
arasında İstanbul’da gerçek-
leşen Uluslararası logitrans 
Transport Lojistik Fuarı, bu 
yıl rekor düzeyde ziyaretçiyi 
ağırladı.

Fuarda, Türkiye’nin lojis-
tikte Avrasya bölgesinde stra-
tejik konumunu daha da pe-

AVRUPA ve Asya arasında-
ki kıtalararası tedarik zinci-
rinde iş ilişkileri kurabilmek 
ve lojistik sektörünün pay-
daşlarını bir araya getirmek 
açısından en güçlü platform 
olarak kabul edilen ve 16-
18 Kasım 2022 tarihleri 
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Siz satışla ilgilenin, mal takip, planlama, 
depolama ve dağıtım işlerinizi

Pan Profesyonellerine bırakın...

PAN’dan
360° çözümler

www.panlogistics.com.tr

444 7 726

PAN
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Sektörün ve İhracatın
‘En’ leri Atlas İle Taçlandı
LOJISTIK sektörünün med-
yası ve sivil toplum örgütle-
rinin katkılarıyla 13 yıldır 
kesintisiz devam eden “Atlas 
Lojistik Ödülleri” yarışma-
sının ödül töreni 17 Kasım 
2022 tarihinde Uluslararası 
logitrans Transport Lojis-
tik Fuarı’nın ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. 2022 yılında 
da yoğun ilgi gören ve tüm 

dallarda toplam 114 adayın 
yarışmasıyla yeni bir katılım 
rekoru kırılan Atlas Lojistik 
Ödülleri’nde lojistik sektörü-
ne katkı sağlayan çalışmala-
rıyla öne çıkan 7 ihracatçı ve 
üretici firma jüri tarafından 
ödüle layık görülürken tüm 
kategorilerde toplam 31 ödül 
sahipleriyle buluştu. 

Devamı 28. sayfada
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ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanlığı’nca kara yolu taşı-
macılığının geliştirilmesi için 
uluslararası girişimlere devam 
edildiği belirterek, 2022’de 21 
ülkeden alınan ilave geçiş bel-
gesi sayısının 320 bini, toplam 
geçiş belgesi sayısının ise 1,6 
milyonu aştığı açıklandı. Ba-
kanlıktan yapılan açıklamada; 
tedarik zincirinde yaşanan de-
ğişikliklerin, Türkiye’nin dün-
ya ticaretindeki konumunu 
güçlendirdiği belirtildi.

TURKISH Cargo, TİM 
(Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi) ile devam eden indi-
rimli kargo taşımacılığına 
yönelik iş birliği anlaşması, 
Türkiye’nin ortalama 3 bin 
65 kilometre olan ihracat 
menzilini en az dünya or-
talamasına, 4 bin 744 kilo-
metreye yükseltme hedefiyle 
yenilendi. Anlaşmayla ihra-
catçıya ürünlerini 31 ülkede 
40 şehre, yüzde 30’a varan 
indirimlerle ulaştırabilme 
imkânı sundu.

DFDS Akdeniz İş Birimi, 
sürdürülebilirlik vizyonuyla 
intermodal çözümlerini ge-
nişletmeye devam ederken, 17 
Kasım 2022 tarihinden itiba-
ren Yalova’dan Fransa Séte’ye 
DFDS gemileriyle taşınan ü-
niteler, sonrasında Paris’e tren 
yolu aracılığıyla taşınacak.

TAŞINIYORUZ! 
Yeni İhracat Depomuz, 28 Kasım’dan itibaren 
Çatalca Lojistik Merkezi’mizde...

Muratbey Merkez Mah. Fabrikalar Cad. 
No:16/1 34540, Çatalca / İSTANBUL

www.evolog.com.tr  |  info@evolog.com.tr  |  +90 212 999 86 86
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Belgesi Sayısı 
1.6 Milyonu Aştı
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Turkish 
Cargo ve 
TİM’den 
İşbirliği

DFDS, 
İntermodal 
Çözümüyle 
Paris’e 
6 Günde 
Taşıyacak
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Günlük otomatik
araç denetimi

Günlük Araç
Kontrolü

Gerçek zamanlı
sıcaklık kontrolü

Sıcaklık İzleme

.ddd dosyalarının
otomatik indirilmesi

Uzaktan Takograf
İndirme

GPS ile gerçek
zamanlı f ilo takibi

Filo Takibi

kiştirdiği gerçeği bir kez daha 
teyit edildi. Yenikapı’daki 
Avrasya Gösteri Merkezi’nde 
Eko Fuarcılık ve Messe Mü-
nih ortaklığı olan EKO MMI 
Fuarcılık tarafından düzen-
lenen ‘Uluslararası logitrans 
Transport Lojistik Fuarı’ kap-
samında, 4’ü pavilyon şeklin-
de olmak üzere 23 ülkeden 
171 şirket ve kuruluş, her biri 
birbiriyle yarışan görkemlilik-
teki standlarıyla müşterileri 
ve paydaşlarıyla buluştu. Bir 
önceki yıla göre ciddi bir ziya-
retçi artış oranını yakalayan 
logitrans’ı üç gün süresince 
16 bin 724 kişi ziyaret etti. 

Lojistik Sektörünün 
Devleri logitrans
Fuarı’nda Buluştu

İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER

LOJİSTİK

‘Kolay Transit Merkezi’ İle 

TIR’ların Avrupa’ya 

Çıkış Süresi Azalıyor    3

Ekol Sürdürülebilir

Yaşamı Destekliyor    9

Omsan Logistics’ten Avrupa’ya 

Yeni Intermodal Hat    10

HAVA KARGO

Lufthansa Türkiye’de Pazar 

Payını Daha da Büyütmeyi 

Hedefliyor    14

TİCARİ ARAÇLAR

Iveco Torino’daki

Yeni ePowertrain

Fabrikasını Açtı    18

Yeni Nesil Renault Trucks 

Motorları Yüzde 10’a Kadar 

Yakıt Tasarrufu Sağlıyor    20

YAN SANAYİ

Goodyear İş Ortağı Filolara 

Kazançlı ve Pratik Hizmetler 

Sunuyor    34

OTOMOBİLİTE

Hyundai’den Yeni 

Batarya Fabrikası    36



LOJİSTİK

KASIM 2022

ULAŞTIRMA ve Altyapı Ba-
kanlığı, karayolu taşımacılık 
belgeleriyle ilgili açıklama yaptı. 
Salgın ile birlikte tedarik zin-
cirinde yaşanan değişikliklerin 
Türkiye’nin dünya ticaretindeki 
konumunu güçlendirdiği vurgu-
lanan açıklamada, ticarette yaşa-
nan artışın karayolu taşımacılığı 
sektörüne yönelik talebi de arttır-
dığı kaydedildi.

Salgın öncesi dönem ile karşı-

laştırıldığında, uluslararası taşıma 
faaliyeti gerçekleştirmek üzere U-
laştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan 
yetki belgesi alan firma sayısının 
2022 yılı Kasım ayı itibariyle yüzde 
50 artış gösterdiği bildirilen açıkla-

Toplam Geçiş Belgesi Sayısı 1.6 Milyonu Aştı
aşarak bunda önemli bir rol oynadı” 
denilen açıklamada, bu yıl da ihra-
catın istikrarlı bir şekilde artmaya 
devam ettiğini ifade edildi.

Uluslararası karayolu taşıma-
cılığında bu yılın ilk 10 aylık dö-
neminde yüzde 15 artış yaşandığı 
kaydedilen açıklamaya, şöyle devam 
edildi: “Bakanlığımız nezdinde son 
dönemde gerçekleştirilen girişim-
ler neticesinde Avrupa’ya yönelik 
taşımalarda Bulgaristan, Romanya, 
Sırbistan, Macaristan gibi ülkeler-
de, Asya’ya yönelik taşımalarda ise 
Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan 
ile transit geçiş belgesi sorununun 
çözülmesi Türk taşımacılarının 
önünü açtı. Sadece son iki haftada; 
Azerbaycan’dan bin adet 3’üncü ülke 
ve 3 bin adet transit, Gürcistan’dan 
3 bin adet 3’üncü ülke, Belarus’tan 
bin adet boş giriş yük alma ve 500 
adet 3’üncü ülke, Estonya’dan 200 a-
det tek-tip, Yunanistan’dan ise 3 bin 
adet ikili geçiş belgesi ilave olarak 
alındı. Böylece 2022 yılında 21 fark-
lı ülkeden alınan ilave geçiş belgesi 
sayısı 320 bini, toplam geçiş belgesi 
sayısı ise 1.6 milyonu aştı.”

Rusya’ya giriş yapmak için 
bekleyen araç sayısı 3 bini geçti
Doğu Karadeniz İhracatçı Bir-

likleri, “Azerbaycan Üzerinden 
Rusya’ya Taşımacılık Faaliyetleri 
Hakkında” bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Moskova Ticaret 
Müşavirliği’nin yazısına atıfla, Rusya 
Federasyonu’na Azerbaycan üzerin-
den karayolu taşımacılığı yapan araç-
ların uzun kuyruklar oluşturduğu ve 
Yarag-Kazmalyar kapısından RF’ye 
giriş yapmak üzere bekleyen araç sa-
yısının 3 bini geçtiği iletildi.

Günlük 250-300 araca işlem ya-
pılabilen söz konusu sınır kapısında 
günlük işlem yapılan araç sayısının 
bekleyen araçlara oranının son on 
günde yaklaşık yüzde 12 seviyesin-
den yüzde 6’lara düşmesi netice-
sinde bekleme sürelerinde de artış 
olmasının beklenildiği ve RF Fede-
ral Gümrük Servisi yetkilileriyle ya-
pılan şifahi görüşmelerde keyfiyetin 
kendilerine aktarılarak işlemlerin 
hızlandırılması yönünde destekleri-
nin talep edildiği bildirildi.

Diğer taraftan, anılan sınır kapı-
sından araç geçişlerine ilişkin istatis-
tik tablosuna göre, Ticaret Bakanlı-
ğınca girişimde bulunulmasının da 
etkisiyle bahse konu sınır kapısında 
işlemlerin hızlandırılarak söz konusu 
kuyrukların azaltıldığı ifade edildi.

mada, “Aynı dönemde uluslararası 
taşıma yapmak üzere Bakanlığın 
otomasyon sistemine kaydedilen 
taşıt sayısı 55 bin artarken firma-
larda kayıtlı taşıt sayısı ortalama 
yüzde 33 arttı” denildi.

Karayolu taşımaları 
ihracata can verdi

“2021 yılında ülkemiz ihracatı 
225 milyar dolar ile rekor kırarken, 
uluslararası karayolu taşımacılığın-
da ihraç taşıma sayısı 1.5 milyonu 

2

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ihracatın can damarlarından olan karayolu 
taşımacılığını geliştirmek için uluslararası girişimlere devam ettiklerini belirterek, 
2022 yılında 21 farklı ülkeden alınan ilave geçiş belgesi sayısının 320 bini, toplam 
geçiş belgesi sayısının ise 1.6 milyonu aştığını bildirdi. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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TÜRKIYE Odalar Birliği 
(TOBB) ile Uluslararası Nakliye-
ciler Derneği (UND) iştiraki olan 
TOBBUND’nin yetkilileri, konu 
ile ilgili olarak, “Uluslararası kara-
yolu taşımacılığı yapan firmalar, iç 
gümrüklerde transit işlemleri için 
süre harcamadan, İstanbul trafiğine 
girmeden; Kapıkule, Hamzabeyli ve 
İpsala sınır kapılarına çok yakın me-
safede bulunan ‘Kolay Transit Mer-
kezine’doğrudan gelerek Türkiye’de 
ilk defa TOBBUND’nin sahip ol-
duğu izinli gönderici yetkisi saye-
sinde transit beyannamesi işlemle-
rini hızlı, kolay ve etkin bir şekilde 
tamamlayabilecekler” açıklamasını 
yaptı. Proje ile malın teslim süresi 
bir güne kadar kısalmış olacak.

14 bin metrekare üzerine kurulu 
modern tesis ve sahip olduğu izinli 
gönderici yetkisi sayesinde, TOB-
BUND teminatını kullanan nak-
liyecilere ait yüzlerce TIR her gün 
İstanbul trafiğinden çekilerek, kolay 
transit merkezinde beyanname, tes-
cil ve mühürleme işlemlerini yakla-
şık bir saat içerisinde tamamlayarak 
sınır kapısına gidebilecek.”

“Kolay Transit Merkezi” projesi-

AVRUPA’NIN her yerinde sürücü 
krizi yaşanıyor ve hareketlilik ve te-
darik zincirinin istikrarını tehdit edi-
yor. IRU, Avrupa Parlamentosu’nda 
verdiği akşam yemeğinde konuyu 
gündeme taşıdı.

Profesyonel sürücü sıkıntısı Avru-
pa genelinde kronik bir sorun haline 
geldi. Avrupa’nın her yerinde sürücü 
kıtlığı yaşanıyor, bu durum tedarik 
zincirlerinin istikrarını ve sürekli-
liğini tehdit ediyor. Bu yıl sonunda 
sürücü açığının 500 binin üzerine 
çıkması beklenen AB’de, genç TIR 
sürücülerini direksiyona geçirilme-
si için harekete geçen IRU, Avrupa 
Parlamentosu’nda gündeme getirildi.

Avrupa genelinde kronik bir so-
run haline gelen süreç daha da kö-
tüye gidiyor. Artan sürücü eksikliği, 
AB hareketliliği ve tedarik zincirleri 
ve buna bağlı olarak ekonomi için 
gerçek bir tehdit oluşturuyor. 

IRU, özellikle gençlerin işe giriş-
te önündeki engellerin kaldırılması, 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve 
endüstrinin imajını geliştirmek için 
bir fırsat olarak otomasyonun hareke-
te geçirilmesi gibi soruna çözümlere 
odaklanmak için Brüksel’de bir akşam 
yemeği diyaloğuna ev sahipliği yaptı.

nin sağladığı avantajlar ise şöyle; İp-
sala Kapıkule ve Hamzabeyli sınırları 
için; ihracat beyannamesi, yük fatu-

rası ve ATR belgenizle birlikte hiçbir 
gümrükte süre kaybetmeden aracı-
nızın ihracat yüküyle merkezimize 

ulaşmasından itibaren minimum 45 
dk, maksimum (kırmızı hat olması 
halinde) 3 saatte mühürlenip tran-
site çıkabilir hale gelmesi, Transit 
yapan araçların özellikle Muratbey 
ve Erenköy gümrüklerinde oluşan, 
8 ila 72 saate varan araç sıra yoğun-
luğunu ve güzergâhlarından çıkarak 
şehir içi trafiğine girmekten kaynak-
lanan zorluklarını ortadan kaldırma-

sı amaçlanıyor. Hizmetlerden UND 
üyesi firmalar yararlanabilecek. 

Tesis kapasitesi başlangıçta 250 a-
raç olmakla birlikte 2023 yılında ya-
pılacak arazi genişletme çalışmasıyla 
birlikte bu kapasite 2 katına çıkacak.

Turbo Tasarruf

Yeni Turbo Compound teknolojisi ile daha güçlü ve yakıt tasarruflu bir motor

Renault Trucks T, T High ve C modellerinde, optimum performans için %10’a 
kadar yakıt tasarrufu* sağlayan Turbo Compound teknolojisine sahip motorları 
opsiyonel olarak sunuyor.
Renault Trucks araçları daha yumuşak ve hızlı vites geçişi sağlayan yeni nesil 
OPTIDRIVER şanzımana ve yakıt tüketimini azaltan AKILLI TORK KONTROL** 
sistemine sahiptir.

TURBO COMPOUND TEKNOLOJİSİ

* önceki modellere göre, ** sadece turbo compound teknolojisine sahip araçlarda

renault-trucks.com.tr

‘Kolay Transit Merkezi’ İle TIR’ların 
Avrupa’ya Çıkış Süresi Azalıyor

IRU Genç 
Sürücüleri 
Gündeme 
Taşıdı

TOBBUND, 10 yıllık hizmet 
tecrübesi ve birikimini 
yeni nesil transit sistemine 
adapte etmek için 
“Kolay Transit Merkezi” 
projesinin ilk ayağını 
Edirne’de hayata geçiriyor. 
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yor. Buna karşın dünya ça-
pında yaşanan gelişmelerin 
yol açtığı tedarik ve lojistik 
kırılmaları ise sektörün büyü-
mesinde tehdit oluşturmaya 
devam ediyor. Mevcut riskler 
karşısında önlem almak is-
teyen e-ticaret satışçıları ise 
depolama, nakliye, envanter 
yönetimi gibi operasyonel 
süreçlerin verimliliğini artır-
mak için profesyonel lojistik 
servislere yöneliyor.

Tuğer Akkaya’nın kurucu-
su olduğu yerli lojistik servisi 
Shipbu ise depodan depoya 
sevkiyat için geliştirdiği anah-
tar teslim hizmetiyle çevrimi-
çi satışçıların güvenli ve hızlı 
e-ticaret yapmalarını müm-
kün kılıyor.

E-ticaret perakendecilerin 
ürünlerini online pazaryerle-
rinin depolarına ulaştırmak i-
çin gün geçtikçe daha fazla dış 
kaynak kullandığını kayde-
den Shipbu Kurucusu Tuğer 
Akkaya, konuyu şu sözlerle 
değerlendirdi: “Günümüzün 
rekabetçi ortamında e-ticaret 
perakendecilerinin kusursuz 
bir lojistik ve tedarik yöneti-
mi oluşturmaları kritik hale 
gelirken, bu durumun aksine 
globalde yaşanan gelişmeler 
kesintisiz ve hatasız işleyen 
bir ağ yaratmayı gün geçtik-
çe zorlaştırıyor. Birçok çevri-
miçi perakendeci bu yüzden 
gelişmiş teknolojiyle hizmet 
vererek iş süreçlerinde çevik 
ve esnek bir yapı oluşturacak 
lojistik hizmet sağlayıcılarına 
yöneliyor. Platform Çin’in 
her yerinden ürünleri teslim 
alarak, globalde en çok ziya-
ret edilen e-ticaret pazaryeri 
Amazon’un Amerika, Kanada 
ve tüm Avrupa’daki depoları-
na ulaştırıyoruz.”

Alibaba ve Amazon  
arasında entegre çalışıyor
Hizmetlerinin Çin men-

şeli ürünleri kapsadığı söyle-
yen Shipbu Kurucusu Tuğer 
Akkaya, iş modellerini şu 
şekilde aktardı: “Platfor-
mumuzda üretici, çevrimiçi 
satıcı ve Amazon depoları 
arasındaki tüm taşımacılık 
ve operasyonel yükümlülük-
leri üstleniyoruz. Yalnızca 
Çin’den Amazon depolarına 
ürün taşımacılığı hizmeti ver-
miyor, aynı zamanda Ama-
zon ile tamamen entegre çalı-
şıyoruz. Üreticiden aldığımız 
ürünlerin Amazon standart-
larına göre kontrollerini yapı-
yor ve FNSKU (Fulfillment 
Network Stock Keeping 

Unit) etiketleme işlemlerini 
gerçekleştirerek müşteriye 
tüm operasyonel süreçlerinde 
kolaylık sağlıyoruz. Alibaba 
ve Amazon arasında entegre 
çalışan dünyadaki ilk lojistik 
servisi olarak, etiketlemenin 
ardından ürünleri kontrol 
edip fotoğraflıyor ve güm-
rük işlemlerini takip ediyo-
ruz. Son adımda ise ürünleri 
Amerika, Avrupa ve Kana-
da’daki Amazon’un depoları-
na teslim ediyoruz.”

Satışçıların ürünlerini pa-
zaryeri deposuna koli, palet, 
konteyner gibi birçok farklı 
şekilde ulaştırdığının altını 
çizen Tuğer Akkaya, “2022’de 
kurulmuş yeni nesil lojistik 
servisi olarak, platformumu-
za kayıt olan 4 binden fazla 
müşterimizle imzaladığımız 
anlaşmalar kapsamında 2 
milyon paketi Amazon depo-
larına teslim ettik. Sorunsuz 
bir şekilde tamamladığımız 
80’den fazla projenin netice-
sinde müşterilerimizin tama-

Dünya lojistiğinden pay alma müca-
delesindeki Türkiye, muhteşem coğraf-
yasının yanı sıra pek çok seçenek birden 
sunan altyapısı ve yetkin şirketleri ile 
bu şansını artırıyor. ABD, Çin, Rusya gibi 
büyükler yan çizse de İngiltere ve AB ül-
keleri, daha çevreci seçeneklere öncelik 
veriyor. Bir yanda salgın ile birlikte yer 
yer kopan tedarik zincirinin her an tek-
rar kopma olasılığı, diğer yandan kar-
bon ayak izinin sıkı takibi, batılı ülkeleri 
komşularından ve yakın coğrafyalardan 
tedarik gerçekleştirmeye yöneltti. Yeşil 
mutabakat ile bunu somutlaştıran ülke-
ler, Türkiye’ye daha yakından göz atma-
ya başladı. 

Salgın ve savaşın etkisiyle değişimi 
hızlanan lojistik, ekonomik ve sosyal ya-
şamı hiçbir zaman bugünkü kadar etkile-
memişti.  Lojistik biraz da bu nedenle tüm 
zamanların en popüler günlerini yaşıyor. 
Tam da bu günlerde gerçekleşen logitrans 
Fuarı, lojistik dünyasının gündemi oldu. 
Katılan, izleyen herkes gördü ki; Uluslara-
rası logitrans Transport Lojistik Fuarı’nın 
dünya lojistiğindeki önemi, yarattığı si-
nerji ve bilinirliği giderek artırıyor.

Messe Münih’in transport ve lojistik 
kümelenmesi içindeki Münih, Şanghay, 
Delhi ve Miami’e gerçekleşen fuarların-
dan biri olarak İstanbul’da düzenlenen 
logitrans, Avrasya bölgesinin tek ve en 
büyük lojistik etkinliği olarak üst düzey-
de ilgi görüyor. Buna bağlı olarak ulus-
lararası kuruluşların katılımı da artıyor. 
16-18 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen 
logitrans’ta 4’ü ortak ülke katılımı ol-
mak üzere 23 ülkenin 171 şirket ve kuru-
mu temsil edildi. Fuarın yarattığı ilgiyle 
2023 logitrans için de değişik ülkelerden 
önemli bir talep artışı sağlandı. Tüm fuar 
katılımcılarının kendilerini temsil açısın-
dan en üst düzeyde çaba harcadığını ve 
bunun ziyaretçi kitlesinde de olumlu bir 
dönüşüme neden olduğuna tanığız.

logitrans çatısı altında gerçekleşen 
görüşmeler ve tartışmalar, Türk lojis-
tik sektörünün giderek artan önemine 
odaklandı. logitrans’ın, Avrupa’da ener-
ji krizinin yaşandığı, Rusya-Ukrayna sa-
vaşının yarattığı gerilimli bir konjonk-
türde gerçekleşmesine karşın enerjik, 
dinamik ve iyimser bir atmosfer yarat-
tığını da gördük. Aslında bu konjonktür, 
Türkiye’nin jeopolitik konumu itibariyle 
lojistik öneminin ne kadar hayati oldu-
ğunu bir kez daha gösterdi. Yakın bir 
gelecekte Türk lojistik sektörünün de bu 
süreçten büyüyerek çıkmakta olduğunu 
çok daha iyi gözlemleyeceğiz. Türkiye 
bu coğrafyalar için intermodal lojistik 
yetenekleri ve potansiyeli sayesinde en 
güçlü seçenek olacak. logitrans’ın bu sü-
rece yaptığı katkıyı görmekten de büyük 
mutluluk duyuyoruz.  

UND ve UTİKAD başta olmak üzere 
sektörel sivil toplum örgütleri yönetici 
ve üyeleriyle birlikte fuarı sahiplendi. 
Sektörün seçkin ve etkili protokolünün 
yıllardır desteklediği, katılım sağladığı, 
üyelerini yönlendirdiği ve tam kadro 
ile açılışını yaptığı fuarın markalaşma-
sında önemli bir katkı sağladığını açık 
yüreklilikle belirtmeliyiz. İçinde bulun-
duğu Messe Münih Transport Lojistik 
Fuarları kümesinin sinerjisi de logit-
rans Fuarı’nın uluslararasılaşmasında 
itici bir güç oldu. Fuar hazırlıkları sü-
rerken 56 ülkedeki Messe Münih ofis-
lerine yapılan logitrans Fuarı sunumu 
sayesinde 23 ülkeden katılımcı ve 74 
ülkeden de ziyaretçi geldi. Büyükler bir 
yana içlerinde Togo’dan Zambiya’ya, 
Filistin’den Ermenistan’a, Litvanya’dan 
Makedonya’ya, Moğolistan’dan İsrail’e 
dünyanın her yerinden ziyaretçi akını 
yaşandı. Rusya, Almanya ve Avusturya 
başta olmak üzere yurt dışından gelen 
ziyaretçi sayısı iki bini aştı. Toplam zi-
yaretçi sayısı ise rekor bir artışla 16 bin 
724’e ulaştı. 

Fuarda gerçekleşen paneller, ödül 
törenleri ve diğer etkinlikler de ilgi 
çekti. UND, ‘Kriz Dönemlerinde Tedarik 
Zincirlerinin Sürekliliği’ paneli, IRU-
UND Sürücü Onur Nişanı Ödülleri ve Yı-
lın Sürücüsü Ödül Töreni, IRU-UND Tepe 
Yöneticileri Ödül Töreni’ni düzenlerken 
DEİK, ‘Karbon Hedeflerinin Türk Lojis-
tik Sektörüne Etkileri’ panelini yaptı.
UTİKAD, ‘Transit Taşımacılıkta Kilit Ülke 
Türkiye’yi Bekleyen Fırsatlar’ panelini 
gerçekleştirdi. Yeni Arayışlar Platformu 
Yapder de EKO Fuarcılık ile birlikte ge-
leceğin konusuna odaklanarak ‘Enerjini 
Depola Geleceğini Kurtar’ mottosu ile 
‘Enerji Depolama Sistemleri ve Pil Tek-
nolojileri PILTECH Zirvesi’ni gerçekleş-
tirdi. Atlas Lojistik Ödülleri de fuarda 
yapılan törenle sahiplerini buldu. Yarış-
mada bu yıl 114 başvuruyla rekor bir 
katılım elde edildi. 

logitrans, lojistik sektörünün ve bu 
alandaki tüm paydaşlarımızın en önemli 
buluşma platformu olmaya devam edecek.

BAKIŞ

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

E-Ticaretin Perakendedeki 
Payı 2026 Yılında
Yüzde 27’ye Ulaşacak
Küresel tedarik ve lojistik kırılmaları, perakende satışların yüzde 
21’ine sahip e-ticaret pazarının büyümesini tehlikeye atarken, birçok 
çevrimiçi perakendeci çevik ve esnek operasyonel süreçler yaratmak 
için profesyonel lojistik servislere yöneliyor.  

PERAKENDE sektöründe 
birkaç yıldır süregelen tek-
noloji destekli altyapı iyileş-
tirmeleri e-ticaret satışlarını 
artırırken, Morgan Stanley’in 
verilerine göre 2021’de pe-
rakende satışlarının yüzde 
21’ine ulaşan e-ticaretin pazar 
payını 2026’ya kadar yüzde 
27’ye ulaştıracağı öngörülü-

Lojistiğin Buluşma Platformu 
logitrans Fuarı

mından olumlu geribildirim 
aldık. Deneyimi önceliklen-
dirdiğimiz hizmet modeli-
mizde, müşterilerimizin tüm 

sorularını yanıtlayabilecekleri 
destek hattı oluşturarak çevri-
miçi perakendecilerin satışla-
rına odaklanmasını sağladık. 

Gelecek dönemde daha fazla 
e-ticaret satıcısını ağımıza 
katmayı hedefliyoruz” ifade-
lerini kullandı.

Shipbu kurucusu Tuğer Akkaya
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du ne dedi dünya biz dedi te-
darik için Çin’e alternatif bir 
ülke bulmalıyız. Bu bizim ih-
racatımızın yüzde 15 artması 
demek oldu. Şu anda batılılar 
Türkiye de üretim yapıyorlar. 
Rusya-Ukrayna savaşı çık-
tı bir kriz, yine bize fırsata 
dönüşmeye başladı. Bakın 
Rus firmalar Türkiye’ye ya-
tırım yapıyor. Avrupa’ya ih-
racat yapmak isteyen Ruslar 
Türkiye’ye yerleşmeye, üretim 
yapmaya, ambalajlama yap-
maya başladılar. 

Şu anda Türkiye bu yönüy-
le bölgesinde kaşıkçı elması 
gibi parlıyor. Bizim lojistik 
becerilerimiz var. Bizi bu hale 
krizler, zorluklar getirdi. Kriz 
bizim kaslarımızı güçlendir-
di, yaratıcılığımızı tetikledi. 
Bakın ihracat bu yıl yüzde 10-
15 büyüdü lojistiğin bu fırsatı 
yakalaması çok kolay değil o 
anlamda tabiki kriz istemeyiz 
ama krizlerin sektörümüzü 
güçlendirici etkisi var.” dedi.

Ereke: “Süreçleri 
basitleştirip hızlandırmaya 

çalışıyoruz”
IRU Türkiye Daimi Tem-

silcisi Erman Ereke, Orta 
Koridor’un artan önemine 
dikkat çekerek, bu hatta sorun-
ların bulunduğunu ve süreçle-
rin iyileştirilmesi için yaptıkla-
rı çalışmalardan bilgiler verdi. 

Ereke, “Dünya karayolu 
taşımacılığının çatı örgütü 
Uluslararası Karayolu Taşı-
macılığı Birliği (IRU) olarak 
birçok ülkede bir çok kefil 
kuruluşlar ile birlikte küresel 
tedarik zincirinin sorunların 
ilişkin çözümler üretebilme 
amacı ile çalışmalarına de-
vam ediyor. Bu gün özellikle 
Rusya savaşından sonra taşı-
ma rotalarında değişiklik söz 
konusu oldu. Rusya güzerga-
hında halan aktif demiryolu 

AVRASYA bölgesinin en 
büyük taşımacılık ve lojistik 
fuarı olan Uluslararası Trans-
port Lojistik Fuarı dünyanın 
önde gelen lojistik firmalarını 
bir araya getirdi. Fuar kapsa-
mında, Uluslararası Nakliye-
ciler Derneği (UND), “Kriz 
Dönemlerinde Tedarik Zin-
cirlerinin Sürekliliği” konulu 
panel gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü UND 
İcra Kurulu Başkanı Alper 
Özel’in yaptığı “Kriz Dönem-
lerinde Tedarik Zincirlerinin 
Sürekliliği” panelinde, Türk 
uluslararası karayolu taşı-
macılık sektörünün kriz dö-
nemlerinde ortaya koyduğu 
performansa dikkat çekilerek 
süreçlerin iyileştirilmesiyle 
sektörün ihracata yapacağı 
katkıya vurgu yapıldı. 

Son yıllarda tedarik zinci-
rinde yaşanan kopmalar ulus-
lararası ticarette sorunların 
yaşanmasına neden olurken 
tüm sektörler bundan etki-
lendi. Düzenlenen panelde, 
Kriz Dönemlerinde Tedarik 
Zincirlerinin Sürekliliği ko-
nusunda nasıl bir yol izlenme-
si gerektiği, ülkelerin lojistik 
ve taşımacılık sektörüne nasıl 
bakmaları gerektiği ortaya 
konarken ülkemiz özelinde 
durum değerlendirildi.

Karakaş: “Krizlere karşı 
sektörün sunduğu 

avantajları kullanıyoruz”
Ticaret Bakanlığı Ulusla-

rarası Hizmet Ticareti Genel 
Müdür Yardımcısı Dr. Yusuf 
Karakaş, taşımacılık sektörü-
nün ihracata verdiği katkıyı 
artırmak için bakanlık ola-
rak sektöre önemli destekler 
sağladıklarını söyledi. Kara-
kaş, “Uluslararası karayolu 
taşımacılık sektörü büyük 
avantajlara sahip. Sektörün 

sunduğu destek ile tedarik 
zincirindeki kırılmalardan en 
az etkilenen bir sistem gelişti-
riyoruz. Tedarik zincirindeki 
sorunların üstesinden gelebil-
mek için devlet desteklerini 
yürürlüğe koyduk” dedi. 

Şener: “Kriz istemeyiz  
ama bu krizler kaslarımızı 

güçlendiriyor”
UND Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Fatih Şe-
ner de “Bir sektörü destek-
lemek istiyorsanız lojistiğe 
dokunun” diyerek sektörün 
gücüne dikkat çekti. Şener, 
“Bizim sektörümüz her du-
rumda her şartta krizi aşmaya 
çalışıyor. Irakta pandemi dö-
neminde temassız ticaret de-
dik, 50 tane şoförünü UND 
işe aldı bizim TIR’ları götü-
rüp Kuzey Irakta teslim etsin 
gelsin diye. Gelen şoförleri 
14 gün eve göndereceğiz dedi 
devletimiz dedik ki bu olmaz 
ne yapalım tampon bölgede 
şoför kabinden inmesin rö-
morku değiştirsin. 

Bölgemizde birçok kriz 
yaşanıyor ve sektörümüz kriz-
lere alışık. Biz burada bu ka-
dar sorun içinde nefes almaya 
çalışan bir sektörüz. Dünyada 
global kriz oldu, pandemi ol-

ya-Ukrayna savaşının dünya 
ticaretine etkilerini değerlen-
direrek, ortaya çıkan rakam-
ların izlenimlerden çok daha 
farklı olduğunu söyledi. Sa-
zak, “Rusya sadece bizimle ve 
Çin ile ticaret yapıyor gibi bir 
izlenim var. Ancak Rusya’nın 
İngiltere’den, Hollanda’dan, 
Almanya’dan ithalatı azal-
mış yani buralardan ürün 
Rusya’ya girmiyor. Daha il-
ginci Rusya’nın bu ülkelere 
artan bir ihracatı var. Çin ti-
caret hacmini 2 buçuk-3 kat 
arttırdı, Türkiye, Hindistan 
ve Brezilya bunlar doğru ama 
kritik sektörlerde ticaretin 
devam ettiği görülüyor. 

Örneğin Belçika’nın Rusya 
ile devam eden bir elmas tica-
reti var. Avrupa birliğini mü-
cevher ve değerli taşlar ticare-
tini kısıtlayan ambargolarına 
rağmen. Otomobillerde kata-
litik konvektörler vardır içere-
sinden rodyum ve paladyum 
maddeleri var, bunları Rusya 
hala Almanya’ya satmaya de-
vam ediyor. Türkiye’ye tüm 
bu direnç nereden ve bunlar 
bizim için ne alama geliyor? 
Rusya’ya karşı 12 bine yakın 
yaptırım var şu anda. Bunla-
rın içinde şahsi yaptırımlar, 
şirketlere ve ticarete yönelik 
yaptırımlar var. Japonlarınki 
Türklerinkinden farklı Ame-
rikalarınki onlardan farklı, 
üzerine İran, Kuzey Kore var 
Çin’e ilişkin olarak. Ben belir-
sizlikler iyileşmeden biraz kö-
tüleşecek diye düşünüyorum. 
Çünkü hem İran hem Çin 
tarafında yeni gerilimler ve 
bunlara paralel yeni yaptırım-
lar var. Türkiye tüm bunların 
ortasında çok stratejik bir yer-
de olmanın hem önemi hem 
gadri ile karşı karşıya. Bizim 
için bu önemli bir fırsat ama 
biz bu fırsatı doğru değerlen-
direbilirsek.

Özellikle bizi ilgilendi-
ren komşumuz Avrupa ve 
komşumuz Rusya üzerinde-
ki meseleye çok yakından 
bakıyoruz. Türkiye’nin bu 
alanda ciddi ticareti var ama 
2011’de imzaladığımız Ulus-
lararası Karayolu Taşımacı-
lığı Anlaşması’nın ardından 
Çin bizim için çok önemli 
bir pazar haline gelmişti. Bi-
zim buradan büyük beklen-
tilerimiz var potansiyel görü-
yoruz. Amerikalı uzmanlar 
önümüzdeki 15 yıl içinde Çin 
ile Amerika arasında bir sı-
cak çatışma ihtimalini yüzde 
70’in üzerinde görüyorlar. A-
merikan siyaseti bu çerçevede 
kurgulanıyor ve burada bizim 
adımıza riskle beraber bir fır-
sat var Temmuz 2022’de ABD 
Hazine Bakanı Janet Yellen 
Tokyo ziyaretinde bir kavram 
kullandı, Friendshoring dedi 

bu offshore’a karşılık bir kav-
ram aslında. Offshore kıyı-
dan uzağa götürmek, Friend-
shoring dost kıyıya getirmek 
buna bazen Nearshoring ya-
kın kıyıya yada Alliedshoring 
müttefik kıyıya da diyorlar. 
Bu özellikle Kuzey Afrika’da, 
Doğu Avrupa’da, Akdeniz 
sathında fırsat bulunabildiği 
ölücüde Orta Asya’da lojistik 
alanında ama aynı zamanda 
katı altyapıda, petrol boru 
hatlarında, iletim hatlarında 
çok ciddi yeni yatırımlar de-
mek. Türkiye için burada çok 
ciddi fırsatlar var” dedi. 

