darboğazların da net bir şekilde 
gösterdiği gibi, modern limanlar 
ülkelerin dış dünya ile bağlantı-
larında son derece önemli bir ko-

numa sahip. Ocak 2017’de ilk ge-
minin ziyareti ile faaliyete başlayan ve 

hizmetlerini kesintisiz ve sürekli büyüterek 
geliştiren IC Karasu Limanı, Türkiye’nin 
Karadeniz’e açılan en önemli ticaret kapıla-
rından biri olarak ülkemiz için çok önemli 
hizmetler sunuyor.” dedi.

bon nötr duruma getirmek. 
DFDS, karbon emisyonla-
rını azaltmak için hem kısa 
hem de uzun vadeli eylemlere 
odaklanan 2 parçalı bir iklim 
stratejisi ile ilerliyoruz. 2030 
yılında Karbon (CO2) emis-
yonlarını yüzde 45 oranında 
azaltmayı hedefliyoruz. 

Hedeflerinize ilerlerken na-
sıl bir strateji ile hareket edi-
yorsunuz?

Çevreci yakıtlardan yarar-
lanabilmek için iş ortakların 
gemilerinden de faydala-
nıyoruz. Sürdürülebilir bir 
mobilite sağlamak için çevre 
dostu çözümler kritik öneme 
sahip. Belirli rotalarda, çevre 
dostu Hidrojen, Amonyak ve 
Metanol yakıtları için testler 
yapıyoruz. Alternatif yakıt 
türlerini değerlendirmeye 

cılığı Acenteleri tarafından 
Trieste’de imzalanmıştı. 

Gönüllülük Anlaşması 
gereğince, Trieste Limanı’na 
veya Monfalcone Limanı’na 
yanaşma sırasında yakıt de-
ğişimi veya emisyon azaltma 
taahhütlerine alternatif uy-
gunluk yöntemleri için izle-
necek prosedürler, direktifler 
de ilgililere bildiriliyor. Deniz 
ve denizde insan yaşamının 
korunmasına yönelik güvenli 
seyir gerekliliklerine halel ge-
tirmeksizin, egzoz gazlarının 
atmosfere salınmasının kısıt-
lanması amacıyla ana ve/veya 
yardımcı motorların kullanı-
mını optimize etmek adına, 
liman bölgesinde seyir, demir-

leme/demir alma manevraları 
sırasında ve demirlenmiş hal-
deyken doğru denizcilik uygu-
lamalarına uygun olarak her 
türlü teknik önlem alınıyor. 

DFDS Akdeniz Iş Birimi 
olarak intermodal çözümle-
rinizle de öne çıkıyorsunuz; 
bu alanda nasıl avantajlar 
sunuyorsunuz? 

DFDS olarak globalde 
sürdürülebilirlik vizyonuyla 
intermodal çözümlerini güç-
lendirmeye devam ederken, 
Alman demiryolu operatörü 
primeRail’i bünyesine kattık. 
DFDS bünyesinde prime-
Rail satın almasıyla beraber 
yeni demiryolu faaliyetlerine 
de start verdik. primeRail, 
DFDS bünyesinde primeRail 
şirketini ve DFDS’in inter-
modal taşımacılık faaliyetleri-
ni kapsayan yeni bir iş alanı o-
larak kuruldu. Müşterilerimiz 
büyük bir avantajla mallarını 
Türkiye’deki terminallerimize 
bırakıp, Avrupa’da varış nok-
talarına çok yakın yerlerde 
teslim alabiliyor.

DFDS Akdeniz İş Birimi, 
DFDS Akdeniz İş Birimi 
“Birlikte Büyüyoruz” baş-
lıklı dijital panelde müş-
terileri ile bir araya gele-
rek DFDS Fransa İspanya 
rotasının müşterilerine 
sunduğu hizmet detayları-
nı ve 2023 yılı hedeflerini 
duyurdu. Panelin açılış 
konuşmasında DFDS’in 
“Sürdürülebilirlik” he-
deflerini aktaran DFDS 
Akdeniz İş Birimi Başkanı 
Lars Hoffmann’ın yanı sıra 
DFDS Akdeniz İş Birimi 
Satış, Pazarlama, İş Geliş-
tirme ve Strateji Başkan 
Yardımcısı Fuat Pamukçu 
da lojistik sektörüyle ilgili 
öngörülerini paylaştı.

Panelde Fransa ve İspan-
ya Rota Direktörü Önder 
Ulaş Başboğa gerçekleş-
tirdiği sunumda Fransa ve 
İspanya rotası ile ilgili de-
tayları ve rotanın DFDS 
operasyon ağına kazandır-
dıklarını paylaşırken ayrıca 
demiryolu taşımacılığının 
da hatta dahil edilmesiyle 
hizmetlerinde sunulan yeni 
fırsatları ele aldı. 

Panelde DFDS Akde-
niz İş Birimi Başkanı Lars 

Hoffmann şöyle konuştu: 
“DFDS olarak sektörün 
ve hepimizin geleceği için 
sürdürülebilir ekonomiyi 
desteklemeye, teknolojik 
ve intermodal çözümler 
sunmaya devam ediyoruz. 
Sürdürülebilirlik vizyo-
nuyla çevresel ayak izimizi 
kademeli bir biçimde azal-
tarak 2050 yılına kadar ik-
lim nötr duruma gelmeyi 
taahhüt ediyoruz. DFDS 
Akdeniz İş Birimi olarak 
deniz ve demir yolu taşı-
macılığını birleştiren inter-
modal taşımacılık çözüm-
lerine daha fazla yatırım 
yapıyoruz.”

Toplantıda DFDS Ak-
deniz İş Birimi Satış, Pazar-
lama, İş Geliştirme ve Stra-
teji Başkan Yardımcısı Fuat 
Pamukçu, “DFDS olarak 
halihazırda sunduğumuz 
kapsamlı sefer ağını büyü-
tüp genişletme stratejimizi 
yeni hatlarımızla güçlen-
diriyoruz. Rotalarımızda 
hatlarımızı demiryolu hiz-
metiyle birleştirerek hızlı 
bağlantı sunmaya devam 
edeceğiz.”

Hizmet ağı güçleniyor
Fransa ve İspanya Ro-

ta Direktörü Önder Ulaş 
Başboğa panelde şöyle 
konuştu: “Rotalarımız 
Türkiye ile Fransa, İngil-
tere ve İspanya’yı direkt 
olarak bağlayarak müşteri-
lerimize ve mevcut DFDS 
ağına büyük değer katıyor. 
DFDS Akdeniz İş Birimi, 
Türkiye’nin bütün bölge-
lerinde faaliyet gösteren 
işletmelerin ve uluslararası 
taşımacılık firmalarının 
Avrupa’da Fransa, İspan-
ya, Portekiz, İngiltere ve 
Kuzey Afrika pazarlarına 
en hızlı ve güvenli şekilde 
ulaşmasını sağlıyor. Türki-
ye ile Fransa ve İngiltere’yi 
direkt olarak bağlayan 
Fransa hattımız, Türkiye ile 
İngiltere arasında Ro-Ro ve 
Tren hizmeti ile köprü va-
zifesi görüyor ve bu sayede 
yurtdışı pazarlarda faaliyet 
gösteren firmalara İngiltere 
pazarında daha hızlı ve sür-
dürülebilir rekabet imkânı 
yaratıyor.” 

Başboğa toplantıda 
ayrıca müşterilerinin ta-
leplerini karşılamak adı-
na eklenen Yalova – Sete 
arasındaki 5’inci seferin de 
müjdesini verdi. 

gemimize daha kuracağız. 
Biyoyakıt testlerimiz planlan-
dığı gibi ilerliyor. Biyoyakıtla 
seyahat edecek ilk gemimizin 
2022 son çeyreğinde yelken 
açması bekleniyor. 3 gemi-
mizde birden atık ısı geri ka-
zanımlı sisteme geçildi. 

Buna ilave olarak henüz ya-
za girmeden Trieste & Mon-
falcone Limanları’na yanaşan 
ve demirleyen gemilerden 
kaynaklanan hava kirletici e-
misyonların azaltılmasına yö-
nelik Gönüllülük Anlaşması 
da Doğu Adriyatik Denizi 
Liman İdaresi, Trieste Limanı 
Başkanı, Monfalcone Limanı 
Başkanı, Deniz Taşımacılığı 
Şirketleri ve Deniz Taşıma-

DFDS Sürdürülebilirlik Çözümlerini 
Güçlendirmeye Devam Ediyor
DFDS Akdeniz İş Birimi, sürdürülebilirlik vizyonuyla çevresel ayak izini 
kademeli bir biçimde azaltarak 2050 yılına kadar iklim nötr duruma 
gelmeyi taahhüt ederken, hedefleri doğrultusunda yeni çözümler 
üretmeyi ve güçlü aksiyonlar almayı sürdürüyor.  

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

DFDS Fransa Ispanya Rotası Ile Ilgili
Yeni Fırsatları ve Hedefleri Duyurdu

Karasu Limanı 8.1 Milyar
Avro’luk Ticaret Hacmi Yarattı





IVECO Bus, biyometan 
uyumlu Crossway Alçak 
Tabanlı Hibrid Doğal 
Gazlı otobüsü ile şehirle-
rarası kategorisinde “Yılın 
Sürdürülebilir Otobüsü” 
ödülünün sahibi oldu. 
Bu, Iveco Bus’ın 2018’de 
Alçak Tabanlı Crossway 
ve 2020’de Doğal Gaz-
lı Crossway’den sonra bu 
ödülü üçüncü alışı.

Avrupa’nın önde gelen 
sektör yayınlarından yedi 
temsilciden oluşan jüri; 
güvenlik, konfor, gürültü 
seviyesi, parça dönüştürüle-
bilirliği, üreticinin sürdürü-
lebilirliğe olan bağlılığı ve 
aracın hizmet verdiği top-
lumda olumlu bir imaj oluş-
turabilirliğini denetledi.

Crossway Alçak Tabanlı 
Hibrid Doğal Gazlı oto-
büs, enerji geçişi projele-
riyle uyumlu taşımacılık 
çözümleri arayan Bölgeler, 
İlçeler ve Kentler için bir 
alternatif. Dizel modele 
kıyasla yüzde15 yakıt ta-
sarrufu sağlayan otobüs, 
yenilenebilir yakıtların kul-
lanımıyla da karbondioksit 

salınımını yüzde 82’ye ka-
dar düşürebiliyor.

Geçtiğimiz Temmuz’da 
Mutabakat Zaptı imzala-
yan Iveco Bus, bugün de 
ulaşım teknolojileri şirketi 
Via ile ortaklığını açık-
ladı. Ortaklık, ilk olarak 
İtalya’daki Iveco Bus müş-
terilerine 2023 başından 
itibaren bayi ağı aracılığıyla 
isteğe bağlı taşımacılık çö-
zümleri için kişiselleştiril-
miş yazılımlar sunacak.

İki ortak, talebe duyar-
lı taşımacılıktan alternatif 
enerjili otonom toplu taşı-
maya kadar Kamu Ulaşım 
Otoriteleri ve Operatörler 
için uygulaması kolay çö-
zümleri keşfetmeye devam 

edecek. Ek olarak otonom 
talebe bağlı mekik hizmet-
leri için de değerlendirme-
ler devam etmekte.

Iveco Grup, Otobüs İş 
Kolu Başkanı Domenico 
Nucera, konu ile ilgili şun-
ları söyledi: “Bu üçüncü ö-
dül, Iveco Bus’ın Avrupa’da 
şehirlerarası klasmandaki 
lider pozisyonunu ve Ive-
co Grup’un sürdürülebilir 
mobiliteye bağlılığını onay-
lıyor; Via ile ortaklığın ilk 
sonucu ile birlikte Iveco 
Bus’ın geleneksel iş anla-
yışından, enerji geçişi ve 
yeni iş modelleri gibi yolcu 
taşımacılığı sektörünü dev-
rimselleştiren evrimi takip 
ettiğini kanıtlıyor.”

Iveco Bus Şehirlerarası Kategorisinde
“Yılın Sürdürülebilir Otobüsü” Ödülünü Aldı
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ğin aracın muhtemel arıza 
verileri Telematics üzerin-
de önceden merkeze gön-
deriliyor, ve şoföre bilgi gi-
diyor, özetle şoförün doğru 
zamanda yolda kalmadan 
tedbir alması sağlanıyor. 
Yurtdışında arızalanan bir 
araç uzaktan müdahale ile 
çalışır hale getirilebiliyor 
ve bu nedenle bağlantı-
lı araçlar kullanıcıya çok 
önemli avantajlar sunuyor.”

Yatırım ve büyüme 
planları hakkında bilgi ve-
ren Iveco yöneticileri: “İ-
çinde yer aldıkları pazarın 
2022 Ağustos sonu itibarı 
ile yüzde 7 büyüdü. Bu yıl 
sonu itibarı ile de yüzde 
8’lik bir büyüme ile 67 bin 

TESLA’NIN elektrik-
li kamyonunun yollara 
çıkış tarihi belli oldu. 
Elektrikli otomobil 
üreticisinin CEO’su 
Elon Musk, elektrikli 
kamyonların teslimatı-
na Aralık ayında başla-
yacaklarını açıkladı. 

Öte yandan, aracın 
menzili 800 kilometre 
açıklanırken, ilk etapta 
kaç adet Semi kamyon 
üretileceği hakkında 
ise bilgi verilmedi. Ara-
cın ABD’de 180 bin 
dolardan satışa çıkması 
bekleniyor.

2020 yılında yolla-
ra çıkması beklenen 
Semi’nin üretimi ön-
ce Kovid-19 salgını 
ve arkasından gelen 
otomotiv endüstri-
sindeki parça tedariki 
sorunlarından dola-
yı gecikmişti. Ancak 
ABD Senatosu’ndan 
geçen Enflasyon Azalt-
ma Yasası’nda elektrikli 
ağır ticari araçların 40 
bin  dolara kadar federal 
vergi kredisine uygun 
hale getirilmesi kararı, 
Semi’nin üretime geçiş 
tarihini hızlandırdı. 

KAPSAMLI ürün yelpazesi 
ile 3,5 ton ve üzeri tüm seg-
mentlerde yer alan Iveco; 3,5 
tonda Daily, orta kamyon 
segmentinde Daily kamyon, 
Eurocargo ve ağır segment 
çekicisi S Way, hafif inşat 
kamyonu X Way ve off road 
görevler için ise T Way ürün 
gamı ile hizmet verirken bu 
yıl itibarı ile de otobüs faali-
yetlerine başladı.

Tüm yeni teknolojilerini 
Hannover IAA Fuarı’nda 

TIRE Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 230 bin m2 üze-
rine kurulu tesisinde, 2012 
yılından itibaren perdeli 
yarı römork, platform yarı 
römork ve konteyner taşıyı-
cılar üreten Krone Türkiye, 
şasi fabrikasında gerçekleşti-
receği yeni yatırımla kapasi-
tesini artırıyor. 

Yılda 6 bin adet treyler üre-
timi gerçekleştiren Krone Tür-

sergilediklerini belirten Ive-
co yöneticileri; ağırlıklı yakıt 
hücreli, elektrikli, doğal gazlı 
ve alternatif yakıtlı araçları ile 
yer aldıklarını bildirdi.

Iveco yöneticileri verdik-
leri bilgide; “Fuardaki tüm 
araçlar Telematics’e sahip 
bağlantılı araçlar. Kamyonda 
Telematics, yani bağlantılı a-
raçların varlığı ticaretin karlı-
lığı için çok önemli.  Iveco bü-
tün araçlarını bağlantılı, yani 
Telematics ile sunabiliyor. Şu 
anda Türkiye’de Bilim Tekno-
lojileri Kurumunun getirdiği 
yeni düzenlemeye adapte ol-
mak için çalışan Iveco, 2023 
de tekrar bağlantılı hizmetler 
vermeyi planlıyor.

Telematics’in önemi; örne-

kiye, iç talep ve ihracatı ile şasi 
üretim kapasitesini 2 yıl içinde 
10 bin adete yükseltecek. 

Kapasite artışının ilk adı-
mı olarak şasi fabrikasının 

ek bölümü için temel atma 
töreni gerçekleştirildi. Dü-
zenlenen törende Coo Dr. 
Stefan Binnewies, Cto Al-
fons B. Veer, Uluslararası 
İş Geliştirme, Satış & Key 
Account Direktörü Andreas 
Völker, Krone Ticari Araç-
lar Genel Müdürü Kartal C. 
Erköy, Krone Trailer Inter-
national Genel Müdürü Se-
mih Pala, Projeden Sorumlu 
Üretim Müdürü Alper Ev-
cimen, Satış Koordinasyon 
Müdürü Tolga Erdinç ile 
birlikte proje ekibi yer aldı. 

İnşaatın tamamlanma-
sıyla şasi fabrikasına 4 bin 
800 m2 yeni kapalı alan 
eklenecek ve mevcut 5 bin 
m2’lik alanın revizyonu ya-
pılacak. 2023’ün ikinci çey-
reğinde devreye alınacak 
ikinci robot kaynak hattı ile 
şasi üretim kapasitesi 2 yıl 

büyümüş durumda. Iveco, te-
darik sorunlarına rağmen iyi 
bir yıl geçirdi.

2023 yılı için baz senar-
yoya göre pazarın hemen 
hemen bu yılın adetlerine 

ulaşmasını bekliyor. Hedef 
yüzde 9’luk pazar payını bir 
kademe yukarı çıkarmak ve 
2023 yılı sonunda elektrikli 
hafif ticari aracı Daily’i hedef 
kitle ile buluşturmak.” 

adete ulaşmasını bekleniyor. 
Özellikle pandemi sonrası 
artan ticaret faaliyetleri ile 
çekici segmentinde hızlı bir 
büyüme gerçekleşti. Bu seg-
ment şu ana kadar yüzde 27 

içerisinde yıllık 10 bin adete 
yükselecek.

