
büyüdü. Özellikle sanayi ve 
enerji yatırımlarının sürük-
lediği sektör, yine bu alanlar-
daki hareketliliği yakından 
takip etmeye devam ediyor.

TÜRKIYE çok zorlu bir yılı 
geride bıraktı. Bir çok sektör-
de daralma yaşanırken son 
yılların gözde iş kollarından 
proje taşımacılığında hedefler 
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Havacılık Sektörü Krizlere 
Dayanıklılığını Kanıtladı
ULUSLARARASI Hava 
Taşımacılığı Birliği IATA, 
2023 için havacılıkta karlı 
bir yıl öngörürken, jeopoli-
tik gerilimler nedeniyle hava 
kargonun baskı altında bir 
yıla hazırlandığını bildirdi. 

IATA tarafından açık-
lanan tahminlere göre, 
2022’de kayıplarını önemli 
oranda azaltan havacılık 

sektörü 2023’de yüzde 0.6 
kar marjıyla 4.7 milyar do-
lar kar elde edecek. Pande-
mi döneminde havacılık 
sektörünün kayıplarının 
azaltılmasında önemli bir 
katkı yapan hava kargo ge-
lirleri küresel ortamdaki 
gerilimlere karşı direnç gös-
termeye devam ediyor.
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SEKTÖREL olarak gelecek 3 
yılda, kamu yatırım tahsislerin-
de kamu-özel iş birliği (KÖİ) 
modeliyle yürütülenler dahil, 
11’inci Kalkınma Planı’nın 
öncelikli imalat sanayi sektör-
lerine ve bu sektörlere yönelik 
beşeri ve fiziki altyapıyı güç-
lendirecek Ar-Ge, dijitalleşme, 
lojistik, enerji ve eğitim gibi 
yatay alanlar ile savunma sana-
yi alanlarına öncelik verilecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
“2053 Ulaştırma ve Lojistik 
Ana Planı’mızda, ulaşımdaki 
entegrasyonun kilit noktası de-
nizyollarına özel bir yer ayırdık. 
Denizcilik sektörümüze 2053 
yılına kadar 21,6 milyar dolar 
daha yatırım yapmayı plan-
lıyoruz. Liman tesisi sayısını 
217’den 255’e çıkararak, Yeşil 
Liman uygulamalarını yaygın-
laştıracağız. 30 yıl boyunca istih-
dama katkımız ise 5 milyon kişi 
olacak. Bu sayede millî gelirimize 
180 milyar dolar katkı sunacağız. 
şeklinde konuştu.

IFAT Fuarı için geriye sayım 
devam ederken, AB’nin iklim 
değişikliğine karşı mücade-
lede en etkili araçlardan biri 
olan Sınırda Karbon Düzen-
lemesi Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu birçok ülkeyi de 
yakından ilgilendiriyor. Bu 
yönüyle IFAT karbon ticareti 
genel olarak karbon vergilen-
dirilmesi için de uygun bir fır-
sat yaratacak.
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Yıllar önce sadece ağır 
sanayinin kısıtlı miktarlar-
da ihtiyaç duyduğu proje 
taşımacılığı günümüzde 
adeta tüm sektörlere yayıl-
dı. Başta enerji olmak üze-
re havacılık, ulaştırma gibi 
sektörler de gabari dışı taşı-
macılığın müşterilerinde ar-
tış oldu. Proje taşımadığına 
yurtiçinde ve yurtdışından 
yoğun talep var. Türkiye’de 
çok sayıda firma bu alanda 
hizmet veriyor.
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AVRUPA ulaştırma sistemi için 
hayati öneme sahip olduğu ifade 
edilen Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı 
(TEN-T) Yönetmeliği revize edildi. 
Yeni yönetmeliğe göre; çekirdek ağ 
2030’a kadar, genişletilmiş çekir-
dek ağ 2040’a kadar ve kapsamlı ağ 
2050’ye kadar tamamlanacak.

Uluslararası Karayolu Taşımacılı-
ğı Birliği (IRU) tarafından yapılan 
açıklamada yolcu taşımacılığına yö-
nelik yaklaşımı takdir edilirken, yük 

Yeni TEN-T Yönetmeliğine IRU’dan Tepki me önerisini doğrulamaktadır. Bu-
na ek olarak IRU, yakında çıkacak 
olan AB Alternatif Yakıt Altyapısı 
Yönetmeliği’nde (AFIR) tanımlan-
mak üzere, şehir merkezlerini oto-
büsler ve yolcu otobüsleri için en az 
bir elektrikli şarj istasyonu ile donat-
ma taahhüdünü desteklemektedir.”

Yapılan açıklamada, yeterli gü-
venli ve emniyetli park alanlarının 
olmadığı AB’deki park yerlerinin 
yalnızca yüzde 3’ünün güvenli ve 
emniyetli olarak sertifikalandırılmış 
olduğu belirtilerek, bunların mesle-
ğin çekiciliğini sınırladığına bunun 
da sektörün çok ihtiyaç duyduğu 
yeni sürücülerin sektöre kazandırıl-
masının engellediği vurgulandı.

Çekya tarafından AB Konseyi 
Başkanlığı’na yakın zamanda gön-
derilen ortak bir mektupta, karayolu 
sosyal ortakları IRU ve Avrupa Taşı-
macılık İşçileri Federasyonu (ETF), 
iddialı ve pragmatik çözümler çağrı-
sında bulundu.

Açıklamada, “Ara son tarihler 2027 
gibi erken bir tarihte belirlenmelidir. 
Karayolu taşımacılığı operatörünün 
mevcut çok modlu yük terminalle-
rine erişimi, modsal tamamlayıcılığı 
ve yatay işbirliğini geliştirmek için 
iyileştirilmelidir. TEN-T’deki mev-
cut terminal ve merkez ağını iyileş-
tirmeye odaklanmak, kısa vadede çok 
modlu taşımacılığı teşvik edecektir. 
Orta ve uzun vadede, TEN-T Yönet-
meliğinin revizyonu, yeni terminalle-
rin ve aktarma merkezlerinin inşasını 
teşvik edebilir” denildi.

Sürücü açığı 2 milyona ulaşacak 
Açıklamada görüşlerine yer verilen 

IRU AB Savunuculuğu Direktörü 
Raluca Marian, şunları belirtti: “AB 
üye devletlerinin, sürücü sıkıntısı so-
rununun aciliyetini ve kapsamını kar-
şılamak için kesin son tarihler ve çö-
zümler taahhüt etmekten çekindiğini 
görüyoruz. AB’nin karayolu taşıma-
cılığı sektöründe şu anda yüzbinlerce 
sürücü yok ve işler değişmezse 2026 
yılına kadar 2 milyon boş sürücü po-
zisyonu bekleniyor. Sektör yeni ye-
tenekleri çekmek için elinden geleni 
yaparken, biz bu sorunu tek başımıza 
çözmeyeceğiz. AB üye devletlerinin 
tüm ekonominin çıkarları için üzerle-
rine düşeni yapması gerekiyor. Sektö-
rün, Avrupa Komisyonu tarafından 
başlangıçta önerilenlerden bile daha 
iddialı son tarihlere ihtiyacı olsa da 
AB üye devletlerinin, Komisyon’un 
kentsel düğüm noktaları etrafındaki 
çok modlu terminallere ilişkin öne-
risini daha da sulandırdığını görü-
yoruz. Bu kaçırılmış bir fırsat. AB’de 
malların ve insanların hareketliliğin-
de karayolu taşımacılığının kritik 
rolü ve talepte tahmin edilen artışlar 
göz önüne alındığında, AB’nin çev-
re ve güvenlik politikası hedeflerine 
tüm ulaşım türlerine yatırım yapıl-
madan ulaşılamaz. Buna karayolu ta-
şımacılığı sektörü dahil. Avrupa Par-
lamentosu tarafından kabul edilecek 
iddialı bir TEN-T Tüzüğü raporuna 
güveniyoruz ve tüm AB ulaşım ağı-
nın verimliliğini artıracak nihai bir 
TEN-T’ye güveniyoruz.”

taşımacılığına yönelik önemli bir 
fırsatın kaçırıldığı vurgulandı. Yapı-
lana açıklamada şu tespitlere yer ve-
rildi: “IRU, otobüslerin şehir içi ula-
şımda tanınmasını ve diğer modlarla 
entegrasyonunu özellikle memnu-
niyetle karşılamaktadır. Konsey’in 
benimsediği genel yaklaşım, Avrupa 
Komisyonu’nun ilk ve son mil bağ-
lantılarını desteklemek için 2030’un 
sonuna kadar kentsel düğümlerde 
çok modlu yolcu merkezleri geliştir-
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TÜRKIYE’NIN lojistikte 
bölgesel açıdan daha etkin 
olması yönünde, lojistik mali-
yetleriyle işlem süre ve süreçle-
rinin azaltılmasını sağlayacak, 
ulaştırma türlerinin bütünleş-
miş bir şekilde işletilmesini 
temin edecek, kombine taşı-
macılık uygulamalarını gelişti-
recek, ulaştırma planlamasın-
da kalite ve güvenliği artıracak 
projeler ile Türkiye Ulaştırma 
ve Lojistik Ana Planı sonuçları 
dikkate alınarak lojistik mer-
kezlerin ve üslerin yapımına 
öncelik verilecek.

2023-2025 Dönemi Ya-
tırım Programı Hazırlama 
Rehberi’nden yapılan der-
lemeye göre, sektörel olarak 
gelecek 3 yılda, kamu yatırım 
tahsislerinde kamu-özel iş 
birliği (KÖİ) modeliyle yürü-
tülenler dahil, 11’inci Kalkın-
ma Planı’nın öncelikli imalat 
sanayi sektörlerine ve bu sek-
törlere yönelik beşeri ve fiziki 
altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge, 
dijitalleşme, insan kaynakları, 
lojistik, enerji ve eğitim gibi 
yatay alanlar ile tarım, turizm 
ve savunma sanayi alanlarına 
öncelik verilecek.

Kamu yatırım teklifleri, böl-
geler arası gelişmişlik farkları-
nın azaltılmasına katkı sağla-
yacak şekilde hazırlanacak, bu 
amaçla yatırımların mekansal 
dağılımında, geçmiş yıllardaki 
yatırım tahsisleri ve gelecek dö-
neme ilişkin bölgesel politika-
lar dikkate alınacak.

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

Hat kapasiteleri ve 
verimliliği artırılacak

Ulaştırma alanında demir 
yolu yatırımları önceliklendi-
rilecek. Konya-Karaman-Niğ-
de-Mersin-Adana-Osmani-
ye-Gaziantep, Ankara-Sivas, 
Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, 
Bandırma-Bursa-Yenişehir- 

Osmaneli, Halkalı-Kapıkule 
projeleri ile ikinci hat yapım-
larına, sinyalizasyon ve elekt-
rifikasyon yatırımları öncelikli 
olarak yapılacak.

Öte yandan, önemli yük 
merkezlerine iltisak hattı yapı-
mı, hat kapasitesi ve verimlili-
ğini artıracak projeler ile raylı 
sistem araçlarının yerli üreti-
mine öncelik verilecek.

Denizcilikte öncelik 
limanların tamamlanması
Filyos Limanı, Doğu Akde-

niz Ana Konteyner Limanı ve 
Çandarlı Limanı’nın tamam-
lanmasına birinci derecede ön-
celik sağlanacak.

Elverişli konumlarda RO-
RO limanlarının yapımına 
yönelik yatırımlara önem veri-
lecek, hem özel hem de kamu 
limanlarındaki işlemleri, mali-
yetleri ve bürokratik süreçleri 
asgari düzeye indirmeye yöne-
lik yatırımlar ve projeler önce-
likle değerlendirilecek.

Türkiye’nin küresel Hava 
Lojistiğinde Merkez (Hub) 
olabilmesi için, havaalanları 
yakınında bölgesel ve küresel 
lojistik üsler kurulması, bu 
üslerin havayolu, denizyolu, 
karayolu ve demiryolu ulaştır-
ma modlarıyla desteklenmesi, 
bu bölgelerin hava kargo ta-
şımasında bölgesel ve küresel 
merkez olmaları yanında afet 

durumunda afet lojistik mer-
kezleri olarak kullanımı için 
planlamalar yapılması büyük 
önem taşıyor.

İnsansız Hava Araçlarının 
birçok alanda olduğu gibi hava 
kargo hizmetlerinde kullanıl-
ması konusunda çalışmalar ya-
pılmasının da sektöre artı değer 
katacağı düşünülüyor. Sürdürü-
lebilir büyümenin devam ede-
bilmesini sağlamak için, çevre 
ile ilgili uluslararası kurallara u-
yumun takip edilmesi gerekiyor. 

Hizmet kalitesi ve 
operasyonel verimliliği 

artırılmalı
Hizmet kalitesi ve ope-

rasyonel verimlilik önemli 
performans göstergelerinden 
olup, bunun arttırılmasına 
yönelik politikalar ise şöyle; 
Türkiye’deki mevcut havali-
manlarının kargo altyapısının 
etüt edilmesi ve gerekli altya-
pı yatırımları ve düzenleme-
lerinin yapılması, tam gün ve 
bütünleşik çalışan gümrük ve 
kargo yer hizmetlerinin sunul-
ması,  Türkiye’de hava kargo 
tesislerinin çok sayıda uçağa eş 
zamanlı olarak hizmet verecek 
şekilde modernize edilmesi,  
kargo yer hizmetleri, depo ve 
antrepo işlemlerini gerçekleş-
tirmek üzere havalimanlarına 
yakın noktalarda modern kar-
go lojistik merkezleri (kargo 

köyleri) oluşturarak özel sek-
tör tarafından işletilmesinin 
sağlanması ve havalimanına 
karayolu ile gelen ve havalima-
nından karayolu ile giden yük 
hareketlerinde serbest rekabet 
ortamının sağlanması, 

Lojistik merkezlerin 
standartları yükseltilecek
Çukurova, Batı Karadeniz 

ve Marmara bölgeleri başta ol-
mak üzere mevcut ve yapımı 
devam eden lojistik merkezle-
rin standartları yükseltilecek, 
yeni yapılacak yük ve lojistik 
merkezleri yük talebinin yük-
sek olduğu demir yolu koridor-
larında planlanacak.

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

Lojistik merkezler, çağın ge-
reği olarak demiryolu sektörü 
için politik önceliğe sahiptir. 
İşletmecilik ve kapasite açısın-

dan uygun yerlerde planlandı-
ğında, şehir içi depo hizmet-
lerinin tamamı bu merkezlere 
kayabilecek. Aynı zamanda, i-
malat sektörü için depo olarak 
da kullanılabilen bu merkezler, 
aktarma kolaylığı sunması, ha-
sarların azaltılması ve ara nakli-
ye gereksinimi olmaksızın yük-
lerin doğrudan demiryollarına 
ya da diğer ulaşım türlerine ak-
tarılmasına imkân sağlıyor. 

Bugüne kadar 13 adet lojis-
tik merkez işletmeye açılmış 
veya yapımı tamamlanmış 
olup 13 adet lojistik merkezin 
ise planlama ve yapım süreçleri 
devam ediyor. Demiryolu taşı-
macılığı için belirlenen lojistik 
merkezler yerel yönetimler, 
lojistik firmaları vb. kullanı-
cıların kararda, yatırımda ve 
yönetimde söz sahibi olmak 
koşulu ile lojistik merkez tanı-
mına uygun şartları sağlayacak 
şekilde projelendirilmeli ve söz 
konusu merkezler kısa sürede 
inşa edilmesi gerekiyor. 

Lojistik merkezlerden, iste-
nilen verimin alınabilmesi için 
diğer ulaştırma türleri ile enteg-
re konumlandırılmaları önemli 
bir husustur. Diğer taraftan, 
lojistik merkezlerin işletimi de 
üzerinde durulması gereken 
önemli bir noktadır. Yöneti-
min özerk bir yapıda olması, 
projelendirme aşamasında bu 
özerk yapının oluşturulması ve 
serbest erişimin sağlanması ya-
rar getirecektir.

Akıllı ulaşım sistemleri
geliştirilmeye devam ediyor

Akıllı Ulaşım Sistemleri, yol 
güvenliğini, yol kapasitesini, 
hareket kabiliyetini, seyahat 
konforunu ve hızını artırırken, 
ulaşımın insan, çevre ve enerji 
kaynakları üzerindeki olumsuz 
etkilerini ise azaltıyor. Böylece 
Akıllı Ulaşım Sistemleri ile bi-
rey ve kurumların günümüzde-
ki ve gelecekteki verimliliğinin 
artırılması amaçlanıyor.

Akıllı Ulaşım Sistemleri 
kapsamında ulaşımda, büyük 
verinin işlenmesi, nesnelerin 
interneti (IoT), 5G Mobil ağlar 
gibi yenilikçi ve otonom araç, 
drone, 3D yazıcı, robotik uy-
gulamalar gibi ezber bozan ye-
ni teknolojiler ve uygulamalar 
her geçen gün ortaya çıkıyor. 
Teknolojideki bu değişimlerin 
akıllı ulaşım sistemleri kap-
samında belirlenen ihtiyaç ve 
gereksinimlere karşılıklarının 
bulunması ileriye yönelik ola-
rak ulaşım sistemlerinin sürdü-
rülebilir, verimli, güvenli, çev-
reci olarak hizmet etmesinde 
büyük önem taşıyor.

Bilişim altyapıları için ka-
mu kaynakları öncelikle bir-
den fazla sektörü ilgilendiren, 
ulusal ölçekte planlanan ve 
merkezi niteliğe sahip, kamu 
kuramlarının münferit bilişim 
altyapılarını merkezi olarak 
ikame etmeyi amaçlayan bilgi 
ve iletişim teknolojileri projele-
rine aktarılacak.

Lojistik Merkezlerde
Hizmet Kalitesi ve 
Standartlar Yükselecek
Ulaştırma sektörünün vizyonuna ilişkin hedef ve stratejiler ortaya konularak, kalkınma planı 
ve ulaştırma politikalarına ilişkin amaçlardan elde edilen vizyon ve hedefler ile Türkiye’nin 
ulaştırma ve lojistik sektörlerine yönelik stratejiler belirlendi. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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Ukrayna Savaşı, Çin-ABD 
gerilimi ve global ekonomide-
ki çalkantılar sonucu daha da 
derinlik kazanıyor. Bu süreçte 
firmaların tedarik zincirlerin-
deki risklere karşı yapay zeka, 
robotik otomasyon gibi geli-
şen dijital teknolojilere yöne-
limi de hızlanıyor. 

Yeni nesil teknolojilerin 
tedarik zinciri yönetiminin 
baştan sona yeniden kurgu-
lanmasına olanak tanıdığını 
söyleyen Türkiye merkezli 
global yeni nesil teknoloji 
şirketi Cerebrum Tech Ku-
rucusu ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Erdem Erkul, 
“Tedarik zinciri veri yoğun 
ve analitik bir süreç. Tedarik 
zincirinde karşılaşılabilecek 
temel riskler; tedarikçi kay-
naklı, üretici arzı ve talep kay-
naklı, lojistik ve çevresel fak-
törler olabilir. Yapay zekanın, 
daha doğru olarak insanların 
yapay zeka kullanımı bece-
risinin gelişmesi ile hataları 
azaltmak, maliyetleri düşür-
mek ve karar alma mekaniz-
malarını hızlandırmak adına 
tedarik zinciri süreçlerinde 
dijital bir dönüşüm hız kaza-
nıyor. İnsan emeğine dayalı, 
sürecin son çıktı verileriyle 
şekillenen ardışık planlama 
yaklaşımı yerini eş zamanlılık 
ve hız odağında yapay zeka ve 
blok zincir tabanlı, nesnelerin 
interneti gibi gelişen tekno-
lojilerin öne çıktığı bir dijital 
tedarik ağ yapısına bırakma-
ya başlıyor. Bu yeni yaklaşım 
şirketlere tedarik zincirinde 
optimizasyon sağlayarak re-
kabet avantajı sunuyor” de-
ğerlendirmesini yaptı. 

Dijitalleşme 3 yılda
yüzde 25’e ulaşacak

Gartner’ın açıkladığı ana-
lize göre tüm dünyada şir-
ketlerin tedarik zinciri yöne-
timinde dijital teknolojileri 
kullanım oranı 2026 yılında 
yüzde 25’e ulaşacak. Yeni nesil 
dijital teknolojilerin kullanım 
alanlarının her geçen gün da-
ha da genişlediğini belirten 
Dr. Erkul, “Lojistik teknolo-
jileri, depo yönetimi, navlun 
yüklerini taşıma kapasitesi 
ile eşleştirme, uygun maliyetli 
rotalama benzeri uygulamalar 
ile uzak mesafeli tedarik zin-
cirleri optimize edilebiliyor. 
Bu alana yapılan yatırımlar 
neredeyse finans teknolojile-
rine yapılan yatırımlar seviye-
sine yaklaştı. Kısa-orta vadede 
birçok ürün için mevcut kıta-
lararası tedarik zincirlerinin 
değiştirilmesi mümkün olma-
dığından, tedarik planlarını 
etkin yapmak ve en verimli şe-
kilde bu ürünleri taşımak fir-
malar için oldukça kritik bir 
hal aldı. Depolama ve dağıtım 
süreçlerinde ise robotlaşma 
öne çıkıyor. Tesislerde insan-
lar ile direk etkileşimde olan 
robotlar (Co-Bot) yapay zeka 
ile insan zekasını birleştirerek 
iş gücü maliyetlerini düşürür-
ken, insan denetiminin pozitif 
etkilerini de koruyor. Tanıma 
teknolojilerinde son yıllarda 
yaşanan hızlı ilerleme yapay 
zeka desteği ile birleşerek çalı-
şanların çok karmaşık üretim 
aşamalarını hata yapmadan 
tamamlamasına, verimlilikte 
artışa ve kalite kontrol süreç-
lerinin iyileşmesine olanak 
sağlıyor” diye konuştu.

BAKIŞ

İlker ALTUN
ilker@aysberg.comTedarik Zincirinde Yapay 

Zeka Dönemi Başladı
KOVID-19 pandemisinin 
küresel tedarik zincirinde ya-
rattığı kırılganlıklar, Rusya-

En İyi Kapı Olmayan Kapıdır

Firmaların tedarikçiler, 
satıcılar ve lojistik ortakları 
ile eş zamanlı planlama eko-
sistemleri oluşturmalarının 
öneminin arttığını vurgula-
yan Dr. Erkul, “Nesnelerin 
İnterneti (IoT) teknolojileri 

üretim süreçlerinin dijital 
ikizlerinin oluşturulmasını, 
böylece eş zamanlı olarak 
üretim tesisi planının, mon-
taj ve istasyonların tasarım-
larının simüle edilebilmesini 
sağlıyor. Bu şekilde üretim 

süreçleri optimizasyonu ko-
laylaşıyor. Üç Boyutlu Simü-
lasyonlar ve Metaverse uy-
gulamaları ile de iş gücünün 
eğitimi, tasarım süreçleri ve 
ürünü müşteriyle buluşturma 
süreçleri hız kazanıyor.

Kapı demek kuyruk, gümrük, vize, 
bekleme ve tabi masraf demektir. Ku-
rulan kapılarla nakliyecinin maliyeti 
artarsa ihracatçının da maliyeti artmış 
olur. Türkiye’nin ihracatının da takıldı-
ğı ve maliyetinin artmaya başladığı ilk 
yer, Bulgaristan Sınır Kapısı Kapitan 
Andreeova’dur. 

8 ülkeye 29 sınır kapısı olan Türkiye 
için en öncelikli karayolu ihraç kapısı 
Kapıkule’dir. Kapıkule uluslararası reka-
betin gerçek anlamda ete kemiğe bürün-
düğü nokta olup, uzantısı durumundaki 
Kapitan Andreevo, aynı zamanda AB’ye 
giriş kapısıdır. Bu kapıdaki uygulama-
lar, AB’nin Türkiye’ye ilişkin tercihlerini 
göstermektedir. Türkiye’nin bu kapıdan 
ne kadar ihracat yapıp yapamayacağı 
buna göre belirleniyor.

Sınır ve çevresinde bekleyen 3 bin 
681 treyler, dergimizin 16-17’nci say-
fasında yer alan uydu fotoğraflarında 
görülüyor. Kabaca 60 bin tona yakın, 
‘yükte hafif pahada ağır’ mallarla dolu 
treylerler, taşıdıkları malın maliyetini 
artıracak bu beklemelerden bir türlü 
kurtulamıyor. Türkiye’yi fukaralıktan 
çıkarma, var olan zenginliğine zenginlik 
katma, taşıdığı yükü yerine ulaştırmak-
tan sorumlu sürücülerin ömrü de kuy-
ruklarda beklemekle geçiyor. 

Türkiye’de en yetkili ağızlardan, yük-
sek ihracat rakamlarına dayalı ilerleme 
hedefleri konuyor ama bu hedeflerinin 
bu kapılar ve yollardan gerçekleşmesi fi-
ziki olarak mümkün görünmüyor. Bunu 
çözmek için alınan kararlar da yılların 
kronikleşmiş sorunlarını ortadan kaldır-
maya yetmiyor. 

Önce iğneyi kendimize batırmalı, 
ülke olarak yapılması gerekenler yapıl-
malıdır. Yakıta, parka, mühüre, kontro-
le dayalı bazı uygulamalar gereksiz du-
ruyor. Bunları elden geçirip ondan sonra 
kapılara bakıldığında, kalıcı çözüm ulus-
lararası ilişkilere ve ülkenin buradaki 
gücü ve tutumuna bağlı duruyor. 

En iyi kapı olmayan kapıdır. AB 
üyeliği işte bunu sağlıyor. Türkiye’nin, 
Avrupa’ya girerken geçmek zorunda ol-
duğu sınır kapılarından, vizelerden, ta-
rife dışı kısıtlamalardan kurtulması için 
AB üyeliğini çok daha fazla zorlaması 
gerekmektedir. Buralar ‘sınır kapısı’ 
olup sınırlama koymak üzere var... Kapı 
olacak ki kontrol olsun, TIR Karnesi’ne, 
T1’e, pasaporta, vizeye bakılsın, bol bol 
bekleme ve masraf olsun. Bunlar ihraca-
tın maliyetini de artıran kalemler...

Türkiye, ana pazarı olan AB’ye ka-
tılıp da kapıları ortadan kaldıramıyor-

sa, denizi daha fazla kullanacak. O da 
yetmedi, değerli malları karadan ya 
da havadan, biraz vakti olanları deniz 
ve demiryoluyla taşıyacak. Elbette en 
önemlisi ve doğrusu, ihraç malının de-
ğerini artırmaktır. Büyüme ve zengin-
leşme için ihracatın yanı sıra ihracatta 
değerli ürünlere yönelmekle işe başla-
yıp, bunu da intermodal taşımacılığın 
olanaklarını kullanarak gerçekleştire-
rek, yollarda yaşanan kepazeliklerden 
de kurtulmak gerekiyor.

RO-RO hatları burada daha çok öne 
çıkıyor. Böylece çok sayıda giriş ve çı-
kış seçeneği üretilebilir. Batıya yönelik 
çalışan RO-RO limanları sayesinde, de-
nizden taşınan araç sayısı artırılabilir. 
Üstelik bu planlanabilir ve yeşil bir se-
çenek... Zaten intermodal taşımacılık 
Türkiye’nin giderek gelişen tercihi ol-
maktadır. Bir de değeri artan ihracatla 
birlikte pek çok şey yoluna girebilir. En 
azından yollarda, kapılarda daha fazla 
şişme olmaz. 

Öte yandan Avrupa’nın en büyük so-
runu şoför açığı. Yavaş yavaş Türkiye için 
de geçerli olan bu soruna şimdiden çare 
bulmak gerekiyor. Bu yollara ve arabala-
ra şoför de yetişmez... Römork taşımacı-
lığı ile şoför gereksinimini de azaltmak 
mümkün. Kuyruk bekle, vize bekle derken 
şoför ihtiyacı daha da artırıyor.

Tek kapı uygulaması da önemli ka-
zanımlar sağlayacaktır. Pazar koruma 
amacıyla engeller yaratılan batı kapıla-
rında bu belki zaman alır. Ancak kapasi-
tesi giderek artan örneğin Gürcistan ge-
çişleri için tek kapı uygulaması seçeneği 
ciddi şekilde zorlanmalıdır. Hatta bu se-
çenek doğuya doğru başka ülke ve kapı-
ların katılımıyla daha da geliştirilebilir. 

İlk aşamada kendi yapacaklarımızı 
tamamlayıp ardından Intermodal ta-
şımacılık, deniz ve demiryolunu daha 
etkili kullanmak, tek kapı uygulaması, 
sonuç olarak da AB üyeliği ile bu sorun-
ların yükünü azaltmak mümkün.



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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kaynak kullanımına yönelik 
hedefleri, bu sektördeki yatı-
rımları önemli oranda artırdı.

Sıra dışı büyüklükte ve ağır-
lıkta olan yüklerin zorlu ko-
şullarda zorlu arazilere taşın-
ması gerekebiliyor. Özel araç 
ve ekipmanlarla gerçekleştiri-
len bu taşımalarda uzmanla-
şan firmalarımızın sayısı ço-
ğaldı ancak sektörün gelişimi 

de olduklarını vurgulayan 
Erzurumluoğlu,  “Çalışanla-
rımızın alanında deneyimli 
olması, operasyonlarımızın 
başarısını artırıyor. Ülkelerin 
bu alandaki yasal prosedürle-
rini de çok iyi biliyoruz. Köp-
rüleri, yolları santim santim 
hesaplayarak hedefe sorun-
suz şekilde ulaşıyoruz. Proje 
taşımacılığında riski azalt-
mak adına farklı disiplinlerle 
hareket ediyoruz. Güzergâh 
analizi, izin belgeleri, bü-
rokratik süreçler, yol bakım 
çalışmaları gibi birçok detay 
üzerinde titizlikle duruyoruz. 
Özellikle taşıma sigortasına 
büyük önem veriyoruz. Aynı 
zamanda tedarikçilerimizi 
olabildiğince sınırlı tutarak 
riski daha da azaltıyoruz.  
Operasyonlarımızı yönetir-
ken gereken tüm prosedürel 
altyapıyı Avrupa’nın en iyi 
danışman şirketiyle iş birliği 
yaparak yasal prosedürleri 
zorlanmadan aşabiliyoruz.

GELIŞEN teknolojiler, hız-
la globalleşen dünya, artan 
rekabet ortamı, pandemi 
ile hızlanan dijital dönüşüm-
le birlikte endüstrideki hızlı 
dönüşüm, devasa projelerin 
ağır tonajlı ürünleri ve malze-
melerinin taşınma ihtiyacını 
daha sistematik çözen ‘Proje 
Taşımacılığı’nı öne çıkarıyor.

Türkiye’de son dönemde 

patlama yaşayan enerji yatı-
rımları, sektöre yönelik proje 
taşımacılığını da aynı hızla 
büyütüyor. Enerji taşımacılı-
ğına özel birimler oluşturan 
lojistikçiler, artık yurtdışı 
projelerinde de önemli rol 
alıyor. Son yıllarda Türkiye’de 
sanayi üretimindeki artışla 
enerjiye olan talebin artma-
sı ve hükümetin enerjide öz 

sunda uzman ekibimizle çö-
zümler üretiyoruz. Her proje 
için en ideal taşıma çözümleri 
sunuyor, deniz, kara ve hava 
yoluyla veya kombine taşı-
malarla sorunsuz bir lojistik 
süreci yönetiyoruz.

Yatırımlarımıza da hız kes-
meden devam ediyoruz. Ope-
rasyonlarımızda 4 akslı ve 6 
akslı low-bed araçlarımızla 
hizmet veriyoruz. Son olarak 
mevcut filomuza 5 adet daha 
low-bed ekledik. Ek olarak 
6-8-10 akslı yeni low-bed alı-
mıyla Avrupa’ya da kendi a-
raçlarımızla proje taşımacılığı 
yapmayı hedefliyoruz.” dedi.

Proje taşımacılığında 
riski azaltmak adına 

farklı disiplinlerle  
hareket ediyoruz

Proje taşımacılığındaki sır-
rın, sürece yön veren yönetim 
ve ekip olduğunun bilincin-

AV R U PA / T Ü R K I Y E 
ve Yakın Doğu arasındaki 
gabari dışı nakliyeler ko-
nusunda öncü Çobantur 
Boltas, havaleli ağır yükler 
veya komple endüstriyel 
sistemlerin nakliyesi söz ko-
nusuysa, uluslararası proje 
lojistiği alanında çözümler 
sunuyor. Şirketin Türkiye 
Operasyon Başkanı ve İc-
ra Kurulu Üyesi Cumhur 
Erzurumluoğlu, Çobantur 
Boltas’ın proje taşımacılı-
ğındaki yerini ve 2022 yılı-
nı KargoHaber’e anlattı.

Devlet tarafından yatı-
rım teşviki ile destek alan 
firmaların artması, fuar-
ların yeniden hareketlen-
mesiyle birlikte proje taşı-
macılığının önümüzdeki 
süreçte de büyümesini sür-
düreceğini ifade eden 
Erzurumluoğlu,  lojistik 
firmalarının bu konuda 
yatırımlarına hız verecek-
lerini düşündüklerinin al-
tını çizdi.