Baydarol: “Türk 
sürücülerine çıkarılan vize 

engeline mütekabiliyet 
uygulamalıyız”

UND AB Danışmanı Can 
Baydarol, belirsizliğin hakim 
olduğu bir dönem yaşandı-
ğını, Rusya-Ukrayna savaşı 
bittiğinde belirsizliğin yeri-
ni krizin alacağını söyledi. 
Baydarol, karayolu taşıma-
cılık sektöründeki engelleri 
anlattıktan sonra nasıl bir 
yol izlenmesi için bir karar 
alınması gerektiğini sözlerine 
ekledi. Baydarol, “Geçişler 
engelleniyor, geçiş belgesi kı-
sıtlanıyor daha ileri gidiliyor 
şoföreler vize uygulanıyor da-
ha doğrusu Türkiye vatandaş-
larının bütününe uyguluyor 
şoförlerde bundan nasibini 
alıyor. Bunun gümrük birliği 
ilişkisinde yeri ticarette tek-
nik engeldir. Yani Türkiye’de 
üretimin önünü kısmaktır.

Ticarette teknik engel de-
diğimiz zaman tedarik zin-
cirinden bahsediyoruz bir 
tarafta. Peki sen benim şofö-
rüme vize uyguladığı zaman 
ne yapıyorsun kendi tedarik 
zincirini bozuyorsun aslında. 
Efendim bizim şoförler ta-
şınsın. Burada bizim stratejik 
bir karar almamız lazım. Mü-
tekabiliyet mi uygulayacağız 
yoksa tedarik zinciri kırılma-
sın mı diyeceğiz? Tedarik zin-
cirinin kırılması bizden çok 
Avrupalı’nın sorunu. Eğer 
senin bana uyguladığını ben 
sana uygularsam tedarik zin-
ciri ne olcak. 

Bizim istediğimiz iki şey 
var. Bir Avrupa Komisyonu 
ile bir transit anlaşması yapıl-
ması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl 
yaptığımız Avrupa birliği pro-
jesinde özellikle Polonya’lı or-
tağımız bize tam üye olmadan 
önce Avrupa komisyonumuz 
bizimle bir transit anlaşması 
yaptı dedi, demek ki bunun 
bir teknik karşılığı var. Ancak 
karşımızda siyasi bir duruş 
var ve bu siyasi duruşu aşmak 
için zorlamak gerekiyor. Bu-
nun yolu da Türkiye’ye gelen 
Avrupalı sürücülere müteka-
biliyet uygulamaktır” dedi. 

taşımaları var ama birçok 
firma yaptırımlar dolayısıyla 
kuzey koridorunda Rusya gü-
zergahını kullanmaktan imti-
na ediyorlar. Birçok firma için 
geçmişte İran yaptırımları ne-
deni ile güney koridoru kulla-
nılmazken şu anda Rusya üze-
rinde kuzey koridorundaki 
yaptırımlar sebebi ile birçok 
firma orta koridor dediğimiz 
hazar güzergahı üzerinden ta-
şımalarını yapmaya çalışıyor. 

Her güzergah değişikliği 
beraberinde sorunları da geti-
riyor. Biz IRU olarak o güzer-
gahta, coğrafyada sorunların 
çözümü konusunda ne gibi 
aksiyonlar alıyoruz? Kefil ku-
ruluşlarımız aracılığı ile ilgili 
ülkelerdeki kamu kuruluşları 
ile istişarelerimiz sınır geçiş-
lerinin kolaylaştırılması, hız-
landırılması gibi projeler üre-
tiyoruz. Biliyoruz ki bu gün 
güzergahlarda sorunlarımız 
olsa da hala sahada yapılabile-
cek birçok şey var. 

Süreçleri basitleştirip hız-
landırmak için çalışıyoruz. 
TIR sisteminin dijitalleştiril-
mesini geliştiriyoruz. Bunun-
la birlikte yeşil hatların oluş-
turulması istişare ediliyor. 
Doğu-Batı aksında oluşturu-
lan yeşil koridorlarda daha 
hızlı taşımalar yapıyor.  Bu-
gün Çin’den Türkiye’ye olan 
taşımalarda TIR sistemini 
dijital olarak kullanılabile-
cek bir sisteme sahibiz. Sınır 
geçişleri üzerinden kolaylaş-
tırma sağlayabiliyoruz. Geçiş 
Belgelerinin dijitalleştirilme-
si, RO-RO maliyetlerinin dü-
şürülmesi için de istişareleri-
miz devam ediyor” dedi. 

Sazak: “Yaptırım 
izlenimi var ama 

Rusya’nın ticareti artıyor”
TUM Strategy, Kurucu 

Ortağı Selim Can Sazak, Rus-

logitrans Fuarı’nda Karayolu
Taşımacılığının Önemi
ve Kriz Dönemlerinde Tedarik
Zincirlerinin Sürekliliği Konuşuldu
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Daha yüksek yakıt 
verimliliğine alışın.
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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ilgili süreçleri kolaylaştırarak, 
hızlandırarak, pratik hale ge-
tirerek hızlı bir istidam yarat-
ma imkanına sahip. Çünkü 
transit taşıma yaptığını za-
man karayolu ile devam ede-
cekse yük Türk plakalı TIR 
filosunu kullanması lazım 
buda otomatik olarak TIR 
filolarımızın faydalandığı bir 
yöntem. Bütün limanları-
mızda yapılacak tüm transit 
operasyonlar sonuç itibari ile 
işlemleri arttıracağından cid-
di bir istihdam kaynağı. Aynı 
şekilde gümrük müşavirlerini 
de ek işle destekleyen ve as-
lında bakarsanız Türkiye’deki 
iş gücüne çok ciddi katkısı 
olan, ortaya çıkan maddi de-
ğerden bahsetmiyorum aynı 
zamanda istihdam tarafı olan 
bir yöntem.  Bu nedenle bi-
zim tüm limanlarımızda tüm 
gümrük depolarımızda, hava-
limanlarımız da ve antrepola-
rımızda transit aktarmaların 
en hızlı şekilde yapılacağı bir 
ortamı yaratmak zorundayız. 
Bunun için UTİKAD olarak 
ciddi çalışmalar yaptık son 
yıllarda bu konuyu sürekli 
gündemde tuttuk. Ancak bi-
zim dışımızda örneğin Hiz-
met İhracatçıları Birliği’de 
transit taşımaların lojistik 
sektörü için bir numaralı 
gündem maddesi olduğun 
ilan etti. Bunu içinde bakan-
lıklara görüşülüyor.

Rusya savaşı sonrasında 
antrepolardaki transit aktar-
ma işlemlerine izin verildi. Bu 
çok büyük bir adım. Bunun 
Rusya ile Ukrayna arasında 
kalmayıp tüm ülkelere yayıl-
masına, tüm ülkelerde yeni-
den transit aktarmaların yapı-
labilmesini istiyoruz. Çünkü 
limanlarımızda geçici depo-
lama mereklerinde çok ciddi 
bir doluluk var artı elleçleme 
sırasında malzemeyi bazen 
hasarlanabiliyoruz. Çünkü 

ULUSLARARASI Trans-
port Lojistik Fuarı logitrans 
kapsamında düzenlenen 
bir diğer panelde ise “Tran-
sit Taşımacılıkta Kilit Ülke 
Türkiye’yi Bekleyen Fırsatlar” 
konusu işlendi.

UTİKAD Genel Müdürü 
Alperen Güler’in modera-
törlüğünde yapılan panelde, 
UTİKAD Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Emre El-
dener, UTİKAD Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Havayo-
lu Çalışma Grubu Başkanı 
Mehmet Özal, UTİKAD 
Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Gümrük ve Antrepo Çalışma 
Grubu Başkanı Arkın Obdan 
konuşmacı olarak yer aldı.

UTİKAD Genel Müdürü 
Alperen Güler moderatör-
lüğünde gerçekleşen Transit 
Taşımacılıkta Kilit Ülke Tür-
kiye başlıklı panelde son dö-
nem dünya ekonomisine ve 
ticaret rotalarına damgasını 
vuran küresel salgın ve Rusya 
- Ukrayna savaşının transit ta-
şımacılıktan Türkiye’nin aldı-
ğı payı nasıl etkilediği, transit 
hub olma isteği ve bu konuda-
ki çalışmalar konuşuldu.

Pandemi süreci ve Rusya - 
Ukrayna savaşı ile birlikte lo-
jistik sektörü önemli sınavlar 
verdi ve vermeye devam eti-
ğini belirten UTİKAD Ge-
nel Müdürü Alperen Güler 
yaptığı açılış konuşmasında, 
“Savaş öncesi dönemde yol ve 
kuşak girişimi kapsamında ta-
şınan yüklerin hemen hemen 
yüzde 98’i mevcut durumda 
önemli miktarda kullanım 
sıkıntısı yaşadığımız kuzey 
koridorundan yapılıyordu. 
Savaş ile birlikte ülkemizin 
de içerisinde bulunduğu orta 
koridor tercih edilir bir hale 
geldi. Yine bu dönemde ülke-
miz üzerinden gerçekleştiril 
transit taşımacılık operasyon-
ları da önem kazandı. Transit 

taşımacılık konusu UTİKAD 
için aslında yeni bir başlık de-
ğil 2020 yılı Ağustos ayında 
hazırladığımız transit taşı-
macılık odak grubunun bir 
ürünü olan Türkiye’de Tran-
sit Taşımacılık Gelişim Alan-
ları Raporunu yayınlamıştık. 
Bu raporda ülkemizin transit 
taşımacılık mevzuatı ve kori-
dorlarına yer verdik. Transit 
taşımacılık operasyonlarının 
nispeten elverişli koşullar al-
tında yapıldığı Dubai’ye yapı-
lan saha verisinden iyi uygula-
ma verileri yine bu raporumuz 
içerisinde yer aldı. Orta kori-
doru da kullanan ülkemizin 
bu konumu transit taşıma-
cılık faaliyetleri açısından 
oldukça elverişli. Türkiye’nin 
İpekyolu üzerinde konum-
lanması ve Avrupa’ya geçiş 
güzergahında olması kısaca 
coğrafi anlamda stratejik bir 
konumda yer alması transit 
taşımacılık açısından avantaj-
larımınız başında geliyor. Bu 
gün burada bekleyen transit 
taşımada neden kilit ülke ol-
duğumuzu transit taşımada 
ülkemizi bekleyen yeni fır-
satları ve transit taşımacılığın 
ülke ekonomisine sağlayacağı 
katma değerin nedenli önem-
li olduğunu konuşmaya ve 
tartışmaya çalışacağız” dedi.

Eldener: “Transit 
taşımacılık istidam yaratma 

imkanına sahip”
Transit taşımacılığın, çok 

hızlı bir şekilde istihdam ve 
katma değer yaratacağını be-
lirten UTİKAD Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Emre Eldener konuşmasında, 
“Türkiye üzerinden aktarılan 
bütün malzemeler biz transit 
taşımacılık kapsamı içerisin-
de değerlendirebiliriz. Çok 
ciddi bir yatırım yapılmadan 
fabrika kurmadan, işçilik ya-
ratmaya çalışmadan aslına ba-
karsanız transit taşımacılıkla 

ulaşıldı. Böylece 2021 itibari 
ile başlatılan seyahat yasakla-
rıyla yolcu uçaklarının kargo 
kapasiteleri piyasaya sunul-
muş oldu. 

2021 öncesine göre, yükle-
me ve boşaltma destinasyon-
ları arasında ki dengesizlik 
ve verimsizliklerden dolayı 
denizyolunda olduğu gibi ha-
vayolu navlunları da yüksel-
mişti. Özellikle son 3-4 aydır 
denizyolu navlunları bu sene i-
çerisinde eski seviyelerine yak-
laştı. Havayolu navlunları hala 
2019 seviyesinde değil daha 
yüksek seyrediyor. Rusya-
Ukrayna krizi Rus filosunun 
piyasadan çekilmesine sebep 
olduğu için navlunlar yüksek 
seyretmeye devam ediyor. 

Pandemi başladığında 
Çin’in üretiminin durması ve 
transit sürelerinin yükselmesi 
navlun seviyelerinin artması 
Türkiye için bir fırsat oluş-
turmuştu çünkü batı pazarı 
Türkiye’den daha çok mal ta-
lep eder hale geldi. Havayo-
lunda şu anda Rusya-Ukrayna 
krizinin Türkiye üzerindeki 
transit ve aktarma hatta sade-
ce transit aktarma mal tedariki 
anlamda da ihracatçımıza da 
bir yeni hacim yeni bir pazar 
yeni bir fırsat doğurduğunu 
görüyoruz. Türkiye’deki tran-
sit uygulamaları geliştirerek 
bu kazandığımız avantajı ka-
lıcı hale getirilmesi gerekiyor.”

Obdan: “Transit ticarete 
ve buradaki katma değerli 

işlere odaklanılmalı”
Lojistik dünyanın en eski 

mesleği diyebiliriz. Kavimler 
hareket etmeye başladı, or-
dular savaşmaya ve yer değiş-
tirmeye başlayınca, lojistiğin 
öneminin ortaya çıktığını 
söyleyen UTİKAD Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Gümrük 
ve Antrepo Çalışma Grubu 
Başkanı Arkın Obdan, “Bi-
zim şu adan ülkemiz kavim 
geçiş noktalarından birinde 
ve ipek yolunun tam merkezi 
Türkiye’den geçiyor. Bura-
daki en önemli konu bizim 
gümrük sistemimiz ve güm-
rük kanunumuz ve gümrük 
antrepomuz transit geçiş-

lere uygun olmakla beraber 
transit ticarete uygun değil. 
Dolayısıyla transit taşımacı-
lıktan ziyade transit ticarete 
odaklanmamız ve buradaki 
katma değerli işlere odaklan-
mamız lazım. 

En önemli konu bizim 
ana transit ticaret için dizayn 
edilmiş yapı siste mimizin ol-
maması. Dolayısıyla bizden 
analitik çözümlerle beraber 
Rusya-Ukrayna krizinde 
analitik çözümler üretilerek 
bir takım kolaylıklar sağ-
lanma yoluna gitti. Taşıma 
modları arasındaki senk-
ronizasyonu sağlamak için 
örneğin Avrupa’dan gelip 
kamyonla geliyor demiryolu 
ile devam edecek ya da kon-
teyner demiryolu ile gelenle-
rin kamyonla devam etmesi 
gerek konular söz konusuy-
du. Burada gümrüklerin çok 
yoğun ve sıkışık olması bir 
çoğunun da şehirler içerisin-
de kalması sebebiyle değişik 
taşıma modlarında gelen 
ürünlerin başka bir taşıma 
moduyla gitmesinde çok bü-
yük sıkıntılar yaşanıyordu. 
Bunun içinde aslında çok 
uygun gümrüklü antrepolar 
mevcuttu ama bunlarında 
uygulama tekniği açısın-
da ilk önce bir beyan yapıp 
transiti öyle yapmak gereki-
yordu dolayısıyla taşıma iş-
leri organizatörleri mükellef 
olmadıkları için yapamıyor-
lardı. Bunu biz bakanlığı ta-
şıdık ve acil sıkışıklığı aşmak 
adına güzel bir yönetmelik 
değişikliği yapıldı.

Genel geçiş noktalarındaki 
kamyonlarımızın ve ihracat-
ta kullanılan araçların dönüş 
hızlarının hızlandırılması 
için bir takım tavsiyelerden 
bulunduk bakanlığımız ve 
aldığımız bilgilere göre Ocak 
ayından itibaren o işlerde 
çözülecek. Antrepolara boşa-
lacak ürünlerin antrepo be-
yanı vermeden 48 saat içinde 
antrepo işlemleri sağlanarak 
kamyonların hızlı bir şekilde 
boşaltılarak ihracat ve transit 
araçların yollarına devam et-
mesi sağlanmış olacak” dedi.

kendi personeli dışında bir 
takım personelin yapmış ol-
duğu transit aktarmalarda 
hizmet kalitesinin maalesef 
aşağı çekebilir, çünkü çok 
yoğunlar. Bu yanında yaptı-
ğınız bu operasyonları özel 
antrepolarda yapabilirsek en 
azından kendi personelimizle 
çok daha dikkatli ve çok daha 
hızlı bir şekilde hatasız ger-
çekleştirebiliriz” dedi.
Özal: “2022 yılı içerisinde 

Hava Kargoda 2019 ve 
öncesindeki taşıma 

değerlerine ulaşıldı”
“Pandemi döneminde en 

çok etkilenen taşıma modu-
nun havayolu olduğunu söy-
leyen UTİKAD Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Havayolu 
Çalışma Grubu Başkanı 
Mehmet Özal konuşmasını 
şöyle sürdürdü “Yolcu tra-
fiği 2020 Şubat-Mart’tan 
itibaren kısıtlanınca dolayı-
sıyla çok büyük bir kapasite 
çeklide birçok uçak yerde 
kaldı ve havayolları milyar-
larca dolar zarar etti. Bazı 
havayolları ki devlet hava-
yolları da dahil olmak üze-
re faaliyetlerini durdurmak 
zorunda kaldılar veya başka 
insanlara devredilmek zo-
runda kaldılar. 

Dolasıyla havayolu 2020’de 
çok ciddi darbe aldı 2020 
de yapılan projeksiyonlar 
2019 ve öncesindeki taşıma 
değerlerine, hacimlerine, fre-
kanslarını 2023’ün sonunda 
ulaşılacağı ön görülüyordu 
bu sene itibari ile o hacimle-
re, hedefler ve gelir seviyesine 
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Ekol Sürdürülebilir Yaşamı Destekliyor

DHL Supply 
Chain Türkiye 
Genel Müdürü 
Buket Cox Oldu

SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞI ku-
rumsal ana değerleri ve hedefleri 
arasında stratejik olarak konum-
landıran Ekol, bu anlayışının bir 
sonucu olarak SYFF2022’yi destek-
leme kararı aldı. Sürdürülebilirlik 
konusunda liderliğe inanan Ekol, bu 
alanda öncelikle müşterileri için ye-
ni çözümleri çevre bilinciyle üretip, 
işini sorumlu bir şekilde gerçekleş-
tiriyor. Ekol, lojistik faaliyetlerinde 
doğal kaynakları en uygun şekilde 

kullanarak, daha sürdürülebilir iş 
modelleri geliştirmek için çalışıyor. 
Ekosisteme saygılı iş süreçleri ve 
projeler geliştirerek sürdürülebilir 
kalkınmayı sağlamak şirketin, birin-
cil öncelikleri arasında bulunuyor.

Festival 15 gün sürecek
Dünya için kritik olan sosyo-kül-

türel değişim sürecini desteklemeyi 
amaçlayan etki odaklı bir film festi-
vali olan SYFF, 22-26 Kasım’da Pera 
Müzesi Oditoryumu’nda ve 27-30 

DHL Supply Chain Türkiye’de-
ki kariyerine 2009 yılında baş-
layan Buket Cox, 1 Kasım 2022 
tarihinden itibaren DHL Supply 
Chain Türkiye Genel Müdürü 
olarak atandı. 

Buket Cox, 25 yılı aşan profes-
yonel iş hayatına, Arthur Andersen 
(Ernst & Young) ile başlayıp, Ar-
nold & Porter ve Dentons İstanbul 
ofislerinde devam etti. Kariyerine 
2009 yılından beri DHL Supply 
Chain Türkiye’de devam eden 
Buket Cox, önceki rolünde Orta 
Doğu, Afrika, Türkiye Yönetim 
Kurulu üyesi ve Türkiye Hukuk Di-
rektörüydü. 1 Kasım 2022 itibariyle 
DHL Supply Chain Türkiye Genel 
Müdürü olarak atanan Cox,  bu gö-
revinde DHL Supply Chain Orta 
ve Doğu Avrupa bölge yapılanması 
içinde çalışacak. 

DHL Supply Chain Türkiye Yö-
netim Kurulu üyesi olan Cox, DHL 
Supply Chain Türkiye’nin dönü-
şümünde ve yeniden yapılandırıl-
masında kilit rol oynayarak önemli 
katkılar sağladı. Kritik iş süreçleri, 
yüksek değerli projeler ve müşteri 
sözleşmelerinde aktif rol alarak, so-
rumluluk alanı genelinde ticari bü-
yümeyi destekledi.

DHL Supply Chain 2025 stra-
tejilerinin temelini oluşturan 4 ana 
başlık ışığında çalışmalarını sürdü-
recek olan Cox, DHL Supply Chain 
Türkiye yönetim kurulu üyeleriyle 
birlikte; bağlı çalışanlar, operasyo-
nel mükemmellik, mutlu müşteriler 
ve geleceğe yatırım alanlarında pro-
jeler geliştirmeye hazırlanıyor.

Buket Cox, İstanbul Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi’nde tamam-
ladığı lisans eğitiminin ardından, 
aynı üniversitede Avrupa Birliği 
Hukuku ve The George Washing-
ton University Law School‘da Bus-
siness Law alanında yüksek lisans 
dereceleri kazandı. University of 
Delaware, Alfred P. Lerner Colle-
ge of Business & Economics, John 
L. Weinberg Center for Corporate 
Governance’da İşletme ve Kurumsal 
Yönetim alanında eğitim aldı. 

Kasım’da Hope Alkazar’da, 1-6 Ara-
lık tarihlerinde surdurulebiliryasam.
net’te çevrim içi gerçekleştirilecek.  
Tüm gösterimlerin ücretsiz gerçekleş-
tirileceği festival hakkında ayrıntılı bil-
giye https://surdurulebiliryasamfilm-
festivali.org/ linki ile ulaşılabiliyor.  

Sürdürülebilirliği merkezine alarak Dünya için en iyisi 
olmayı hedefleyen Ekol Lojistik, Sürdürülebilir Yaşam 
Film Festivali’nin (SYFF2022) destekçisi oldu. Ekol, 
SYFF2022’de “Festival Dostu” olarak yer alacak.  
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arasında yer alan Omsan Lo-
gistics, son yıllarda demir-
yolu taşımacılığının hizmet 
portföyündeki ağırlığını ar-
tırıyor. Cömert Varlık, ‘Yeşil 
Taşımacılık’ kavramının oda-
ğında bulunan demiryolunu 
stratejik büyüme alanı olarak 
gördüklerini, halen 15 adet 
lokomotif ve 500’den fazla 
vagondan oluşan filolarıyla 
bu alanda müşterilerine hiz-
met vermeyi sürdürdüklerini 
ifade etti.

Varlık, geçtiğimiz yıl 
Türkiye’de demiryolu ile ya-
pılan toplam taşımaların yüz-
de 10’unu gerçekleştirerek, 
demiryolu taşımacılığı yapan 
özel firmalar içinde lider ko-
numa yerleştiklerinin altını 

MURAT Lojistik, yeni 
400 kamyonunun frigori-
fik üst yapıları için Gen-
cer Kasa ile yeni bir iş 
birliğine imza attı. Et ve 
et ürünleri, süt ve süt ü-
rünleri, unlu mamuller ve 
geleneksel gıda ürünleri-
nin yurt içinde lojistiğini 
ve önde gelen perakende 
mağazalarına dağıtımını 
sağlayan Murat Lojistik, 
araç yatırımlarını hız kes-
meden sürdürürken yine 
Gencer Kasa araç üstü 
ekipmanlarını tercih etti.  

Tuzla Organize Sanayi 
Bölgesinde gerçekleşen 
törene Murat Lojistik 
CEO’su Murat Yüksel, 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Celal Yüksel ve Gencer 
Kasa Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Gencer i-
le lojistik sektörün önem-
li isimleri katıldı.

Murat Lojistik CEO’su 
Murat Yüksel, konu ile 
ilgili olarak; ‘’Öncelikli 
dondurulmuş gıda, don-
durma, şarküteri, ev dışı 
tüketim mamülleri ve 
market ürünleri taşıma-
cılığı yapan şirketimiz, 
araç üstü ekipman, kasa, 

LOJISTIK sektörünün kök-
lü oyuncularından Omsan 
Logistics, ‘global oyuncu 
olma’ vizyonu kapsamında 
hizmet alanını ve çeşitliliğini 
artırmayı sürdürüyor. Om-
san Logistics bu kapsamda, 
Avrupa’nın güçlü lojistik fir-
malarından Metrans ile yeni 
bir projeyi hayata geçirdi.

Omsan Logistics Genel 
Müdürü Cömert Varlık, 
OYAK Genel Müdürü Sayın 
Süleyman Savaş Erdem’in viz-
yonu doğrultusunda Metrans 
ile yapılan iş birliğinden onur 
duyduklarının altını çizerken, 
Türkiye ile Slovakya arasında 
kurulan ortak ithalat - ihracat 
hattında eylül ayından itiba-
ren karşılıklı tren seferlerinin 

28 Kasım Pazartesi günün-
den itibaren, EvoLog İhra-
cat Deposu Muratbey Mer-
kez Mahallesi, Fabrikalar 
Caddesi, No:16A Çatalca- 
İstanbul adresinde hizmet 
vermeye devam edecek.

EvoLog Çatalca Lojistik 
Merkezi’nde hangi 

operasyonlar bulunacak?
EvoLog Çatalca Lojistik 

Merkezi’nin hizmete alınma 
süreci 23 Haziran 2022’de 
Muratbey Gümrüğü’ne bağlı 
EvoLog Antrepo’nun açıl-
ması ile başlamıştı. İhracat 
Deposunun taşınması ile 
süreç tamamlanmış olacak. 
Lojistik Merkezinde Mu-
ratbey Gümrüğü’ne bağlı  

EvoLog Antrepo’nun yanı 
sıra, YYS kapsamında TIR 
Parkı, İzinli Gönderici, İzin-
li Alıcı statüsünde transfer 
alanları, Depolama, Katma 
Değerli Hizmetler, E-Ticaret 
operasyonları ile Yurtiçi Da-
ğıtım Merkezi yer alacak.  

102 bin m2 alan üzerine 
kurulu, 27 bin  m2 kapalı de-
polama alanı, 2 bin 500 m2 
idari ofis binası, 27 bin m2 
TIR Parkı bulunan Çatalca 
Lojistik Merkezi ile EvoLog 
müşterilerine verdiği hiz-
meti bir adım ileriye taşıma-
yı hedefliyor.

gerçekleştirilmeye başlandığı-
nı belirtti. Varlık, Türkiye’nin 
demiryolu ihracatını artırma-
yı amaçlayan proje kapsamın-
da yük trenlerinin İstanbul 
Halkalı Tren İstasyonu ile 
Slovakya’nın Dunajska Streda 
şehrindeki Metrans Terminali 
arasında düzenli seferler ger-
çekleştireceğini söyledi.

Proje aracılığıyla Dunajska 
Streda’daki 280 bin metreka-
relik dev terminal üzerinden 
Çekya, Macaristan, Avustur-
ya, Polonya, Almanya ve Hol-
landa gibi Avrupa ülkelerine 
karayolu, denizyolu, havayolu 
ve demiryolu gibi farklı taşıma 
modları kullanılan intermodal 
taşımacılık hizmeti sunulacak.

OYAK Grup Şirketleri 

Ayak İzi Hesaplama’ uygula-
ması aracılığıyla yapılan he-
saplamalara göre 2021 yılında 
gerçekleştirdikleri operasyon-
larda demiryolu hattı kullanı-
mı ile 2 milyon 220 bin 154 
ağacın dengeleyebileceği kar-
bon salımına eşdeğer tasarruf 
sağladıklarını vurguladı. 

Pek çok ülkeye 
hizmet veriyor

Sektördeki köklü yapısını 
bu strateji ile birleştirerek glo-
bal bir şirket olma vizyonu ile 
emin adımlarla ilerleyen Om-
san Logistics, 2010 yılından 
beri Türkiye’nin çeşitli nokta-
larında kömür, petrokok, cev-
her, klinker, baca tozu ve rulo 
sac taşımaları gerçekleştiriyor.

Otomotiv sektöründe yurt 

ki noktasında Gencer Kasa 
ile sürdürdüğümüz iş birliği, 
sektörümüze de ilham ola-
cak” dedi.

Hali hazırda operasyona 
başlayan araçlar ve yeni a-
lım projeleriyle birlikte 400 
adet yeni üst yapı anlaşması 
yapıldığını belirten Yük-
sel; “Murat Lojistik, 5 bin 
500 araçlık filosu ve 6 bin 
çalışanıyla günlük 20 binin 
üzeri operasyonu başarıyla 

dışında fabrika- liman arası 
taşımalar, ithalat taşımaları 
gibi süreçlerde demiryolu ve 
denizyolu alternatiflerini bir-
leştirerek multimodal hizmet 
sunan firma, müşterilerine 
kapasite esnekliği sunarken, 
karbon ayak izi hedeflerine 
de katkı sağlıyor.

Omsan Logistics, yurt 
dışında Fransa, Romanya 
ve Fas’ta bulunan şirketleri, 
Türkiye’de Marmara, Akde-
niz, Ege, İç Anadolu ve Kara-
deniz Bölge Müdürlükleri ve 
farklı hizmet alanlarına göre 
yatırım yaptığı uzman insan 
kaynağıyla geniş bir coğrafya-
ya yayılarak global bir oyuncu 
olmak için yenilikçi uygula-
maları hayata geçiriyor.

tamamlayarak Türkiye’nin 
lider şirketleri arasında 
yer alıyor. 2022 yılının so-
nunda ciromuzu, yüzde 35 
arttırmayı ön görüyoruz. 
2023 yılı planlarımızda ise 
araç ve araç üstyapı tedariki 
için 1 Milyar TL’lik yatırım 
kaynağı ayırdık. Böylece fi-
lomuzu yüzde 15 oranında 
büyütmeyi hedefliyoruz” 
şeklinde ekledi. 

Gencer Kasa Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ayhan Gencer 
ise açıklamasında; “Devleti-
mizin uyguladığı ATP- FRC 
belgeli araç üst yapıları ka-
nunundaki değişikliklerin 
yürürlüğe girdiği andan iti-
baren Murat Lojistik, Gen-
cer Kasa ekipmalarını kul-
lanıyor. 8 yıldır devam eden 
iş birliğimiz süresince Murat 
Lojistik’in 500 aracı için üst 
yapı ekipmanı tedarik ettik. 
Memnuniyetleri doğrultu-
sunda yine ATP- FRC tip 
onay belgeli üst yapılarımız-
dan teslim edilen ve üretim 
aşamasında olan toplam 400 
yeni ekipmanı sağlamaktan 
gurur duyuyoruz. Ekipman-
ların tamamının teslimatı, 
2023 yılının ilk çeyreğinde 
tamamlanacak” dedi.

çizdi. Varlık, bir diğer çevreci 
taşıma modu olan denizyo-
lunda da hem sahibi oldukları 
hem de kiraladıkları gemilerle 
gerçekleştirdikleri operasyon 
hacmini de yaklaşık 8 katına 
çıkarttıklarını kaydetti.

Cömert Varlık, “Özellikle 
AB Yeşil Mutabakatı ile son 
dönemde lojistik firmalarının 
hayata geçirdiği emisyon azal-
tımına katkı sağlayan projeler 
büyük önem kazanmaya baş-
ladı. Omsan Logistics olarak 
biz de İstanbul - Slovakya ara-
sında açılan yeni hat sayesinde 
gelecek yıl sonuna kadar, 450 
bini aşkın ağacın oksijen üreti-
mine eş değer oksijen kazanı-
mı sağlayacağız” diye konuştu.

Varlık, ‘Dijital Karbon 

klima, asansör (lift) ihtiya-
cının yüzde 75’lik bölümü-
nü konusunda uzman olan 
ve profesyonel büyümesini 
kesintisiz olarak sürdüren 
Gencer Kasa’dan tedarik edi-
yor. Gıda maddeleri taşıma 
yönetmeliğindeki değişik-
liklerin ve zorunlulukların 
çok önemli olduğu bilinciy-
le, uygulamanın başladığı 
tarihten itibaren ATP- FRC 
Belgeli araç üstü yapı tedari-

Omsan Logistics’ten
Avrupa’ya Yeni Intermodal Hat

EvoLog İhracat 
Deposunu Taşıdı Murat Lojistik ve Gencer Kasa’dan 

400 ATP’li Üstyapı Anlaşması

Son dönemde ‘yeşil taşımacılık’ olarak nitelendirilen demiryolu taşımacılığı alanında fark 
yaratan Omsan Logistics, Avrupa’nın önde gelen lojistik firmalarından Metrans ile Türkiye ve 
Slovakya arasında yeni bir ithalat-ihracat hattı kurdu. Omsan Logistics Genel Müdürü Cömert 
Varlık, Türk şirketlerinin Avrupa ile ticaretini artırmalarını sağlayacak olan demiryolu hattı 
aracılığıyla Slovakya üzerinden Çekya, Macaristan, Avusturya, Polonya, Almanya ve Hollanda 
gibi ülkelere intermodal hizmet sunacaklarını söyledi.  

EvoLog yaklaşık 10 yıldır Hadımköy’de hizmet 
veren İhracat Depo’sunu 28 Kasım Pazartesi 
günü Çatalca Lojistik Merkezine taşındı.  

Yurt içi gıda lojistiğinin liderlerinden Murat 
Lojistik ve araç üstü ekipman üreticisi Gencer 
Kasa, 400 araçlık ATP- FRC belgeli üst yapı 
tedarik anlaşması yaptı.  
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TEHLIKELI kimyasallar dahil ol-
mak üzere, kimya sanayisi ile hızlı 
tüketim ürünleri, gıda, tarım ve daha 
birçok sektördeki müşterilerine ulusla-
rarası nakliye, depo / antrepo, dökme 
kuru yük, dökme likit ve enerji taşıma-
cılığı gibi hizmetler sunan Alışan Lo-
jistik, yeni yatırımları ile adından söz 
ettirmeye devam ediyor. Son olarak, 
ADH Tank Depolama Tesisi ile tank 
depolama & dolum & ısıtma tesisi ya-
tırımı ile dikkat çeken Alışan Lojistik, 
12 bin m2’lik alanda hizmet sunacak 
tesiste günlük 150 ton dolum, 1000+ 
Iso konteyner depolama ve aynı anda 
25 tank ısıtma kapasitelerine sahip 
olacak. Tamamı ADR uyumlu, uzun 
yıllardır Alışan’ın kalite ve iş güven-
liği kültürü haline gelmiş uluslararası 
ve Sürdürülebilirlik için Güvenlik ve 
Kalite Değerlendirmesi (SQAS) stan-
dartları ile tam uyumlu, ex-proof ekip-
manlı donanımlı tesisin 5 Ocak 2023 
tarihinde tamamlanması planlanıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan A-
lışan Lojistik Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Damla Alışan, “Sek-
törde 37 yıldır ulusal ve global pazar 
ihtiyaçları doğrultusunda yaptığı-
mız yatırımlar ve büyük bir titizlikle 
devam ettirdiğimiz çalışmalarımız 
güçlü bir şirket olmamıza imkan 
sağladı. Alışan Den-Hartogh’un 
yatırımı ile “ADH Tank Depolama 
Tesisini” 2014 yılında kurduğumuz 
ADH Tank Yıkama tesisinin tam 
karşısında Gebze Muallimköy’de 
hizmete sunacağız. Bu yeni tank de-
polama & dolum & ısıtma tesisimiz 
12 bin m2 alanda kurulu. Tesisimiz-
de, konteynerdan IBC, varil ve bi-
don dolumu, ihtiyaca yönelik farklı 
ambalaj ebatlarına uygun dolum ve 
aktarım hizmetleri de sunulacak. Bu 
yeni tesisimizle birlikte yaklaşık 50 
personelin daha istihdam edileceği-
nin haberini vermek isterim. Alışan 
Lojistik olarak çalışmalarımıza, yeni 
yatırımlarımıza tüm hızımızla de-
vam edeceğiz” dedi.

Tesisin çevre bölge için önemine 
de vurgu yapan Alışan, yeni tesis-
de sunacakları hizmetin amacının, 
bölgede halihazırda standartlara 
uygun olmayan şartlarda depolama 
ve elleçlemesi yapılan ISO Kontey-
nerlerin uluslararası yönetmeliklere 
uygun şekilde depolanması olduğu-
nu belirtti. 

Alışan Lojistik’in 
dijital dönüşümüne ödül

Tehlikeli kimyasallar başta ol-
mak üzere, kimya sanayisi ile hızlı 
tüketim ürünleri, gıda, tarım ve da-
ha birçok sektördeki müşterilerine 

sunduğu uluslararası nakliye, depo / 
antrepo, dökme kuru yük, dökme li-
kit ve enerji taşımacılığı gibi hizmet-
ler ile dikkat çeken Alışan Lojistik, 
2021 yılında Microsoft Global işbir-
liği ile hız verdiği dijital yolculuğunu 
ödülle taçlandırdı. Son olarak CIO 

Dergisi tarafından düzenlenen ve 
Bulut Bilişim sektörünün en önemli 
isimlerinin bir araya gelerek en iyi 
bulut projelerinin değerlendirildiği 
“2022 Future of Cloud Awards” ya-
rışmasında “TMS, Nakliye Uygula-
maları” ile ödüle layık görüldü.

Alışan Lojistik’in 
ADH Tank Depolama
Tesis İnşaatı Hızla İlerliyor

Alışan Lojistik “2022 Future of Cloud Awards” yarışmasında 
“TMS, Nakliye Uygulamaları” ile ödül kazandı.
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terek taleplere anlık cevaplar 
verebiliyoruz.  Türkiye’nin 
yoğun ticaret yaptığı Rusya, 
BDT Ülkeleri ve Türk Cum-
huriyetleri arasındaki taşıma 
sürelerini 7-9 günde gerçek-
leştiriyoruz. Ağırlığımız Rus-
ya, BDT Ülkeleri ve Türk 
Cumhuriyetleri olsa da Tüm 
Avrupa Ülkelerine yönelik ta-
şımalarımızda gün geçtikçe iş 
hacmimizde önemli bir paya 
sahip oluyor” dedi. 

Yaptıkları yatırımlar ile 
tüm taşıma modlarında ve 
depolama hizmetlerinde fa-
aliyetlerini sürdürdüklerini 
söyleyen Kapsamın, “Capital, 
sorumlu oldukları görev saha-
larında gümrük kanunlarına 
hakim, bölge dillerini konu-
şabilen kadrosu ile gümrüklü 
ve gümrüksüz depolama hiz-
meti ve danışmanlık sunuyor.