Törende açıklamalar-
da bulunan Alfons Veer 
“Türkiye’nin performansın-
dan oldukça memnunuz, 
bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da Türkiye’ye 
güvenmeye ve yatırım yap-
maya devam edeceğiz.” dedi. 

Tire Bölgesi’nin istihda-
mına katkıda da bulunan 
Krone, 450 çalışanıyla üre-
tim yapıyor. Ayrıca uygu-
lamaya aldığı yeni mezun 
programı Tire’nee ile, çalış-
ma hayatına yeni adım atan 
gençlere, deneyim kazanma 
fırsatı sunuluyor.

Iveco Telematics İle 
Arızaları Uzaktan
Tespit Ediyor

Krone Yeni Yatırımla Şasi
Üretim Kapasitesini Artırıyor

Tesla Elektrikli
Kamyonu Semi’nin
Üretimine Başladı

Krone Türkiye, 
şasi fabrikasında 
gerçekleştireceği 
yeni yatırımla şasi 
üretim kapasitesini 
2 yıl içinde 10 Bin 
adete yükseltmeyi 
hedefliyor. 
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MAN 2 Yeni Bayisini Hizmet Ağına Ekledi
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş.’nin satış ve hizmet ağına ka-
tılan son bayiler ise, sektörlerinin 
güçlü ve tecrübeli firmaları Mertsan 
Şirketler Grubu ve Metinler Şirket-
ler Grubu oldu. İstanbul Anadolu 
Yakası’nda faaliyetlerini yürüten 
Mertsan ve Kayseri’de hizmet veren 
Metinler, bayilik anlaşması kap-
samında yeni dönemde MAN’ın 
kamyon, otobüs, hafif ticari araçlar 
bayiliğini üstlendi. Her iki bayi aynı 
zamanda, MAN Yetkili Servisi ola-
rak da hizmet verecek.

Yeni bayilerden Mertsan Şirketler 
Grubu ile yetkili servis sözleşmesi 
imzalanırken, Metinler Şirketler 
Grubu ile de önümüzdeki süreçte 
imzaların atılacağı açıklandı. Dü-
zenlenen imza törenine şirketin 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Ertem, Genel Müdür Vedat Ertem, 
Genel Müdür Yardımcısı Mert Er-
tem ile MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. adına Genel Müdür 
Kazım Tuncay Bekiroğlu, Kamyon 
Satış Grup Direktörü Serkan Sara 
ve Müşteri Hizmetleri Direktörü 
Aydın Yumrukçal katıldı.

Yenilikçi yatırımlarla büyümesi-
ni sürdüren Mertsan’ın yeni MAN 
Bayiliği, Şekerpınar mevkiindeki 7 
bin metrekarelik alan üzerine kuru-
lu 3 bin 500 metrekare kapalı alana 
sahip showroom’da hizmet verecek. 
2. el ve sıfır MAN kamyon, otobüs 
ve HTA araçlarının satışının yanı 
sıra, MAN Yetkili Servisi olarak da 
müşterilerine yedek parça ve yetkili 
servis hizmeti sunacak.

MAN Kamyon ve Otobüse Tica-
ret A.Ş.’nin bayi ağına katılan Metin-
ler Şirketler Grubu ise, sektörde sa-
hip olduğu 74 yıllık köklü tecrübe ve 
birikimi ile Kayseri’de MAN müşte-
rilerine hizmet verecek. İlk aşamada 
bayi olarak, 2. el ve sıfır MAN kam-
yon, otobüs ve HTA araçlarının satı-
şını yapacak olan firma, Ekim ayında 
yapılması planlanan sözleşme ile de 
aynı zamanda MAN Yetkili Servis 
faaliyetlerini  yürütecek.

“Bayilerimiz hem satış  
hem hizmet noktasında  

bize güç katıyorlar”
Bayi ağlarını Mertsan Şirketler 

Grubu ve Metinler Şirketler Grubu 
ile daha da güçlendirdiklerini belir-
ten MAN Kamyon ve Otobüs Ti-
caret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü 
Serkan Sara, şunları söyledi “Türki-
ye ithal kamyon çekici pazarının 
geleneksel lideri olarak, ülkemizin 
genelinde yeni iş birlikleri ile bayi 
ağımızı daha da büyütmeye ve güç-
lendirmeye devam ediyoruz. Bize 
katılan 2 yeni bayimiz ile; Türkiye 
genelindeki bayi sayımızı 15’e, Yet-
kili Servis sayımızı da 33’e çıkart-
tık. Genişlettiğimiz bayi ağımız ile 
Türkiye’nin her yerindeki müşteri-
lerimize en hızlı ve en kolay şekilde 
ulaşabilmeyi amaçlıyoruz. 

MAN Kamyon ve Otobüs Tica-
ret A.Ş. Müşteri Hizmetleri Direk-

törü Aydın Yumrukçal’da şunları 
kaydetti: “MAN olarak, müşterile-
rimizin büyük beğeni ve takdirini 
kazanan bu niteliklerimizi daima 
en üst seviyede tutmaya çalışıyo-
ruz. Onların güvenilir çözüm or-
tağı olarak, ihtiyaç duydukları her 
an 7/24 daima yanlarında olmaya, 
talep ettikleri hizmeti en hızlı ve 
kaliteli şekilde sunmaya gayret edi-
yoruz. Müşterilerimizin gerek araç-
larımızın gerekse de satış sonrası 

sunduğumuz hizmetin kalitesinden 
duydukları memnuniyet, bizim için 
hem en büyük ödül hem de en bü-
yük motivasyon kaynağı oluyor. 
MAN Ailesi’ne yeni katılan sektör-
lerinin tecrübeli firmaları Mertsan 
Şirketler Grubu ve Metinler Şirket-
ler Grubu ile birlikte, satış ve hiz-
met noktasındaki başarımızı daha 
da ileri taşıyacağımıza inanıyoruz. 
Yaptığımız bu iş birliğinin tüm ta-
raflara hayırlı olmasını diliyorum.”
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rum tespit edilirse veri ana-
liz merkezi, aracın servise 
girişini organize etmek üze-
re bayi ile iletişime geçerek 
müşterinin hızlıca bilgilen-
dirilmesini sağlıyor ve olası 
bir arıza riskini ortadan kal-
dırıyor. Bayi, aracın serviste 
mümkün olduğunca az za-
man geçirmesini sağlamak 
için parça temini, bakım ve 
onarım planlanmasını orga-
nize ediyor.

Renault Trucks Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepine, 
açıklamasında; “Türkiye’de 
yeni TCK EVO serisi araç-
larımız ile birlikte bağlan-
tılı hizmetleri başlatmıştık. 
TCK EVO serisi, tüm müş-
terilerimiz ve sürücülerden 
üstün araç özellikleri kadar 
sunduğumuz yeni hizmet çö-
zümleri nedeniyle de büyük 
ilgi gördü. EVO lansmanını 
yaklaşık bir yıl önce gerçek-
leştirdik ve şimdi bağlantılı 
hizmetlerde bir adım daha 
atıyoruz. Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirerek Excellence 
Predict önleyici ve öngörülü 
bakım onarım sözleşmeleri 
ile müşterilerimizin iş orta-
ğı olarak, hizmet sürelerini 
maksimize etmeyi, aracın 

RENAULT Trucks, arıza 
meydana gelmeden önce 
önlem alarak müşterilerinin 
operasyonlarının kesintiye 
uğramamasını ve öngörül-
meyen maliyetlerin azaltıl-
masını destekliyor. Teknik 
verilerin analizine dayanan 
Excellence Predict öngörülü 
bakım onarım hizmeti, ara-
cın hizmet süresini artırarak 
yoluna sorunsuz devam et-
mesini sağlıyor. 

Renault Trucks Hizmet 
Süresi Direktörü Anne-Virgi-
nie Nesme Deletre, şu anda 23 
ülkede kullanılan bu hizmetin 
ticari araç filolarına maksi-
mum araç kullanım süresi ve 
dolayısıyla daha fazla üret-
kenlik sunduğunu belirterek 
konuşmasını şöyle sürdürdü; 
“Excellence Predict bakım 
onarım teklifi, 2017’den beri 
devam eden bir projemizin so-
nucu. İlk olarak Fransa ve Çek 
Cumhuriyeti’nde bir yıl sürey-
le denenen Excellence Predict, 
2019’da on iki Avrupa ülke-
sinde uygulanmaya başlandı. 
Avrupa genelinde Excellence 

Predict sözleşmesiyle korunan 
15 bin araçta 2019 yılından bu 
yana 6 bin 500 beklenmeyen 
arızayı öngörerek plansız du-
raksamaların önüne geçmeyi 
başardık. Şimdi bu hizmeti, 
Türkiye’de ilk sunan ticari 
araç üreticisi olduğumuz için 
gurur duyuyoruz.”

Öngörülmeyeni 
öngörüyoruz

Bir Renault Trucks kul-
lanıcısı, Excellence Predict 
sözleşmesini tercih ettiğin-
de araçlarının kritik bileşen-
lerinin arıza kodları analiz 
ediliyor. Olağandışı bir du-

TEMSA İş Makinaları, dist-
ribütörlüğünü üstlendiği 
Volvo Trucks markasıyla sa-
tış ve satış sonrası hizmetler 
ağını güçlendirmeye devam 
ediyor. 28 Eylül’de Volvo 
Trucks’ın Türkiye genelinde-
ki 12’nci yetkili servisi olan 
Kayseri Motorlu Araç’ın açı-
lışını gerçekleştiren Temsa İş 
Makinaları, bu yeni tesisiyle, 
Volvo Trucks çekici ve kam-
yon ürünlerinin satış, servis 
ve yedek parça hizmetlerini 
aynı çatı altında verecek.

Volvo Trucks yeni bayi-
si Kayseri Motorlu Araç 28 

Eylül’de yapılan törenle açıldı. 
Markanın en büyük tesisi olan 
Volvo Trucks’ın bölgede güç-
lenmesine büyük katkısı ola-
cak tesis, bölge ekonomisine 
değer katacak. Tesisin açılışı-
na bölge nakliyecilerinin ya-
nısıra Kayseri Valisi Gökmen 
Çiçek, Nevşehir Belediye Baş-
kanı Mehmet Savran, Nevşe-
hir Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Arif Parmaksız, Kay-
seri Ticaret Odası Başkanı 
Ömer Gülsoy da katıldı. 

14 bin m2’lik alana kurulu 
olan Kayseri Motorlu Araç’ın 
açılışında konuşma yapan 

Temsa İş Makinaları Genel 
Müdürü Eşref Zeka, bölgenin 
Türkiye ve Volvo Trucks için 
kritik önemine ve Kayseri 
Motorlu Araç’ın bölgedeki 
gücüne vurgu yaparak şunları 
dile getirdi: “Temsa İş Maki-
naları olarak Volvo Trucks 
distribütörlüğünde 5. yılımızı 
tamamlıyoruz. Bu 5 yıl içeri-
sinde önemli başarılara imza 
attık; yeni yetkili satıcı ve ser-
vis noktaları açarak ağımızı 
güçlendirdik. Karayolu taşı-
macılığında ağır ticari araçlar 
en önemli unsur olarak görül-
se de onları yolda tutacak ve 

en yüksek verimle çalışmala-
rını sağlayacak satış sonrası 
hizmetler de gün geçtikçe 
daha değerli hale geliyor. Bu 
yüzden ülkemizin tamamını 
kapsayarak müşterilerimizin 
yola kesintisiz devam etme-

lerini sağlayacak güçlü bir 
yetkili servis ağı oluşturmayı 
ilke edindik.  Bugün açılışını 
gerçekleştirdiğimiz Kayseri 
Motorlu Araç tesisimiz bu 
stratejimizin önemli bir hal-
kası olacak.”

Lindström: “Sürdürülebilir 
ulaşım çözümleri 

geliştirip hizmete sunuyoruz”
Volvo Trucks Uluslararası 

Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Per-Erik Lindström ise; “Volvo 
Trucks olarak sahip olduğumuz 
değerler, nitelikler ve marka 
imajımız Türkiye’de giderek ö-
nem kazanan bir konuma sahip 
durumda. Ayrıca Volvo Trucks 
ve Temsa İş Makinaları’nın bu 
pazarda 5 yılı aşkın süredir 
büyük bir uyumla çalıştığına 
inanıyoruz ve Kayseri Motorlu 
Araç’ın da hizmet ağına katıl-
ması ile bu bölgede de yüksek 
müşteri memnuniyeti sağlana-
cağını düşünüyoruz.” dedi.

iş kaybı yaşanıyor. Böylece 
müşterimizin olası bir arıza-
dan dolayı zaman kaybı ya-
şamasının önüne geçildiği 
gibi tespit edilen onarımın 
serviste planlı yürütülmesi 
sayesinde aracın hizmet sü-
resi maksimize edilebiliyor” 
şeklinde açıkladı.
Türkiye’de pilot çalışmalar 

tamamlandı 
2022 Ocak ayından iti-

baren Türkiye’de Excellence 
Predict pilot çalışmalarına 
başlanıldı. Pilot çalışma-
larının 9 aydır birlikte yü-
rütüldüğü müşterilerin iş 
birliği sayesinde Excellence 
Predict sözleşmesi, lokal 
olarak çok olumlu bir yol 
kat etti. Avrupa hattında ve 
yurtiçi taşımacılık alanında 
hizmet sunan müşteriler ile 
yapılan çalışmalarda toplam 
76 araç, Excellence Predict 
sözleşmesinin avantajların-
dan yararlanıyor.
Renault Trucks kullanıcısı 

olan Türk uluslararası 
lojistik filolarının bir çoğu 

şimdiden ilgili
Karaman; “Türkiye’de 

müşterilerimiz, yüzde 25 
oranında aktif bir şekilde 
servis sözleşmelerinden fay-

dalanıyor. Excellence Predict 
sözleşmesini ise bayilerimiz 
kanalıyla müşterilerimiz ile 
kısmen paylaştık ve yakından 
ilgilendiler. Lansmanı yapıl-
madan önce bile uluslararası 
lojistik hizmeti sunan müş-
terilerimizin bu sözleşmeyi 
beklediğini söyleyebiliriz.”  

Avrupa’da Excellence 
Predict sözleşmesi kulla-
nımlarına İtalya’daki uy-
gulamaları örnek gösteren 
Anne-Virginie Nesme De-
letre ise; “İtalya’da 2018’de 
servis sözleşmelerimizin pe-
netrasyonu, yüzde 37’ydi. 
Excellence Predict sözleş-
mesini sunduktan sonra 
2021’de bu oran, yüzde 
52’ye ulaştı ki bunun yüzde 
92’sini Excellence Predict 
sözleşmesi oluşturuyordu. 
Müşterilerimiz, sunduğu-
muz hizmetten oldukça 
memnun. Birçok arızanın 
önceden tespiti sayesinde 
araçlarımız, yollarına so-
runsuz şekilde devam ede-
biliyorlar” diye ekledi. 

Excellence Predict’ı ge-
lişmeye devam edeceklerini 
belirten Altuğ Karaman; 
“Her geçen ay sensörlerin ar-
tırılmasını ve yeni sensörlerin 
eklenmesini planlıyoruz. Ay-
nı mantık ile aracı hareketli 
kılmak ve müşterimizin hiz-
met süresini artırmak temel 
amacımız” dedi.

tüm potansiyelini ortaya çı-
kartmayı ve öngörülmeyeni 
öngörülür yapmayı başaraca-
ğız” şeklinde belirtti. 

Renault Trucks Türkiye 
Yedek Parça ve Servis Sözleş-
meleri Müdürü Altuğ Kara-
man yaptığı açıklamada; “Ex-
cellence Predict sözleşmesini 
kullanacak müşterilerimizin 
araçlarından şu anda 15 sen-
sörden aldığımız verileri ana-
liz ediyoruz. Bunlar temel 
olarak akü, debriyaj, fren ba-
latası ve AdBlue sistemi ana 
ekseninde yer alıyor. Bu dört 
aksamda olabilecek bir arıza, 
aracı çok büyük ihtimalle ha-
reketsiz bırakacağından bu 
noktalara yoğunlaştık. Excel-
lence Predict ile araç hizmet 
süresini en yüksek seviyede 
tutmayı hedefliyoruz” dedi.

Altuğ Karaman; “Verilerin 
analizi sonucunda olası bir 
arıza, 3 hafta ile 3 ay öncesi-
ne kadar tespit edilebiliyor. 
Bayimiz arızanın tipine göre 
ilgili parçaların teminini sağ-
larken müşterimiz, iş planına 
göre aracının servis ziyare-
tini organize ediyor. Servise 
gidildiğinde önceden yapı-
lan teşhis ve parçanın hazır 
olması sayesinde minimum 

Renault Trucks Excellence Predict 
İle Araç Hizmet Süresi Artıyor

Renault Trucks, 
öngörülü bakım 
onarım sözleşmesi 
olan Excellence 
Predict’i Türkiye’de 
başlatıyor. Türkiye’de 
bir ticari araç üreticisi 
tarafından ilk defa 
sunulan bu hizmet, 
araçların kullanım 
süresinin artmasını 
sağlıyor.  