Proje taşımacılığı ala-
nında uzun yıllara daya-
nan tecrübeleri ile öne 
çıktıklarını söyleyen Er-
zurumluoğlu, “Gabari dı-
şı olarak da tabir edilen, 
boyut ve ağırlık açısından 
standart taşıma kabına sığ-
mayan yüklerin ulusal ve 
uluslararası lojistiği konu-

mesini sürdüreceğini vur-
gulayan Erzurumluoğlu, 
lojistik firmalarının da bu 
konuda yatırımlarına hız 
vereceğini düşündüklerini, 
Çobantur Boltas olarak bu 
alandaki ulusal ve uluslara-
rası gelişmeleri yakından 
takip ederek yatırımlarına 
yön verdiklerini belirtti.

“Proje taşımacılığı baş-
lı başlına zorlu bir süreç 
ancak biz deneyimimizle 
bu süreci kolaylaştırma-
ya odaklanıyoruz” diyen  
Erzurumluoğlu sözle-
rini şöyle tamamladı; 
“Özellikle bazı ülkelerin 
bürokratik süreçleri di-
ğerlerinden daha zorlu ve 
karmaşık olabiliyor. Bu 
durum, taşıma işlemi için 
gerekli izinlerin alınma sü-
recini uzatıyor. Operasyo-
nu planlama aşamasında 
yükün geçeceği güzergâhı, 
hangi taşıma modu ya da 
modları ile geleceği, aktar-
ma noktalarına yakınlığı 
gibi etkenler belirleniyor. 
Kısacası en uygun mali-
yet ve en uygun güzergâhı 
belirlemek için çalışılıyor. 
Ardından güzergâh üze-
rindeki yol belgelerinin 
alınması organize edili-
yor. Bu süreçte yoğun bir 
bürokrasi trafiği yürütü-
lüyor. Yükün üretilmesi, 
izin ve belgelerin alınması, 
yükün taşınması ve teslimi 
6-8 ay kadar sürebiliyor.”

yatırımlar sektöre biraz olsun 
nefes aldırıyor.

KargoHaber Dergisi olarak 
bu ayki sayımızda “Proje Taşı-
macılığı” konusunu ele aldık 

pan firmalar, ağır sanayideki 
gelişmeler göz önüne alındı-
ğında pazarın büyüdüğünü  
söyleyebiliriz. Bu durum ül-
kemizdeki lojistik çözüm sağ-
layıcı firmaların verebildiği 
hizmet kalitesiyle de alakalı. 
Kaliteli ve sorunsuz proje lo-
jistiği çözümleri ülkemizi bu 
alanda da öne çıkartıyor.

Gabari dışı taşımaların 
ülkemizde daha kolay yapı-
labilmesine imkân tanıyacak 
mevzuat güncellemelerine 
ihtiyaç olduğunu düşünüyo-
ruz. Bürokratik süreçlerin 
daha kısa tutulabileceği, ope-
rasyonların daha hızlı yöneti-
lebileceği bir ortam, yatırımı 
yapan ve operasyonu gerçek-
leştiren şirketler için daha 
sağlıklı olabilir.”

Devlet tarafından yatı-
rım teşviki ile destek alan 
firmaların artması, fuarların 
yeniden hareketlenmesiyle 
birlikte proje taşımacılığının 
önümüzdeki süreçte de büyü-

ve sektörün önde  gelen fir-
maları dergimiz için proje ta-
şımacılığına yönelik büyüme 
planlarını ve sektörün geleceği 
ile ilgili öngörülerini aktardı.

için özellikle yeni endüstri ve 
enerji yatırımları şart. Yatırım-
larda genel bir durgunluğun 
yanı sıra başta rüzgar enerjisi 
olmak üzere enerji alanındaki 

Bu alanda, 2022 ve 2023 
yıllarını kapsayan yüzde 
25’lik büyüme hedefimize e-
min adımlarla ilerliyoruz. Bu 
yılı, belirlediğimiz büyüme 
hacmine ulaşarak kapatacağı-
mızı söyleyebiliriz. Önümüz-
deki yıl için gerek büyüme 
gerekse yatırım motivasyonu-
muz oldukça güçlü durumda” 
diye konuştu.

Proje taşımacılığının Tür-
kiye pazarındaki büyüme hızı 
ile ilgili bilgi veren Erzurum-
luoğlu sözlerini şöyle sürdür-
dü: “ Proje taşımaları, pande-
mi süreciyle birlikte dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de 
yavaşladı. Çünkü birçok fuar 
ve büyük yatırımların ertelen-
diği bir ortam oluştu. Ancak 
pandemi  sürecinden 
çıkılmasıyla birlikte tekrar 
hareketlenme görüyoruz. 
Önceki yıllara kıyasladığı-
mızda ülkemizdeki büyük 
ölçekli fabrika yatırımlarının 
artışı, yurt dışına yatırım ya-

Proje Taşımacılığı 
Artan Enerji
İnşaat ve Sanayi 
Projeleriyle Büyüyor

6

“PROJE TAŞIMACILIĞINDA 2023 YILINDA
YÜZDE 25’LIK BÜYÜME HEDEFIMIZE
EMIN ADIMLARLA ILERLIYORUZ”

Çobantur Boltas Türkiye Operasyon Başkanı ve
İcra Kurulu Üyesi Cumhur Erzurumluoğlu:

Birinci sayfadaki haberin devamı
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TÜRKIYE’NIN önde gelen 
lojistik firmalarından, Mars Lo-
gistics, proje taşımacılığı alanın-
da yüklerin taşınması sürecini 
müşterilerinin ihtiyaçları doğ-
rultusunda profesyonel ekibi ile 
planlayarak, istenilen noktaya 
hızlı, güvenilir ve avantajlı ta-
şımacılık hizmeti veriyor. Mars 
Hava ve Deniz Kargo Proje Satış 
ve Operasyon Müdürü Ahmet 
Yüksek, proje taşımalarında son 
dönemlerde genellikle üretim 
sanayiine yönelik makine par-
kur taşımaları ve enerji talebine 
oluşan arzın karşılanabilmesi 
adına yenilenebilir enerji yatı-
rımlarının artışından kaynaklı 
ekipman taşımalarında artış 
gözlemlendiğinin altını çizdi.

Mars olarak proje taşımacı-
lığındaki yerinizi nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? 2022’de 
ne tür projelere imza attınız? 
Yılsonu hedefleriniz neler? 

Mars Hava ve Deniz Kargo 
Proje departmanı olarak 2008 
yılından beri müşterilerimize 
“butik hizmet kalitesi” ile pro-
je lojistiği hizmeti sunuyoruz. 
Ekibimiz, konusunda uzman 
ve tecrübeli arkadaşlarımızdan 
oluşuyor. Uzun yıllardır sahip 
olduğumuz deneyim sayesinde 

Proje taşımacılığı sektöründe 
önemli bir paya sahibiz.

Öncelikle sektörümüzde 
anlam kargaşası yaşanan pro-
je taşımacılığı nedir sorusu 
ile başlamak isterim. Proje ta-
şımacılığı, kavram olarak stan-
dart dışı ağır ve standart dışı 
ölçülerde karmaşık ve yüksek 
değerli ekipman parçalarının 
kara, deniz, demiryolu veya ha-
vayoluyla bir çıkış noktasından 
bir diğer varış noktasına kadar 
özel tedbirlerle ve özel araçlarla 
bir program çerçevesinde ta-
şınmasıdır. Maalesef sektörde 
yüksek tonajlı dökme yüklerin, 
adet olarak yüksek cntr taşıma-
larının da proje olarak değer-
lendirilmesi söz konusudur. 

Mars Proje departmanı ola-
rak -sadece gerçek proje taşı-
macılığı konusunda- 2022 yılı 
içerisinde birçok projeye imza-
mızı atmış durumdayız. Bunların 
içinde en çok dikkatimizi çeken 
ve ilk sıralarda yer alan taşımalar 
son dönemde özellikle üretim 
sanayiinin yapmış olduğu ma-
kine yatırımlarından kaynaklı 
ekipman taşımaları olmuştur. 
Daha sonra Türki Cumhuriyet-
lerde başlayan enerji yatırımları 
için transit işlemler ön plana 
çıkmaktadır. Ekibimizin 2022 

yılında yaptığı önemli projelerin 
başında Kuzey Kıbrıs’a taşıdığı-
mız Mobil Elektrik Santral pro-
jesi olmuştur. 

Proje taşımacılığının Türkiye 
pazarındaki büyüme hızı ne-
dir? Önceki yıllar ile kıyasla-
ma yapar mısınız?

2020 yılına damgasını vuran 
Kovid-19’un olumsuz etkileri 
2021 yılında ve kısmen 2022’de 
de devam etti ve ortaya çıkan 
olumsuzluklar doğal olarak kü-
resel lojistik sektöründe de his-
sedildi. 2020 yılı 2’nci çeyrek 
sonrasında gemi seferlerinin ö-
zellikle doğu/batı rotasında iptal 
edilmesi veya ertelenmesi sebe-
biyle, geçmişten gelen siparişler, 
fabrika depolarında ve limanlar-
da yığılmalara sebep oldu. Çin’in 
pandemiye hızlı şekilde adapte 
olması ve kısıtlamaların kısmi 
olarak kaldırılmasıyla üretimi 
beklenen siparişler 2020 son çey-
rek itibarıyla yoğun bir şekilde 
üretilmeye ve yüklenmeye başla-
dı. Bu da Çin çıkışlı tüm navlun-
larda tarihi artışlara neden oldu. 

Dünya üzerindeki birçok 
ülkeden armatörler ve regular 
hatlar gemileri ve ekipmanları 
Çin limanlarına pozisyonlan-
dırıldığı için, birçok ülkede 

-özellikle konteyner taşıma-
cılığında- ekipman sıkıntısı 
baş gösterdi. Konteyner ekip-
manlarında yaşanan bu sıkın-
tı, ilgiyi proje taşımacılığının 
deniz ayağında kullanılan Bre-
ak Bulk (Dökme) gemilerine 
yönlendirdi. Hal böyle olunca 
da 2021 / 2022 ilk üççeyrek lo-
jistik şirketleri, navlunların aşı-
rı yukarı hareketinden kaynaklı 
cirosal anlamda bir büyüme ya-
şadı. Son 10 yıllık istatistikler 
ve UTİKAD verileri incelen-
diğinde, proje taşımacılığının 
Türkiye pazarındaki büyüme-
sinin yüzde 8,1’lik seviyelerde 
olduğu gözlemlenmektedir. 

Proje taşımacılığı alanında 
Türkiye’de karşılaştığınız en 
önemli sorunlar nelerdir?

Karşılaştığımız sorunlar 
arasında yatırım ve işletme 
maliyetlerinin yüksek olması, 
plansız şehirleşme ve lojistik 
birimlerin plansız dağılımı, 
rotaların şehir merkezlerinden 
geçiyor olması ve karayolu ta-
şımacılığındaki yığılma, enerji 
maliyetlerinin artmasından 
kaynaklı sürekli değişken nav-
lun seviyeleri, limanlardaki 
bekleme süreleri ve terminal, 
elleçleme, ardiye hizmetlerin-

deki yüksek maliyetler ve sek-
tördeki rekabetin daha çok fi-
yat odaklı olmasını sayabiliriz.

Hangi taşımalarda talep artışı ve 
azalması söz konusu? Yatırım-
ların önümüzdeki dönemdeki 
seyrini nasıl görüyorsunuz?

Proje taşımalarında son dö-
nemlerde genellikle üretim sa-
nayiine yönelik makine parkur 
taşımaları ve enerji talebine 
oluşan arzın karşılanabilmesi 
adına yenilenebilir enerji yatı-
rımlarının artışından kaynaklı 
ekipman taşımalarında artış 
gözlemlenmektedir. 

Net bir şey söylemek çok 
doğru olmaz ancak döviz kur-
ları, Ortadoğu bölgesindeki so-
runlar, maliyet artışları ve sana-
yi ürünlerinin toplam maliyeti 
içinde yer alan lojistik maliyet 
yükü ve global bazda görülen 
ekonomik daralma gibi baş-
lıklar yatırımcıların kararlarını 
önemli derecede etkileyecektir 
diye düşünüyorum ve önümüz-
deki dönemde yatırımların bi-
raz yavaşlayacağı fakat kesilme-
yeceği kanaatindeyim. 

Sizi en çok zorlayan projeler 
hangileri oluyor?

Bu sorunuzu spesifik bir 
proje üzerinden cevaplamak 
yerine genel bir bakışla de-
ğerlendirmek daha doğru 
olacaktır. Biz işimiz gereği 
karmaşık ve yüksek değerli 
ekipman parçalarının lojis-
tiğini gerçekleştiren bir de-
partmanız. Bu operasyonları 
yaparken optimum bir planla-
maya ve minimum maliyetle-
re ihtiyacımız oluyor.  Ancak 
içinde bulunduğumuz dö-
nemde birçok sektör gibi bize 
de istikrarlı fiyat politikamızı 
sabit şekilde tutamıyoruz. Bu 
da özellikle yabancı iş ortak-
larımıza değişkenliği açıkla-
makta zorluklar yaşamamıza 
neden oluyor. 

Ayrıca sektörde rekabetin 
fiyat odaklı olması bizi pro-
jelerde zorlayan en büyük et-
ken oluyor. Yaşanan tüm bu 
olumsuzluklara rağmen Proje 
lojistiği hem dünyada hem de 
Türkiye’de her zaman özel bir 
taşıma modeli olarak yüksel-
meye devam edecektir.

fabrika projeleri için organize 
ettiğimiz yine standart dışı öl-
çülere sahip ekipmanların ta-
şınması projelerini sayabiliriz.  
Açıkçası 2022 yılsonu hedefi-
mizi tutturmuş bulunuyoruz, 
Sintek olarak tüm birimlerin 
hedef tutturma oranları yüzde 
94’ün üzerinde. 

2022 yılı önceki yıllara göre 
daha yavaş geçti, özellikle son 
çeyrekteki hem global ölçekte-
ki resesyon, hem de buna bağlı 
olarak Türkiye’de ki üretimin 
de yavaşlaması ile birlikte pro-
je taşımalarında önemli ölçüde 
bir daralma oldu.  Ancak bunu 
da 2023 yılında bekleyen pro-
jelerin hayata geçmesi ile kom-
panse edileceğini öngörüyoruz.  
Dolayısı ile Türkiye piyasasında 
tüm yüklerin içinde yüzde 5-8 
olan Proje taşımalarının 2023 
yılında yüzde 10 seviyelerine çı-
kacağını öngörmekteyiz” dedi.

Proje taşımalarında Türki-

ğunu belirten Sintek Logistics 
Genel Müdürü Oğuz Büte, 
2023 yılında bekleyen projele-
rin hayata geçmesi ile yaşanan 
daralmanın dengeleneceğini 
öngördüklerini kaydetti. 

Sintek Logistics olarak sek-
törde 3 yıllık bir geçmişlerini 
olmasına rağmen, özellikle 
Bulk (Dökme) ve Break Bulk 
(Parçalı Dökme) yüklerde bir 
çok başarılı işlere imza attık ve 
proje taşımacılığında güçlü ol-
duklarını ispatladıklarını vur-
gulayan Büte, “2022 yılında alı-
nan yıllık kontratlı dökme yük 
projeleri, transit 3-4 ay sürecek 
hava, deniz ve kara yolu ile ya-
pılan tonajlı - gabarili taşımalar, 
ayrıca Sintek Grubu’nun aldığı 

ALANINDA uzman mü-
hendislerden oluşan ekibi, 
müşterileri ile yakın bir iş-
birliği içinde, en uygun ta-
şıma çözümlerini araştırarak 
ilgili projeye özel nakliye 
çözümleri sunan Sintek Lo-
gistics, bu nakliye hizmetleri 
dışında güzergâh raporları, 
mühendislik çizimleri, risk 
analizleri ve yöntem çalış-
malarını da istendiği tak-
dirde projeye ekleyebiliyor. 
2022 yılının son çeyrekteki 
hem global ölçekteki reses-
yon, hem de buna bağlı ola-
rak Türkiye’de ki üretimin 
de yavaşlaması ile birlikte 
proje taşımalarında önemli 
ölçüde bir daralma oldu-

savaşlar ile durumlar bir 
anda değişebiliyor, bunu da 
kimsenin öngörmesi maale-
sef mümkün değil.”

Proje işlerinde her iş ken-
di içinde çok özel ve hepsi-
nin o projeye has zorlukları 
olduğunu söyleyen Oğuz 
Büte, proje yüklemelerinin 
Sintek Logistics için de en 
keyifli yanı bu zorluklara 
karşı çözüm üretmek ve taşı-
mayı mümkün kılmak oldu-
ğunu sözlerine eledi. 

nan bazı sorunlar. Ayrıca dün-
yada da geçen sene yaşanılan 
armatör piyasası döneminde, 
yüklerimize gemi bulmakta çok 
sıkıntı yaşamıştık. Avrupa ve 
Amerika’daki daralmanın 2023 
ilk çeyreğinden sonra hafifleye-
ceğini ve piyasaların yıl sonuna 
doğru toparlanmış olacağını 
düşünüyoruz. Buna istinaden 
de Türkiye’de ki ve dünyada ki 
bir çok projenin de hareketle-
neceğini öngörmekteyiz.  An-
cak tabii ki tahmin edilemeyen 

ye için en büyük sorunlardan 
birinin coğrafi özellikler oldu-
ğunu belirten Büte sözlerine 
şöyle devam etti: “Altyapı, üst 
yapı yetersizlikleri,  yolların ve 
köprülerin eski ya da kullanışsız 
olması, Draft Sorunu - limanla-
rımıza büyük tonajlı gemilerin 
yanaşamaması,  limana getirilen 
malzemelerin yüzde 95 ora-
nında karayolu ile iç bölgelere 
sevk edileme zorunluluğu ve 
demiryolu opsiyonlarının ya da 
alternatiflerin az olması yaşa-

“PROJE LOJISTIĞI TÜRKIYE’DE VE DÜNYADA 
HER ZAMAN ÖZEL BIR TAŞIMA MODELI 
OLARAK YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK”

Mars Hava ve Deniz Kargo Proje Satış ve Operasyon Müdürü Ahmet Yüksek:

“PROJE TAŞIMALARININ 2023’TE YÜZDE 10 
SEVIYELERINE ÇIKACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ”

Sintek Logistics Genel Müdürü Oğuz Büte:
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dönüşmeli. İsteklerimizin ger-
çekten ihtiyaçlarımız mı oldu-
ğuna dikkat etmeliyiz. Bir aile 
bütçesi olmalı, şirket bütçesi ile 
karıştırılmamalı.  Her şey kayıt 
altına alınmalı ve sabırla yö-
netilmeli. Tasarruf bilinci çok 
önemli. Şimdi gençliğin keyfi-
ni süreyim, sonra ilerleyen yaş-
larda para biriktiririm demek 
yanlış. Gençler şimdiden biri-
kim yapmalılar. Gençliklerine 
güvenerek birikimlerini ertele-
memeliler.” şeklinde konuştu.

Fırsat eşitliğini şirket po-
litikası haline getirdiklerini 
ifade eden Ekol Türkiye Ülke 
Müdürü Arzu Akyol Ekiz, 
“Toplumsal cinsiyet eşitliğine 
derinden inanıyor, iş haya-
tında kadın çalışanların daha 
fazla yer alması için pozitif 
adımlar atıyoruz.  Kadınları-
mızın ekonomide güçlenmesi 
için finansal okuryazarlığın 

belgeleri bir sonraki yılın 1 
Şubat tarihine kadar geçerli 
olacak. Türk taşımacılarından 
Azerbaycan’da alınan ayrımcı 

yet Raporu’nu sunmak üzere 
UTİKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayşem Ulusoy kürsü-
de yerini aldı. 

Ayşem Ulusoy’un açı-
lış konuşmasının ardından 
UTİKAD’ın 2022 yılındaki 
tüm faaliyetlerinin detaylı bir 
şekilde yer aldığı video sunum 

FINANSAL Okuryazarlık, 
Paramı Nasıl Büyütebilirim? 
başlığında gerçekleştirilen 
eğitim, KAGİDER Başkan 
Yardımcısı ve Saymanı Ber-
rin Kuleli moderatörlüğün-
de, Finansal Okuryazarlık ve 
Erişim Derneği (FODER) 
Genel Sekreteri Emre Tamer 
tarafından verildi. 

Eğitim kapsamında; kadın 
girişimciler açısından finansal 
okuryazarlığın önemi ve Tür-
kiye’deki durum, parasal ko-
nularda yapılan temel hatalar, 
borçların yönetimi ve kredi 
kullanımı, enflasyonist ortam-
da birikim ve yatırım yaparken 
dikkat edilmesi gerekenler 
gibi konular ele alındı. “Aile-
ler güç birliği içinde sıkıntılı 
dönemleri nasıl atlatabilir?” 
sorusuna da cevap aranılan 
eğitimde; aile şirketlerinin 
güçlü şekilde kurulmasında ve 

TÜRKIYE ve Azerbaycan 
Kara Ulaştırması Karma Ko-
misyon Toplantısı Bakü’de 
15 Aralık 2022 tarihinde ger-
çekleştirildi.

Yapılan müzakere sonu-
cunda taşımacılarımızın ihti-
yaç duyduğu ikili ve üçüncü 
ülke geçiş belgelerimizde ye-
terli sayıda artış kazanılmak-
la birlikte, Türk taşımacıla-
rının sorun yaşadığı transit 
geçişlere ilişkin olarak Türk 
taşımacılarına 35 bin adet 
transit geçiş belgesi tahsis 
edilmesine karar verildi. Bu 

UTİKAD Genel Müdürü Al-
peren Güler’in açılışını yaptı-
ğı 40’ıncı Olağan Genel Ku-
rul Toplantısı bir dakikalık 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
ile başladı. Gemline Deniz-
cilik Hizmetleri San. ve Tic. 
Ltd. Şti.’den Mustafa Harun 
Gençoğlu’nun Divan Heye-

gelecek kuşaklara aktarılma-
sında finansal okuryazarlığın 
önemi üzerinde duruldu. Aile 
bütçeleri ile iş bütçelerini bir-
birine karıştırmaktan kaynaklı 
sıkıntılar yaşayan start up’lar 
ve küçük işletmelere tavsiye-
lerde bulunuldu. 

FODER’in ana söylemi 
“Parasını Yöneten Hayatını 
Yönetir” mottosunun kadın 
girişimciler açısından önemini 
aktaran Emre Tamer,”  finans-

manın doğru yönetilmesi için 
bilgi çok önemli. Bunun için 
de gelirimiz ile giderimizi ka-
yıt altına almamız lazım. Yol 
haritası çıkarmalıyız. Bu disip-
lin önce tutum sonra davranış 
ve daha sonra da alışkanlığa 

karar ile Orta Koridorun ge-
liştirilmesine yönelik olumlu 
bir adım atıldı.

2023 yılı Azerbaycan geçiş 

ti Başkanı, Savino Del Bene 
Nakliyat A.Ş.’den Özlem 
Dost’un Divan Başkan Yar-
dımcısı ve Asiapac Turkey Ta-
şımacılık A.Ş.’den Emre Bora 
Kıztan’ın Divan Yazmanı 
olarak seçilmesinin ardından, 
toplantının açılış konuşması-
nı yapmak ve 2022 Yılı Faali-

topluma, kadınlarımıza fayda 
sağlamak istedik. KAGİDER 
ile yaptığımız bu iş birliğiyle 
kadınlarımızın güçlenmesine, 
daha doğru, daha bilinçli fi-
nansal kararlar alabilmelerine 

ikili (tek-tip) geçiş belgesi ko-
tası yüzde 40 artış ile 46 bin-
den 65 bine yükseltildi,

-Orta Koridorun daha da 
önem kazanması ve transit 
taşımacılıktaki artış dikkate 
alınarak, 35 bin transit geçiş 
belgesi teati edilmesi kararlaş-
tırıldı (Önceki yıllarda kota-
lar dahilinde transit geçiş bel-
gesi teatisi yapılmamakta idi.),

-İkili ve transit taşımalar-
da ihtiyaç halinde ilave geçiş 
belgesi teati edileceği hüküm 
altına alındı,

-Asya ile Avrupa arasındaki 

ğuna inanıyoruz. Kadınların 
sektördeki etkisini ortaya 
koymayı hedefleyen “Kadı-
nın Etki Raporu” üzerinde 
çalışmaya başladık. Böyle bir 
projenin Türkiye’den çıkması 
ise uluslararası lojistik sektö-
rü tarafında çok güzel bir algı 
oluşturacağı kanısındayız.”

UTİKAD’ın lojistik sektö-
ründeki birçok alanda çalış-
malar yürüttüğünün ve olum-
lu sonuçlar aldığının da altını 
çizen Başkan Ayşem Ulusoy, 
konuşmasının ardından 2022 
yılında gerçekleştirilen fa-
aliyetleri üyeler ile paylaştı. 
Yıllık faaliyet raporunun 
sunulmasının ardından de-

katkıda bulunmayı hedefliyo-
ruz.” diye konuştu. 

KAGİDER Başkan Yar-
dımcısı Berrin Kuleli ise, “Ka-
dın girişimcilerin şirketlerini 
yönetirken özellikle finansal 
okuryazar olmalarının şirke-
tin büyümesi ve yeni yatırım-
lar için çok değerli olduğunu 
düşünüyorum. Finansal tab-
loları okuyabilmek şirketin 
gelir ve gider dengesini ko-
runması ve gelecek yatırımlar 
için önem teşkil ediyor. Ya-
tırımlarımızı yaparken uzun 
vadeli düşünmemiz gereki-
yor” dedi.

transit yüklerin daha kolay 
taşınabilmesi için 3’üncü ülke 
geçiş belgesi kotası 15 bine 
yükselmiş bulunmaktadır,

-Türkiye’nin öncülüğünü 
gerçekleştirdiği elektronik 
geçiş belgesi (e-Permit) pro-
jesine, iki ülke arasındaki ta-
şımacılıkta kullanılmak üzere 
başlaması kararı alındı.

netim kurulu raporlarının 
ibrası gerçekleşti ve bütçeler 
onaylandı.

UTİKAD Yönetim Ku-
rulu tarafından hazırlanan 
tüzük değişiklikleri Genel 
Kurul’un değerlendirmesine 
sunuldu. Genel Kurul tarafın-
dan yapılan değerlendirmele-
rin ardından tüzük değişikleri 
katılanlar tarafından oylandı.

en az okuryazarlık kadar 
önemli olduğunu düşünüyo-
ruz. Bu sene müşterilerimize 
yeni yıl hediyesi vermek ye-
rine KAGİDER’i destekle-
yerek bu eğitimi üstlendik ve 

ücretler konusunda da uzun 
süren müzakereler gerçekleş-
tirilmiş, Azerbaycan Makam-
ları, milli mevzuatta yapılacak 
değişiklik ile söz konusu ücre-
tin sona ereceği, Azerbaycan 
Meclisine sunulmak üzere ha-
zır olduğu bilgisi verildi.
Ikili/transit (tek tip) kotası 
65 bin transit geçiş belgesi 

kotası 35 bin oldu
Buna göre, 2023 yılı geçiş 

belgesi kotası aşağıdaki gibi 
olmuştur.

-İki ülke arasındaki artan 
ticaret hacmi doğrultusunda 

üyelerin ilgisine sunuldu. 
Başkan Ulusoy konuşmasına 
şu sözlerle devam etti; “2023 
yılı başında UTİKAD’ın 
sektöre ve üyelerine hizmeti 
ve desteği yeni çalışmaları ile 
devam edecektir. İlk olarak 
belirtmekten mutluluk du-
yarım ki; kadınların lojistik 
sektöründe teşvikine yönelik 
projeler üretiyoruz. Sektö-
rümüzde eşit cinsiyet temsil-
lerinin hem toplumsal hem 
de ekonomik faydaları oldu-

Ekol KAGİDER İş Birliği İle Kadınlara 
Finansal Okuryazarlık Eğitimi Verildi

8

Ekol Lojistik, 
kadınların iş hayatında 
daha fazla yer alması 
amacıyla Türkiye 
Kadın Girişimciler 
Derneği (KAGİDER) 
ile iş birliği yaparak, 
finansal okuryazarlık 
konusunda ufuk 
açacak bir eğitime 
imza attı.   

Türkiye-Azerbaycan 
KUKK Toplantısı 
sonucu ikili/transit 
(tek tip) kotası 65 bin, 
transit geçiş belgesi 
kotası 35 bin oldu.  

Uluslararası 
Taşımacılık ve Lojistik 
Hizmet Üretenleri 
Derneği’nin (UTİKAD), 
40’ıncı Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 30 
Kasım 2022 tarihinde 
gerçekleşti.  

Azerbaycan Geçiş Belgeleri Kotaları Attırıldı

UTİKAD’ın 40’ıncı Olağan Genel Kurulu Yapıldı
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Arkas’ın Geliştirdiği Projelere İki Ödül 
150’DEN fazla CXO (Chief 
Experience Officer) katılımıyla 
Mandarin Bosphorus Otel’de ger-
çekleştirilen IDC Türkiye Cloud 
Roadshow etkinliği gerçekleştiril-
di. Arkas, etkinlik kapsamında dü-
zenlenen ve beş kategoride ödülün 
sahibini bulduğu törenden, başvur-
duğu iki proje ile de birincilik ödü-
lü alarak döndü. 

Arkas şirketlerinden BİMAR 
tarafından Arkas Deniz Ticaret 
Filosu’nun tecrübesini arkasına 
alarak TÜBİTAK desteği, Dokuz 
Eylül ve İstanbul Teknik Üniver-
sitesi danışmanlıklarıyla denizcilik 
sektörü için geliştirdiği gemi yö-
netim yazılımı ARFLEET- Akıllı 
ve Güvenli Deniz Filosu Yönetim 
Platformu sektör otoritelerince 
belirlenen regülasyonların gemi 
seyir halindeyken bile merkez tara-
fından kontrol edilmesine olanak 
sağlıyor.  Yazılım sayesinde hangi 
geminin gerekli regülasyonları sağ-
layıp sağlamadığı kontrol edilerek 
gemi seyir halindeyken dahi dü-
zenlemelerin yapılmasını sağlanır-
ken aynı zamanda veri replikasyo-
nu ile de gemiler hareket halinde 
iken uydu bağlantıları olmasa dahi 
tüm gemilerden merkez veri taba-
nına çift taraflı senkronizasyonu 
destekleyerek bağlantı kurulunca 
bilgilerin merkeze iletilmesini sağ-
lıyor. Dolayısıyla herhangi bir bilgi 
kaybı yaşanmıyor.

Ayrıca Det Norske Veritas (Nor-
way) and Germanischer Lloyd (Ger-
many) - (DNV GL) sertifikasına sa-
hip platform bu sayede tüm dünya 
otoritelerince kabul görüyor. 

Törende ödülü BİMAR adına 
Kıdemli Yazılım Geliştirme Müdü-
rü Emel Öndül aldı. 

AR-CELL ile kara filosu 
uçtan uca kontrol 

edilebiliyor 
Arkas’ın ödül aldığı bir diğer uy-

gulama ise Karayolu Taşıma Plat-
formu AR-CELL. Yine BİMAR 
tarafından bu kez Arkas Lojistik 
için geliştirilen uygulama ile mobil 
sistem sayesinde saha operasyonu 
tamamen dijitalleştiriliyor ve fi-
lo yönetimi sahadaki tüm süreci 
uçtan uca kontrol edebiliyor. Ar-
kas Lojistik ile birlikte Microsoft 
Azure teknolojileri kullanılarak 
geliştirilen ve çoğunlukla PAAS 
bileşenlerinin kullanıldığı uygu-
lama, yük taşıma operasyonların-
da birimler arasındaki iletişim ve 
koordinasyonu artırıyor böylece 
süreçte meydana gelebilecek hava, 
yol, kaza, arıza gibi tüm olumsuz-
luklara karşı önceden önlem alına-
bilmesini sağlıyor. 

Araçların yük teslim alma, taşıma 
ve teslim sürecinde; taşınan yükün 
durumunun güncellenmesi, filo yö-
netim merkezinin araçtaki şoför ile 
koordinasyonu ve bu sayede verimli 
ve tehlikesiz bir operasyona imkân 
veren platform ile hem müşteriler 

hem de Filo Yönetim Merkezi an-
lık olarak yükü takip edebiliyor, 
optimum araç planlaması yapılarak 
müşteri hizmet kalitesi artırılıyor. 
Sürücü karne puanlaması hesap-
lamalarında aracın dijital takogra-
fından yakıt tüketimi, hız ve devir 

aşımı bilgileri okunuyor ve rapor-
lanıyor. Platform ile tüm bunların 
yanı sıra doğru verilerle anlık sürücü 
performans yönetimine başlanması-
nı sağlarken taşeron sürücülerin de 
hizmet kalitesinin Arkas standart-
larına yükseltilerek müşteri mem-

Arkas, geliştirdiği iki bulut projesi olan Akıllı ve Emniyetli Deniz Filosu Yönetim 
Platformu ve Dijital Kara Taşımacılığı Platformu ile IDC Türkiye Cloud Awards 
Ödülleri’nde Private Cloud/Özel Bulut kategorisinde iki birincilik ödülüne layık görüldü.  

nuniyetinin artırılmasını hedefliyor. 
Törende ödülü BİMAR adına Kı-
demli Yazılım Geliştirme Müdürü 
Güner Mutlu aldı. 