Romanya, Moldova’ da 
ki depoları ve Türkiye’nin 
farklı noktalarındaki diğer 
anlaşmalı depolarında Türk 
ihracatçılarına öncelik tanı-
yoruz. Tekstil, gıda, otomotiv 
ve kimyasal madde ürünlerini 
teslimata kadar güvenli ve hij-
yen kurallarına uygun şekilde 

oluşturduğu Milk Run Yöne-
tim Sistemi ile sadece iki ayda 
binlerce ağacın kesilmesinin 
ve 1 milyon kg’dan fazla kar-
bon ayak izinin oluşmasının 
önüne geçti. 

Hem çevreye hem de şir-
ketlerin döngüsel ekono-
misine katkı sağlayan Milk 
Run Yönetim Sistemi’nin 
Türkiye’de bir ilk olduğunu 
belirten LogD CEO’su Sey-
han Gülhan; “Geliştirdiğimiz 
Milk Run Yönetim Sistemi 
ile geri dönüştürülmüş mal-
zemeden ürettiğimiz çevre 
dostu inovatif kutu, etiket ve 
mühürler şirketlerin sevki-
yatlarındaki karton koli kul-
lanımını ortadan kaldırarak 
binlerce ağacın kesilmesini, 
kolilerin üretimi sırasında 
kullanılan tonlarca suyun kul-
lanılmamasını, doğaya atık 
olarak bırakılmış malzemele-
rin yeniden kullanım sürecine 
dahil edilerek çevreye verilen 
zararın engellenmesini sağ-

FAALIYETLERINE 2007 
yılında Romanya’da başlayan 
Capital Uluslararası Taşıma-
cılık, kısa sürede lojistik sek-
töründe önemli bir konum el-
de ederken, 2018 yılından bu 
yana Türkiye BDT Ülkeleri 
ve Türk Cumhuriyetleri ara-
sında kara, deniz ve havayolu 
taşımacılığı hizmeti veriyor. 
Capital Taşımacılık Türkiye 
Şubesi CEO’su İrina Kapsa-
mın, sundukları hizmetleri, 
planlanan yeni yatırım ve pro-
jelerini Kargo Haber’e anlattı. 

İrina Kapsamın, 2018 yılı 
itibariyle Rusya’nın en büyük 
lokal kurye şirketlerinden 
Pony Express in Türkiye Tem-
silciliğinin satın alınması ile 
birlikte Türkiye’nin herhangi 
bir noktasından B2C ve B2B 
express paketlerini kapıdan 
alarak resmi işlemler doğrul-
tusunda havayolu ile taşıdık-
larını kaydetti.

Deneyimli kadrosuyla Tür-
kiye ile Rusya, BDT Ülkeleri 
ve Türk Cumhuriyetleri ara-
sında bir köprü oluşturduk-
larını belirten Kapsamın,  
“Capital olarak Romanya, 
Moldova ve İstanbul’da mer-

LogD, teknoloji, operasyon 
ve çevreci malzemelerin kul-
lanıldığı sürdürülebilirlik içe-
ren inovatif bir uygulama olan 
Milk Run Yönetim Sistemi’ni 
iş ortaklarıyla düzenlediği ba-
sın toplantısında tanıttı. Yük-
sek operasyon deneyimine 
sahip bir ekiple teknolojiyi de 
kullanarak markaların operas-
yon süreçlerinin takip edildi-
ği, özel geliştirilen kutulardan 
oluşan Milk Run Yönetim 
Sistemi, lojistik süreçlerinde 
kullan-at malzemelerin çev-
reye ve ekonomiye zararını 
görerek bunu ortadan kaldı-
rıyor. Ayrıca sistem ekolojinin 

kezlerimiz bulunuyor. Kara, 
Hava ve Denizyolu ile in-
termodal taşımacılık, depo 
yönetimi, gümrükleme dış 
ticaret çözümleri ile ilgili 
alanlarda sektörden gelen 
talepleri karşılıyoruz. AB 
normlarına sahip araç filola-
rımız ile gıda, tekstil ve kim-
ya başta olmak üzere birçok 
sektöre zamanında ve güvenli 
hizmet sunuyoruz.

devamlılığı için markaların 
sürdürülebilir adımlar atma-
sına ve şirketlerin döngüsel 
ekonomisine büyük katkı 
sağlıyor. Eko tasarım bilinciy-
le, malzemeyi kaybetmeden 
hayat döngüsünde sürekli 
tutmayı hedefleyerek gelişti-
rilen kutulardaki geri dönüş-
türülmüş içerik kullanımını 
2025 yılına kadar yüzde 100’e 
çıkarmayı hedefleyen marka, 

Parsiyel Taşımacılığın so-
runlarını biliyor; Rusya, BDT 
Ülkeleri ve Türk Cumhuri-
yetlerindeki networklerimiz 
sayesinde hızlı çözümler üre-

Zaman hassasiyeti bu-
lunan gönderileriniz için 
Türkiye’nin dilediğiniz nok-
tasından Rusya başta olmak 
üzere Azerbaycan, Gürcistan, 
Kazakistan Kırgızistan, Mol-
dova, Özbekistan, Ukrayna, 
Beyaz Rusya ve Pribaltık ülke-
lerinden Letonya ile Litvanya 
ülkelerinin dilediğiniz nokta-
sına 3-4 iş günü içerisinde tes-
limat gerçekleştiriyoruz.”

Pandemi süreci, insanların 
sosyal yaşamlarında olduğu 
gibi tüketim alışkanlıklarında 
da değişime neden oldu. Bu 
durum lojistik sektöründe de 
farklı bir hareketliliğe sebep 
oldu. 2022 yılında, hem lojis-
tik sektörünün hem de ithalat 
ve ihracat yapan şirketlerin 
mevcut konumlarını koruma-
ya odaklandıklarını vurgula-
yan İrina Kapsamın,  “Bizde 
bu dönemde şirketlere reka-
bet avantajı sağlayabilecekle-
ri navlun bedelleri sunmaya 
odaklandık. Abartılı büyüme 

alarak geliştirdiğimiz Milk 
Run Yönetim Sistemi ile 
harcanan fazla zaman, emek 
ve tek kullanımlık ürünlerin 
yüklediği finansal yükün de 
önüne geçiyor, şirketlerin 
döngüsel ekonomilerine kat-
kı sağlıyoruz” dedi.
Lojistiğin yeşil dönüşümü-

ne büyük katkı sağlıyor
192 kutu ile başladığı üreti-

mine çok kısa sürede taleple-
rin artması ile 6 bin 500 adet 
kutu ile devam eden LogD, 
sektörün sürdürülebilir politi-
kalar izleyen öncü perakende 
markaları Altınyıldız Clas-
sics, Beymen, Dagi, English 
Home, Koton ile el sıkışarak 
Milk Run Yönetim Sistemi’ni 
şirketlerin lojistik süreçlerine 
entegre etti.  Damat Tween 
& DS Damat, Le Wrangler, 
Yargıcı, Ramsey, Teknosa gibi 
yeni markaları sistemine dahil 
eden LogD, Milk Run Yöne-

tim Sistemi’yle yılda 25 
milyon kg karbon 
ayak izini azaltmayı 

hedefleyerek lojistiğin 
yeşil dönüşümüne bü-

yük katkı sağlıyor.
Basın toplantısına 

katılan LogD’nin iş or-

hedefleri yerine daha gerçekçi 
bir büyüme stratejisi benimsi-
yoruz. Bu bağlamda 2022 yı-
lını yüzde 10’luk bir büyüme 
ile kapatıyoruz. Hedeflerimi-
ze daha dengeli ve emin adım-
larla yürüyoruz” dedi.

2023 yılında taşıma ha-
cimlerini artırmayı, mevcut 
müşterilerine hizmet vermeye 
devam ederken aynı zaman-
da yeni müşteriler kazanmayı 
hedeflediklerini ifade eden 
Kapsamın, sözlerini şöyle ta-
mamladı: “2023 büyüme he-
defimizi yüzde 20-25 olarak 
belirledik. Büyüme planları-
mız içinde Avrupa pazarında-
ki payımızı, taşımalarımızı ve 
depolama hacimlerimizi artır-
mak istiyoruz.  Bu doğrultuda 
gerekli planlamaları şimdiden 
hazırladık. Pazar fırsatlarını 
göz önüne alarak farklı yatırım 
planları üzerinde çalışıyor, sek-
tördeki açıkları iyi bildiğimiz 
için bir çok şirkete özel çö-
zümler sunmayı hedefliyoruz.”

taklarından Orka Holding Pa-
zarlama Grup Başkanı Büşra 
Orakçıoğlu: “Hem üretimde 
hem lojistiğimizde hem ma-
ğaza tarafında ikiz dönüşümü 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 
Lojistik partnerimizin LogD 
olması bizim için kıymetli. Bu 
aslında önümüzdeki gelecek 
nesillere karşı verdiğimiz bir 
sorumluluk. Bunu teknolojiy-
le birleştirmeyen, doğasına ve 
yaşadığı yere saygı duymayan 
hiçbir marka 10 sene içinde 
varlığını sürdüremeyecek.” di-
ye konuştu.

Gürmen Group CFO’su 
Ali Öztayıncı ise; “Ticarette 
kazanmak tabii ki önemlidir 
ama bazen kaybetmemek çok 
önemli hatta kaybettiğiniz 
şey yerine koyamayacağınız 
bir şeyse... Bir doğa veya ağaç 
kaybediyorsanız bu çok da-
ha kötüdür. Sürdürülebilir 
değer yaratan markamızın 
temel felsefesi, bir değer ya-
ratırken bunun sürdürülebilir 
olması... O yüzden pandemi 
sonrası dünyada birçok işin 
yeniden dizayn edildiği bir 
dönemde LogD’nin lojistiğin 
sürdürülebilir dizaynını yapı-
yor olması çok değerli.” dedi.

depoluyoruz” diye konuştu.
Express taşıma ve e-ticaret 

lojistiği alanında gerçekleş-
tirdikleri operasyonlar hak-
kında bilgi veren Kapsamın 
sözlerine şöyle devam etti: 
“Pandemiyle birlikte e-ticaret 
taşımalarının hız kazanması 
ile birlikte bu alanda danış-
manlık hizmetlerimiz her ge-
çen gün arttı.  2018 yılından 
beri uluslararası ekspres kurye 
hizmet sağlayıcılarından biri 
olan Pony Express’in Türkiye 
temsilciliğine sahibiz. Pony 
Express Rusya merkezli bir 
ekspres kurye taşımacılık ağı. 
Dünya üzerinde 224 ülkede 
kendi ofisleri var. Türkiye’de 
temsilcisi biziz. Şu an ağırlıklı 
olarak Rusya, BDT Ülkele-
ri ve Türk Cumhuriyetleri-
ne hizmet veriyoruz. 
 Capital - Pony Express ortak-
lığı ile e-ticarette hizmet ve-
ren markaların işlerinin tüm 
aşamalarında yanlarında olup, 
ihtiyaçlarına uygun özel çö-
zümler sunuyoruz. Lojistik ih-
tiyaçlarının büyüklüğü, hacmi 
ne olursa olsun, E-Commerce 
paketlerinde markanıza uy-
gun çözüm mutlaka var.

lıyoruz. Tek bir gezegenimiz 
var ve dünyanın herhangi bir 
yerinde atılacak ufacık bir 
adım bile çok kıymetli. Bu 
nedenle çevreci ve sürdürü-
lebilir Milk Run Yönetim 
Sistemi’nin tüm dünyada kul-
lanılması için çalışmalarımızı 
geliştireceğiz” dedi. 

Milk Run Yönetim 
Sistemi’nin çıkış noktaların-
dan biri de markaların lojistik 
yönetim maliyetlerinden ta-
sarruf etmelerini sağlamak ol-
duğunu vurgulayan Gülhan, 
‘Tek kullanımlık sarf malze-
meler için ayrılan bütçe, sa-
tın alma sürecinde harcanan 
zaman, emek, depolama alanı 
gibi birçok etmeni dikkate 

Capital Taşımacılık 2023 Yılı
Büyüme Hedeflerine Odaklandı

Capital Taşımacılık Türkiye 
Şubesi CEO’su İrina Kapsamın

LogD 1 Milyon Kiloluk Karbon Ayak İzinin Önüne Geçti
LogD, teknoloji, operasyon ve çevreci malzemelerin kullanıldığı 
sürdürülebilirlik içeren inovatif bir uygulama olan Milk Run Yönetim 
Sistemi ile, binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçiyor ve dünyaca 
ünlü şirketlerin karbon ayak izini azaltıyor.  

Soldan sağa; Gürmen Group CFO’su Ali Öztayıncı, 
Orka Holding Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu 

ve LogD CEO’su Seyhan Gülhan
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ANKARA Lojistik Yatırımları ve 
Akaryakıt A.Ş. olarak, kendi öz 
tüketimlerini karşılamak amacıyla 
EPDK tarafından yayınlanan “E-
nerji Piyasasında Lisansız Elektrik 
Üretim Yönetmenliği” kapsamında 
toplamda 4,6 MWe/5,95 MWp ku-
rulu gücünde çatı üstü Güneş Ener-
jisi Santrali (GES) proje yatırımını 
hayata geçirdi.

Kurulumu ASUNIM tarafından 
120 gün gibi kısa bir sürede tamam-
lanan proje ile yıllık yaklaşık 2 bin 
ton karbondioksit salınımı engel-
lenecek olup 90 bin ağaç doğaya 
kazandırılmış olacak. Projenin açı-
lışına Kahramankazan Kaymakamı 
Abdullah Selim Parlar, Ankara Lo-
jistik Üssü Yönetim Kurulu Başkanı 
Erhan Gündüz, Ankara Gümrük ve 
Dış Ticaret Bölge Müdürü Havva 
Eksilmez ve Asunim Yönetim Ku-
rulu Başkanı Umut Gürbüz katıldı.

Açılışta konuşma yapan Ankara 
Lojistik Üssü Yatırımları Akaryakıt 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erhan 
Gündüz, 2004 yılında 40 vizyoner 
ortak ile Ankara’mıza küresel reka-
bet ortamında güç birliği ve ihracat 
ürünlerimizin yurtdışına pazarlan-
masında rekabet avantajı yaratılması 
amacıyla bir araya gelen ve geçen bu 
zaman içerisinde aynı kararlılıkla 
yatırımlarına devam eden şirketimiz 
bugün açılışı yapılacak 4 milyon 250 
bin dolar tutarındaki yatırımıyla 
başta Türkiye olmak üzere, sektöre 
ve Ankara’mıza güç katacaktır.

Ankara Lojistik Üssü Yönetimi o-
larak enerji konusunda ülke ekonomi-
sine katkıda bulunduklarına değinen 
Gündüz, “Devreye alınan GES ile 
yılda 2bin ton civarında karbon salı-
mını engellemiş, 90 bin üzerinde ağa-
cı korumuş olacağız. Ankara Lojistik 
Üssü olarak kuruluşumuzdan itibaren 
tüm yatırımlarımızda çevre ve doğayı 
daima ön planda tutmaya özen gös-
terdik. Bu çalışmalarımızla beraber 
yakın zamanda tesisimizin yeşil enerji 
belgesi almasını umuyoruz. Sektör 
olarak bu konuda son derece duyarlı-
yız. Lojistik üssü olarak araçlarımızda 
da Euro 5, ve Euro 6 normlarına uy-
gun olarak yatırım yaparak karbon 
salınımı ve çevre konusunda ciddi bir 
destek sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

ASUNİM Yönetim Kurulu Başka-
nı Umut Gürbüz, “ASUNİM olarak 
Ankara Lojistik Üssü ile ilk çalışma-
mız bu değil, tüm yurtdışı ürünleri-
mizi buraya getirip burada depoluyor-
duk. Antrepomuz da buradaydı. Daha 
öncelerinde de Ankara Lojistik Üssü 
Yönetimi ile güneş enerjisi konuları-
nı görüşüyorduk. Danışman firma ile 
anlaşarak ihaleye çıktılar. Ankara Lo-
jistik Üssü’nün çatı üzeri GES ihalesi-
ni zorlu seçim aşamalarından geçerek 
onlarca rakibimiz arasından kazanmış 
olmaktan ve başarı ile tamamlamış 
olmaktan büyük mutluluk duyuyo-
ruz. Aynı zamanda yapıcı olan ve işin 

tamamlanması odaklı çalışan ve her 
zaman kurumun çıkarlarını ön planda 
tutan bir yönetim ile çalıştık bu bizim 
için mutluluk verici” dedi.

Kahramankazan ilçesinde bir çok 
büyük kuruluş olduğunu ve Ankara 
Lojistik Üssün’de bunların başında 
geldiğini söyleyen Kahramankazan 
Kaymakamı Abdullah Selim Parlar 
şöyle devam etti, “Öncelikli olarak, 

büyük bir vizyon ile çok büyük bir 
tesisi ilçemize kazandırdıkları için 
tebrik ediyorum. Yenilenebilir ener-
ji konusu hükümetimizin de önem 
verdiği bir konu. Türkiye’nin top-
lam kurulu gücü 100 bin MW’ın 
üzerinde bunun yüzde 20sini rüzgar 
ve güneş enerjisi santralleri oluştu-
ruyor. Çatı üzeri santrallerde burada 
önemli yer tutuyor.”

155years.dfds.com
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1866’dan beri çevremizle süregelen
bir diyalog içinde ve hareket halindeyiz.

DFDS’in hikâyesi, daimî bir hareketlilik
ve adaptasyon hikâyesi. Adapte olabilme

yeteneğimiz bugün her zamankinden
 çok daha hayati.

Ankara Lojistik Üssü Çatı Üstü
Güneş Santralini Devreye Aldı
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yukarıda yazdığım destinas-
yonlara karayoluyla devamı 
nereden baksanız 5-6 gün alır 
ve ancak bu sürelerde adrese 
teslim edilebilir. 

Yeşil hedefler, sürdürüle-
bilir çevre ve özellikle de kar-
bondioksit salınımını azalt-
mak hedeflerimizden dolayı 
bütün filo birkaç sene içinde 
Boing 777F’lerle değiştiril-
di. Bu dönüşüm sırasında bir 
sene İstanbul’a kargo uçağı 
sunamadık, bu durum pan-
demi döneminde yaşadığımız 
zorluklara ilave olarak hizmet 
verdiğimiz partnerlerimize 
sunulan kargo hizmetinin de 
kesintiye uğramasına sebep 
oldu. Ancak şimdi yeni uçağı-
mızla, 28 tonluk Airbus 321F 
ile şu anda haftanın 6 günü 
İstanbul’a servis veriyoruz ve 
çok kısa sürede aldık bu yolu. 
Mart 2022’de haftada 3 gün 
olarak başladığımız, ardın-
dan hemen 5’e çıkardığımız 
haftalık sefer sayımızı uzunca 
bir süredir 6 sefer olarak yapı-
yoruz. Hedefimiz Ankara ve 
İzmir gibi önemli şehirlerimi-
zi de katarak bu sayıyı en az 
haftada 8’e çıkarmak.

LUFTHANSA Cargo Türki-
ye ve Romanya Müdürü Hasan 
Hatipoglu 2022 kapsamın-
da gerçekleştirilen Tea&Talk 
programına konuk oldu ve 
Lufthansa Cargo’nun yatırım-
ları, gelecek hedefleri konu-
sundaki soruları yanıtladı.

Lufthansa Türkiye’de he-
men herkesin iyi bildiği 
bir isim ve uluslararası bir 
marka havacılıkta. Hem 
Lufthansa hem de Lufthan-
sa Cargo olarak biraz bilgi 
verebilir misiniz?

 Sorumlu olduğum alan 
olduğu için önce Lufthansa 
Cargo`dan başlayayım. Luft-
hansa Cargo dünyanın lider 
hava kargo şirketlerinden bir 
tanesi ve sürekli olarak ken-
dini geliştirmek hedefi doğ-
rultusunda yenilikçi adımlar 
atıyor. Son dönemde sizlerin 
de bildiğiniz ve sürekli gün-
demde olan sihirli sözcük 
Sustainability - sürdürülebi-
lirlik-konusunda da Lufthan-
sa Cargo son zamanlardaki 
dev adımlarıyla oldukça hızlı 
yol alıyor. Lufthansa Group 
içerisinde Lufthansa Cargo 
anonim bir şirket olarak ko-
numunu gittikçe güçlendirdi. 
Filosunu yeni nesil 16 adet 
B777F  tipteki, her biri 105 
ton kapasiteli büyük gövde 
kargo uçağı ve 2 tanesi yıl 
içinde teslim edilen, 2 tane-
si de  önümüzdeki senenin 
Ocak-Şubat-Mart aylarında 
teslim edilecek olan A321F 
tipi kısa mesafe kargo uçağı 
ile tamamen yeniledi. Air-
bus 321F diye isimlendirilen 
küçük gövde kargo uçakları 
özellikle kısa mesafelerde 28 
tonluk kapasitesi ile e-ticaret 
öncelikli çok esnek çözüm-
ler sunarken, büyük gövde 
B777F modeller ise uzun 
mesafeler için dünya çapında 
servis veriyor. 

Lufthansa Cargo kargo 
uçakları haricinde tabii ki 
Lufthansa’nın ve yanısıra 
grup şirketlerimiz olan Avus-
turya, Brussels ve Eurowings 
Hava Yolları’nın kargo ka-
pasitelerini de kullanıyor. 
Ayrıca ortaklığımız olan 
SunExpress’in kargo kapa-
sitesi kullanımı ve ek olarak 
da kendi satış ekibi ile İsviçre 
Hava Yolları da hesaplanırsa 
Lufthansa Group’un filosun-
daki 800’ün üzerindeki yolcu 
uçağının kargo kapasiteleri 
de sadece kargo uçaklarına ek 
olarak müşterilerimizin hiz-
metine sunuluyor. Bünyesin-

deki birçok anonim ve limi-
ted şirketlerle dünya çapında 
havacılığın en büyüklerinden 
biri olan Lufthansa Group 
105 binin üzerinde çalışanı 
ile dünya çapında 300’ün üze-
rinde destinasyona kargo ser-
visi veriyor. Lufthansa Cargo 
olarak ise 4 binin üzerinde 
çalışanıyla, saydığım grup şir-
ketlerinin uçaklarının kargo 
satış ve elleçlemesini yapıyo-
ruz. Lufthansa Group’un ayrı-
ca catering segmentinde yine 
dünyanın en büyüklerinden 
olan LSG şirketi ve MRO’da 
da yine bir dev olan Lufthan-
sa Technik sadece kendi uçak-
larımıza değil dışarıdan gelen 
talepler doğrultusunda diğer 
firmalara da hizmet veriyor.

Lufthansa’nın Türkiye or-
ganizasyonu hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? 

 Türkiye’den bizim hub di-
ye ifade edilen elleçleme mer-
kezlerimize, başta Frankfurt 
olmak üzere Münih, Viyana ve 
İsviçre’ye mesafeler nispeten 
kısa olduğundan büyük gövde 
uçaklarla hizmet verilmiyor. 
16 adet Boeing 777F’leri ta-

şıma kapasitesi 105 ton ol-
duğundan sadece Türkiye’de 
değil Avrupa içi ve özellikle 
Avrupa çeperi alanında da 
kullanmıyoruz. Daha önce 
MD11F’lerle servis verdiğimiz 
Türkiye, Rusya, Mısır, İsrail gi-
bi destinasyonlara, özellikle e-
ticaretin gelişmesinden sonra, 
küçük gövde kargo uçağı yatı-
rımıyla İngiltere, Dublin, Bir-
mingham ve Madrid eklenerek 
A321F tipi uçaklarımız ile ser-
vis vermeye başladık. Tabii bu 
süreci hızlandıran bu bölge-
lerden gelen müşteri talepleri 
ve ona ek olarak e-ticaretteki 
gelişmeler de oldu. Farz edin 
Çin’den Boeing 777F ile 105 
ton kargoyu elleçleme mer-
kezimiz Frankfurt’a getiriyor-
sunuz; bunun İstanbul dahil 

Istanbul’u bir hub olarak 
düşündüğümüzde hangi ro-
talarda ilerliyorsunuz?

 Bizim kargo uçağı ope-
rasyon merkezimiz Frankfurt 
Havalimanı. Biz buradan 
Frankfurt’a uçuyoruz ve ora-
dan kargoların 300’ün üze-
rinde destinasyona dağılımını 
sağlıyoruz. Bu dağılım kargo 
uçakları ve büyük gövde yolcu 
uçaklarıyla da oluyor.

Türkiye’den hedef pazar-
larımız ağırlıklı olarak Batı-
ya yönelik. Mevcut durumda 
Türkiye’den Güney, Kuzey ve 
Orta Amerika çok yoğun oldu-
ğumuz rotalar. Hatta Frankfurt 
merkezimizden bazı noktalara 
Amerika merkezli hava yolla-
rından bile daha fazla kargo 
seferimiz olduğu oluyor. Ve 

de öne çıkarabilirim. Pandemi 
döneminde yolcu uçaklarının 
seferden çekilmesi ile kapasi-
te sıkıntısı had safhaya ulaştı. 
Kargo uçakları kapasitelerinin 
yetersiz kalması ve özellikle 
maske, aşı vb sağlık ürünle-
rine olan aşırı talep farklı ve 
yaratıcı çözümleri de  berabe-
rinde getirdi. Yine bir örnek 
verirsek, Çin-Avrupa arasında 
sadece Lufthansa Cargo için, 
koltukları sökülmüş çok sayıda 
Airbus 330 ve A 350 çift kori-
dorlu yolcu uçağı da devreye 
sokuldu. Maske, ilaç ve aklını-
za gelebilecek pandemi döne-
minde gerekli medikal ekip-
man ve malzemelere ve aşıya 
talep o kadar yoğun oldu ki bu 
alanda yeni ürün geliştirerek 
standartlarını ayrıca belirledik. 
Pandemi döneminde bu hassas 
taşımalar hayati önem kazandı 
ve kargo uçakları seferlerine ek 
olarak adını Yolcu/Kargo uça-
ğından kısaltma ile “Preighter” 
diye koyduğumuz bu koltukla-
rı sökülmüş kargo için kulla-
nılan uçaklarla sadece Çin’den 
Avrupa’ya haftada sayısı 30’a 
çıkan seferler yaptık.

Görüşmenin bu bölümün-
de Türkiye pazarına yönelik 
hedeflerinizden de kısaca 
bahsedebilir misiniz?

 Yeni kısa mesafe kargo 
uçağı kararı Airbus 321F ile 
verildikten sonra bizim Türki-
ye’deki hedeflerimiz iyice şekil-
lenmeye başladı. Türkiye paza-
rında Türk Hava Yolları’ndan 
sonra ilk sefer yapan yabancı 
hava yollarından - muhteme-
len ilk - olduğumuzu da dik-
kate alırsak Lufthansa için 
Türkiye’nin önemi ortadadır. 

Türkiye’deki hedefimiz pazar 
payımızı arttırmak, bu hedefte 
tabii ki kargo uçaklarımızın 
payı yadsınamaz, ancak bir 
diğer faktör de yolcu uçakları-
nın kargo kapasiteleri. Turizm 
ivme kazandıkça bizim yolcu 
uçakları seferlerimiz de artı-
yor ve bence daha da artacak. 
Ancak bir diğer önemli faktör 
olarak da Lufthansa Cargo’nun 
satış sorumluluğunu üstlendi-
ği SunExpress uçaklarının dış 
hatlardaki kargo kapasitesinin 
kullanım hakkı diyebilirim. 
Lufthansa Cargo ve SunExpress 
olarak B737 uçakları ile Antal-
ya cıkışlı haftada ortalama 200 
sefer, İzmir’den 150 ve en az 50 
ve 100 arası sefer de Ankara’dan 
yapıyoruz. Sefer sayılarının yeni 
sene ile birlikte artacağı müjde-
sini müşteri ve partnerlerimize 
duyurmaya başladık.

Sürece teknoloji boyutun-
dan baktığımızda dijitalleş-
mede ve sürdürülebilirlik 
konusunda nasıl bir yolcu-
luk içindesiniz?

 Bakıldığı zaman elleçle-
me merkezini ikiye ayırabilir-
siniz. Frankfurt merkezi bizim 
ana elleçleme merkezimiz, ana 
Hub’ımız. Çünkü bütün kar-
go uçakları orada toplanıyor. 
Lutfhansa’nın yolcu uçakla-
rının yaklaşık yüzde 60-70’i 
de oradadır. Ayrıca kamyon 
networkünün yüzde 80’i de 
Frankfurt’a akar ki o neden-
le çok önemlidir. Frankfurt 
elleçleme merkezimizde ye-
nileştirme projemiz bütün 
hızıyla devam ediyor. Dijital 
hedeflerimiz de sürdürülebi-
lirlik ile paralellik gösteriyor, 
en çarpıcı örnek eAWB hede-
fimiz olan yüzde 100’e geçen 
ay ulaştık ve özellikle transit 
gönderilerde sıfır kağıt kulla-
nılıp tamamen dijitale geçtik.

Sustainability yani sürdü-
rülebilirlik alanında da çok 
önemli hedeflerimiz var. As-
lında birçok Avrupalı ve kü-
resel iş yapan firma gibi bizim 
de karbon salınımını sıfırla-
ma hedefimiz var. Lufthansa 
Group ve Lufthansa Cargo 
olarak 2030’a kadar karbon 
salınımını yüzde 50’ye in-
dirip, 2050’de de yüzde 100 
karbon nötr olma hedefine 
odaklanmış durumdayız. 
Ancak ne yaparsanız yapın 
en önemli adımlar yerde de-
ğil havada alınacak önlemler 
ki bunların başında mevcut 
filoyu daha az yakıt sarfeden 
yeni nesil uçaklarla değiştire-
rek yakıt tüketimini azaltmak 
ve SAF (Sustainable Aviation 
Fuel)  ile çeşitlendirmek geli-
yor. Orada da SAF, sürdürü-
lebilir havacılık yakıtı“ diye 
çevirebileceğimiz yakıt çeşidi 
öne çıkıyor. Biyolojik ve sen-
tetik olarak üretilen bu tarz 
yakıtların kullanımının art-
ması, nihai hedef olan karbon 
salınımını sıfırlama yolunda 
en önemli adımlardan biri 
olarak değerlendiriliyor. Yi-
ne aynı hedef doğrultusunda 
biz de birçok partnerimizle 
anlaşmalar yaptık, belirlenen 
hatlarda onların da katkısı-
nı alarak sadece/kısmen bio 
veya sentetik yakıt kullanılıp 
ortak sürdürülebilirlik hedef-
lerimize ulaşabileceğiz.

tabii ki başta Almanya, bütün 
Avrupa hedef pazarlarımız. Şu-
nu belirtmeliyim ki Lufthansa 
Cargo kaliteli servisiyle bilin-
diğinden özellikle özel kargolar 
ve hızlı servis isteyen partnerle-
rimiz globaldeki bütün nokta-
larda bizim çok geniş uçuş ağı 
ve kapasitemizi kullanıyor. 

Müşteri profili veya kargo 
türü veya elleçleme nokta-
sından baktığımızda ürünler 
belli kategoriler oluşturuyor 
mu, yoksa çok geniş bir yelpa-
zede mi taşıma yapıyorsunuz?

 Aslında şöyle oluyor; bak-
tığınız zaman hava kargo lojis-
tik modları ambulans servisi 
gibi düşünülebilir. Acil ulaş-
ması gereken kargonuz veya 
değer olarak yüksek değerli bir 
kargonuz varsa ve başka mod-
larda risk gördüğünüz gönderi-
niz olacaksa o zaman farklı bir 
modla yollamayı tercih etmez-
siniz, doğal olarak hava kar-
goyu seçersiniz. Zaten bu tarz 
gönderilerde hava kargo her za-
man birinci tercih olarak seçilir. 
Çünkü mal yetişmez, cezalar 
gündeme gelir ve gönderici-
alıcı firma hava kargo tercihine 
geçer ve hava kargo bu anlam-
da kurtarıcı olur çoğunlukla. 
Özellikle pandemi döneminde 
ve sonrasında hava kargonun 
öneminin hem göndericiler 
hem alıcılar hem de karar veri-
ciler nezdinde ne kadar önemli 
olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Hava kagoda ürün profili de 
giderek zenginleşiyor, kargo 
uçakları yolcu uçaklarının 
kargo kapasiteleri de önem ka-
zanıyor. Bu süreci genel olarak 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

 Havacılıkta çok geniş yel-
pazede kargo taşıma hizmeti 
vardır. Biraz farklı ama çarpıcı 
örnek olması için betimlemek 
gerekirse sirk hayvanlarından 
ki büyük gövde uçaklarla taşı-
rız, çok değerli sanat eserleri-
ne, takılar ve banknotlardan 
hayati önem arz eden organ 
taşımalarına, aşırı özenle taşı-
nan cenazelerden, çok sevgili 
hayvan dostlarımıza kadar çok 
geniş bir yelpazede taşıma hiz-
meti sunuyoruz. Son dönemde 
ise yine pandemi şartlarının 
büyük ivme kazandırdığı e-
ticaretin payının hızla arttığı 
gözlemleniyor. Çünkü hızlı 
ama ekonomik bir modda ta-
şınması gereken ürün oldu-
ğundan e-ticaret kapsamında 
çok çeşitli sayıda ürün öne 
çıkıyor. Kargoda ise çok geniş 
yelpazede diğer bazı ürünleri 

Lufthansa Türkiye’de Pazar Payını 
Daha da Büyütmeyi Hedefliyor

Aysberg Basın Yayın İçerik Editörü Necmi Çelik (solda) ve
Lufthansa Cargo Türkiye ve Romanya Müdürü Hasan Hatipoğlu

logitrans 2022 Fuarı 
sırasında Aysberg 
standında Tea&Talk 
söyleşilerinde 
Lufthansa Cargo 
Türkiye ve 
Romanya Müdürü 
Hasan Hatipoglu 
konuğumuz oldu.  
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DÜNYANIN en güçlü uluslararası 
kargo uçuş ağına sahip olan ve kıtalar 
arasında ticaret köprüleri kuran Tur-
kish Cargo, Türkiye’nin ihracatına 
katkı sağlamaya devam ediyor. Bay-
rak taşıyıcı hava kargo şirketi, TİM 
(Türkiye İhracatçılar Meclisi) ile de-
vam eden indirimli kargo taşımacılı-
ğına yönelik iş birliği anlaşması, Ül-
kemizin ortalama 3 bin 65 kilometre 
olan ihracat menzilini en az dünya 
ortalamasına, 4 bin 744 kilometreye 
yükseltme hedefiyle yenilendi.

Türk Hava Yolları Genel Müdür-
lük binasında, Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı Prof Dr. Ahmet Bolat ve 
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı 
Mustafa Gültepe’nin katılımlarıyla 
gerçekleşen törende konuşan Bolat; 
“Hepinizin bildiği üzere, ülkemiz 
ihracat alanında tarihî rekorlara im-
za atıyor. Atılan doğru adımlar ve 
verilen desteklerle birlikte ihracat-
çılarımız içinden geçilen kriz döne-
mindeki fırsatları çok iyi bir biçim-
de değerlendirme fırsatı buldular ve 
2022 yılının ilk yarısında 165 milyar 
dolardan fazla ihracata imza attılar. 
Fabrikalarımızın büyümesine ve 
istihdamın artışına olduğu kadar 
ülkemiz ekonomisine yapılan bu 
katkının önemini, uzak bir döneme 
değil sadece geçen yılın aynı döne-
mine göre neredeyse yüzde 20’lik 
bir artış olduğunu bildiğimizde da-
ha iyi anlayabiliriz.

Türk Hava Yolları olarak bizler, 
yaptığımız planlamalarda bu bilinç-
le ve bu azimle çalışıyoruz. Ülkemi-
zin hizmet sektörü ihracat şampi-
yonu olarak bu yıl içinde ülkemize 
14 milyar dolar kazandırdık. Yol-
cularımızdan paydaşlarımıza kadar 
her alanda, ülkemizin değerleriyle 
zenginliklerinin tanıtımı ve ülke-
mize sağlanacak katkı hususlarında 
herkese destek verdik, vermeye de 
devam edeceğiz.

Bu protokolle birlikte de TİM’le 
birlikte belirlediğimiz toplam 40 
destinasyonda, 1 ton ve üstü kargo 
taleplerinde, yüzde 5 ile yüzde 30 
arasında değişen oranlarda indirim 
yapıyoruz. Ayrıca, belirlenen bu des-
tinasyonlar için yaklaşık 15 bin ton 
kapasite planlandı. Bu protokolün 
kapsamında ise genel kargoların yanı 
sıra meyve-sebze, yumurta ve balık gi-
bi bozulabilir kargolar da bulunuyor.

Sadece bu protokol kapsamında 
2,1 milyar dolarlık ihracat öngö-
rülmesi, bugün attığımız imzaların 
önemini ortaya koyuyor.

Türk Hava Yolları olarak biz sade-
ce hizmet ihracatı yapmıyoruz. Ay-
nı zamanda, tüm ihracatçılarımıza 
verdiğimiz destekler ve sağladığımız 
kolaylıklarla, ülkemize katkı sağla-
ma noktasında paydaşlarımızı artı-
rıyor, ekonomimize her alanda katkı 
sunuyoruz.” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Baş-

kanı Mustafa gültepe; “Bu yıl hava 
kargo ile ihracatımızın 10,3 milyar 
doları aştığını görüyoruz. Hava kar-
go yükümüz ise 158 bin ton. İnşal-
lah, protokolle beraber hava yolu ile 
taşımacılığın payını daha da yukarı-
lara taşıyacağız.