Soldan sağa; Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, 
Yedek Parça ve Servis Sözleşmeleri Müdürü Altuğ Karaman,

Renault Trucks Hizmet Süresi Direktörü Anne-Virginie Nesme 
Deletre ve Renault Trucks Türkiye Bayi Ağı Ticari Direktörü

Özgür Fırat

Volvo Trucks En Büyük Tesisini Kayseri’de Açtı

Birinci sayfadaki haberin devamı



Çok işlevli ve taşıma kapasitesi 
yüksek Profi Liner,

Tire / İzmir fabrikamızda 
sizleri bekliyor.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Kroneilan_29,7x42.pdf   1   19.02.2020   12:31



TİCARİ ARAÇLAR

EKİM 2022

YENI Paccar PX-5 ve PX-7 mo-
torlar, yeni 8 vitesli otomatik Po-
werLine şanzımanlarla birlikte, 

DAF LF Powerline 
Şanzımanlar Konfor ve
Yakıt Verimliliği Sağlıyor

yor. En düşük işletme maliyetleri, 
yüksek yük kapasiteleri, üstün gü-
venilirlik ve sınıfında lider manev-
ra kabiliyeti ile mükemmel konfor, 
ergonomi ve sürüş özelliklerini bir 
araya getiriyor.

Yeni son derece 
verimli motorlar

4,5 litrelik 4 silindirli Paccar PX-
5 motor ve 6,7 litrelik 6 silindirli 
Paccar PX-7 motor tamamen yeni-
den tasarlanmış. Son teknoloji ürü-
nü her iki motor da yeni hafif ancak 
ultra güçlü Kompakt Grafit Demir 
(CGI) bloğu ve dökme demir silin-
dir kapağı, yeni düşük sürtünmeli 
pistonlar, son derece verimli komp-
resörler ve yeni bir atık çıkışlı turbo 
ile öne çıkıyor.

DAF LF serisi için yeni Paccar 
PX motorlar, müşteri gereksinimle-
rini en iyi şekilde karşılamak üzere 
7 çıkış değeriyle mevcut. 4,5 litrelik 
Paccar PX-5 motor 124 kW (170 
hp) ile 153 kW (210 hp) arasında 
güç çıkışlarına, 6,7 litrelik Paccar 
PX-7 motor da 167 kW (230 hp) 
ile 227 kW (310 hp) arasında güç 
çıkışlarına sahip. Motorlar düşük 
motor devirlerinde bile maksimum 
tork üretir, bu da vites düşürmeyi ve 
dolayısıyla mükemmel yakıt verimli-
liğini destekliyor.

PowerLine nesli 
otomatik şanzımanlar

Yeni DAF LF tahrik hattının bir 
parçası da optimum dişli açıklığı 
ve basamakları sunan yeni 8 vitesli, 
tam otomatik PowerLine şanzıman. 
Herhangi bir tork kesintisi olmadan 
tam gazda vites değiştirme, sarsın-
tısız vites geçişleri ve hızlı gaz tep-
kisi sağlayarak mükemmel konfor 
ve sürüş kabiliyeti sağlıyor. Ayrıca 
yeni şanzımanlar, urge-to-move 
özelliği sayesinde fren pedalı ser-
best bırakılırken düşük hızda ola-
ğanüstü manevra kabiliyeti sunuyor. 
6 ve 9 vitesli manuel şanzımanlar 
DAF LF serisi için sunulmaya de-
vam ederken, tam otomatik Allison 
şanzımanlar çöp toplama ve yangın 
söndürme gibi özel uygulamalar için 
sunulmaya devam edecek.

Yeni Paccar PX-5 ve PX-7 motor-
lar ve PowerLine şanzımanlar, opti-
mize edilmiş arka dingil oranlarıyla 
birlikte uygulamaya bağlı olarak 
yüzde7’ye varan yakıt tasarrufu sağ-
lıyor ve dağıtım segmentindeki DAF 
LF serisiyle sunulan mükemmel iş 
teklifini daha da güçlendiriyor

halihazırda çok verimli olan mo-
dellere kıyasla yüzde 7’ye kadar 
daha yüksek yakıt verimliliği sağ-

lıyor. DAF LF, hem operatörler 
hem sürücüler için mükemmel bir 
dağıtım kamyonu olarak öne çıkı-

28

Yeni Paccar PX motorlu PowerLine şanzıman ile DAF Trucks, popüler LF dağıtım 
serileri için tamamen yeni bir tahrik hattı serisi sunuyor.



TİCARİ ARAÇLAR

29
EKİM 2022

TOYOTA, Türkiye’de Toyota 
Professional ürün gamıyla satış 
rekorları kırmaya devam ediyor. 
Hilux pick-up, Proace City ve 
Proace City Cargo modellerin-
den oluşan Toyota hafif ticari araç 
ürün gamı, kısa zamanda ticari 
araç kullanıcılarının vazgeçilmezi 
olmayı başardı.

Toyota’nın fark yaratan hizmet-
leriyle birlikte Toyota kalitesini 
hafif ticari araç segmentine getiren 
modeller, Eylül ayında da yüksek 
satış rakamları elde etti. Toyota, 
Türkiye’de Eylül ayında 838 adet 
hafif ticari araç satışı gerçekleşti-
rirken bu rakamların 658 adedi 
Hilux, 151 adedi Proace City ve 
29 adedi Proace City Cargo mo-
deline ait oldu. Şık tasarımı, çok 
yönlülüğü, binek otomobil kon-
foru ve yüksek taşıma kapasitesiy-
le öne çıkan Proace City de Eylül 
ayında tüm zamanların en yüksek 
satış adedine ulaştı. Eylül ayı içe-
risinde toplamda 3 bin 791 adet 
satış gerçekleştiren Toyota satışla-
rının yüzde 22,1’i hafif ticari araç-
lardan oluştu. 

Bu satış rakamlarıyla birlikte 
Toyota, ilk 9 ayda 7 bin 127 adet 
ile Türkiye’de tüm zamanların en 
yüksek hafif ticari araç satışına 
imza attı ve geçen yıla göre yüzde 
6,6 oranında satış artışı elde etti. 
Hilux ise Toyota’nın en çok tercih 
edilen hafif ticari aracı olarak par-
lamayı sürdürdü. İlk 9 ayda 5 bi-
nin üzerinde satış rakamına sahip 
olan Hilux modeli, aynı zamanda 
Türkiye’de de segmentinde en çok 
tercih edilen modellerin başında 
geliyor. İlk 9 aylık satış performan-
sında Hilux modelini, bin 609 adet 
ile Proace City ve 514 adet ile Pro-
ace City Cargo izledi. Toyota’nın 
hafif ticari araçlardaki pazar payı 
ise geçen yıla göre 2,1 puan artarak 
yüzde 5,9’a ulaştı.

Toyota hafif ticarileri
Garanti ON ile 10 yıl/160 bin 

kilometre garanti altında
Toyota, hafif ticari araçlarında 

sunduğu yüksek hizmet standartla-
rıyla da her an müşterisinin yanında 
olduğunu da gösteriyor. Toyota’nın 
ticari araçları, segmentinde tek ola-
cak şekilde 5 yıl/150.000 km bo-
yunca Toyota Garanti Sistemi al-
tında yer alıyor. Bu sayede Toyota, 
yoğun bir şekilde kullanılan hafif 
ticari araçları da her zaman Toyo-
ta garantisi altında tutuyor. Aynı 
zamanda Toyota ticari araç kulla-
nıcıları, periyodik bakımla birlikte 
10 yıl 160 bin kilometreye kadar 
Garanti ON sistemiyle araç garan-
tilerini uzatabiliyorlar.

Zamanın her zaman kıymet-
li olduğu ticari araç segmentinde 
Toyota müşterilerin hayatını kolay-
laştıracak yeniliklerle öne çıkıyor. 
Toyota hafif ticari araç kullanıcıla-

rı, Toyota 24 saat yol yardımı ile 2 
yıl boyunca 7 gün 24 saat ücretsiz 
yol yardımı alabiliyorlar. Toyota 
Professional müşterilerine 2 gün 

içerisinde randevu garantisiyle ön-
celik tanınıyor ve hafif ticari araç 
müşterilerinin her zaman zaman-
dan tasarruf etmesi sağlanıyor.

Eylül ayında en yüksek hafif ticari araç satışına imza attı 
Toyota, 838 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirirken 
bu rakamların 658 adedi Hilux, 151 adedi Proace City 
ve 29 adedi Proace City Cargo modeline ait oldu.

Toyota Hafif Ticari Araçlarda 
Rekor Kırmaya Devam Ediyor
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TÜRKIYE otomotiv sana-
yiine yön veren 13 üyesiyle 
sektörün çatı kuruluşu ko-
numunda olan Otomotiv 
Sanayii Derneği (OSD), 
Ocak-Eylül dönemine ait 
üretim ve ihracat adetleri ile 
pazar verilerini açıkladı. O-
cak-Eylül döneminde ticari 
araç üretimi bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 
12 oranında artış göster-
di. Bu dönemde, ağır ticari 
araç grubunda üretim yüz-
de 33 artarken, hafif ticari 
araç grubunda üretim yüzde 
10 arttı. Bu dönemde, oto-

motiv sanayisinin kapasite 
kullanım oranı yüzde 66 ola-
rak gerçekleşti. Araç grubu 
bazında kapasite kullanım 
oranları ise hafif araçlarda 
(otomobil + hafif ticari araç) 
yüzde 66, kamyon grubunda 
yüzde 85, otobüs-midibüs 
grubunda yüzde 36 seviye-
sinde gerçekleşti. 

Ocak-Eylül döneminde 
otomotiv ihracatı geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine göre 
adet bazında yüzde 2 arta-
rak 687 bin 966 adet olarak 
gerçekleşti. Bu dönemde 
otomobil ihracatı bir önce-

ki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 1 azalırken, ticari araç 
ihracatı ise yüzde 8 oranın-
da arttı. Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi verilerine göre, 
toplam otomotiv sanayi ih-
racatı, 2022 yılı Ocak-Eylül 
döneminde yüzde 12 pay 
ile sektörel ihracat sıralama-
sında ikinci sırada yer aldı. 
Uludağ İhracatçı Birlikleri 
(UİB) verilerine göre, Ocak-

Eylül döneminde toplam 
otomotiv ihracatı, 2021 
yılına göre yüzde 5 artarak 
22,6 milyar dolar oldu. Euro 
bazında ise yüzde 18 artarak 
21,3 milyar euro olarak ger-
çekleşti. Bu dönemde, dolar 
bazında ana sanayi ihracatı 
yüzde 2 oranında, tedarik 
sanayi ihracatı da yüzde 8 
oranında arttı.

Toplam pazar 
549 bin 630 adet 

düzeyinde gerçekleşti
Yılın ilk 9 aylık döne-

minde toplam pazar geçen 
yıla göre yüzde 6 daralarak 

549 bin 630  adet düzeyin-
de gerçekleşti. Bu dönemde, 
otomobil pazarı da yüzde 8 
oranında daraldı ve 399 bin 
244 adet oldu. Ticari araç 
pazarına bakıldığında ise, 
Ocak-Eylül döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine 
kıyasla toplam ticari araç pa-
zarı yüzde 2, ağır ticari araç 
pazarı yüzde 22 artarken, 
hafif ticari araç pazarı yüz-

de 2 azaldı. büyüdü. 2022 
yılı Ocak-Eylül döneminde 
geçen yılın aynı dönemine 
göre ithal hafif ticari araç 
satışları yüzde 14 azalırken, 
yerli hafif ticari araç yüzde 9 
oranında arttı. Bu dönem-
de, otomobil satışlarındaki 
yerli araç payı yüzde 39, ha-
fif ticari araç pazarında yerli 
araç payı ise yüzde 59 olarak 
gerçekleşti.

nikleriyle ürün ömrünü uza-
tıyoruz. Hataya yer verme-
yen robotik üretim hattımız 
ve Tırsan Kaynak Akademisi 
mezunu, uluslararası sertifi-
kalara sahip yetkin çalışanla-
rımız ile müşterilimize uzun 
ömürlü araçlar sunuyoruz” 
diye konuştu.

Ham madde ve yedek 
parça tedariki konusunda 
sorunlar yaşandığını belir-
ten Erkoç sözlerini şöyle ta-
mamladı; “Her gün farklı bir 
hammadde ve parça da yeni 
tedarik sorunları çıkıyor, 
görece geçmişte de kalsa çip 
krizi bunların en bilineni ve 
etkileri azalsa da devam edi-
yor. Görece geçmişte de kalsa 
çip krizi bunların en bilineni 

ve etkileri azalsa da devam 
ediyor. Tüm sektörde fiyat 
dalgalanmaları, enerji arzın-
da daralma gibi daha geneli 
kapsayan belirsizlikler mev-
cut. Bunların etkisi pandemi 
ile kıyaslanabilecek düzeyde 
olabilir. Tırsan, pandemi 
döneminde, insan sağlığını 
birinci sıraya koyarak, tüm 
süreçlerini en esnek şekilde 
yönetmiş, Türkiye’nin ilk 
Kovid-19 Güvenli Üretim 
Tesisi belgesini almış, ke-
sintisiz üretimine ve araç 
teslimatlarına devam ederek 
müşterilerinin yanında ol-
muştur. Yetkin ekiplerimiz i-
le karşımıza ne çıkarsa çıksın 
müşterilerimizin her zaman 
yanında olacağız.”

“KTL ve metalizasyon 
teknikleriyle ürün ömrünü 

uzatıyoruz”
Müşteri memnuniyeti, iş 

ve çevre güvenliğine önem 
verdiklerini söyleyen Erkoç, 
“Tırsan, kalite sistemlerinde 
ve yalın üretimdeki yetkin-
liği ile süreçlerini ve Tırsan 
ailesinin üyelerini ve paydaş-
larını sürekli geliştirmekte ve 
her koşulda müşteri memnu-
niyetini, operasyonel verim-
liliği, iş ve çevre güvenliğini 
en yüksek seviyede karşıla-
yan ürünler hizmetler ve çö-
zümler üretmektedir. Tırsan 
olarak, toplam kalite yöneti-
mi sayesinde en yüksek kali-
tede sunduğumuz ürünlerde 
KTL ve metalizasyon tek-

Tırsan Müşterilerinin 
Gücüne Güç Katmaya 
Devam Ediyor
AVRUPA’NIN en geniş ürün 
gamına sahip olan Tırsan, 
taşımacılık sektörünün her 
aşamasında müşterilerinin 
ihtiyaçlarına uygun olarak ta-
sarladığı kaliteli treylerleri ve 
hizmetleriyle müşterilerine çö-
zümler sunuyor. Kesintisiz Ar-
Ge çalışmalarıyla teknolojisini 
dünyanın 70’den fazla ülkesine 
ihraç eden Tırsan, Avrupa’nın 
en geniş ürün gamı ile müşte-
rilerinin rekabet gücünü artır-
maya devam ediyor. 

Tırsan Treyler Satış 
Koordinatörü Ertuğrul 
Erkoç, Tırsan’ın öne çı-
kan ürün ve faaliyetlerini, 
2023 yılı yatırım planlarını 
KargoHaber’e anlattı.

Tırsan’ın sektördeki yeri ve 
ürünleri hakkında bilgi veren 
Erkoç, “Avrupa’nın en geniş 
ürün gamı ile 17 farklı katego-
ride 57 farklı ürün gamında, 
binden fazla tekil ürünüyle 
genel kargo ve soğuk zincir ta-
şımacılığı, sıvı, tehlikeli sıvı ve 
katı akışkan ürün taşımacılığı, 
ağır özel proje taşımacılığı ve 
inşaat sektörü ile intermodal 
taşımacılığa yönelik ürün ai-
leleri, perdeli tenteli, alümin-
yum ve Plywood kutu ürünleri, 
frigo ürünleri, gıda ve tehlikeli 
madde tankerleri, damperli ve 
yatay silobas ürünleri, çelik ve 
alüminyum damper ailesi, sa-
bit uzayabilir ve hidrolik dü-
menlenebilir Low-bed ürün 
ailesi ve Lowloaderları, sektö-
rün ödüllü ve pazarda tek ü-
rünlerini kapsayan Swap Body 
ve ödüllü konteyner şasi ürün 
aileleri ile dünyanın 70’ten 
fazla ülkesindeki müşterilerine 

tescil sıralamasında treyler 
sektörünün tek temsilcisi ve li-
deri olurken, otomotivde 2’nci 
sırada ve tüm sektörler içeri-
sinde 4’üncü sırada yerini aldı.  

Ayrıca Tırsan, Avrupa İno-
vasyon ödülleri 2023’te de Van 
Eck Konteyner Kilit Sistemi i-
le “Komponent Kategorisi”nin 
1’incisi, Kässbohrer Bütünlük 
Koruma Cihazı ile “Güvenlik 
Kategorisi”nin 2’ncisi oldu. 
2021 yılında aldığı, Kom-
ponent 1’inciliği, Gövde ve 
Akıllı Treyler 2’ncilikleri, 
Çevre kategorisindeki 3’ün-
cülüğü, 2019 yılında aldığı 
Şasi 1’inciliği, Konsept 3’ün-
cülüğü ve 2017 yılında aldığı 
Güvenlik 1’inciliği ile toplam 
9 ödüle ulaştı.”

“Tırsan, müşterilerinin 
rekabet gücünü, uluslararası 
deneyimlerinin sonucunda o-
luşturduğu zengin ürün çeşit-
liliği, uzman çalışanları, güçlü 
Ar-Ge ve yalın üretim altyapı-
sı ile artırmaya devam edecek” 
diyen Erkoç, Tırsan olarak 
hem Türkiye hem de Avrupa 
pazarı için sürekli ürün geliş-
tirmeye devam edeceklerini 
ve sadece 2022 yılı içinde 19 
yeni ürün, 50’den fazla yenilik 
sunduklarını kaydetti.

karayolu taşımacılığının her 
alanında rekabetçi çözümler 
sunuyor ” dedi. 