Arkas, ARFLEET ile geçtiğimiz 
günlerde düzenlenen Future Cloud 
Awards’tan da yine ödülle dönmüştü. 

B ö y -
lece Arkas’ın bulut 
teknolojileri konusunda geliştirdiği 
teknolojilerden toplam üç ödülü 
birden oldu.
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tik köyler oluşturmak gibi bir 
olgu var, bunlar Türkiye’de 
yapılmalı ama şu anda yok. 
Ankara Lojistik Üssü var bili-
yorsunuz, kendi imkanları ile 
15-20 nakliyecinin yaptığı bir 
yer, buranın haricinde başka 
bir yer yok. Bu ülkenin birçok 
imkanları var, yurtdışında da-
ğıtım yatırımları öneriyorlar, 
bununla ilgili kimsenin bir 
yatırım planı oluşmuş değil. 
Devletin hibeleri var, bunlar-
dan kimsenin haberi yok. Bi-
zim asıl derdimiz bunları üst 
perdeden dillendirip sektör 
için çözüm noktası haline ge-
tirmek. Bizim çok ortaklı ol-
mamızın tek nedeni bu, hiç-
bir siyasi ve gelecek kaygımız 
veya beklentimiz yok.

Oregon’un yapısı içerisinde 
sistem nasıl işliyor? Ope-
rasyon olarak baktığımızda 
nasıl işliyor lojistik meka-
nizmalar?

Bizim bir ana şirketimiz var. 
Oradaki önemli işlerimizden 
bir tanesi teminat yapısı. Te-
minat yapısında biz sektörün 
bir borç yükümlülüğüne gir-
memesi için teminat yapılan-
ması olan şirketi kendimizde 
tutuyoruz. İnsanlara zorluk 
yaşatmamak için. Bunun hari-
cinde örneğin 1.000 ortaklı bir 
şirketi de bir araya getirmek ol-
maz diye farklı bir model kur-
guladık. Şehirlerde Oregon 
şirketleri kuruyoruz. Ana his-
sedarı, teminatı bizim oluştur-
duğumuz Oregon şirketi olu-
yor. Her ilden de yüzde 1 hisse 
ile 40 tane ortak buluyoruz. 40 
ortak ile beraber bağımsız ha-
le getiriyoruz. Şirketin büyük 
hissesi Oregon’da olmasına 
rağmen Oregon ne yönetim 
kuruluna ne de başka bir yere 
atama yapmıyor. Tamamen 
şehrin kendi yönetimini idare 
etmesini istiyoruz.  Toplantı 
organize edeceğimiz zaman 
başkan ve başkan yardımcıları 
ile müzakere ediyoruz, yöne-
tim kurulu ile beraber strateji 
geliştiriyoruz. Onlar da dönüp 
ortaklarla geliştiriyorlar. Belki 
bir dernek gibi düşünebilir-
siniz, fakat biliyorsunuz der-
neklerde üye etkenliği arttığı 
zaman başkan seçiliyor, baş-
kanlar sürekli kalmak istiyor. 
Biz şunu istiyoruz; yönetim 
kurulunda doğru çalışan in-
sanları ortaklar da, patronlar 
da görsün. Hangisi doğruysa 
bağımlı kalmasın, kendilerini 
temsil etsinler.

OREGON Teknoloji Hiz-
metleri A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyüp Bartık ile lojis-
tik sektörünün değişim ve dö-
nüşümünü ve Oregon şirket 
yapılanmasını konuştuk.

Oregon’u bize biraz anlata-
bilir misiniz? Oregon nasıl 
bir maceranın sonucunda 
bugünlere geldi?

Oregon bizim bir yavru-
muz, onu öncelikle ayaklarının 
üstüne bastırdık ve yürütmeye 
başladık. Öncelikle hızlı yü-
rüteceğiz, sonra koşacağız, en 
sonunda Türkiye’nin milli ser-
mayesi olarak tüm Avrupa’da 
ve tüm dünyada etkili bir yapı 
haline getireceğiz ve bu yolda 
da hızla ilerliyoruz. 

Oregon lojistikçilerin bir te-
darikçisi olarak kurgulanmıştı 
hala öyle devam ediyor. Bura-
daki temel nokta şu; lojistik 
sektörünü yıllarca olması gere-
ken yere taşımamışız. Aslında 
kamyonculuk çok gurur du-
yulacak bir meslek. Benim de-
dem ve babam kamyoncu. Ba-
na, ‘siz ne iş yapıyorsunuz’ diye 
sorduklarında ‘kamyoncuyum’ 
diyorum, bundan gurur duyu-
yorum. Ama o kamyoncunun 
piyasadaki algısı maalesef çok 
güzel gözükmüyor.

Lojistik sektörü sizce nerden 
geldi, nereye doğru gidiyor?

Pandemi her ne kadar 
olumsuz olsa da bize çok 
yardımcı oldu. Lojistik sek-
törünün ne kadar önemli ol-
duğunu bu dönemde anladık. 
20 yıl önce lojistiğin ne kadar 
önemli olduğunu anlatmaya 
çalışıyorduk. Dijital dünya 
ve elektronik ortamda ticaret 
gelişiyor, ‘bunların tek bir şe-
ye ihtiyacı var, lojistik’ diyor-
duk. Birçok e-ticaret firması-
nın başarısında sadece doğru 
ticaret yapması değil, bence 
iyi lojistik yapması daha bü-
yük bir paya sahip. Amazon 
Amerika’dan bir ürün sattı-
ğında, bu bir şirket başarısı 
değil, bunu bana Gaziantep’e 
veya İstanbul’a teslim etme 
başarısıdır. Ben hatta pera-
kende sektöründeki birçok 
firmanın başarısının da lo-
jistikteki başarısı olduğunu 
düşünüyorum. Çikolatada 
ün yapmış bir ülkenin çok 
iyi çikolata yaptığı kadar, işin 
lojistiğini de çok iyi yaptığını 
düşünüyorum. Starbucks’ın 
çok iyi kahveci olduğunu 
düşünmüyorum aslında ama 

çok iyi gayrimenkulcülük de 
yapıyor. Bazı işler göründüğü 
gibi değil, temelinde çok da-
ha farklı bir yapı var. Lojistik 
bugün dünyadaki en önemli 
işlerden bir tanesi. Biz lojis-
tik sektörünü hem daha üst 
platforma taşımak istiyoruz, 
hem de kredibilitesini daha 
da artırmak istiyoruz. İnsan-
lar lojistikçi gördüğünde, ‘e-
vet önemli bir şirket ülkemiz 
için, dünya için önemli bir 
sektörde’ desinler istiyoruz. 
Amacımız buydu. Bana hep 
şunu sorarlar, niye çok ortaklı 
bir iş yapıyorsunuz? Cevabı-
mız hazır tabii ki.

Oregon Türkiye’de çok or-
taklı olmasının ötesinde, 
ticari anlamda örnek bir ör-
gütlenme biçimi. Bu konuyu 
biraz açar mısınız?

Biliyorsunuz dernekler, ko-
operatifler gibi organizasyon-
lar söz konusu olduğunda, bu 
örgütlenme işlerinde siyasi bir 
gelecek beklenir. Oregon’un 
böyle bir amacı yok. Önce-
likle ben bu sektörü çok se-
viyorum. Belki doğduğum, 
doyduğum, yaşadığım sektör 
olduğu için. Bu sektördeki 
birçok insanın da ahde vefası 
olduğunu düşünüyorum. Ya-
ni para kazandığı günlerde 
de yatırımını yapıyor, para 
kazanmadığı günlerde de sırf 
müşteri ihtiyacını karşılamak 
için yatırımını yapıyor. Bir 
ahde vefanın olduğunu dü-
şünüyorum, o vefayı ödemek 
istiyorum. Çalıştık kendi ih-
tiyaçlarımıza yetecek hale ge-
tirdik, kazancımız, varlığımız 
bize yetiyor. Peki bunla ölüp 
gidelim mi, hayır bu bilgiyi 
bu desteği insanlara aktara-
lım. Günümüzde televizyon-
da, Instagram’da, Tiktok’da 
izlenme süresini biliyorsunuz, 
ne kadar kısa zamanda ne ka-
dar çok şey anlatırsanız me-
sajınızı o kadar güçlü iletebi-
lirsiniz. Biz de kısa zamanda 
anlatarak çözemeyeceğimizi 
düşündük ve bu konuda ön-
cülük etmeye karar verdik. 
Sektörün bir öncüye ihtiyacı 
olduğuna belki de bu görevin 
bize tayin edildiğine inanarak 
dedik ki ortakları alalım bun-
ları hep beraber büyütelim.

Şu anda 200 ortağımız var. 
Şirketleri değişik şehirlerde 
kuruyoruz. Sonra bunları be-
raberce farklı platformlarda 
geliştireceğiz ve her geçen gün 
geliştiriyoruz da. Mesela lojis-

çok fazla almıyoruz. Çünkü 
karayolu nakliyesi daha zor 
durumda, önce onlara destek 
vermemiz lazım. Havayolu ve 
denizyolu sonra gelecek.

Intermodal taşımacılık ar-
tık lojistik sektörünün önem-
li bir parçası haline geliyor. 
Avrupa ile iş yapıyorsanız 
Yeşil Mutabakatın getireceği 
sınırlamalar var. Bu konudaki 
görüşünüzü almak isteriz.

Oregon’da 45’lik High-
Cube konteyner kiralama 
işimiz var oraya da hizmet 
veriyoruz. Intermodal za-
ten kaçınılmaz bir şey. Şöy-
le düşünün 7 bin km yolu 
arabayla kat etmek zorunda 
değilsiniz. Tren avantajı oldu-
ğu yerde tren, gemi avantajı 
olduğu yerde gemi.  Biz de 
kullanıyoruz; mesela müş-
terilerimize tren, gemi bileti 
veriyoruz. Gemiden parsiyel 
alabiliyoruz,  onlara yol yar-
dımı veriyoruz, onların yakıt 
ihtiyacını, finansal ihtiyacını 
temin ediyoruz. Şu anda bu 
süreçlerin hepsini yapabili-
yoruz. Benim arkadaşlarıma 
söylediğim şey şu ki; ‘ışınlama 
olana kadar, lojistik vazgeçil-
mez olacak’. O zaman ışınlan-
mayı kim yapacak, ‘onu da lo-
jistikçiler yapacak’ diyorum. 
‘Bu noktadan al, bu noktaya 
gönder’in de bir algoritması 
olacak onu da biz lojistikçiler 
yapacağız. Dolayısıyla lojistik 
sektörü dünyanın en önemli 5 
sektöründen bir tanesi ve biz 
ona sahip çıkıyoruz.
logitrans 2022 çok geniş bir 
katılım sağladı, gerçek bir 
lojistik buluşmaya dönüştü. 
Bu pencereden baktığımız-
da sektöre, sektör temsilci-
lerine, ortaklarınıza ne me-
saj vermek istersiniz?

Öncelikle böyle bir fuar 

ortamında olmaktan büyük 
keyif aldım. Sektörün önemli 
bir fuarı, fuarı organize eden 
EKO MMI Fuarcılığa da te-
şekkürlerimi iletiyorum.  Ben 
Münih’te de Transport lojis-
tik fuarına katıldım, şimdi bu 
fuar orayı aratmıyor.

Türkiye’de böyle bir trans-
port lojistik fuarı yok. logit-
rans bunun için çok önemli 
ve katılım kalitesi her geçen 
gün artıyor. Bunu ben özellik-
le arkadaşlarımız ve ortakları-
mızın hem katılımı hem ziya-
reti açısından önemsiyorum. 
Onlara mutlaka ‘fuara katılın, 
katılmasanız da birkaç yıl zi-
yaret edin, o ziyaret sonrası 
zaten katılmak zorunda kala-
caksınız’ diyorum.

Sektöre mesaj olarak da 
ben çok mutluluk dağıtmak 
istemiyorum ama Rusya-
Ukrayna savaşının yarattığı 
konjonktür, Türk lojistik 
sektörünün önemini daha 
arttırdı. Ortaya çıkan yeni lo-
jistik fırsatlar bizler için ciddi 
anlamda faydalar yarattı. Şu 
anda Avrupa Türkiye’ye satı-
yor, Türkiye alıyor Avrupa’ya, 
Rusya’ya satıyor. Rusya’dan 
alıyor, Avrupa’ya satıyor. As-
lında lojistik anlamda yine 
fırsat doğdu. Bu fırsatları de-
ğerlendirmemiz gerek, belki 
de bizim hatamız şu, biz çok 
standart iş yapmayı seviyoruz, 
yorulmayı sevmiyoruz. Yo-
rulup risk almazsanız hiçbir 
zaman başarı sağlayamazsınız. 
Skoru değiştiremezsiniz. Aynı 
yoldan gidip farklı sonuç çıka-
ramazsınız. Fırsatları kovala-
manız gerekiyor. Bugün belki 
Kazakistan’da, yarın Rusya’da 
bir başka gün Sırbistan’da fır-
sat var, bu fırsatları biraz daha 
kollamamız ve değerlendir-
memiz gerekiyor.

Kaç şirket oluşmuş durumda 
ve hedef nedir bu sayı için? 

Şu anda 5 tane şirketimiz 
var. Gaziantep bizim çıktığı-
mız şehir olduğu için birinci 
sıraya orayı aldık. Antakya, 
Mersin, Kayseri ve Konya lojis-
tik tarafında çok iyi illerimiz. 
Bu 5 şehri 200 ortakla tamam-
ladık. Bu yıl 2 çalışmamız daha 
var. Nihai yolumuz Türkiye’de 
800 ortakla 20 şehirde şir-
ketleşmek. Bunu şu anda 
Romanya’da, Bulgaristan’da, 
Almanya’da, Fransa’da, 
Belçika’da da talep ediyorlar. 
Oralarla da çalışmalara başla-
dık, ana vatanımız Türkiye’yi 
tamamlamadıktan sonra bu 
ülkeleri de gezmeye, kapsama 
alanına almaya başlayacağız.

Mekanizma nasıl işliyor, lo-
jistik trafik nasıl oluşuyor? 
Arkasındaki teknolojiden 
biraz söz edebilir misiniz?

Birincisi teminat yapısı, 
Türkiye’nin en büyük temina-
tına sahip bu şirket 4 milyar 
TL’ye yakın teminatı yöneti-
yor. Birçok bankanın bilanço-
suna yakın bir rakamı yöneti-
yor nerdeyse. Bunun yanında 
biz dijital bir dünya kurduk 
ve A şirketinin arabasını B 
şirketine ihtiyaç halinde eşleş-
tiriyoruz. Yük borsası oluştu-
ruyoruz, araç takip sistemi var 
hepsini arka planda eşleştirip 
müşterilere, aslında kendi ih-
tiyaçlarını analiz edip hazır-
lamaları için uygun bir altyapı 
sunuyoruz. Patronun önüne 
‘senin bu sabah 10 tane boş 
araban var, senin 7 tane yolda 
araban var, senin 12 tane ihra-
cat yüküne ihtiyacın var’ diye 
veri dökmek istiyoruz. Bun-
lar için ciddi dijital teknoloji 
yatırımı yapıyoruz. Muhte-
melen 2023 sonunda tamam-
lamış oluruz. Ama bu sektör 
o kadar dinamik ve heyecanlı 
ki bu değişim ve dönüşümün 
hiç biteceğini düşünmüyoruz. 
Her gün yeni bir iş düşünü-
yoruz. Mevcut durumda yük 
borsasını kendi ortaklarımız 
içerisinde açtık. Dışarı açıl-
mak şart mı değil mi onu da 
arkadaşlarla tartışıyoruz.

200 ortağı düşündüğümüz-
de sizin lojistik coğrafyanız 
nereleri kapsıyor?

Şu anda lojistik ağımız Av-
rupa yarımküreyi tümüyle kap-
sıyor. Biz genellikle karayolu 
nakliyecileriyle birlikte çalışı-
yoruz. Denizyolu ve havayolu 

“Işınlama çağına kadar 
lojistik vazgeçilmez kalacak”

Aysberg Basın Yayın İçerik Editörü Necmi Çelik (solda) ve Oregon 
Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık.

Oregon Teknoloji Hiz. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık:

QR kodu okutarak 
haberi izleyebilirsiniz.
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GLOBELINK Ünimar, müşte-
rilerinin lojistik ihtiyaçlarını hızlı 
bir şekilde karşılamak ve depola-
ma kapasitesini artırmak amacıyla 
İstanbul Büyükçekmece’de 5 bin 
metrekarelik deposunun açılışını 
gerçekleştirdi. Depo açılışının ger-
çekleştirilmesi ile operasyonel sü-
reçlerin yönetilmesi amacıyla yeni 
istihdam olanakları da yaratıldı. 

Globelink Ünimar’ın yeni depo 
açılışı ile ilgili açıklamada bulunan 
Globelink Ünimar İcra Kurulu 
Komite Üyesi Fatih Baş, “Depola-
ma ve dağıtım merkezleri, tedarik 
zincirinin ve lojistik süreçlerin yö-
netimi açısından büyük bir önem 
arz ediyor. Bu alanlar hem müşteri 
memnuniyetinin sağlanması hem 
de paydaşlarımızın lojistik ihtiyaç-
larının hızlı bir şekilde karşılan-
ması açısından oldukça değerli. Bu 
nedenle, depolama alanlarına ve 
dağıtım merkezlerine yaptığımız 
yatırımların sunduğumuz entegre 
lojistik süreçlerine katkı sağlayaca-
ğını düşünüyorum.

Bu doğrultuda, Globelink Ünimar 
olarak, biz de depolama ve dağıtım 
merkezi alanlarımıza bir yenisini da-
ha ekledik. Yeni depomuzun lokas-
yonunu belirlerken paydaşlarımızın 
faaliyetlerine maksimum katkıyı sağ-
layabileceğimiz ve süreçlerini verimli 
bir şekilde planlamalarına destek ola-
bileceğimiz noktaları dikkate aldık. 
İstanbul, gerek geniş hinterlandı, ge-
rek gelişmiş altyapısı, gerekse de he-
def pazarlara yakınlığı ile önemli bir 
şehir. Biz de ticaretin merkezi olan 
bu noktada depomuzun açılışını yap-
tığımız için çok mutluyuz. Müşteri-
lerimizin lojistik ihtiyaçlarını hizmet 
kalitemize ve standartlarımıza uygun 
olarak hızlı bir şekilde karşılamaya 
devam edeceğiz. Umarım bu depo-
muzla beraber yeni fırsatların da ka-
pısını aralayacağız.’’ dedi.  

Globelink Ünimar’ın Büyük-
çekmece’de gerçekleştirilen depo 
açılışı ile ilgili açıklamada bulunan 
Globelink Ünimar Depolama ve 
Yurt İçi Dağıtım Direktörü Volkan 
Yalçın, “Gelişen dış ticaret ve e-
ticaretin de etkisiyle farklı özellikle-
re sahip depolama ve dağıtım alanı 
ihtiyaçları her yıl artış gösteriyor. 
Globelink Ünimar olarak paydaşla-
rımızın ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde 
karşılayabilmek için var olan depo-
lama alanlarımıza bir yenisini daha 
ekledik. Yaptığımız yatırımlarla bir-
likte küresel tedarik zincirine enteg-
rasyon avantajını ve entegre lojistik 
deneyimini paydaşlarımıza sunmaya 
devam ediyoruz. 

Türkiye, lojistik ve tedarik zinciri 
sektörü açısından oldukça önemli 
bir ülke. Jeopolitik konumunun yanı 
sıra hedef pazarlara yakınlık avanta-

jı açısından da depolama tesislerine 
oldukça elverişli bir konumda. Mar-
mara bölgesinin ticaret ve üretim 
merkezleri olan İstanbul ve Kocaeli 
başta olmak üzere hedef pazarlara 
yakın olan şehirlerde depolama ve 
dağıtım merkez kapasitemizi art-

tırmak önceliklerimizden birisiydi. 
Değişen talepleri ve istekleri en iyi 
şekilde karşılayabilmek için sundu-
ğumuz hizmeti sürekli olarak bir 
adım öteye taşıyoruz. 2023 yılında 
da büyümeye devam etmeyi planlı-
yoruz” dedi.

Globelink Ünimar 
Depolama Kapasitesini 
Artırmaya Devam Ediyor

Globelink Ünimar, müşterilerine uçtan uca lojistik hizmet 
sunabilmek amacıyla İstanbul Büyükçekmece’de bulunan 
5 bin metrekarelik yeni deposunun açılışını gerçekleştirdi.  
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EVOLOG Lojistik; denizyolu 
taşımacılığında ihracat, ithalat 
ve cross taşıma hizmetleri ile 
hem komple konteyner hem 
parsiyel taşıma hizmetlerinde, 
alanında uzman tedarikçileri 
ve acente anlaşmaları ile tüm 
dünya limanları için geniş hiz-
met ağı sunmaya devam ediyor. 

2022 senesinde hedeflerine 
ulaşan EvoLog Lojistik, 2023 
senesinde pazar payını arttır-
mak üzere gerekli altyapı ça-
lışmalarını hazırladı.

HAVAYOLU, denizyolu, 
proje, fuar ve etkinlik taşıma-
cılığı hizmetleri sunan Mars 
Hava ve Deniz Kargo, Antal-
ya ve Konya şubelerini de aça-
rak yurt içindeki şube sayısını 
14’e çıkardı.

“Konya Havalimanı’ndan ih-
racat ve ithalat seferlerinin baş-
lamasıyla müşterilerimize daha 
hızlı, kaliteli hizmet sunma 
amacıyla yeni şubemizi faaliye-
te geçirdik. Konya şubemiz ile 
bölgedeki müşterilerimize da-
ha yakın olacağız” diyen Mars 

EvoLog, global navlun an-
laşmaları, rekabetçi navlun ve 
ekipman garantili çözümler, 
anlık yük takip sistemi ile 
müşterilerinin tedarik zinci-
ri devamlılığını sağlamakta 
önemli bir rol oynuyor. 

Türkiye’den tüm dünya li-
manlarına ve tüm dünyadan 

Hava ve Deniz Kargo CEO’su 
Selmin Kahraman, bölgedeki 
müşterilerine iç nakliye hizmeti 
de sunacaklarını belirtti.

Selçuklu’da hizmete baş-
layan Mars, Konya şubesi ile 
müşterilerine havayolu ve de-
nizyolu taşımacılık hizmet-
lerini sunacak. Mars, Konya 
şubesi ile ağırlıklı olarak sa-
vunma sanayi, tüfek ve silah 
taşımaları, yaş meyve sevki-
yatları, gıda, makine, kimya 
ve muhtelif yedek parça sek-
törlerine hizmet verecek. 

Türkiye limanlarına kontey-
ner taşımacılığı ve forwar-
ding hizmetleri sunduklarını 
söyleyen EvoLog Lojistik 
Denizyolu Direktörü Vesile 
Çakır Somyak yapmış olduğu 
açıklamada, “EvoLog; Deniz-
yolunda tüm limanlarda sağ-
ladığı kesintisiz hizmet ağını, 

Antalya’da Axis Ofis Emek 
Mahallesi Yeşilırmak Caddesi 
Kepez - Antalya adresinde fa-
aliyete başlayan Mars, Antal-
ya Şubesi ile müşterilere hava-
yolu ve denizyolu taşımacılık 
hizmetlerini sunacak. Yeni 

ile pazar liderliğimizi devam 
ettirmekteyiz” dedi.

Tüm Avrupa’yı kapsayan 
çalışma haritası ile dikkatleri 
üzerine toplayan EvoLog Lo-
jistik, genç ve dinamik per-
soneli ve yenilikçi yönetim 
kadrosu ile hızla gelişmekte 
olan lojistik sektöründe ken-
dine ön sıralarda göstermiş 
ve sektöre öncülük etme ko-
nusunda hızla gelişmeye ve 
teknolojiyi takip etmeye de-
vam ediyor.

kalitesini güneyde de sürdü-
receklerini belirtti.

Mars Antalya, denizyolu 
ve havayolu ihracat ve ihracat 

BU yıl içerisinde Türkiye filo-
sundaki elektrikli araç sayısı-
nı 29’a çıkaran DHL Express 
Türkiye, 2025 sonuna kadar 
Türkiye’deki araç filosunun 
yüzde 80’ini elektrikli araçla-
rın oluşturacağını açıkladı. 

DHL Express olarak sür-
dürülebilirlik lideri haline 
gelmeyi sorumlulukları ara-
sında gördüklerini vurgula-
yan DHL Express Türkiye 
CEO’su Mustafa Tonguç, 
“DHL Express Türkiye ola-
rak doğa dostu lojistik konu-
sunda sektörümüze öncülük 
ediyoruz. Amaçlarımıza ulaş-
mak için işimizin her boyu-
tunu sürdürülebilir kılmak 
üzere çalışıyor, operasyon-
larımızı çevreyi koruyacak 
şekilde yeniden şekillendiri-
yoruz. Sera gazı emisyonunu 
2030 yılına kadar 41 milyon 
metrik tondan 29 milyon 

taşımalarında yaş meyve ve 
sebze, mobilya, kağıt ve or-
man ürünleri, kimyevi mad-
deler ve mamulleri sektörleri 
başta olmak üzere tüm sek-
törlere hizmet verecek.

İstanbul, Bursa, İzmir, An-
kara, Mersin, Gaziantep, İs-
kenderun, Adana, Konya ve 
Antalya’da şubeleri bulunan 
ve tüm dünyaya hizmet sunan 
Mars Hava ve Deniz Kargo, 
önümüzdeki dönemlerde ye-
ni şubeler açmaya devam et-
meyi planlıyor. 

metrik tona indirmeyi amaç-
lıyoruz. Bu doğrultuda filo-
muzdaki doğa dostu elektrik-
li araç sayısını da artırmaya 
devam ediyoruz” dedi. 

Doğrudan elektrikli araç 
almanın yanı sıra filoların-
daki benzinli araçların bir 
kısmını elektrikliye dönüştür-
düklerini de belirten Mustafa 
Tonguç, “Sürdürülebilirlik 
yol haritamız doğrultusunda 
2023’ün sonuna kadar filo-
muzdaki elektrikli araç sa-
yısını 59’a çıkarmayı, 2025 
yılının sonuna kadar ise son 
teslimat etabı araçlarımızın 
yüzde 80’ini elektrikli araç-
lara dönüştürmeyi hedefliyo-
ruz” açıklamasında bulundu. 
Tonguç ayrıca, bu süre içinde 
elektrikli araçların menzili 
mevcut duruma göre artarsa 
yüzde 80 olarak belirlenen he-
defin de yükseleceğini ekledi. 

uzun yıllardır Rusya Limanla-
rı için de sağlamakta ve sahip 
olduğu güçlü acente ağı ile ka-
pıdan- kapıya hizmet sunuyor. 

Ambarlı Limanı’ndan 
Rusya limanlarına FCL yük 
elleçlenmesinde lider konu-
mumuzu, bu bölgedeki pazar 
bilgimizi kısa sürede parsiyel 
taşımacılığa da taşıyarak tran-
sit/ ihracat haftalık servisimiz 

şubesi ile bölgedeki müşteri-
lerinin ihtiyaç ve taleplerine 
cevap vermeyi hedefledikleri-
ni söyleyen Kahraman, Mars 

EvoLog Denizyolu Taşımacılığında 
Pazar Payını Artırmayı Hedefliyor

EvoLog Lojistik Denizyolu 
Direktörü Vesile Çakır Somyak

EvoLog Lojistik, sadece karayolu ve havayolu 
taşımacılığında değil, denizyolu taşımacılığında 
da pazar payını artırmak istiyor.  

Mars Hava ve Deniz 
Kargo, Konya ve 
Antalya’da şubeler 
açarak sürdürülebilir 
büyümesine devam 
ediyor.   

Mars Hava ve Deniz Kargo Şube Sayısını 14’e Çıkardı

TruKKer Polonya ve 
Kazakistan’a Açılıyor DHL Express

Türkiye’deki
Elektrikli Araç
Sayısını Arttırıyor

ORTA Doğu ve Kuzey 
Afrika’nın en büyük ka-
rayolu taşımacılığı plat-
formu TruKKer, büyüme 
planları doğrultusunda; 
Türkiye’den AB ve BDT 
ülkelerine, gelişmekte olan 
nakliye operasyonlarını da-
ha da çeşitlendirmek için 
Polonya ve Kazakistan’daki 
genişleme planını açıkladı. 

TruKKer’ın Kurucusu 
ve CEO’su Gaurav Biswas 
yaptığı açıklamada su şe-
kilde belirtiyor; “Polonya 
ve Kazakistan, Avrasya’nın 
kesişme noktasında, Kuşak 
ve Yol güzergahı üzerinde 
stratejik bir konuma sahip. 
Polonya’nın rahat ulaşım 
imkanları, düşük nav-
lun maliyetleri ve küresel 
olarak 28. sırada yer alan 
yüksek lojistik performans 
endeksi, TruKKer’ın Avru-
pa tedarikine erişmesi için 
uygun koşulları sağlıyor. 
Kazakistan ise Doğu, Ba-
tı Avrupa ve Orta Asya’ya 
yayılmış olan ticaret yolla-

rı sayesinde bölge ekono-
milerin dolaşım sistemi ve 
bölgesel bir merkez işlevi 
görmesini sağlıyor.”

TruKKer, Eylül 2022’de 
40 milyar $ + AUM’ye sa-
hip büyük bir özel sermaye 
şirketi olan Investcorp li-
derliğinde 100 milyon do-
lar değerinde C serisi yatırı-
mı topladı. 

TruKKer Türkiye ope-
rasyonlarının 1,5 yıl önce 
kurulması sonrası; Cıs ve 
Avrupa büyüme stratejisi 
doğrultusunda Kazakis-
tan ve Polonya ofislerinin 
açılması ile önemli bir adım 
attıklarını belirten Türkiye, 
Doğu Avrupa ve BDT’den 
Sorumlu Genel Müdür 
Hakan Arıkan, bu strateji 
doğrultusunda tüm bu ge-
nişleme planının Türkiye 
merkezli yönetilmesinin 
çok önemli olduğunun altı-
nı çizdi. 

Arıkan; bu sayede müşte-
rilerimize daha fazla rotada 
ve çeşitlilikte hizmet verebi-

leceklerini söyledi.
Kurucu Ortak ve CTO 

Pradeep M ise konuya iliş-
kin şunları söyledi: “Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika pi-
yasasında halihazırda aktif 
nakliye operasyonları ger-
çekleştirmekteyiz. AB ve 
BDT rotalarındaki fırsat-
lar heyecan verici. Avrupa 
Birliği’nin bazı ekonomik 
zorluklarla karşı karşıya 
kaldığı bir dönemde dijital 
piyasalarla ortaklık kurma-
yı ve aynı zamanda bölgeye 
yatırım yapmayı ve kriz ya-
şanan bir süreçte güçlü bir 
iş kurmayı planlıyoruz.”  

Şirket; brokerler, online 
nakliye eşleştirme hizmet 
siteleri ve nakliye şirket-
leri aracılığıyla, genellikle 
daha düşük kullanım ve iş-
letme sermayesi zorlukları 
ile karşı karşıya kalan kar-
go sahiplerine sözleşmeli 
olarak verilen son derece 
parçalı nakliye hizmeti te-
darikini dijitalleştirmeyi 
merkezine alıyor. 

Araç sahiplerinin kolayca 
yük aramasını ve organize 
etmesini, müşterilerin de a-
raç sahiplerine hızlı, uygun 
fiyatlı ve güvenli bir şekilde 
ulaşmasını sağlayan geliş-
miş bir teknolojik alt yapıya 
sahip olan TruKKer; yük 
sahibi ile araç sahibini aynı 
platformda buluşturarak 
arz ve talebi eşleştiren diji-
tal yük toplama iş modelini 
yürütüyor.  Ek olarak, diji-
tal belge uyumluluğunu ve 
diğer dijital katılımcılarla 
entegrasyonu temel alıyor. 
Kullanım özelinde ise; te-
darik katılımcıları üzerin-
de daha yüksek bir kontrol 
kapsamı oluşturmak ve 
nakliyeyi daha duyarlı hale 
getirmek için rota yoğun-
luklarına odaklanıyor.

TruKKer; gümrük kont-
rollü sınırlarda uzun mesa-
feli FTL operasyonları ile on 
ülkeye odaklanmayı esas a-
lan yeni piyasa lansman stra-
tejisi ve süreçleriyle bilinirli-
ğini daha da güçlendiriyor. 
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2022 yılında ciro bazında ortalama 8 
kat büyüme ile dikkat çeken modern 
taşıma işleri organizatörü Kamion, 
aldığı 2 milyon dolarlık yatırım ile 
global pazarda kendine yer edinmek 
için emin adımlarla ilerliyor. 

Yatırımcıları arasında Silikon 
Vadisi’nin önde gelen teknoloji fon-
larından Y Combinator, Soma Ca-
pital, Cathexis Ventures ve Türkiye 
ekosisteminin en önemli oyuncula-
rından Logo Ventures’ın yer aldığı 
doğru kamyonu, doğru yükle, doğru 
zamanda buluşturan yeni nesil taşı-
ma işleri organizatörü Kamion’un 
Kurucusu Berkay Adlim şunları söy-
ledi: “Üst üste birbirinden önemli 
yatırımlar almamız ve çalışmalarımı-
zın takdir edilmesinden ötürü duy-
duğum mutluluk tarif edilemez. Bu 
sürdürülebilir başarıda emeği geçen 
tüm ekip arkadaşlarıma ve paydaş-
larımıza teşekkür ediyorum. Hem 
uluslararası arenada yüksek prestijli 
hem de yerel pazarda değerli stra-
tejik yatırımcılarımız ile bu yatırım 
turunu tamamlamış olduk. Yatırım-
cılarımızın ülkemizin potansiyeline 
olan inancı ve bizi ekosistemde yu-
karılara taşıma iddiası bir kez daha 
bizleri çok gururlandırdı. Orta-uzun 
vadede global pazarda ciro bazında 
ilk 5 nakliye platformu arasına girme 
hedefimize ulaşmak için çalışmaları-
mıza hız kesmeden devam ediyoruz.”