Protokol kapsamında, Uzak 
Ülkeler Stratejisi’nde de hedefler 
arasında yer alan ABD, Pakistan, 

Endonezya ve Nijerya’da önemli 
avantajlar sağlanacak. Hedef des-
tinasyonları, ihracatçımız için en 
verimli olacak şekilde belirledik. 
31 ülkede 40 şehre, ihracatçılarımız 
yüzde 30’a varan indirimlerle ürün-
lerini ulaştırabilecek. Her zaman ih-
racatçılarımızın yanında Türk Hava 
Yolları’na ve Ahmet Başkan’a teşek-
kür ediyorum.” dedi.

KOMPLE ve 
PARSİYEL
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Turkish Cargo ve TİM’den 
İhracatçılara Kargo Desteği

Soldan sağa; Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof Dr. Ahmet Bolat.

Birinci sayfadaki haberin devamı
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zümlerimizi güçlendirmeye 
devam ediyoruz. 17 Kasım 
2022 tarihinden itibaren 

En fazla yük Aliağa’da 
elleçlendi 

Söz konusu ayda en fazla 
yük elleçlemesi 7 milyon 358 
ton ile Aliağa Bölge Liman 
Başkanlığında gerçekleşir-
ken, bunu 6 milyon 735 bin 
ton ile Kocaeli Bölge Liman 
Başkanlığı, 6 milyon 167 bin 
ton ile Ceyhan Bölge Liman 
Başkanlığı takip etti. Ekimde 
limanlarda 1 milyon 766 bin 
ton kok ve yarı kok kömürü 
elleçlemesi gerçekleşti. Kok 
ve yarı kok kömürü 727 bin 

DFDS Akdeniz İş Birimi, 17 
Kasım 2022 tarihinden itiba-
ren Paris’e haftada karşılıklı 3 
tren seferi hizmeti başlata-
cak. Yeni seferler Yalova’dan 
çıkış yapan yükleri Paris’e 
6 günde ulaştırarak zaman 
avantajı da sağlayacak. 

DFDS Akdeniz İş Birimi, 
sürdürülebilirlik vizyonuyla 
intermodal çözümlerini ge-
nişletmeye devam ederken, 
17 Kasım 2022 tarihinden 
itibaren Yalova’dan Fransa 
Séte’ye DFDS gemileriyle 
taşınan üniteler, sonrasında 

EKONOMIK durgunluk 
ve enerji krizi yüzünden 
dünya limanlarına talep aza-
lırken, Türkiye’nin limanla-
rında yük miktarı artmaya 
devam ediyor. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı, ekim ayı 
konteyner ve yük istatistik-
lerini açıkladı. Bu yılın ekim 
ayında limanlarda elleçlenen 
yük miktarı geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 3,8 artarak 
45 milyon 883 bin ton ola-
rak gerçekleşti. Ocak-ekim 
döneminde ise limanlarda 

Paris’e tren yolu aracılığıyla 
taşınacak. DFDS Akdeniz 
İş Birimi, Eylül ayında Yalo-
va-Sete hattındaki haftalık 
karşılıklı 5 sefere çıkardığı 
RO-RO hizmetinin yanı sıra 
intermodal ağına bir yenisini 
daha ekleyerek sürdürülebilir 
hizmetlerini geliştiriyor. 

DFDS Akdeniz İş Biri-
mi Fransa & İspanya Rotası 
Direktörü Önder Başboğa 
yeni intermodal çözümü ile 
ilgili şöyle konuştu: “DFDS 
olarak sürdürülebilir hizmet-
lerimizi ve intermodal çö-

elleçlenen yük miktarı ge-
çen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 4,6 artarak 454 mil-
yon 763 bin tona yükseldi. 
Ekim ayında dış ticaret taşı-
maları geçen yılın aynı ayı-
na göre yüzde 5,7 artışla 34 
milyon 207 bin tona ulaştı. 
Denizyolu ile yapılan tran-
sit yük taşımaları yüzde 5,3 
azalarak 6 milyon 324 bin 
ton oldu. Aynı ayda kabotaj-
da taşınan yük miktarı ise 5 
milyon 351 bin ton ile yüzde 
3,5 arttı.

tada karşılıklı 3 tren seferi 
hizmeti ile Paris’e 6 günde 
ulaştırarak Türk ihracatçıları 

göre yüzde 9,8 azalarak 1 
milyon 2 bin TEU oldu. 
Ocak-ekim döneminde ise 
limanlarda elleçlenen kon-
teyner miktarı geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 
0,8 azalarak 10 milyon 357 
bin TEU olarak gerçekleşti.

Elleçlenen dış ticarete konu 
konteyner miktarı geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 1,7 aza-
larak 796 bin 899 TEU oldu. 
Kabotajda elleçlenen kontey-
ner miktarı yüzde 9 azalarak 
66 bin 9 TEU olarak kayıt-
lara geçti. En fazla konteyner 
elleçleme 239 bin 547 TEU 
ile Ambarlı Bölge Liman Baş-
kanlığında gerçekleşti. 

Ambarlı Bölge Liman 
Başkanlığını, 166 bin 760 
TEU ile Mersin Bölge Liman 
Başkanlığı ve 160 bin 343 
TEU ile Kocaeli Bölge Liman 
Başkanlığı takip etti. Mısır, 

ve müşterilerimize büyük bir 
zaman avantajı sağlayacağız.”

DFDS Demiryolu İş Birimi 
Ticari ve Performans Yönetimi 
Direktörü, Christina Mørup 
konu hakkında şunları söyledi: 
“Güvenilir aynı zamanda çev-
resel etkiyi azaltan ve teslimat 
sürelerini kısaltan bu yeni de-
miryolu hattını hizmete sun-
maktan mutluluk duyuyoruz. 
DFDS global düzeyde deniz 
ve demir yolu taşımacılığını 
birleştiren intermodal taşıma-
cılık çözümlerine yatırım yap-
maya devam ediyor.

ekimde 108 bin 534 TEU ile 
en fazla konteyner elleçlemesi 
yapılan ülke olarak kayıtlara 
geçti. En fazla ihracat amaçlı 
konteyner yüklemesini 53 bin 
770 TEU ile Mısır’a giden 
konteynerler oluşturdu. En 
fazla ithalat amaçlı konteyner 
boşaltmasını 58 bin 283 TEU 
ile Yunanistan’dan gelen kon-
teynerler oluşturdu.

2022 yılı Ekim ayında li-
manlarımızda denizyolu 
ile yapılan en fazla ithalat 
amaçlı konteyner boşalt-
masını 58 bin 283 TEU ile 
Yunanistan’dan gelen kontey-
nerler oluşturdu. Bu yük-
lerin %93,6’sı (58 bin 613 
TEU’su) yabancı bayraklı ge-
milerle taşındı. Yunanistan’ı 
sırasıyla, 51 bin 903 TEU ile 
İsrail’den ve 48 bin 568 TEU 
ile Mısır’dan gelen konteyner 
taşımaları takip etti.

başlamak üzere Yalova’dan 
gemilerimize yüklenen üni-
teleri Séte limanından haf-

417 tonluk artış ile bir önceki 
aya göre elleçleme miktarla-
rında en fazla artış gösteren 
yük cinsi oldu.

Denizyolu ile en fazla ihraç 
edilen yük cinsi portland çi-
mento olarak kayıtlara geçti. 
Denizyolu ile en fazla ithal 
edilen yük cinsinin ise ham 
petrol olduğu kaydedildi. De-
nizyolu ile yapılan ihracatta en 
fazla yük elleçlemesi 1 milyon 
427 bin ton ile İtalya’ya yapılan 
taşımalarda gerçekleşti. Yapı-
lan ithalatta en fazla yük elleç-
lemesi 8 milyon 472 bin ton ile 
Rusya’dan yapılan taşımalarda 
oldu. Limanlarda elleçlenen 
katı dökme yük miktarında 
yüzde 13 artış gerçekleşti. 

En fazla konteyner 
elleçlemesi Mısır’a 

Ekim ayında limanlarda 
elleçlenen konteyner mik-
tarı geçen yılın aynı ayına 

ÜNYE Limanı’nda ikinci 
RO-RO sevkiyatı gerçek-
leşti. Rusya’ya yapılan ihra-
catta Akdeniz Bölgesi’nde 
üretilen meyve ve sebzeler 
32 konteyner ile Novoros-
siysk Limanı’na gönderildi.

Ordu Büyükşehir Bele-
diyesi’nin Ünye Limanı’nda 
başlattığı, Karadeniz ülkeleri-
ne ve Türk Cumhuriyetlerine 
ihracat noktasında kolaylık 

sağlayacak olan çalışmalar 
meyvelerini verdi. Rıhtım u-
zunluğu ve derinliği açısından 
yüksek tonajlı gemilerin giri-
şine elverişsiz olması nedeniy-
le bakıma alınarak büyütülen, 
kapasitesi arttırılarak, ulusal 
ve uluslararası yeterliliğe ula-
şan Ünye Liman’ında yurt dışı 
ihracatları da hız kazandı.

Gerçekleşen RO-RO ih-
racatları ile Ünye Limanı’nın 

büyük bir ivme kazandı-
ğını belirten Ordu Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Mehmet Hilmi Güler, 
“Artık tırları boşaltmadan 
RO-RO gemilerine yükle-
yip istenilen hedefe gönde-
receğiz. Bu liman inşallah 
hem Karadeniz’in hem de 
Türkiye’nin lideri olacak” dedi.

Güler, “RO-RO gemileri-
ne hizmet vermeye başlayan 
Ünye Limanı’ndan şimdi de 
kruvaziyer gibi yüksek tonaj-
lı gemilerin de yararlanması 
için su derinliğini artırma 
çalışmalarına başladık. Ül-
kemize, bölgemize ve ilimize 
hayırlı olsun” diye konuştu.

DFDS Yalova’dan Paris’e 6 Günde Ulaşacak

Türkiye limanlarında elleçlenen yük miktarı, Ekim ayında geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 3,8 artarak 45 milyon 883 bin ton olarak gerçekleşirken, 
konteyner miktarı ise yüzde 9,8 azalarak 1 milyon 2 bin TEU oldu. 

KARARA göre, endüstri 
bölgelerinde gerçekleştirile-
cek asgari 3 milyar TL tuta-
rındaki liman ve depolama 
tesisi yatırımlarının stratejik 
olarak desteklenmesine ka-
rar verilebilecek. Bu yatırım-
larda stratejik yatırımlar için 
öngörülen komisyon değer-
lendirmesi aranmaksızın teş-
vik belgesi düzenlenecek.

Kararla, karar kapsamın-

daki yatırımların destek-
lemesi amacıyla verilecek 
yatırım kredilerine ilişkin 
hükümleri belirleyen kara-
rın 11. maddesinde yer alan 
ve “yatırım taahhütlü avans 
kredisi”ne ilişkin fıkra ile 24. 
maddesinde yer alan otel ya-
tırımları teşvik belgelerinin 
genel teşvik sistemine dö-
nüştürülmesine ilişkin 9. fık-
rası yürürlükten kaldırıldı.

Kararın, imalat sanayi-
ine yönelik düzenlenen 
yatırım teşvik belgeleri 
kapsamında 1 Ocak 2017 
ile 31 Aralık 2024 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek 
bina-inşaat harcamaların-
da KDV iadesi, kurumlar 
vergisi veya gelir vergisi 
indirimine ilişkin geçici 
8. maddesi de yürürlükten 
kaldırıldı.

Birinci sayfadaki haberin devamı



LİMAN

17
KASIM 2022

MERKEZ Akdeniz ilçesi Ada-
nalıoğlu sahilinde gerçekleştirilen 
kıyı temizliği etkinliğinde yakla-
şık 100 MIP personelince 500 ki-
logramdan fazla atık toplanırken, 
aynı zamanda 200’e yakın MIP 
çalışanı, çevre bilincinin nasıl ar-
tırılacağına ilişkin düzenlenen 
eğitim programına katıldı. Her iki 
etkinlik de TURMEPA ve Tür-
kiye Liman İşletmecileri Derneği 
(TÜRKLİM) ile iş birliğinde ger-
çekleştirilen ‘Mavi İklim Elçileri’ 
projesinin bir parçası niteliğinde 
yapıldı. MIP çalışanları tarafın-
dan gerçekleştirilen faaliyetler ay-
nı zamanda MIP’nin ana hissedarı 
olan PSA International’ın çevre 
sorunlarına ilişkin farkındalığı 
artırmaya yönelik her yıl düzen-
lediği ‘Go Green’ kampanyasının 
bir parçası.

MIP’nin de proje partnerleri 
arasında yer aldığı ‘Mavi İklim El-
çileri’ projesi, küresel ısınmanın 
Türkiye’deki etkileri üzerine far-
kındalık oluşturmayı hedeflerken, 
aynı zamanda çevre sorunlarına 
sürdürülebilir çözümler geliştirme-
ye katkıda bulunan kadın denizci-
lere de dikkat çekmeyi amaçlıyor. 
Mavi İklim Elçileri projesi çerçeve-
sinde 3 kadın MIP çalışanı, liman-
da bilinçlendirme faaliyetleri yü-
rütmelerinin yanı sıra sıfır atık ve 
iklim değişikliğini azaltma konula-
rında iş çözümleri geliştirmek üze-
re TURMEPA tarafından verilen 
eğitime katıldı. Adanalıoğlu’nda 
yakın zamanda gerçekleştirilen kıyı 
temizliği etkinliği ve eğitimler de 
bu projenin bir parçası olarak yer 
aldı. Düzenlenen eğitimlere katılan 
181 MIP çalışanı, önümüzdeki yıl 
boyunca da tüm liman çalışanları-
na çevre eğitimi verme sorumlulu-
ğunu taşıyacak.

2017 yılından bu yana çalı-
şanların çevre konusunda bilinç-
lendirilmesi amacıyla yürütülen 
kampanya dahilinde MIP bu yıl, 
sadece ‘Mavi İklim Elçileri’ pro-
jesine dahil olmakla kalmadı, ay-
nı zamanda yemekhanesinde bin 
374 vejetaryen menü de sundu. 
Sunulan vejetaryen menüler ile et 
ürünlerinin çevresel etkilerine ve 
oluşturdukları karbon ayak izine 
dikkat çekmek amaçlandı.

MIP ekibinin ‘Go Green’ kam-
panyasına olan katılımından duydu-
ğu heyecanı dile getiren MIP Genel 
Müdürü Johan Van Daele, “Sürdü-
rülebilirlik alanındaki girişimleri-

mize dahil olan herkese teşekkür 
etmek istiyorum. Çevre temizliği 
aktivitemiz sonucu toplanmış oldu-
ğumuz yarım tondan fazla atık, bize 
ancak birlik olursak fark oluştura-
bileceğimizi gösteriyor. MIP olarak 
sürdürülebilirlik alanındaki çabala-

rımız ‘Go Green’ kampanyamızdan 
çok daha öteye gidiyor. Sürdürülebi-
lirliği her gün yaptığımız her işte göz 
önünde bulundurmamız gereken bir 
konu olarak görüyoruz. Çünkü ni-
hayetinde yalnızca tek bir dünyamız 
var” dedi.

Mersin Uluslararası Limanı (MIP) çalışanları, geleneksel 
’Go Green’ kampanyası çerçevesinde yarım tondan fazla 
atık topladı. 

MIP Çalışanları
‘Go Green’ Kampanyası
Kapsamında Atık Topladı
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mont Bölgesi Bütçe, Miras 
ve Üretken Faaliyetler Geliş-
tirme Konseyi Üyesi Andrea 
Tronzano ile Torino Üniversi-
tesinden profesör ve öğrenci-
lerden oluşan bir delegasyon 
tesisin açılış törenine katıldı.

FPT Endüstriyel’in yeni 
tesisi ve Iveco Grubunun iş 
vizyonu; Iveco Grup Güç Ak-
tarma Organları Departmanı 
Başkanı Sylvain Blaise, Iveco 
Grup Otobüs Departmanı 
Başkanı Domenico Nucera, I-
veco Grup Çekici Departma-
nı Başkanı Luca Sra ve Iveco 
Grup Operasyon Direktörü 

turbo besleme ile donatılıyor.
G281-12 şanzıman ile 

donatılan Mercedes-Benz 
Actros 1848 LS modelinde 
ise standart ve power sürüş 
modlarında 7 ve 12. vitesler 
arasında 200 Nm’lik ekstra 
bir tork sunuluyor. Bu özel-
lik sayesinde, örneğin otoyol 
rampalarında veya sollama 
gibi daha fazla performans 
gerektiren durumlarda tek bir 
düğme ile ekstra güç sağlanı-
yor. 3. nesil OM 471 motor 
ile Powerbrake (güçlendiril-
miş motor freni) gücünde de 
değişimler söz konusu oldu. 
Powerbrake, turbo tipine gö-
re 380 kW - 425 kW arasında 
güç sunuyor.

IVECO Grubu’nun küresel 
güç aktarma organları marka-
sı FPT Endüstriyel, yalnızca 
elektrikli araçlar için elekt-
rikli akslar, elektrikli merkezî 
tahrikler ve pil üniteleri üre-
tecek olan yeni elektrikli güç 
aktarma organları tesisinin 
açılışını gerçekleştirdi

Tesisin 18 Ekim 2022 ta-
rihinde yapılan açılışı, mar-
kanın karbonsuzlaşma ve her 
türlü ürün ve faaliyetlerinde 
sıfır salınıma erişme yolculu-
ğunda önemli bir kilometre 
taşını temsil ediyor.

Yeni tesis, yenilenebilir e-

MERCEDES-BENZ Türk, 
Actros, Arocs ve Atego’dan 
oluşan çekici, inşaat ve kargo-
dağıtım gruplarında sundu-
ğu yenilikleri müşterileriyle 
buluşturmaya başladı. Pazar 
koşulları ve müşterilerinden 
gelen talepler doğrultusunda 
kamyon model ailesinde ye-
nilikler gerçekleştiren şirket, 
yeni nesil kamyonlarıyla da 
filo müşterilerinin ve bireysel 
kullanıcıların ilk tercihi ol-
mayı hedefliyor. 

Mercedes-Benz Türk, ön-
ceki iki nesli ile standartları 
belirleyen OM 471 moto-
runun yeni neslini Actros 
ailesinde sunmaya başladı. 
Ekim ayından itibaren su-
nulan ve verimliliği artıran 
birçok yeniliğe kavuşan yeni 
nesil OM 471 motor, müş-
teri ve sürücülerin her türlü 
taleplerine yanıt verebilecek 
özelliklerle donatıldı.

Yeni ateşleme sistemine 
sahip olan 3. nesil OM 471, 
motor gücüne en uygun 
turbo besleme seçenekleri 
ile sunuluyor. 480 PS’e kadar 
Mercedes-Benz Actros çekici 
ve kamyonlarda yakıt tüketi-

nerji kaynaklarının kullanımı 
ve karbon kredileri aracılığıy-
la Iveco Grubu’nun ilk karbon 
nötr üretim tesisi olma özelli-
ğini taşıyor. Tesis aynı zaman-
da cephesindeki güneş panel-
leri ve “mini rüzgâr türbini” 
ile “akıllı çiçek” gibi yenilikçi 
teknolojilerle de enerji üreti-
yor. Iveco Grup Sürdürülebi-
lirlik Bahçesi ise 6 bin metre-
karelik alana dikilen 100’den 
fazla kuraklığa dayanıklı yerel 
bitki barındırıyor ve karbon-
dioksit emilimi sağlıyor.

Torino Belediye Başkanı 
Stefano Lo Russo ve Pied-

mi odaklı turbo beslemeyle 
sunulan motor, turbo besle-
mesi ve seçilen sürüş moduna 
göre bir önceki nesle kıyasla 
yüzde 3 ila yüzde 4 arasında 
değişen yakıt verimliliği sağ-
lıyor. 510 PS - 530 PS güç 
seneğine sahip Actros çekici 
ve kamyonlar ise güç odaklı 

gin avantajlar sunuyor. 15 bin 
metrekarelik alana sahip yeni 
elektrikli güç aktarma organ-
ları tesisinin elektrikli akslar, 
elektrikli merkezi tahrikler 
ve pil üniteleri üretimi için 
üç paralel üretim hattı bulu-

bütün Mercedes-Benz Act-
ros L çekici ailesinde artık 
12 inçlik Multimedia Kokpit 
Interaktif standart hale geldi.  

Daha önce Mercedes-
Benz Actros L1851 ve Actros 
L 1851 Plus modellerinde 
sunulan LED farların Actros 
L 1848 modelinde de sunul-
maya başlaması sayesinde 
Actros L ailesinin tüm üye-
leri LED farlara geçiş yap-
mış oldu. Ayrıca Mercedes-
Benz Actros L ailesinin tüm 
modellerinde alt yatak için 
yeni konforlu şilte ve mesa-
fe kontrol asistanı standart 
olarak sunulmaya başlandı. 
Damper römork ile yapılan 
hurda ve hafriyat taşımacılı-
ğı için piyasadan gelen daha 
kalın şasili Mercedes-Benz 
Actros 1845 LS talepleri 
doğrultusunda yapılan çalış-
ma neticesinde, modelin şasi 
kalınlığı artık 6 mm’den 8 
mm’ye çıkartılabiliyor. Op-
siyonel olarak sunulan ilgili 
donanım ile ön aks ve makas 
7.5 tondan 8 tona çıkartı-
lırken, aracın lastik ölçüleri 
de 295/80’den 315/80’e dö-
nüştürüldü. Bununla birlikte 
Mercedes-Benz Actros 1845 
LS’in ağırlık varyantı da 18 
tondan 20.5 tona yükseltildi.

Nakliye ürün portföyün-
de yer alan tüm standart 
araçlarda 10,4 cm büyük-
lüğündeki gösterge paneli 
yerine 12,7 cm büyüklüğün-
deki yeni gösterge paneli su-
nulmaya başlandı. 

Bu yeniliklere ek olarak 
Mercedes-Benz Actros 3242 
L Plus paketi özel yeniliklere 
kavuştu. Sürücü koltuğu ısıt-
malı olan Actros 3242 L Plus 
pakette, muavin koltuğu ısıt-

nuyor. Tesisin kapasitesi ise 
yılda 20 bin elektrikli aks ve 
20 bin pil ünitesinden fazla. 
Tesis aynı zamanda Endüstri 
4.0 teknolojileriyle güvenlik, 
kalite ve üretkenliği de üst 
düzeyde tutuyor.

malı ve süspansiyonlu versi-
yon ile değiştirildi. Yeni nesil 
OM 471 motor ile donatılma-
ya başlanan Mercedes-Benz 
Arocs inşaat kamyon serisi de 
yüksek performans ve düşük 
yakıt sarfiyatı için geliştirilen 
motor ve şanzımana kavuştu. 
Söz konusu kamyonun ürün 
ailesinde bu özelliğin yanı sı-
ra kabin içinde de yenilikler 
sunuluyor. Arocs 4142B mo-
delinde sürüş konforunu artı-
racak konforlu tip çelik kabin 
süspansiyon standart olarak 
sunulurken, Arocs 4148K 
ve 4851K modelinde inşaat 
araçları için fonksiyonel kul-
lanıma yönelik Arka Kurtar-
ma Çeki Kancası - Ringfeder 
standart donanıma eklendi.

Atego’da Powershift 
şanzıman sunulmaya 

başlandı
Tüm Mercedes-Benz Ate-

go modellerinde Powershift 
şanzıman sunulmaya başlan-
ması söz konusu ürün ailesin-
deki en büyük yenilik oldu. 
Bu özelliğe ek olarak tüm 
Mercedes-Benz Atego araç-
larda 10,4 cm büyüklüğünde-
ki mevcut gösterge paneli ye-
rine 12,7 cm büyüklüğündeki 
yeni gösterge paneli sunulma-
ya başlandı. 

Mevcut durumda çöp 
paketlerinde standart ola-
rak sunulan PSM’nin tüm 
Mercedes-Benz Atego portfö-
yünde sunulmaya başlanması 
ile üst yapı ile araç arasında 
ortak dil olması sağlanıyor.

Sürekli iyileştirme prensibi 
ile tüm model ailesinde yeni-
likler gerçekleştiren Mercedes-
Benz Türk, Türkiye kamyon 
pazarındaki öncü konumunu 
sürdürmeyi hedefliyor.

Annalisa Stupenengo’nun ka-
tıldığı bir forumda ele alındı.

İçten yanmalı motorlar, 
transfer kutuları ve akslar için 
test ve üretim tesisinin yanın-
da yer alan yeni tesis, endüst-
riyel sinerji bağlamında belir-

Actros çekiciler yeni 
donanımları ile çok 

teknolojik çok kazançlı
Mercedes-Benz Türk, Act-

ros ailesinin kokpitlerinde 
de önemli değişimler sunma-
ya başladı. Mercedes-Benz 
Actros 1845 LS modelin-
de sunulan klasik kokpitin 
gösterge paneli 10,4 cm’den 
12,7 cm’ye yükseltilirken, 
Mercedes-Benz Actros L 
1848 ve Actros L1851 LS 
modellerinde standart olarak 
sunulan 10 inçlik multimed-
ya kokpitten Mercedes-Benz 
Actros L 1851 LS Plus pake-
tinde standart olarak sunulan 
12 inçlik Multimedia Kokpit 
Interaktif ’e geçildi. Böylece 

Iveco Torino’daki
Yeni ePowertrain
Fabrikasını Açtı

Mercedes-Benz Kamyonlar 
Teknolojiye Ağırlığını Koydu

Hem filo müşterileri hem de bireysel kullanıcıların ilk tercihi olmayı 
sürdüren Mercedes-Benz Türk, kamyon ürün ailesinde gerçekleştirdiği 
yenilikleri müşterileri ile buluşturmaya başladı. 
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HIZMET verdiği alanlarda satışa 
sunduğu araçlarının yanı sıra satış 
sonrası hizmetleriyle de fark yaratan 
Otokar, Türkiye genelindeki yetkili 
bayi ve servisleriyle Kıbrıs’ta bir ara-
ya geldi. “Birlikten Gelecek Doğar” 
temasıyla düzenlenen ve 4 gün süren 
organizasyonda, 2022 yılı değerlen-
dirilirken, gelecek planları konuşul-
du ve yeni yıl hedefleri belirlendi.

Otokar Genel Müdür Yardımcısı 
Basri Akgül ev sahipliğinde gerçek-
leşen buluşmaya, Türkiye genelinde-
ki yetkili bayi ve servislerinden 100’e 
yakın yetkili,  Otokar satış, pazarla-
ma ve satış sonrası hizmet ekipleri 
katıldı. 2022’de tanıtımını yaptığı 
ve satışa sunduğu araçlarıyla yenilik 
rüzgarı estiren; üretim, satış ve ih-
racatta önemli başarılara imza atan 
Otokar’ın düzenlediği buluşmada 
yıl değerlendirmesi yapılırken, ge-
lecek planları konuşuldu ve yeni yıl 
hedefleri belirlendi.

“Yeni araç ailemiz 
Türkiye’de ve Avrupa’da 
büyük beğeni kazandı”

Yenilikler yılı olarak ilan ettiği 
2022’de Otokar’ın kent içi toplu 
taşıma, personel, turizm taşımacı-
lığı ve hafif kamyon segmentinde 
fark yarattığını belirten Genel Mü-
dür Yardımcısı Basri Akgül, “Sek-
törde 60 yıla yakın tecrübesi ile 
ürettiği araçların yanı sıra Ar-Ge, 
dijital dönüşüm, alternatif yakıtlı 
araçlar ve sürdürülebilirlik konu-
larında birçok ilke imza atan Oto-
kar, 2022 yılında da yenilikleriyle 
sektöre yön vermeye devam etti. 
Geleceğimize yatırım yapmaya de-
vam ettiğimiz 2022’de 7 metreden 
21 metreye kadar farklı uzunlukta-
ki otobüslerimiz, turizm ve servis 
taşımacılığının yanı sıra kamyon 
segmentinde sunduğumuz araçla-
rımız büyük beğeni kazandı. Yılın 
ikinci çeyreğinde, ilk kez Busworld 
fuarında tanıttığımız yeni elekt-
rikli araç ailemiz, ülkemizde de 
Avrupa’da da tam not aldı. 

Otokar olarak Türkiye’de ve dün-
yada 50’yi aşkın ülkede modern, da-
yanıklı ve çevreci araçlarımızla her 
gün milyonlarca yolcuya konforlu, 
güvenli toplu taşıma imkanı sunu-
yoruz. Diğer taraftan hafif kamyon 
segmentinde yeni nesil kamyon-
larımızla ticaretin ağır iş yükünü 
hafifletiyoruz. İş ortaklarımızdan 
aldığımız güçle bugüne kadar bir-
çok büyük başarıya, öncü işlere 
imza attık; sektördeki liderliğimizi 
sürdürdük. Kıymetli emekleri için 
tüm iş ortaklarımıza teşekkür ede-
riz” dedi.

Otokar’ın iş ortaklarıyla uzun 
yıllara dayanan işbirliği süresince, 
birlikte hareket ederek sayısız başa-
rıya ulaştığını vurgulayan Akgül, “İş 

ortaklarımız ile sahip olduğumuz 
güçlü bağ sayesinde değişen pazar 
koşullarına birlikte uyum sağladık, 
birlikte değiştik, birlikte geliştik. 
Aramıza katılan yeni bayilerimizle 
gücümüze güç kattık. Globalleş-
me adımlarımız, ürün geliştirme ve 

üretim maliyeti avantajları paydaşla-
rımıza fayda sağlamaya devam ede-
cek. Geleceğimizi birlikte kurgu-
layacağız. Önümüzdeki süreçte bu 
büyük aile ile nice başarılara imza 
atacağımıza inancımız tam” açıkla-
masını yaptı.

Otokar Bayi ve 
Servis Buluşması
Kıbrıs’ta Gerçekleşti

Otokar, yetkili bayi ve servisleriyle Kıbrıs’ta buluştu. 
Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül ev 
sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Türkiye genelinden 
100’e yakın iş ortağı, Otokar satış, pazarlama ve satış 
sonrası hizmetler ekipleri katıldı.  
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temi ve yeni bir motor kont-
rol ünitesi kullanıyor. 

Optimum performans için 
Renault Trucks T, T High 
ve C modelleri, manevra ka-
biliyetinden veya ticari 
hızdan ödün vermeden 
önemli ölçüde yakıt ta-
sarrufu sağlayan Turbo 
Compound teknoloji-
sine sahip DE13 TC 
motor ile opsiyonel 
olarak donatılabiliyor.

Turbo şarjın aşağı akışı-
na yerleştirilmiş ek bir tür-
bin, egzoz gazlarında kalan 
enerjiyi mekanik enerjiye 
dönüştürüyor ve bunu ek 

daha alçak bir kabin verisine 
sahip, geniş ön cam ve ultra 
alçak kemer çizgisi ile birlik-
te doğrudan görüş sağlar ve 
özellikle Savunmasız Yol Kul-
lanıcıları açısından güvenliğe 
katkıda bulunur. 

Yeni XF’de ayakta durma 
yüksekliği kabin içindeki ko-
numa bağlı olarak bin 900 ile 
2 bin 075 mm arasında.

Modern tasarım
Yeni Nesil XF, XG ve XG+, 

aerodinamik verimlilik için 
kusursuz bir şekilde oturan 
gövde panelleri ve monte edil-
miş ön cam ve kapılar ile konik 
kabin şekli ile karakterize edil-
miş. Uzun ön tarafı vurgula-
yan belirgin ızgara ile daha da 
geliştirilen Yeni Nesil XF, XG 
ve XG+ kamyonların tümü 
krom desenli ızgaraya sahip. 

Teknoloji
Yeni Nesil DAF’ta en üs-

tün malzeme kalitesi kulla-

RENAULT Trucks, 2021 yı-
lında T, T High, C ve K serile-
rinde tasarım, sürüş konforu 
ve kabin içi konfor açısından 
büyük değişiklikler yapmıştı. 
Şimdi ise yeni teknolojilerin 
ve özel hizmetlerin entegras-
yonu ile birleştiğinde önceki 
nesil Renault Trucks motor-
larına kıyasla yüzde 10’a ka-
dar yakıt tasarrufu sağlayan 
yeni 11 ve 13 litre Euro VI 
Step E, DE11 ve DE13 mo-
torların sunulmasıyla bu evri-
mi sürdürüyor. 

Yeni DE11 ve DE13 
motorlarının optimum 

verimliliği
Renault Trucks’ın yeni ne-

sil Euro VI Step E motorları 
DE11 ve DE13, yakıt tüketi-
mini ve CO2 emisyonlarını 
önemli ölçüde azaltan yeni 
teknolojiler ile donatılıyor. 

DE11 ve DE13 motorları, 
daha iyi yanma performansı 
için patentli Dalga Piston 
teknolojisine sahip. Bu çö-
züm, alevleri yanma odasının 
içine yeniden yönlendirerek 
mevcut oksijenin kullanımı-
nı optimize ediyor ve böy-
lece yanmayı iyileştiriyor. 
Motorlar ayrıca, yeni yanma 
performansına uyarlanan, 

DAF, Yeni Nesil DAF XF, 
XG ve XG+‘ın Türkiye tanıtı-
mını 25 Ekim tarihinde İzmit 
Körfez Pisti’nde gerçekleş-
tirdi. Etkinliğe DAF Trucks 
Türkiye Genel Müdürü Gre-
gor Van der Mark ve DAF 
Trucks Türkiye Satış Direk-
törü Mert Ersoylu katıldığı 
organizasyonda test sürüşü 
de düzenlendi.

Yeni Nesil DAF XF, XG 
ve XG+ en yüksek kaliteyi, 
yüzde10 iyileştirilmiş yakıt 
verimliliğini ve eksiksiz aktif 
ve pasif güvenlik paketlerini, 
eşsiz kamyon tasarımı ile bir-
leştirerek farkını ortaya koyu-
yor. Gelecek düşünülerek ta-

yüksek hassasiyetli yeni en-
jektörlerle donatılıyor. 

Renault Trucks, verimli-
liği artırmak üzere bağlantı 
kolları, pistonlar ve krank 
milini yeniden tasarlayarak 
ve karter gazı kontrolünü 
optimize ederek sürtünme 
kaybını azaltmak için de çö-
zümler üretiyor. İyileştiril-
miş tepki süresine sahip yeni 
yüksek performanslı bilye 
yataklı turbo şarj ve düşük 
viskoziteli yağ ile birleştiril-
miş değişken akışlı bir yağ 
pompası da bulunuyor.

Ayrıca Renault Trucks, op-
timize edilmiş art işletme sis-

sarlanan yeni XF, XG ve XG+, 
baştan sona yeni bir araç plat-
formunu temsil ediyor.

Öne çıkan yenilikler 
Aerodinami, en yüksek 

enerji verimliliği ve en dü-
şük CO2 emisyonları için 
ön tarafta 160 mm uzama 
ile tamamen yeni bir kabin 
tasarımına sahip olan Yeni 
Nesil XF, çok beğenilen ve 
halen mevcut olan XF Su-
per Space Cab ve Space Cab 
ile karşılaştırıldığında 75 mm 

yokuş yukarı sürüşlerde vites 
küçültmeye gerek kalmadan 
sabit bir hız korunabiliyor. 

Daha hızlı vites geçişleri 
için yeni bir şanzıman 

Araçlar, daha sarsıntısız 
ve daha hızlı vites geçişleri 
için yeni bir hesaplayıcı, ye-
ni kontrol yazılımı ve yeni 
bir debriyaj pedalı kuman-
dası içeren yeni nesil Op-
tidriver şanzıman donanı-
mına sahip.

Yakıt tüketiminin
tam kontrolü için gelişmiş 

yazılım ve hizmetler
Daha fazla yakıt tasarrufu 

için Renault Trucks, manevra 
kabiliyetini azaltmadan en iyi 
motor verimliliğiyle bölgede 
geçirilen süreyi en üst düzeye 
çıkaran Akıllı Tork Kontrolü 
çözümünü tercih ediyor.

Ayrıca Renault Trucks, 

önemlidir. Bunlar arasında 
havası soğutucusu ve radyatör 
etrafındaki kapaklar, akış kıla-
vuzları ve devirdaim bariyer-
leri ve kapalı tekerlek yuvası 
kapakları yer alır. Tüm bunlar, 
en az yüzde 19 daha iyi aerodi-
namik ve toplam yüzde 10’luk 
yakıt verimliliği iyileştirme-
sinin yüzde 6,3’üne varan bir 
oranla sonuçlanmıştır. 

vites değiştirmeyi optimize 
etmek ve yakıt tasarrufunu 
artırmak için yolun topoğ-
rafyasını kullanan Optivision 
öngörülü hız sabitleyiciyi de 
geliştirmeye devam ediyor.

Öte yandan, filolarının ya-
kıt tüketimini ve CO2 emis-
yonlarını izleme ve iyileştirme 
çabalarında taşımacılık pro-
fesyonellerini desteklemek 
için çözümler sunuyor. Op-
tifleet filo yönetim yazılımı 
(Kontrol modülü), her aracın 
yakıt tüketimini izliyor ve tü-
ketimi azaltmak için önlem 
alınabilecek alanları belirle-
mek için sürüş stillerini analiz 
ediyor. Renault Trucks ayrıca, 
yakıt tüketiminin kontrol al-
tında tutulmasını sağlamak 
üzere rasyonel sürüş ilkeleri 
ile ilgili eksiksiz bir eğitim 
programı da sunuyor.

İçinde yaşadığımız dünya 
değişiyor. İklim değişikliği 
nedeniyle CO2 emisyonları-
nı azaltma, kentsel alanlarda 
hava kalitesini iyileştirme ve 
özellikle savunmasız yol kul-
lanıcılarının trafik güvenli-
ğini artırma ihtiyacı, sürücü 
kıtlığı ve iyi ve profesyonel 
sürücüleri çekme ve elde tut-
ma ihtiyacı ile el ele gidiyor.

motor torku şeklinde krank 
miline iletiyor. 