Tırsan’ın 2009 yılında kuru-
lan sektörün ilke Ar-Ge merke-
zi ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının Otomotiv Teda-
rikçileri En İyi Ar-Ge merkezi 
kategorisinin de içinde olduğu 

sayısız ödül kazandıklarını be-
lirten Erkoç, kendi teknolojisi-
ni üreterek, geliştirdikleri ürün 
ve hizmet çözümleri ile müşte-
ri ihtiyaçlarına yön verdikleri-
nin altını çizdi.

Ertuğrul Erkoç sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Tırsan, haf-
tada 1 patent alarak 2021 Ar-
Ge 250 araştırmasında patent 

Tırsan Treyler 
Satış Koordinatörü 

Ertuğrul Erkoç

Inşaat Sektörü ve Dökme 
Yük Grubu için;
• 5400 kg’dan başlayan 
Kässbohrer Hafif Çelik 
Damper K.SKS B
• 77 cm platform yüksekli-
ğine sahip Low-bed jumbo 
ailesi, uzar, sabit, 3-4 dingil-
li ve teker havuz opsiyonlu
• Hidrolik dümenlenebilir 
Kässbohrer Mega Low-bed 
Platform, K.SPH.45 m3 3 
konili Kässbohrer Yatay Si-

lobas K.SSL 45
• 66 m3 4 Kässbohrer 
Dingilli Damperli Silobas 
K.SSK 66

Genel Kargo ve Soğuk Ha-
va Taşımacılığı için;
• 2 adet 7.45m Kässbohrer 
Swap body taşıyan 14.98 
metre Konteyner Şasi 
K.SHF.XL
• 3 euro palet daha faz-
la taşıyan 14.98 metre 

Kässbohrer Tenteli perdeli 
K. SCS.XL
• Tırsan Çift katlı Çiçek 
Taşıyıcı Frigo T.SRI.FP
• Şehir içi kullanıma uygun 
tek ve iki dingilli Kässbohrer 
Kutu K.SBT.CS

Avrupa’da Tarım ve Biyoa-
tık Taşımacılığı için;
• Tamamen alüminyum 
50-55-60 m3 Kässbohrer 
Damper K.SKA.AG

Tırsan’ın Türkiye ve Avrupa Pazarlarına Sunduğu Ürün Grupları

Ticari Araç Grubunda Üretim Yüzde 12 Arttı Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Eylül 
verilerini açıkladı. Ticari araç grubunda 
üretim yüzde 12 oranında artarken, ağır 
ticari araç grubu yüzde 33 ve hafif ticari 
araç grubu ise yüzde 10 oranında arttı. 
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Meslek Yüksekokulu Mo-
torlu Araçlar ve Ulaştır-
ma Teknolojileri Bölümü 
Otomotiv Programı’nın 3. 
ve 4. döneminde öğrenim 
gören başarılı öğrencilere, 
eğitim-öğretim döneminde 
haftada 2 iş günü staj im-
kanı sağlanacak. Böylece, 

Benz Otomotiv Hafif Tica-
ri Araçlar Ürün Grubu İcra 
Kurulu Üyesi Tufan Akde-
niz, yeni sistemin ayrıntıları-
nı anlattı.

Akdeniz: “Sprinter 
karavan pazarında 

fark yaratacak”
Mercedes-Benz Otomotiv 

Hafif Ticari Araçlar Ürün 
Grubu İcra Kurulu Üyesi 
Tufan Akdeniz; “Sprinter 
modelimiz dileyen kullanı-

1986 yılında faaliyetlerine 
başlayan Mercedes-Benz 
Türk Aksaray Kamyon Fab-
rikası; kapılarını açtığı gün-
den beri üretimi, ihracatı, 
Ar-Ge ve yatırım faaliyetleri 
ile Aksaray’ın “Mercedes-
Benz Şehri” olarak kalkın-
masına destek veriyor. Yerel 
ekonomiyi canlandıran şir-
ket, toplumsal ve çevresel 
sürdürülebilirliği öncelik-
lendiriyor, yerel girişimcilere 
fırsat tanıyor, bölgenin tanı-
tımına katkı veriyor ve mes-
leki eğitim konusunda böl-
genin güçlenmesini sağlıyor.

Üniversite-sanayi iş bir-
liği kapsamında da önemli 
çalışmalar gerçekleştiren 
Mercedes-Benz Türk, Ak-
saray Üniversitesi Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekoku-

MERCEDES-BENZ, ha-
fif ticari modeli Sprinter’in 
karavan dönüşümüne uygun 
olan versiyonlarını Türkiye 
getirmeye başladı. Altyapısı 
Almanya’da geliştirilen Sprin-
ter, 170 beygir ve 190 beygir 
güç üreten motor seçenekleri 
ile satışa sunuluyor.

Mercedes-Benz Hafif Ti-
cari Araçlar, Sprinter’in ka-
ravana dönüştürülmesine de 
olanak sağlayan üretim alt-

lu ile Uygulamalı Eğitim İş 
Birliği Protokolü imzaladı.

İmzalanan bu proto-
kol ile Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nın üretim saha 
çalışanı istihdam havuzu-
nun nitelikleri ve mesleki 
yeterlilikleri uygun aday-
larla desteklenmesi hedef-
lenirken, geleceğin birim 
yöneticilerinin çıkarılması 
da amaçlanıyor. Protokol 
çerçevesinde, Aksaray Üni-
versitesi Teknik Bilimler 

yapısı sağlıyor. Almanya’da 
üretilen Sprinter araçlar, 
170 BG ve 190 BG motor 
seçenekleri ile karavan dene-
yiminde müşterilerine güçlü 
seçenekler sunuyor. Bu kap-
samda karavana dönüştürü-
lebilir araçlar, karavan uy-
gulamalarında yoğun olarak 
tercih edilen döner koltuk ve 
elektrikli kayar kapı gibi ö-
zelliklere de opsiyonel olarak 
sahip olabilecek. Mercedes-

rilen “Her Kızımız Bir Yıl-
dız” programı çerçevesinde 
Aksaray’da da kız öğrencile-
re eğitim ve istihdam imka-
nı sağlayan Mercedes-Benz 
Türk, Çağdaş Yaşamı Des-
tekleme Derneği iş birliği 
ile Aksaray Mercedes-Benz 
Türk ÇYDD Eğitim Evi 
projesini başlattı. Bölgedeki 
çocukların kişisel ve akade-
mik gelişimlerime katkı sağ-
lamak amacıyla 2015 yılında 
kurulan Aksaray Mercedes-
Benz Türk ÇYDD Eğitim 
Evi’nde, gönüllü öğretmen-
ler ve Mercedes-Benz Türk 
Aksaray Kamyon Fabrikası 
çalışanları ile çocuklara 
destek eğitimleri veriliyor. 
Bugüne kadar bini aşkın öğ-
rencinin destek aldığı Ak-
saray Mercedes-Benz Türk 

tüm özellikleri taşıyan araçla-
rımızı, Türkiye’de istedikleri 
yetkili firmada karavan yap-
tırabilecekler. Araçlarımız, 
karavan kullanıcılarının bek-

ÇYDD Eğitim Evi’nde, ma-
tematik, Türkçe, fen bilim-
leri ve yabancı dil gibi temel 
derslerde destek veriliyor. 
Ayrıca kodlama ve bilgisa-
yar, felsefe, satranç, yaratıcı 
drama, müzik, bilim ve ori-
gami gibi farklı alanlarda da 
öğrencilere destek eğitimle-
ri veriliyor. 

Yürüttüğü faaliyetlerin 
yanı sıra Aksaray’ın çevresel 
dönüşümüne de katkı sağ-
layan Mercedes-Benz Türk, 
2 Haziran 2022 tarihinde 
Mercedes-Benz Türk Aksa-
ray Hatıra Ormanı projesi-
ni başlattı. 10 bin fidan ile 
başlayan çalışmalar kapsa-
mında, yöneticiler ve fab-
rika çalışanları tarafından 
ağaçlandırma alanına fidan 
dikimi gerçekleştirilmişti. 

lentilerini karşılamaya hazır-
lanırken Mercedes-Benz’in 
kalite, konfor, performans ve 
güvenlik gibi özellikleriyle de 
fark yaratacak” dedi.

başarılı öğrencilerin mezu-
niyet sonrası için istihdam 
ve kariyer planlarını yapma-
larına olanak sağlanmasının 
yanı sıra Mercedes-Benz 
Türk’ün şirket kültürüne 
genç yaşta uyum sağlamala-
rı da hedefleniyor. 

2004 yılında hayata geçi-

cılarımız tarafından karavan 
dönüşümünde kullanılabilir, 
aracımız bu altyapıya uygun 
durumda. Bu altyapının tü-
keticideki beklentileri karşı-
lamasını hedefliyoruz. Böy-
lelikle geçtiğimiz yıl bin 247 
adede ulaşarak ülkemizde de 
büyüme kaydeden motoka-
ravan pazarında yerini alacak 
araç seçenekleri sunacağız. 
Mercedes-Benz müşterileri, 
karavan dönüşümüne uygun 

Mercedes-Benz Türk’ün Eğitime Desteği Sürüyor

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

1992’den bugüne
Türkiye-İngiltere hattında 

ekspres servis
www.bestnakliyat.com.tr

Londra

Cardiff

Leicester

Glasgow

Manchester

Mercedes-Benz Türk, 
Aksaray Üniversitesi 
Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu 
ile Uygulamalı 
Eğitim İş Birliği 
Protokolü imzaladı. 

Mercedes’ten Karavana Uygun Sprinter
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Ditaş 50’nci Yılını Kutluyor
DITAŞ, 50’nci yılını Niğde’de bu-
lunan fabrikasında çalışanları ile 
kutladı. Şirketin 50’nci yıl kutlama-
sında Niğde Valisi Mustafa Koç, 
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gü-
ler, Niğde İl Jandarma Komutanı 
Albay Nihat Özkök, Niğde Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 
Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan 
Özdemir, Niğde SGK İl Müdürü 
Nail Van, Niğde İş Kur İl Müdü-
rü Ali Bingül, Türk-İş Aksaray İl 
Temsilcisi ve Türkmetal Sendikası 
Aksaray Şube Başkanı Muhterem 
Taşdemir, MESS Hükümet ve Üye 
İlişkileri Direktörü Ozan Mimaroğ-
lu yanı sıra Doğan Holding CEO’su 
ve Ditaş Yönetim Kurulu Başkanı 
Çağlar Göğüş, Doğan Holding Yö-
netimi, Ditaş Yönetim Kurulu Üye-
leri  ve Ditaş Genel Müdürü Osman 
Sever de yer aldı.

Ditaş’ın 50. Kuruluş yıldönümü-
nü yayınladığı mesajı ile dile getiren 
Doğan Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, 
“Türkiye’nin ilk rot üreticisi ve en 
büyük araç üreticilerinin A sınıfı 
tedarikçisi olma bayrağını elinde 
tutan Ditaş, 50 yıllık köklü geçmi-
şini birçok başarı ile taçlandırmış-
tır. Doğan Holding’in benimsemiş 
olduğu insan, toplum ve çevreye 
katkı sağlayacak ‘sorumlu yatırım’ 
anlayışını ilk günden benimsemiş 
olan Ditaş, tüm yatırımlarını bu 
çerçevede hayata geçirerek sürdü-
rülebilirlik konusunda da sektörüne 
öncülük etmektedir. Bu başarıların 
ardındaki en büyük güç ve rol şüp-
hesiz sizlerin.  Duyduğunuz güçlü 
aidiyet duygusu ve verdiğiniz emek-
lerle Ditaş’ın büyümesine sunduğu-
nuz katkılar gurur verici. Bu uzun 
soluklu yolculukta birlikte yürü-
düğümüz siz çalışma arkadaşlarıma 
teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi 
sevgiyle kucaklıyorum.” dedi.

Doğan Holding CEO’su ve Ditaş 
Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar 
Göğüş yaptığı konuşmada, “Doğan 
Grubu bugün tüm şirketleri ile 15 
bin  kişiye istihdam sağlıyor. Sana-
yi ve özellikle ihracat potansiyeli 
olan katma değerli sanayiye yatı-
rım yapmaya, bu alanda istihdama 
da devam ediyoruz. Ditaş, dünya 
çapında da en saygın firmalara ih-
racat gerçekleştiriyor. Ditaş, kurul-
duğu günden bu yana hem Türkiye 
ekonomisine ve otomotiv tedarik 
sanayine hem de Niğde’nin kalkın-
masına destek veren bir şirketimiz. 
50 yıl, yarım asırlık bu  başarıların 
ardındaki en büyük güç siz çalışan-
larımızın. Bunun için siz değerli ça-
lışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi.

Ditaş Genel Müdürü Osman 
Sever ise, “Ditaş’ın yarım asırlık 
hikayesinde farklı sayfalarda dahil 
olan, şirketimizin bugüne gelme-
sine emek ve değer katan tüm pay-
daşlarımızı, çalışma arkadaşlarımızı 
saygı ve sevgi ile selamlıyorum. İleri 

görüşlü yatırımcı bilinci ile hare-
ket eden Niğdeli hemşerilerimizin 
1970’li yıllarda yaptıkları girişimle 
kurulan Ditaş, ülkemizin ilk oto-
motiv tedarik sanayi şirketlerinden 
biri olma özelliği taşıyor. Ayrıca 
Anadolu’da kurulan öncü sanayi şir-
ketlerinden. Yaptığımız yatırımlar 
ile birlikte, şirketimizi büyütmeye 
sizlerle devam ediyoruz. Hem üre-
tim altyapısına hem de operasyonel 
gelişime dönük teknoloji yatırımla-

rımız çerçevesinde robotik hatları 
devreye alarak verimlilik, sürdü-
rülebilirlik ve kalite hedeflerimizi 
gerçekleştiriyoruz. İkinci 50. Yıllık 
yolculuğumuza başladığımız bu-
günde ilk 50 yıllık dönemimizde 
Ditaş’a emek veren gelmiş geçmiş 
tüm çalışma arkadaşlarıma, tedarik-
çilerimize, müşterilerimize ve bizi 
bağrına basan Niğde’mize ve Niğde 
halkına en içten teşekkürlerimi su-
nuyorum” dedi.

SİZİN TERCİHİNİZ.
BİR DESTİNASYON, İKİ GÜZERGAH

Logitransda daha  
çok bilgi alabilirsiniz  

Hol 3, Stand 301

Satış işbirliği ile

®
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değişiklik gösterebilen sefer 
süresi boyunca 24 saat geçerli 
biletler ile yolcular, istedik-
leri durakta inip bir sonraki 
otobüsler ile gezi ve ulaşımı-
nı tamamlayabiliyor. 

Yılın her döneminde yerli 
ve yabacı turistlerin ziyaret 
ettiği İstanbul’da üstü açıla-
bilen, panoramik seyir keyfi 
ve üstün teknolojik donanı-
ma sahip çift katlı otobüsler 
ile kaliteli, konforlu ve gü-
venli ulaşım sayesinde yolcu 
memnuniyeti en üst seviyede 
tutuluyor. Bu doğrultuda 
tam otomatik şanzıman ter-
cihinin zorunlu olduğuna 
değinen Murat İsmail Elal; 

ISTANBUL Büyükşehir 
Belediyesi’ne (İBB) bağlı ku-
ruluşlardan İstanbul Ulaşım 
AŞ, yerli ve yabancı turistle-
rin İstanbul’un tarihi bölge-
lerini keşfettikleri BusForUs 
Projesi’nde Allison tam otoma-
tik şanzıman donanımlı, çift 
katlı Akia Ultra DD otobüsleri 
kullanıyor. Ocak 2022’den bu 
yana uluslararası standartlarda 
turistlik ulaşım hizmeti sunan 
Allison T3375R xFE™ tam 
otomatik şanzıman donanım-
lı 6 otobüs, şehrin tanıtımına 
konfor katıyor.  

BusForUs Projesi ile ilgili 
bilgi veren İstanbul Ulaşım 
AŞ İşletmeler Müdürü Murat 
İsmail Elal; “10 yıllık bir özel 
işletme sonrasında İstanbul’da 
turist otobüsü ile gezi ve ula-
şımı Ocak 2022 itibariyle İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştirak şirketi olarak İstanbul 
Ulaşım AŞ tarafından verilme-
ye başlandı. Daha kurumsal ve 
kaliteli bir hizmet sunmak ü-
zere planladığımız projede tu-
ristlerin İstanbul’u en konforlu 
şekilde tanımaları için tam 
otomatik şanzıman donanımlı 
özel üretim 2021-2022 model, 

Akia çift katlı otobüsler ile 
seferlerimizi sürdürüyoruz ve 
gördüğü yoğun ilgiden olduk-
ça memnunuz. Yolcularımızın 
yüzde 95’ini yabancı turistler 
oluşturuyor” diye belirtti. 
12 duraklı, 33 kilometrelik 

güzergâh ile şehir 
ulaşımında üstün konfor  
BusForUs otobüsleri, 

şehrin görülmesi gereken 
sembollerini çevreleyen bir 
güzergâhta hizmet veriyor. 
Başlangıç ve bitiş noktası Sul-
tanahmet olan bu güzergâh, 
12 durak arasında yaklaşık 
33 kilometrelik bir mesafeyi 
kapsıyor. Trafik koşullarına 
göre 2 ila 2,5 saat arasında 

sunan Allison 3000 Serisi™ 
xFE şanzıman ailesinin üyesi 
olan Allison T3375R xFE, 
gelişmiş işleyiş ve prognos-
tik sunan 5. Nesil elektronik 
kontrollere sahip. 