Logo Ventures Fon Kurucu Ortağı 
Merve Zabcı ise yaptığı açıklamada: 
“Logo Ventures olarak lojistik sektö-
rünü küresel çapta dijitalleşme konu-
sunda en gelişime açık sektörlerden bir 
tanesi olarak saptadık. Türkiye pazarı 
da stratejik konumu ve büyüklüğü ile 
çok önemli. Pazarın oldukça fragmen-
te olmasından kaynaklı Kamion’un 
yük veren ile taşıyıcıları teknolojinin 
yardımı ile birleştiren platformunun 
çok büyük potansiyeli olduğunu düşü-
nüyoruz. Kamion ile birlikte önümüz-
deki dönemde bu sektörde önemli atı-
lımlar yapacağına inanıyoruz.” dedi.

Müşteri memnuniyeti 
her zaman birinci planda

Müşteri memnuniyetini her zaman 
birinci planda tutan Kamion, yük 
veren müşterilerine güvenilir nakli-
yecilerle, uygun fiyatlara, yüksek per-

formanslı bir hizmet vermeyi temel 
alıyor. Nakliyeci iş ortaklarına ise za-
manında ödeme, hafif yük ve düşük 
bekleme süreleri taahhüt ediyor. Bu 
temellerin üzerine inşa edilen teknolo-
jik altyapı ile verim kazanan Kamion, 
yazılım ve veri analitiği kullanarak ka-
zandığı verimi platformdaki paydaş-
larına yansıtma şansı buluyor. Ayrıca 

Kamion mobil uygulaması sayesinde 
yük garajlarına gidip vakit ve benzin 
harcamalarına da gerek kalmıyor.

Nakliyeci iş ortaklarının üründen 

çok memnun olduklarını, akıllı tele-
fon kullanımının da artmasıyla nak-
liyecilerin dijitalleşen dünyaya ayak 
uydurmak istediklerini ekleyen Ad-

lim, 2023’te Türkiye’deki taşıyıcıları 
yüksek oranda ekosistemine katma-
yı hedefliyor. Adlim, yoğun sevkiyat 
dönemlerinde dahi hızlı ve esnek 
çözümleri müşterilerine yüksek araç 
tedarik oranı ile sunabilmelerinde 
güvenilir iş ortaklarına sahip olma-
larının büyük payı olduğunu söyledi

Dijital lojistik platformu Kamion, 2 milyon dolar 
tutarındaki tohum yatırım turunu kapatarak hedeflerine 
ulaşmada doğru yolda olduğunu bir kez daha kanıtladı.  

Dijital Lojistik Platformu Kamion 
2 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı

Kamion Kurucusu Berkay Adlim
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Terminal Yönetim Sistemi 
(GTMS) dijital çözümü 
hakkında şöyle konuştu: 
“GTMS öncesindeki süreçte, 
terminale giriş yapan araçlar 
sahada müsait olan alanlara 
park ediliyordu. Yükleme ön-
cesinde her parti için tek tek 
bu araçların yerlerinin tespit 

TERMINAL Yönetim Sis-
temi (GTMS) ile limana giriş 
yapan her araç sistemde kay-
da alınıyor ve tehlikeli madde 
ya da frigo gibi aracın taşı-
dığı yük tiplerine göre araca 
sistem tarafından otomatik 
olarak bir park pozisyonu a-
tanıyor. Ayrıca günlük Ro-Ro 
seferleri için kaç ünite tipi ve 
kaç yükün rezervasyonlu ol-
duğu, araçların kaçının saha-
da olduğu ve ne kadar aracın 
henüz limana giriş yapmadığı 
gibi detaylar görüntülenebili-
yor. Bu bilgilere göre yükleme 
planları sistem üzerinden pra-
tik bir şekilde oluşturuluyor. 
Yeni sistemle sahada faaliyet-
te olan Terminal Traktörleri 
ve konteyner elleçleyen CRS 
(Container Reach Stacker) 
araçlarını kullanan operatör-
ler, araçlarındaki tabletlerle 
GTMS tarafından iletilen iş 
emirleri ile üniteleri bulun-

dukları park pozisyonların-
dan alarak gemiye yüklüyor.
 Iş süreçlerinde dijitalleşme 

ve standardizasyon
 DFDS Akdeniz İş Birimi 

Operasyonlardan Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Kemal 
Bozkurt, Pendik termina-
linde faaliyete geçirdikleri 

mizi dijital çözümlerle stan-
dardize ediyoruz. Terminale 
giriş yapan araçların nereye 
park edeceğini göstermekle 
başlayan ve operasyonlarımı-
za her aşamada hız katan bu 
uygulama sayesinde zaman 
ve yakıt tasarrufu sağlanıyor. 
Bu süreçte limandaki trafik 
yoğunluğumuz ve buna bağlı 
olarak CO2 salınımı da azal-
dı. DFDS’in sürdürülebilirlik 
vizyonuyla iş süreçlerimizi ge-
liştirmeye ve çevreci çözümler 
üretmeye devam edeceğiz.”

DFDS Akdeniz İş Birimi 
Terminal ve Acente Direk-
törü Levent Şinel ise uygu-
lamaya konan sistem hak-
kında şöyle dedi: “GTMS’i 
ekip arkadaşlarımızla titiz bir 
planlama dönemi ve altyapı 
çalışmalarının ardından uy-
gulamaya geçirdik. Amacımız 
dijitalleşme yolunda tüm pay-
daşlarımızın optimum fayda 

TÜRKIYE Denizcilik İş-
letmeleri Anonim Şirketi 
ve Türkiye Cumhuriye-
ti Devlet Demir Yol-
ları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü’ne ait 
limanların özelleş-
tirme sonucu im-
zalanmış 49 yıldan az süreli 
sözleşme süreleri; başvuru ger-
çekleştirilmesi ve sözleşmeden 
kaynaklanan tüm yükümlülük-
lerin yerine getirilmesi ile dava-
lardan vazgeçilmesi halinde 49 
yıla kadar uzatılacak.

Söz konusu düzenleme 13’ü 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri, 
5’i de TCDD bünyesindekiler 
olmak üzere 18 limanı ilgilen-
diriyor. 1997 ile 2013 yılları 
arasında özelleştirilmiş bu li-
manlar arasında Mersin Lima-
nı, İskenderun Limanı, Bandır-
ma Limanı, Derince Limanı, 
Antalya Limanı, Galataport, 
Çeşme Limanı, Trabzon Lima-
nı, Tekirdağ Limanı ve Marma-
ris Limanı da bulunuyor.

İşletmeci şirketler özelleş-
tirme sözleşmelerinde yer alan 
yatırım şartına ilave olarak ek 
sözleşme bedelinin yüzde 10’u 
oranında limancılık faaliyetleri 
ile ilgili yatırım yapmak ve bu 
yatırımları ek sözleşmelerin 
imza tarihinden itibaren 5 yıl i-
çinde gerçekleştirmek zorunda 
olacak. Süre sonunda işletmeci 
şirketlerin yatırımın gerçekleş-

sağlayacağı, daha güvenli, 
hızlı ve çevreci bir operasyon 
sunmak.  Sistemin efektif bir 
şekilde çalışması, araçların 
limana giriş yapmadan önce 
ünite tipi, plaka numarası gibi 
gerekli bilgilerle rezervasyon 
yapmaları esasına dayanıyor. 
Müşterilerimizin dijital rezer-
vasyonlarında gün geçtikçe 
artan bir ivme görmekteyiz. 
GTMS ile müşterilerimizin 
işlerine değer kattığımız için 
son derece mutluyuz.” 

tirildiğine dair rapor ve bu 
durumu teşvik eden bilgi 

ve belgeleri ilgisine gö-
re Türkiye Denizcilik 

İşletmeleri Anonim 
Şirketi veya Devlet 
Demir Yolları İşlet-

mesi Genel Müdür-
lüğüne kontrol edilmek üzere 
sunmaları şart olacak.

İlgili kuruluşça yapılan de-
netimde bahse konu yatırım 
zorunluluğunun yerine geti-
rilmemiş olduğunun tespit 
edilmesi halinde ek sözleşme 
feshedilmiş sayılacak. Bu du-
rumda işletmeci şirkete ek 
sözleşme gereği ödenen be-
deller de dahil herhangi bir 
bedel iadesi yapılmayacak.

Maddenin gerekçesinde ise 
şu ifadelerine yer verildi, “Li-
man yatırımcılarının gerekli 
olan yatırımları zamanında ya-
pabilmesi, ülkemizin lojistik ve 
turizm sektörüne paralel olarak 
rekabet gücünün korunması, 
böylelikle kamu yararının sağ-
lanması amaçlanmaktadır. Ana 
sözleşmelerinde işletme hakkı 
sürelerinin uzatılması hariç 
herhangi bir değişiklik yapıl-
maksızın sadece ek sözleşme 
bedelleri; adil, şeffaf, kontrol 
edilip denetlenebilir bir şekilde 
tüm yatırımcılar için aynı koşul-
lar çerçevesinde belirlenerek ek 
sözleşmeler imzalanacak ve süre 
uzatımları yürürlüğe girecektir.” 

edilmesi ve üzerlerine yükle-
me kartlarının takılması gere-
kiyordu. Araçlar için gümrük 
incelemesi ya da X-Ray tara-
ması gibi işlemlerin yapılacak 
olması halinde ise, sahada-
ki yerlerinin tespiti zaman 
alıyordu. DFDS Akdeniz İş 
Birimi olarak tüm süreçleri-

DFDS Terminal Yönetim Sistemi İle 
Operasyonlarına Hız Kazandırıyor

DFDS Akdeniz İş 
Birimi, 14 Kasım 2022 
tarihinden itibaren 
dijitalleşme stratejisi 
doğrultusunda 
Terminal Yönetim 
Sistemi’ni (GTMS) 
Pendik Limanı’nda 
faaliyete geçirerek 
operasyonlarına hız 
kazandırdı.  

Liman İşletmeleri
Süresi 49 Yıla Uzatıldı

Limanlarda Elleçlenen Yük Miktarı Azaldı
KÜRESEL ekonomideki 
daralma paralelinde ticare-
tin yüzde 80’den fazlasının 
taşındığı denizyolunda mal 
hareketinde yavaşlama hız-
lanırken, Türk limanlarında 
elleçlenen yük miktarındaki 
kayıp da artıyor. Limanlarda 
yük bazında en fazla düşüş 
küresel ticaretin önemli baro-
metrelerinden olan kontey-
ner segmentinde oldu. Son 
yıllarda üst üste çift haneli 
büyüme sağlayan konteyner 
limanları, 7 yıl sonra ilk defa 
yılı daralmayla kapatacak. 

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı, Kasım ayı konteyner 
ve yük istatistiklerini açık-
ladı. Bu yılın Kasım ayında 
limanlarda elleçlenen yük 
miktarı bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 1,5 azala-
rak 42 milyon 863 bin 270 
ton olarak gerçekleşti. 2022 
yılı Ocak-Kasım döneminde 
ise limanlarda elleçlenen yük 
miktarı bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 4,0 ar-
tarak 497 milyon 647 bin 53 
ton olarak gerçekleşti.

2022 yılı Kasım ayında 
limanlarda gerçekleştirilen 
ihracat amaçlı yükleme mik-
tarı bir önceki yılın aynı ayı-

na göre yüzde 14,3 azalarak 
10 milyon 462 bin 197 ton, 
ithalat amaçlı boşaltma mik-
tarı ise bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 7,1 artarak 
20 milyon 699 bin 881 ton 
olarak gerçekleşti. Kasım 
ayında dış ticaret taşımaları 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 1,1 azalarak 31 
milyon 162 bin 78 ton oldu.

Transit yük taşımaları 
yüzde 3,5 azaldı

2022 yılı Kasım ayında 
limanlarda denizyolu ile 
yapılan transit yük taşıma-
ları bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 3,5 azala-
rak 6 milyon 758 bin 108 
ton oldu. Kasım ayında 
kabotajda taşınan yük mik-
tarı ise 4 milyon 943 bin 84 
ton ile bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 0,6 azaldı.

2022 yılı Kasım ayında 
Aliağa Bölge Liman Baş-
kanlığı idari sınırlarında fa-
aliyet gösteren liman tesisle-
rinde toplam 6 milyon 282 
bin 134 ton yük elleçlemesi 
gerçekleşti.  Aliağa Bölge Li-
man Başkanlığı idari sınırla-
rında elleçlenen yüklerin 5 
milyon 163 bin 909 tonunu 
(yüzde 82,2’sini) dış ticaret 

yükleri, 1 milyon 12 bin 992 
tonunu (yüzde 16,1’ini) ka-
botaj yükleri ve 105 bin 233 
tonunu ise (yüzde 1,7’sini) 
transit yükler oluşturuyor. 

2022 yılı Kasım ayında 
limanlarda elleçlenen kon-
teyner miktarı bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 
9,5 azalarak 966 bin 543 
TEU olarak gerçekleşti. 
2022 yılı Ocak-Kasım dö-
neminde ise limanlarda el-
leçlenen konteyner miktarı 
bir önceki yılın aynı döne-
mine göre yüzde 1,6 azala-
rak 11 milyon 324 bin 526 
TEU olarak gerçekleşti.

Kasım ayında limanlar-
da elleçlenen dış ticarete 
konu konteyner miktarı bir 
önceki yılın aynı ayına gö-
re yüzde 2,0 azalarak 761 
bin 723 TEU oldu. Kasım 
ayında limanlarda gerçek-
leştirilen ihracat amaçlı 
konteyner yüklemeleri bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 1,7 azalarak 370 bin 
984 TEU, ithalat amaçlı 
konteyner boşaltmaları da 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 2,4 azalarak 
390 bin 739 TEU oldu.

2022 yılı Kasım ayında 

kabotajda elleçlenen kon-
teyner miktarı bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 
14,9 azalarak 59 bin 604 
TEU oldu. Kasım ayında 
limanlarda elleçlenen tran-
sit konteyner miktarı da bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 34,0 azalarak 145 bin 
216 TEU olarak gerçekleşti. 

2022 yılı Kasım ayında 
Ambarlı Bölge Liman Baş-
kanlığı idari sınırlarında 
faaliyet gösteren liman te-
sislerinde toplam 211 bin 
697 TEU konteyner elleç-
lemesi gerçekleşti. Bu li-
man tesislerinde elleçlenen 
konteynerlerin 150 bin 597 
TEU’sunu (yüzde 71,1’ini) 
dış ticarete konu kontey-
nerler, 50 bin 89 TEU’su-
nu (yüzde 23,7’sini) transit 
konteynerler ve 11 bin 11 
TEU’sunu da (yüzde 5,2’si-
ni) kabotajda taşınan kon-
teynerler oluşturmaktadır. 

En fazla konteyner el-
leçlemesi gerçekleşen ilk 
5 liman başkanlığında 
toplam 792 bin 807 TEU 
konteyner elleçlenmiş olup 
limanlarımızda elleçlenen 
toplam konteynerlerin yüz-
de 82’sini oluşturdu.
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TÜRKIYE’NIN milyonlar-
ca dolarlık dış ticaret malla-
rıyla dolu treylerler; dağlara 
ovalara, yollara sayfalara sığ-
mıyor. İşte sağ yanda meşhur 
Kapıkule, sol yanda Kapitan 
Andreevo... Tamamı görü-
nür şekilde sığmayınca altlara 
koyduğumuz fotoğraflardaki 
araçlar da kapı diplerindeki 
parklarda sıra bekliyor.

Biri Bulgaristan’ın diğeri 
de Türkiye’nin dış ticaret an-
lamında boğazının sıkıldığı 
yer olan Kapıkule’nin kuşba-
kışı resmi bu. Her iki tarafta 
yığılmış yüzlerce treyler bir 
huninin ağzı gibi daralan bu 
yerlerden geçmek zorunda. 
Bu ortamda yapılan taşımacı-
lık ne kadar verimli, dış tica-
ret ne kadar sürdürülebilir?

Kapıkule, Asya ve 
Avrupa’nın bir birine bağ-
landığı, Türkiye’den Av-
rupa Birliği’ne, oradan da 
Türkiye’ye giriş ve çıkışların 
yapıldığı sınır kapısı. Bura-
dan ihracat dolayısıyla zen-
ginlik ve hayatın devamlılığı 
akıyor. Bazıları için hasret, 
gurbet, kavuşma ve elbet-
te iş ve aş kapısı da burası. 
Bir sınır karakolu olarak 
1930 yılında kurulan Ka-

pıkule, 1953 yılında alınan 
Bakanlar Kurulu kararı ile 
sınır kapısı olarak belirlen-
di. Yetkililerin açıkladığına 
göre günde bin 500 treylerin 
çıkış işlemi yapılan Kapıku-
le Sınır Kapısı, Türkiye’nin 
Bulgaristan’a ve bu yolla 
tüm Avrupa’ya açılan kapısı 
olup, yoğunluk açısından 
Dünya’da ikinci Avrupa’da 
birinci sıradadır. Kapıkule 
aynı zamanda Türkiye’nin 
en büyük kara ve demiryolu 
sınır kapısı olup yük trenleri 
de bu kapıdan geçiyor.

Yazın ‘Almancılar’ olarak 
tanımlanan yurt dışında ça-
lışan vatandaşların yoğun ge-
çişleri ve dolayısıyla kuyrukla-
rın yaşandığı Kapıkule’den bu 
günlerde Bulgar vatandaşları-
nın özellikle Edirne’de alış ve-
riş amaçlı geçişleri nedeniyle 
canlılık yaşanıyor. 2004 yılın-
da açılan Hamzabeyli ile daha 
çok özel otomobillerin tercih 
ettiği Pazarkule ve İpsala da 
olmasa, kapılar iyice yoğunla-
şacak. Yolcu taşıyan araçlarla 
yük araçları ayrı ayrı işleme 
tabi tutulsa da her iki kesim 
de aynı dar boğazdan geçiyor. 

Edirne ve Kapıkule dahil 
sınır şehirlerine, kapılara, li-

Kuyruklar Uzuyor Taşıma ve
İhracatın Maliyeti Artıyor
Kuyruklar Uzuyor Taşıma veKuyruklar Uzuyor Taşıma ve
İhracatın Maliyeti Artıyorİhracatın Maliyeti Artıyor

Bulgar tarafıBulgar tarafı
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manlara 1985’ten beri gider 
gelirim. 29 Nisan 1986’da, 
geçiş belgelerinin dağıtımı-
nın Edirne Ticaret ve Sa-
nayi Odası’ndan alınarak 
Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı 
Kara Ulaştırması İstanbul 
Bölge Müdürlüğü’nün Edir-
ne Şubesi’ne devredilmesine 
tanıklık ettiğimden bu yana 
tam 36 yıl geçmiş. Elbette ay-
nı tas aynı hamam değil ama 
yıllar geçse de işin özü tas ta-
mam aynı...

Ömür Biter 
Kapıların Derdi Bitmez
17 Eylül 2022 tarihli uydu 

fotoğrafında otomobil, mini-
büs, otobüs vb araçlar hariç 
tamı tamına 3 bin 681 treyler 
aynı anda, aynı alanda bu-
lunuyor. Bunların sadece 18 
tanesi yol üzerinde ve hareket 
halinde. Bu sayıların eksiği var 
fazlası yoktur. Daha gerilerde 
bekleyen, başka parklarda du-
ranlar hariç. Zaman zaman 5 
kilometreyi aşan kuyruklar 
oluşan bu kapılarda iki taraf 
da topu diğerine atıyor. 

Galiba en iyi kapı, olmayan 
kapı... Tıpkı Almanya-Avustur-
ya, tıpkı İtalya-Fransa... Yoksa 
kapıdaki polis de gümrükçü de 
şoför de aynı... İster Türk ister 

Sırp, ister Bulgar isterse Polon-
yalı olsun, şoförler bu kapıları 
ortaklaşa kullanıyor. Ancak 
Türk şoförü sınır kapılarında 
en az iki kat daha çok eziyete 
tabi... Gördük, yaşadık! 

Bunları görmek ve biraz 
daha objektif olarak karşı-
laştırabilmek için birkaç ga-
zeteci arkadaşımızla birlikte 
Oregon Teknoloji Hizmetleri 
A.Ş.’nin ev sahipliğinde yola 
çıkıp, kapıları bizzat dene-
yimleyelim dedik. İlk sırada 
Kapıkule’yi gördük ve geri 
dönüp Pazarkule’den yurt-
dışına çıkış yapmayı tercih 
ettik çünkü kapıda uzun bir 
otomobil kuyruğu vardı.  Ge-
rekçe olarak ‘Bulgar tarafında 
sistem resetleniyormuş’ dedi-
ler. Yani ‘dakka bir, gol bir!’ 
Daha fazla beklemeyelim de-
dik ve yenileme çalışmaları 
yapılan Pazarkule’den geçip, 
Yunanistan’ın Kostanies Sınır 
Kapısı’ndan bu ülkeye giriş 
yaptık. Yunanistan yollarını 
kısa süre kullanarak Bulgar 
girişi sağlayan Kapitan Petko 
Voyvoda Sınır Kapısı’ndan 
girip asıl merak ettiğimiz yol-
lara koyulmuş olduk. 

Bu arada elini cebine at-
madan yolculuk olmaz. Yakıt 

Türkiye tarafıTürkiye tarafı

Haberin devamı 18’inci sayfada
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hariç, İstanbul’dan Slovakya 
sınırına kadar gidiş dönüş 3 
bin km yolda Türkiye hariç 
otomobil için Bulgaristan’da 
gidiş dönüş 70, Sırbistan için 
32, Macaristan için 11 Avro 
olmak üzere toplam 113 Avro 
otoyol ücreti ödeniyor. 

Doğu Bloku Gitmiş
Batı Bloku Gelmiş

Bulgaristan’ı Türkiye 
plakalı treylerler eşliğinde 
boydan boya geçip Kaloti-
na Sınır Kapısı’na ulaştık. 
Bulgaristan’da sürpriz yok. 
Güzergahtaki ahalinin geçim 
kaynağı Türk nakliyeciler 
olunca; parklar, yollar, resto-
ranlar, akaryakıt istasyonları, 
Türk plakalı araçlar, Türkçe 
tabelalar, Türkçe konuşan-
larla donanmış durumda. Bu 
yolları bitirip Gradina Sınır 
Kapısı’ndan Sırbistan’a, yani 
eski Yugoslavya’ya girip Nis ü-
zerinden Belgrad’a yollandık. 
Yaklaşık 340 kilometrelik bu 
yolda yer yer yapım ve tamirat 
çalışmaları sürüyor. 88 bin 499 
km2 yüzölçümü ve yaklaşık 7 
milyon nüfusa sahip Sırbistan, 
eski Yugoslavya’nın merkez 
ülkesi konumunda. AB yerine 

muhtemelen Türkiye’den de 
geçmiş bulunan düzensiz göç-
menleri görüyoruz. 

Hırvatistan sınırından 
ayrılıp Macaristan’a yöneli-
yoruz ama 30 Kasım ‘Dün-
ya Şoförler Günü’ de olsa 
manzara aynı... Yol boyu 
Türkiye’nin ihracat malını 
sırtlanmış giden treylerler, 
yalnızca işine bakıyor... 

Horgoş Sınır Kapısı’ndan 
Sırbistan’ı terkedip Röszke Sı-
nır Kapısı’ndan Macaristan’a 
giriş yapmamız, belki de ka-
çak göçmen aramaları nede-
niyle, tamı tamına 3 saat 20 
dakika sürdü. 1988 yılının 
aralık ayında Kapıkule’den 
treyler ile çıkmış, Roman-
ya üzerinden Macaristan’a 
ilerlerken Çavuşesku ve eşi-
nin kurşuna dizildiği sırada 
Temeşvar’da 3 gün süreyle 
iletişimi kopuk olarak bir 
treyler parkında bekletilmiş-
tik. Sonrasında Macaristan’a 
giriş yapıp konaklamak için 
geldiğimiz, o döneme göre en 

tümünün ortak şikayeti sınır 
kapısındaki beklemeden çok 
kaçaklar olmuş. Sürücüler, 
değil kaçaklara engel olmak, 
kendilerini onlardan koru-
mak gibi bir kaygı içinde.

Sırbistan-Hırvatistan sı-
nırındaki Batrovci Sınır 
Kapısı’nda Türk polisleri de 
görev yapıyor. Türk sürücü-
lerini kaçakların yaratabile-
ceği sorunlardan korumak 
için burada bulunan polisler 
de yeterli bir çözüm değil. 
Sürücülerin anlattığına göre, 
özellikle karanlık bastırınca 
römorkların içine giren ka-
çaklar, sınırda yakalandığın-
da, araç sahibine 5 bin Avro 
dolayında ceza uygulanıyor.  
Yine sürücülerin iddiasına 
göre kaçaklara da 100-200 
Avro verilip geri gönderiliyor. 
Böylece dönen bir gelir kale-
mi oluşturulmuş. Çoğunluğu 

Afganlı ve Suriyeli kaçaklar 
arasında; üs haline getirdik-
leri terkedilmiş restoran, otel 
gibi göçmen takip ofislerine 
bitişik ve sınıra yakın yerler-
de, bizi görünce zafer işareti 
yapmayı da ihmal etmeyerek 
havanın kararmasını bekle-
yenler dışında yollara düşmüş 
ve geçiş fırsatlar arayanları 
görmek buralar için artık şa-
şırtıcı değil. 

Rusya’ya daha yakın, Türkiye 
ile de ilişkileri fena değil. Bu 
sert ve gururlu millet, şehre 
göz atıldığında da tanık oldu-
ğumuz gibi, ekonomik refahın 
yükseltilmesi konusunda di-
ğer kardeşleri Sloven ve hatta 
Hırvatlar kadar yol alamamış. 
Ayrıca da sıkı bir göçmen kar-
şıtı politika izliyor. 

Türkiye plakalı araçla-
rın kullandığı rotayı göz-
lemek için Belgrad’dan 
Hırvatistan’ın Batrovci Sınır 
Kapısı’na yaklaştıkça, çoğun-
luğu Türkiye plakalı treylerler 
ile bekleşen, kapıya yürüyen 

iyi yer olan ve o zamanın şo-
förlerinin ‘banyolu park’ de-
dikleri treyler parkına 35 yıl 
sonra yeniden geldik. Sorup 
öğrenmesem tanımama ola-
nak olmayan bu park, artık 
modern bir lojistik üs olmuş. 
Pek çok önemli markanın 
konteyner alanı, lojistik de-
posu ve operasyon merkezi 
de burada bulunuyor. 

İnsanın gözleri bu yollar-
da, parklarda, kapılarda So-
mat’ları, Hungarocamion’la-
rı, Romtrans’ları aramıyor 
değil... Aradan geçen yıllarda 
adını yollara yazdıran Willy 
Betz’ler unutuldu bile. Şimdi 
adım başı Discordia... Bir za-
manın anlı şanlı Türk ulusla-
rarası karayolu nakliyeciliği 
markaları Ulusoy, Türksped, 
Ektrans, Esin, Cesur, Aslan 
Nakliyat yazılı treylerleri ar-
tık bu yollarda görmesek de 
onların yerine çok daha fazla 
sayıda Türk taşımacılık mar-
kası ile karşılaşmak da olağan 
bir durum. 

Sürücülerin Kabusu 
Kaçak Göçmenler

Özellikle Sırbistan’a kadar 
kapağı atmış bulunan düzen-
siz göçmenler, çok katı bir 
göç politikası uygulayan bu 
ülkeden çıkıp AB’ye geçme 
mücadelesi veriyor. En azın-
dan yolumuz üzerinde gör-
düklerimizin bu noktadaki 
hedefi, uygun fırsat bulup 
gizlice girdiği bir römork ile 
Hırvatistan’a geçmek. Tabi 
bunlar özellikle Türk sürücü-
lerin kabusu olmuş durumda. 
Görüştüğümüz sürücülerin 

Sırbistan otoyolunda 
Hırvatistan’ın Batrovci Sınır 

Kapısı’na yürüyen bu  
göçmenler, bakalım şansını 
hangi treylerde deneyecek?

40 yıl da geçse şoför portresi değişmiyor, 
fotoğrafa eklenen yalnızca mobil telefon

Gümrüğe giden otoyol üzerinde çöp kutuları, uzun beklemelerin 
yarattığı bir ihtiyaç. Kaçakların treylerlerin üstüne atlamak için 

sıkça kullandıkları köprü ise arkada görülüyor. 

17’nci sayfadaki haberin devamı
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TÜRK Hava Yolları, ülke ekonomi-
sine önemli ölçüde destek sağlayan 
Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) 
ile eğitim alanında iş birliği anlaş-
ması imzaladı. İmzalanan anlaşma 
ile Bayrak taşıyıcı, uluslararası öğ-
rencilere Türkiye’ye seyahatlerinde 
yüzde 30’a varan indirim sağlayacak 
ve eğitimde 3 milyar dolarlık ihraca-
tın önünü açacak.

2022 yılının Ocak-Ekim ayları 
arasında 76 milyar dolar hizmet 
ihracatı gerçekleştiren ve 44,4 mil-
yar dolar dış ticaret fazlası vererek 
ülke ekonomisine katkı sağlayan 
HİB, uluslararası alanda en çok öğ-
renci temin eden ilk 5 ülke arasına 
Türkiye’yi konumlandırma gayretle-
ri çerçevesinde Türk Hava Yolları ile 
bir protokol imzaladı. Protokol kap-
samında; 20 Aralık 2022-30 Kasım 
2023 tarihleri arasında düzenlenen 
biletlemeler ve 20 Aralık 2022-31 
Aralık 2023 tarihleri arasında ger-
çekleşecek uçuşlar için indirim sağ-
layacak. Buna göre, ilk defa 2022 ve 
2023 yıllarında yeni kayıt yaptıracak 
uluslararası öğrenciler ve 3 aile yakı-
nının, ekonomi kabininde tek yön 
ve gidiş-dönüş seyahatleri için yüzde 
20 indirim yapılacak.

Hedef, uluslararası 
öğrenci temininde

ilk 5 ülke arasına girmek
Törenin açılışında konuşan Türk 

Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra 
Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Bolat; ‘’Hizmet ihracatında hedefle-
re ulaşabilmek için stratejik iş birliği 
oldukça mühim. Uluslararası öğren-
cilerin Türkiye’ye gelmesi noktasında 
Türk Hava Yolları olarak, gereken des-
teği sağlamak için uygun koşulları o-
luşturmak adına elimizden gelenin en 
iyisini yapıyoruz, yapacağız da. Türki-
ye, eğitim faaliyetleri alanında UNES-
CO verilerine göre öğrenci sayısı ba-
kımından dünyada 10 ülke arasında 
ve 2020 yılında 200 bin uluslararası 
öğrenciyi ülkemizde ağırladık. Üni-
versitelerin yaptığı yoğun çalışmalar 
sonucu bu rakamın, yıl sonunda 300 
bine ulaşacağını öngörüyoruz. Sek-
törümüzün 2023 yılı hedefi ise 350 
bin uluslararası öğrenciyi Türkiye’de 
ağırlamak. Bugün, 140’tan fazla ülke-
den öğrenci ağırlayan sektörümüzün 
uluslararası öğrenci temininde ilk 5 
ülke arasına girmesini hedefliyoruz ve 
bu vesileyle uluslararası öğrencilerden 
elde edilen geliri 2025 yılında 3 milyar 
dolara, 2030 yılında ise 5 milyar dola-
ra çıkarmayı amaçlıyoruz.‘’ dedi.

Uluslararası öğrenciler,
ticaret elçisi olacak

Eğitim hizmetlerinin mal ihracatı-
na da çok ciddi bir katkısının bulun-
duğunu aktaran Bolat, şöyle devam 
etti; “Türkiye’de üniversiteyi bitiren 
uluslararası öğrenciler, ülkelerine 
döndüklerinde bizim elçimiz gibi 
tanıtımımızı yapıyor. Türkiye’nin 
gönüllü elçileri olan bu öğrenciler, 
ülkelerinde bürokrat, iş insanı, tica-
ret uzmanı gibi görevler alabiliyor. 

Üstelik meslekleri ne olursa olsun 
Türkiye markasına katkı sağlayacak 
tanıtımlar yapıyor. Dolayısıyla bu ül-
kelere ürün gönderen firmalarımızın, 
mal ihracatçılarımızın da önlerini 
açıyorlar. Bu noktada, başta Türkiye 
İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın 
Mustafa Gültepe ve diğer birlik baş-
kanlarımızla da istişare halindeyiz.’’