Bu nedenle Turbo Compo-
und, daha düşük m o t o r 
h ı z l a -

r ı n d a , 
daha yüksek 

tork seviyelerine 
ulaşılmasını sağlıyor. Otoyol-
da, hız sabitleyici altında ve 

nılmakla kalmamış, kabin 
yapısı için hafif, yüksek mu-
kavemetli çelik kullanılmış 
ve iç mekanda birinci sınıf 
yumuşak dokunuşlu malze-
meler ve deri yaygın olarak 
kullanılıyor. 20 milyon ki-
lometreden fazla işlevsellik, 
dayanıklılık, güvenilirlik ve 
müşteri testlerinden geçiri-
len Yeni Nesil DAF, Altı Sig-
ma kalitesine odaklanarak 
tasarlandı.

DAF, araç aerodinamiğini 
gerçekleştirdi ve hava akışı 
sağlayan optimum yarıçapla-
ra, sivriliğe ve kapsamlı sız-
dırmazlığa sahip çekici bir 
dış tasarım ortaya çıkardı. 
Kavisli ön cam, eliptik şekilli 
köşe panelleri, aerodinamik 
A sütunu kapakları, entegre 
hava deflektörlü alt plaka, 
tekerlek yuvası deflektörleri 
ve aynalar yerine isteğe bağlı 
kameralar aerodinamiğe kat-
kıda bulunur. 

Motor bölmesi veya kabin 
altı hava akışlarını en iyi şekil-
de gerçekleştirmek için alınan 
birçok önlem de aynı derecede 

Yeni Nesil Renault Trucks Motorları 
Yüzde 10’a Kadar Yakıt Tasarrufu Sağlıyor

Renault Trucks, yakıt tüketimi ve CO2 
emisyonlarını daha da düşürmek üzere T, 
T High, C ve K serilerini yeni DE11 ve DE13 
motorlarla donatıyor. Turbo Compound gibi 
gelişmiş teknolojiler ve özel hizmetlerin 
entegrasyonuyla birleştiğinde bu motorlar, 
yakıt tüketimini yüzde 10’a kadar 
azaltabiliyor. 

DAF Yeni XF, XG ve XG+ Çekicilerini Türkiye’de Tanıttı
DAF, Yeni Nesil DAF XF, XG ve XG+’nın 
Türkiye tanıtımını İzmit Körfez Pisti’nde 
gerçekleştirdiği bir etkinlik ile yaptı.
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FORD Türkiye, her ölçekteki ticari 
müşteriye üretkenliklerini artırmak 
ve işletme maliyetlerini düşürmek 
için çözümler sunmaya odaklı Ford 
Pro’yu düzenlediği bir basın toplan-
tısıyla tanıttı. Profesyonel ticari araç 
müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını tek 
bir noktadan karşılayacak olan Ford 
Pro iş modeli insiyatifi, bu kapsamda 
ticari araçlar için yazılım, şarj, servis 
ve finansman hizmetlerini bir arada 
sunuyor. Böylelikle Ford Pro, sürekli 
açık bir hizmet noktası olarak ticari 
müşterilerin hem günümüzde hem 
de gelecekteki verimlilik ve üretken-
liklerini daha da artırmalarını des-
teklemeyi amaçlıyor. 

Ford Pro aynı zamanda filolarda-
ki içten yanmalı motorlu araçların 
elektrikliye geçişini de kolaylaştırı-
yor. Bu kapsamda karma filolarda-
ki akıllı telematik yazılımları, şarj 
yönetim yazılımını, donanım ve 
hizmetlerle kusursuz bir şekilde de 
eşleştiriyor ve böylelikle karma filo-
ların kesintisiz çalışmasını sağlıyor.

Ford Pro’nun Türkiye lansmanın-
da konuşan Ford Türkiye İş Birimin-
den Sorumlu Genel Müdür Yardım-
cısı Özgür Yücetürk, Ford Türkiye 
olarak ‘Geleceği Bugünden Yaşa’ di-
yerek yola çıktıklarının altını çizerek; 
“Ford Türkiye olarak yer aldığımız 
her segmentasyonda en iyiyi hedefli-
yor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı 
aralıksız sürdürüyoruz. Gerek ülke-
mizde gerekse uluslararası arenada 
ortaya koyduğumuz üretim gücü-

ARAÇ kiralama sektörünün çatı 
kuruluşu Tüm Oto Kiralama Ku-
ruluşları Derneği (TOKKDER), 
bağımsız araştırma şirketi Niel-
senIQ iş birliği ile hazırladığı, 
2022 yılının üçüncü çeyrek sonu 
sonuçlarını içeren “TOKKDER 
Operasyonel Kiralama Sektör 
Raporu”nu açıkladı.  

Rapora göre, sektörün araç par-
kının yüzde 50,5’i kompakt sınıf 
araçlardan oluşurken, küçük sınıf 
araçlar yüzde 26,9 ve üst-orta sınıf 
araçlar yüzde 13,2 pay aldı. 2018 
yılı sonunda operasyonel araç ki-
ralama sektörünün filosundaki 
payı yüzde 2,9 olan hafif ticari 
araçların payı ise 2022 yılının ilk 
dokuz aylık döneminde yüzde 
5,8’e yükseldi. Diğer yandan, sek-
törün araç parkının büyük bölü-
münü yüzde 62,1 ile dizel yakıtlı 
araçlar oluşturmayı sürdürürken, 
benzinli araçların payı yüzde 
30,1’e, hibrit ve elektrikli araçların 
payı ise 7,8’e çıktı.

müzü, sürekli geliştirdiğimiz hizmet 
ağımızla optimum seviyeye çıkarmayı 
hedefliyoruz. Bu kapsamda bütünsel 
bir müşteri deneyimi inisiyatifi olan 
Ford Pro iş modelimizi de ülkemiz 
tüketicisine sunmanın mutluluğu 
içerisindeyiz. Ford Pro ile ticari araç 
segmentinin geçirdiği bu dönüşüm 
sürecinde daha da pekişecek. Bağlan-

tılı teknolojilere ve kullanıcı odaklı 
tasarımlara sahip olan yeni nesil araç-
larımız da, Ford Pro Hizmetlerinin 
gerçekleşmesi aşamasında önemli bir 
itici güç olacak. Ticari araç profes-
yonellerinin daha tasarruflu ve daha 
üretken iş yapış biçimine ulaşması yo-
lunda Ford Pro etkisini net biçimde 
görebilecekler” ifadelerini kullandı.

Ford Pro Ticari Filolarda 
Sistemi Değiştirecek

Kiralık Araç 
Filosu
Elektrikleniyor
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haline gelen Turkish Cargo 
ile Lufthansa Cargo, Dachser, 
Arkas, DSV ve DFDS gibi 
logitrans’ın vitrin katılımcı-
larının yanı sıra Türk lojistik 
sektörünün diğer dev isimleri 
de fuarda yer aldı. Katılımcı-
lar, yaratıcı ve interaktif uy-
gulamalarıyla ziyaretçilerin 
yoğun ilgisini çekti. Bu yıl 
15’incisi gerçekleşen fuarın 
uzun süreli katılımcılarının 
yanı sıra ilk kez katılan kuru-
luşlar ve şirketler de önemli 
sayıya ulaştı.  

Uluslararası ‘logitrans 
Transport Lojistik Fuarı’, 

AVRUPA ve Asya arasındaki 
kıtalararası tedarik zincirinde 
iş ilişkileri kurabilmek ve lo-
jistik sektörünün paydaşlarını 
bir araya getirmek açısından 
en güçlü platform olarak kabul 
edilen ve 16-18 Kasım 2022 
tarihleri arasında İstanbul’da 
gerçekleşen Uluslararası 
logitrans Transport Lojistik 
Fuarı, bu yıl rekor düzeyde 
ziyaretçiyi ağırladı. logitrans 
lojistik sektörünün hemen he-
men tüm paydaşlarına ev sa-
hipliği yaparken, Türkiye’nin 
lojistikte Avrasya bölgesinde 
stratejik konumunu daha da 
pekiştirdiği gerçeği bir kez da-
ha teyit edildi. logitrans’ın ana 
gündemi ise Türkiye’nin lojis-
tikte artan önemi oldu.

Yenikapı’daki Avrasya Gös-
teri Merkezi’nde Eko Fuarcı-
lık ve Messe Münih ortaklığı 
olan EKO MMI Fuarcılık 

tarafından düzenlenen ‘Ulus-
lararası logitrans Transport 
Lojistik Fuarı’ kapsamında, 
4’ü pavilyon şeklinde olmak 
üzere 23 ülkeden 171 şirket 
ve kuruluş, her biri birbiriyle 
yarışan görkemlilikteki stand-
larıyla müşterileri ve paydaş-
larıyla buluştu. Bir önceki yıla 
göre ciddi bir ziyaretçi artış 
oranını yakalayan logitrans’ı 
üç gün süresince 16 bin 724 
kişi ziyaret etti.

Uluslararası alanda önem-
li bir ilerleme kateden ve 
küresel hava kargonun en 
önemli oyuncularından biri 

leri yoğun ilgi gördü.
Türkiye’nin son yıllarda 

lojistik altyapısına yaptığı 
yatırımın ve dünya lojistik 
pastasından pay alma müca-
delesinde özel sektörün gel-
diği noktanın en iyi şekilde 
görüldüğü logitrans’ta; koro-
na salgını ve Rusya-Ukrayna 
savaşına bağlı olarak yer yer 
kopan ve Yeşil Mutabakat ile 
yeniden şekillenmeye başla-
yan dünya tedarik zincirinde 
altın bir halka konumuna 
gelen Türkiye’nin lojistik 
altyapısı ve olanakları sergi-
lendi. Fuarda; lojistik hizmet 

sunanların yanı sıra bu alanda 
kullanılan araç ve ekipmanlar, 
liman demiryolu havalimanı 
ve lojistik üs gibi fiziki me-
kanlar tanıtıldı.

Sürdürülebilir başarısı ile 
sektörün en önemli lojistik 
organizasyonları arasında yer 
alan ‘Uluslararası logitrans 
Transport Lojistik Fuarı’nın 
açılışı; EKO MMI Fuarcılık 
İdari Direktörü İlker Altun, 
Messe München Yönetim 
Kurulu Üyesi Falk Senger, 
Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği (UND) Başkanı 
Çetin Nuhoğlu ile Uluslara-
rası Taşımacılık ve Lojistik 
Hizmet Üretenleri Derneği 
(UTİKAD) Başkanı Ayşem 
Ulusoy yaptı.
Altun: “logitrans büyük bir 

başarıya daha imza attı”
Fuarın, katılımcı ve ziyaret-

çi sayısı ile yaratılan katma de-
ğer açısından büyük bir başarı-
ya imza attığını belirten EKO 
MMI Fuarcılık İdari Direk-
törü İlker Altun, Türkiye’nin 
Avrasya bölgesinde hem bir 
lojistik üs hem de uluslarara-
sı tedarik zinciri üssü olduğu 
gerçeğinin artık tartışılmaz 
hale geldiğine dikkat çekti.

Altun, Türkiye’nin mal 
ihracatı ile birlikte büyüye-
rek uluslararası lojistik ge-
lirlerini 2025’de 20 milyar 
dolara, 2030’da 30 milyar 

geniş yelpazedeki katılımcı 
firmalarının yanı sıra, özel 
bölümleriyle de ziyaretçile-
rin ilgi odağı oldu. logitrans 
2022’de düzenlenen, “Kriz 
Döneminde Tedarik Zinciri-
nin Sürekliliği”, “Transit Taşı-
macılıkta Kilit İsim Türkiye” 
ve “Sıfır Karbon Hedeflerinin 
Türk Lojistik Sektörüne Etki-
leri” konferansları ile sektör-
deki son gelişmeler ele alındı.

logitrans’ın üçüncü günün-
de ise, “Rusya ve Türkiye Ara-
sındaki Lojistik Değişiklikler 
ve Fırsatlar” ve “Avrasya Lo-
jistiğinin Yeni Yolları” panel-

Avrasya Bölgesi’nin Lojistikteki En Büyük 
Buluşması logitrans Fuarı’nda Gerçekleşti

EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun:

“TAŞIMACILIK VE LOJISTIK ENDÜSTRISININ IKLIM KORUMA MISYONU ÖNE ÇIKIYOR”
DÜNYA tedarik zincirinde iş 
ilişkileri kurabilmek ve lojistik 
sektörünün paydaşlarını bir 
araya getirebilmek açısından, 
Avrasya bölgesinin en güçlü 

platformu olan; ‘Uluslararası 
logitrans Transport Lojistik 
Fuarı’nın açılışına hoş geldiniz. 

Açık alanlar hariç, 10 bin 
metrekare kapalı alanda, Eko 
Fuarcılık ve Messe Münih or-
taklığında, 15’inci kez açtığı-
mız fuarımıza, bu yıl 4 ülkenin 
sergilediği ortak katılım dahil, 
yüzde 40 oranında bir büyüme 
ile 23 ülkeden 171 firma katıl-
mış bulunuyor. 

Tüm dünyayı paniğe sevk 
eden korona salgını sonrası, 

fiziki temasın, do-
layısıyla fuarların 
önemi kanıtlandı. 
Fuarlar tüm dün-
yada büyük ilgi 
görüyor. Biz de sa-
dece fiziki olarak 
değil, nitelik açısın-
dan da dolu bir fuar 
ile fuar alanı olarak 
yeni bir yerde, dün-
yanın da yeni bir 
dönemindeyiz. 

İklim bozulması ile birlikte 
yaşanan diğer gelişmelerin, 
lojistik üzerinde de dönüştü-
rücü etkileri oldu. E ticaretin 
yükselişi, temassız taşıma-
cılık, sıfır karbon ayak izini 
hedefleyen iklim nötr ha-
reketi ve bunları kapsayan 
yeşil dönüşüm, ekonomik ve 
sosyal faaliyetleri olduğu gibi 
lojistiği de belirliyor. Gelişmiş 
ülkeler, bu kapsamda, yakın 
mesafeden tedarik politika-
ları kurguluyor.

Savaş da lojistikte değişimi 
zorluyor. Lojistik dünyası am-
bargoya bağlı olarak da başka 
dayatmalarla karşı karşıya...  

Türkiye bu noktada, üretim 
kapasitesi ve son yıllarda lo-
jistik alt yapısına yapılan yatı-
rımlarla öne çıkıyor. Tedarikte 
tercih edilen ülke durumuna 
gelen Türkiye’nin lojistikçileri 
de kendilerine yönelen talebi, 
tıpkı ülkenin üreticileri kadar 
nitelikli bir şekilde karşılıyor.  

Ancak bir yandan enflas-
yon, diğer yandan dünyanın 
en büyük ekonomilerindeki 
küçülme eğilimi ve buna bağlı 
olarak artan durgunluk bek-
lentisi, kaygı üretiyor. 

Gelecekte ekosistemde kal-
mak için birlikte çalışmak ge-
rekiyor. Bunun yolu, mevcut 
ağlara dahil olmak ya da yeni 
ağlar oluşturmaktan geçiyor. 
İşte fuarlar bunun için var. 

Fuarlar; yüz yüze gelme, ağ 
oluşturma, yenilikleri görme 
ve gösterme, böylece evren-
sel ölçekte geçerli ve yararlı 
fikirlerin oluşumuna, bu fi-
kirlerin hayata geçişine kat-
kıda bulunma ve tanık olma 
ortamlarıdır.

Bugün, yeniliklerini cesurca 
ortaya koyan taşımacılık ve 
lojistik endüstrisinin şovuna 
bakınca, iklim koruma mis-
yonunun öne çıktığı görülü-
yor. Amaç; gelecekte herkesin 
güvenli, sürdürülebilir ve ik-

lim dostu mobiliteden yarar-
lanmasını sağlamaktır. İşte 
logitrans, bu amaca adanmış 
bir fuardır. 

Firmalarımızın, sivil toplum 
örgütlerimizin motivasyonu 
en üst düzeye çıkmış bulunu-
yor. Açılışın hemen ardından 
başlayıp üç gün boyunca sü-
recek olan etkinlikler, fuarla-
rın, bilgiyi geliştirme ve yay-
ma misyonuna etkili bir zemin 
oluşturacak. İki salonda süre-
cek ve iklim koruma müca-
delesini de içeren etkinlikleri 
izlemenizi öneriyorum. 

Sergileme yaparak, ziyaret 
ederek fuarımıza katılan siz 
değerli konuklarımın, hepi-
miz adına önemli işler yap-
tıklarının bilincindeyiz. EKO 
MMI Fuarcılık Şirketi olarak 
biz de buna karşılık gelecek 
bir sorumluluk anlayışı ile 
kurgulayıp, hayata geçirdi-
ğimiz fuarımızın, amacına 
ulaşmasını diliyorum. 

Fuarın açılış sunumunu 
EKO Fuarcılık Genel Müdür 
Yardımcısı Ekin Seren Ünsaç 

yaptı.

Birinci sayfadaki haberin devamı

QR kodu okutarak 
haberle ilgili
videoları izleyebilirsiniz.
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dolara yükseltme hedefine 
ulaşmada logitrans Fuarı’nın 
önemli bir kaldıraç olduğu-
nu söyledi.

logitrans’ın bu süreçte lo-
jistiğin tüm tarafları için kat-
ma değer yaratan güçlü bir 
platform olduğunu ve katı-
lımcı kuruluşların fuarda yeni 
müşteri ilişkileri kurmanın 
yanı sıra mevcut ilişkilerini 
de iyice güçlendirme fırsatı 
yaratmalarından büyük mut-
luluk duyduklarını ifade eden 
İlker Altun, şu değerlendir-
mede bulundu: “logitans bu 
kez yeni bir fuar alanında 
Yenikapı’da gerçekleşti. Fuara 
katılım gös teren kuruluşla-
rın standları ve teşhir alan-
larında yaratılan çağdaş ve 
fonksiyonel tasarımlar ile iyi 
kurgulanmış mimari ögelerin 
birleşmesi çok renkli bir fuar 
ortamının yaratılmasına ciddi 
bir katkı sağladı. logitrans bu 
modern mimarisi ile de ulus-
lararası alanda haklı bir üne 
kavuştu. Kelimenin gerçek 
anlamıyla, logitrans lojistik 
sektörünün hemen her kesi-
minden ziyaretçi akınına uğ-
rarken, katılımcı standları da 
doldu taştı. Tüm standlar çok 
yoğun müşteri görüşmelerine 
aracılık etti.”

Messe München Yönetim 
Kurulu Üyesi Falk Senger, fu-
ara yurt dışında hiç olmadığı 
kadar yoğun bir ilgi olduğunu 
belirterek, “ Türkiye’nin önemi 
hiç bugün olduğu kadar belir-
gin almamıştı” diye konuştu.

Uluslararası Nakliyeci-
ler Derneği (UND)Başka-
nı Çetin Nuhoğlu ise Al-
manya, Çekya, Letonya ve 
Rusya’nın ülke destekleriyle 
fuarda yer almalarının öne-
mine değinerek, “Bu durum 
bize “Türkiye önemli mesajı 
veriyor. Bugün küreselleş-
mede çok önemliydi, şim-
di bölgeselleşmede de çok 
önemli” diye konuştu. 

Uluslararası Taşımacılık 
ve Lojistik Hizmet Üre-
tenleri Derneği UTİKAD 
Başkanı Ayşem Ulusoy da, 
lojistik sektörünün gelişme-
ye çok açık ve büyük bir po-
tansiyele sahip olduğunun 
altını çizerek, “Türkiye’nin 
jeopolitik konumunun iyi 
değerlendirilmesi gerektiğini 
yılardır söylüyoruz. Ancak 
son dönemde yaşanan Rus-
ya- Ukrayna gerginliği, döviz 
kurlarındaki dalgalanmalar, 
sınır kapılarımızda yaşanan 
sorunlar bize gösteriyor ki 
artık bu konumu doğru kul-
lanmalıyız. Filolarımızı güç-
lendirmeli, yeni pazarlara 
girecekleri desteklemeliyiz. 
Kombine taşımacılığın art-
ması için çalışmalar yürütül-
meli” açıklamasını yaptı.

LOJISTIK, kişisel ağlar ve 
ilgili oyuncular arasında-
ki güven ilişkisi ile karak-
terize edilir.  Bu nedenle 
logitrans gibi platformla-
rın mevcut olması güç-
lü bir lojistik pazarı için 
önemlidir.

Bu kadar çok sayıda 
katılımcısı olan bir fuarın 
fuar merkezini değiştir-
me kararını kabul ettiği-
niz için özellikle teşekkür 
etmek istiyorum.  Bu, or-
ganizatörler olarak bizim 
için önemli bir adım ama 
her şeyden önce ise sizin, 
sektörünüzün ve onunla 
ilişkili imajınız için daha 
önemli bir göstergedir.  
Bunun temeli ise karşı-
lıklı güven ve olumlu bir 
gelecek için netlikten 
kaynaklanıyor. logitrans 
her zamankinden daha 
büyük, her zamankin-
den daha uluslararası ve 
her zamankinden daha 
odak noktası.

Hepimiz uzun yıllar 
Türkiye’nin coğrafi öne-
mini defalarca vurgu-
ladık ama önemi hiçbir 
zaman bugünkü kadar 
açık olmamıştı.  Her za-
man olduğu gibi, konuş-
mamız, fikir alışverişinde 
bulunmamız ve hepsin-
den önemlisi birlikte bir 
çay içmemiz gerekiyor.  
Dışarıdaki mükemmel 
atmosferi birlikte hisse-
delim ve bu salonlarda ağ 
kuralım, alış veriş yapa-
lım ve başarılı görüşme-
ler başlatalım.

Messe München 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Falk Senger:

“TÜRKIYE’NIN 
ÖNEMI
BUGÜNKÜ
KADAR
BELIRGIN
OLMAMIŞTI”

BU fuar çok önemli. Önemli 
olduğu kadar da anlamlı bir 
fuar olan logitrans, güçlü iş-
birlikleri geliştirmek için de 
iyi bir fırsat.

Bugün, Türkiye’nin lojis-
tik fırsatlarının öngörülüp 
önünün açılması için de çok 
iyi bir alandayız. Türkiye kü-
reselleşmede çok önemliydi, 

şimdi bölgeselleşmede de çok 
önemli. Bölgesel işbirlikle-
rinin gelişiminde son derece 
önemli olan lojistik sektörü, 
ülkenin tüm sektörleri içinde 
tek taş pırlanta gibi duruyor. 
Aynen Türkiye’nin dünya ha-
ritasındaki duruşu gibi.

Taşıma seferlerinin art-
ması Türkiye ihracatının çok 
önemli bir paya sahip oldu-
ğunu gösteriyor. Avrupa’ya 
yaptığımız ihracatın yüzde 
50’sinden fazlasını karayolu 
ile taşıyoruz. Orta Asya bizim 
için gelecekte orta koridorla 
beraber, özellikle karayolun-
dan alıp Orta Asya’ya yapıla-
cak taşımalarda inanılmaz bir 
fırsat sunuyor. Ben hem Orta 
Asya’nın hem Orta Doğu’nun 
Avrupa’dan transit taşımalar-
da çok daha önemli olacağını 
düşünüyorum.

Uzakdoğudaki üretim mer- 

kezlerinin çok ciddi bir yet-
kinliğe sahip olmuş olan 
Türkiye’ye gelmesinin ge-
tireceği yeni ihracat potan-
siyelinden bahsediyorum. 7 
bin tane Alman üreticisi, 4 
bin tane Hollandalı iş adamı 
Türkiye’de yatırım yaptıysa, 
önümüzdeki 3-5 yıl içinde bu 
sayılar çok daha fazla arta-
caktır.  Bir şanssızlık yaşıyo-
ruz, Ukrayna ile Rusya arasın-
daki bu talihsiz durumu hayal 
bile edemezdik. Ama çok net 
bir şey var; artık dünyanın 
gerçeği bu. 

Avrupa’yla, Rusya’ya, Uk-
rayna’yla, Orta Doğu’yla ve 
Orta Asya’yla tarihsel dost-
luklarımız var ama lojistik 
sektörü olarak biz tanımlan-
mış standartlarda mücade-
lemizi sürdürerek, görevleri-
mizi yerine getirmeye devam 
edeceğiz.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Çetin Nuhoğlu:

“LOJISTIK SEKTÖRÜ TEK TAŞ PIRLANTA GIBI”

Sektör Protokolü Fuarına Sahip Çıktı
Fuarın açılış ve protokol turunu; UND, UTİKAD, TREDER, HİB ve DEİK Lojistik İş Konseyi başkan ve 

yöneticileri ile sektör medyasının temsilcileri gerçekleştirdi. Türkiye’nin taşımacılık ve lojistik endüstrisinin 
seçkin şirketlerinin en üst düzeydeki yetkilileri, üç gün boyunca alanda kalarak fuara verdikleri önemi 

göstermekle kalmayıp itibarına katkıda bulunmayı da sürdürdüler. 

Haberin devamı 24’üncü sayfada
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2022 yılı Eylül ayı itibarıy-
la baktığımızda, yaklaşık 
47 buçuk milyar dolar ola-
rak gerçekleşen hizmetler 

yükseltilmesi hedefleni-
yor. 2029 yılında bu oranın 
yüzde 5,63, 2053 yılında ise 
yüzde 11,94’e gelmesi amaç-
lanıyor. Dünya yüzünü ye-
şile doğru dönerken bizler 
de sektörün gelişimini her 
yönden takip etmeye çalışı-
yor ve bir yandan yeşil lojis-
tiğe farkındalık yaratıyor bir 
yandan dijitalleşme proje-
mizi adım adım şekillendiri-
yor diğer yandan ülkemizin 
transit ticarette nasıl kilit 
nokta olabileceğini her plat-
formda anlatıyoruz.

yanın en önemli noktalarına 
4 saatlik kısa uçuş mesa-
fesinde olan bir değere sa-
hipken havayolunda da milli 
filomuzun sayısını artırma-
lıyız. Filolarımızı güçlendir-
meli, yeni pazara girecekleri 
desteklemeliyiz. Kombine 
taşımacılığın artması için 
çalışmalar yürütülmeli. 

Ulaştırma ve Lojistik Ana 
Planında açıklandığı üzere 
2019 yılında yüzde 1,13 olan 
demiryolu ile yurt dışına 
taşınan yük oranının 2023 
yılında yüzde 2,19 oranına 

lanmalar, Kapıkule-Hamza-
beyli gibi sınır kapılarımızda 
yaşanan sorunlar, resesyon 
beklentisi de bize gösteri-
yor ki bu jeopolitik konu-
mu artık gerçekten doğru 
kullanmak zorundayız. Zor 
şartları fırsata çevirebilmeli, 
ülkemizin ve sektörümüzün 
gelişimine katkı sunmalı-
yız. Bunun için de üç tarafı 
denizlerle çevrili ülkemizde 
milli deniz filomuzu oluştur-
malıyız, İstanbul Havalimanı 
gibi lojistik üs olma hedefiy-
le hayata geçirilen ve dün-

dengesinde 17 buçuk milyar 
dolar ile taşımacılık hizmet 
ticaretinin yüzde 37’sini o-
luşturmakta.

Bu rakamlar ülkemiz açı-
sından fevkalade önemlidir. 
Çünkü hepimiz biliyoruz 
ki; sektörümüz gelişmeye 
çok açık ve büyük bir po-
tansiyele sahip. Türkiye’nin 
jeopolitik konumunun iyi 
değerlendirilmesi gerekti-
ğini yıllardır söylüyoruz an-
cak son dönemde yaşanan 
Rusya-Ukrayna gerginliği, 
döviz kurlarındaki dalga-

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği Başkanı Ayşem Ulusoy:

“TÜRKIYE’NIN KONUMU DOĞRU KULLANILMALI”

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Çetin Nuhoğlu, Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı açılışında fuara 5’inci kez katılan 
Siber Yazılım, Karınca Lojistik, H.Essers, Qatar Airways, ECS European Containers’e 1 yıldızlı plaketlerini takdim etti.

Fuara 10’uncu kez katılarak 2 yıldızlı plaket almaya hak kazanan firmalardan Arkas Lojistik, UTİKAD, ve TOBB UND’ye plaketlerini EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun (solda) 
verirken, ÖBB Rail Cargo Group ve Samer & Co. Shipping’e plaketlerini Messe München Yönetim Kurulu Üyesi Falk Senger (sağda) takdim etti.

23’üncü sayfadaki haberin devamı
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UND Lojistik Başarı Ödülleri Dağıtıldı
UND’nin geleneksel hale gelen ve sonucu merakla beklenen; IRU-UND Profesyonel Sürücü Onur Nişanı Ödülleri ve IRU Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi Ödülleri sahiplerini 

buldu. 53 sürücüye başarı ödülü verilirken, IRU Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi Ödülü 15 farklı isme verildi.

Haberin devamı 26’ıncı sayfada
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Kaan Hatipoğlu, 
Kıdemli Müdür, Satış & Pazarlama, 
DSV Hava ve Deniz Taşımacılığı A.Ş., Türkiye

DSV olarak uzun süredir düzenli olarak yer aldığımız logitrans Türkiye Fuarı’nda bu 
sene de tüm departman yöneticilerimiz ve ekiplerimiz ile birlikte yer almaktan bü-
yük keyif aldık. Gerek iş ortaklarımız ve müşterilerimiz, gerekse de sektör paydaşla-
rımız olmak üzere yoğun bir ilgi vardı. Bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize 
ve desteğini esirgemeyen fuar ekibine çok teşekkür ederiz. Seneye logitrans 2023’te 
görüşmek dileğiyle.

Hasan Hatipoğlu, 
Genel Müdür Türkiye & Romanya, 
Lufthansa Cargo, Türkiye

logitrans 2022 İstanbul, son derece yüksek katılım ve ziyaretçi sayısı ile yeni 
ve çekici bir lokasyonda, şimdiye kadarki en etkili fuarlardan biri oldu.

Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birçok yüz yüze görüşme gerçekleştir-
dik, ancak ilk kez tanıştığımız yeni potansiyel müşteri sayısının yüksek olma-
sı da bizi çok etkiledi. Ürünlerimizi, ağımızı sergiledik. Sürdürülebilirlik ve di-
jitalleşme konusunda yenilikçi fikirler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. 
Herkesi logitrans 2023’e bekliyoruz.

Türk Hava Yolları A.O (Turkish Cargo), 
Türkiye

HER sene katıldığımız Türkiye’nin en büyük lojistik fuarı logitrans bu sene de 
oldukça hareketli ve bizler açısından çok faydalı geçti. Önümüzdeki sene de bu 
fuarda yer almak bizler için oldukça değerli olacağına eminiz.

Selçuk Yılmaz, 
Genel Müdür, Oregon Teknoloji Hizmetleri A.Ş., 
Türkiye

logitrans sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren çok önemli bir etkinlik 
olarak son yıllara damgasını vurdu. Biz de gerek stand alanı gerekse etkinlik 
açısından fuara olan desteğimizi yıldan yıla artırıyoruz. Uluslararası partner-
lerimize kendi stand alanımızda alan açarak onların müşteri ilişkilerini geliş-
tirmelerine de vesile olduk. Umarım işbirliğimiz artarak devam eder.

Audrey Portefaix, 
Proje Müdürü, Medlink Ports, 
Fransa

logistrans 2022 harika bir etkinlikti!
İşimizle ilgilenen ve birlikte çalışmanın yollarını tartışmak isteyen insanlarla 
tanışmaktan gerçekten keyif aldık. Ayrıca yeni ortaklarla iletişim kurmamız 
için harika bir fırsattı ve sonuç olarak 3 yoğun gün geçirdiğimizi söyleyebiliriz. 
Gelecek yılki fuara geri dönmeye hazırız!

Muhammed Cevad, 
Bölge Müdürü, 
Dark Blue Shipping LLC, Birleşik Arap Emirlikleri

AVRASYA bölgesinin en büyük taşımacılık ve lojistik fuarı olan logitrans’a ilk kez 
katılmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. BAE ve Orta Doğu’daki gücümüzü bölgenin 
önemli “lojistik hub”ı olma özelliği taşıyan Türkiye ve çevre ülkelerde de büyütmek 
üzere yola çıktığımız bu süreçte logitrans, iş bağlantılarımız ile bir araya geldiğimiz 
gerçek anlamda uluslararası bir platform yarattı. Fuar, Avrupa ve Asya arasındaki kı-
talararası tedarik zincirlerinde iş ilişkileri kurabilmek, yatırım fırsatları ve network 
yaratabilmek anlamında bizim için mükemmel bir köprü oldu. 

Semih Sert, 
Kurumsal İletişim Direktörü, Sarp Intermodal, 
Türkiye

ULUSLARARASI logitrans Transport Lojistik Fuarı’na katılmaktan, ‘Sarp Intermodal 
Ailesi’ olarak oldukça keyif aldık. Mekan olarak ilk defa gerçekleştirilen bir organizas-
yon için oldukça sağlıklı bir işleyiş ile karşılaştık. Tüm fuar boyunca yaşanan yoğun 
katılım, bizleri ziyaret eden müşterilerimiz ve tüm sektör paydaşları ile beraber, keyifli 
ve bir o kadar da verimli anlar yaşattı. 2023’de de aynı istek ve keyif ile logitrans’da 
tekrar yer alacağız. 

25’inci sayfadaki haberin devamı
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Büyük ilgi gören logitrans Fuarı’nın açık alanlarında da oldukça etkili sergilemeler yapıldı. Iveco, Has Treyler’in yanı sıra Logitrans Lojistik, 
Capital Taşımacılık, Nakilnat ve Kazakistan’dan IP Madinka bu alanı tercih etti. 
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Öte yandan, sektörel bir de-
ğerlendirme yapma fırsatı da 
doğmaktadır.”

İlker Altun konuşmasının 
sonunda şunları ifade etti: 
“Yarışmanın ana kategorisini; 
firmaların faaliyet verilerine 
göre yapılan değerlendirme 
oluşturuyor. Arkas, Omsan, 
Galata, Sarp Intermodal, Tur-

LOJISTIK sektörünün ve iş 
dünyasının sonuçlarını her 
yıl büyük bir ilgiyle beklediği 
Atlas Lojistik Ödülleri ba-
şarılı markaları taçlandırdı. 
Aralıksız olarak 13’üncüsü 
düzenlenen yarışmanın tüm 
dallarında 2022 yılında top-
lam 114 aday yarışırken yeni 
bir katılım rekoru kırıldı.

2022 yılında da yoğun ilgi 
gören ve tüm dallarda toplam 
114 adayın yarışmasıyla yeni 
bir katılım rekoru kırılan At-
las Lojistik Ödülleri’nde lojis-
tik sektörüne katkı sağlayan 
çalışmalarıyla öne çıkan 7 ih-
racatçı ve üretici firma jüri ta-
rafından ödüle layık görülür-

ken tüm kategorilerde toplam 
31 ödül sahipleriyle buluştu.

Atlas Lojistik Ödülleri Or-
ganizasyon Komitesi Başkanı 
İlker Altun yaptığı konuşma-
da, “Bu yıl 13’üncü kez düzen-
lediğimiz yarışmamıza 114 
aday başvurdu. Heyecanı düş-
meyen, itibarı giderek artan 
bu yarışma, artık sektöre mal 
olmuştur. Bugüne kadar erişi-
len en yüksek sayıdaki başvu-
ru bunu kanıtlıyor.” dedi.

Altun konuşmasına şöyle 
devam etti: “Taşımacılık ve 
lojistik endüstrisinin sahip-
lenerek büyük destek verdiği 
yarışmamızın temel amacı; 
sektörün kendi içinde bile 
yeterince görüp takdirini su-
namadığı başarıları daha gö-
rünür kılmaktır. Burada, bir 
spor karşılaşması gibi birinin 
diğerine üstünlüğünü kanıt-
lama yarışı yapılmıyor. 

Bu yarışma sayesinde; şir-
ketlerin, çalışanların ve proje-
lerin bazılarını karşılaştırma 
şansına sahip oluyoruz. Böy-
lece bir örnekleme yoluyla, 
sektörün genel performansı, 
çalışanlarının motivasyonu 
ve projelerin dönüştürücü 
etkisini gözlemleyebiliyoruz. 

terleri zaman zaman iyileşti-
rerek, mükemmelleştirerek 
sistemi kendini yaratan ken-
dini tasarlayan model oldu-
ğunu ideale doğru taşıyarak 
bu günlere geldik. Hakikaten 
başvuru sayılarının çokluğu 
ödül sürecinin başarısına da-
hil bir işaret. Her yıl başvu-
ranlar artıyor ve aramıza yeni 
katılan ve yeni başvuru sahip-
leri ortaya çıkıyor. Ödüllerin 
en önemli özelliği başarılı 
örnekleri paylaşmak, başar-
maya teşvik etmek, başarama-
yanları daha başarılı olmaya, 
başvurmayanları başvurmaya 
teşvik etmek. Bu yönüyle ba-
şarılı olamayanların da kaçın-
cı olduklarını hangi kriterlere 
ne kadar puan aldıklarını bir 
feedbackle bilgilendirmele-
rini istemiştik çünkü başara-
mayan acaba bir sonraki sene 
neyi nasıl yaparsam daha ba-
şarılı olabilirim bunu bilmeli 
ki aslında ödül de bir parça 
amacına ulaşsın” dedi.