Çift katlı Ultra DD model 
otobüsün sürüş dinamikleri 
ve teknik ihtiyaçları, stan-
dart bir 12m şehir içi oto-
büsten farklılıklar gösteriyor. 
Diğer şanzıman teknolojile-
rinde görülebilen sarsıntılı 
vites geçişlerinin yarattığı 
konforsuz durum ise özel-
likle üst katta bulunanlar ol-
mak üzere tüm yolcular ta-
rafından hissedilebiliyor. Bu 
durum Allison’ın tork kon-
vertörlü Kesintisiz Güç Tek-
nolojisi™ sayesinde sarsıntısız 
bir şekilde motor torkunun 
çoğaltılması ve tekerleklere 
daha fazla güç aktarılması ile 
engellenebiliyor.

Akia Genel Müdürü Rem-
zi Baka, açıklamasında; “Akia 
olarak çift katlı Ultra DD oto-
büslerimizin böyle bir hizmet 
sunmasından mutluluk duyu-

yoruz. Bu otobüsleri, operas-
yonlarının gerektirdiği tork 
ihtiyacını en ideal şekilde sağ-
layabilmek üzere Allison şan-
zıman donanımı ile sunduk. 
Şehir içi rotalarında alçak ta-
banlı araçlar için tam otomatik 
şanzıman seçimi bir gereklilik. 
Öte yandan birçok projemizde 
ve farklı araç konfigürasyon-
larımızda hali hazırda Allison 
şanzıman donanımını kulla-
nıyoruz. Geleceğin toplu ta-
şıma sistemlerini geliştirirken 
alanında lider bir iş ortağımı-
zın bulunması, sunduğumuz 
çözümlere güç katıyor. Vites 
geçişlerinin en verimli ve seri 
şekilde olması, dur-kalkın ra-
hat olması ve sarsıntısız sürüş, 
aracın operasyonunu kolaylaş-
tırıyor” diye belirtti. 

BusForUs otobüslerinde 
hem araç sorumluları hem 
de sürücüler arasında kadın 
görevliler de bulunuyor. 
Ekibin yüzde 43’ü kadınlar-
dan oluşuyor. 

Türkçe, İngilizce, Fransız-
ca, Almanca, İspanyolca, Rus-
ça, Arapça ve Farsça olmak 
üzere 8 dilde sunulan sesli 
rehberlik hizmeti ve internet 
erişimiyle BusForUs yolcula-
rının İstanbul’u, panoramik 
seyretmeleri mümkün.

HIZLA büyüyen atık lastik stokları, dün-
yada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir 
çevresel sorun haline geliyor. Atık lastikler 
yakılarak bertaraf edildiğinde, zehirli gazlar 
açığa çıkıyor, kendi haline bırakıldığında 
ise doğada yıllarca çözünmüyor ve su kay-
naklarına karışarak çevreye zarar veriyor. 

Atık lastiklerin bu olumsuz etkilerini 
en aza indirmek, maliyetleri düşürmek 
için geri dönüşüm prosesleri giderek 
önem kazanıyor. AKO Grup’un hayata 
geçirdiği Ömrünü Tamamlamış Lastik 
(ÖTL) Geri Dönüşüm Tesisi’nde yıllık 
75 bin ton lastik atığı geri dönüştürüyor. 
Grup, Türkiye’de bir yılda oluşan lastik 
atığının dörtte birinin geri dönüştürülme-
sini sağlarken; bu atıkları tümüyle geri dö-
nüştürerek, Türkiye sanayisi için nitelikli 
hammaddeye çeviriyor. Tesiste lastikler 
niteliklerine göre ayrıştırılıyor, yüksek 
teknolojili entegre sistemlerde işlenerek, 
lastik endüstrisi başta olmak üzere, oto-

motiv yan sanayi gibi farklı sanayi kolları 
için nitelikli hammaddeye dönüşüyor. 

Türkiye sanayi kuruluşları her yıl ton-
larca geri dönüştürülmüş kauçuk türevi 
hammadde ithal ediyor. AKO Grup yatı-
rımıyla hayata geçen tesiste, bu hammad-
denin atık dönüşümüyle elde edilmesi, 
ithal ikamesiyle stratejik sektörlerin bu 
alandaki dışa bağımlılığının azaltılması da 
amaçlanıyor. Tesisin yapacağı hammadde 
üretimi ile cari açık kontrolünde ülke eko-
nomisine yıllık yaklaşık 16 milyon dolar 
dolar katkı sağlanması hedefleniyor. 

“72 yolcu kapasitesine sahip 
otobüslerimizde araçlarımı-
zın teknik özelliklerinin yanı 
sıra her türlü yolcu konforu 
düşünülüyor. Öyle ki birçok 
ülkede yer alan turistlik oto-
büslerden farklı olarak sürü-
cünün yanı sıra yabancı dil 
bilen araç sorumluları deste-
ği, ikram paketi, hijyenik kit, 
kulaklık, internet erişimi ve 
dijital donanım (USB şarj, 
LCD ekran, 9 adet iç-dış 360 
derece güvenlik kamera sis-
temi) hizmetlerine bir bilet 
üzerinden sahip olunabili-
yor” dedi.

12 m alçak tabanlı, çift 
katlı Akia Ultra DD otobüs, 
220 kilovat ve 1200 New-
ton-metre tork üreten 7.7 
litrelik Mercedes-Benz OM-
936LA Turbo Intercooler, 
Euro VI motor ve Allison 
T3375R xFE tam otomatik 
şanzıman donanımına sa-
hip. Yakıt tasarrufu teknolo-
jisindeki en son gelişmeleri 

Turistlerin İstanbul’u Keşfinde Allison 
Tam Otomatik Şanzıman Konforu

BusForUs 
operasyonlarında 
kullanılan iki katlı 
Akia Ultra DD 
otobüslerin Allison 
tam otomatik 
şanzıman donanımı, 
yolcuların konforunu 
arttırıyor. 

ALLISON Transmission, 
Almanya, Hannover’de 
düzenlenen IAA Transpor-
tation Fuarı’nda şirketin 
eGen Power® tam elektrikli 
aks ailesinin en son üyesi o-
lan yeni eGen Power® 130S 
modelini tanıttı.

130S’nin yeni süspansiyon 
sistemleri, V-rot braketleri, 
banjo muhafazası, frenler, te-
kerlek uçları ve aks mili dahil 
olmak üzere ana bileşenleri, 
Avrupa ve Asya Pasifik pa-
zarlarındaki ticari araçların 
sıklıkla ihtiyaç duyduğu da-
ha ağır 13 tonluk brüt aks 
ağırlığını desteklemek için 
özel olarak tasarlandı. 130S, 
325 kilovat maksimum gücü 
ve tekerleklerde 26 bin New-
ton metrelik tork ile 225 ki-
lovat kesintisiz güç üretmek 
için tek bir motor kullanıyor. 
Aynı zamanda iki vitesli pa-

ralel eksen dişli yapısı ile ara-
cın kalkış torku ve otoyolda 
yüksek hız taleplerini verimli 
bir şekilde karşılarken, yüz-
de 100 rejeneratif frenleme 
özelliği ile enerji geri kaza-
nımını en üst düzeye çıkarı-
yor. 130S, 2020’de tanıtılan 
100D ile 2021’de sunulan 
130D ve 100S modellerinin 
bulunduğu eGen Power e-
Aks serisine katılıyor.

Allison Transmission 
EMEA, APAC ve Güney 
Amerika Satış Başkan Yar-
dımcısı Heidi Schutte, açık-
lamasında; “eGen Power 
130S modelinin piyasaya 
sunulması, Allison’ın elekt-
rikli araç tahrik çözümlerine 
yönelik küresel yaklaşımını 
temsil ediyor. Elektrifikas-
yon alanındaki her uygula-
mada kullanılabilecek tek 
bir modelin olamayacağını 

biliyor, Allison’ın hizmet 
verdiği çok çeşitli pazarlara 
hitap etmek için geniş bir 
ürün gamı gerektiğine inanı-
yoruz. Bu doğrultuda yeni ü-
rünümüz ile Avrupa ve Asya 
Pasifik pazarlarının ihtiyaç-
larına yönelik bir elektrikli 
tahrik çözümü sunarak eGen 
Power e-Aks ailemizi geniş-
letmeye devam ettiğimiz için 
çok mutluyuz” diye belirtti.

eGen Power serisinin 
modüler olan tam elektrik-
li aksları, montaj süreci ön 
görülerek tasarlanıyor ve bu 
sayede mevcut araç şasisine 
kolay entegrasyon sağlanı-
yor. Allison’ın e-Aks ürün 
gamı, ticari araç pazarının 
zorlu talepleri için elektrikli 
araç yeteneklerini değerlen-
diren Allison müşterileri-
nin farklı ihtiyaçlarını kar-
şılamak üzere geliştiriliyor.

Allison eGen Power Elektrikli 
Aks Ailesini Genişletiyor

Atık Lastikler Artık
Doğaya Tehdit Olmayacak
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Goodyear Konsept Lastiğini Görücüye Çıkardı
GELECEK yıllarda bu konsept 
lastiği ağa bağlanarak çeşitli lastik 
sağlığı parametrelerini izlemek için 
kullanılabilecek. Bu uygulama, atık-
ların azaltılmasının yanı sıra ideal 
lastik basıncı ve lastik durumunun 
sağlanmasıyla verimliliğin artırıl-
masını sağlama potansiyeline sahip. 
Lastiğin durumunun izlenmesi, bir 
lastiğin yenilenip yenilenmeyeceği-
ni belirleme konusunda önemli bir 
etken olarak döngüselliğe katkı sağ-
lar ve verimliliği artırır.

Konsept kamyon lastiği, şirketin 
sürdürülebilir malzeme kullanma 
kararlılığıyla da uyumlu bir ürün. 
Bunun yanında, sürdürülebilir mal-
zemelerden üretilmiş, düşük yuvar-
lanma direnci sağlayan, tamamen 
yeniden kaplanabilen Goodyear 
Total Mobility çözümü sayesinde 
lastik sağlık takibi uygulamasına 
bağlanma imkânı sunan lastikler, 
döngüsellik ve iklim üzerinde olum-
lu etkiye sahip olma potansiyeliyle 
öne çıkıyor.

Konuyla ilgili olarak Goodyear 
Ticari Çözümler Birimi Başkan 
Yardımcısı Grégory Boucharlat; 
“Goodyear Total Mobility çatısı al-
tında geliştirdiğimiz entegre ürün-
lerimiz ve mobilite çözümlerimiz, 
müşterilerimize zorlu taşımacılık 
pazarında daha fazla destek sağla-
yabilir ve kendi sürdürülebilirlik 
hedeflerine ulaşmalarına yardımcı 
olabilir. Goodyear, iş ortaklarımızın 
daha rekabetçi, daha verimli ve da-
ha sürdürülebilir olma konusunda-
ki hedef ve beklentilerine yardımcı 
olan ürün ve çözümler geliştirmek 
için çalışıyor.” dedi.

Goodyear Total Mobility çözü-
münü geliştirme çalışmaları, Avru-
pa’daki taşımacılık sektörünün bek-
lentileri ve karşılaştığı zorluklarla 
aynı yönde ilerliyor. Taşımacılık 
sektöründen bin 400’ü aşkın tem-
silciyle yakın zamanda yapılan Sür-
dürülebilir Gerçeklik Anketinden 
elde edilen sonuçlar, sürdürülebilir 
kalkınma amaçlarını gerçekleştir-
menin taşımacılık filosu faaliyetleri 
açısından önemli bir hedef oldu-
ğunu doğruluyor. Goodyear Total 
Mobility ve sürdürülebilir malze-
melerden üretilen bir kamyon lastiği 
geliştirme konseptinin, taşımacılık 
şirketlerinin önümüzdeki yıllarda 
bu hedefi gerçekleştirmesine destek 
olması bekleniyor.

“A” sınıfı etiketli lastik
yol tutuşu artırırken 

yakıt tüketimini azaltıyor
Goodyear’ın entegre ürünleri ve 

mobilite çözümleri, müşterilerin 
sürdürülebilirlik hedeflerine ulaş-
masına yardımcı olan bir mobilite 
ekosistemine yönelik önemli bir 
adım. Yüzde 63 sürdürülebilir mal-
zemeden üretilen kamyon lastiği, 20 
lastik bileşeninden oluşan 15 özel 
malzemeden oluşuyor. Yakıt verim-
liliği açısından “A” sınıfı etiketli bu 
konsept lastiği, şu anda pazarda bu-

lunan en verimli Goodyear kamyon 
lastikleriyle eşit düzeyde yakıt ta-
sarrufu sağlıyor. Karbon siyahı las-
tiklerde bileşimin güçlendirilmesi 
ve lastiğin sırt ömrünün uzatılması 
için kullanmakta olup, çeşitli pet-
rol veya kömür katranı ürünlerinin 
yakılmasıyla elde edilir. Bu konsept 
lastiğinin içeriğinde, bitkisel yağ, 
kullanım ömrünün sonuna gelmiş 
lastik piroliz yağı, karbondioksit 
yakalama ve dönüştürme ve düşük 

karbonlu metan piroliz işleminden 
üretilen dört farklı karbon siyahı 
yer alıyor.

Yol tutuşu artırmak ve yakıt tü-
ketimini azaltmak için lastiklerde 
sıklıkla kullanılan bir malzeme de 
silisyum. Bu konsept lastik, pirinç 
üretiminin çoğunlukla çöp toplama 
tesislerine gönderilen bir yan ürünü 
olan pirinç çeltiği külünden üretil-
miş yüksek kaliteli özel bir silisyum 
türü içeriyor.
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hikayelerini dinliyor, dene-
yimlerine ortak oluyor. 

Prometeon Yol Günlükleri 
projesinin ilk yolculuğunda 
Prometeon Türkiye ve MEA 
Pazarlama Direktörü Fa-
ruk Uslu’nun Kaptan Eyüp 
Ergün’ün aracı ile Samsun’dan 
çıktığı yolculuk, Çorum’da 
sona erdi. Çay ve simitle baş-
layan, keyifli bir sohbet ile de-
vam eden yolculuk boyunca 
Uslu, Kaptan Ergün’ü yakın-
dan tanıma fırsatı buldu ve 
Ergün’ün sorularını yanıtladı. 

Serinin ikinci bölümünde 
Prometeon Türkiye, MEA, 
CIS ve Rusya CEO’su Gök-
çe Şenocak, Kaptan Mustafa 
Özçelik’in aracına misafir 
oldu ve birlikte Çatalca’daki 

rencine sahip yüksek perfor-
manslı çevreci lastikleri, yakıt 
tasarrufu için yakıt veriminde 
önemli iyileştirme sağlıyor. 
Yakıt verimliliği de araçların 

ti Urban Şehir içi elektrikli 
otobüs ve kargo araçları için 
tasarlanan Continental’in 
sürdürülebilir konsept lastiği 
Conti Urban, Fuarda dünya 
prömiyerini kutladı. Karayolu 
için onaylanmış olan bu kon-
sept lastiği, yaklaşık yüzde 50 
civarında yenilenebilir ve geri 
dönüştürülmüş ham madde 
içeriyor. Kullanılan tüm mal-
zemeler yakın gelecekte seri 
üretimde de kullanılabilir. 

PROMETEON Türkiye 
yöneticileri ve çalışanları, 
Prometeon Yol Günlükleri 
projesi ile uzun yol şoförle-
rinin sağ koltuklarına konuk 
oluyor ve onlarla yolculuğa 
çıkıyor. Yolculukları boyunca 
şoförlerin hikayelerine odak-
lanan Prometeon Türkiye e-
kibi, usta şoförlerin ihtiyaç ve 
taleplerine kulak veriyor, yeni 
ürün ve hizmetler için içgörü 
elde ediyorlar. 

Prometeon Tyre Group’un 
75 ülkeyi kapsayan “Tür-
kiye-Orta Doğu-Afrika-
Rusya” bölgesinin merkez 
üssü konumunda yer alan 
Prometeon Türkiye, #her-
koşuldayanındayız diyerek 
usta şoförlere yolculukların-

PETLAS’IN yüzde yüz yer-
li Ar-Ge gücüyle geliştirdiği 
ProGreen PT525 lastikler, 
düşük dönme direnci değe-
riyle yüzde 5’e kadar yakıt 
tasarrufu sunuyor. Enerji ta-
sarrufu için özel olarak tasar-
lanmış iç ve dış blok ile kanal 
yapısı viraj alırken lastiklerde 
optimum bükülme sağlıyor. 
Lastik yuvarlanma direncinin 
neden olduğu ekstra güç kay-
bı ortadan kaldırılırken hem 
yakıt hem de karbon salınımı 
tasarrufu sağlıyor.

Petlas, bünyesinde bulun-
duğu AKO Grup’un geri dö-

TEKNOLOJI şirketi ve pre-
mium lastik üreticisi Con-
tinental, Hannover’de dü-
zenlenen  IAA Taşımacılık 
Fuarı’nda kısa ve uzun mesa-
felerde yolcu ve yük taşıma-
cılığının sürdürülebilirliğini 
iyileştiren yenilikçi lastik çö-
zümlerini tanıttı. 

EfficientPro Gen 3+, Conti 
Urban konsept lastiği ve dizel 
kamyonları hibritleştiren yeni 
treyler için üretilen özel pro-

da eşlik ediyor. 1960 yılında 
Türkiye’de kurulan ilk lastik 
fabrikası olan İzmit fabri-
kasını da yöneten Promete-
on Türkiye’nin yönetici ve 
çalışanları, Prometeon Yol 
Günlükleri projesinde usta 
şoförlere sağ koltukta eşlik 
ediyor, uzun yol şoförlerinin 

nüşüm yatırımıyla, kaynakla-
rın daha verimli kullanılması, 
atıkların toplanması ve geri 
kazanımının yanı sıra yenilik-
çi ürünleriyle de çevreyi koru-
maya destek oluyor. Petlas’ın, 
yeni nesil kauçuklar ve özel 
dolgu malzemelerini spesi-
fik karıştırma prosesleri ile 
ürettiği düşük yuvarlanma di-

totip lastik olmak üzere bu üç 
yeni lastiğin de ortak noktası 
verimlilik odaklı tasarımları. 
Yakında test aşamasına geçe-
cek olan Conti Urban kon-
sept lastikte kullanılan yenile-
nebilir ve geri dönüştürülmüş 
ham maddelerin payı yüzde 
50 civarındayken sadece bir 
kaplamadan sonra bu rakam 
yüzde 90’ın üzerine çıkıyor. 