HİB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Eğitim Hizmetleri 
Komitesi Başkanı Mustafa Aydın 

ise; “Yaptığımız iş birliği, öğrenci 
sayısında yakaladığımız artışın hı-
zını artıracaktır. Türk Hava Yolları 
markasının sektörümüzle yan yana 
gelmesinin yaratacağı pozitif algı da 
tanıtım faaliyetlerimize önemli bir 
katkı sağlayacak. Tabiri caizse Türk 
Hava Yolları, eğitim sektörümüzü de 
uçuracak. Bu öğrencilerin ülkemizde 
kurmuş olduğu iletişim ağı sayesinde 
yaptığı işlerde bizi tercih etmesi ola-
sılığı da daha yüksek” dedi.

Türk Hava Yolları ve HİB Eğitimde Güç Birliği Yaptı
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fiyatlar sunabilirken, bu, kimi 
zaman ürünün pahasına da ne-
den olabilmektedir.

Günümüzün hava taşı-
macılığı lojistik yetenekleri, 
çok sayıda emtianın nakliye 
gereksinimlerini karşılamak 
için tasarlanmıştır. Çabuk 
bozulan ürünler alanında, 
hava kargo ile taşınmasını 
sağlamak için çeşitli tekno-
lojik gelişmeler sağlanmıştır. 
Bununla birlikte, zorluklar 
her zaman mevcuttur ve Ko-
vid-19, bize çevik kararlar 
almanın ve pazar değişiklikle-
rine hızlı yanıt vermenin ope-
rasyonel başarıyı sağlayan te-
mel faktörler olduğunu güçlü 
bir şekilde hatırlatmıştır”.

Gıda lojistiği pazar 
büyüklüğü 162 milyar dolar

Hava taşımacılığı endüstri-
sinde, çabuk bozulan ürünle-
rin önemli bir bölümü temsil 
ettiğini ve 2022'de (IATA 
CargoIS) toplam küresel ha-
va kargosunun yaklaşık yüzde 
15'ini oluşturduğunu belirten 
Hamida; “Kısa raf ömürleri, 

bakıldığında Avrupa’da kargo 
hacmi Ekim ayında bir önceki 
yıla kıyasla yüzde 18.8 düşüş 
gösterdi. Kuzey Amerika pa-
zarı ise kargo hacminde yüzde 
8.6’lık düşüş yaşadı. Kargo 
tarafındaki baskıda küresel öl-
çekte GSYH büyüme beklen-
tilerindeki düşüş ve  enflasyonu 
aşağı çekmeye yönelik politika-
lar yanı sıra, Çin başta olmak 
üzere Kovid kaynaklı kısıtla-
maların yarattığı negatif etkile-
rin de rol oynadığı belirtiliyor. 

Hava kargo 201.4 milyar 
dolar gelir üretecek

IATA’nın değerlendirmele-
rine göre hava kargo sektörü 

BOZULABILIR, çürüye-
bilir ürünler (perishables) 
hava kargoda önemli bir ta-
şıma modelini temsil ediyor. 
IATA’nın Özel Kargolar bö-
lümünden sorumlu yöneticisi 
Sonia Ben Hamida bozulabil-
lir ürünler ve hava kargo taşı-
macılığı üzerine Cenevre’de 
küresel basın toplantısında 
kapsamlı bir sunum yaptı.

“Küresel olarak üretilen 
tüm gıdaların neredeyse üçte 
biri, her yıl çiftlikten yemek 
masalarına kadar uzanan yol-
culukta kaybediliyor veya is-
raf ediliyor. Ve daha da ötesi 
dünyadaki gıdaların yüzde 
14'ü tüketim aşamasında israf 
olurken, yüzde 14'ü dağıtım, 
taşıma ve depolama aşamala-
rında kayboluyor ve özellikle 
gelişmekte olan ülkeler bun-
dan etkileniyor” dedi.

Hamida bu konuda şunları 
söyledi; “Bozulabilir ürün-
ler, dünya çapındaki tüketim 
ihtiyaçlarını karşılamak için 
hasat noktasından perakende 
satış noktasına kadar ayrıntılı 

SIVIL havacılıkta küresel tra-
fiğin yüzde 83’ünü temsil eden, 
THY ve Pegasus dahil toplam 
190 havayolu şirketini çatısı 
altında toplayan Uluslararası 
Hava Taşımacılığı Birliği IA-
TA, 2023 için havacılıkta karlı 
bir yıl öngörürken, jeopolitik 
gerilimler nedeniyle hava kar-
gonun baskı altında bir yıla ha-
zırlandığını bildirdi. 

IATA tarafından açıklanan 
tahminlere göre, 2022’de ka-
yıplarını önemli oranda azaltan 
havacılık sektörü 2023’de yüzde 
0.6 kar marjıyla 4.7 milyar do-
lar kar elde edecek. Havacılıkta 
toplam gelirlerin 779 milyar do-
lara, giderlerin de yüzde 5.3’lük 
artışla 776 milyar dolara ulaş-
ması bekleniyor. Bu maliyet top-
lamı içinde yakıt giderleri yüzde 
30’luk oranla 229 milyar dolar 
olacak. Ortalama varil başına jet 
yakıtı fiyatının da bu yıl 138.8 
dolar olacağı tahmin ediliyor. 
Bu rakamla hava yollarının yakıt 
gideri bu yıl sonu itibariyle 222 
milyar dolara çıkacak. 

2022’de havayollarının net 
zararının yaklaşık 7 milyar do-
lar olacağı hesaplanıyor. Ancak 
pandemi dönemine göre zarar-

bir tedarik zinciri aracılığıyla 
her gün yerel, uluslararası ve 
kıtalar arası yollarda ilerliyor. 
Et, balık, çiçek gibi ürünlerin 
sevkiyat bütünlüğünü sağla-
mak ve kayıpları en aza indir-
mek için bu ürünlerin hızlı ve 
güvenilir bir şekilde taşınması 
ve adreslerine ulaştırılması 
gerekiyor. Bu süreç de büyük 
ölçüde bozulabilir maddele-
rin dünya çapında hareketini 
kolaylaştıran hava taşımacılığı 
ile mümkün olmaktadır. Alter-
natif taşıma modları tercihli 

da önemli düşüş gözleniyor. 
Küresel ölçekte havayolları 

pandeminin iki yılı olan 2020’de 
137.7 milyar dolar, 2021’de ise 
42 milyar dolar zarar açıklamıştı. 
Hava kargo sert rüzgar alıyor

Pandemi döneminde hava-
cılık sektörünün kayıplarının 
azaltılmasında önemli bir katkı 
yapan hava kargo gelirleri küre-
sel ortamdaki gerilimlere karşı 
direnç göstermeye devam edi-
yor. Ekim ayında kargo talebi 
bir önceki yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 13.6 azalsa da Ey-
lül 2022’nin yüzde 3.5 üzerin-
de bir talep artışı oldu. 

Hava kargoya bölgesel bazda 

luyla ulaşılan hacim bu yıl 57.7 
milyon ton olacak. 2021’de hava 
kargo hacmi 65.6 milyon ton ile 
rekor bir rakama ulaşmıştı. 

IATA öngörüsü hava kargo-
nun 2022 sonunda pandemi 
öncesi dönem olan 2019’un per-
formansını yüzde 98.4’lük oran-
la yakalayacağına işaret ediyor. 

Yolcu sayısı 4.2 milyara 
ulaşacak

Havayolları için iyimser 
tablonun ortaya çıkmasında 
yolcu trafiğindeki artış gös-
teriliyor. Pandemi öncesi dö-
nemden sonra toplam yolcu 
sayısı ilk kez yeniden 4 milyar 
kişiyi aşacak. 

larda tutmamak, çeşitli olum-
suz niteliklere neden olabilir. 
Bunlar dokusal bozulma, renk 
atması, morarma ve mikrobi-
yal büyümeyi içerebilir. Soğuk 
zincirin etkili yönetimi, bir 
ürünün kalitesini korur, bu da 
müşteri memnuniyeti yanı sıra 
hava kargoya daha fazla talep 
artışına ve genel halk sağlığının 
korunmasına katkı yapar.

Birçok havaalanında, soğuk 
odalar ve derin dondurucular, 
kabulde, transitte veya nihai 
teslimatı beklerken geçici de-
polama için mevcuttur. Bu te-
sislerin sıcaklıkları genellikle 
5 derece veya -18 ve 20 derece 
civarındadır. Bazı yerlerde, 
diğer sıcaklık dereceleri de 
mevcut olabilir, ancak bu, o 
havaalanına veya havaalanın-
dan gönderilen ürünlere bağlı 
olarak değişiklik gösterir”. 

Kısa raf ömürleri
Dış faktörlere maruz kalma 

nedeniyle bir süre sonra gön-
derilerin içeriği bozulmaya 
başladığında, bu tür kargoların 
nem veya aşırı sıcaklıklar gibi 
çevresel koşullara bağlı olarak 
bozulabilir olarak tanımlan-
dığını söyleyen Hamida; “Bu 
nedenle, kolay bozulan ürünle-
ri benzersiz hale getirmek için, 
bunların taşınmasıyla ilgili lo-

2023’de 4.2 milyar yolcu-
nun havayollarıyla seyahat 
etmesi bekleniyor. IATA Ge-
nel Direktörü Willie Walsh 
İsviçre’nin Cenevre kentinde 
düzenlenen yıllık küresel ba-
sın toplantısında sektörle ilgili 
hem yolcu hem de kargo ta-
rafıyla ilgili önemli değerlen-
dirmeler yaptı:  Willie Walsh, 
yolcu sayısında beklentilerin 
biraz altında kalındığını ve bu 
yılın yolcu sayısının 2019’un 
yüzde 70’i düzeyinde bir ra-
kamla kapanacağını belirte-
rek, “Yolcu tarafında gelecek 
yıl 522 milyar dolar gelir ön-
görümüz var. 2023 boyunca 
yolcu talebinin 2019 seviyele-
rinin yüzde 85,5'ine ulaşması 
bekliyoruz” dedi. 

Havacılık sektörü krizlere 
dayanıklılığını kanıtladı
Walsh, “Dayanıklılık, Ko-

vid-19 krizinde havayollarının 
ayırt edici özelliği olmuştur. 
Karlılığı yeniden yakalamak 
konusunda önemli bir virajı 
döndüğümüzü düşünüyo-
rum. Sektör, ekonomideki 
dalgalanmalara, yakıt fiyatları 
gibi önemli maliyet kalemle-
rine ve yolcu tercihlerindeki 

jistik gereksinimlerin kısa raf 
ömürlerini dikkate almak gere-
kiyor. Hava kargo kapsamında, 
ürün kalitesinin ve tazeliğinin 
sağlanmasına yönelik süreç bo-
yunca çeşitli zorluklar kendini 
göstermektedir.

Yalıtım yoluyla uygun pa-
ketleme ve sıcaklık kontrolü ve 
uygun soğutucu akışkan kulla-
nımı gibi gereksinimler, sağlam 
tedarik zincirlerini sürdürmek 
ve IATA tarafından 2019'da 
tespit edildiği üzere, soğuk zin-
cir kesintileri nedeniyle hasar 
görmüş yüzde 20 çabuk bozu-
lan gönderilerin önüne geçmek 
için çok önemlidir” dedi.

Pandemi tüketicileri 
paketlenmiş ürünlere 

yöneltti
Bu somut gereksinimle-

re ek olarak, zamanlamanın 
ürün kalitesinin sağlanmasın-
da çok önemli bir rol oynadı-
ğını belirten Hamida; “Buna, 
uyulması gereken yasal gerek-
liliklerin gelişimini de ekledi-
ğinizde, bu hassas kargonun 
elleçlenmesi ve taşınmasının 
günümüzün hava kargo te-
darik zinciri için karmaşık 
bir zorluk teşkil ettiği açıktır. 
Pandemi sırasında, tüketi-
cilerin restoranlardan evde 
tüketilen gıdalara kayması, te-

çabuk bozulan ürünleri hava 
taşımacılığı için birincil aday 
haline getiriyor ve bu da emtia-
nın zamana ve sıcaklığa duyarlı 
durumunu korurken en hızlı 
taşıma seçeneğini de sağlıyor.

Bir piyasa araştırma raporu-
na göre, küresel gıda lojistiği 
pazarının 2024 yılına kadar 
yaklaşık 162 milyar dolara u-
laşacağı tahmin ediliyor” dedi.

Havayoluyla, çabuk bozu-
lan ürünleri taşırken lojistik 
değer zincirinin bütünlüğünü 
sağlamanın nihai hedef ol-
duğunu vurgulayan Hamida 
bu konuda şu bilgileri verdi; 
“Göndericiden alıcıya başarılı 
bir ürün yolculuğu için kritik 
olan konu tedarik zincirinin 
buna göre donatılmasını ve 
soğuk odalar, dondurucular 
ve emtia için uygun paketleme 
gibi gerekli lojistik ve altyapıya 
sahip olmasını gerektiren so-
ğuk zincirin etkinliğidir.

Soğuk zincir, çabuk bozulan 
ürünlerin tüketim noktasın-
da güvenli ve kaliteli olmasını 
sağlar. Ürünü doğru sıcaklık-

uluslararası gerilimler nede-
niyle 2023 yılında da baskı al-
tında kalmaya devam edecek. 
Hava kargo gelirlerinin bu yıl 
2021’e yakın düzeylerde kala-
cağı hesaplanıyor. Hava kargo 
gelirlerinin gelecek yıl, 2022’ye 
kıyasla 52 milyar dolar azala-
rak 149 milyar dolara düşeceği 
öngörülüyor. Hava kargo bu 
olumsuz ortama rağmen 201.4 
milyar dolarlık gelir rakamıy-
la 2022’de pandemi öncesi yıl 
olan 2019 yılının 48.6 milyar 
dolar üzerinde bir performans 
gerçekleştirecek. 

Küresel ekonomideki belirsiz-
likler ortamında hava kargo yo-

Bozulabilir Ürünler ve 
Özel Kargoların Lojistiği

Hava Kargo Küresel Risklere ve 
Ekonomik Belirsizliklere Direniyor

IATA Özel Kargolar 
Bölümü Sorumlu Yöneticisi 

Sonia Ben Hamida

Birinci sayfadaki haberin devamı



IATA Küresel Hava Kargo Bö-
lüm Başkanı Brendan Sullivan 
çok zorlu rüzgarlara rağmen, 
hava kargosunun, özel kargo 
ürünlerinden insani hareket-
lere kadar küresel tedarik zin-
cirlerinin son derece değerli 
bir parçası olarak rol oynamaya 
devam ettiğini belirterek şu bil-
gileri verdi; 

“2022 yılını 2021 seviyele-
rine çok yakın bir şekilde ka-
patan çok güçlü bir dönemin 
ardından kargo hacimlerinin 
gevşemeye devam etmesi bek-
leniyor, ancak gelirler pande-
mi öncesi seviyelerin yüzde 50 
üzerinde kalacak görünüyor.

Genel olarak sektör tahmini 
şu ki istisnai bir şekilde 4 yıl i-
çinde tarihin en kötü krizinden 
kurtulmuş olacağız.Hava kargo 
segmentinin 2021'in başlarında 
bir yıl içinde pandemi öncesi 
seviyelerine döndüğünü unut-
mamalıyız. Bu olağanüstü bir 
başarı ve sektörü şu anda karşı 
karşıya olduğu ters rüzgarlarla 
başa çıkmak için iyi bir hale ge-
tiriyor. İşte bu çeviklik ve daya-
nıklılık seviyesi sayesinde hava 
kargo endüstrisi, önündeki zor-
luklarla başa çıkmak için iyi bir 
konuma sahip bulunmaktadır”.

Brendan Sullivan “Bu ne-
denle kilit konulara birlikte 
odaklanmalıyız, bu odakların 
başında 2050 yılına kadar net 
sıfır tahhüdümüze ulaşmak, 
Süreçleri modernize etmeye 
devam etmek, Lityum pille-
ri güvenli bir şekilde taşımak 
için daha iyi çözümler bulmak 
ve Yeni yetenekler için hava 
kargosunu cazip hale getirmek 
başlıkları geliyor.

Bu konulara odaklanmak, 
sektöre zorlu zamanlarda yar-
dımcı olacak ve hava kargosu-
nun değerini artıracaktır” dedi. 

Hava kargo e-ticaret’in 
önemli paydaşı 

Sınır ötesi e-ticaret satışla-
rının bir yılda yüzde 13 artış-
la 2022'de 1,9 trilyon dolara, 
2023'te ise 2,1 trilyon dolara 
ulaşacağının tahmin edildiği-
ni söyleyen Brendan Sullivan; 
“Biliyor musunuz, 2021'de 
2,14 milyar kişi, yani dünya nü-
fusunun dörtte birinden fazlası 
çevrimiçi alışveriş yapıyordu” 
diye konuştu. 

E-Ticaret pazarının önlene-
mez bir yükselişte olduğunu 
ve pandemi döneminde çevrim 
içi yaşamın tüketici davranışla-
rını pekiştirdiğini vurgulayan 

Brendan Sullivan E-ticaretle 
ilgili şu bilgileri paylaştı; “E-
ticaret, hava kargonun. malla-
rın zamanında ve verimli bir 
şekilde taşınmasında oynadığı 
hayati bir rol ve çok kanallı 
çözümleri sayesinde geleneksel 
fiziksel mağazalardan alışveriş 
yapanlar için cazip hale geldi.

Küresel olarak e-ticaretin 
değerinin 2022'de 5,7 trilyon 
ABD dolarına ve 2025'te 7,3 
trilyon ABD dolarına ulaşma-
sı bekleniyor. Küresel olarak 
çevrimiçi perakende satışlar 
2022'de yüzde 21'e ulaştı ve tü-
ketici harcamalarındaki düşüşe 
rağmen genel olarak büyümeye 
devam edeceği tahmin ediliyor.

Bu, 2022'de gönderilen 159 
milyar parseliyel (paket) anla-
mına geliyor, bu 8 yıl öncesine 
göre yaklaşık 4 kat fazla bir ra-
kamı ifade ediyor. 2014'te bu 
rakam 43 milyar paket idi. Ve 
bu 2027 yılına kadar ikiye kat-
lanarak 260 milyar parseyele 
ulaşacak.

Sınır Ötesi e-ticaretin yüz-
de 80'i hava yoluyla gönderili-
yor. Bu oran hava kargosunun 
e-ticareti ne büyük oranda 
desteklediğini de gösteriyor. 
Sürdürülebilirlik, havacılık en-

düstrisinin büyüme ruhsatıdır 
ve sonuç olarak, bu tür çaba-
ların dünya çapında düzenle-
yiciler ve şirketler tarafından 
ivme kazanmasını bekliyoruz. 
Hava kargodan beklenen mü-
kemmelliği tüketiciye sunmak 
durumundayız”.

Sürdürülebilirlik hedefleri 
Brendan Sullivan IATA’nın 

sürdürülebilirlik konusundaki 
hedeflerini de şu başlıklar al-
tında özetledi:

-2050'ye kadar havacılık e-
misyonlarında net sıfıra ulaşmak

-Hava kargo operasyonla-
rında Tek Kullanımlık Plastik-
lerin kullanımını azaltmak

-Döngüsel yaklaşımları et-
kinleştirmek

-Tedarik zinciri boyunca bo-
zulabilir ürün kaybını ortadan 
kaldırmak

-Kargo tesislerinin dönüştü-
rülmesini sağlamak
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değişimlere uyum sağlamak 
konusunda geçen 10 yılda 
büyük bir yetenek geliştirdi. 
2023'e baktığımızda, finan-
sal toparlanma 2019'dan bu 
yana ilk kez sektörün karlılık 
çizgisini yeniden yakalayacağı 
bir dönem olacak. Bu gelişme, 
hükümetlerin uyguladığı pan-
demi kısıtlamalarının neden 
olduğu mali ve ekonomik za-
rarın boyutu düşünüldüğünde 
büyük bir başarı. Ancak 779 
milyar dolarlık sektör geliri 
üzerinden 4,7 milyar dolarlık 
kâr, küresel havacılık sektö-
rünü sağlam bir mali temele 
oturtmak için kat edilmesi ge-
reken daha çok yol olduğunu 
da gösteriyor.”

Potansiyel riskler
Ekonomik ve jeopolitik or-

tamın içinden geçtiği koşullar 
nedeniyle 2023’ün bir dizi po-
tansiyel risk içerdiğini söyleyen 

darik zinciri statükosunda de-
ğişikliklere yol açtı. Perakende 
ürünlere, özellikle donmuş ve 
paketlenmiş gıdalara olan ta-
lepte büyük artışlar görüldü 
ve ürün türleri için gerekli-
likler benzer olsa da tedarik 
zincirinin perakendeye özel 
gerekliliklere uyum sağlaması 
gerekti” diye konuştu.

Öngörülemeyen koşulla-
rın, talepteki kaymaların, ve-
rimsiz süreçlerin bir sonucu 
olarak ortaya çıkan aksama-
ların bozulabilir ürünlerin 
nihai tüketiciye ulaşmak için 
tedarik zincirinde duraksa-
malara neden olduğunu ifade 
eden Hamida; “Kuşkusuz bu 
aksamalar belirli durumlarda 
yoksulluk içindeki nüfuslar ü-
zerinde daha fazla etki yapıyor 
ve bu nedenle çeşitli ülkelerde 
gıda güvenliğini doğrudan 
ama orantısız bir şekilde etki-
liyor” dedi.

Sonia Ben Hamida şöy-
le devam etti: “Günümüzde 
uyumlaştırılmış düzenleme 
ve standartların olmaması 
da aksamalara neden olmak-
tadır. Hantal formaliteler 
ve belgeler, dijitalleşme ve 
sınır kurumları, gümrükler 
arasındaki işbirliği ve koor-
dinasyon eksikliği, israfa ve 

Willie Walsh bunların arasında 
bazı ekonomilerin resesyona 
düşme riskinin de bulunduğu-
na vurgu yaptı. 

Walsh şöyle dedi: “Reses-
yon hem yolcu hem de kargo 
tarafında talep üzerinde ne-
gatif etki yapabilir. Ekonomik 
belirsizliklerin dikkatli bir şe-
kilde izlenmesi kritik öneme 
sahip olacağından, havayolu 
yönetimlerinin işi zorlu olma-
ya devam edecek. İyi haber şu 
ki, havayolları talebi etkileyen 
ekonomik hızlanma ve ya-
vaşlamalarla başa çıkabilmek 
için iş modellerine esneklik 
kazandırdı. Havayolu karlılığı 
bıçak sırtında bir iştir. Taşı-
nan her yolcunun endüstrinin 
net karına ortalama sadece 
1,11 dolar katkıda bulunması 
bekleniyor. Dünyanın birçok 
yerinde bu, bir fincan kahve 
satın almak için gerekenden 
bile çok daha az. Havayolları, 
vergilerdeki veya altyapı ücret-
lerindeki artışlara karşı tetikte 
olmalıdır. Ve sürdürülebilirlik 
adına yapılanlara karşı özellik-
le dikkatli olmamız gerekecek. 
Taahhüdümüz 2050 yılına 
kadar net sıfır CO2 emisyo-
nu sağlamaktır. Bu muazzam 
enerji geçişini finanse etmek 
için hükümet teşvikleri de da-
hil olmak üzere toplayabilece-
ğimiz tüm kaynaklara ihtiyacı-
mız olacak.”

malların bozulmasına neden 
olabilmektedir. Uluslararası 
kuruluşlar, hükümetler ve ö-
zel sektör, uyumlaştırılmış bir 
düzenleyici çerçevenin uygu-
lanmasını sağlamak için bir-
likte çalışıyor ve nihai olarak 
sınır geçişini hızlandırmak ve 
sınır ötesi hava kargo ticare-
tini daha kolay, daha hızlı ve 
daha güvenilir hale getirmek 
için modern, uyarlanmış ve 
verimli süreçlerin geliştiril-
mesi için çaba harcıyor”.

Lojistik etkisi
Bozulabilir malzemeler 

üzerindeki lojistik zorlukla-
rın etkisinin özellikle teda-
rik zincirinde kopukluklar 
meydana geldiğinde geniş 
kapsamlı olabildiğine dikkat 
çeken Hamida şu değerlen-
dirmeleri yaptı; “Pandemi 
sırasında, yolcu uçaklarının 
park pozisyonuna çekilmesi 
nedeniyle küresel hava kargo 
kapasitesinde önemli ölçüde 
düşüş görülürken, hava taşı-
macılığı başta olmak üzere, 
ulaşım ve lojistik üzerindeki 
bu olumsuz etki nedeniyle, 
tüketim mallarının ve çiçekle-
rin hareketi kesintiye uğradı. 

Sorun en çok, yalnızca 
taşıma şeklinden değil, aynı 
zamanda karantina önlem-

lerinden ve sınır denetimle-
rinden de etkilenen çabuk 
bozulan mallar için çok daha 
belirgin oldu.

Bununla birlikte, tıbbi 
malzeme kadar önemli gö-
rülen çabuk bozulan ürünler 
öncelikli olarak hava yoluyla 
taşınmaya devam etti, ancak 
çiçek yerine gıda maddeleri 
gibi bazı mallar diğerlerine 
göre öncelikli oldu. Diğer 
taşıma modları ise tahıllar ve 
yağlı tohumlar gibi zamana ve 
sıcaklığa daha az duyarlı olan 
çabuk bozulan malları taşıma 
eğiliminde olduklarından, 
söz konusu taşıma modların-
daki kesinti daha az şiddetli 
hissedildi kuşkusuz.Havayolu 
endüstrisi, pandemi sırasında 
kapasite sıkışıklığını ve gıda 
kıtlığını yenmede dirençli ve 
yenilikçi olduğunu kanıtladı”.

940 Milyar dolarlık kayıp 
Çabuk bozulan ürünlerin 

taşıma süreçlerinde kaybını 
ve bozulmalar sonucunda 
oluşan atıkları azaltmanın 
çok büyük boyutlarda bir 
zorluk olduğuna dikkat çe-
ken Hamida şu bilgileri ver-
di: “Küresel olarak üretilen 
tüm gıdaların neredeyse üçte 
biri, her yıl çiftlikten yemek 
masalarına kadar uzanan 

yolculukta kaybediliyor veya 
israf ediliyor. Bu da büyük 
ekonomik, sosyal ve çevresel 
etki yaratıyor ve gıda güven-
sizliğini ve yetersiz beslenme-
yi şiddetlendiriyor. Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO), gıda 
kaybının ve israfının yılda 
yaklaşık 940 milyar dolarlık 
ekonomik kayba neden oldu-
ğunu tahmin ediyor. Ve daha 
da ötesi dünyadaki gıdaların 
yüzde 14'ü tüketim aşamasın-
da israf olurken, yüzde 14'ü 
dağıtım, taşıma ve depolama 
aşamalarında kayboluyor 
ve özellikle gelişmekte olan 
ülkeler bundan etkileniyor. 
FAO'ya göre bu, her yıl, 400 
milyar dolarlık çabuk bo-
zulan gıdanın israf edilmesi 
anlamına geliyor ve bu kayıp-
ların yaklaşık yarısı yetiştirici 
ile market arasındaki geçiş sı-
rasında yaşanan sıcaklık deği-
şikliklerinden kaynaklanıyor.

Gelişmekte olan ülkeler-
de, gıda kaybı sorunu, ye-
tersiz altyapı ve gıda üretim 
sistemlerine yapılan düşük 
yatırım nedeniyle daha da 
kötüleşiyor; bu sorunlar, bu 
tür kayıpların temel nedenle-
rini ortadan kaldıracak devlet 
müdahaleleri, özel projeler ve 
girişimlerle hafifletilebilir”.

Atıkların çevresel 
sonuçları önemli

Bozulabilir depolama 
ve elleçleme faaliyetlerinin 
önemli çevresel sonuçları ol-
duğunu belirten Sonia Ben 
Hamida bu konuda ise şun-
ları söyledi; “Çabuk bozu-
lan ürün dağıtım merkezleri 
(PDC'ler) ve süpermarket-
lere benzer şekilde, kargo 
elleçleme tesisleri de yaşam 
döngüleri boyunca doğrudan 
iklim değişikliği etkisi olan 
milyonlarca kilogram CO2 
üretiyor. FAO'ya göre, gıda 
kaybı ve israfı, küresel sera 
gazı emisyonlarının yüzde 
8-10'unu oluşturuyor.

Ürün raf ömrünü uzatarak 
hasat sonrası soğuk zincirle-
ri optimize etmek, böylece 
kayıpları azaltmak ve enerji 
tüketimini düşürmek çevre-
sel etkiyi azaltmak için çok 
önemlidir. Bu hedeflere ulaş-
mak için, yeni soğuk zincir 
senaryoları veya havalandır-
malı paket tasarımı son za-
manlarda umut verici bir po-
tansiyel göstermiştir. Bu tür 
yenilikçi teknolojiler, perfor-
manslarını değerlendirmek 
için daha fazla iyileştirme ve 
doğru bir metodoloji gerek-
tirmektedir kuşkusuz”.

Gereksiz paketlemeler
“Tek kullanımlık plastik-

ler ve diğer plastikler çevre 
üzerinde olumsuz bir etkiye 
sahipken, yeterli ve yenilikçi 
kaplar da kayıpları azaltmak 
için kritik öneme sahiptir” 
diyen Sonia Ben Hamida şun-
ları söyledi;

“Bugün endüstride, kalite 
ve sürdürülebilirliği birleştiren 
mevcut teknolojiler ve paketle-
me çözümleri ile araştırılması 
ve haritalanması gereken bir-
çok teknoloji mevcuttur. Yer-
leşik malzemeleri değiştirmek, 
yükleri sarmak için plastik kap-
lamaları alternatif örtülerle de-
ğiştirmek ve yeniden kullanım 
ve geri dönüşüme odaklanmak 
bunlardan sadece birkaçı. Kar-
go operasyonlarında plastik 
kullanımına ilişkin çeşitli ha-
vayolu pilot projeleri, değişik-
likleri uygulamak ve önemli 
azalmalar elde etmek için id-
dialı hedeflerle devam ediyor”.

Hava kargoda dijitalleşme
Sonia Ben Hamida, hava 

kargo süreçlerinde çok önemli 
dijital çözümler üretildiğini ve 
bu yeniliklerin tüm hava kargo 
şirketlerinde rekabetçi bir hızda 
çoğaldığını ve özel kargo ürün-
lerinde dijital yeniliklerin daha 
da önemli olduğunu söyledi.

SINIR ÖTESI E-TICARETIN YÜZDE 80’I
HAVAYOLUYLA GÖNDERILIYOR

IATA Küresel Hava Kargo 
Bölüm Başkanı 

Brendan Sullivan

IATA Genel Direktörü
Willie Walsh
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bon Düzenlemesi’nin iklim 
kriziyle mücadelede AB’nin 
en önemli araçlarından bi-
ri olduğunu söyledi. Namık 
Sarıgöl AB’nin iklim krizine 
karşı etkin bir politika oluştu-
rulmasını zorlayan nedenlere 
değinerek, “Yeşil Mutabakat 
ve alt başlık olarak da Sınırda 
Karbon Düzenlemesi iklim 
değişikliği, biyolo-

j i k ç e ş i t -
lilik kaybı, ozon tabakasının 
incelmesi, su kirliliği, kentsel 
stres, atık üretimi ve daha 
fazlası gibi çevresel sorun-
lara dayanıyor. Avrupa Yeşil 
Mutabakatı temiz, döngüsel 
bir ekonomiye geçerek ve ik-
lim değişikliğini durdurarak, 
biyolojik çeşitlilik kaybını 
geri döndürerek ve kirliliği 
azaltarak kaynakların verimli 
kullanımını artırmayı amaç-
lıyor. IFAT Eurosia’nın nihai 
hedefleri de bu amaçla uyum 
içindedir” dedi.

AVRUPA Birliği (AB) üçün-
cü ülkelerden alınan demir, 
çelik, çimento, alüminyum, 
gübre, hidrojen ve elektrik gibi 
ürünlere sınırda karbon vergisi 
uygulanması konusunda anlaş-
ma sağlayarak Sınırda Karbon 
Düzenleme Mekanizması-
CBAM konusunda önem-
li bir adım attı. Bu gelişme 
Türkiye’de bu alanda faaliyet 
gösteren, üretim ve ihracat ya-
pan sektörleri ve firmaları da 
çok yakından ilgilendiriyor.

AB bu kararla hem Yeşil 
Mutabak’a bağlılık anlamın-
da önemli bir adım atarken, 
diğer yandan da Avrupalı şir-
ketleri üretimlerini Avrupa’da 
tutmaya teşvik etmeyi amaç-
lıyor. Avrupalı üreticilerin 
artık üretimlerini başka ülke-
lere kaydırarak karbon vergisi 
avantajından faydalanması-
nın da önü kapatılıyor. AB 
içindeki üreticiler için tek 
çıkar yol emisyonları Yeşil 
Mutabakat hedeflerine uygun 
olarak azaltmak ve dengele-
mek olacak.

IFAT Eurasia için 
geri sayım

IFAT Eurasia Uluslararası 
Çevre Teknolojileri İhtisas 
Fuarı için geriye sayım devam 
ederken, AB’nin iklim deği-
şikliğine karşı mücadelede 
en etkili araçlardan biri olan 
Sınırda Karbon Düzenlemesi 
Türkiye’nin de içinde bulun-
duğu birçok ülkeyi de yakın-
dan ilgilendiriyor.

Bu yönüyle IFAT karbon 

ticareti genel olarak karbon 
vergilendirilmesi ve AB’nin 
Sınırda Karbon Düzenleme 
Mekanizması gibi konuların 
bir kez daha tartışılması için 
de uygun bir fırsat yaratacak.