“Lojistikçiler olarak 
Türkiye’nin lojistik konumu-
nun farkında olup, talepleri-
miz,  duruşumuz ile kamuya ve 
muhataplara karşı mesajımızı 
verelim” diyen Şener sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin 
lojistik konumu çok önemli. 
Bir çok büyük krizler gördük. 
Krizlerin hepsinde dönüştük, 
zorladık ve bunu bir fırsata 
dönüştürdük. En son Ukrayna 

krizi bunun bir örneği. 2001 
krizinde UND yönetimine 
geldiğimizde lojistik sektö-
rü devletten destek istemeye 
gittiğinde ihracatçı desteği 
istemişti.  İhracatçıya destek 
verin ihracat artısın biz taşı-
yalım demiştik. Lojistik sek-
törü kamunun verdiği hiçbir 
destekten faydalanmıyordu. 
Son dönemde lojistik sektörü 
Turquality desteklerinden ya-
rarlanabiliyor. Bu desteklerle 
sektör de dönüşmeye başladı.”

Ulusoy: “Çok kıymetli 
ödüllerin herkese başarılar 

getirmesini diliyorum”
UTİKAD Başkanı Ayşem 

Ulusoy ise yaptığı konuşma-
da, “Sektörümüz için bizim 
için çok kıymetli fuarlar ve 
çok kıymetli ödüllerin her-
kese başarılar getirmesini 
diliyorum. Sektörümüz için 
bu zor dönemde yaşadığımız 

birçok şeyin farkındayız ve 
sektörün bu süreçten inanıl-
maz derecede başarılı çıktı-
ğına inanıyoruz. Ama bunlar 
tamamen birlikte yaptığımız 
kolektif çalışmalardan kay-
naklanıyor. Hem ithalatçımız 
hem ihracatçımız hem lojis-
tiğin gücü son dönemde çok 
net belli oldu. Ödül alacak 
tüm arkadaşlarımıza, sektöre 
katkı sağlayan tüm arkadaşla-
rımıza çok teşekkür ediyoruz. 
Başarınızın da artarak devam 
etmesini istiyoruz” dedi.

kish Cargo gibi Türkiye’nin 
en saygın şirketlerinin büyük 
bir özgüvenle beyan ettikleri 
verileri, karşılaştırmalı olarak 
ele alınıyor. 

Aday olan ya da gösterilen 
ve internet üzerinden oylana-
rak ‘yılın en beğenileni’ seçi-
len profesyoneller de yarış-
mamıza gösterdikleri güven 
ve özverili bir şekilde sürdür-
dükleri oylama çalışmasıyla, 
yarışanların görünürlüğüne 
büyük katkıda bulunuyorlar.  

Bu dalda gönderilen oy sa-
yısı 12 bin 48 oldu. Bu oyların 
dağılımına göre verilen ödül 
ile sektörümüzün biri birin-
den değerli profesyonelleri-
nin sektöre olan adanmışlığı-
na katkıda bulunabiliyorsak 
ne mutlu bize.”
Şener: “Başvuru sayılarının 

çokluğu ödül sürecinin 
başarısına işaret”

UND Başkan Yardımcısı 
Fatih Şener yaptığı konuş-
mada, “Çok başarılı bir fuar 
etkinliği içerisindeyiz. Bu fu-
arların tümüne katıldık. 23 
ülkeden katılım, 10 bine aşkın 
elektronik kayıt var. Özellikle 
insan kalabalığı fazla ve metre 
kareye 2-3 tane konuk ziyaret-
çi düşüyor. Hani hep söylüyo-
ruz ya Türkiye lojistik merkez 
olmalı, Türkiye lojistik mer-
kez olacaksa eğer dünyanın 
en büyük lojistik fuarlarından 
bir tanesi de Türkiye’de olma-
lı. Yani nasıl bir sene Münih’te 
bir sene Çin’de oluyorsa, bir 
sene Münih’te bir sene Çin’de 
diğeri İstanbul’da şeklinde 
biz buraya bütün dünyayı 
toplamalıyız ve logitrans fua-
rı bence bu yolda önemli me-
safe kat ediyor. 

Jüri ciddiyetle toplanıyor 
ama özellikle ödül organizas-
yonunda görev alan arkadaş-
ların tümü ciddi emek ortaya 
koyuyorlar ama biz jürideki 
arkadaşlar bu güne kadar kri-

Atlas Lojistik Ödülleri 
Organizasyon Komitesi Başkanı 

İlker Altun

UND Başkan Yardımcısı 
Fatih Şener

UTİKAD Başkanı
Ayşem Ulusoy

Atlas Lojistik Ödüllerine İlgi Artıyor
Aysberg Basın Yayın ile sektörün sivil toplum örgütleri, ulusal ve sektörel yayınların temsilcilerinden oluşan bir jüri 

tarafından verilen Atlas Lojistik Ödülleri’ne talep her yıl artarak sürüyor. 

Birinci sayfadaki haberin devamı

QR kodu okutarak 
haberle ilgili
videoları izleyebilirsiniz.
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HER yıl artan bir ilgi ve me-
rakla sonuçları beklenen Atlas 
Lojistik Ödülleri 2022 yılın-
da da sektörün markalarına 
değer katmaya devem edi-
yor. Lojistik sektörüne katkı 
sağlayan çalışmalarıyla öne 
çıkan dış ticaret firmaları da 
7’nci kez ödülle buluştular. 13 
yıldır kesintisiz devam eden 
yarışmada 31 başvuru ödül 
almaya hak kazandı. 

Sektörün başarılı firma-
larının ödüllendirildiği Lo-
jistik Ödülleri’nde jüri aday 
firmaların son bir yıllık akti-
vitelerini değerlendirdi. Şir-
ketlerin bir yıllık aktiviteleri 
ile bir önceki yıl aktiviteleri 
arasındaki büyümeye ve bü-
yümeleri hangi alanda ol-
duğunu göz önünde bulun-
duran jüri, titiz çalışmaları 
sonucunda Lojistik Ödülü 
Atlas’ın sahiplerini belirledi.

Galata Taşımacılık, Omsan, 
Sarp Intermodal, Arkas Lo-
jistik ve Turkish Cargo gibi ö-
nemli markaların performans-
ları, projeleri ya da yöneticileri 
yarışmada yer aldı.

Her yıl olduğu gibi baş-
vuru esaslı olarak yapılan 
yarışmada, T.C. Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı’ndan 
Karayolu Taşıma Kanunu 
çerçevesinde belge alan fir-
malar; ciroları, çalışan sayı-
ları, sefer sayısı, araç sayıları 
ve depo alanları gibi kriterler 
değerlendirildi. Meslek örgü-
tü üyeliklerine göre de deniz-

yolu, havayolu, demiryolu ve 
liman işletmeciliği alanında 
7 ödül dağıtıldı. 

Yarışmada, jüri üyelerinin 
seçimine bağlı şekilde sonuç-
lanan Lojistik Proje Ödülleri 
dalında ise 4 proje ödüle değer 
bulundu. Çeşitli kaynaklar dan 
alınan öneriler ve verilere göre 
bir değerlendirme yapan jüri 
kararıyla 7 firma ‘Lojistiğe Kat-
kı Ödülü’nün sahibi oldu. Bu 
yıl da internet üzerinden aday 
olan veya gösterilen lojistik 
yöneticileri yine internet üze-
rinden yapılan oylama ile ödül 
almaya hak kazandı.
Dinçer Lojistik yurtiçi taşıma 

işleri dalında ilk sırada
Dinçer Lojistik, Yurtiçi Taşı-

ma İşleri Organizatörleri (R1/
TİO) kategorisinde yılın en 
başarılı lojistik şirketi seçildi.

Toplam ciro (Türk Lirası), 
çalışan sayısı ve şube sayısı gibi 
kriterlerdeki performas artışı-
nın dikkate alındığı bu katego-
ride R1 belgesi bulunan firmalar 
arasında yapılan değerlendirme 
sonucunda Dinçer Lojistik ipi 
göğüsleyen firma oldu.

Batu Logistics R2 
kategorisinde zirveye oturdu

Küresel ölçekte tedarik zin-
ciri çözümleri oluşturan Batu 
Logistics, Uluslararası Taşıma 
İşleri Organizatörleri (R2/
TİO) kategorisinde birincilik 
ödülüne layık görüldü.

Batu Logistics’in birinciliği; 
toplam cirosu, çalışan sayısı, 
yurtdışı sefer sayısı ve yurtdışı 

deniz, demiryolu ve havayolu 
taşımalarının bir önceki yıla 
göre gelişimi seçici jüri tarafın-
dan incelenerek saptandı.

Yurtiçindeki en iyi 
lojistik işletmecisi 

Ceynak Lojistik oldu
L1 Belgesi kapsamında hiz-

met veren Yurtiçi Lojistik İşlet-
meleri kategorisinde Ceynak 
Lojistik; birinci oldu. Bu dal-
da, çalışan sayısı ve şube sayısı 
gibi kriterlerde ki performans 
artışları göz önüne alındı. Yurt 
genelinde yaygın ofisleri ve de-
neyimli çalışanları ile ürünün, 
satıcıdan alıcıya ulaşma süre-
cinde, depolaması, paketleme-
si, stok kontrolü, taşıma ve da-
ğıtım hizmetleri tedarik zinciri 
konseptinde müşterilerine su-
nan Ceynak, yarışma kriterleri 
kapsamında; yurt genelindeki 
ofis sayısı, çalışan sayısı ve ciro 
olarak sunduğu rakamlar ile ilk 
sırada yer aldı.

Arkas Lojistik 
L2 kategorisinde lider

Arkas Lojistik, Lojistik Ö-
dülleri Yarışması’nda, Ulaştır-
ma Belgesi’ne dayalı hizmetler 
dalında ‘Uluslararası Lojistik 
İşletmeleri (L2)’ ödülünün sa-
hibi oldu.

Yurtiçinde İzmir, İstan-
bul, Bursa, Mersin, Ankara, 
Eskişehir, Gaziantep, Kayse-
ri, Samsun, Trabzon, Ereğli, 
Bandırma, Konya ve İsken-
derun ile yurtdışında Rusya, 
Ukrayna, Gürcistan, Azerbay-
can, Çin ve Amerika Birleşik 

Lojistik 
Ödülü 
‘Atlas’
Sektörü 
13’üncü Kez 
Taçlandırdı

Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri (R1/TİO): .....................................Dinçer Lojistik
Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (R2/TİO):.....................Batu Logistics
Yurtiçi Lojistik İşletmecileri (L1):....................................................................Ceynak Lojistik
Uluslararası Lojistik İşletmecileri (L2): ........................................................Arkas Lojistik
Uluslararası Ticari Eşya Taşımacıları (C2):..................................................İmsan Group

FAALİYET 
BELGESİNE 

GÖRE

Liman İşletmecileri: ..............................................................Mersin Ulus. Liman İşletmeleri
Demiryolu Taşıması Firmaları (Forwarder): .........................................Sarp Intermodal
Demiryolu Taşıması Firmaları (Operatörler): .......................................Medlog Lojistik
Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Forwarder): ...........................Origin Lojistik
Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Gemi Sahipleri): .......Omsan Logistics
Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Forwarder): ............................EvoLog Lojistik
Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Havayolu Taşıyıcısı): ..........Turkish Cargo

KURUMSAL
DAĞILIMA

GÖRE

Yılın Kargo/Kurye Yöneticisi: ...........................................Giray Özkütük (NGL Lojistik)
Yılın Lojistik Tedarikçisi: .....................................................................................................Ford Trucks
Yılın Depo Yöneticisi: ......................................Murat Çetin (Solmaz Gümrük Müşav.)
Yılın Lojistik Yöneticisi (Havayolu): ................................Nurten Kürek (NGL Lojistik)
Yılın Lojistik Yöneticisi (Denizyolu): ............Hale Pastacı (Galata Taşımacılık)
Yılın Lojistik Yöneticisi (Demiryolu): .........................................Sarp Koray (Greenlog)
Yılın Lojistik Yöneticisi (Karayolu): ...............................Serhat İmrak (İmsan Group)
Yılın En Beğenilen Lojistik Şirketi: ....................................................................... İmsan Group

İNTERNET 
OYLAMASINA 

GÖRE

Lojistiğe Katkı Ödülleri: .................Elkon Beton Makinaları San. ve Tic. A.Ş.
Lojistiğe Katkı Ödülleri: ........................Erkul Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Lojistiğe Katkı Ödülleri: ............................................................................................................................N11
Lojistiğe Katkı Ödülleri: .................................................................................................Hepsilojistik
Lojistiğe Katkı Ödülleri: .............................Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.
Lojistiğe Katkı Ödülleri: ............................................................................................Kipaş Holding
Lojistiğe Katkı Ödülleri: ...................................................................................Türk Hava Yolları

LOJİSTİĞE
KATKI 

ÖDÜLLERİ

Jüri Özel Ödülleri: .................................................................................................Cey Holding A.Ş.
Jüri Özel Ödülleri: ...............................................................................................Globelink Ünimar
Jüri Özel Ödülleri: .......................................................................Hareket Proje Taşımacılığı
Jüri Özel Ödülleri: ..................................................................................................Omsan Logistics

JÜRİ ÖZEL
ÖDÜLLERİ

2022 ATLAS LOJİSTİK ÖDÜLLERİ KAZANANLARI

Başarılı İhracatçılara Atlas Ödülü
Lojistiğe iş ve değer yaratan çalışmalarıyla öne çıkan dış ticaret şirketleri  yedinci kez ödüllendirildi. Çeşitli kaynaklardan alınan öneri ve verilere göre bir değerlendirme yapan

 jüri kararıyla ‘Lojistiğe Katkı Ödülü’nü kazanan dış ticaret şirketleri; Elkon Beton Makinaları, Erkul Kozmetik, HepsiLojistik, Kipaş Holding, N11, Söke Değirmencilik, Türk Hava Yolları’na 
Atlas ödülü UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy tarafından verildi.

Haberin devamı 30’uncu sayfada
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Coğrafi konumu, kapasitesi 
geniş hinterlandının yası sıra yur-
tiçi ve yurtdışına olan çok modlu 
bağlantı kolaylığının sağladığı 
avantajlarla, yalnız Türkiye’nin 
değil aynı zamanda Ortadoğu ve 
Doğu Akdeniz’in de en önemli 
limanları konumunda olan Mer-
sin Limanı, bu coğrafi konumun 
getirdiği avantaj ile limanda el-
leçlenen yük miktarında yaşanan 
artış ile dikkat çekti ve bu artışla 
MIP’e ödül verildi.
Demiryolu Taşıma firmaları 

(Operatörler) ödülü 
Medlog Lojistik’in

Yarışmada ödül verilen bir 
diğer alan ise kendi vagonları 
ile taşıma yapan demiryolu ta-
şıma firmaları idi. Yurtiçi de-

Imsan Group ‘Yılın En Beğenilen 
Lojistik Şirketi’ seçildi

İmsan Group, ağır taşımacılık, 
kombine taşımacılık, gümrükle-
me, depolama ve elleçleme gibi 
tüm lojistik hizmetleri ile beğeni 

Devletleri’nde, 413 bin m²  üze-
rinde açık konteyner sahası ve 
12 bin m²  kapalı depo tesisleri 
ve bin 300 çalışanı ile hizmet 
sunan Arkas, cirosu (USD), 
çalışan sayısı, yurtdışı sefer ve 
şube sayısı, özmal araç sayısı, 
yurtdışı deniz (Ton-TEU) ta-
şımaları, hava taşımaları cirosu, 
demiryolu taşımaları (Ton) 
kapalı depo ve antrepo alanla-
rı (m2) gibi kriterler dikkate 
alınarak seçici jüri tarafından 
L2 kategorisinde ödül almaya 
layık görüldü.

Imsan Group Uluslararası 
Ticari Eşya taşımacılığı

kategorisinde birinci
Uluslararası Ticari Eşya Ta-

şımacıları kategorisinde ödül 

ADAY belirleme ve oylama iş-
lemleri www.lojistikodulleri.
com web sitesi kullanıcıları tara-
fından yapılan online yarışmada 
8 ödül dağıtıldı.

8 kategoride 15’i şirket ve 

alan firma bir kez daha İmsan 
Group oldu. İmsan Group; 
ödülü, toplam ciro, çalışan sa-
yısı, yurt dışı şube sayısı, yurt 
dışı sefer sayısı ve toplam C2 
belgeli araç sayısına ve son iki 
yılda bu sayılardaki değişime 
göre elde etti.

Mersin Liman Işletmeciliği 
başarısını sürdürüyor

Yarışmada ödül ile dönen bir 
diğer firma da Mersin Ulusla-
rarası Liman İşletmeciliği AŞ. 
(MIP) oldu. Liman İşletmecile-
ri dalında zirvenin sahibi; ciro, 
çalışan sayısı, elleçlenen kontey-
ner adedi, elleçlenen kuru yük 
miktarı (Ton), elleçlenen likit 
(Ton) ve elleçlenen araç sayısı 
kriterleri sonrasında belirlendi.

32’si lojistik yöneticisi toplam 47 
adayın yarıştığı online yarışmada, 
lojistik sektörünün ‘En Beğeni-
len’leri yine lojistik sektörünün 
tüm kesiminden gelen 12 bin 48 
oyla belirlendi.

Deniz taşımacılığında ödülün 
sahibi Origin Lojistik 

Meslek örgütü üyeliklerine 
göre ‘Uluslararası Deniz Taşı-
ması’ (Forwarder) kategorisinde 
Lojistik Ödülü almaya hak kaza-
nan firma Origin Lojistik oldu.

Origin, uluslararası deniz 
taşıma cirosu, çalışan sayısı, 
yurtdışı deniz taşımaları (Ton-
TEU) ve toplam kapasite (Dwt) 
gibi kriterler göz önüne alınarak 
ödül alan firmanın belirlendiği 
uluslararası denizyolu taşıma-
ları (Forwarder) kategorisinde 
rakiplerini geride bıraktı.
Uluslararası Gemi Sahipleri 

ödülü Omsan’ın oldu
Yarışmada ödül alan bir di-

ğer firma da Uluslararası De-

Havayolunda 
Nurten Kürek (NGL Lojistik) 

en iyi yönetici seçildi
NGL Havayolu Satış Müdürü 

Nurten Kürek, Yılın Havayolu 
Lojistik Yöneticisi seçilirken ödü-
lünü teslim aldı.

“Yılın Depo Yöneticisi” 
Murat Çetin 

(Solmaz Gümrük Müşavirliği)
Solmaz Gümrük Müşavirliği 

Kontrat Lojistiği Bölüm Başkanı 
Murat Çetin ise depo yöneticisi 
alanında ‘Yılın Lojistik Yöneti-
cisi’ seçilerek ‘Atlas’a sahip olan 
kişi oldu.
“Yılın Kargo/Kurye Yöneticisi” 

Giray Özkütük 
(NGL Lojistik) Oldu 

NGL Lojistik Operasyon Mü-
dürü Giray Özkütük Yılın Kargo/
Kurye Yöneticisi ödülünü aldı.
Yılın Lojistik Tedarikcisi ödülü 

Ford Trucks’ın oldu
‘Yılın Lojistik Tedarikcisi’ kate-

gorisinde lojistik ödülü almayı hak 
kazanan firma Ford Trucks oldu.

niz Taşıması (Gemi Sahipleri) 
kategorisinde yarışan Omsan 
Logistics’in oldu.

Omsan, taşıma ciro ve ça-
lışan sayısı değerlendirilerek 
ödüle layık görüldü.

‘Uluslararası Hava Taşıma 
Firmaları’ (Forwarder) dalın-

da birinci EvoLog Lojistik
‘Uluslararası Hava Taşıma 

Firmaları’ (Forwarder) katego-
risinde EvoLog Lojistik ödülün 
sahibi oldu.

Turkish Cargo Havayolu 
Taşıyıcısı dalında yine lider 

‘Uluslararası Hava Taşıma 
Firmaları’ (Havayolu Taşıyı-
cısı) dalında Turkish Cargo 
bir kez daha  ipi göğüsleyen 
firma oldu.

miryolu taşıma cirosu, öz mal 
vagon sayısı, çalışan sayısı, yur-
tiçi demiryolu taşımaları (Ton) 
gibi kriterlerin dikkate alındı-
ğında Demiryolu Taşınması 
(Operatörler) dalında ödülü 
kucaklayan firma Medlog Lo-
jistik oldu.

Medlog Lojistik, hem taşı-
ma cirosundaki artışları hem 
de taşıdığı yük miktarında ya-
şanan artışlar ile dikkat çekti 
ve bu yıl jüri tarafından ödüle 
layık görüldü.

Demiryolu taşımacılığında 
Sarp Intermodal zirvede
Demiryolu Taşıma Firma-

ları (Forwarder) kategorisinde 
Ödülü almaya hak kazanan fir-
ma Sarp Intermodal oldu.

toplayarak internet üzerinden ya-
pılan oylama ile ‘Yılın En Beğeni-
len Lojistik Şirketi’  oldu. 

Serhat Imrak (Imsan Group) 
Karayolunda en fazla oyu olan 

yönetici oldu
İnternetten yapılan oylamalar 

sonrasında İmsan Group Yurtdı-
şı Satış Direktörü Serhat İmrak 
Yılın Karayolu Lojistik Yöneti-
cisi’ seçildi.

Demiryolunda oyları 
Sarp Koray (Greenlog) topladı

Greenlog Orerasyon Müdürü 
Sarp Koray ise demiryolunda oy-
ların çoğunu alarak ‘Yılın Lojistik 
Yöneticisi’ oldu.

Denizyolunda Yılın Lojistik 
Yöneticisi Hale Pastacı 

(Galata Taşımacılık)
Galata Taşımacılık Türkiye De-

nizyolu Operasyon Müdürü Hale 
Pastacı denizyolu dalında “Yılın 
Lojistik Yöneticisi’ ödülünü aldı.

UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel (soldan üçüncü) online kategorisinde ödül almaya hak kazanan 
Ford Trucks, İmsan Group, ‘Denizyolunda Yılın Lojistik Yöneticisi’ Hale Pastacı, 

‘Yılın Havayolu Lojistik Yöneticisi’ Nurten Kürek, “Yılın Kargo/Kurye Yöneticisi” Giray Özkütük, 
‘Karayolu Lojistik Yöneticisi’ Serhat İmrak, ‘Yılın Depo Lojistik Yöneticisi’ Murat Çetin ve 

‘Yılın Demiryolu Lojistik Yöneticisi’ Sarp Koray’a ödüllerini takdim etti.

UND Başkan Yardımcısı Fatih Şener (soldan dördüncü) ‘Uluslararası Ticari Eşya Taşımacıları’ 
dalında İmsan Group’a, ‘Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri’ dalında Batu Logistics’e,

‘Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri’ dalında Dinçer Lojistik’e, ‘Uluslararası Lojistik İşletmecileri’ 
dalında Arkas Lojistik’e ve ‘Yurtiçi Lojistik İşletmecileri’ dalında Ceynak Lojistik’e ödüllerini verdi.

Atlas Lojistik Ödülleri Organizasyon Komitesi Başkanı İlker Altun (soldan üçüncü) ’Uluslararası Hava Taşıma 
Firmaları (Forwarder)’ dalında EvoLog Lojistik, ‘Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Havayolu Taşıyıcısı)’ 

dalında Turkish Cargo, ‘Demiryolu Taşıması Firmaları (Operatörler)’ Medlog Lojistik, ‘Demiryolu Taşıması 
Firmaları (Forwarder)’ dalında Sarp Intermodal, ‘Liman İşletmecileri’ dalında Mersin Liman İşletmeleri, 

‘Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Forwarder)’ dalında Origin Lojistik ve ‘Uluslararası Deniz Taşıması 
Firmaları (Gemi Sahipleri)’ dalında Omsan Logistics’e ödüllerini takdim etti.

Online Yarışmada 12 Bin 48 Oy Kullanıldı

29’uncu sayfadaki haberin devamı
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LOJISTIK Ödülleri’nde sek-
töre katkı sağlayacak ve yeni-
lik yaratacak inovasyon içeren 
projeler de jüri değerlendirme-
sine tabi tutuldu. Yarışmada, 
jüri üyelerinin seçimine bağlı 
şekilde sonuçlanan Lojistik 
Proje Ödülleri dalında 4 pro-
je ödüle değer bulundu. CEY 
Holding “Yenilenebilir Enerji 
ve Elektirik Dönüşümü” proje-
siyle ödül aldı

Cey Holding, 
“Yenilenebilir Enerji ve 
Elektirik Dönüşümü” 

projesiyle ödülün sahibi oldu
Cey Holding bünyesinde bu-

lunan limanlar ve antrepolarda 
çatılara kurulan güneş enerji 
panelleri ile yenilenebilir Enerji 
üretimine geçirdi. Birinci etap 
da Mersin Lojistik Merkezinde 
kurulan GES üretimi ile 1 mega-
watt, Samsunport Limanın da 1 
megawatt, Dörtyol Lojistik Mer-
kezinde 1,2 megawatt, MESBAŞ 
Serbest Bölge de 3,2 megawatt 
kurulumları tamamlanmış ve e-
lektrik üretimine başlandı. İkinci 
etap da Ceyport Tekirdağ Lima-
nında 2023 de devreye alınacak 
2,4 megawatt, Samsun Toybelen 
Depolar da 4,25 megawatt pro-
jelendirilmiş ve Ceyport Taşucu 
Limanı’nda da 2024 yılında dev-
reye alınacak şekilde proje çalış-
maları başlanmış.

GES projelerinin yanında 
karbon emisyonunu azaltmak 
için limanlarda bulunan Mobil 

Rıhtım Vinçleri dizel motor-
dan elektrik motora çevrilmiş 
ve Samsunport’a Greenport 
sertifikası alınmıştır. Diğer li-
manlarında da Greeport serti-
fikasyonuna yönelik çalışmalar 
devam ediyor.

“Unique Steps” projesi 
Globelink Ünimar’a

ödül getirdi
Türkiye’nin önde gelen 

lojistik şirketlerinden Glo-
belink Ünimar, geliştirdiği 
Unique Steps projesiyle Atlas 
Lojistik Ödülleri’nde Jüri Özel 
Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Globelink Ünimar, hayata 
geçirdiği Unique Steps proje-
siyle genç yeteneklerin lojistik 
sektörüyle tanışmasını sağla-
mayı, ekosistemdeki nitelikli iş 
gücünün sektöre kazandırılma-
sına destek olmayı ve genç is-
tihdamına katkıda bulunmaya 
devam etmeyi hedefliyor. 

Gençlerin Globelink Üni-
mar kültürü ve iklimi içerisin-
de, iş hayatı deneyimleyerek 
potansiyellerini açığa çıkarma-
larını görmek, onların gelişimi-
ni izlemek, hayatlarına doku-
narak fark yaratmak ve şirketin 
misyonunda yer alan genç ve 
dinamik kadronun gelişimine 
destek olmak bu projenin en 
önemli amacı oldu.

Proje kapsamında açılan iş 
ilanlarına İstanbul, Bursa ve 
Mersin’de toplamda 600’ün 
üzerinde başvuru alındı. Yapı-

lan ön değerlendirmeler, mü-
lakatlar ve yüz yüze görüşmeler 
sonucunda süreci başarıyla ta-
mamlanan 23 aday Globelink 
Ünimar’ın üç ilde bulunan o-
fislerinde, farklı pozisyonlarda 
çalışmaya başladı.

Hareket özel girder 
bridge konfigürasyonu ile 
en uzun mesafe yük taşıma 

rekoruna ödül 
 Hareket Proje Taşımacılık, 

“Hareket özel girder bridge 
konfigürasyonu ile en uzun 
mesafe yük taşıma rekoru kır-
dı” projesi ile ödül aldı.

Hareket, 550 ton ağır yük 
taşıyabilen girder bridge konfi-
gürasyonu kullanılarak bin 215 
km mesafede bu ağırlıkta yük 
ile en uzun taşımayı gerçekleş-
tirerek bir rekora imza attı. İki 
set gaz türbini, iki set gaz türini 
jeneratörü ve bileşenlerini İs-
kenderun limanından bin 215 
km mesafedeki Irak Süleyma-
niye Enerji santraline taşınma 
operasyonunu başarı ile gerçek-
leştirdi. Her biri 316 ton ağırlı-
ğında,  10,9 metre uzunluğun-
da, 4,9 metre genişliğinde ve 
4,9 metre yüksekliğinde 2 ta-
kım gaz türbini, konvansiyonel 
44 aks THP/SL monte edilmiş 
girder bridge sistemi ve 7 ağır 
nakliye kamyonu ile taşındı. 
Her biri 286 ton ağırlığında, 
10,6 metre uzunluğunda 5,3 
metre genişliğinde ve 4,2 metre 
yüksekliğinde 2 set jeneratör, 

25 aks konvansiyonel THP/SL 
ve 3 ağır yük kamyonu kullanı-
larak taşındı.

Omsan “Yeşil ve 
Entegre Hizmet Projesi” 

ödüle layık görüldü
Omsan Logistics, inter-

modal hizmetleri ve kurdu-
ğu “Yeşil ve Entegre Hizmet 
Projesi” ile etkinliğin en 
önemli ödülü olan Jüri Özel 
Ödülü’ne layık görüldü.

‘Yeşil taşımacılık’ olarak ni-
telendirilen demiryolu ve inter-
modal taşımacılık alanlarında 
fark yaratan Omsan, bu hiz-
metlerin portföyündeki ağırlı-
ğını her geçen gün artırıyor.

Bu kapsamda Omsan, 
Avrupa’nın köklü lojistik firma-

sı Metrans ile Türkiye/Halkalı 
ve Slovakya/Dunajska Streda 
arasında intermodal blok tren 
hattı kurmuştur. Hizmete alı-
nan yeni hat ile güneydoğu Asya 
ile Halkalı Terminali birbirine 
bağlanarak, Gdansk, Hamburg, 
Bremerhaven, Wilhelmshaven, 
Rotterdam, Koper, Trieste, Pire 
ve İstanbul’a kadar uzanan bir 
hat oluşturulmuştur. Proje kapsa-
mında ilk yük treni Slovakya’daki 
Dunajska Streda Terminali’ İs-
tanbul Halkalı Terminali’ne ha-
reket etmiştir. İşbirliği içinde yü-
rütülen projede haftalık düzenli 
olarak ihracat ve ithalat blok tren 
seferleri düzenlenmektedir.

Bağlantılar sayesinde kon-
teyner taşımacılığı sadece 

4 İnovatif Lojistik Projesine Jüri Özel Ödülü Verildi

Lojiport Yayın Yönetmeni Selçuk Onur (ortada) ‘Jüri Özel Ödülleri’ dalında ödül alan Hareket 
Proje Taşımacılığı, Globelink Ünimar, Cey Holding A.Ş. ve Omsan Logistics’e ödüllerini verdi.

Türkiye ile Slovakya arasında 
kalmamış, Dunajska Streda’da 
bulunan 280 bin metrekare-
lik dev terminal ile Slovakya 
üzerinden Çekya, Macaristan, 
Avusturya, Polonya, Almanya 
ve Hollanda gibi ülkelere inter-
modal hizmet sağlanmıştır.

Bu kapsamda proje belirli 
transit sürelerle, sınır kapısı 
yoğunluğu ve trafik gibi diş 
faktörlerinden daha az etkili 
güvenli taşıma sunmanın yanı 
sıra Türkiye’nin Orta Avrupa 
ülkesi Slovakya için Orta Asya 
ve Asya ile Orta Doğu’ya bir 
kapı olabilme, Slovakya’nın da 
Türkiye için Orta, Doğu ve Ku-
zey Avrupa’ya açılmasına aracı-
lık edebilme imkanı sunuyor.

 Murat Yüksel 
Erkul Kozmetik İthalat ve İhracat Operasyon Müdürü

 Berkcan Danış 
Sarp Intermodal
Yönetim Kurulu Üyesi

Lojistiğe Katkı Ödülü:
Erkul Kozmetik

Demiryolu
Taşıması Firmaları 

(Forwarder):
Sarp IntermodalGOLDEN Rose kozmetik yönetim kurulu ve çalışanları adına bu ödüle bizi layık gördü-

ğünüz için çok teşekkür ediyorum. Golden Rose kozmetik olarak 116 ülkeye ihracat ya-
pan ve Türkiye’nin renkli kozmetik alanında en fazla ihracat yapan firmalarından bir 
tanesiyiz. Ülkemize döviz kazandırmak, ihracatı artırmak için gayretle çalışmaya de-
vam ediyoruz. Bu başarılara imza atarken en büyük paydaş lojistikçiler, biz ne kadar 
iyi üretsek de bu ürünleri zamanında rafa koyamazsak, müşterimize ulaştıramazsak 
başarımız eksik kalıyor tabii ki. Bunun için tedarik zincirinin en büyük halkaları sizler-
siniz. Ödül törenine gelirken davet eden komiteye sizlere teşekkür etmek isteyeceğimi 

söyledim. Çünkü bildiğiniz üzere son 2 buçuk yılda lojistik sektörü ve ticaret çok zor günler yaşadı. Pandemi, pet-
rol fiyatlarındaki artışlar ve son dönemde bildiğiniz üzere Ukrayna da baş gösteren savaşla birlikte sıkıntılar de-
vam ediyor. Ama tüm sıkıntılara rağmen ben lojistik sektörünün bu sınavı başarıyla geçtiğini düşünenlerdenim 
ve hepinizi de tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023 yılının hepimize yeni ufuklara yelken 
açacağımız ve başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyor hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

ÖNCELIKLE çok gü-
zel bir fuar geçiriyoruz. 
Her geçen sene bir ön-
cekinden daha iyi oldu-
ğunda biz de çok umut-
lu ve mutlu oluyoruz. 
Hem ülkemiz için hem 
ihracatımız için ger-

çekten çok katkılı bir fuar oluyor. Bizim için de 
öyle. 8’inci senemizi doldurmak üzere olan bir 
firmayız yaklaşık 6 senedir logitrans Fuarı’na 
katılıyoruz ve 5 sene üst üste bu ödülü aldık. As-
lında işlerimiz artıyor, personel sayımız artıyor 
taşımalarımız, artıyor bununla birlikte de bun-
ların çıktısı olarak aslında bu ödüller taçlandırıl-
mak da bizleri mutlu ediyor. Başarının bu şekil-
de bizlere dönmesi de gerçekten hepimiz için bir 
tutku, mutluluk kaynağı oluyor. Hem fuar için 
hem de bu organizasyon için Eko Fuar ailesine 
de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten umuyoruz 
ki seneler geçtikçe daha da büyüyerek dünya-
nın en önemli fuarlarından biri olur.

 Efe Göktuna 
Batu Logistics  Genel Müdürü

Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (R2/TİO):
Batu Logistics

Başarılarımızın bu ödüllerle taçlandırılması bizleri her sene olduğu gibi gururlandı-
rıyor yeni motivasyonlar veriyor ve daha iyisin yapmak için de hırslandırıyor. Çok 
çalıştık, atılımlar yaptık. Fuar lojistiğinde bir hayli yol kat etik 200’den fazla ülkede 
fuar lojistiği yapabilen bir hale geldik. Ürünlerimizi müşteri beklentileri ile doğru en-
tegrasyonları gerçekleştirerek yeni projeler, yeni operasyonlarla devamlılık sağladık, 
büyümemize devam ettik. 2023’te de bunların meyveleri yeni yatırımlarla birlikte ar-
tarak devam edecek.

ne dediler... ne dediler... ne dediler... ne dediler... ne dediler...

Haberin devamı 33’üncü sayfada
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ne dediler... ne dediler... ne dediler... ne dediler... ne dediler...
 Rezzak Göksel 

Dinçer Lojistik Taşımacılık 
Çözümleri Direktorü 

ATLAS Lojistik Ödülü’nü kazanmak çok güzel. Önü-
müzdeki yıl şirket olarak sektördeki 20’inci yılımız. 
Kurucumuz Mustafa Bey’de çok uzun yıllardır sek-
törde. Gerçekten sektörün içinden gelen operasyo-
nu çok iyi bilen hem de vizyonu ve ortaya koyduğu 
stratejileri ile bizlere ışık tutan bir patron, kurucu, 
lider diyebilirim. Bu ödülü de bu gün burada almak 
gerçekten çok değerli. Seneye daha fazla kategoride 

çok daha fazlasını almayı hedefliyor olacağız.

Yurtiçi Taşıma İşleri 
Organizatörleri (R1/TİO): 

Dinçer Lojistik 

 Kerem Imrak 
İmsan Group
Yönetim Kurulu Başkanı 

ÖNCELIKLE teşekkür ederiz, 13’üncü kez düzenlenen 
Atlas Lojistik Ödülleri bizim için, sektörümüz için çok 
önemli. Kalite getiriyor. Hakikaten az önce başkala-
rımızda yaptığı konuşmadan hissettiğimiz duygular 
şu, herkes artık bunu önemsiyor ve ciddi anlamda 
katılımlar sağlıyor. Mutluyuz iki ödül ve Serhat Bey’in 
de karayolu taşıması alnında aldığı ödülle beraber 3 
ödül aldık bu bizim için onur verici. Tabii ki teveccüh 

ettiler online de bizi beğendi herkes.  Bu da bizim için ayrı bir değer kendi mar-
kamızın İmsan Group’un, Türk markasının lojistik sektöründe üzerine düşen 
sorumluğu yaparak bu seviyelere gelmesi bizi onurlandıran bir durum. Bunun 
için de ayrıca hem logitrans hem de Atlas Lojistik Ödülleri’ni düzenleyen gruba 
ve jüri üyelerine teşekkür ediyoruz.

Uluslararası Ticari Eşya Taşımacıları 
(C2) ve Yılın En Beğenilen Lojistik 

Şirketi Ödülleri: İmsan Group 

 Halil Özendi
EvoLog Lojistik Genel Müdürü 

ÇOK memnunuz bunun arkasında bir senenin emeği var. 
Özellikle pandemi ve sonrasında tedarik zincirlerinin kı-
rıldığı bu ortamda biz lojistikçiler olarak ihracatçılarımı-
zın en büyük paydaşı olduğumuzu kanıtladık. Yorulduk 
ama mutluyuz gururluyuz. Türkiye’nin ihracat rakamları 
da zaten bütün bunları kanıtlıyor. Umarım Türkiye ola-
rak daha büyük hedeflere koşacağız. Bu tür ödüller sek-
törümüzde çok yok biliyorsunuz. Bir müşterinin teşek-

kürü, bu tür ödüller bizi bütün ticari başarıların yanında motive eden şeyler.