Daha sürdürülebilir toplu 
taşıma için tasarlanan Con-

öğretici oldu. Prometeon 
Yol Günlükleri yeni yolcu-
luklarla devam edecek. Usta 
şoförlerin her birine teşek-
kür ederiz.”

Üçüncü yolculukta ise 
Prometeon Türkiye Satış Mü-
dürü Uğur Aydın, Kaptan 
Savaş Dikici’nin aracına mi-
safir oldu ve Van Merkez’den 
Gevaş’a yapılan seyahat bo-
yunca Dikici’nin deneyimle-
rini paylaştı. 

Yeni yolculuklar ile sürecek 
proje kapsamında şirketin 

için önemli bir adım olarak 
öne çıkıyor. 
Karbon salınımını azaltma 

önceliğini sahipleniyor
Türkiye’nin lastiği Petlas, 

ProGreen PT525’in doğayla 
dost, daha kısa sürede eriyip 
yok olan özel sırt karışımı, 
dönme direncini azaltıyor. 
Optimize edilmiş desen tasarı-
mı ve üstün teknolojili bileşen-
ler ile ProGreen PT525, stan-
dart olarak üretilmiş bir lastiğe 
göre yüzde 5’e kadar yakıt ta-
sarrufu sağlarken karbon ayak 
izini azaltıyor. Bunu yaparken 
güvenlikten ve performanstan 

ediyor. Bu prototipin son de-
rece sağlam sırt profili, çekiş 
gücünü artıran derin kılcal 
kanalları sayesinde lastik öm-
rü boyunca yüksek perfor-
mans sağlıyor. Ayrıca özel sırt 
hamuru, çekiş ve kilometre 
performansı arasında iyi bir 
denge kuruyor. Conti EcoPlus 
HT3 + deseninden esinlenen 
ve kara yolu onayı alınmış o-
lan bu prototip, halen Trailer 
Dynamics ile iş birliği içinde 
test aşamasında. Seri üretimin 
2025 yılında başlaması plan-
lanıyor. Trailer Dynamics’ten 
eMega Liner elektrikli çeker 
aksı, içten yanmalı motorlu 

farklı departmanlarından pek 
çok çalışan, usta şoförlerle bir 
araya gelmeye devam edecek-
ler. Şoförlerin farklı ülkelerde 
ve yol koşullarında ülkelerde 
ve yol koşullarında yaşadık-
ları deneyimleri ilk ağızdan 
dinleyecekler; geliştirilecek 
yeni ürün ve hizmetlerde şo-
förlerin kılavuzluğundan ya-
rarlanacaklar. Bugüne kadar 
videoya alınan yolculukları ve 
keyifli sohbetleri seri halinde 
Prometeon Youtube kanalın-
dan izlemek mümkün.

da ödün vermeyen ProGreen 
PT525 üstün yol tutuş ve viraj 
performansı sunuyor.

Petlas ProGreen lastiklerin 
sahip olduğu düşük yuvarlan-
ma direnci, sıra dışı az aşınma 
performansı ve yol tutuş sevi-
yeleri, aynı zamanda uzun ö-
mürlü kullanım avantajını da 
beraberinde getiriyor. Düşük 
yakıt tüketimli yeşil lastik Pet-
las ProGreen, maksimumum 
sürüş güvenliği ve konforu 
sunarken daha az yakıt tüke-
timi, daha az karbon salınımı 
ve daha uzun lastik kullanım 
ömrünü birlikte sunuyor.

semi treyler çekiciyi anında 
hibrit bir araca dönüştürüyor; 
böylece elektrikli treylerin 
dizel tüketimini ve karbon-
dioksit emisyonlarını üretici 
verilerine göre en az yüzde 20 
oranında azaltıyor.

Conti EfficientPro Gen 3+, 
Continental’in kamyon oriji-
nal ekipman pazarında bilinen 
uzun mesafe lastiğinin yeni ve 
güncellenmiş modeli olarak 
öne çıkıyor. Daha fazla geliş-
tirmenin odak noktasını ise 
yuvarlanma direncini ve buna 
bağlı olarak yakıt tüketimi ile 
karbondioksit emisyonlarını 
en aza indirmek oluşturuyor. 

Prometeon Türkiye servi-
sinden Kapıkule’ye yolculuk 
ettiler. Şenocak, Kaptan Öz-
çelik ile samimi sohbetinde 
Özçelik’in isteklerini, ihtiyaç-
larını, yorumlarını dinledi ve 
uzun yol şoförlerinin lastik-
lerden beklentilerini öğrendi. 

Şenocak yolculuğu şöyle 
değerlendirdi: “Sağ koltukta 
Mustafa Kaptan’ın yol arka-
daşı oldum. Bu yolculuk be-
nim için çok değerli bir tec-
rübeydi. Mustafa Kaptan’ın 
sohbeti ise çok keyifli ve 

fosil yakıt tüketimi ve kar-
bon salınımlarında doğrudan 
azalma getiriyor. Gelecek ne-
sillere yeşil, sağlıklı, daha ya-
şanabilir bir dünya bırakmak 

Treylerler için elektrikli 
çeker aks lastiği

Continental, 2022 IAA 
Taşımacılık Fuarı’nda özel 
bir treylerin elektrikli çeker 
aksı için bir lastik prototipi-
ni de görücüye çıkardı. Fu-
arda elektrikli yarı römork 
konseptini tanıtan Trailer 
Dynamics’in özel geliştirme 
ortağı olan Continental, ye-
ni prototipiyle yepyeni bir 
lastik segmentini de temsil 

Prometeon Türkiye 
‘Yol Günlükleri’ Projesi 
İle Usta Şoförlerle
Yolculuğa Çıkıyor

Petlas ‘Yeşil Lastik’ İle Yüzde 5 Yakıt Tasarrufu Sağlıyor 

Continental’den Sürdürülebilir Toplu
Taşıma İçin 3 Yeni Lastik Çözümü

Petlas’ın ProGreen 
PT525 lastikleri hem 
yakıt hem de karbon 
salınımı tasarrufu 
sağlıyor.
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Yeniden İnşa Süreci ana teması altın da 
Yeni Normalde Lojistik & Tedarik Zinciri 
Stratejileri yaklaşımının ele alınacağı, 20 
farklı sektörden 250 ‘nin üzerinde 
şirkettin üst düzey karar mekanizmaları 
katılım gösterecektir. Böylesine üst 
düzey bir platformda sizleri ve çözüm 
ortaklarınızı da aramızda görmekten 
büyük memnuniyet duyacağız.

OTOMOBİLİTE

EKİM 2022

2030’DAKI toplam satışlarının yüz-
de 52’sinin elektrikli ya da elektrik 
destekli motora sahip araçlarla ger-
çekleşeceğini ve sürdürülebilir ula-
şım hedeflerine emin adımlarla ilerle-
diklerini söyleyen Kia Türkiye Genel 
Müdürü Can Ağyel, ‘Kia’nın 2020 
yılında açıkladığı Plan S stratejisi ve 
2030 yılı yol haritamız kapsamında 

Kia 2030’da 1,2 Milyon Adet
Elektrikli Araç Satmayı Hedefliyor

rini tüm araçlarımızda genişletmeyi, 
elektrikli ya da elektrik destekli mo-
tora sahip araçlarımızla hedeflerimi-
ze ulaşmayı istiyoruz’ dedi. 

Kia’nın küresel ölçekte 2022 yılı 
sonunda toplam satışlarının yüzde 
5’inin elektrikli araçlardan sağlana-
cağını söyleyen Ağyel, “Ulaşımın 
geleceğine yapılan yatırımla birlikte 
bu oran hızla artacak. 2026’da top-
lam satışların yüzde 21’i, 2030’da ise 
yüzde 30’u tam elektrikli araçlardan 
elde edilecek. Hibrit araçların da 
dahil edilmesiyle toplam satışlar içe-
risinde elektrikli ve elektrik destekli 
araçların payı yüzde 52’ye ulaşacak. 
Kia, global arenada 2030 yılında 1,2 
milyonu elektrikli olmak üzere 4 
milyon adet araç satmayı; bağlana-
bilirlik ve otonom sürüş teknoloji-
lerini tüm araçlarında genişletmeyi 
ve PBV (amaca yönelik ticari araç) 
pazarında liderliği hedefliyor” şek-
linde konuştu.  

2023 yılında da 
yeni elektrikli araçlarımızı 

Türkiye’ye getireceğiz”
Yeni EV 6 ve Yeni Niro EV’nin 

Türkiye’ye gelir gelmez büyük il-
gi çektiğini söyleyen Ağyel, “2030 
yol haritamız kapsamında elektrikli 
araçlarımıza yatırım yapmaya devam 
edeceğiz. 2023 sonunda da bir diğer 
SUV gövde tipine sahip elektrikli 
modelimiz EV 9’u da Türkiye’ye ge-
tirerek elektrikli araçlarda da müşte-
rilerimize sunduğumuz alternatifleri 
geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kia EV6 elektrikli 
otomobillerin geleceğine ışık 

tutuyor
Avrupa’da “2022 Yılın Otomo-

bili” ödülünü kazanan Kia EV6 
modeli haziran ayında GT-Line 
4x4 versiyonu ile Türkiye’de satışa 
sunuldu. Uzun menzil, sıfır emis-
yonlu güç-aktarma sistemi, ileri tek-
nolojili 800V ultra hızlı şarj ve farklı 
crossover tasarımı ile elektrikli araç 
dünyasına tamamen yeni bir soluk 
ve yeni bir yaklaşım getiren EV6, 
Kia’nın elektrikli araçlar (BEV) için 
tasarladığı özel platformu (E-GMP) 
kullanan ilk otomobil olma özelliği-
ni taşıyor.

Kia’nın yeni tasarım felsefesi “Zıt-
lıkların Birleşimi - Opposites Uni-
ted” felsefesiyle otomobil severlerle 
buluşan elektrikli araç olan EV6, 
bünyesinde barındırdığı gelişmiş 
özelliklerle elektrikli otomobillerin 
geleceğine ışık tutuyor. İddialı ta-
sarımı, ileri mühendisliği, yenilikçi 
teknolojileri ve heyecan verici per-
formansıyla her yolculuğa ilham 
vermek için tasarlanan EV6 yalnızca 
çevreci bir ulaşım aracı değil, aynı 
zamanda Kia’nın malzeme ve üretim 
noktasında da sürdürülebilir ulaşı-
ma yönelik uzun vadeli taahhüdü-
nün başlangıcını temsil ediyor.

Kia EV6, WLTP verilerine göre 
tek bir şarjla 506 kilometreye kadar 
sürüş menziline ulaşabiliyor. Ayrıca 
Avrupa’da kullanılan gelişmiş 800V 
şarj teknolojisi sayesinde, aracın sa-
dece 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 
80’e şarj edilebilmesine olanak tanıyor. 

elektrikli ürün gamımızı Türkiye’de 
de genişletmeye ve globalde başla-
yan dönüşüm yolculuğumuza devam 
ediyoruz. Kia, 2027 yılına kadar 14 
elektrikli model geliştireceğini açık-
lamıştı. Yeni EV 6 ve Yeni Niro EV 
bu strateji doğrultusunda geliştirilen 
iki yeni modelimiz. Gelecek vizyo-
numuzla otonom sürüş teknolojile-

38



OTOMOBİLİTE

39
EKİM 2022

Hyundai Ioniq 6 Şarj Kaygısını Gideriyor
HYUNDAI Motor Company, 
dünya çapında geçerli olan hafif 
araç test prosedürüne (WLTP) gö-
re, Ioniq 6’da şarj başına 614 kilo-
metre gibi üst düzey bir menzil elde 
etti. Hyundai’nin Elektrikli Global 
Modüler Platformu (E-GMP) ile 
üretilecek olan Ioniq 6, hem stressiz 
bir sürüş keyfi hem de performans 
sağlayan üstün bir güç ünitesi (77.4 
kWh) sunuyor. Hyundai tarafından 
geliştirilen yeni nesil pil teknoloji-
siyle birlikte 100 kilometrede 13,9 
kWh’lik bir tüketim elde edilirken, 
aynı zamanda satışa sunulacağı ül-
kelerde de en verimli bataryalı elekt-
rikli modellerden (BEV) biri olacak.

Geliştirilmesinin başlangıcından 
itibaren liderliğe gözünü diken Io-
niq 6, mümkün olan en iyi BEV per-
formansını ve sahiplik deneyimini 
iddia ediyor. Farklı yaşam tarzları-
nı destekleyecek olan Ioniq 6, hem 
ekonomi hem de sürüş performansı-
nı bir arada sunacak.

Ioniq 6’nın etkileyici elektrik-
li sürüş performansı, Hyundai’nin 
EV’ler için özel olarak geliştirdiği E-
GMP platformundan ve ultra düşük 
rüzgar direncinden geliyor. E-GMP, 
optimum elektrik performansı su-
narken, yalnızca 15 dakikalık şarj ile 
351 kilometrelik bir menzil sunu-
yor. Aynı zamanda 350 kWh ultra 
şarj istasyonlarında da yaklaşık 18 
dakikada yüzde 10 ila 80 arasında 
pilini doldurabiliyor. Ioniq 6, tıpkı 
kardeşi Ioniq 5 gibi 800V ultra hızlı 
şarj özelliğine de sahip. Ayrıca, ek 
bileşenlere veya adaptörlere ihtiyaç 
duymadan 400V şarjı da destekliyor.

Ioniq 6, araç içindeki yolcuların 
ferah bir şekilde seyahat etmeleri 
için 2.950 mm gibi uzun bir dingil 
mesafesi sunuyor. Yeni nesil oto-
mobil böylece segmentinde liderlik 
elde etmek için E-GMP’nin esnek-
liğinden en iyi şekilde yararlanıyor. 
E-GMP ile birlikte, yenilikçi Araç 
Güç Kaynağı (V2L) teknolojisini 
sunan otomobil, dev bir taşınabilir 
güç bankası haline dönüşüyor.

Ioniq 6, 0.21 cd gibi en düşük sür-
tünme katsayısını nasıl elde etti?

Hyundai, kapsamlı aerodinamik 
tasarım ve mühendislik çalışmalarıyla 
Ioniq 6’nın tamamen elektrikli sürüş 
menzilini en üst düzeye çıkarmakla 
kalmadı aynı zamanda aracın 0,21 
cd’lik bir sürtünme katsayısına ulaş-
masını da sağladı. Otomotiv dünya-
sındaki en düşük değerlerden biri 
olan 0.21 cd, aktif hava klapesi, teker-

lek hava perdeleri, entegre arka spoy-
ler ve tekerlek boşluğu gibi sürtün-
meyi azaltıcı parçalarla elde edildi. 
Tasarım üzerindeki modern yapı ve 
aerodinamizm, Ioniq 6’yı dünyanın 
en şık araçları arasına da yerleştiriyor.

Hyundai Motor Company, BEV 
segmentindeki en verimli otomobi-
li tasarlamak için her türlü çabayı 
göstermeye devam edecek. Mo-
dellerdeki aerodinami iyileştikçe 
BEV modellerdeki menzil endişesi 
de büyük ölçüde azaltılmış olacak. 
Hyundai Ioniq 6, tüm dünyada ol-
duğu gibi ülkemizde de satışa sunu-
larak hem yakıt ekonomisi hem de 
üst düzey sürüş performansını aynı 
anda sunacak.

Hyundai’nin yeni 
elektriklisi Ioniq 6, tek şarj 
ile 614 km yol giderek BEV 
araçlarda zirveye oynuyor. 
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nan Optimus piyasaya sunul-
duğu andan itibaren iki yıldır 
üst üst en iyi lojistik program 
ödülleri almış lojistik yazılı-
mı oldu.