Çevre teknolojileri ve atık 
yönetimi belirleyici olacak

IFAT Eurasia Uluslararası 
Çevre Teknolojileri İhtisas 
Fuarı adına değerlendirme-
lerde bulunan EKO MMI 
Fuarcılık Fuarlar Müdürü 
Namık Sarıgöl, 2023 baha-
rında yapılacak IFAT Eurasia 

Fuarı’nın çevre 
sorunlarına çözüm öneri-
leri sunmaya devam edece-
ğini belirterek, Sınırda Kar-

az kirletmeye ve AB toprak-
larında kalmaya teşvik etmek 
için çeşitli önlemler ve karar-
lar alıyor. Bunların başında 
AB dışından ithal edilen e-
lektrik, çimento, alüminyum, 
gübre ve demir-çelik ürünle-
rine karbon tarifesi uygulan-
ması geliyor. Bu uygulama ile 
Avrupalı üreticiler için oyun 
alanı eşitlenecek ve “karbon 
kaçağı önlenecek” dedi.

Yüksek karbon 
ayak izine engel 

Sarıgöl, “Yeni uygulama, 
AB üyesi olmayan ülkelerin 
öncelikle iklim hedeflerini 
yükseltmelerini teşvik ede-
cek. Sadece, AB ile aynı ik-
lim hedefine sahip ülkeler, 
CBAM sertifikaları alma-
dan AB’ye ihracat yapabile-
cek. Yeni kurallar, üretimin 
AB’den daha soft iklim ve 
çevre politikalarına sahip ül-
kelere kaymasını engellemeyi 
de amaçlıyor” diye konuştu.

Sınırda Karbon Düzenle-
me Mekanizması’nın demir, 
çelik, çimento, alüminyum, 
gübre, elektrik ve hidrojen-
le birlikte, vida ve cıvata gibi 
benzer demir veya çelik ürün-
lerini kapsayacağını hatırlatan 
Sarıgöl, “AB, Sınırda Karbon 
Düzenleme Mekanizması ile 
karbon fiyatlandırma sistemi-

ne sahip olmayan ülkelerden 
gerçekleştirilen yüksek kar-
bon ayak izine sahip malların 
ithalatını izlemeyi ve azaltma-
yı amaçlıyor” dedi.

Üç yıllık geçiş dönemi
Sınırda Karbon Düzenle-

me Mekanizması’nın üç yıllık 
bir geçişin ardından 2026’da 
yürürlüğe gireceğini ancak bu 
sürenin 2025’e kayacağını be-
lirten Namık Sarıgöl, IFAT’ın 
iklim değişikliği mücadele-
sinde önemli bir misyon üst-
lendiğini söyledi ve şunları 
ekledi: “Sınırda Karbon Dü-
zenlemesi Türkiye gibi AB’ye 
ihracat yapan ülkeleri daha 
yakından etkileyecek. Bu du-
rumda düşük emisyona sahip 
ülkelerin ya da karbonsuzlaş-
tırma politikaları AB ile daha 
uyumlu olan ülkelerin vergi-
den muaf ya da çok düşük ver-
gilerle AB ile ticaret yapması 
kolay ve avantajlı hale gelecek. 
Çin, Hindistan ve Türkiye gi-
bi yüksek emisyon değerlerine 
sahip ülkeler için ek karbon 
maliyeti gündeme geleceği 
için AB ile ticarette dezavan-
tajlı bir durum oluşacak”.

IFAT Eurasia Uluslararası 
Çevre Teknolojileri Fuarı 27-
29 Nisan 2023 tarihleri ara-
sında Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde kapılarını açacak.

IFAT Eurosia 2023’ün 
Avrupa’nın enerji krizine ye-
ni çözümler aradığı yenile-
nebilir enerjinin popularite 
kazandığı, enerjide verimlili-
ğin, enerji tasarrufunun daha 
önemli hale geldiği ve atık yö-
netimi ile döngüsel ekono-
minin vazgeçilmez 
olduğu bir 
d ö n e m -

d e 
g e r -

ç e k -
l e ş t i ğ i n i 

vurgulayan Sarıgöl, 
“Bu yönüyle IFAT’ın 

çok önemli bir misyon üst-
lendiğini biliyoruz. Fuara ka-
tılım için oluşan büyük talep 
artışı da çevresel duyarlılığın 
atık yönetimi konusundaki 
teknolojik gelişmelere ve ye-
niliklere artan ilgiyi yansıtı-
yor” dedi.

Sarıgöl, Avrupa’nın kar-
bondan arındırılmasını hız-
landırmak için ilk hedefin 
2030’da emisyonları 1990 
seviyelerine kıyasla yüzde 55 
oranında azaltma olduğunu 
ifade ederek; “AB bu hedefini 
karşılamak amacıyla Avrupalı 
şirketleri ve üreticileri daha 

IFAT Eurasia 2023 Avrupa Birliği’nin Sınırda 
Karbon Düzenlemesi İçin Güçlü Bir Platform

IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı için geriye 
sayım devam ederken, AB’nin iklim değişikliğine karşı mücadelede en 
etkili araçlardan biri olan Sınırda Karbon Düzenlemesi Türkiye’nin de 
içinde bulunduğu birçok ülkeyi de yakından ilgilendiriyor.

AVRUPA Birliği, 2030’a 
kadar sera gazı emisyon-
larını yüzde 55 azaltma, 
2050’de ise karbon nötr 
olma hedefi doğrultusunda 
ortaya koyduğu çevre planı 
Yeşil Mutabakat çerçevesin-
de, Birliğin karbon ayakizi-
ni en aza indirmek için ila-
ve tedbirler geliştiriyor. 

Avrupa Birliği bu hede-
fe ulaşmak için belirlediği 
ölçütleri ticari ilişkilerde 
bulunduğu ülkelere de ya-
yarak fosil yakıt temelli 
ekonomik modeli tümden 
değiştirmeyi hedefliyor. Bu 
bağlamda tartışılan yeni 
tedbirler arasında “sınırda 
karbon vergisi” de bulunu-
yor. Türkiye’yi doğrudan 
etkileyecek böylesi bir dü-
zenlemeyi bir tehdit değil, 

ekonomiyi dönüştürmek 
için bir fırsat olarak gör-
meli; bu doğrultuda karbon 
nötr olma vizyonuyla bü-
tüncül bir iklim değişikliği 
politikası geliştirmeliyiz. 

Avrupa kıtasını iklim de-
ğişikliği ve sera gazı açısın-
dan 2050 yılına kadar nötr 
hale getirmeyi amaçlayan 
Avrupa Yeşil Mutabakatı, 
beraberinde getireceği yeni 
ekonomik yapıyla birlikte 
insanların refahını artırma-
yı da planlıyor.

Ulaşım sektöründeki e-
misyonların dörtte üçü 
karayolu yük taşımacı-
lığından kaynaklanıyor. 
Karayolu taşıtlarından 
kaynaklanan CO emis-
yonlarının kontrolü, 
taşıtların üretim ve 

kullanım aşamalarında e-
nerji tüketim verimliliğine 
ilişkin önlemlerin alınma-
sına bağlı. Bu nedenle taşıt 
ve motor teknolojilerindeki 
gelişmeler, alternatif yakıt-
ların kullanımı, taşıtların 
kullanımında yakıt tüketimi 
bakımından en uygun tra-
fik koşullarının sağlanması 
CO2 emisyonlarının kont-
r o l ü n d e önem 
t a ş ı -
yor.

Ulaştırma aktivitelerinde 
verimlilik, enerji tüketimi-
nin kısıtlanmasında ön plan-
da yer alıyor. Buna göre top-
lu taşımacılık sistemlerinin 
yaygınlaştırılması, yolcu ve 
yük taşımacılığında karayolu 
uygulamaları kadar deniz ve 
demiryolu sistemlerinin kul-
lanımı, şehir içi kısa mesafe-
lerde yaya ve bisiklet 
ile ulaşımın 
sağlanması 
ve buna 

uygun alt yapının gerçek-
leştirilmesi de önem taşıyor. 
Karayolu taşıtlarının kulla-
nımının kısıtlanmasında ve 
uygun taşıtlara yönelimde 
uygulanacak mali politika-
lar ve teşvikler yönlendirici 
olabilir. Mevcut trafik par-
kındaki eski teknoloji ile 

üretilmiş taşıtların 
trafikten çekil-

mesine yönelik 
teşvik -

ler de amaçlanan hedeflere 
kısa dönemde ulaşılmasını 
sağlayacak.

Türkiye ekonomisinin 
fosil yakıtları terk edilerek, 
yenilenebilir enerjiye geçile-
rek, enerji verimliliği ve ilgi-
li sektörlerde elektrifikasyon 
yoluyla 30 yıl içinde büyük 
ölçüde karbonsuzlaştırılma-
sı ve 2050’lerin başında Net 
Sıfır hedefine yaklaşılması 

mümkün gibi 
g ö r ünü -

yor.

Türkiye 2050’ye Kadar Büyük Ölçüde Karbonsuzlaşabilir

EKO MMI Fuarcılık Fuarlar 
Müdürü Namık Sarıgöl

Birinci sayfadaki haberin devamı
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AKSARAY’I “Mercedes-Benz 
Şehri” yapma hedefiyle kapı-
larını açan, hedefini başarıyla 
gerçekleştiren ve kurulduğu 
günden bu yana bölge ve ülke 
ekonomisine katkı sağlamaya 
devam eden Mercedes-Benz 
Türk Aksaray Kamyon Fabri-
kası, 320 bininci kamyonunu 
üreterek önemli bir dönüm 
noktasına daha ulaştı. Daim-
ler Truck AG’nin en önemli 
kamyon üretim ve Ar-Ge üsle-
rinden biri konumunda olan ve 
sürekli iyileştirme prensibi ile 
üretimine devam eden Aksa-
ray Kamyon Fabrikası’nın 320 
bininci kamyonu bu fabrikada 
üretilen 100 bininci Actros un-
vanına da sahip.

11 Ekim 1986 tarihinde açı-
lan Mercedes-Benz Türk Aksa-
ray Kamyon Fabrikası; 2008’de 
100 bininci, 2014’te 200 bi-
ninci, 2021’de ise 300 bininci 
kamyonun üretimine imza at-
mıştı. Türkiye’de üretilen her 
10 kamyondan 7’sinin üretimi-
ni gerçekleştiren fabrika; üreti-

TÜRKIYE’NIN ticari araç 
markası Anadolu Isuzu, yurtdı-
şı pazarlarda yakaladığı yükseliş 
ivmesini, gerçekleştirdiği yük-
sek adetli teslimatları ile 2022 
yılında da sürdürdü. Ürettiği 
yenilikçi midibüs ve otobüsler 
ile yurt içinde olduğu gibi dün-
ya pazarlarında da önemli başa-
rılar elde eden Anadolu Isuzu, 
20 bininci aracın teslimatını Al-
manya pazarına gerçekleştirdi. 

200 kişinin katılımıyla ger-
çekleştirilen toplantıda 2022 
yılı değerlendirmesi yapılarak, 
2023 yılının yol haritası ve he-
defleri paylaşıldı. Aynı zamanda 
yeni yılda sektöre yön verecek 
yeni Iveco ürün ve çözümlerinin 
tanıtımları gerçekleştirildi.

Iveco bayilerinin ve çalışan-
larının interaktif bir ortamda 
fikir alışverişi yapabilme, bil-
gilerini güncelleme ve yenilik-

mi, istihdamı, Ar-Ge faaliyet-
leri ve ihracatı ile Türkiye’nin 
ekonomik ve sosyal kalkınma-
sına katkı sağlamayı sürdürü-
yor. Günümüzde bin 900’ün 
üzerinde çalışana istihdam 
sağlayan Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda, kamyon üreti-
minin yanı sıra Ar-Ge Merkezi 
de yer alıyor. Ürün geliştirme 
ve teknoloji çözümleri alan-
larına da önemli yatırımların 
yapıldığı Mercedes-Benz Türk 
Aksaray Kamyon Fabrikası 
hem istihdamını artırıyor hem 
de pek çok ilke imza atarak 
sürdürülebilir bir gelecek için 
çalışmalarına hız kesmeden de-
vam ediyor.

Mercedes-Benz Türk Ak-
saray Fabrika Direktörü / İcra 
Kurulu Üyesi Ulf Raese konu 

Anadolu Isuzu’nun Türkiye’de 
ürettiği çevre dostu, sessiz, 
konforlu ve güvenli yenilikçi 
ve çevreci midibüs ve otobüs-
ler, dünyanın birçok şehrindeki 
belediyelerin ve ulaşım alanında 
faaliyet gösteren işletmecilerin 
en güncel ihtiyaç ve taleplerine 
başarıyla yanıt veriyor. 

Anadolu Isuzu Genel Müdü-
rü Tuğrul Arıkan konuyla ilgi-
li değerlendirmesinde şunları 

hakkında şunları söyledi: “Ak-
saray Kamyon Fabrikamızda, 
yüksek nitelikli ve katma de-
ğerli sanayi üretimimizle böl-
ge ve ülke ekonomisine büyük 
katkıda bulunuyoruz. 1986 
yılında 290 çalışanımızla başla-
yan bu yolculukta, günümüzde 
Daimler Truck’ın en önemli 
kamyon üretim merkezlerin-
den biri olmayı başardık. Fab-
rika tarihinin en yüksek üretim 
rakamlarına imza atmayı plan-
ladığımız 2022’de 320 binin-
ci kamyonumuzu üretmenin 
gururunu yaşıyoruz. Üretim 
bantlarından indirdiğimiz 320 
bininci kamyonumuz, ayrıca 
fabrikamızda üretilen 100 bi-
ninci Actros olma özelliğini de 
taşıyor. Türkiye’nin ekonomisi, 
istihdamı ve geleceğine katkı 

söyledi: “Anadolu Isuzu olarak 
yurtdışında mevcut pazarla-
rımızdaki konumumuzu her 
geçen yıl güçlendirirken yeni 
pazarlara açılıyoruz. Son dö-
nemde yenilikçi ve çevre dostu 
araçlarımızla dünya pazarların-
da önemli bir yükseliş ivmesi 
yakaladık. Rekabette önce çı-
kan üstün nitelikli sahip araç-
larımızın artan satışları ve müş-
teri memnuniyetini artırmaya 

sağlayan bir şirket olarak, tüm 
çalışanlarımız ve paydaşları-
mızla beraber markamızın ağır 
ticari araç endüstrisindeki öncü 
konumunu sürdürmeye devam 
edeceğiz. 36 yıllık fabrika tarihi-
mizde emeği olan ve bugün bu 
başarıyı devam ettiren tüm çalı-
şanlarımızı tebrik ediyor ve en 
içten dileklerimle kutluyorum.”

Günümüzde Mercedes-
Benz Actros ve Arocs model-
lerinin üretimini gerçekleştiren 
Mercedes-Benz Türk Aksaray 
Kamyon Fabrikası, bugüne ka-
dar 39 farklı ülkeye kamyon ih-
raç etti. 2001 yılından bu yana 
100 binden fazla aracını dünya-
nın çeşitli ülkelerine gönderen 
şirket, Türkiye’den ihraç edilen 
her 10 kamyondan 8’inin ihra-
catını gerçekleştiriyor.

yönelik çalışmalarımız yeni ve 
daha yüksek hacimli satışlar 
için de referans oluyor. Satışını 
yaptığımız araçların müşteri-
lerimize teslimatını tam zama-
nında gerçekleştiriyor olmamız 
da bizim için bir diğer gurur 
kaynağı. Dünya kentlerinin 
en güncel talep ve öncelikleri 
doğrultusunda geliştirip “terzi 
işi imalat” modeli ile ürettiği-
miz çevreci ve modern araçlar, 

lerden haberdar olma şansı ya-
kaladıkları toplantının konuk 
konuşmacısı ise Türkiye bas-
ketbol tarihinde birçok önemli 
başarıya imza atmış, koç Çetin 
Yılmaz oldu. Yılmaz katılımcı-
larla değişen ve dönüşen dün-
yada ‘çağın çağdaşı olabilme’ 
konusunda tecrübelerini pay-
laştı ve motive eden bir konuş-
ma gerçekleştirdi.

‘eGelecek’ temasıyla dü-

zenlenen toplantıda konuşma 
yapan Iveco Türkiye Genel 
Müdürü Hakkı Işınak, Iveco 
markasının güvenli, verimli ve 
ekolojik mobiliteye olan bağ-
lılığının sadece sürekli gelişen 
ürün gamı ve çözümlerde değil 
aynı zamanda iş modellerinde 
ve sahip oldukları bakış açısın-
da da var olduğuna dikkat çek-
ti. Işınak, “Bizim için oldukça 
verimli geçen 2022 yılını, 3.5 

Avrupa Birliği ülkeleri başta ol-
mak üzere tüm dünyada ilgi ve 
beğeni topluyor. İhracat tarihi-
mizde kendi rekorlarımızı kır-
dığımız bir dönemde, bugüne 
kadar ihraç etiğimiz araçların 
sayısını 20 bine çıkartmaktan 
büyük bir mutluluk duyuyoruz. 
20 bininci aracımızın teslima-
tını Almanya pazarına gerçek-
leştirdik. Anadolu Isuzu olarak 
Türkiye’nin ekonomik gelişimi-
ne ve ihracatına katkıda bulun-
maya devam edeceğiz.”

ton ve üzeri ticari araç pazarın-
da 3’üncü sırada tamamlamayı 
hedefliyoruz. 2023 yılı Iveco 
için, çok daha fazla dijitalleşme 
ve yeni nesil yakıt çözümlerine 
odaklanma yılı olacak. Iveco 40 
yılı aşkın bir süredir çevre dos-
tu teknolojilerin geliştirilmesi-
ne öncülük etmekte. Geleceğin 
sorumluluğunu taşımaya, bu 
anlamda sektöre öncülük et-
meye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Isuzu ürettiği  
araçları 45 ülkeye ihraç ediyor

Ürettiği midibüs ve otobüsle-
ri 2022 yılı itibarı ile 45 ülkeye 
ihraç eden Anadolu Isuzu son 
dönemde Almanya ve Fransa 
başta olmak üzere Avrupa pazar-
larındaki varlığını daha da güç-
lendirmeye devam etti. Şirket, 
dünyanın üçüncü, Avrupa’nın i-
se en büyük otobüs pazarı konu-
munda olan Almanya’ya yüksek  
adetlerde otobüs ihraç ederek 
büyük bir başarı elde etti. 

MERCEDES-BENZ Ha-
fif Ticari Araçlar, strate-
jisinde elektrikli mobilite 
konusunda sağlam liderlik 
hedefleri belirleyerek tüm 
model serilerini sistematik 
olarak elektriklendiriyor. 
Firma, EQT Marco Polo 
konsepti ile, tam teşekkül-
lü mikro kampçı hafif ti-
carinin ilk örneğini kamp 
severlerle buluşturuyor. 
Seri üretim versiyonunun 
2023’ün ikinci yarısında 
satışa sunulması bekle-
nen Mercedes-Benz EQT 
(kombine güç tüketimi 
(WLTP): 18,99 kWh/100 
km; kombine CO2 emis-
yonları (WLTP): 0 g/km) 
değerleriyle de dikkatleri 
üzerine çekiyor.  Kendi 
başına bir ürün kadar ye-
nilikçi olan Marco Polo, 
T-Serisi’nin değiştirilebi-
lirliğini, yüksek kaliteli 
ekipman seviyesini tama-
men elektrikli bir sürüşün 

avantajlarıyla birleştiriyor.  
Firmadan yapılan açıkla-
maya göre; Marco Polo, 
yakın gelecekte tamamen 
elektrikli kısa yolculuklar 
için pratik bir kampçı çö-
zümünün ilk örneği olacak.

Mercedes-Benz Hafif 
Ticari Araçlar Satış Mü-
dürü Klaus Rehkugler; 
“Bizim için gelecek, bir 
hafif ticarinin büyüklü-
ğü veya amacı ne olursa 
olsun elektriktir. Bu stra-
tejik rotanın en son ör-
neği, tamamen elektrikli 
tahrikli yeni EQT. Marco 
Polo Modülü ile, yakın 
gelecekte sunulacak olan 
tamamen elektrikli bir 
kamp gezisi aracı için te-
mel bir çözümümüz var. 
2023’ün ikinci yarısında, 
tam teşekküllü ve aynı za-
manda tamamen elektrikli 
bir mikro kampçı ile ürün 
yelpazemizi daha da geniş-
letmeyi planlıyoruz” dedi. 

Mercedes-Benz Türk
320 Bininci Kamyonunu Üretti

Elektrikli Mikro
Kamp Karavanı
Mercedes EQT
Marco Polo TanıtıldıAksaray Kamyon 

Fabrikası’nın 
bantlarından inen 
100 bininci Actros, 
fabrikanın 320 bininci 
kamyonu oldu.

Iveco Türkiye Yetkili Satıcı ve Servisleri ile Kıbrıs’ta Buluştu

Anadolu Isuzu 20 Bin Araç İhraç Etti



TİCARİ ARAÇLAR

24
ARALIK 2022

Renault Trucks’ın da bir par-
çası olduğu Volvo Group fab-
rikasında monte edilecek.

Üç farklı PTO ve geniş 
yelpazede dingil mesafesi
Her tür üstyapıya ve do-

layısıyla her türlü kullanıma 
kolayca uyum sağlamaları 
için elektrikli, elektromeka-
nik veya şanzıman üzerin-
de olmak üzere üç tip PTO 
(PTO) ile donatılabiliyor.

44 ton azami yüklü ağır-
lığında olan Renault Trucks 
E-Tech T ve C, 4x2 ve 6x2 
çekiciler, uzun kabin ve 3.900 
mm dingil mesafesi ile sipariş 
edilebiliyor. Kamyon versiyo-

RENAULT Trucks’ın böl-
gesel taşımacılık operasyon-
larına yönelik olan Renault 
Trucks E-Tech T ve kentsel 
inşaat alanı için sunulan 
Renault Trucks E-Tech C 
modellerinin ön talepleri 
açıldı. Bu yeni 44 tonluk 
elektrikli kamyonlar, üreti-
cinin Bourg-en-Bresse’deki 
fabrikasında üretilecek.

Ağır hizmet serisinden e-
lektrikli araç alımı yapmak iste-
yen taşımacılık profesyonelleri, 
Renault Trucks E- Tech T ve C 
için ön talep oluşturabiliyor-
lar. Araçların üretimi, 2023’ün 
sonunda Fransa, Bourg-en-
Bresse’de başlayacak.

Geniş elektrikli motor ve 
batarya seçenekleri

Bölgesel taşımacılık ve 
kentsel inşaat faaliyetlerinin 
gereksinimlerini karşılamak 
üzere Renault Trucks E-Tech 
T ve C araçlar, toplam 490 
kW’a kadar güç sağlayan iki 
veya üç elektrikli motor opsi-
yonu ile sunuluyor.  

Renault Trucks E-Tech T 
ve C, 390 ila 540 kWh güç çı-
kışına sahip dört ila altı lityum 
iyon batarya paketi ile dona-
tılabileceğinden, çok çeşitli 
çekiş aküleri de mevcut. Ba-
taryalar, alternatif akım (AC) 
ile 43 kW’a kadar veya doğru 
akım (DC) ile 250 kW’a ka-
dar tamamen şarj edilebili-
yor. Bu kamyonlar, tek şarjla 
300 km’ye kadar, bir saatlik 
ara hızlı şarjla (250 kW) 500 
km’ye kadar menzile sahip. 

Samsung SDI tarafın-
dan tedarik edilecek batar-
ya hücreleri ve modülleri 
ise Belçika’nın Gent şehrinde 

tanıyan Excellence Predict ön-
görülü bakım sözleşmesinin 
avantajlarından yararlanılabi-
liyor. Ayrıca Renault Trucks 
E-Tech T ve C, sürücülerin 
rotalarını planlamasına, sürü-
cülere uzaktan görev atanma-
sına, müşterilere teslimat süre-
leri hakkında bilgi verilmesine 
ve enerji tüketimini optimize 
etmek için akülerin şarj se-
viyelerinin gerçek zamanlı 
olarak izlenmesine olanak ta-
nıyan Optifleet filo yönetim 
yazılım paketi ile uyumlu. 

Renault Trucks tarafından 
taşımacılığın karbondan arın-
dırılması için eksiksiz bir eko-

rikli MPV’si ID. Buzz’da sü-
rücü, ön yolcu hava yastıkları, 
kokpitteki orta ve yan hava 
yastıkları ile perde hava yas-
tıkları standart olarak sunu-
luyor. Araçta bulunan hava 
yastıklarının aracın gövde 
yapısına en uygun kombinas-
yonda yerleştirilmesi sayesin-
de ID.Buzz, Euro NCap’in 
yolcu koruması için mümkün 
olan en yüksek derecelendir-
me puanlarının yüzde 92’sini 
almayı başardı.

Volkswagen Ticari Araç’ın 
Euro NCAP değerlendir-
melerinden 5 yıldızla ödül-
lendirilen bir diğer modeli, 
önümüzdeki yılın ilk yarısın-
da pazara sunmayı planladığı 
premium pick up modeli Yeni 
Amarok oldu.

sistemin ayrılmaz parçası ola-
rak sunulan Renault Trucks 
E-Tech T ve C, taşımacılık 
profesyonellerinin ihtiyaçları-
nın incelenmesinden ve analiz 
edilmesinden uygulama ve 
operasyonların izlenmesine 
kadar enerji geçişlerinde özel-
leştirilmiş bir destek sağlıyor. 
Bu analiz, Renault Trucks 
uzmanlarının GPS rotasını, 
hava koşullarını, taşınan yükü 
ve yardımcı araçların kullanı-
mını dikkate alarak aracın tü-
ketimini mümkün olduğunca 
gereceğe yakın şekilde analiz 
etmesini sağlayan Menzil Si-
mülatörü aracını içeriyor.

Yeni Amarok, sunduğu 
çok sayıdaki sürüş destek ve 
acil durum fren sisteminin 
oluşturduğu sağlam yapısıyla 
bu başarıyı elde etti. Diz hava 
yastıklarının sunulduğu Yeni 
Amarok, yapılan ön ve yan 
çarpışma testlerinden de en 
iyi puanları aldı.

Euro NCAP testlerinde ka-
zadan korunmada da en yük-
sek puanları alan her iki mo-
del, sahip oldukları çok sayıda 
standart ve/veya opsiyonel 
olarak sunulan sürüş destek ve 
acil durum fren sistemleriyle 
öne çıktı. “Güvenlik Desteği” 
kategorisinde, değerlendirilen 
araçların alabileceği en yüksek 
derecelendirme puanlarının, 
ID. Buzz yüzde 90’ını, Yeni 
Amarok ise yüzde 84’ünü aldı.

nunda 4x2, 6x2 ve 8x4 tridem, 
kısa veya uzun kabin versi-
yonları ve 3.900 ila 6.700 mm 
arasında değişen on bir dingil 
mesafesi seçeneği bulunuyor. 
Optimum performans için 

tasarlanan hizmetler
Sorunsuz operasyon ve op-

timize edilmiş performans i-
çin araçlar, eksiksiz bir hizmet 
yelpazesiyle birlikte sunulu-
yor. Özellikle, bataryaların ve 
aşınan bileşenlerin durumunu 
izleyen, aracın beklenmedik 
şekilde hizmet dışı kalma sü-
relerini önleyen, bakım işlem-
lerinin gruplandırılmasına ve 
optimize edilmesine olanak 

AVRUPA’NIN bağımsız 
test organizasyonu Euro 
NCAP’in açıkladığı yı-
lın son test sonuçların-
da, Volkswagen Ticari 
Araç’ın tamamen farklı 
teknik tasarım özellikle-
rine sahip iki modeli ID. 
Buzz ve Yeni Amarok, 
en yüksek derece olan “5 
Yıldız”la derecelendirildi.

Yeni çağın Bulli’si ola-
rak nitelendirilen ID. 
Buzz, hem çarpışma hem 
de yolcu koruması değer-
lendirmelerinde elde ettiği 
derecelerle, kapsamlı ve 
fonksiyonel güvenlik tek-
nolojilerine sahip bir araç 
olduğunu kanıtlamış oldu.

Volkswagen Ticari 
Araç’ın tamamen elekt-

Renault Trucks E-Tech T ve C Modelleri 
Avrupa’da Yola Çıkmaya Hazırlanıyor

10 yıllık inovasyon ve mü-
hendislik çalışmalarının 
ardından hazırlanan yeni 
motor platformu, daha fazla 
tork, daha fazla güç ve yüzde 
50’ye kadar daha uzun temel 
motor ömrü ile şimdiye ka-
darki en yakıt verimli motor 
olarak öne çıkıyor. 

Scania’nın motor tekno-
lojileri konusundaki öncü-
lüğünün tüm sektör tarafın-
dan kabul edildiğini belirten 
Scania Engines Marka Mü-
dürü Suna Türk Tuzcuoğlu, 
“Bauma’da sergilenen yeni 
motor platformu bu çalış-

bin saate ulaştı. Yeni tasa-
rım özelliklerinden bazıları 
arasında daha hassas soğut-
ma, daha sağlam bir motor 
bloğu ve silindir kapağı ve 
optimum vites gücüne sahip 
daha sağlam bir motor şan-
zımanı yer alıyor.

Gelişmiş gaz değişim sis-
temi, azaltılmış iç sürtünme 
ve artan turboşarj verimlili-
ği, yakıt verimliliği üzerinde 
olumlu bir etki yaratıyor. 
13 litrelik motor için bu, 
aynı güç çıkışında mevcut 
motorlara kıyasla yakıt tü-
ketiminde yüzde 7’ye varan 
iyileşme anlamına geliyor. 

13 litrelik motor, 368 kW 
ile 450 kW arasında bir güç 
aralığına sahip ve mevcut 
motorlara göre yüzde 11’e 
kadar daha fazla güç ve yüz-
de 21 daha fazla tork sunu-
yor. 11 litrelik motor ise 202 
kW ile 368 kW arasında bir 
güç aralığına sahip.

maların bir örneğini teşkil 
ediyor. Yeni platform, müş-
terilerimizin alışık olduğu 
performans ve güvenilirliğin 
yanı sıra daha düşük karbon 
emisyonu da sağlıyor. Ayrı-
ca biyodizel karışımları ve 
HVO ile uyumlu olması ile 
de dikkat çekiyor. Bu mo-
torları Türkiye pazarında da 
müşterilerimiz için satışa su-
nacağız” şeklinde konuştu.  

Yeni motor platformu, 
en son teknoloji kullanı-
larak oluşturulurken, ope-
rasyonel devamlılığa önem 
verildi. Bakım aralıkları 25 

Scania Yeni Motor 
Platformunu Tanıttı
Scania, endüstriyel operasyonlar ve enerji 
üretimi için piyasaya yeni sürülen motor 
platformunu ilk kez Bauma İnşaat ve 
Ticaret Fuarı’nda sergiledi.

ID. Buzz ve Yeni Amarok’a 
Euro NCAP’ten Tam Not
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MÜŞTERILERININ reka-
betçiliğini artırmak için her 
daim geliştirilen silobas ailesi, 
Avrupa’nın en hafif silobas aile-
sidir. Uluslararası Basınçlı Kap-
lar Yönetmeliği’ne uygun ola-
rak alüminyum malzemeden 
üretilen Tırsan’ın Kässbohrer 
Silobas Ürün Ailesi; 31 m3’ten 
90 m3’e kadar yatay, damperli 
ve ADR’li silobasları kapsıyor. 
Yüksek taşıma kapasitesi, ope-
rasyon kolaylığı ile çimento, in-
şaat malzemesi, toz veya granül 
halindeki plastik hammadde-
ler, gıda ve tehlikeli maddelerin 
taşımacılığında kullanılıyor. 

Avrupa’da ilk 3’te 
Türkiye alüminyum silobas 

pazarının lideri konumundaki 
Kässbohrer Silobas Ailesi, Av-
rupa pazarında da düşük boş 
ağırlığı ve verimliliği sayesin-
de ilk 3’te yer almaya devam 
ediyor. Farklı coğrafyalardaki 
farklı regülasyonlar, yükler, 
taşıma modelleri ve operasyo-
nel beklentiler doğrultusunda 
her gün gelişmeye devam eden 
Kässbohrer Silobas Ailesi farklı 
hacim seçenekleri ile çimen-
to, inşaat malzemesi, toz veya 
granül halindeki plastik ham-
maddeler ve gıda başta olmak 
üzere akışkan katı yüklerin 
taşınmasında kullanılıyor. Dü-
şük boş ağırlığı, boşaltımdaki 
hızı ve üstün mühendislik eseri 
üst yapı tasarımı sayesinde yü-

kün tamamen boşaltılmasını 
sağlayan Kässbohrer Silobas 
Ailesi yatay, damperli, ADR’li 
ve konteyner olmak üzere 4 
ana gruba ayrılıyor. 31 m³, 33 
m³, 35 m³, 38 m³, 40 m³ ve 
45 m³ hacim opsiyonlarıyla 
müşterileriyle buluşan yatay 
silobas ailesi K.SSL, 3 adete 
kadar kompartman ve menhol 
opsiyonu, sağ, sol veya arkadan 
boşaltım opsiyonu, boşaltım 
akışkanlaştırıcı ve kompresör 
gibi opsiyonları ile farklı müş-
teri ihtiyaçlarına çözüm sunu-
yor. Kässbohrer Silobas Ailesi-
nin damperli grubu K.SSK, 40 
m3‘ten 90 m3’’e kadar olan ha-
cim opsiyonları, 8’e kadar men-
hol opsiyonu, elektro-hidrolik 
pompa, 4 dingil, kompresör, 
paslanmaz hava hattı ve valf-
ler, iki eksende açılan boşaltım 
konisi, gövde içi asit yıkama, 
vibratör, boşaltım akışkanlaş-
tırıcı, hava soğutucu başta ol-
mak üzere geniş opsiyonlarıyla 
farklı sektörlerde farklı ürünle-
rin taşınmasında kullanılıyor. 