Uluslararası Hava Taşıma Firmaları
(Forwarder): EvoLog Lojistik

  Serhat Imrak
İmsan Group Yurtdışı Satış Direktörü 

ÖNCELIKLE bu organizasyon için teşekkür ediyo-
rum. Sektörümüzün en prestijli ödülleri olan organi-
zasyondan 3 tane ödül birden almak bizim için gurur 
verici oldu. Tabii her ne kadar bireysel alsak ta bu iş 
tam bir takım işi. Bu ödülü arkamızda bizi destekleyen 
bizimle aynı adımları atan tüm ekip arkadaşlarıma, 
kaptanlarımıza da atfediyorum. Bunun yanı sıra şir-
ket olarak biz sürekli büyüyen ve sağlam şekilde yeni 

hatlar geliştiren bir noktadayız. Geçen yıldan bu yıla nereden bakarsanız hem 
kıta olarak hem de ülke sayısı olarak ciddi bir gelişim gösterdik. Yeni hatlar aç-
tık yeni filo büyütmeleri gerçekleştirdik ve sektörümüze Türk markası ile daha 
fazla değer daha fazla lojistiksel operasyon ve faaliyetleri geliştirmeye yönelik 
yatırımlar yapmaya çalıştık. Ödüller için teşekkür ediyorum.

Yılın En Beğenilen Lojistik
Yöneticisi (Karayolu)

IVECO’NUN İstanbul yet-
kili satıcılarından Iveco Oto-
motiv uluslarası taşımalara 
uygun 3 aracı ile 16-18 Kasım 
tarihleri arasında Dr. Kadir 
Topbaş sergi alanında düzen-
lenen logitrans Fuarı’nda yeri-
ni aldı.

Iveco Otomotiv Ağır Vasıta 
Satış Müdürü Çayan Tubay ve 
Hafif Orta Vasıta Satış Müdü-
rü Özer İşler Iveco’nun ulusla-
rarası nakliyeye uygun araçları 

TIRSAN, 15’inci Uluslarara-
sı logitrans Transport Lojistik 
Fuarı’nda, Avrupa’nın en yük-
sek hacimli damperli silobası-
nı ziyaretçileri ile buluşturdu.

Türkiye’nin hizmet ihraca-
tının önderlerinden lojistik 
sektörü, Tırsan’ın yetkin ekibi 
tarafından fuarın açılış günün-
de memnuniyetle ağırlandı. 
Sektör, Tırsan’ın tüm taşıma 
modellerine uygun Avrupa’nın 
en geniş ürün gamı ile bir kez 
daha buluşma fırsatı yakaladı.

Tırsan ödüllü Ar-Ge mer-

S Way çekici, 3,5 ton Daily 
panel van ve 3,5 ton Daily şasi 
sergilediklerini belirtti.

Iveco Otomotiv Ağır Vası-
ta Satış Müdürü Çayan Tubay 
şunları söyledi; “Burda gördü-
ğünüz gibi uzun yol çekicimiz 
S Way’i sergiliyoruz. S Way 
bildiğiniz üzere 2020 yılı ba-
şında piyasaya sunuldu ve 2020 
başından beri Türkiye’de top-
lam 2500 adet S Way satıldı, S 
Way pazar payımız her geçen 

3,5 ton segmentinde uzun yol 
Express taşımacılık için de çok 
tercih edilen bir araç, özellikle 
tek tekerlekli, 16 m3 panel van 
modellerimiz çok tercih edili-
yor. Daily modellerimizin en 

ay biraz daha artıyor. Uzun yol 
araçlarımızı otomatik klima ve 
park kliması ile beraber sunu-
yoruz, ayrıca havalı kabin süs-
pansiyonu, ADR, ZF intarder, 
463 KW güçlü motor freni gibi 
özellikler standard. Uzun yol 
taşımacılığı için Iveco Cursor 
13 Litre, 530 BG motorlu araç-
larımız tercih ediliyor.”

Iveco Otomotiv Hafif Or-
ta Vasıta Satış Müdürü Özer 
İşler ise, “Daily modelimiz 

öne çıkan özelliklerinde biri 
de araçlarımızı C tipi kamyon 
şasisi olmazı bu da araçlarımı-
zın yıpranmasını geciktiriyor. 
Diğer bir güçlü yanımız da Hi 
Matic tork konvertörlü tam o-

kezi tarafından, müşterilerinin 
rekabetçiliği arttırmak için her 
daim geliştirilen silobas ailesi, 
Avrupa’nın en hafif ailesidir. 
Uluslararası Basınçlı Kaplar 
Yönetmeliği’ne uygun olarak 
alüminyum malzemeden üre-
tilen Tırsan’ın Kässbohrer Si-
lobas Ürün Ailesi; 31 m3’ten 
90 m3’e kadar yatay, damperli 
ve ADR’li silobasları kapsıyor. 
Yüksek taşıma kapasitesi, ope-
rasyon kolaylığı ile çimento, 
inşaat malzemesi, toz veya gra-
nül halindeki plastik hammad-
deler ve gıda taşımacılığında 
müşterilerine en üst seviyede 

tomatik şanzıman seçeneği. Kı-
sa sürede Daily satışlarımızın 
yüzde 20 sini otomatik şanzı-
man oluşturmaya başladı, hem 
şehir içinde hem de uzun yolda 
büyük konfor sağlıyor” dedi.

güvenlik sağlarken düşük boş 
ağırlığı ile düşük işletme mali-
yeti sunuyor.

Avrupa’da 90 m3 hacimli 
silobas üretebilen tek üretici 
olan ve aynı zamanda müş-
teri odaklı sürekli iyileştirme 
faaliyetler ve üretim gücü ile 
de Avrupa’nın en hafif silo-
basını üreten tek üretici ko-
numunda olan Tırsan, 90 m3 
hacimli silobas, K.SSK 90, 
Avrupa’nın en yüksek kapa-
sitesi ve en düşük boş ağırlığı 
ile müşterilerine kuru dökme 
yük taşımacılığında en yük-
sek verimliliği sunuyor. 

Iveco Otomotiv 
logitrans’ta S-Way ve
Daily Araçlarını Sergiledi

Tırsan Standına logitrans’ta Büyük İlgi

31’inci sayfadaki haberin devamı
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BU yıl 15’inci kez açılan 
Uluslararası logitrans Trans-
port Lojistik Fuarı, pek çok 
etkinliğe de ev sahipliği yaptı. 
Katılımcıların fuar sırasında 
gerçekleştirdiği firma buluşma-
ları, ağ oluşturma ve geliştirme 

YENI Arayışlar Girişimi Plat-
formu Derneği’nin koordinas-
yonu ile 70’e yakın kurumun 
desteklediği Küresel Isınma 
Kurultayı Piltech Zirvesi bu 
yıl “Enerji Depola Geleceğini 
Kurtar” başlığı ile Uluslarara-
sı logitrans Transport Lojistik 
Fuarında yapıldı. 

Küresel Isınma Kurultayı 
kapsamında düzenlenen “II. 
Enerjini Depola, Geleceğini 
Kurtar” başlıklı panel ve otu-
rumlarda enerjinin depolanma 
boyutu ele alındı.

Alanında önemli isimlerin 
katılımıyla gerçekleştirilen 
etkinliğin açılış konuşması-
nı yapan Eko Fuarcılık Fuar-
lar Müdürü Namık Sarıgöl 
amaçlarının enerjinin depo-
lanmasına ilişkin her türlü çö-
zümleri sergilemek olduğunu 
belirterek, Uluslararası logit-
rans Transport Lojistik Fuarı 
kapsamında düzenlenen Pil-
tech Zirvesi Küresel Isınmaya 
ve enerji depolama konularına 
dikkat çekmeyi ve toplumsal 
farkındalığı arttırmayı amaçla-
dıklarını söyledi.

Enerji yoksa, gerisini anlat-
maya gerek yok diye konuşan 
Küresel Isınma Kurultayı Ko-
mite Başkanı Celal Toprak, 
“Küresel ısınma denildiğinde, 
aslında hepimiz bir şeyleri bili-
yoruz, ama çok şeyi de aslında 
bilmiyoruz, şimdi zaman ha-
reket zamanı ve çocuklarımıza 
gelecek kuşaklara yaşanabilir 
bir dünya bırakmak için şimdi 
hareket zamanı. Ülke olarak 

görüşmeleri, tedarikçi nitelikli 
personel potansiyel müşteri ve 
P&R gibi olmazsa olmaz fuar 
çalışmalarının yanında tüm 
haftaya yayılan etkinlikler sa-
haya taştı. Tesislerde, depo ve 
garajlarda, şirket merkezlerin-

hedeflerimiz büyük. Geleceğe 
yön vereceksek, enerjimize sa-
hip çıkarak, onu verimli kul-
lanmalıyız.” dedi.

“Enerjinin Depolanmasına 
Medya Nasıl Bakıyor?” başlık-
lı oturumun moderatörlüğünü 
Fatinoğlu Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Ali Fati-
noğlu üstlendi. KOBİ Postası 
Editörü Mehmet Ali Doğan, 
Yeni Gün Gazetesi Ekonomi 
Müdürü Engin Çağlar, Cum-
huriyet Gazetesi Muhabiri 
Çağdaş Bayraktar enerjinin 
depolanmasının önemine vur-
gu yaptı. 

Moderatörlüğünü Küre-
sel Isınma Kurultayı Komite 
Başkanı Celal Toprak yaptığı 
“Stk’lar ve İş Dünyası Yenilene-
bilir Enerji Ve Enerji Depolama 
Konusunda Ne Düşünüyor?” 
başlıklı panelin konuşmacıları 
ise Marmara Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Saadettin Çay, SMART 
Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Güneş Enerjisi Sana-
yicileri ve Endüstrisi Derneği 
Başkanı Halil Demirdağ, Tü-
maküder Y.K.Ü. - Emir Enerji 
Kemal Alaydın, Bilişim Stra-
teji Uzmanı Levent Karadağ ve 
Daikin Yönetim Kurulu Üyesi 
Zeki Özen oldu. 

Depolama ile ilgili 
Türkiye’de gelinen nokta-
yı vurgulayan Saadettin Çay 
Marmara Organize Sanayi 
Bölgesi olarak enerji depolama 
konusundaki yatırımlara da 
önderlik yaptıklarını belirtti. 

de çok sayıda görüşme ve an-
laşma yapıldı. Fuar sırasında ise 
basın toplantıları, kokteyller, 
sektörün vizyonunu belirle-
meye yönelik içerikleriyle ilgi 
çekici paneller, seçkin konuş-
macıların yer aldığı oturumlar 

Tümaküder Yönetim Kurulu 
Üyesi Kemal Alaydın T3 teki 
enerjinin T1 de kullanılma-
sının rekabette öne çıktığını 
dikkat çekti. Bilişim ve yapay 
zeka hakkında konuşan Levent 
Karadağ ise enerji depolaması-
nın teknolojik boyutuna deği-
nerek dünyadaki ve Türkiye’de 
ki gelişmeleri yakından takip 
ettiğini belirtti. Enerji depo-
lamasında kullandığımız cep 
telefonlarında çok ciddi bir 
gelişim olduğuna değinen 
Halil Demirdağ, teknolojiyi 
kullanan ülkerelerin enerji de-
polamada kendilerini hızlı bir 
şekilde geliştirdiğini vurguladı. 

Kimya Yüksek Mühendi-
si ve Sözbir Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Nihal Sözbir 
Karakuş’un yönettiği sohbet 
toplantılarında konuşan İs-
tanbul Akvaryum Kompleksi 
Co-CEO ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Dilek Çapanoğlu, sıfır 
atıkla ilgili çalışmalarını anlat-
tı. İstanbul Akvaryum olarak 
komplekslerinde sıfır atık uy-
gulamasına başladıklarından 
bugüne atıklardan geri dönü-
şüm yaptıklarını ve iki yılda 
yaklaşık beşyüzellibeş tona ya-
kın geri dönüşüm kazandırdık-
larını vurguladı. 

Gazeteci Ahmet Doğan’ın 
yönetimiyle gerçekleşen soh-
bet toplantılarında konuşan 

fuarın yarattığı katma değeri 
artırdıkça artırdı. Ödül tören-
leri ve çevrede yer alan farklı 
etkinlik alanlarına yayılan ulus-
lararası katılımcılı toplantılar, 
logitrans Fuarı’nın ayrıcalıklı 
yanını daha da artırdı.

Ulus Çevre Mühendislik Ge-
nel Müdürü Rahşan Bukni U-
lus, dünyadaki en büyük sorun 
haline gelen iklim değişikliğini 
ve yenilenebilir enerji kaynak-
larını anlattı. 

Moderstörlüğünü PRac-
tice Communication Mana-
gement Kurucu Ortağı Ali 
Akkın’ın yaptığı sohbet top-
lantısında VOLTPO Enerji 
Teknolojileri Uygulama Mü-
hendisi Emin Doğan, bütün 

dünyada elektrikli araç üre-
timi ve satışlarının hızla art-
tığını vurguladı. Firmaların 
2030 yılından itibaren tama-
men elektirkli araç üretimine 

geçeceklerini bildiren Emin 
Doğan, ülkemizde şarj istas-
yonlarının artmasıyla birlikte 
elektrikli araç sayısının yüzde 
on artacağını ifade etti.

logitrans Fuarı Pek Çok 
Etkinliğe Ev Sahipliği Yaptı

OREGON Teknoloji Hiz-
metleri A.Ş., logitrans 2022 
Fuar etkinlikleri kapsamında 
düzenlediği toplantıda ya-
bancı partnerleri ile bir araya 
geldi. Toplantıda bir sunum 
yapan Oregon Teknoloji Hiz-
metleri Genel Müdürü Selçuk 
Yılmaz, sundukları hizmetler 
ve yeni projeleri konusunda 
bilgi verdi. 

İstikrarlı büyümelerini sür-

dürdüklerini söyleyen Selçuk 
Yılmaz, 40 bin adet beyana 
ulaştıklarını ve bu sayının her 

geçen gün artmasını hedef-
lediklerini belirterek, “Temi-
natlarının 250 milyon Avro’ya 

müşteri sayısının da bin 200’e 
ulaştığını söyledi.”

Yılmaz, “Oregon, olarak 
akaryakıt şirketleriyle yaptı-
ğımız anlaşmalar sayesinde 
nakliyecilerimize, şoförlerine 
nakit para vermeden, arayü-
zümüzü kullanarak akaryakıt 
alımlarını yapma olanağı sağ-
lıyoruz. Bu sayede akaryakıt 
giderleri daha iyi kontrol edile-
biliyor” dedi. 

Oregon Partnerleriyle Bir Araya Geldi

Piltech Zirvesi’nde Batarya Konuşuldu

ULUSLARARASI logit-
rans Transport Lojistik Fu-
arı kapsamında düzenlenen 
Piltech Zirvesi hakkında 
görüşlerini bildiren EKO 
Fuarcılık İdari Direktörü 
İlker Altun, “İster petrol, 
kömür ya da doğalgazdan 
oluşan fosil yakıtlar, isterse 
güneş, rüzgar, biyokütle, 
jeotermal gibi yenilenebi-
lir enerji kaynakları olsun 
tümü; kullanım noktasına 
ve amacına uygun şeklide 
depolanmak zorundadır. 
Tüketim noktasına erişimi 
ve eriştirilmesi mümkün 
olmayan ya da bu aşaması 
ekonomik olarak gerçekleş-
tirilemeyen enerji kapasite-
sinin sürdürülebilirliğinden 
söz edemeyiz. 

Bu nedenle günlük ya-
şamda enerji odaklı çözüm 
gerektiren alanların tü-

münde sık sık önemli de-
ğişiklikler yaşanmaktadır. 
Nükleerden yenilenebilir 
kaynaklara, elektrikten hid-
rojene dönen eğilimlerde 
bunu görüyoruz. 

Son yılların öncelikli 
tercihi olan elektrik başta 
olmak üzere, tüm enerji kay-
naklarının temel gereksini-
mi olan depolama işlemi, 
bazen tuz gölünün altına 
bazen minicik bir kalp pili-
ne de olsa, enerjiye erişimin 
sürdürülebilirliğine olan ta-
lebi ortaya koyuyor. 

İşte bu gereksinim, belli 
teknolojilerin geliştirilme-
siyle çözülebilecektir. Neyi 
depolarsanız depolayın, en 
yüksek kapasitede, erişilebi-
lir, hızlı, güvenli ve ekono-
mik şekilde olmalıdır. 

Zirvemizin odağında, 
enerjinin en doğru şekil-

de depolanmasına yönelik 
teknolojileri tartışmak bu-
lunmaktadır. Bunun diğer 
ayağını ise iklim koruma 
mücadelesi oluşturmaktadır. 

Fuarımız boyunca süre-
cek oturumlarda, bu konu-
lar üzerinde konuşacak olan 
uzmanlarımızın görüşlerini, 
en geniş kamuoyuna ulaştır-
mayı hedefliyoruz. 

Dilerim, zirvemizin so-
nunda enerjinin doğru de-
polanmasına yönelik bilgiler 
büyür; insanlığın ekonomik 
ve sosyal gereksinimi kadar 
iklim koruma mücadelesi ile 
özgür, adil ve ekonomik bir 
mobilitenin gelişmesine de 
katkıda bulunur.  

EKO Fuarcılık olarak, et-
kinliğimize katılarak bildik-
lerini bizimle paylaşacak olan 
değerli konuşmacılarımıza 
peşinen teşekkür ediyorum. 

Enerjinin Sırrı Depolamada
EKO FUARCILIK IDARI DIREKTÖRÜ ILKER ALTUN:

Pasifik Eurasia deniz ve havayolu taşımacılığına başlayacaklarını 
logitrans Fuarı’nda duyurdu. Pasifik Eurasia Genel Müdürü 

Erol Erkan yaptığı konuşmada, “Firmamız, gücünü kısa vadede 
terminal hizmetlerinde yapacağı yatırımlar ile arttırarak, orta 

vadede yurt dışında yapılanmayı, uzun vadede ise liman ve deniz 
işletmeciliği ile demiryolu tren işletmecisi olarak hizmet vermeyi 

hedefliyor” dedi.

Arkas Lojistik, güçlü ve geniş acente ve network ağı sayesinde 
hem ihracat hem ithalat yüklemeleri için tüm dünyada 

limandan limana veya kapıdan kapıya tam hizmet veriyor. 
Karayolu ve demiryolunun yanı sıra hava kargo ile de 

müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunan Arkas 
Lojistik logitrans Fuarı’nda yeni nesil lojistik projelerini ve iki 

yeni şirketi Arkas Rail ve Shipeedy’yi tanıttı.
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Goodyear İş Ortağı Filolara Kazançlı 
ve Pratik Hizmetler Sunuyor

Prometeon ESG
Derecelendirmesiyle 
Üst Sıralarda Yer Alıyor

www.bestnakliyat.com.tr

Londra

Cardiff

Leicester

Glasgow

Manchester

1992’den bugüne Türkiye-İngiltere 
hattında ekspres servis

yer alıyor. Tasarruf, günü-
müzde iş modellerinin ol-
mazsa olmaz kriterlerinden 
biri haline geldi. Dolayısı ile 
önümüzdeki süreçte filoların 
giderlerini düşürecek yeni 
teknoloji ve çözümlere daha 
büyük ölçekte yatırım ger-
çekleştireceğine inanıyoruz. 
Bu amaçla Goodyear olarak 
Proactive Solutions adında 
bir bölüm kurduk. Bu bölü-
mün sunduğu çözümlerden 
Türkiye’de ilk olarak Check-
point ekipmanı ile ilgili iki 
filo ile sözleşme imzaladık. 
Checkpoint lastiklerin hava 
basıncı ve diş derinliklerini 
araçların durmasına gerek ol-
maksızın ve manuel herhangi 
bir ölçüm yapılmaksızın sen-
sörler yardımıyla ölçen garaj 
içi bir yüksek teknoloji çözü-
mü olarak öne çıkıyor. 

2023 yılında ise Drivepo-
int adında yeni bir garaj içi 
lastik inceleme çözümünü ve 
TPMS olarak bilinen lastik 
basınç sensörleri çözümümü-
zü pazara sunmayı hedefliyo-
ruz. Tüm bu çözümlerle anlaş-
malı filolarımızın kilometre 
başı maliyetlerini düşürmeyi, 

GOODYEAR yalnızca bir 
lastik üreticisi ya da satıcısı 
değil, müşterilerinin ihti-
yaçlarına yönelik çözüm ve 
hizmetler üreten bir çözüm 
ortağı olarak konumlanıyor. 
Anlaşmalı olarak çalıştığı fi-
lolarda da en düşük kilometre 
başı lastik maliyetini sağla-
mayı, filoların toplam sahip 
olma maliyetini kontrol altın-
da tutarak, sürdürülebilir bir 
operasyona ve tasarrufa odak-
lanmayı hedefliyor. Goodyear 
Fleet First ekipleri, filo lastik 
yönetimi, filo verimliliğini ar-
tırmak ve işletme maliyetleri-
ni azaltmaya yardımcı olmak 
için filoların uçtan uca tüm 
süreçlerine katkıda bulunmak 
üzere bunu Goodyear Total 
Mobility başlığı altında bir 
stratejiye dönüştürüyor. Go-
odyear Fleet First ekipleri, sü-
rücü güvenliğini inceleyerek, 
filonun verimliliğini arttırır-
ken, maliyetlerini azaltmak 

üzere takip ve kontrol süreç-
leri geliştiriyor. 

“Filoların operasyonel 
maliyetlerini düşürmeye, 

onlara verimlilik sunmaya 
devam edeceğiz”

Goodyear filo hizmetleri 
ile ilgili bilgi veren Goodye-
ar Türkiye Ticari Lastikler 
Direktörü Temel Doğanay 
şunları söyledi; “Goodyear, 
teknoloji yatırımlarında da 
sektörün öncüleri arasında 

yakıt tüketimlerini azaltma-
yı ve lastik bakım süreçlerini 
iyileştirmeyi ve şeffaflaştırma-
yı hedefliyoruz. Lastik hava 
basınçları bir lastik için takip 
edilmesi gereken en önemli 
konu. Goodyear olarak ger-
çekleştirdiğimiz detaylı saha 
analizlerinde filoların kul-
landıkları lastiklerde önemli 
boyutta düşük hava sorunu 
ile karşılaştık. Düşük havalı 
lastik kullanımı %4’e kadar 
akaryakıt tüketimini artırıp 
%15’e kadar lastik kilometre 
ömrünü düşürdüğünü biliyo-
ruz. Goodyear olarak, 2020 
yılında filo lastik yönetim 
sistemi olan TireOptix’i ha-
yata geçirdik. Google Play ve 
Apple Store’dan indirilebilen 
uygulamalar ile akıllı cihazlar 
üzerinden kullanılabilen Ti-
reOptix, lastik yönetiminde 
kullanabileceğiniz dijitalleşti-
rilmiş yenilikçi bir çözümdür. 
Akıllı raporlama olanakları 
ile filo müşterilerimizin ope-
rasyonel maliyetlerini düşür-
meye yardımcı olmayı, dijital 
uygulamalar ile teknik ekiple-
rin operasyonlarında verimli-
lik sağlamayı hedefliyoruz.”

MORNINGSTAR Sus-
tainalytics tarafından ger-
çekleştirilen değerlendir-
meler, Prometeon Tyre 
Group’un (PTG) sürdü-
rülebilirlik performansını 
ortaya koydu. PTG, değer 
zinciri boyunca sürdürü-
lebilirlik ilkelerine ilişkin 
aksiyonlarını anlamaya 
ve iyileştirmeye yardım-
cı olması amacıyla ESG 
(Çevresel, Sosyal ve Yö-
netişim) derecelendirme 
kuruluşu Morningstar 
Sustainalytics’i kurumsal 
sorumluluğunu değerlen-
dirmeye davet etti. 

Puan sıfıra ne kadar 
yakınsa şirketin o kadar 
iyi performans göster-
diği anlamını taşıyan 
derecelendirmeye göre 
göre Prometeon Tyre 
Group’un değerlendir-
mesi olumlu sonuçlar 
ortaya koydu ve grubun 
ESG Risk Derecelendir-
me puanı 100 üzerin-
den 14,9 oldu. Bu puan, 
PTG’yi hem otomotiv 
komponenti üreten şir-
ketler hem lastik üre-
ticileri arasında dünya 
sıralamasında en üst sıra-
larda konumlandırıyor. 

Morningstar Sustai-
nalytics, PTG’yi değer-
lendirirken Yönetim 

Kurulu tarafından onay-
lanan 2021 Sürdürü-
lebilirlik Açıklamasını 
esas alarak yönetişim, 
sosyal, çevresel ve eko-
nomik boyuttaki pa-
rametreleri inceledi. 
Değerlendirmeler sonu-
cunda Prometeon’un üç 
risk kategorisi (düşük, 
orta, yüksek) arasında 
düşük riske ve üç yöne-
tim düzeyi kategorisi (za-
yıf, orta, güçlü) arasında 
güçlü yönetim düzeyine 
sahip olduğu belirlendi.

Sürdürülebilirliğin 
somut örneği olan Pirel-
li markalı yeni nesil 02 
Serisi lastiklerin verim-
lilik potansiyeli artmaya 
devam ediyor.

PTG’nin, 2021’in 
dördüncü çeyreğinde 
Türkiye’deki üretim ka-
pasitesini artırma kararı 
neticesinde 40 milyon 
Euro’ya yakın ilave yatı-
rımla üretim kapasitesi 
1,8 milyon adedin üzeri-
ne çıkacak. 2022 yılının 
ilk yarısında ise Mısır’da-
ki fabrikaya teknolojik i-
yileştirmeler için yaklaşık 
30 milyon Euro tutarında 
yatırım yapılması onay-
lanmıştı. Bu yatırımlar 
sonucunda 02 Serisi las-
tiklerin üretimi artacak. 

Goodyear, sadece ürünleriyle değil, filolar için 
geliştirdiği lastik servisi çözümü, lastik bakımı 
ve lastik değişimlerinin önceden belirlenmesi 
ve otomatik olarak planlaması gibi filolara 
sunduğu sistematik hizmetleriyle de sektörde 
fark yaratıyor.

Goodyear Türkiye Ticari 
Lastikler Direktörü 

Temel Doğanay
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TICARI araçlar için orta ve ağır 
hizmet tipi tam otomatik şanzıman-
ların en büyük global üreticisi olan 
Allison Transmission, Fransız yolcu 
taşımacılığı firmalarının sürücü is-
tihdamını ve memnuniyetini destek-
lemek için Allison şanzımanları ter-
cih ettiklerine değindi. Fransız Cars 
Mouchet ve Losay Voyages şirketleri, 
bu sayede sürücü konforu ve güveni-
nin artmasının yanı sıra bakım ma-
liyetlerinin azaldığını da belirtiyor. 

130 şehirler arası ve şehir içi 
otobüsü ile Fransa’nın Doubs böl-
gesinde operasyonlarını sürdüren 
Cars Mouchet, Bourgogn-Franche-
Comté’nin düzenli bölgesel hatlarıy-
la birlikte öğrenci, turist ve personel 
taşımacılığını yürüten iki departma-
nıyla hizmet veriyor. Şirket, yakın 
zamanda Anadolu Isuzu Grand Toro 
dahil olmak üzere Allison şanzıman 
donanımlı araçları filosuna kattı. 

Hizmet bölgesi dahilinde 
İsviçre’nin zorlu ve engebeli güzer-
gahlarında da taşımacılık hizmeti 
sunması Cars Mouchet’i sürücü istih-
damı ve sadakatine öncelik vermeye 
yöneltti. Bu doğrultuda şirket, Alli-
son tam otomatik şanzımanlarla do-
natılmış bir filoya geçmeyi tercih etti. 

Cars Mouchet Operasyon Müdü-
rü David Mouchet; “Çok rekabetçi 
bir bölgede çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Allison tam otomatik şan-
zıman donanımının, hafif engelli 
olan çalışanlarımız da dahil olmak 
üzere tüm sürücülerimizin taleplerini 
karşıladığını kısa sürede fark ettik. 
Bu rekabet avantajı, özellikle zorlu 
yolculuklarda sürücülerimize gönül 
rahatlığıyla araç kullanma fırsatı ve-
riyor” dedi

Fransa, Seine-et-Marne bölgesin-
de hizmet veren Losay Voyages ise 
100 çalışanı ile yerel ve uluslararası 
turizm taşımacılığı, lokal ve okul hat-
ları için ulaşım sağlayan 90’dan fazla 
araç filosuna sahip. Losay Voyages, 
genellikle Paris’in iç banliyölerinde-
ki şirketlere daha çok ilgi duymaları 
nedeniyle önemli bir sorun olan sü-
rücü istihdamını ve sadakatini des-
teklemek için Allison tam otomatik 
şanzımanın sunduğu sürüş avantaj-
larından yararlanıyor. Sürücülerin 
Allison donanımlı bir aracın direksi-
yonuna geçtiklerinde daha atik, rahat 
ve kontrollü sürüş deneyimi yaşama-
ları sayesinde sürücü memnuniyeti-
nin artırılması sağlanıyor. Deneyimli 
sürücüler bile daha hassas kullanım, 
manevra kabiliyeti ve kullanım ko-
laylığından yararlanıyor.

Losay Voyages Teknik Direktörü 
Xavier Teijeiro, konuyla ilgili olarak, 
“Allison tam otomatik şanzıman do-
nanımı, gelişimimiz için çok önemli. 
Sürücü istihdamında bize rekabet a-
vantajı sunarak daha büyük bir sürücü 
havuzundan işe alım yapabilmemizi 

sağlıyor. Ayrıca Allison Transmission, 
Temsa LD SB 12 ve MD7 araçlarımı-
zın işletme maliyetlerinin kontrolün-
de büyük rol oynuyor.” dedi. 

Allison Transmission Fransa 
Bölge Satış Müdürü Stéphane Gon-
nand ise; “Önemli iki referans ope-
ratör olan Cars Mouchet ve Losay 

Konferans

D
av

et
lis

in
iz

!

360 LOJİ&TED

Kayıt ve bilgi için ;  

H
İL

T
O

N
 M

A
S

L
A

K

0 (212) 54 360 55    -    www.360cnp.com    -    info@360cnp.com

6.

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.

Toplu Taşımacılık Operatörleri 
Allison Şanzımanların
Avantajlarından Faydalanıyor

Voyages, Allison şanzımanın çok 
engebeli bölgelerde ve sıkışık yol-
larda ne kadar konforlu olduğunu 
birkez daha gösteriyor. Şanzımanla-
rımız, sürücülere cazip bir iş ortamı 
sağlanması ve aynı zamanda filonun 
genel maliyetlerinin yönetimi için 
avantajlar sunuyor” diye belirtti.
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ması bekleniyor. Ayrıca, te-
darikçiler de projeyle bağlan-
tılı olarak 1 milyar dolardan 
fazla yatırım yapacak.

Hyundai Motor Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Eu-
isun Chung ise kurulacak fab-
rika ile ilgili olarak; “Bugün 

Yeni Peugeot e-308’in tasa-
rımı hem Peugeot DNA’sına 
hem de dinamik ve üst sınıf 
dünyasına dayanıyor. Uzun 
ön kaput, silueti güzelleşti-
riyor. Ayrıca markanın yeni 
logosu, ızgaranın ortasında 
gururla sergileniyor. Mima-
rinin genel optimizasyonu, 
iç mekan ferahlığına katkı 
sağlıyor. Önde, aslan dişi im-
za far tasarımı, 308’i Peugeot 
ailesine kusursuz bir şekilde 
entegre ederken Matrix LED 
farları çerçeveliyor. Benzer 
şekilde arkadaki üçlü aslan 
pençesi LED stop lambaları 
da marka aidiyetine vurgu 
yapıyor. Yeni 18 inçlik alü-
minyum alaşım jantlar, yeni 
Peugeot 308’in tamamen e-
lektrikli versiyonları için özel 

sinde siber güvenliğe ilişkin 
yasal belgelerin yayınlanması-
nın ardından başladı. Söz ko-
nusu raporlar 63 ülkeyi kap-
sayan BM Komisyonu WP.29 

KASPERSKY, güvenli 
çözümler geliştirmek için 
platformu olan Kaspers-
kyOS işletim sistemine 
dayalı Kaspersky Auto-
motive Secure Gateway’i 
(KASG) geliştiriyor. Ağ 
geçidi, ARM mimarisine 
sahip bir aracın telematik 
veya merkezi ünitesine ku-
rulabiliyor. Böylece araba-
yı bilgisayar korsanlığına 
karşı koruyacak, hem ağ 
geçidinin hem de araba-
nın elektronik bileşenle-
rinin uzaktan güvenli bir 
şekilde güncellenmesini 
sağlayacak, arabanın dahi-

landırma konusunda nasıl 
zorunlu hale getirmeye ha-
zır olduğunu gösteren bir 
örnektir. BM Komisyonu 
WP.29’un yasal taleple-
ri, otomotiv sektöründe 
bilgi güvenliği pazarının 
gelişimine ciddi bir ivme 
kazandırmıştır. Yeni yö-
netmeliğin gerekliliklerini 
analiz ederek ve internete 
bağlı araçlar için bir tehdit 
modeli oluşturarak Kas-
persky Automotive Secu-
re Gateway’i geliştirmeye 
başladık. Birçok üreticinin 
gelişimimizle ilgilenmesini 
bekliyoruz” dedi.

HYUNDAI Motor Grubu, 
mobilite alanındaki çalışma-
larına ve yatırımlarına tüm 
hızıyla devam ediyor. Sürek-
li olarak yeni bir teknoloji 
ve gelecek planları paylaşan 
Hyundai, şimdi de 5,5 mil-
yar dolarlık yeni bir tesis ya-
tırımını duyurdu. Hyundai 
ve gruptaki diğer markaları 
yakından ilgilendiren bu özel 
yatırım sayesinde elektrikli 
araçların üretim kapasitesi de 
artmış olacak. 

Hyundai, “Hyundai Mo-
tor Group Metaplant Ame-
rica” adını verdiği batarya 
fabrikasıyla, özellikle Ame-
rika pazarını domine etme-
ye hazırlanıyor. Yapılan bu 
yatırım sayesinde EV araçlar 
daha istikrarlı bir şekilde üre-
tilecek ayrıca, tedarik zinci-

ELEKTRIKLI 308 (Peu-
geot e-308), donanım sevi-
yesine bağlı olarak 115 kW 
(156 HP) güç üreten ve 400 
km’nin üzerinde (WLTP 
standardı) menzile sahip ye-
ni bir elektromotorla satışa 
sunulacak. 

Yeni Peugeot 308 modeliy-

rinde de önemli bir gelişme 
kaydedilecek. Hyundai, kur-
mayı planladığı bu fabrikayla 
beraber birkaç yıl içinde 8 
bin 100’den fazla iş kolu da 
yaratmış olacak. Yeni fabri-
kanın 2025’in ilk yarısında 
ticari olarak üretime başla-

le birlikte gerek tasarım gerek 
sürüş dinamikleri ve tekno-
lojik özellikler bakımından 
eşsiz bir deneyim sunan Peu-
geot, 2023 yılından itibaren 
de aynı modelin elektrikli 
versiyonunu ülkemizde satışa 
sunarak çıtayı daha da yük-
seltmeyi amaçlıyor.

li ağından günlük dosyaların 
toplanmasına ve bunların 
güvenlik izleme merkezine 
gönderilmesine izin verecek.

Süreç otomotiv endüstri-

otomobil üreticisi olmanın ö-
tesinde, dünyanın önde gelen 
mobilite çözümleri sağlayıcısı 
olmak istiyoruz” dedi. 

Hyundai, global olarak 
2030 yılına kadar yılda 3 
milyondan fazla tamamen 
elektrikli (BEV) araç satma-
yı hedefliyor. Güney Koreli 
marka, bu hedefi gerçekleş-
tirmek için istikrarlı bir EV 
tedariği oluştururken aynı 
zamanda global bir EV üre-
tim ağı kurmayı da planlı-
yor. Hyundai, yeni batarya 
fabrikasıyla beraber Ame-
rika’daki ilk üç EV sağlayı-
cısından biri olarak gözünü 
zirveye dikmiş durumda. 
Bu bağlamda; kurulacak 
yeni fabrikada üst düzey bir 
müşteri deneyimi için EV 
ekosisteminin tüm unsurla-

rını organik olarak birbiri-
ne bağlayacak. Hyundai’nin 
Georgia’daki yeni tesisi, yük-
sek düzeyde birbirine bağ-
lantılı, otomatikleştirilmiş 
ve esnek bir üretim sistemi-
ne sahip olacak. Tüm üretim 
süreçleri, sipariş toplama, 
tedarik ve lojistik, yapay ze-
ka kullanılarak kontrol edi-
lecek ve böylelikle yenilikçi 
üretim sistemi, insan ve ro-
botik işgücünü en iyi şekilde 
koordine etmiş olacak.

elektrikli otomobillerimiz 
sınıfının en iyisi olarak kabul 
ediliyor ve bu yatırımla bera-
ber elektrifikasyon, güvenlik, 
kalite ve sürdürülebilirlikte 
dünya lideri olmaya kararlı-
yız. Hyundai Motor Group 
Metaplant America ile bir 

olarak geliştirildi. Bu jant, ö-
zellikle aerodinamik verimli-
liği ve performansı optimize 
etmek için tasarlandı.