Dijital lojistik kavramını 
firmasına oturtmak isteyen, 
çevre entegrasyonlar ile en 
az personel ile en fazla dos-
ya elleçlemek isteyen, tek 
tip taşıma modu hizmetinin 
yanında hizmetlerini çeşit-
lendirmek isteyen firmalar 
Select Optimus’u önemli bir 
çözüm olarak görmektedir. 
Ayrıca pandemi ile birlikte 
önemi artan ekspres kargo, 
kurye/kargo, e-ticaret dağıtı-
mı, milkrun ve mikro ihracat 
gibi konularda departman 
açmak isteyen, bu kolda fa-
aliyetini büyütmek isteyen 
firmaların da çözüm bul-
dukları bir ürün oldu Select 
Optimus. Geliştirilmekte 
olan büyük e-ticaret siteleri 
entegrasyonu, yurtiçi ve yurt-
dışı kurye firmaları ile olan 
tam entegrasyon ile özellikle 
e-ticaret ürün taşımalarında 
ve depolamalarında tam oto-
masyon sağlanmıştır. Şoför 
ve kuryelerin kullanabileceği 
mobil aplikasyon ile de ürü-
nün ilk ve son temasının sağ-
landığı noktalarda toplanan 
online bilgiler ile de müşteri-

SELECT Bilişim Hizmetle-
ri, bulut tabanlı kiralık kul-
lanılan Optimus yazılımıyla 
yeni dijital çağın lojistik ya-
zılımı ile sektörde ilgi gör-
meye devam ediyor. Select 
Optimus lojistik yazılımı, 
lojistik firmalarının bilinen 
iş yapma yöntemini kökten 
değiştirerek onları birer e-
lojistik firmasına dönüştüren 
yazılım olduğunun altını çi-
zen Select Bilişim Hizmetleri 
A.Ş. Genel Müdürü Gökhan 
Girgin, “Bu yazılım, lojis-
tik firmalarının potansiyel 
müşteri bulma noktasından 
başlayarak, otomatik fiyat-
landırma, robotik süreçler ile 
tekrarlanan işlerin tam oto-
masyonu içinde müşteri ile 
interaktif olarak online tüm 
lojistik süreçlerin yapılması-
nı sağlamaktadır. Şirketinizi 
sizin için, sizin kontrolünüz 
altında yöneten bu program-
la, mobil cihazların gücü ile 
değişen e-ticaret hacminin 
ürettiği yeni ekonominin di-
namiklerini sizin firmanıza 
uygulayıp, sizi de bu yeni-
dünyada yeni lojistik kavra-
mı ile bütünleştiriyoruz ve 

BIRÇOK şirkette sipariş 
yoğunluğuna ek olarak zor 
planlanabilir tedarik zincirle-
ri ve yüksek personel sıkıntısı 
yaşanmakta. Artan masraf-
ların ve çoğalan iş yükünün 
gündemde olduğu bu zaman-
larda, forkliftleri mümkün 
olduğunca ekonomik bir şe-
kilde şarj etmek çok önemli. 

“Yeni şarj çözümümüz TagID 
guided charging sayesinde fi-
lo yöneticileri forkliftlerin 
kullanılabilir olma durumu-
nu artırabilmekte ve aynı za-
manda şirket için iş yükünü 
azaltabilmektedir” diyen Fro-
nius Perfect Charging’in stra-
tejik ürün yöneticisi Johan-
nes Spreitzer, “Ayrıca TagID 

guided charging yanlış akü 
kullanımını önlemek, kulla-
nıcı güvenliğini artırmak ve 
kullanılan akülerin kullanım 
ömrünü uzatmak için önemli 
bir katkı sağlıyor” dedi.

Akıllı akü sensörü bir akü-
nün örneğin aşırı deşarj olup 
olmadığını algılamakta ve 
bunun sonucunda otomatik 

olarak ilgili kükürt giderme 
sürecini başlatmaktadır. Bu-
na ek olarak entegre bir dolu-
luk seviyesi sensörü, akü suyu 
doldurulması gerektiğinde de 

haber vermektedir. 
Fronius’un TagID’sine ve 

Selectiva-4.0 şarj cihazına 
akü-asit aküleri bağlandığın-
da, filo yöneticileri akülerin 

en üst seviyede verimle şarj 
edildiklerinden emin ola-
bilirler. Self-Configuration 
Curve sayesinde karakteris-
tiklerin artık manuel ayarlan-
masına gerek yoktur. Akünün 
durumuna otomatik olarak 
uyarlar. Dolayısıyla her za-
man optimum bir şarj işlemi 
sağlanmaktadır. Intelligent 
Equalizing Charge ile yapılan 
dengeleme şarjı sadece akü-
nün gerçekten buna ihtiyacı 
olması durumunda uygulan-
maktadır. Böylelikle enerji 
masrafları yüzde dört oranı-
na kadar azaltılabilmektedir. 

sizi e-lojistik firması haline 
dönüştürüyoruz” dedi.

Select Optimus’a ilginin 
büyük olduğunu ifade eden 
Girgin, şöyle devam etti: 
“Pandemi ile birlikte iş yap-
ma şekilleri ve alışkanlıklar 
tamamen değişti. Dolayısı ile 
lojistik firmaları da yeni dün-
yaya adapte olmak için önce 
teknoloji ve onunla birlikte 
yeni yöntemleri firmalarına 
uygulamak zorunda kaldılar. 
Artık tam otomasyon içinde 
olan yazılımlar gereklilik ol-
du. Bu öngörü ile hazırladı-
ğımız Select Optimus, tam 
ihtiyacı karşılayacak yazılım 
oldu”.  Bu vizyon ile hazırla-

teklif durumunu takip edip 
kabul edilen teklifleri tarife 
haline getirip dilerseniz ta-
şıma yönetim programına 
otomatik sipariş gönderir. 
Kaybedilmekte olan müşte-
rilerinizi size önceden uyarı-
lar ile bilgilendirir.

TMS taşımacılık yöne-
timi ise tam bir sipariş yö-
netimi şeklinde çalışır. Eski 
sistemlerde hava, kara, deniz, 
demiryolu ve yurtiçi taşıma 
modları ayrı modüller veya 
tek ekran altında ayrı sekme-
ler şeklinde iken Optimus 
içinde tek sipariş içinde tüm 
modları kullanabiliyorsunuz. 
O yüzden multimodal ve in-
termodal taşımacılık takibi 
için de uygun bir programdır. 
İş tiplerine göre hangi mod-
ların kullanılacağı otomatik 

olarak hazırlanırken size sa-
dece planlama yapmak kalır. 
İçindeki robot ile tüm belge-
ler otomatik oluşturulurken, 
entegrasyonlar ile siparişler 
ve durumları müşterileriniz 
ve tedarikçileriniz arasında 
otomatik olarak akar. Pricing 
içinde tanımlanmış tarifeleri 
kullanarak program otomatik 
gelir ve giderlerinizi oluştu-
rup, kar-zarar sonucunu he-
saplar.  Yine pricing modülü 
ile müşterilerinize anında fi-
yat verebilirsiniz, alış ve satış 
trendlerini takip edebilirsiniz.

TMS aynı zamanda müş-

teri portalı ve tedarikçi por-
talı ile entegre çalışmaktadır. 
Müşterileriniz müşteri por-
talını kullanarak sizden fiyat 
talebinde bulunabilir, verdi-
ğiniz fiyatları oradan takip 
edebilir, bir taşıma için fiyat 
hesaplatabilir, sipariş gire-
bilirler. Girdikleri siparişler 
için evrak yüklerken sizin 
de TMS içinde arşivlediğini 
evrakları izinli şekilde göre-
bilirler. Sizin yükleme takip 
bilgilerini izin verdiğiniz 
oradan müşteri portalından 
görüp tam bir track&trace 
hizmet almış olurlar. Benzer 
şekilde tedarikçi portalı da 
tedarikçilerini tarafında onli-
ne olarak kullanılır. 

Depo yönetim programı 
ise gümrüklü gümrüksüz tüm 
depoların depo tanım, lokas-
yonlama, giriş/çıkış sipariş ve 
işlemlerinin takibi, stoklama 
maliyet hesabı gibi depo içi 
tüm ihtiyaçları karşılayacak 
programdır. Var olan enteg-
rasyonlar ile birçok ERP’ye 

ayrıca entegre olmaktadır.
Tüm ana modüllerin ya-

nında pandemi ile birlikte 
gündemde daha fazla yer edi-
nen mikro dağıtım ve mikro 
ihracat modülleri de Opti-
mus içinde hazırlanmış ve 
kullanıma sunulmuştur.

Optimus sadece bir lo-
jistik programı değildir, 
lojistiği yönetmek için bir 
sistemdir. İşleri ve firmala-
rı tam otomasyona sokan, 
dönüştüren, dijitalleştiren 
programdır. Lojistik firmala-
rını e-lojistik firmaları haline 
getiren programdır.”

leriniz için eksiksiz yük takip 
sistemi sağlanmaktadır.

Select Optimus 7 ana mo-
dülden oluşuyor. Satış/pa-
zarlama (CRM), Taşımacılık 
yönetimi (TMS), Depo yöne-
timi (WMS), Finans Yönetimi 
(FMS), Entegrasyonlar (To-
ols), Müşteri Portalı (CWP) 
ve Tedarikçi Portalı (SWP). 
Her ana modül birbiri arasın-
da tam entegre çalışmaktadır. 
Tüm modüller entegre çalıştığı 
gibi tek başına da kullanılabi-
lecek kadar detaylıdır.

CRM modülüne bakıldı-
ğında potansiyel olabilecek 
firmaların kaydının tutul-
masından başlayarak onla-
rın gerçek müşteri olmasına 
kadar ki tüm süreçleri takip 
edebileceğiniz, hizmet ve-
receğiniz hizmetler için alış 
maliyetleriniz ile satış fiyat-
larını girebileceğiniz tüm ek-
ranlar mevcuttur. Program 
gelen bir teklif talebi mai-
lini de dinleyerek otoma-
tik olarak içine alır ve yine 
otomasyon içinde gereken 
uygun bir maliyet fiyatınız 
yok ise otomatik seçili te-
darikçilere spot fiyat sorup, 
en kısa sürede müşterinize 
teklif oluşturmanızı sağlar. 
Aynı şekilde iş akışınıza göre 
hazırladığınız KPI’lara göre 

Select’den Lojistik Firmaları İçin
Yeni E-Lojistik Yazılımı “Optimus”

Select Bilişim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Girgin

Elektrikli Forkliftlerin
Şarj İşlemleri Kolaylaşırken
Batarya Ömrü Uzuyor
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MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş., 5 seyahat fir-
masına 7 adet Lion’s Coach 
teslimatı yaptı. Yolcularına 
eşsiz bir seyahat keyfi yaşat-
mak amacıyla filolarını ödül-
lü MAN Lion’s Coach ile 
güçlendiren firmalar, düzen-
lenen ayrı ayrı törenlerle yeni 
otobüslerini teslim aldılar.

Türkiye’de personel ta-
şımacılığı alanında faaliyet 
gösteren Altur, 2019 yılın-
da başladığı MAN seyahat 
otobüsü yatırımlarına 2022 
yılında da devam etme etti. 
Firma düzenlenen törenle 
filosuna 2 adet, MAN Lion’s 
Coach kattı. 

Altur firması yetkileri, 
“Altur olarak, Türkiye’de 
çok önemli firmalara per-

sonel taşımacılığı hizmeti 
veriyoruz. Sunduğumuz 
hizmette ise, yolcu memnu-
niyeti bizim için en önemli 
faktörü oluşturuyor. MAN 
Lion’s Coach da aldığı 
‘2020- Yılın Otobüsü’ ve 
2022- Yılın Sürdürülebilir 
Otobüs’ ödülleri ile bu alan-
daki başarısını kanıtlamış 
durumda” açıklamasında 
bulundu.

Ali Osman Ulusoy 
Turizm’in bireysel yatırım-
cısı Kasım Dayıoğlu da filo-
sunu gençleştirme amacıyla 
2 adet MAN Lion’s Coach 
yatırımı yaptı. Firma sahibi 
Kasım Dayıoğlu, “MAN 
Lion’s Coach otobüslerini 
modern tasarımlarından ra-
hat koltuklarına, yüksek gü-

IVECO yetkili satıcısı Bartın 
Otomotiv, Bolu Er Gıda firma-
sına toplam 20 adet Daily 3,5 
ton kamyonet teslim ederken, 
Ankara yetkili satıcısı Özgözde 
Otomotiv ise Öztaş Nakliyat’a 
törenle 10 adet S Way çekici 
teslim etti.

Iveco yetkili satıcısı  Bartın 
Otomotiv tarafından, Bolu 

bölgesinde ve bir çok ilde gıda 
sektöründe önde gelen şirket-
lerden biri olan Bolu Er Gıda 
firmasının tercihi tekrar Iveco 
oldu. firma çeşitli bölgelerde 
lojistik hizmetlerde kullanmak 
üzere 20 adet Iveco Daily kam-
yoneti törenle teslim aldı.

Teslimatta, Bartın Otomotiv 
firma yetkililerinden Onur Çö-

me ve Bolu bölge sorumlusu Mu-
rat Çetin tarafından, Bolu Er Gı-
da firması şirket yetkilisi  Ergün 
Söbütay’a plaket takdim edildi.

Iveco’nun Ankara yetkili sa-
tıcısı Özgözde Otomotiv Öz-
taş Nakliyat’a törenle 10 adet S 
Way çekici teslim etti.

Yeni nesil araçları ile 2022 
yılı içerisinde sektörde önemli 
teslimatlar yaparak satış adet-
lerini yükselten Iveco yetkili 
satıcısı Ankara Özgözde Oto-
motiv tarafından başarılı bir 
teslimat daha gerçekleştirildi. 
2022 yılı araç yatırımları kap-
samında filosunu 10 adet Iveco 
S-Way AS440S53 Full Plus ile 
genişleten ve araçlarının renkli 
yapısıyla kendinden söz ettiren 
Öztaş Nakliyat, düzenlenen tö-
renle araçlarını teslim aldı. 

Düzenlenen törene, Iveco 
Türkiye ağır vasıta satış müdü-
rü Murat Uçaklı, Iveco Türkiye 
bölge satış müdürü Atilla İlkyaz, 
Özgözde Ankara Şube Müdürü 
Sezgin Işık ve Özgözde Ankara 
Ağır Vasıta Satış Müdürü Erhan 
Şükrü Şahin katılırken törende 
teşekkür plaketini firma sahibi 
Ahmet Öztaş’a Iveco Türkiye 
ağır vasıta satış müdürü Murat 
Uçaklı teslim etti.

Iveco’yu tercih etme sebep-
lerini anlatan Öztaş; “Filo-
muzda kullandığımız Stralis 
tipi araçlardan memnunduk, 
Iveco’nun S-Way çekicileri ile 
kendini daha da ileriye taşıma-
sı ve geliştirmesiyle filomuzu 
markanın yeni nesil araçlarıy-
la güçlendirmek istedik. Araç 
dingil mesafelerinin 3.800 
mm olması, park klimasının 
olması, yüksek tavan ve geniş 

iç hacmi ile 1.320 litrelik yakıt 
tankı ve 13 litrelik 530 beygir 
gibi güçlü bir motor seçeneği-
ne sahip olması bizi etkiledi. 
Yaptığımız yatırım ile de ne 
kadar doğru karar verdiğimizi 
anladık. Satış ve satış sonrası 
hizmetleriyle birlikte ön plana 
çıkan Iveco; sağlamlığı, yük-
sek performansı ve yakıt ve-
rimliliği ile dikkatimizi daha 
da çok çekti” dedi.

Filolar Iveco İle Genişlemeye Devam Ediyor
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Temsa’dan İstanbul Gıda’ya 38 Adet Fuso Canter
GIDA taşımacılığı alanında 
ülkemizin önde gelen şirket-
leri arasında yer alan İstanbul 
Gıda’nın tercihi de Fuso Can-
ter oldu. 38 adet Fuso Canter, 
İstanbul Gıda’ya törenle tes-
lim edildi.

İstanbul Gıda’nın Sul-
tanbeyli’deki merkezinde 
gerçekleşen teslim törenine, 
İstanbul Gıda Yönetim Ku-
rulu Başkanı Abidin Şipal, 
TEMSA Yurtiçi Satış Direk-
törü Baybars Dağ, Fuso Can-
ter Satış Müdürü Serdar Baş, 
Otobüs Bölge Müdürü Fatih 
Demirel, Bölge Satış Yöneti-
cileri Ruhi Pehlivan ve Özkan 

Çelik, Ürün Pazarlama Uz-
manı Emre Kaya, Kamu Satış 
Bölge Müdürü Serdar Naim 
Turhan, Satış Sonrası Hiz-
metler Saha Uzmanı Adem 
Kıranoğlu katıldı. 

İstanbul Gıda Yönetim 
Kurulu Başkanı Abidin Şi-
pal, şirketlerinin 2007 yılında 
İstanbul’da faaliyete geçtiğini 
belirterek, “İstanbul Gıda’nın 
filosunda ise 52 araç bulu-
nuyor. Artan iş hacmimize 
yönelik yeni araç ihtiyacımız 
oluştu. Yatırım arayışı içinde 
sahada kullanıcılarla görüş-
melerde bulunduk, memnu-
niyetlerini dinledik, gördük, 

donanımlarını ve konfor dü-
zeyini beğendik ve Fuso Can-
ter almaya karar verdik. Temsa 
yöneticileri ile yaptığımız gö-
rüşmeler de beklentimizin ve 
ihtiyaçlarımızın karşılandığı-
nı değerlendirdik. Böylece 38 
Fuso Canter alımına yönelik 
anlaşma imzaladık. Filomuz-
da 38 adet Fuso Canter yerini 
aldı. Hatta araçların bir kısmı 
da bu sabah dağıtım hizmeti-
ne başladı. Kaptanlarımızın 
ilk geri dönüşleri araçla ilgili 
çok olumlu oldu” dedi.

Temsa Yurtiçi Satış Direk-
törü Baybars Dağ, yenilenen 
Fuso Canter’in ağustos ayın-

da pazara sunulduğunu belir-
terek, “Yeni Fuso Canter araç-
larımızın tanıtımı sonrasında 
da hızlı bir şekilde teslimat-
larımızı yapmaya başladık. 
Bugün burada da ülkemizin 
gıda taşımacılığı alanının ön-
de gelen şirketleri arasında 
yer alan İstanbul Gıda’ya 38 
adetlik Fuso Canter teslimatı 
gerçekleştirmenin mutluluğu 
içindeyiz. İstanbul Gıda’nın 
önemini ve gücünü gördük. 
İstanbul Gıda’nın artan iş 
hacmi için filoyu büyütme 
düşüncesiyle bir araya geldik. 
Sayın Abidin Şipal ile yaptı-
ğımız görüşmeler sonucunda 

38 adet Fuso Canter satışına 
yönelik bir anlaşma yaptık. 
Şimdi araçla ilgili onların geri 
dönüşlerini, izlenimlerini ala-

bileceğiz. Biz hem aracımıza 
hem kendimize hem de iş bir-
liğimizin uzun yıllar süreceği-
ne inanıyoruz” dedi. 