Türkiye’nin ADR’li taşıma-
cılık ile tanışmasını, ürettiği 
Türkiye’nin ilk ADR’li Akar-
yakıt Tankeri K.STB ile sağla-
yan Tırsan, ADR’li Silobası ile 
de Avrupa’nın en hafifi olma 
özelliği taşıyor. Karbür, kömür, 
kül ve metal talaşı gibi tehlike-
li maddelerin taşınmasında 40 
m3, 50 m3 ve 60 m3 hacim se-
çeneği ile üretilen K.SSK ADR 
tercih ediliyor. Kässbohrer’in 
intermodal taşımacılığa tam 
uyumlu ürünlerinden biri olan 
Silo Konteyner K.CON S, 20 
ft., 30 ft. ve 40 ft. uzunluklarda 
üretiliyor ve bu uzunluklar da-
hilinde Avrupa’nın en yüksek 
yükleme hacmini sunuyor.

Silobas Ailesinin en yeni 
üyeleri, geçtiğimiz Eylül ayın-
da Almanya’da gerçekleştirilen 
IAA Transport 2022 fuarın-
da sadece Tanker ve Silobas 
araçlarının yer aldığı özel bir 
stantta sergilenmişti. Ödüllü 
Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen 
ve Kuzey Avrupa regülasyonla-
rına uygun üretilen, 66 m3’lük 

4 dingilli damperli silobas 
K.SSK 66 ile Kässbohrer’in en 
yüksek hacimli yatay silobası 
olan 45 m3’lük yatay silobas 
K.SSL 45 fuar boyunca ziyaret-
çilerden büyük ilgi görmüştü. 

Avrupa’nın en hafif 
en yüksek hacimli 

90 m3 hacimli silobası 
Tırsan Avrupa’da 90 m3 

hacimli silobas üretebilen tek 
üreticidir ve aynı zamanda 
müşteri odaklı sürekli iyileş-
tirme faaliyetleri ve üretim 
gücü ile de Avrupa’nın en 

hafif silobasını pazara sun-
maktadır. 90 m3 hacimli silo-
bas, K.SSK 90, Avrupa’nın en 
yüksek kapasitesi ve en düşük 
boş ağırlığı ile müşterilerine 
kuru dökme yük taşımacılı-
ğında en yüksek verimliliği 
sunmaktadır. Yüksek taşıma 
kapasitesinin yanı sıra yüksek 
mukavemetli çelik şasisi ile, 
en dayanıklı ve en uzun ömür-
lü kullanımı sunar. K.SSK 90 
son olarak, Logitrans 2022 
fuarında sergilenmiş ve sektör 
profesyonellerinin büyük be-
ğenisini toplamıştı. 

Kaynak kalitesinin yol, yük 
ve sürüş güvenliğinde büyük 
önem taşıdığı silobas üretim 
süreci Tırsan’ın 45 yıllık uz-
manlığı ve yalın üretim anla-
yışı ile her gün iyileştiriliyor. 
Tırsan, 2013’te kurduğu Kay-
nak Akademisi ile kaynak ka-
litesi konusunda hem sürekli 

gelişimi sağlıyor hem de yetkin 
ve alanında uzman insan kay-
nağının yetişmesine öncülük 
ediyor. Kaynak Akademisi ara-
cılığı ile 2013 yılından bu yana 
850 kaynak çalışanına, ulusla-
rarası geçerliliğe sahip bin 25 
sertifika kazandırdı. En kalite-
li ürünleri, malzeme ve işçiliği 
müşterilerine standart olarak 
sunan Tırsan, teorik ve pratik 
eğitimleri bir arada sunarak 
yetkin, uluslararası sertifikaya 
sahip kaynak uzmanı çalışan-
lar yetiştirmeye devam ediyor. 
Tırsan Kaynak Akademisi eği-
timlerinde, kursiyerlerin ken-
dini üretim hattındaymış gibi 
algılamasını sağlayan 3 boyut-
lu sanal gerçeklik uygulama-
sıyla gaz altı kaynak teknikle-
rini uygulamalı olarak öğreten 
simülasyon ekipmanının yanı 
sıra gerçek kaynak makineleri 
kullanılıyor.

2022 yılı Ocak-Kasım döne-
minde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre, toplam oto-
motiv ihracatı adet bazında 
yüzde 5 oranında, otomobil 
ihracatı ise yüzde 0,4 ora-
nında arttı. Bu dönemde, 
toplam ihracat 876 bin 187 
adet, otomobil ihracatı ise 
509 bin 364 adet düzeyinde 
gerçekleşti. 2022 yılı Ocak-
Kasım döneminde, önceki 
yılın aynı dönemine göre 
yüzde 6 oranında artarak 
toplam 1 milyon 210 bin 
331 adet taşıt aracı üretil-
di. 2021 yılına göre, yük ve 
yolcu taşıyan ticari araçlar 
üretiminin 2022 yılı Ocak-
Kasım döneminde yüzde 6 
seviyesinde arttığı göze çar-
pıyor. Ürün grubu bazında 
üretime bakınca otobüste 
yüzde 43, midibüste yüzde 
47 kamyonette yüzde 12, 
kamyonda yüzde 17  mini-

büste yüzde 3 oranlarında arttı.
Türkiye otomotiv sanayisine 

yön veren 13 üyesiyle sektö-
rün çatı kuruluşu konumunda 
olan Otomotiv Sanayii Derneği 
(OSD), Ocak-Kasım dönemine 
ait üretim ve ihracat adetleri ile 
pazar verilerini açıkladı. Buna 
göre, yılın ilk 11 aylık dönemin-
de toplam otomotiv üretimi 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 6 artarak 1 milyon 
210 bin 331 adede ulaştı. Oto-
mobil üretimi ise ise yüzde 2 
artarak 717 bin 368 adet olarak 
gerçekleşti. Traktör üretimiyle 
birlikte toplam üretim ise 1 mil-
yon 255 bin 270 adedi buldu. 
Ocak-Kasım döneminde ticari 
araç üretimi ise bir önceki yı-
lın aynı dönemine göre yüzde 
13 oranında artış gösterdi. Bu 
dönemde, ağır ticari araç gru-
bunda üretim yüzde 25 artar-
ken, hafif ticari araç grubunda 
üretim yüzde 11 arttı. 

Ocak-Kasım döneminde ka-
pasite kullanım oranları, hafif 
araçlarda (otomobil + hafif ti-
cari araçlar) yüzde 68, kamyon 
grubunda yüzde 90, otobüs-
midibüs grubunda yüzde 38 
ve traktörde yüzde 65 olarak 
gerçekleşti. Ocak-Kasım döne-
minde Otomotiv Sanayiinin 
toplam kapasite kullanım oranı 
yüzde 68 oldu.

2022 yılı Ocak-Kasım dö-
neminde hafif ticari araç (mi-
nibüs + kamyonet) pazarında 
ithalatın payı yüzde 42 olarak 
gerçekleşti. 2022 yılı Ocak-Ka-
sım döneminde geçen yılın ay-
nı dönemine göre toplam hafif 
ticari araç satışları yüzde 3,4, 
yerli hafif ticari araç yüzde 10 
artarken ithal hafif ticari araç 
satışları yüzde 5 oranında arttı.

2022 yılı Ocak-Kasım dö-
neminde; bir önceki yılın aynı 

dönemine göre ağır ticari 
araç pazarı yüzde 19 artarak 
37 bin 120 adet, kamyon 
pazarı yüzde 17 artarak 33 
bin 618 adet, otobüs pazarı 
yüzde 43 oranında artarak 
bin 565 adet düzeyinde ve 
midibüs pazarı yüzde 47 
oranında artarak bin 937 
adet düzeyinde gerçekleşti. 
Son 10 yıllık ortalamalara 
göre 2022 yılı Ocak-Kasım 
döneminde otomobil pazarı 
yüzde 2,5 azalırken, hafif ti-
cari araç pazarı yüzde 4, ağır 
ticari araç pazarı yüzde 29 
seviyesinde artış yaşandı.

Tırsan’dan Avrupa’nın En Hafif Silobas Ailesi 

Ağır Ticari Araç Üretimi Yüzde 25 Arttı

Tırsan, Ar-Ge yetkinliği, uluslararası uzmanlığı ve üretim gücü sayesinde 
Avrupa’nın en geniş ürün gamıyla Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere 
dünyanın 70’ten fazla ülkesinde müşterilerinin rekabet gücünü artırıyor. 

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Kasım 
verilerini açıkladı. Verilere göre ticari araç 
grubunda, 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde 
üretim yüzde 13, ağır ticari araç grubunda 
yüzde 25 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 
11 oranında arttı. 2021 yılı Ocak-Kasım 
dönemine göre ticari araç pazarı 6, hafif ticari 
araç pazarı  yüzde 3, ağır ticari araç pazarı ise 
yüzde 19 artış sağladı.  
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larına uygun lastikler geliş-
tirmesi, üretmesi ve tedarik 
etme süreçlerinde bir deneme 
alanı görevi görüyor. Yarış ko-
şullarına dayanıklı ve yüksek 
performanslı benzersiz tek-
noloji, aynı zamanda sektörde 
yeniliklere öncülük ederken, 
Goodyear'ın tüketicilere yöne-
lik lastiklerini de farklı kılıyor.

Nascar Başkanı Steve 
Phelps de anlaşmayla ilgili 
açıklamasında, “Goodyear 
1954 senesinden bu yana 
Nascar’ın güvenilir ortak-
larından biri olmuş ve dün-
yanın en iyi yarış deneyimi 
sunma konusundaki ortak 
hedefimize ulaşmada kritik 
bir rol oynamıştır. 25 yıldan 

oranında artıyor. Continen-
tal, lastiklerini verimli kul-
lanmak isteyen sürücülere 
lastik basınçlarını düzenli 
olarak, iki haftada bir kont-
rol etmelerini ve gerektiğin-
de üreticinin kılavuz değer-
lerine göre lastiklerin hava 
basınçlarını ayarlamalarını 
öneriyor. Ancak aşırıya ka-
çılmaması gerekiyor çünkü 
lastiklere gereğinden fazla 
hava basmak lastik ömrünü 
ve aracın sürüş özelliklerini 
olumsuz etkiliyor. Lastik ba-
sıncı ile aynı anda lastiklerin 
diş derinliğinin de kontrol 
edilmesi öneriliyor.

Öngörülü sürüş, 
güvenliği arttırıyor ve 

lastik aşınmasını azaltıyor 
Sportif sürüş tarzı dendi-

ğinde ani hızlanma, durana 
kadar boş viteste gitmek ye-
rine fren yapma ve yüksek 
hızlarda viraj alma kastedi-
lir. Bu sürüş tarzı kış ayların-
da sadece tehlikeli olmakla 
kalmıyor, kış lastiklerinin 
ömrünü de olumsuz etkili-
yor. Continental sürücülere 
‘öngörülü sürüş tarzını’ be-
nimsemelerini; öndeki araç-
la arada yeterli mesafe bırak-
malarını ve trafik ışıklarına 
ve dur işaretlerine yaklaşıl-
dığında fren yapmak yerine 
mümkün olduğunca yavaşla-
malarını öneriyor.

Kış lastiklerinin ömrü 
yalnızca kullanım nedeniyle 
değil, kullanılmadıkları za-

YARIŞ tarihinin en uzun 
süreli iş birliklerinin tarafları 
olan The Goodyear Tire & 
Rubber Company ve Nascar 
yaptıkları açıklamada, ara-
larında imzalanan yeni, çok 
yıllık anlaşmayı duyurdu. 
Yeni anlaşma ile Goodyear, 
Nascar’ın üst düzey üç ulusal 
yarış serisinin özel lastik teda-
rikçisi olmaya devam edecek.     

Anlaşma ile Goodyear'ın 
"Nascar'ın Resmi Lastiği" 
unvanı ve Nascar'ın Darling-
ton RaceWay'de düzenlenen 
Resmi Throwback Weekend 
Cup Serisi yarışı olan Good-
year 400’ün isim sponsorluğu 
devam ediyor. 

Goodyear’in Yönetim Kuru-
lu Başkanı, CEO’su ve Başkanı 
Richard J. Kramer anlaşmayla 
ilgili açıklamasında, “Otomobil 
yarışı, üretim tesislerimizden 
dünyanın dört bir yanındaki 

PREMIUM lastik üreticisi 
ve teknoloji şirketi Con-
tinental, hava sıcaklıkla-
rının düşmesiyle birlikte 
hem güvenli hem de enerji 
verimliliği sağlayan sürüş 
konusunda önemli ipuçları 
paylaşıyor. Continental sü-
rücülere kış aylarında ‘ön-
görülü sürüş’ tarzını benim-
semelerini öneriyor.

Yıl sonunun yaklaşması 
ile birlikte hava sıcaklıkla-
rı düştüğü için araçlardaki 
ısıtıcılar çalışmaya başlıyor 
ve enerji tüketimi artıyor. 
Avrupa'nın en büyük oto-
mobil birliği, Almanya mer-
kezli ADAC’ın verilerine 
göre, havaların soğumasıyla 
birlikte 100 Watt gücünde-
ki bir aracın yakıt tüketimi, 
100 kilometrede 0,1 litre ar-
tıyor.  Elektrikli ısıtma siste-
mi ise aynı mesafede araçla-
rın yaklaşık 2 litre daha fazla 
yakıt harcamasına neden 
oluyor. Lastikler de kış ayla-

ofislerimize kadar kültürümü-
zün içine işlemiş bir kavram. 
Nascar ile olan ilişkimize ver-
diğimiz önem de ürettiğimiz 
her bir Goodyear Eagle yarış 
lastiğinde sunduğumuz kali-
te, performans ve üstün mü-
hendislikle yansıtılıyor. Yarış 
pistindeki performansımız, bu 
sporun başarısında aktif bir rol 
oynuyor ve tüketicilere yönelik 
lastiklerimizin geliştirilmesinde 
de ilham olarak performansı ve 
inovasyonu bir sonraki seviyeye 
taşıma taahhüdümüzün altını 
çiziyor.” dedi.

Nascar yaklaşık 70 yıldır 
Goodyear yarış lastikleri mü-
hendislerinin yarış pistlerinin 
en yorucu ve zorlayıcı koşul-

rında, yaz aylarına göre daha 
fazla yıpranıyor ve kış lastik-
leri, zorlu hava koşullarında 
daha iyi performans göster-
mek için geliştirildiğinden 
araçların enerji tüketimini 
de artırıyorlar. Premium 
lastik üreticisi Continental, 
önümüzdeki kış aylarında 
lastiklerin nasıl en verimli 
şekilde kullanılabileceğine 
dair önerilerini paylaştı.

Lastiklerin basınç ve diş 
derinliği düzenli olarak 

kontrol edilmeli
Lastik basıncı, lastiklerin 

kullanım ömrünü büyük öl-
çüde etkileyen faktörlerden 
biri. Üreticinin öngördüğü 
seviyelerin biraz altına düş-
tüğünde dahi yuvarlanma 
direnci ve buna bağlı olarak 
aşınma gereksiz yere arta-
biliyor. Örneğin, lastik ba-
sıncının 0,4 bar azalması 
lastiğin ömrünü yüzde 30 
azaltıyor. Aynı zamanda 
yakıt masrafları da yüzde 2 

BRISA, tek noktada bi-
nek ve hafif ticari araçla-
rın tüm ihtiyaçlarına yanıt 
vermek amacıyla hayata 
geçirdiği Otopratik hız-
lı bakım servis zincirini 
genişletiyor. Türkiye ge-
nelinde 44 ilde, 85 Otop-
ratik mağazasında her 
marka ve model araç sa-
hibine hizmet veren Brisa, 
şimdi de Lefkoşa’da ilk O-
topratik mağazasını açtı.

Açılışa Brisa Genel 
Müdürü Haluk Kürkçü, 
Brisa Pazarlama ve Ulus-
lararası Pazarlar Genel 
Müdür Yardımcısı Evren 
Güzel, Brisa Satış Genel 
Müdür Yardımcısı Cenk 
Koçdor, Brisa Uluslara-
rası Pazarlar Direktörü 
Kemal Yılmaz, Brisa Pa-
zarlama Direktörü Efe 
Attila, Brisa Satış Direk-
törü Serkan Seçkin, Bri-
sa Mobilite Çözümleri 
Satış Direktörü Numan 
Erdoğan, Ercantan Şir-
ketler Grubundan Tansu 
Ercantan, Berna Ercan-
tan Defteralı ve Esra Er-
cantan Yetkili katıldı.

Açılışta konuşma ya-
pan Brisa Genel Müdürü 
Haluk Kürkçü, Otopratik 
mağazalarının mobilite 
dönüşümün ve müşte-
rilere lastiğin ötesinde 
hizmetler sunma çalışma-
larının en güzel örnekle-

rinden bir tanesi olduğu-
na dikkat çekerek, “Bugün 
gerçekleştirdiğimiz açılış, 
Brisa’nın Kıbrıs’ta konu-
munun güçlenmesi adına 
önemli bir adım. Bu ö-
nemli adımı 40 yılı aşkın 
süredir Brisa’nın Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’ndeki distribitörüğünü 
üstlenmiş olan Ercantan 
İnşaat Şti. Ltd. ile atmış 
olmak ise Kıbrıs’taki var-
lığımız adına büyük değer 
taşıyor. Otopratik hiz-
metlerini Ercantan İnşaat 
Şti. Ltd.’nin uzun yıllara 
dayanan sektör tecrübesi 
ve bilgi birikimi ile har-
manlayarak önemli bir 
fark yaratacağımıza inanı-
yorum.” dedi.

Ercantan Group Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tan-
su Ercantan ise alanında 
en profesyonel marka 
olan Otopratik tabelası 
altında hızlı araç bakım 
konseptinde ve lastik hiz-
metlerinde fark yaratan 
bir mağaza olmak için el-
lerinden gelenin en iyisi-
ni yaptıklarını belirterek, 
“Mağazamızda kullandı-
ğımız son teknoloji ürü-
nü ekipmanlarımız, her 
biri alanında uzman ve 
çözüm odaklı profesyo-
nel çalışanlarımızla yüz-
de yüz müşteri memnuni-
yetini hedefliyoruz" dedi.

lastik teknolojisi olan slick las-
tik teknolojisini; 1989’da rad-
yal lastikleri; 2013’te çok böl-
geli sırt tasarımını ve Nascar’ın 
yeni nesil stok otomobillerinde 
kullanılan 18 inçlik Goodyear 
Racing Eagle lastiklerini sek-
töre sunmasını sağladı. Şanına 
uygun olarak, Cup Series'in 
en eski aktif pistlerinden biri 
olan Darlington RaceWay, Go-
odyear 400'e ve Goodyear’in 

1954'teki ilk resmi Nascar 
lastik deneme testi de dahil ol-
mak üzere yenilikçilik alanın-
daki birçok önemli başarısına 
da ev sahipliği yapıyor. 

Goodyear her sene 
Nascar’ın üst düzey üç seri-
si için 100 binden fazla las-
tik üretiyor. Her bir lastik 
Goodyear’in Ohio Akron’da-
ki global merkezinde özel ola-
rak elle üretiliyor.

uzun bir süredir, Goodyear 
Eagle lastikleri stok araba-
ları yarış pistlerine bağlayan 
tek bileşen olmuştur. Devam 
eden ortaklığımız sınırları 
zorlamamıza ve gelecek ne-
siller için yarış ürünlerimizde 
yenilikler yapmamıza olanak 
sağlayacak.” diye konuştu.

Goodyear ve Nascar'ın yak-
laşık 70 yıllık iş birliği, ortak 
rekabet ve yenilikçilik değer-
leri üzerine kurulu. Yarış sporu 
geliştikçe, Goodyear Eagle ya-
rış lastikleri de gelişti ve bu da 
Goodyear’in 1972’de yeni bir 

man bakım yapılmadığında 
da kısalıyor. Kış lastiklerinin 
uzun ömürlü olması için iyi 
havalandırılan ve doğrudan 
güneş ışığı almayan bir yer-
de bulundurulması tavsiye 
ediyor. Jantlı lastikler ise ter-
cihen asılı halde ve normalin 
üstünde bir hava basıncında 
saklanabilir. Continental, 
lastiklerin profesyonel bir 
şekilde saklanması için bir 
bayi veya uzman servisten 
hizmet alınmasını öneriyor.  

Lastik değişimi doğru 
zamanda yapılmalı

Lastikler, hangi mevsim 
için tasarlanmışlarsa yalnız-
ca o mevsimde en yüksek 
güvenlik sağlayabiliyor. Bu 
nedenle lastiklerin sonbahar 
aylarında değiştirilmesini 
tavsiye eden Continental, 
+7 ve daha düşük sıcaklıklar 
yaşanmadan kış lastiklerine 
geçilmesi gerektiğine dikkat 
çekiyor. Sürücüler, kış ayla-
rında lastiklerin belirli fonk-
siyonlarından yararlanma-
nın yanı sıra ortam ısısının 
lastiklere zarar vermesini de 
önleyebiliyorlar. Çünkü yaz 
lastikleri daha soğuk koşul-
larda daha hızlı aşınmaya 
maruz kalıyor.

Goodyear ve Nascar İş Ortaklığı Devam Ediyor
The Goodyear Tire & Rubber Company ve 
Nascar yaptıkları açıklamada, aralarında 
imzalanan yeni, çok yıllık anlaşmayı duyurdu.

Kış mevsimine 
uygun bir sürüş 
tarzı geliştirmek, 
güvenlik açısından 
önemli olduğu kadar 
yakıt tasarrufuna 
ve lastiklerin uzun 
ömürlü olmasına da 
yardımcı oluyor. 

Yakıt Tasarrufu İçin Lastik 
Bakımını İhmal Etmeyin

Brisa Kıbrıs'ta
Otopratik'in İlk
Mağazasını Açtı
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ALLISON Transmission, 
Temmuz 2020'den bu yana 
200 bin kilometreye yakın 
yol yapan Allison tam otoma-
tik şanzıman donanımlı orta 
hizmet segmentindeki Hyun-
dai Mighty kamyonu ile ilgili 
operatör ve sürücü görüşleri-
ni paylaştı. 

Seul metropol bölgesinde 
frigorifik dağıtım kamyonunu 
kullanan Kyung-ho Kim, kon-
foru ve verimliliği nedeniyle 
Allison tam otomatik şan-
zıman donanımlı Hyundai 
Mighty modelini tercih etti. 
Kim, Allison sayesinde sürüş 
yükünün büyük ölçüde azal-
dığını belirtti. Ayrıca, Seul 
metropol bölgesinde meyve, 
sebze ve donmuş gıda dağıtı-
mı sırasında tekrarlanan şehir 
içi güzergahları boyunca Al-
lison şanzımanla donatılmış 
Mighty kamyon sayesinde iş 
verimliliğinin arttığına ve sü-

CHEP, 2022 yılında 56,5 mil-
yar adet tek kullanımlık plastik 
ambalajın azaltılmasına des-
tek oldu. 2023 yılı hedefleri-
ne yönelik bilgi veren CHEP, 
tedarik zinciri faaliyetlerinde 
varlık verimliliğini artıracak ve 
iş gücünün dijital geleceğini de 
tasarlamaya devam edecek. 

CHEP markasıyla 60 ülke-
de faaliyetlerini sürdüren küre-
sel lojistik şirketi Brambles’ın 
2022 yılı Sürdürülebilirlik 
Değerlendirmesi’ne göre şir-

rücü yorgunluğunun önemli 
ölçüde azaldığına değindi.  

Kyung-ho Kim, açıklama-
sında; "İş güzergahlarımız, 
çoğunlukla Seul metropol 
bölgesinde. Allison tam oto-
matik şanzıman donanımlı 
Hyundai Mighty kamyon, ko-
lay sürüşü sayesinde üretken-
liğimizi arttırdı. Daha önce 
manuel şanzımanlı bir Hyun-

ket, “paylaş ve yeniden kullan” 
modeli ile tek kullanımlık al-
ternatiflere kıyasla müşterilerin 
tedarik zincirleri için çok sayı-
da çevresel tasarruf sağlıyor. Bu 
doğrultuda 1 yılda yaklaşık 473 
bin evden yayılan CO2 mikta-
rına tekabül eden 2,5 milyon 
metrik ton CO2 salınımını en-
gelledi. Ayrıca 1 yılda, yaklaşık 
bin 788 adet olimpik yüzme 
havuzunu dolduracak miktar-
da su (4 bin 470 megalitre) ta-
sarrufu sağlanırken, 3,2 milyon 

dai Mighty kamyon ile dağı-
tım yaparken vites geçişleri ve 
debriyaj kullanımı nedeniyle 
daha çok yoruluyordum ama 
artık sürüş çok daha kolay ha-
le geldi" diye belirtti. 

Kim sözlerini şöyle sür-
dürdü, "Allison tam otoma-
tik şanzımanların en büyük 
avantajı, mükemmel daya-
nıklılıkları. Temmuz 2020'de 

metreküp kereste tasarrufu ile 
3,1 milyon ağacın kesilmesi ön-
lendi. Atık yönetimindeki ça-
lışmalarıyla da 1,5 milyon ton 
atık oluşmasının önüne geçti. 
Öte yandan 2022 yılında çeşitli 
kuruluşlar ile birlikte hareket 
ederek 56,5 milyar adet tek 
kullanımlık plastik ambalajın 
azaltılmasını teşvik etti. 

“Tedarik zincirinde 
2023’te verimliliklerin 
artması hedefleniyor” 

Şirketin 2023 öngörüleri-

MILLI savunma sanayiinin 
lastik ihtiyacını yerli Ar-Ge 
ve yerli üretimle karşıla-
yabilmek için önemli ya-
tırımlara imza atan Petlas, 
askeri hava ve kara araçları 
için yüksek kaliteli ürünler 
geliştiriyor. Askeri hava ve 
kara araçları için ürettiği 
lastikleri ile savunma sana-
yiinin yerli üretim gücüyle 
büyümesini sağlayan Pet-
las, askeri sanayiye yönelik 
özel proje olarak geliştirdiği 
Bayraktar Akıncı, Bayrak-
tar TB2, TB3, Kızılelma, 
TAİ Hürkuş, Milli Muha-
rip Uçak, Anka, Aksun-
gur, Atak, FNSS 4x4 STA, 
ÖMTTZA ve BMC Tulga 
orijinal ekipman lastikleri 

tiren öncü şirketlerdeniz. Bu 
anlamda yerli sermaye, yerli 
Ar-Ge, yerli iş gücü ile üre-
tilen milli lastikler, savunma 
sanayimizde yerlilik oranının 
artışına da katkı sağlıyor. Bu 
noktada Türkiye’nin ekono-
misi ve varoluşu açısından 
büyük önem taşıyan yerli sa-
vunma sanayiinde, yan sanayi 
ve test aşamalarında yerli kay-
nak kullanımı büyük önem 
taşıyor. Devletimizin, sivil 
ve askeri havacılıkta özellik-
le uçak lastiklerine yönelik 
strateji ve politikalarının tüm 
gereksinimlerini karşılamak 
için tüm üretim kaynakları-
mızla çalışmaya ve bu anlam-
da ülkemiz için hizmet etme-
ye devam edeceğiz.”

ile askeri araçların yerlileştiril-
mesine katkıda bulunuyor. 

Türkiye’nin güvenliği ve te-
rörle mücadelesine büyük kat-
kı sunan ve halihazırda ordu 
envanterinde kullanılan C130, 
CN235, T38, F-4, F-5, F-16 las-
tiklerinin dünyadaki lisanslı üç 
üreticisinden biri konumunda 
olan Petlas’ın savunma sanayii-
ne yönelik üretimi bunların ya-
nında; BMC Kirpi ve Amazon, 
Otokar Ural ve Cobra, FNSS 
Pars, Tümosan Pusat, Katmer-
ciler Hızır ve Kıraç gibi taktik 
tekerlekli zırhlı araçlar ve Seyit, 
BMC TTAR Tank Taşıyıcılar 
için özel lastikleri de kapsıyor.

Petlas’ın, Türkiye’nin Kıbrıs 
Barış Harekatı sonrası uygu-
lanan ambargolar yüzünden 

yapılan devlet yatırımıyla doğ-
duğu, bugün ise dünyanın en 
yüksek teknolojileri ile üretilen 
kara ve hava araçlarına lastikler 
geliştirip üretebilen ve bu ürün-
leri yine uluslararası standartla-
ra uygun test kriterlerinde test 
ederek, ulusal ve uluslararası 
kalifikasyon gereksinimleri-
ni yerine getirebilen yeteneğe 
ulaştığını vurgulayan AKO 
Grup Yönetim Kurulu Üyesi 
S. Safa Özcan, “Petlas, bugün 
küresel rekabet gücüne sahip 
bir Türk markası olmanın yanı 
sıra, savunma sanayiine yönelik 
Ar-Ge ve üretim çalışmalarıyla 
da bu alanda üzerine düşen gö-
revi yerine getiriyor. Türkiye'de 
lastik sektöründe birçok ilki 
teknoloji transferi olmadan, 

kendi potansiyelimizle üret-
meyi başaran bir firma olarak 
lastik sektöründe Türkiye'nin 
bayrak taşıyıcı markası konu-
mundayız. Ürün portföyümüz 
içerisinde, askeri birliklerin 
ve güvenlik güçlerinin envan-
terinde yer alan hava ve kara 
taşıtlarının ihtiyaçlarına özel 
vasıflı lastikler önemli bir yer 
tutuyor. Dünyanın içinden 

geçtiği kriz ortamında savun-
ma sanayiinde dışa bağımlılı-
ğı en aza indirme noktasında 
sunduğumuz katkıdan dolayı 
gururluyuz” diye konuştu. 

Türkiye’de savunma sanayii-
nin büyüyerek yerlileşmesinde 
Petlas’ın önemli rol oynadığını 
belirten S. Safa Özcan şöyle de-
vam etti: “Türkiye lastik sektö-
ründe Ar-Ge yaparak ürün geliş-

satın aldığımızdan bu yana 
200 bin km gibi şehir içi ko-
şullarda oldukça yoğun bir 
kullanım sürecinde hiçbir 
sorun çıkartmadı ve onarım 
gerektirmedi. Allison şanzı-
manlar, performans ve yakıt 
ekonomisi arasında uygun bir 
denge sağlamak için araçtaki 
kişi sayısı, yol durumu ve kar-
go ağırlığı gibi çeşitli sürüş 
koşullarını dikkate alan opti-
mum vites değiştirme strateji-
leri sunuyor. Yakıt verimliliği 
ve güç kaybı yaşanmadan ger-
çekleştirilen vites geçişleri sa-
yesinde motor gücü ne olursa 
olsun en yüksek performans 
sağlanıyor. Allison tam oto-
matik şanzımanlar, debriyaj 
kullanımı ve vites değiştirme 
işlemleri gerektirmediğinden 
sürücülerin yalnızca sürüşe o-
daklanması mümkün oluyor.  
Deneyimime dayanarak kul-
lanımı kolay, güvenli ve daya-

ne yönelik bilgi veren CHEP 
Avrupa ve Kuzey Amerika 
Otomotiv Kıdemli Ticari Di-
rektörü Şafak Aktekin, “Her 
yıl, yenilenebilir tedarik zin-
cirlerine öncülük etme vizyo-
numuzu daha ileriye taşıyoruz.  
Entegre düşünme, dayanıklılık 
ve pozitif değer yaratma tema-
ları bizim anlayışımızın temel 
değerlerini oluşturuyor. Gö-
rülüyor ki, değişimin hızının 
yanında küresel zorluklar da 
giderek artıyor. Bu zorlukları 

nıklı olmaları nedeniyle Alli-
son tam otomatik şanzıman 
donanımlı Hyundai Mighty 
kamyonu, şehir içi dağıtım 
yapan meslektaşlarıma tavsi-
ye ediyorum. Beş meslektaşı-
mız kullanım deneyimimizi 
duyduktan sonra tam otoma-
tik şanzıman donanımlı aynı 
araçların alımını gerçekleş-
tirdi. Geçmişte ticari araçlar 
için sadece manuel seçeneği 
bulunurken artık Allison tam 
otomatik şanzıman dona-
nımlı araçları seçebiliyoruz. 
Şehir içinde çok fazla araç 
kullanan ve uzun yol tica-
ri araç sürücülerine Allison 

aşmak; sürdürülebilir, iklime 
duyarlı, etik tedarik zincirleri 
yaratmak için var gücümüz-
le çalışmaya devem ediyoruz. 
Küresel salgından kaynaklanan 
tedarik zinciri kesintileri, çip 
ve batarya gibi önemli malze-
melerin eksikliğinden dolayı 
yaşanan krizler ve mevcut enf-
lasyonist baskıların derinleştiği 
bir yılı geride bırakıyoruz. Öte 
yandan tedarik zinciri için kilit 
öneme ana deniz ticaret yolla-
rındaki navlun fiyatları, kon-
teyner fazlalığıyla birlikte düş-
meye devam ediyor. Bu olumlu 
gelişmelerle birlikte 2023’te 
geleceğimizi sürdürülebilir ka-

şanzımanlı araçları tercih et-
melerini öneriyorum".