400 km’lik menzil yeni 
nesil bataryadan güç alıyor

Yeni Peugeot e-308, anlık 
hızlanma tepkileri sağlayan 
115 kW (156 HP) güç ve 
ilk hareket anından itibaren 
260 Nm tork değerine sahip 
yeni, tamamen elektrikli bir 
motorla satışa sunulacak. 
Yeni motor sayesinde e-308, 
sessiz, titreşimsiz ve CO2 
emisyonu olmayan bir sürüş 
sunuyor. Peugeot e-308’deki 
şanzıman, menzili optimize 
ederken, elektromotorlara 
özgü, anlık tepki ile yüksek 
performans seviyesini ko-
ruyor. Batarya da yeni nesil 

tarafından hazırlandı. Belge-
lerin bazıları 2022’de yürür-
lüğe girdi. Yasal çerçeve, oto-
mobiller için yeni sistemlerin 
Güvenli Tasarım ilkesine göre 
tasarlanması ve geliştirilmesi 
gerekliliğini şart koşuyor. Bu, 
güvenliğin tasarım ve geliş-
tirme aşamasında çözümlere 
dahil edilmesi gerektiği an-
lamına geliyor. Kaspersky bu 
ilkeyi kendi Siber Bağışıklık 

işletim sistemi olan Kaspers-
kyOS ile sağlıyor.

KasperskyOS İş Birimi 
Başkanı Andrey Suvorov, “İn-
ternete bağlı otomobillerdeki 
güvenlik sorunları bugün o 
kadar önemli bir konudur ki, 
uluslararası kuruluşlar düze-
yinde tartışılıyor. Bu, çözüm 
için sektörün kendisinin nasıl 
siber güvenlik uzmanlarına 
geldiğini ve onları sertifika-

Hyundai’den Yeni Batarya Fabrikası

Elektrikli Peugeot e-308 2023’te Türkiye’de

Kaspersky İnternete Bağlı Otomobilleri Koruyacak

Hyundai, yaklaşık 
olarak 5.5 milyar 
dolarlık bir yatırımla 
Amerika’da yepyeni 
bir tesis açıyor. 
Fabrika, 2025 yılında 
hizmet vermeye 
başlayacak ve yıllık 
üretim kapasitesi ise 
300 bin adet olacak.

Kaspersky akıllı araçlar için yeni BM Siber 
Güvenlik Gereksinimlerini karşılamasına 
yardımcı olacak bir otomotiv ağ geçidi 
geliştirdiğini duyurdu.

bir kimyaya sahip, 54 kWsa 
yüksek voltajlı (51 kWsa kul-
lanım) bir batarya kullanılı-
yor. Yüzde 80 Nikel- yüzde 
10 Mangan- yüzde 10 Kobalt 

içeren yeni bir kimyasal bile-
şime sahip batarya, 400 volt 
ile çalışıyor ve WLTP proto-
kolüne göre 400 km’ye kadar 
menzile imkân sağlıyor. 
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KILIÇ Grup, yurtiçi nakliye 
alanında kullanacağı 150 adet 
Mercedes-Benz Actros çekici-
yi teslim alırken, Alp Özler ise 
filosuna 150 adet Mercedes-
Benz Kamyon ekledi.

Kılıç Grup, yurtiçi nakliye 
alanında kullanacağı 150 adet 
Mercedes-Benz Actros çekiciyi 
teslim aldı. Şirket, Mercedes-
Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda üretilen yeni 
araçlarını konteyner, demir 
çelik ve dökme yük nakliyesi 
alanlarında kullanacak. 

Mercedes-Benz Kamyon 
Finansman’ın kredi desteği 
ile Mercedes-Benz Türk bayi-
si Koluman Motorlu Araçlar 
tarafından satış işlemleri ya-
pılan araçlar; Mercedes-Benz 
Türk İcra Kurulu Başkanı Süer 
Sülün, Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Pazarlama ve Satış Di-
rektörü Alper Kurt, Mercedes-
Benz Türk Kamyon Filo Satış 
Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel 
ve Koluman Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Üyesi Ali 
Saltık tarafından Kılıç Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı Ay-
han Kılıç ve Kılıç Grup Yöne-

tim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Taner Kılıç’a teslim edildi. 

Mercedes-Benz Türk Kam-
yon Pazarlama ve Satış Di-
rektörü Alper Kurt törende 
yaptığı konuşmada şu ifadeleri 
kullandı: “Uzun yıllardır güç-
lü bağlarımız olan çok değerli 
müşterilerimizden Kılıç Grup’a 
150 adet Mercedes-Benz Act-
ros teslimatını gerçekleştiriyor 
olmaktan çok mutluyuz. Kı-
lıç Grup’un yeni yatırımında 
tercih ettiği Mercedes-Benz 
Actros ürün ailemiz; sürekli 
güncellenen güvenlik dona-
nımları, artırılmış kabin ve sü-
rüş konforu ve düşük işletme 
maliyeti ile yıllardır Türkiye 
kamyon pazarının en çok ter-
cih edilen modellerinden biri 
olmayı sürdürüyor.  Bu kıymet-
li iş ortaklığına yakışır kalite ve 
donanımlara sahip, sektörün 
tüm beklentilerini karşılayacak 
şekilde Aksaray Fabrikamızda 
yerli ürettiğimiz Actros çekici 
ailemiz, pazarda öncü konu-
munu her geçen gün daha da 
sağlamlaştırıyor. Bu büyük 
teslimatta emeği geçen tüm 
satış ekibimize, değerli bayimiz 

Koluman Motorlu Araçlar’a, 
proje finansmanında büyük 
emeği bulunan, filo satışlarının 
vazgeçilmezi Mercedes-Benz 
Kamyon Finansman’a ve ter-
cihlerini bizden yana kullanan 
dostumuz, partnerimiz, marka 
elçimiz Kılıç Grup’a teşekkür-
lerimi sunuyorum.”

Kılıç Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Kılıç ise, “Gerek 
kamu gerekse özel sektörde im-
za attığımız başarılı çalışmalar 
ve gerçekleştirdiğimiz önemli 
yatırımlarla, Kılıç Grup bugün-
kü güvenilir ve saygın konumu-
na ulaştı. Merkezi Kocaeli’nde 
bulunan şirketimiz, Karadeniz 
Ereğli, Karabük, Hatay Dört-
yol ve Türkiye’nin çeşitli bölge-
lerinde Kılıç Grup olarak faali-
yetlerine devam ediyor. Birçok 
kriteri değerlendirdikten sonra 
gerçekleştirdiğimiz araç alımın-
da, tercihimizi uzun yıllardır 
iş birliği yaptığımız Mercedes-
Benz Türk’ten yana yapmış ol-
maktan dolayı mutluyuz. Sahip 
olduğu teknoloji, sürüş güven-
liği, konforu ve ekonomik sürüş 
avantajları nedeniyle Mercedes-
Benz’in Arocs ve Actros mo-

dellerinde olmak üzere 2022 
yılında 150 adet aracı filomuza 
ekledik” diye konuştu.

Koluman Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Üyesi 
Ali Saltık da şunları söyle-
di: “Mercedes-Benz Kamyon 
Finansman’ın sağladığı uygun 
kredi şartları ile yeni araçlarını 
teslim alan Kılıç Grup, filosu-
na eklediği 150 adet Mercedes-
Benz Actros çekici ile müş-
terilerine sunduğu hizmet 
kalitesinde çıtayı bir üst seviye-
ye taşıyacak. Konfor, güvenlik, 
düşük yakıt tüketimi ve uzun 
bakım aralıkları ile sektörde 
fark yaratan Mercedes-Benz 
Actros ailesinin, Kılıç Grup’a 
çok önemli avantajlar sağlaya-
cağına inanıyorum”

Alp Özler yeni araçları için 
Mercedes-Benz’in Actros, 

Arocs ve Atego modellerini 
tercih etti

Alp Özler Grup; grup bün-
yesinde yer alan Alp Özler 
Uluslararası Lojistik ve Yılnak 
A.Ş. firmalarının yurt içi nak-
liye, uluslararası nakliye, proje 
taşımacılığı ve ağır nakliye ala-
nında kullanacağı yeni araçları 

için Mercedes-Benz’in Actros, 
Arocs ve Atego modellerini 
tercih etti. Alp Özler, büyük 
bir kısmı Mercedes-Benz Türk 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 
üretilen toplam 150 adet kam-
yonu Mercedes-Benz Kamyon 
Finansman’ın kredi desteği ile 
filosuna ekledi. 

Teslimatları tamamlanan 
araçlar için 23 Kasım 2022 
tarihinde İstanbul’da düzen-
lenen törene; Mercedes-Benz 
Türk Kamyon Pazarlama ve 
Satış Direktörü Alper Kurt, 
Mercedes-Benz Kamyon Fi-
nansman CEO’su Gökmen 
Onbulak, Mercedes-Benz 
Türk Kamyon Filo Satış 
Grup Müdürü Yusuf Adıgü-
zel, Mercedes-Benz Kamyon 
Finansman Pazarlama ve 
Kamyon Satış Müdürü Onur 
Sağdıç, Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Filo Satış Koordina-
törü Mesut Vatansever, Has-

mer Otomotiv Genel Müdür 
Yardımcısı Fatih Mehmet 
Ulçay, Hasmer Otomotiv 
Kamyon Satış Müdürü Burak 
Ödül, Gelecek Otomotiv Di-
rektörü Serdar Ulağ, Gelecek 
Otomotiv CEO Bekir Ko-
man, Gelecek Otomotiv Filo 
Müdürü Yusuf Odabaş, Alp 
Özler Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Dursun Gece, Alp 
Özler İstanbul Bölge Müdürü 
Ali Osman Yücel, Alp Özler 
Grup Genel Müdür Yardımcı-
sı Ceyhun Gece, Yılnak Genel 
Müdürü Ömer Gece ve Alp 
Özler Filo 2. El Genel Müdü-
rü Kaan Gece katıldı.

Mercedes-Benz Türk Kam-
yon Filo Satış Grup Müdürü 
Yusuf Adıgüzel, “Uzun yıllar-
dır güçlü bir iş birliği içerisin-
de olduğumuz Alp Özler, en 
önemli araç yatırımlarından 
birinde Mercedes-Benz Türk’ü 
tercih ederek Actros, Arocs ve 
Atego modellerimizden olu-
şan toplam 150 aracı filosuna 
ekledi. Bu teslimatın 2022 yı-
lında yurt içi nakliye sektörü-
ne gerçekleştirilen en yüksek 
adetli teslimatlardan biri ol-
ması bizim açımızdan ayrı bir 
önem taşıyor. Son teknolojiye 
sahip araçlarımızla Alp Özler 
Grup’un hizmet kalitesini bir 
adım daha öteye taşıyacağını 
düşünüyorum” dedi.

Alp Özler Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Dursun Gece 
ise, “Türkiye’nin önde gelen 
firmalarıyla imza attığımız 
uzun süreli ve başarılı çalış-
maların yanında gerçekleştir-
diğimiz önemli yatırımlarla 
bugünkü konumumuza ulaş-
mayı başardık. Firma olarak, 
yaptığımız yatırımlardan önce 
çok ciddi araştırmalar ger-
çekleştiriyoruz. Bu kapsamda 
yaptığımız değerlendirmeler 
sonucunda da sahip olduğu 
teknoloji ve ekonomik avan-
tajlar nedeniyle uzun yıllardır 
çalıştığımız Mercedes-Benz 
marka araçları tercih ettik. 
Önceden sahip olduğumuz 
güvenli, sağlam ve kaliteli 
araçlardan da bildiğimiz gibi 
Mercedes-Benz’in sunduğu 
performans ve sağladığı dü-
şük yakıt tüketiminin yanı 
sıra; yaygın servis hizmetin-
den yararlanabilmemiz ve 
satın aldığımız kamyonların 
ağırlıklı olarak Aksaray Kam-
yon Fabrikası’nda üretilmesi 
de tercihimizde etkili oldu. 
Bu önemli iş birliğinin ger-
çekleşmesinde emeği geçen 
Mercedes-Benz Türk, Has-
mer Otomotiv ve Gelecek 
Otomotiv’in değerli yönetici 
ve çalışanlarına teşekkür edi-
yorum” diye konuştu. 

Mercedes-Benz Türk Dev
Teslimatlarda Hız Kesmiyor
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TIRSAN, Şaheser Grup 
bünyesinde yer alan Nüans 
Lojistik’e 20 adetlik Tırsan 
Multi Ride siparişinin ilk 10 
adetlik partisini teslim eder-
ken, Hanlar Lojistik filosunu 
10 adet Tırsan Tenteli Perdeli 
Multi Ride ile güçlendirdi.

Ar-Ge yetkinliği ve üretim 
gücü ile taşımacılığın her sek-
töründeki müşterilerinin ihti-
yaçlarını tam karşılayan Tırsan, 
Adapazarı fabrikasında tesli-
matlarına devam ediyor. Tır-
san, Nüans Lojistik’e 20 adetlik 
Tırsan Multi Ride siparişinin 
ilk 10 adetlik partisini teslim 
etti. Tırsan’ın gerçekleştirdi-
ği teslimat törenine; Şaheser 
Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdi Çapar ve Tırsan Treyler 
Satış Yönetici Recep Öndal 
Demirci katılım gösterdi.

Şaheser Grup Yönetim Ku-
rulu Başkanı Erdi Çapar ger-
çekleştirilen teslimat töreninde 
yaptığı konuşmada; “Firma 
olarak sektöre hızlı bir giriş 
yaptık, hedefimiz Avrupa’nın 
çeşitli noktalarına karayolu 
taşımacılık hizmetimizi geliş-
tirmek. Güvenli taşımacılık 
denilince aklımıza tek bir gü-
venilir üretici geldi o da lider 
Tırsan. Bunun içinde filomuzu 
Tırsan’ın araçları ile güçlendi-

ANADOLU Isuzu’nun 
yetkili satıcılarından En-
ke Otomotiv, İstanbul’un 
önde gelen taşımacılık şir-
ketlerinden Ofses Turizm’e 
15 adet Novo Lux midibüs 
satışını gerçekleştirdi. Her 
zaman Isuzu kalitesi ve sağ-
lamlığını tercih eden Ofses 
Turizm, 2018 yılında 15 
adet Novo Lux’u filosuna 
dahil etmişti. Düşük yakıt 
tüketimi, konforu ve satış 
sonrası hizmetlerden aldı-
ğı memnuniyetten dolayı 
son tercihiyle birlikte top-
lam Novo Lux sayısını 30 
adete yükseltti. 

Araçların teslimatı için 
Ofses Turizm, Anadolu 
Isuzu ve Enke Otomotiv 
yetkilileri 7 Ekim 2022 
Cuma günü Anadolu Isu-
zu Şekerpınar fabrikasında 
bir araya geldiler. Geniş 
katılımlı teslimat törenine 
Ofses Turizm’den Yöne-
tim Kurulu Başkanı Metin 
Sesli, İcra Kurulu Üyesi 
Emirhan Şahinoğlu ve Ge-
nel Müdür Hakan Gedik, 
Okyanus Kolejleri  İcra 

rerek, müşterilerimize ihracat 
ve ithalat alanında güvenli taşı-
macılık hizmeti sağlayabilece-
ğiz. Tırsan araçları ile müşteri-
lerimizin değişen ihtiyaçlarına 
doğru zamanda cevap vererek, 
hızlı ve sonuç odaklı alternatif 
çözümler sunacağız. Filomuza 
kattığımız Tırsan’ın verimlilik 
odaklı Multi Ride araçları sa-
yesinde müşterilerimize sundu-
ğumuz hizmetin kalitesini ve 
sektördeki rekabet gücümüzü 
sürekli artıracağız. Ayrıca, 
Tırsan araçları, uzun yollar-
da bize hem yakıt tasarrufu 
sağlıyor hem de sağlamlığıyla 
bize güven veriyor. Bundan 
dolayı Müşterilerimize kalite-
li ve hızlı hizmet vermek için 
araç tercihlerinde her zaman 
Tırsan’ı tercih edeceğiz.” ifade-
lerini kullandı. 

Müşterilerinin ihtiyaçları 
doğrultusunda geliştirdiği en 
geniş ürün gamıyla sektöre yön 
veren ve lojistik firmalarının ilk 
tercihi olmaya devam eden Tır-
san, Hanlar Lojistik’e 10 adet 
Tırsan Tenteli Perdeli Multi 
Ride treyler teslim etti.

Teslimat törenine; Hanlar 
Lojistik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Erhan Cantürk, Tırsan 
Treyler Satış Koordinatörü Er-
tuğrul Erkoç ve Tırsan Treyler 

Kurulu Üyesi Furkan Özbey, 
Genel Müdür Lokman Demi-
ray, Genel Müdür Yardımcısı 
Bekir Mazman ve Isuzu Enke 
Bayi sahibi  Kerim Civelek’in 
yanı sıra; Anadolu Isuzu’dan 
Ticari Fonksiyonlar Grup 
Direktörü Hakan Kefoğlu, 
Yurt İçi Satış Direktörü Yusuf 
Teoman, Otobüs Satış Müdü-
rü Murat Küçük, Bayi Kanalı 
Yöneticisi Ferhat Sancaklı ve 
Bayi Kanalı Sorumlusu Emin 
Günışık katıldılar.

Faaliyetlerine 2004 yılında 
personel ve öğrenci taşımacı-
lığı sektöründe başlayan Of-
ses Turizm, bugün tahditli ve 
tahditsiz taşımacılık alanında-
ki tecrübesiyle özellikle okul 
servisi alanında profesyonel 
bir kadrolaşmaya sahip olarak 

Satış Temsilcisi Can Acar katı-
lım gösterdi.

Teslimat töreninde açıklama-
larda bulunan Yönetim Kurulu 
Başkanı Erhan Cantürk, “2004 
yılında İzmir’de kurulan 18 yıl-
lık bir firmayız, müşteri talep 
ve ihtiyaçlarının sürekli değiş-
tiği, teknolojinin hızla geliştiği, 
bilginin ekonomik boyutunun 
artığı günümüz rekabet orta-
mında, sunduğumuz ve sunaca-
ğımız taşımacılık ile ilgili talep 
ve beklentileri en üst kalite kar-
şılamak temel ilkemiz. Firma 
olarak, yurt içi ve yurt dışı ta-
şımalarımızda temel amacımız 
araç filomuzu ve hizmet yelpa-
zemizi genişleterek, müşterileri-
mizin isteklerine eksiksiz cevap 
vermektedir. Bundan dolayı, 
araç yatırımlarında ilk tercihi-
miz her zaman Tırsan olmuştur. 
Tırsan Tenteli Perdeli Multi 
Ride araçları operasyonlarımı-

Türkiye’nin 16 ilinde 67 
Kampüs’ de 30 bin  öğren-
ciye servis hizmeti sağlıyor.

Anadolu Isuzu’nun en 
çok beğenilen ve tercih edi-
len midibüs modelleri ara-
sında yer alan Isuzu Novo 
Lux, kalite, konfor ve yakıt 
ekonomisi ön planda tutu-
larak geliştirildi. 7,3 metre 
uzunluğa sahip olan Novo 
Lux, 190 HP Isuzu motoru 
ve Isuzu manuel kontrollü 
şanzımanı ile uzun bir kul-
lanım ömrünün yanı sıra 
yatırımcısına ve işletmeci-
sine düşük bakım maali-
yet avantajı sağlıyor. Novo 
Lux, iç tasarımı ve standart 
olarak sunduğu donanım-
lar ile daha yüksek bir kon-
for sunuyor. 

zın esnekliğini destekler şekilde 
tasarlanmış ve en kaliteli sağlam 
şekilde üretilmiştir. Araçlar, yük 
güvenliğini tam sağlıyor, yük-
leme ve bağlama sırasında da 
esneklik sunuyor. Böylece ope-
rasyonel işlerimizde maksimum 
verimlilik sağlıyoruz, yurt içi ve 
yurt dışındaki iş ortaklarımıza 
hızlı ve kaliteli hizmet sunuyo-
ruz” açıklamasında bulundu.

Tırsan Treyler Satış Koor-
dinatörü Ertuğrul Erkoç da 
teslimat töreninde bir konuş-
ma yaparak, “Hanlar Lojistik’e 
teslimatını gerçekleştirmiş ol-
duğumuz Tırsan Perdeli Multi 
Ride araçları, çift süspansiyon 
sistemi ile ayarlanabilir be-
şinci teker yüksekliğine sahip 
olup farklı çekicilerde de kul-
lanılabilmektedir. Bu sayede 
müşterimiz, operasyonlarında 
esneklik ve verimlilik sağlaya-
bilecektir. Treylerde bulunan 

konfor vadediyor. Toplu ta-
şıma araçları alanındaki 60 
yıla yakın deneyimimiz ile 
geliştirdiğimiz Centro, top-
lu ulaşımda çağdaş şehirlerin 
vazgeçilmezi olacak” dedi. 

6,6 metre uzunluğunda-
ki Otokar Centro, geniş ve 
ferah iç mekanı ile dikkat 
çekiyor. Belediyeler ve halk 
otobüsleri kooperatifleri 
için geliştirilen araç, Euro 6 
emisyon seviyesini sağlayan 
çevreci motoru, üstün per-
formansı ile dik yokuşları 
zorlanmadan tırmanırken, 
düşük işletme giderleriyle 
tasarruf sağlıyor. 11 sabit, 6 
katlanır koltuklu araçta 14 
ayakta yolcu taşınabiliyor. 
Basamaksız girişe imkan 
sağlayan alçak tabanlı göv-
de tasarımı, engelli rampası 
ile tüm yolcular araç içerisi-
ne kolayca biniyor ve rahat 
koltukları sayesinde konfor-
la seyahat ediyor. Otokar 
Centro, teknolojisi ve yük-
sek güvenlik donanımı ile 
hem yolcusuna hem de sürü-
cüsüne güven veriyor. 

katıldı. Balıkesir’in mevcut 
filosunu güçlendirecek olan 
araçlar, Ayvalık-Edremit 
Körfez hattı bölgesi ile mer-
keze yakın ilçe hatlarında 
kullanılacak. 

Törende konuşan Balıke-
sir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz, manevra 
kabiliyeti yüksek, bölgenin 
şartlarına uygun, yolcu iniş-
binişinin kolay olduğu, ergo-
nomik bir araç ihtiyacına is-
tinaden Otokar Centro’nun 
tercih edildiğini belirtti. 

Otokar Centro’nun Ba-
lıkesirlileri taşıyacak olma-
sından dolayı heyacan ve 
mutluluk duyduklarını be-
lirten Otokar Ticari Araçlar 
Kamu Satışları Direktörü 
Mahir Özşeker “Centro, yol-
cu taşıma kapasitesi ve üstün 
manevra kabiliyetiyle Avru-
pa normlarının en yenilikçi 
aracı. Hesaplı yatırım mali-
yeti, düşük işletme giderleri 
ile kullanıcısına sağladığı 
tasarrufun yanı sıra Centro, 
yüksek performansı, alçak 
tabanı ve geniş iç hacmi ile 

BÜYÜK ŞEHIR LER IN 
toplu taşımadaki öncelikli 
tercihi olan Otokar, geç-
tiğimiz aylarda kazandığı, 
Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. 
tarafından açılan ihale kap-
samında 25 adet Otokar 
Centro’yu Balıkesir Büyük-
şehir Belediyesi’ne teslim 
etti. Edremit Otogarı’nda 
düzenlenen törenle hizmete 
alınan 6,6 metre uzunluğun-
daki Centro’lar Balıkesir’in 
toplu taşımasına yeni bir so-
luk getirecek. 

Gerçekleşen teslimat tö-
renine, Balıkesir Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, Edremit Kayma-
kamı Ahmet Odabaş, ilçe 
belediye başkanları, Balıke-
sir Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Mehmet Akif Şencan, Ula-
şım Planlama ve Raylı Sis-
temler Daire Başkanı Nu-
rullah Erel, Balıkesir Toplu 
Taşıma A.Ş. Genel Müdürü 
Atınç Akıncı ve Otokar Ti-
cari Araçlar Kamu Satışları 
Direktörü Mahir Özşeker 

patentli K-Fix yük bağlama 
sistemi sayesinde iş ortağımız, 
yüklerini güvenli şekilde taşı-
yabilecektir. Öte yandan aracın 
şasi ve çelik aksamlarının çinko 
tri-elektron metoduna göre ka-
taforez (KTL) kaplamalı oluşu 
sayesinde araç, 10 yıl pas yü-
rümezlik garantisi altındadır. 
Hanlar Lojistik ile sürdürdü-
ğümüz başarılı iş birliğimizin 
uzun yıllar devam edeceğine 
inancımız tam” dedi.

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

Tırsan Tenteli Perdeli Multi 
Ride treylerler, yükün emni-
yetli şekilde taşınabilmesi için, 
televre üzerindeki her biri 2,5 
ton kapasiteli toplam 236 fark-

lı noktadan bağlantı yapma-
ya olanak sağlayan K-Fix yük 
güvenlik sistemine ve Code 
XL yük emniyet sertifikasına 
sahiptir. Öte yandan aracın, 
şasi ve çelik aksamları çinko 
tri-elektron metoduna göre ka-
taforez (KTL) kaplamalıdır.

Mekanik çatı kaldırma sis-
temi sayesinde; 5 farklı iç net 
opsiyonu, hızlı yükleme ve 
boşaltma kolaylığı sunan Tır-
san Tenteli Perdeli Multi Ride, 
yan kayar perde ve kayar çatı 
özelliği sayesinde müşterileri-
ne maksimum verimliliği sun-
maktadır. 7,2 ton forklift aks 
yüküne dayanıklı tabanı saye-
sinde, rampa yüklemelerinde 
maksimum taban dayanımı 
sağlamaktadır. Tırsan Tenteli 
Perdeli Multi Ride, Gümrük 
Mevzuatı kurallarına tam uyu-
mu ile uluslararası yük taşıma-
cılığı gerçekleştiren müşterimiz 
için doğru çözümdür.

Filolar Tırsan İle Genişlemeye Devam Ediyor

Enke Otomotiv’den Ofses
Turizm’e Midibüs Teslimatı

Otokar Centro
Balıkesirlilere 
Hizmet Verecek
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Ticaret Bakanı Bakan Mehmet Muş:
“Taşıma Belgesi Kotaları Kaldırılmalı”

arzın kısıtlı olmasına karşın peraken-
de pazarındaki talep artışı dikkat çe-
kerken, hem dolar hem avro bazında 
perakende kiralarında artış yaşanıyor.

2022 yılının üçüncü çeyreğinde 
yatırımcıların boş mağaza bulmak-
ta zorlanmalarına rağmen büyüme 
stratejilerini devam ettirdikleri göz-

baskı oluşturmaya devam ederken, 
kırılan tedarik zincirleri ve düşen 
üretim hacminin yanı sıra Rusya’dan 
Avrupa’ya gaz akışının kesilmesiyle 
enerji maliyetlerinin artması tüm 
dünyada enflasyon ve durgunluk en-
dişesini arttırdı.

2022 yılının üçüncü çeyreğinde, 

CUSHMAN & Wakefield’ın ofis, 
perakende, sanayi ve lojistik sektör-
lerine yönelik hazırladığı ‘Türkiye 
Gayrimenkul Pazar Analizleri 2022 
3’üncü Çeyrek’ raporu yayımlandı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 
ve pandemi sonrası dönemin et-
kileri dünya ekonomisi üzerinde 

Uluslararası Şirketlerin 
Lojistik Alanında
Türkiye Yatırımları Artıyor

nan iyileşme ve ivmelenme neticesin-
de alışveriş merkezleri doluluk oran-
larında ciddi artış gözlemlenmesine 
rağmen, ciro artışlarına paralel ola-
rak girdi maliyetlerinin de artması 
sektördeki bu iyileşmeyi yavaşlatıyor.

Geleneksel perakende markaları 
e-ticaret ve dijital ortamlarda ken-
dilerini gösterirken; dijitalde doğup, 
büyüyen markaların ise inovatif tasa-
rımlarla fiziki mekanlarda yerlerini 
almaya başladığı görülüyor. Pandemi 
sonrasında değişen dünya ile birlikte 
şekillenen perakende sektöründeki 
çift yönlü bu dönüşümün devam et-
mesi bekleniyor.

Lojistik kira artışları 
sürekliliğini korurken, 

talep artıyor
Depo alanı kiralama faaliyetleri 

üçüncü çeyrekte yaklaşık 100 bin 
700 m² olarak gerçekleşti. Mevcutta 
nitelikli depo arzı kısıtlı olup, kulla-
nıcılar tarafından büyük kapalı ala-
na sahip depolara olan talep artıyor. 
2021 yılından itibaren yükselişte 
olan birincil kiralar, bu çeyrekte de 
geçen çeyreğe oranla yüzde 20.4 ar-
tarak 3 kez üst üste artış yakaladı. Bu 
bağlamda arz sıkıntısı ve giderek ar-
tan talep karşısında kısa-orta vadede 
birincil kiraların artışını devam etti-
receği öngörülüyor.

Rusya-Ukrayna savaşının başlama-
sının ardından bu bölgede yer alan 
birçok üretici Türkiye’yi merceğine 
aldı. Özellikle bu şirketlerin ihracat 
hacimleri fazla olduğundan serbest 
bölgelerde yer alan lojistik ve sanayi 
alanlarına talepleri diğer bölgelere 
oranla daha fazla. Kara lojistiği için 
konum itibariyle Avrupa’ya erişim 
avantajı olan bölgelerdeki sanayi ve 
lojistik alanlarına olan talepte hare-
ketlilik kazanmıştır ve orta vadede 
bu hareketliliğin artması bekleniyor.

Lojistik maliyetlerinin artması ile 
çözüm arayışı içerisinde olan ulus-
lararası yatırımcılarının Türkiye ya-
tırımları devam ederken, otomotiv 
şirketlerinden sonra yalıtım ve ka-
ğıt-çimento alanlarında da faaliyet 
gösteren ulusal şirketler yatırımlarını 
büyüterek Anadolu’nun çeşitli ille-
rinde üretim yapmaya hazırlanıyor.

2022 yılının üçüncü çeyreğinde 
İstanbul ofis pazarında genel arz 
6,46 milyon m² olarak aynı seviye-
de kalırken, yılın ilk üç çeyreğinde 
toplam kiralama işlemi 350 bin 582 
m²’ye ulaşarak bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 2 katı oranında artış 
gösterdi.  Kiralama işlemlerinin yüz-
de 95 oranında büyük çoğunluğunu 
yeni kiralama anlaşmaları oluşturur-
ken, ofis kiraları aylık metrekare ba-
şına 495 TL ile en yüksek İstanbul 
Levent’te gerçekleşti. 

lemdi. Ayrıca, Türkiye pazarına sığa-
mayan birçok Türk markasının yurt 
dışında büyüme stratejilerini hızlan-
dırmaları dikkat çekiyor. 

Yılın ilk yarısında sektörde yaşa-

TÜRKIYE’NIN, Türk Devletleri Teşkilatı 
(TDT) Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 11’in-
ci Toplantısı, Özbekistan’ın tarihi Semerkant 
kentinde gerçekleştirildi. Özbekistan Başbakan 
Yardımcısı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Cam-
şid Hocayev ve TDT Genel Sekreteri Baghdad 
Amreyev’in ev sahipliğinde yapılan toplantıya 
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kırgızistan Eko-
nomi ve Ticaret Bakanı Daniiar Amangeldiev, 
Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Yardımcısı 
Abzal Abdikarimov, Azerbaycan Ekonomi Ba-
kan Yardımcısı Samad Başırlı ile gözlemci ülke 
Macaristan’dan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yar-
dımcısı Peter Sztaray katıldı.

Ticaret Bakanı Muş, toplantıda yaptığı konuş-
mada, “İstanbul’da 12 Kasım 2021’de gerçekleşen 
Devlet Başkanları Zirvesi’nde bir uluslararası ör-
güte dönüşen Türk Devletleri Teşkilatı çatısı al-
tındaki çalışmalarımız, iş birliğimizi güçlendirme 
ve ortak bir gelecek vizyonu kurmamıza önemli 
katkılar sunmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı, 1 
trilyon doları aşkın GSYH üreten, 170 milyon-
luk nüfusa sahip üyeleriyle her geçen gün önemi-
ni daha da artırmaktadır.” diye konuştu.

Muş, Türkiye’nin teşkilat üyesi ülkelerdeki ya-
tırımlarının 20 milyar doları aştığını belirterek, 
“Karşılıklı yatırımların artırılması ve yatırım orta-
mının iyileştirilmesi yönündeki çabaları Türkiye 
olarak destekliyoruz.” dedi.

Muş:  “Hazar geçişi ve karayolu  
taşımacılığındaki maliyetleri ülkeler bazında 
gösteren bir çalışma yol gösterici olacaktır”
Mehmet Muş, ülkelerin sunduğu ticari fır-

satların değerlendirilmesinde ülkeler arasındaki 
lojistik engellerin aşılmasının önem taşıdığını, 
taşımacılığın kolaylaştırılması ve taşıma mali-
yetlerinin azaltılması için bütüncül bir yaklaşım 
benimsenmesi gerektiğini ifade ederek, Türkiye 
olarak taşıma belgesi kotalarının kaldırılmasını 
ve taşımaların serbest hale getirilmesini önerdik-
lerini bildirdi.

Pandemi döneminde önemi daha da fazla an-
laşılan Orta Koridor’un etkin bir şekilde kulla-
nımına devam edilmesi için Hazar geçişlerinde 
rekabetçi makul bir tarife belirlenmesi ve sefer 
sayılarının artırılmasının önem arz ettiğini vur-
gulayan Muş, bu konuda atılacak tüm adımlara 

Türkiye olarak destek vermeye hazır oldukları-
nı söyledi.

Muş, şunları kaydetti: “Bu noktada Türk 
Devletleri Teşkilatı Sekretaryası’na bir çağrıda 
bulunmak istiyorum. Sekreterya’nın yapacağı, 
Hazar geçişi ve kara yolu taşımacılığındaki ma-
liyetleri ülkeler bazında gösteren bir çalışma, 
resme aynı açıdan bakmamızı sağlayıp yol gös-
terici olacaktır. Yine Orta Koridoru Avrupa’ya 
bağlayan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının 
kullanımının ve kapasitesinin artırılması, bölge 
ekonomilerinin Avrupa pazarına erişimini ko-
laylaştıracaktır. Ayrıca, gümrük işlemlerinin ba-
sitleştirilmesi ve uyumlaştırılması yoluyla İpek 
Yolu güzergahı boyunca sınır geçişlerinin kolay-
laştırılmasını amaçlayan İpek Yolu Girişimi’ne 
Özbekistan ve Türkmenistan’ın katılmış olması-
nın gümrükler alanındaki iş birliğimizi daha da 
güçlendireceğine inanıyoruz.”

Hocayev: “Taşımacılık alanındaki
iş birliğinin geliştirilmesine yönelik 

eylem planı geliştirilmeli”
Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve 

Dış Ticaret Bakanı Camşid Hocayev de toplan-
tının açılışında yaptığı konuşmada, toplantının 
Büyük İpek Yolu’nun merkezinde, kültürel, ti-
cari ve bilimin merkezi olan tarihi Semerkant’ta 
yapılmasının önemine değindi.

Hocayev, son 5 yılda Özbekistan’ın TDT 
üyesi ülkelerle ilişkilerinin giderek geliştiğini ve 
son 5 yılda taraflar arasındaki ticaret hacminin 3 
kat artışla 10 milyar dolara ulaştığını, buna rağ-

men tarafların daha büyük ekonomik potansiyele 
sahip olduğunu vurguladı.

Örgüte üye ülkeler arasındaki ticari-ekono-
mik, taşımacılık ve lojistik, bilimsel-teknolojik, 
yeşil ekonomi, yatırım ve sanayi alanındaki iş bir-
liğinin daha da geliştirilmesinin önemine işaret 
eden Hocayev, teşkilata üye ülkelerin Asya-Pasi-
fik ve Avrupa ülkelerini birbirine bağlayan güzer-
gahta bulunmalarından dolayı TDT bünyesinde 
2023-2025 yıllarında taşımacılık alanındaki iş 
birliğinin geliştirilmesine yönelik eylem planının 
geliştirilmesini önerdi.

Amreyev: “TDT, bölgede uluslararası  
ulaşım koridorları ve altyapıları  

oluşturmaya odaklanmalı”
TDT Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ise 

yaklaşık 1,5 trilyon dolar GSYH, 180 milyonluk 
nüfusu ve coğrafi konumu ile Türk devletlerinin 
günümüzde bölge içi ekonomik iş birliğini ge-
liştirmek ve küresel ekonomik kalkınmayı teşvik 
etmek için çeşitli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

TDT’nin, son birkaç yıldır ekonomi ve ticaret 
alanında kısa ve orta vadeli yeni mekanizmalar, 
programlar ve projelerle bölgede ticaret ve yatırım 
ilişkilerini kolaylaştıracak elverişli bir ortamın 
oluşturulması için çalıştığını aktaran Amreyev, 
bu doğrultuda TDT bölgesinde ticaretin kolay-
laştırılması, ülkeler arasındaki ticaret hacminin 
artırılması ve bunun için gerekli mekanizmaların 
kurulması, dijital platform oluşturulması, nakliye 
ve gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesine yöne-
lik çalışmalara ağırlık verdiklerini anlattı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ülkelerin sunduğu ticari fırsatların değerlendirilmesinde ülkeler arasındaki 
lojistik engellerin aşılmasının önem taşıdığını, taşımacılığın kolaylaştırılması ve taşıma maliyetlerinin 
azaltılması için bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini ifade ederek, Türkiye olarak taşıma belgesi 
kotalarının kaldırılmasını ve taşımaların serbest hale getirilmesini önerdiklerini aktardı. 
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