MAN Teslimatları 
Hız Kesmiyor
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TIRSAN, Pace Lojistik’e 30 
adet Tırsan araç teslim etti. Pa-
ce Lojistik’in yeni yatırımıyla 
filosundaki Tırsan araç sayısı 
285 adede ulaştı. Pace Lojistik 
2023 için 200 adetlik daha Tır-
san araç yatırımını duyurdu. 

Tırsan, müşterilerinin ih-
tiyaçları doğrultusunda geliş-
tirdiği en geniş ürün gamıyla 
lojistik firmalarının ilk tercihi 
olmaya devam ediyor. Tırsan’ın 
Adapazarı fabrikasında ger-
çekleştirilen teslimat törenine; 
Tırsan Treyler Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu, Pace 
Lojistik Kurucu Ortağı Onur 
Talay, Pace Lojistik Kurucu Or-
tağı Berkcan Danış ve Tırsan 

Treyler Satış Koordinatörü Er-
tuğrul Erkoç katılım gösterdi.

Teslimat töreninde açıkla-
mada bulunan Tırsan Treyler 
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu, “Tırsan Ar-Ge mer-
kezimizde müşterilerimiz için 
ve müşterilerimiz ile birlikte 
ihtiyaçlarınızı tam karşılayacak 
en son teknoloji ürünleri geliş-
tiriyor ve sektöre yön veriyo-
ruz. Müşteri memnuniyeti, bu 
işe başladığımız ilk günden bu 
yana her zaman önceliğimiz ol-
du. Biliyoruz ki müşterilerimiz 
bizim ürünlerimiz ile geleceği 
tasarlayacak, rekabet gücünü 
artıracak ve değer kazanacak. 
Sektörün yeni ve güçlü oyun-

cularından biri olan iş ortağı-
mız Pace Lojistik’e bugün araç 
teslimatı gerçekleştirmekten 
dolayı gururluyuz. Pace Lojis-
tik ile iş birliğimizin uzun yıllar 
devam edeceğine inanıyorum” 
açıklamalarında bulundu. 

Teslimat töreninde Pace 
Lojistik’in faaliyetleri hakkın-
da da bilgi veren Pace Lojistik 
Kurucu Ortağı Onur Talay, 
“Müşterilerimize, otomotiv, 
tekstil, makine, FMCG, gıda, 
kimya-petrokimya ve elektro-
nik alanında hizmetler sunu-
yoruz. Sektör lideri Tırsan’ı 
öncelikle tercih etme nedeni-
miz, her zaman ve her koşulda 
yanımızda olmasıdır. Bunun 

yanı sıra, Tırsan ürünlerinin 
güvenilirliği ve sağlamlığı, yıl-
lara dayanan tecrübesi, grup 
şirketlerimizin duyduğu mem-
nuniyet, şeffaf iletişim ve hızlı 
geri bildirim de bulunmaları da 
bizim için diğer önemli bir ter-
cih sebebidir” dedi.

Talay sözlerine şu şekil-
de devam etti, “Firmamı-
zın, Türkiye’de Dilovası’nda 
gümrüklü, serbest deposu ve 
Büyükçekmece’de serbest ih-
racat deposu bulunmaktadır. 
Ayrıca Bulgaristan şirketimize 
bağlı olarak, Plovdiv’de geçtiği-
miz yıl faaliyete başlayan güm-
rüklü ve serbest depomuzla da 
faaliyet göstermekteyiz. 2021 

yılında filomuza için gerçek-
leştirdiğimiz Tırsan yatırımıyla 
pazara hızlı bir giriş yaptık. Ye-
ni alımını yapmış olduğumuz 
30 adet Tırsan Multi Ride aracı 
ile filomuz daha da güçlendir-
dik. Araçta bulunan tren yük-
leme opsiyonuyla taşımalarda 
yüksek verimlilik elde ederken, 
Yük Emniyet Sertifikasına sa-
hip araç üst yapısıyla da yükün 
güvenliğini garanti altına alabi-
liyoruz. Tırsan Tenteli Perdeli 

Multi Ride aracının sahip oldu-
ğu bu özellik ile tüm operasyon-
larımızda zamandan tasarruf 
ediyoruz. Öte yandan Tırsan’ın 
firmamıza sağladığı kaliteli ve 
hızlı satış sonrası hizmetlerden 
de çok memnunuz. Tırsan ile 
sürdürdüğümüz başarılı iş bir-
liğimizin ilerleyen dönemlerde 
de artarak devam edeceğine 
inancımız tam. Önümüzdeki yıl 
içinde yine 200 adetlik Tırsan 
araç yatırımı yapacağız.”

Pace Lojistik Tırsan Araç
Sayısını 285’e Yükseltti

M E R C E D E S - B E N Z 
Türk, Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda üretilen 
ve “Erken teşhis Hayat 
Kurtarır” yazılı pembe 
Mercedes-Benz Travego 
16 2+1’i Best Van Turizm’e 
teslim etti. Best Van Tu-
rizm, bu yıl filosuna yeni 
eklediği 4’üncü Mercedes-
Benz otobüsün özel dış ta-
sarımıyla meme kanseri ve 
erken tanı farkındalığına 
dikkat çekmeyi hedefliyor.

Best Van Yönetim Ku-

venlik standartlarından yakıt 
ekonomilerine kadar birçok 
farklı özelliğinden dolayı ter-
cih ettik. Amacımız filomu-
za kattığımız yeni otobüsler 
ile yolcularımıza konforlu, 
güvenilir ve keyifli yolculuk-
lar yaşatmak. MAN Lion’s 
Coach’un üstün niteliklerin-
den hem bizim hem de yolcu-
larımızım büyük keyif alacağı-
na inanıyoruz” diye konuştu.

Kamil Koç’un Muğla İş-
letmesi DG Otomotiv’in 
otobüs yatırımındaki tercihi 
de MAN Lion’s Coach ol-
du. Müşteri memnuniyetini 

temel alan kaliteli hizmet 
anlayışı ile kısa sürede bölge-
nin önemli firmalarından biri 
haline gelen DG Otomotiv, 
sıfır araç yatırımı kapsamın-
da filosunu 1 adet, 13 metre, 
2+1 VIP koltuk düzenli yeni 
Lion’s Coach ile güçlendirdi. 

DG Otomotiv yetkilisi Ha-
luk Beyimoğlu, şunları söyle-
di: “Bu anlayış çerçevesinde 
otobüs tercihlerimizde birçok 
unsura bakıyoruz. Güvenlik, 
konfor, tasarruf, teknik özel-
likler ve satış sonrası hizmetler 
bizim için çok önemli kriter-
leri oluşturuyor. MAN da sa-

hip olduğu üstün nitelikler ve 
sunduğu avantajlı hizmetlerle 
aradığımız tüm bu özellikleri 
bir arada sunuyor. Bu yüz-
den de yeni otobüs yatırımız-
da MAN’ın ödüllü otobüsü 
Lion’s Coach’u tercih ettik.”

Reverans Turizm de 2022 
otobüs yatırımları kapsamın-
da filosunu ödüllü MAN 
Lion’s Coach ile güçlendirdi. 
Reverans Turizm yetkilisi Ö-
mür Öztürk, “Hem firmamı-
za hem de yolcularımıza en iyi 
hizmeti vermeye çalışıyoruz. 
Bunun içinde tercihlerimizde 
titiz davranıyoruz. MAN da 
bize gerek araçlarıyla gerekse 
de hizmet kalitesiyle aradı-
ğımız tüm ayrıcalıkları bir 
arada sunuyor. Bu yüzden de 
MAN Lion’s Coach’u filomu-
za katmaktan çok mutluyuz. 
Memleketimize, firmamıza ve 
yolcularımıza hayırlı olsun” 
şeklinde konuştu.

Filosunu ödüllü MAN 
Lion’s Coach ile güçlendiren 
başka bir firma ise seyahat 
firması İstanbul Konfor oldu. 
2022 yılı seyahat otobüsü yatı-
rımlarına MAN ile devam et-
me kararı alan firma, 1 adetlik 
Lion’s Coach siparişini tören-
le teslim aldı. Yeni otobüsleri, 
İstanbul VIP hatlarında kulla-
nacaklarını söyleyen İstanbul 
Konfor firması yetkisi Emir 
Günaydın, şunları kaydetti: 
“İstanbul Konfor olarak, yıl-
lardır şehirlerarası yolcu ta-
şımacılığı hizmeti veriyoruz. 
Müşterilerimize sunduğumuz 
hizmette yolcu memnuniye-
ti ve yakıt ekonomisi bizim 
için en önemli faktörleri 
oluşturuyor. Bu kriterlerde 
MAN’ın üstün nitelikli oto-
büslerine güveniyoruz. Bu 
nedenle yeni yatırımlarımızda 
MAN otobüslerini tercih et-
meye devam ediyoruz.”

rulu Üyesi İrem Bayram, “Ül-
kemizde ve dünyada kadınlar 
arasında en sık görülen ve aynı 
zamanda en sık ölüme neden 

olan kanser türünün meme kan-
seri olduğunu artık birçoğumuz 
biliyoruz. Meme Kanseri Far-
kındalık Ayı olan Ekim ayında 

teslim aldığımız pembe tasa-
rımla giydirilen otobüsümüz ile 
Best Van ailesi olarak farkında-
lık çalışmalarında bizim de kat-
kımız olsun istedik” dedi.

Mercedes-Benz Türk Kam-
yon & Otobüs Pazarlama İleti-
şimi ve Müşteri Yönetimi Grup 
Müdürü Serra Yeşilyurt da “Özel 
olarak pembe tasarımla giydiri-
len Mercedes-Benz Travego 16 
2+1 model aracımızın kat ettiği 
her kilometrede meme kanseri 
konusunda farkındalık yarataca-
ğına yürekten inanıyorum” dedi.

Mercedes’ten Best Van Turizm’e
Kansere Karşı Pembe Otobüs Teslimatı

19 yıllık tecrübesiyle Kö-
mürcülük, Çeltik Kabuğu, 
Tavukçuluk, Büyükbaş Hay-
van ve Tarım alanlarında 
hizmet veren Erşenler Ta-
rım, filosuna Lokman Ko-
çaslan Otomotiv’den 6 adet 
MAN TGX’i dahil etti.  

Balıkesir Bigadiç’te bulu-
nan Erşenler Tarım da ger-
çekleştirilen teslimat töreni-
ne Erşenler Tarım Ortakları 
Mehmet Erdoğan, Ali To-
puz ve Hüseyin Şenoğlu ile 
Lokman Koçaslan Otomo-
tiv Satış Temsilcisi Melih 
Kazi katılım sağladı. 

Filolarına MAN marka-
sını dahil etmenin mutlu-
luğunu yaşadıklarını ifade 
eden Erşenler Tarım Ortağı 
Mehmet Erdoğan, “Kuruluş 
yılımız olan 2003 yılından 
beri ilk günden itibaren hem 
hizmet kapasitemizi, hem de 
ürün gamımızı geliştiriyor, 
her geçen gün üzerine ko-
yarak ilerliyoruz. Müşterile-
rimiz ve piyasanın talepleri 
doğrultusunda en yüksek 
kalite ürünü, en uygun fi-
yatlarla sunmaya çalışıyo-
ruz. Yüksek kalite anlayışını 
temel alan bir firma olarak, 
tüm iş ortaklıklarımızda bu 
konuya dikkat ediyoruz. Bu 

nedenle hem kalitesi, hem 
güvenilirliği hem de verim-
liliği açısından sınıfının en 
iyilerinden olan MAN ile 
çalışıyoruz. Bunun yanı sıra 
hem satış, hem de satış son-
rası hizmetlerde ihtiyacımız 
olan tüm desteği eksiksiz bir 
şekilde bizlere sunan Lok-
man Koçaslan Otomotiv’e 
teşekkür ederiz” dedi.

Lokman Koçaslan 
Otomotiv’in müşteri mem-
nuniyetini temel aldığını 
ve hizmet verdiği bölgeler-
de tercih kaynağı olmanın 
büyük bir gurur kaynağı 
olduğunu vurgulayan Lok-
man Koçaslan Otomotiv 
Satış Temsilcisi Melih Kazi, 
“Lokman Koçaslan Otomo-
tiv olarak müşterilerimizin 
çözüm ortağı olmak, müşte-
rilerimizin operasyonel ma-
liyetlerini en aza indirgemek 
ve en kaliteli hizmeti vermek 
bizlerin temel amacı. Tüm 
bu amaçlar doğrultusunda, 
Bigadiç’in başarılı firmala-
rından olan Erşenler Tarım 
ile yapmış olduğumuz işbir-
liği bizler için çok değerli. 
Kendilerine teşekkür ediyor, 
araçlarımızın kendilerine 
hayırlı, uğurlu olmasını dili-
yoruz” diye konuştu. 

Erşenler Tarım’ın 
Tercihi MAN Oldu
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360° çözümBakan Karaismailoğlu: 
“Orta Koridor 100 Yılın
Koridoru Olacak”

Londra’ya kadar kesintisiz bir ticaret 
koridoru oluşturduk. Burası dünyaya 
şekil verecek, önümüzdeki 100 yılın 
koridoru olacak. Çünkü Türkiye bu-
ranın merkezinde. Hem seyahat süresi 
hem de Rusya-Ukrayna savaşı sonrası 
Orta Koridor önemini daha da artıra-
caktır. Biz 100 yılı düşünüyoruz” ifa-
delerini kullandı.

Dünyada yoğunlaşan kentlere de-
ğinen ve trafik sıkışıklığının yaşandı-
ğı kentlerin arasında İstanbul’un da 
olduğunu kaydeden Karaismailoğ-
lu, İstanbul’da dün Sabiha Gökçen 
Havalimanı’na metro bağlantısını sağ-
ladıklarını, önümüzdeki aylarda her 
ay bir metro hattı açarak İstanbullu-
ların hayatını kolaylaştırmaya devam 
edeceklerini söyledi.

Akıllı ulaşım sistemlerine de deği-
nen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğ-
lu, “Gelecekte ulaşımı yönlendirecek 
4 tane ana trend var. Bunlar elektrikli 
araçlar ana ulaşım aracı olarak ha-
yatımızda yerini alacaklar. Bununla 
ilgili bütün ülkeler kendi planlarını 
yapıyorlar. Paylaşımlı seyahat ve yine 
otonom araçlar önümüzdeki 10 yıl i-
çerisinde varlığını oldukça fazla göste-
recek. Bunlar hayatımızın bir parçası 
olacak. Yine bağlantılı araçlar her yer-
de hazır olacak” ifadelerini kullandı.
Mikro hareketliliği teşvik edeceğiz

Emisyonun önemine de dikkati 
çeken Karaismailoğlu, ulaşım sektö-
rünün diğer sektörler arasında yüzde 
16,2 ile en çok hava kirliliğine neden 
olan ikinci sektör olduğunu aktardı. 
Karaismailoğlu, 17 ülkenin 2050 yılı-
na kadar sıfır emisyon hedefi koydu-
ğunun altını çizerek, Türkiye’nin de 
bu hedefler doğrultusunda çalıştığını 
söyledi. “Mikro hareketlilikte hayatı-
mıza hızlı bir şekilde girdi ve girmeye 
devam edecek” diyen Karaismailoğlu, 
15 dakikalık erişim mesafesinde araç 
dışında özellikle yürüme, bisiklet, sco-
oter gibi bireysel hareketliliğin çok 
önemli olduğunu, bunu teşvik ede-
ceklerini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 
gerçekleştirdiği yatırımlara da dikkat 
çeken Karaismailoğlu, Türkiye’de ha-
yata geçirdikleri dev projeler arasında 
yer alan İstanbul Havalimanı’nın ge-
lecek 100 yılda hem Türkiye’nin hem 
de dünyanın ihtiyacını karşılayacağını, 
havalimanını devlet aklıyla planlandık-
larını belirtti. Bundan sonraki süreçte 
demir yolu yatırımına daha çok ağırlık 
vereceklerini dile getiren Karaismai-
loğlu, hızlı tren bağlantılı şehir sayısını 
8 ilden 54 ile çıkaracaklarını duyurdu.

Karaismailoğlu, “Türksat 6A’yı tama-
men Türk mühendislerinin ürettiği bir 
uydu olarak uzaya fırlatacağız. Kendi 
uydusuyla uzayda temsil edilen 10 ülke 
arasında yer alacağız” şeklinde konuştu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, İstanbul Yeni 
Yüzyıl Üniversitesi Akademik Yıl Açı-
lış dersi kapsamında öğrencilere hitap 
etti. Karaismailoğlu, “Dünya ticaretin-
den alınan payı arttırmak için elimiz-
den gelen bütün faktörleri gösteriyo-
ruz. Özellikle ulaştırma altyapısında 
çok büyük gelişmeler oldu. Şu anda 

dünya ticaret hacmi 12 milyar ton. 
2030’da 25 milyar tona çıkacak” dedi.

“Dünya ticaretinin Kuzey, Orta ve 
Güney Koridorları üzerinden yapıldı-
ğını anlatan Karaismailoğlu, Türkiye 
üzerinden geçen Orta Koridorun çok 
daha ekonomik, çok daha tasarruflu 
olduğunu söyledi. Kuzey Korido-
rundan 20 günde yapılan seyahatin, 

Türkiye üzerinden 10 güne kadar 
düşebildiğini kaydetti. Ukrayna-Rus-
ya Savaşıyla birlikte Orta Koridorun 
öneminin daha da artacağının altı-
nı çizen Karaismailoğlu, “Pekin’den 
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