Söz konusu Hyundai Mighty 
kamyon, vites değiştirme veya 
debriyaj kullanımı gerektirme-
yen Allison 1000 xFETM şan-
zıman ile donatıldı. Allison tam 
otomatik şanzımanlar, manuel 
şanzımanlara kıyasla mükem-
mel ekonomik fizibilite avanta-
jına sahip. Zamanla aşınan deb-
riyajın değişimi nedeniyle ek 
bakım maliyetine neden olan 
manuel şanzımanların aksine 
Allison şanzımanlar, debriyaj 
bulunmadığı için yağ ve filtre 
değişimi dışında hiçbir bakım 
gerektirmiyor.

zanımlarla şekillendirmeyi ilke 
edinen zincir verimliliklerinin 
daha artacağını söyleyebilirim. 
Malzeme tedarik faaliyetle-
rinde çeviklik, varlık verimli-
liği yaklaşımımız sonucunda 
iş gücünün dijital geleceğini 
de tasarlamaya devam edece-
ğiz. Ayrıca sürdürülebilir bir 
iş modelinden finansal getiri 
sağlamanın kazanımlarını da 
paydaşlarımızla beraber büyü-
teceğiz” diye konuştu.

Allison Tam Otomatik Şanzıman Donanımlı 
Hyundai Mighty 200 Bin Kilometre Yol Yaptı

Frigorifik dağıtım kamyon sürücüsü, Temmuz 
2020'de aracını satın aldığından bu yana 
tam otomatik şanzıman donanımlı Hyundai 
Mighty kamyonu ile 200 bin kilometreye 
yakın yol kat etti.  

Savunma Sanayi Yerli Lastiklerle Güçlenmeye Devam Ediyor

CHEP 56,5 Milyar Adet Tek Kullanımlık 
Plastik Ambalajın Azaltılmasına Destek Oldu
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modele özel “Mineral gri” 
rengiyle kullanıcılara sunula-
cak. Jogger Hibrit 140, hem 
şehir hayatı hem de outdoor 
etkinlikleri için uygun, geniş, 
çok amaçlı bir otomobil ara-

HYUNDAI Staria, hem ai-
leler hem de ticari işletmeler 
için özel çözümler sunmaya 
devam ediyor. MPV modelle-
re tasarım açısından bambaş-
ka bir soluk getiren Hyundai, 
zarif ve ferah Staria ile 9 kişi-
lik konforu bir arada sağlıyor. 
Hyundai, şimdi de mevcut 
Premium donanım seviyesi-
ne daha üst bir versiyon olan 
Elite’i ekliyor. 

En son teknolojinin fütüris-
tik bir tasarımla birleşmesini 
simgeleyen Staria Elite, gün-
lük rutin işlerdeki görevlerini 

MIKROMOBILITE kavra-
mının hayatımıza girmesiy-
le elektrikli scooter'lar kısa 
mesafe ulaşımda önemli bir 
alternatife dönüştü. Özellikle 
İstanbul, Ankara, İzmir gibi 
büyükşehirlerde sıkça kulla-
nılan elektrikli scooter’lar, 
paylaşımlı scooter şirketleri-
nin de çoğalmasıyla pek çok 
noktada görülmeye başlandı. 
Kimilerinin yaya erişilebilirli-
ği etkilemesi ve çevre kirliliği 
oluşturması yönüyle eleştirdi-
ği elektrikli scooter’lar, artan 
kaza haberleriyle daha büyük 
bir endişeye dönüştü. 

Konuyla ilgili değerlendir-
melerini paylaşan Ridee’nin 
Kurucu Ortağı ve Ürün Di-
rektörü Baran Bedir, “Elekt-
rikli scooter’lar kısa mesafede 

DACIA’NIN yedi kişilik aile 
otomobili Jogger, satışa sunul-
duğu ülkelerde şimdiye kadar 
83 bin adedin üzerinde sipariş 
ve 51 bin adedin üzerinde sa-
tışla büyük bir başarı yakaladı. 
Bir yıldan kısa bir süre içinde 
Jogger, SUV sınıfı hariç C-
segmentinde perakende müş-
terilerinin en çok tercih ettiği 
ikinci otomobil oldu.

Jogger müşterilerinin üç-
te ikisi, ECO-G 100 motoru 
tercih ederek Dacia’nın LPG 
uzmanlığını seçti. Ayrıca müş-
terilerin üçte ikisi en yüksek 
donanım seviyesini tercih etti. 

Nisan ayında Türkiye’de 
satışa sunulması planlanan 
Hibrit teknolojisine sahip 
ilk Dacia modeli olan Jogger 
Hibrit 140, Romanya Mio-

TOYOTA, karbon nöt-
re giden yolda değişen 
müşteri taleplerine ya-
nıt vermek ve mobilite-
ye bütüncül yaklaşmak 
adına ticari araç pazarı 
için yeni bir sıfır emis-
yonlu model prototipi 
geliştiriyor. Geçtiğimiz 
yıl İngiltere’de otomo-
tivin gelecek teknoloji-
lerini geliştirmek adına 
destek sunan APC’ye 
başvuran Toyota İn-
giltere, buradan elde 
edilen fon ile Hilux’ın 
yakıt hücreli prototipini 
gerçekleştiriyor.

Toyota’nın öncülük 
ettiği ve Ricardo, ETL, 
D2H ile Thatcham 
Research gibi mühen-
dislik şirketlerinin ol-
duğu konsorsiyum, ye-
ni Mirai’de de yer alan 
ikinci nesil Toyota yakıt 
hücresi donanımını kul-

lanarak, Hilux’ı yakıt 
hücreli bir araca dönüş-
türüyorlar.

Toyota, 20 yıldan da-
ha uzun süredir karbon 
nötre giden hedefte tam 
hibritler, plug-in hibrit-
ler, elektrikliler ve yakıt 
hücreliler olmak üzere 
çok yönlü bir yaklaşım 
sunmaya devam ediyor. 
Bu yaklaşımla birlikte 
İngiltere’deki Burnaston 
tesisinde ilk prototip 
araçları üretilecek. Per-
formans sonuçlarının 
ardından ise hedef kü-
çük adetli bir seri üretim 
gerçekleştirmek olacak.

Toyota bu projeyle 
yakıt hücresi teknolo-
jisinin farklı alanlarda 
kul lanılabileceğ inin 
altını çizerek, karbonu 
azaltmada tüm endüst-
rinin ileriye gitmesine 
katkı sağlayacak.

venti fabrikası’nda üretiliyor 
olacak ve markanın elektrik-
liye geçiş süreci açısından çok 
büyük öneme sahip.

Dacia Jogger mevcut gövde 
renklerine ek olarak, Hibrit 

için öne çıkan bir seçenek 
olacak. Sessiz, yumuşak, titre-
şimsiz, tamamen elektrikli ilk 
hareket performansı sunacak 
olan Jogger Hibrit 140, yük-
sek tork değeriyle anlık hız-
lanma gibi avantajlarla sürüş 
keyfini arttıracak. 

Hibrit güç-aktarma siste-
mi ve 140 bg toplam sistem 
gücüyle Jogger ürün gamında 
en iyi yakıt tüketimi ve CO2 
emisyon değerlerini sunuyor. 
Sistem, kendini kanıtlamış ve 
Renault Grubunda yaygın ola-
rak kullanılan bir teknolojiden 

felsefesi, uzay mekiği ve yol-
cu gemisinden ilham alıyor. 
Staria’nın ön tarafında ise ya-
tay gündüz farları (DRL) ve 
aracın genişliği boyunca uza-
nan uzun ve kısa farlar bulu-
nuyor. Şık desenlere sahip ge-
niş ızgara, otomobile sofistike 
bir görünüm kazandırıyor. 

Elite donanım seviyesiy-

Üç ve dört tekerlekli, ge-
nelde bir veya iki kişilik 
araçları kapsayan minimobi-
lite çözümleri, son dönemde 
ulaşım sektöründe yeni bir 
segment olarak dikkat çek-
ti. McKinsey’nin 8 ülkede, 
26 bin kişiyle yürüttüğü bir 
araştırmada da 10 kişiden 
3’ünün gelecek dönemde mi-
ni otomobiller kullanmaya 
sıcak baktığı görüldü. Yakın 
zamanda bu pazarda da hiz-

yararlanıyor. 90 bg güç üreten 
dört silindirli 1,6 litrelik ben-
zinli motor, iki elektromotor 
(bir 50 bg motor ile birlikte 
yüksek voltajlı marş jeneratö-
rü) ve içten yanmalı motora 
bağlı dört vites ve elektromo-
tora bağlı iki vitesli otomatik 
şanzıman olmak üzere gelişmiş 
bir çözümden oluşuyor. 

Jogger Hibrit 140, WLTP 
ortalama çevriminde 900 
km'nin üzerinde menzile ula-
şabiliyor. Jogger Hibrit 140’ta 
batarya sekiz yıl veya 160 bin 
km garantisi ile sunuluyor.

le gelen Led arka lambalar 
ise diklemesine yerleştirilmiş. 
Geniş bir cam ile desteklenen 
Led’li arka kısımda sade ve saf 
bir görünüm bulunuyor. Arka 
tampon ise yolcuların bagaj-
larını kolayca yüklemesine ve 
boşaltmasına yardımcı olu-
yor. Bu sebeple, yükleme eşiği 
düşük seviyede bırakılmış. 

met vermeye başlayacaklarını 
söyleyen Ridee’nin Kurucu 
Ortağı Murat Yılmaz, “Bu tür 
araçlar bisikletler, scooter’lar 
ve bildiğimiz otomobiller ara-
sında bir ara segment olarak 
konumlanıyor. Çoğunluk-
la elektrikle çalışan araçlar, 
scooter’lara göre daha uzun 
menzillerde, daha güvenli yol-
culuklar vaat ediyor. Boyutla-
rı gereği binek otomobillere 
kıyasla çok daha kolay park 
yeri bulunabilen mini araçlar, 
aynı zamanda standart elekt-
rikli otomobillere göre daha 
hesaplı bir fiyatla sunuluyor. 
Öyle ki tüketicilerin yüzde 
35’i, minimobilite araçlarının 
halihazırda sahip oldukları 
otomobillerin yerini alabile-
ceğini düşünüyor” dedi.

yan ailelere ve diğer kullanıcı-
lara hitap edecek. 

Jogger Hibrit 140 aynı za-
manda elektrikli araç kullan-
manın avantajlarından yarar-
lanmak isteyen kullanıcılar 

sorunsuz bir şekilde yerine 
getirirken aynı zamanda dört 
tekerlekten çekiş sistemiyle 
maksimum sürüş keyfi vaat 
ediyor. Bu sayede daha güvenli 
bir sürüşe sahip olan otomo-
bil, iç mekanında yer alan yeni 
donanımlarıyla da tüm dikkat-
leri üzerinde topluyor.

Staria’nın dış tasarımı, sade 
ve modern çizgilerden olu-
şuyor. Önden arkaya doğru 
uzanan akıcı tasarım, burada 
modern bir ambiyans oluştu-
ruyor. Elips şeklinde önden 
arkaya doğru uzanan tasarım 

bireysel kullanıcıların ulaşım 
ihtiyaçlarına yanıt verse de 
büyük kentler bu araçların 
kullanımı için elverişli alan-
lar sağlamıyor. Öte yandan 
şehirlerdeki motorlu taşıt ka-
labalığı da hem taşıt sahipleri, 
hem de yayalar için eziyete 
dönüşüyor. Büyükşehirlerde 
yaşayanların şu an bir ara çö-
züme ihtiyacı var. Minimobi-
lite kavramı bu noktada ümit 
veriyor” dedi. 

Dacia Jogger Hibrit Motor Seçeneğiyle Geliyor

Toyota
Yakıt Hücreli
Hilux İçin
Prototip 
Geliştiriyor

Hyundai Staria’nın
4x4 Versiyonu İle 
Satışa Sunuldu

Şehir İçi Ulaşımda Yeni Trend Minimobilite

Dacia Hibrit motora sahip olan ve merakla 
beklenen modeli Jogger Hibrit 140’ı 
Türkiye’de Nisan ayında kullanıcılarla 
buluşmaya hazırlanıyor.  
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OTOMOTIV sektöründe Ocak-
Kasım dönemi satış adetlerini ve 
detaylı analizlerini kamuoyu ile pay-
laşan ODMD Genel Koordinatörü 
Dr. Hayri Erce, ‘‘Türkiye otomobil 
ve hafif ticari araç toplam pazarı, 
2022 yılı Ocak-Kasım döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 1,0 oranında azalarak 668 bin 
63 adet olarak gerçekleşti. Otomo-
bil satışları, 2022 yılı Ocak-Kasım 
döneminde geçen yıla göre yüzde 
2,4 oranında azalarak 505 bin 886 a-
det, hafif ticari araç pazarı yüzde 3,4 
artarak 162 bin 177 adet oldu. 2021 
yılında otomotiv toplam pazarı 772 
bin 722 adetle tamamlanmıştı. Bu 
verilere otomobil, hafif ticari ve ağır 
ticari araç satışları dahildir. Küresel 
arenada rekabet üstünlüğümüzü ko-
rumak ve daha da geliştirmek, yeni 
yatırımların yeni teknolojilerle be-
raber ülkemize gelmesi bakımından 
iç pazarın büyüklüğü, ileriye dönük 
sağlıklı kararlar alabilmek için gü-
ven ve istikrar ortamı önem taşı-
yor. Bu bakımdan yeni teknolojileri 
dikkate alarak, yakın geleceğe gerek 
altyapı gerekse bir yandan mevzuat 
düzenlemeleri ile hazırlıklı olmamız 
ve küresel arenadaki rekabetçi gücü-
müzü mutlaka korumamız gereki-
yor’’ dedi.

 “Türkiye’nin otomotiv üretim 
üssü olmasının tam zamanı”

Otomotiv sektörüne dair 2022 
yılındaki gelişmeleri ve Türkiye oto-
motiv sektöründe kısa, orta ve uzun 
vadeli bakış açısını değerlendiren 
ODMD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Haydar Bozkurt, “Kısa vadeli 
duruma baktığımızda, 24 Kasım 
tarihi itibariyle matrah tutarlarının 
güncellenmesi ile ilgili olarak sek-
törde uzun zamandır dile getirdiği-
miz düzenleme yapıldı. Ancak mat-
rah tutarlarındaki artışların etkisi 
sınırlı oldu.” diye konuştu.

Bozkurt sözlerini şöyle sürdür-
dü; “2023-2034 arası yılların mo-
dellendiği senaryoda Türkiye’de 
otomotiv ekosistemine uzun vadeli 
olarak baktığımızda, herkesin en 
başta ÖTV’nin kaldırılmasını talep 
ettiğini görüyoruz. Ancak bunun 
sadece bir günde yapılamayacağı bir 
gerçek. Aynı zamanda mevcut araç 
envanterinin değeri düşer ve başta 
filo şirketleri gibi envanter yöneten 
şirketlerin yönetemeyeceği durum-
lar yaşanır. Bu noktada otomotiv 
ekosistemini gözeten, sorumluluk 
sahibi bir yaklaşım göstermeliyiz. 
Biz de ODMD olarak uzun vadede 
ÖTV konusunu nasıl kaldırabiliriz 
diye kapsamlı bir çalışma gerçek-
leştirdik. Bu sayede ülkemiz artık 
‘otomobil üzerinden yüksek vergiler 
alan bir ülke’ şeklinde anılmaktan 
çıkar, ‘yeni teknolojiler için bir üre-
tim üssü haline gelebilir’. Kısacası, 
Türkiye’nin otomotiv üretim üssü 
olmasının tam zamanı!”

Gerçekleştirdiğimiz simülasyona 
göre kademeli olarak ÖTV oranla-
rının düşmesiyle birlikte bu rakamı 
sıfırlayacak bir senaryo çalışıldığını 
belirten Bozkurt, “Bu 10-15 yıllık 
süreçte üretim yatırımı almak gibi 
teşviklerin hazırlanması üzerine de-
taylar da devreye girmeli. Böyle bir 
adım atmak için tam olarak doğru 
zamandayız ve bu geçişi doğru yö-

netmeliyiz. Bu adımlarla birlikte 
otomobil ve hafif ticari araç pazarı-
nın 2034’e kadar 2 milyonun üstün-
de bir adede ulaşma potansiyeli var. 
Pazarın gelişimi, Türkiye Otomotiv 
Sektörü’nü Dünya Otomotiv Eko-
sistemi’ndeki yerini daha üst sıralara 
taşıyacaktır. Biz ülke olarak mevcut 
konjonktürde, yatırım ve üretim an-
lamında en avantajlı konumdayız.”

Otomotiv Sektörü Kademeli
ÖTV İndirimine Çalışıyor



IZMIR merkezli Atom 
Lojistik’in 100 adet S Way çeki-
ci teslimatının 50 adetlik ilk kıs-
mı 22 Aralık tarihinde İstanbul 
Çırağan Sarayı’nda düzenlenen 
bir tören ile gerçekleştirildi. 

Yakın bir zamanda iç yapı-
lanmasını tamamlayarak mev-
cut vizyonunu kuvvetlendiren 
ve 2023 yılına yeni ve güçlü 
kimliğiyle giriş yapacak olan 
Iveco Yetkili Satıcısı Aytok ta-
rafından teslimatı yapılan 50 
adetlik S-Way çekici ile Atom 
Lojistik filosundaki Iveco sa-
yısını artırdı. 530 beygir gü-

YÜKSEK adetli kamyon ve 
çekici teslimatlarından biri-
ne imza atan Mercedes-Benz 
Türk, Alp Özler Uluslararası 
Lojistik ve Yılnak A.Ş.’ye 150 
kamyon teslim ederken, yeni 
araç yatırımında bir kez daha 
Mercedes-Benz markasını ter-
cih eden Öz-Trans Lojistik ise 
150 adetli araç alımı ile filosu-
na önemli bir yatırım yaptı. 

Alp Özler Grup; grup bün-
yesinde yer alan Alp Özler 

cünde Euro 6 E kriterlerine 
uygun FPT Endüstriyel yapımı 
motora sahip S-Way çekiciler, 
Avrupa’nın çeşitli noktalarına 
karayolu taşımacılık hizmeti 
verecek. Müşterilerin ihtiyaç-
larını gözeten şeffaf, güvenilir, 
yenilik odaklı ve kişiselleştiril-
miş hizmetleri ile kısa zamanda 
Türkiye'den dünyaya açılan, 
sektöründe öncü lojistik şirket-
lerinden biri olan Atom Lojis-
tik, kurulduğu 2013 yılından 
bu yana üstün kalite anlayışına; 
profesyonel ekibine; Ar-Ge'ye, 
koşulsuz müşteri memnuniye-

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, toplam 
150 adet kamyonu Mercedes-
Benz Kamyon Finansman’ın 
kredi desteği ile filosuna ekledi. 
Böylece Mercedes-Benz Türk, 
2022 yılının en yüksek adetli 

tine, günümüzün ve geleceğin 
ihtiyaçlarına, güncel teknoloji 
sistemlerine ve sürdürülebilir-
liğe önem vermekte.

2021 yılında filosuna kattığı 
10 adet S Way çekiciden elde 
ettikleri yakıt tasarrufu ve per-
formansın bu yeni anlaşmada 
önemli rol oynadığını belirten 
Atom Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Onur Okumuş, ‘Atom 
Lojistik ve grup firmamız Ars-
pet’ ile beraber Türkiye’nin en 
büyük Iveco araç filosuna sahip 
firması olarak filomuzu geniş-
letmeye devam ederken, bilgi 

Mercedes-Benz marka kamyon 
& çekici teslimatlarından biri-
ne imza attı. 

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. Başta Alp Öz-

ve deneyimlerinden faydalan-
dığımız Iveco Yetkili Satıcısı 
Aytok ile çalıştık. Iveco mar-
kasının sunduğu yüksek tek-
nolojiyle donatılmış araçların 
filomuza değer katmaya devam 
edeceğine ve kusursuz hizmet 
kalitemizi daha da yükseltece-
ğine inanıyoruz. Gelecek filo 
yatırımlarımızı da yine Iveco 
Yetkili Satıcısı Aytok ile ihti-
yaçlarımız doğrultusunda sür-
dürmeyi planlıyoruz”.

Törende bir konuşma yapan 
Iveco Türkiye Genel Müdürü 
Hakkı Işınak; ‘S Way ile hedef-

lediğimiz başarıya ulaştığımızı 
görmek bizler için büyük mut-
luluk ama kesinlikle tesadüf 
değil. Aracın tasarımlarını ve 
teknik özelliklerini gördüğü-
müzde S Way’in Türkiye çekici 
pazarında tercih edilen çekici-
lerden olacağını biliyorduk. A-
racın aerodinamik performan-

sını en üst düzeye çıkarmak 
için her ayrıntının dikkatle 
tasarlandığı S Way, gerçek an-
lamda yakıt verimliliği ve dü-
şük Toplam Sahip Olma Mali-
yeti sunmaktadır. 2023 yılında 
da S Way ile çekici sektöründe 
pazar payımızı artırmayı hedef-
liyoruz’ dedi.

Iveco’dan Atom Lojistik’e 
100 Adet S Way Çekici

Filolar Mercedes-Benz İle Genişlemeye Devam Ediyor
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ler firmasına, güçlü sinerjinin 
oluşturulması ve araçların satın 
alınmasındaki katkılarından 
dolayı Satın Almadan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Cey-
hun Gece olmak üzere ekibi-
me, bayilerimiz Hasmer Oto-
motiv ve Gelecek Otomotiv’e, 
araçların kredilendirilmesinde 
emeği olan Mercedes-Benz 
Kamyon Finansman’a ve bu 
önemli iş birliğinin gerçekleş-
mesinde emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.

Alp Özler Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Dursun Gece 
ise, “1990 yılında uluslararası 
ve şehir içi nakliye ile sektöre 
giriş yapan şirketimiz, her ge-
çen gün faaliyet alanını ve iş 
hacmini büyütmeyi başardı. 
Türkiye’nin önde gelen fir-
malarıyla imza attığımız uzun 

süreli ve başarılı çalışmaların 
yanında gerçekleştirdiğimiz 
önemli yatırımlarla bugünkü 
konumumuza ulaşmayı başar-
dık. Firma olarak, yaptığımız 
yatırımlardan önce çok ciddi 
araştırmalar gerçekleştiriyo-
ruz. Bu kapsamda yaptığımız 
değerlendirmeler sonucunda 
da sahip olduğu teknoloji ve 
ekonomik avantajlar nedeniy-
le 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 düşük 
yakıt tüketiminin yanı sıra; yay-
gın servis hizmetinden yararla-
nabilmemiz ve satın aldığımız 
kamyonların ağırlıklı olarak 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 
üretilmesi de tercihimizde etkili 
oldu” diye konuştu.

Müşterilerine sunduğu üst 
düzey hizmet kalitesini sür-
dürmek adına yatırımlarına 
devam eden Öz-Trans Lojistik, 
Mercedes-Benz Türk Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda üretilen 
Mercedes-Benz Actros ürün 
ailesinden 150 araç ile filosuna 
önemli bir yatırım daha yaptı.

Mercedes-Benz Türk Kam-
yon Pazarlama ve Satış Di-
rektörü Alper Kurt, teslimat 
töreninde yaptığı konuşma-
da şunları söyledi: “Öz-Trans 
Lojistik’in araç parkına eklediği 
Actros ürün ailemizden oluşan 

150 araçla birlikte bu yılın en 
yüksek adetli Mercedes-Benz 
marka kamyon & çekici tesli-
matlarından birine daha imza 
atmış olmanın mutluluğunu ya-
şıyoruz. Sektörünün önde gelen 
firmalarından biri olan ve yeni 
araç yatırımında tercihini yine 
Mercedes-Benz yıldızından ya-
na kullanan Öz-Trans Lojistik, 
teslim aldığı araçlarını yurt içi 
dökme yük nakliyesi alanında 
kullanacak. 2022 yılında ara 
vermeden devam ettiğimiz tesli-
matlar da araçlarımıza duyulan 
güvenin en somut göstergesi.”

Öz-Trans Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Dönmez 
ise, “2004 yılında 5 araçlık bir 
filo ile faaliyetlerine başlayan 
firmamız, bugün 600 aracı ve 
2.100’ün üzerinde profesyonel 
çalışanı ile yıllık 90 milyon ton 
taşıma kapasitesine sahip. Kısa 
zamanda hızla büyüyen şirketi-
miz, her geçen gün taşıma kapa-
sitesini artırırken; nitelikli insan 
kaynağı, kurumsal organizasyon 
ve teknolojik altyapısına da ge-
rekli yatırımı yaparak sürdürüle-
bilir büyümesine devam ediyor. 
Hedefimiz; müşterilerimize 
hızlı, ekonomik ve yenilikçi an-
layış ile hizmet vermek ve teda-
rik zincirlerine stratejik olarak 
değer katarak ana faaliyetlerine 
odaklanmalarını sağlamak. Bu 
doğrultuda hizmet kalitemizin 
temel taşlarından biri olan araç-
larımıza yatırım yapmaya devam 
ediyoruz” diye konuştu.
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BARSELONA, belediye atık-
larının toplanması ve yönetimi 
için açtığı son kamu ihalesinde 
karbondan arındırılmış kent-
sel mobilite yönünde güçlü 
bir seçim yaptı. İhale sonucun-
da ilgili görev, şehir için aynı 
sürdürülebilirlik hedeflerini 
paylaşan üç ayrı atık yöneti-
mi alt yüklenicilerine verildi. 
Bu doğrultuda CLD Sorigué, 
Urbaser ve Valoriza (Sacyr 
Group) şirketleri, Katalan baş-

SARILAR Grup, Tureksa 
Araç Üstü Ekipman tarafından 
imal edilen Mercedes, Ford ve 
Iveco araçlardan oluşan 355 
adet karla mücadele aracını 
Haliç Kongre Merkezinde dü-
zenlenen törenle teslim aldı.

Haliç Kongre Merkezinde 
düzenlenen teslimat törenine; 
Tureksa Araç Üstü Ekipman 
Makine Projelendirme ve İma-
lat San. Tic. A.Ş. Genel Müdü-
rü Zeliha Şahin, Tureksa Yöne-
ticisi Tarık Şahin, Sarılar İnşaat 
ve Elektronik San. ve Tic. Ltd. 
Şti. Genel Müdürü Ahmet Sa-
rı, Sarılar Grup İş Geliştirme 
Müdürü Faruk Sarı, Mercedes-
Benz Türk Kamyon Satış Di-
rektörü Alper Kurt, Iveco Satış 
Direktörü Erkan Erşin, Iveco 
Bayisi İstanbul Fiat Yönetim 
Kurulu Başkanı Cem Arı ve 
çok sayıda tedarikçi katıldı.

YENI yıla sayılı günler kalırken, firmala-
rın MAN’ın son olarak ‘Sustainable Bus 
Award (Sby Award) 2022- Sürdürülebilir 
Otobüs Ödülü’nü de kazanan Lion’s Co-
ach otobüsüne olan talepleri de artarak de-
vam ediyor. Turizm ve seyahat sektörünün 
güçlü firmaları, filolarını MAN Lion’s Co-
ach otobüslerle güçlendirmeye devam etti. 
Yeni otobüs yatırımları kapsamında 2 fir-
ma ve 1 bireysel yatırımcıya toplam 8 adet 
MAN Lion’s Coach, düzenlenen törenlerle 
teslim edildi.

Altur, 2022 yılının son ayında filosuna 5 
adet, MAN Lion’s Coach kattı. Otobüsle-
ri teslim alan Altur firması yetkileri, “Altur 
olarak, Türkiye’de çok önemli firmalara 
personel taşımacılığı hizmeti veriyoruz. 
Hizmetimizde, yolcu memnuniyeti bizim 
için en önemli kriteri oluşturuyor. MAN 
Lion’s Coach ‘2020- Yılın Otobüsü’ ve 
2022- Yılın Sürdürülebilir Otobüs’ ödül-
leri ile bu alandaki başarısını kanıtlamış 
durumda. Bu nedenle de tercihimiz yine 

MAN Lion’s Coach oldu” açıklamasında 
bulundu.

Nevşehir Bölgesi’nin güçlü firması Diri-
koç Turizm de yılın son günlerindeki oto-
büs yatırımlarında yine MAN’ı tercih etti. 
Firma, Pamukkale Turizm’in bünyesinde 
çalıştırmak üzere filosuna 2 adet MAN 
Lion’s Coach kattı. Ödüllü MAN Lion’s 
Coach otobüsleri ile filolarını güçlendir-
mek çok mutlu olduklarını belirten firma 
yetkilileri; satın aldıkları otobüslerden 1 
tanesinin Pamukkale Jumbo, diğerinin ise 
Pamukyol olarak yolculara ve sektöre hiz-
met edeceğini söylediler. 

Yılın son ayında filosunu 1 adet MAN 
Lion’s Coach ile güçlendiren bireysel ya-
tırımcı Kasım Dayıoğlu, MAN ile çalış-
maktan duyduğu memnuniyeti vurguladı. 
Kasım Dayıoğlu, “Biz de yolcularımız da 
MAN Lion’s Coach ile seyahat etmekten 
memnunlar. Dolayısıyla hem biz hem de 
yolcularımızın memnun olduğu bir alım 
gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.

kentinin sokaklarında görev 
yapacak 73 adet tam elektrikli 
Renault Trucks kamyon alımı 
gerçekleştirdi.

Barselona, şehrin temizlik 
ve bakım hizmetlerini kapsa-
yan en son kamu ihalesinde 
sıfır emisyonlu kamyonlara 
yatırım yaparak karbon ayak i-
zini azaltma konusunda güçlü 
bir taahhütte bulundu. CLD 
Sorigué, Urbaser ve Valoriza 
şirketlerinin temizlik ve atık 

ARÜSDER Genel Sekreteri 
Göktan Güçlü’nün sunuculu-
ğunu yaptığı etkinlikte konu-
şan Ahmet Sarı, dünya ekono-
misinde yaşanan sıkıntılar ve 
tedarik sorunlarına rağmen bu 
ölçekte bir teslimatın hayata 
geçirilmesini sağlayan başta 
Tureksa olmak üzere araç teda-
riklerini yapan Mercedes-Benz 

VOLVO Trucks gerçekle-
şen teslimat töreni ile Hüner 
Global Lojistik’e 500 adet 
Volvo FH500 teslim etti. 

Basın mensuplarının ve 
marka yöneticilerinin katı-
lımıyla, Mandarin Orien-
tal Bosphorus İstanbul’da 
gerçekleştirilen törende ilk 
olarak Temsa İş Makinaları 
Kamyon Satış ve Satış Son-
rası Hizmetler Direktörü 
Kıvanç Kızılkaya söz aldı. 
Kızılkaya, “İşine önem veren 
ve bu sorumluluğu taşıyan 
her büyük kuruluş gibi; Hü-
ner Global Lojistik de uzun 
ve titiz bir sürecin ardından 
Volvo Trucks markasını ter-

sahip olmanın gururuyla, 
Türkiye lojistik sektöründe 
fark yaratan bir kuruluş ola-
rak yolumuza devam edi-
yoruz. Müşterilerimize ver-
diğimiz taahhütleri yerine 
getirmek ve bize duydukları 
güvenin karşılığını verebil-
mek için güvenli, verimli 
ve teknolojik kamyonlarla 
büyümeye devam etmemiz 
gerekiyordu. Volvo Trucks 
markasının global gücü ve 
Temsa İş Makinaları güven-
cesi bu tercihimizdeki en 
büyük etken oldu. Temsa İş 
Makinaları ve Volvo Trucks 
ile gerçekleştirdiğimiz 
500 adetlik Volvo FH500 
aracımızın filo teslimatıyla, 
onlarla birlikte bu uzun so-
luklu yolculuğa çıkmaktan 
büyük mutluluk duyuyo-
ruz” dedi.

cih ederek filosuna güç kattı. 
Bundan sonra çıktıkları her 
yolda servis alt yapımızla, tek-
nik uzmanlığımızla ve Temsa 
İş Makinaları güvencesiyle yan-
larında olacağız” diyerek bu 
büyük teslimatın aynı zamanda 
uzun soluklu bir iş birliğinin ilk 
adımı olduğunu belirtti.

Kızılkaya, “Temsa İş Maki-
naları Volvo Trucks ortaklığıy-
la tüm Türkiye’de yetkili servis 
ağımızı genişleterek sektördeki 
gücümüzü gün geçtikçe artırı-
yoruz. Genişleyen ağımız ve işi-
mizdeki uzmanlığımızla müşte-
rilerimizin çözüm ortağı olmak, 
ihtiyaçlarınıza özel hizmetler 
sunmak ve taşımacılık sektörü-

ne değer katmak için çalışıyo-
ruz” açıklamasında bulundu.

Törende söz alan diğer bir 
isim ise Volvo Trucks Ulusla-
rarası Kıdemli Başkan Yardım-
cısı Per-Erik Lindström oldu. 
Türkiye’nin en büyük lojistik 

kuruluşlarından Hüner Global 
Lojistik ile gerçekleştirdikleri iş 
birliğinden duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Lindström; 
Volvo Trucks için müşterileri-
nin, her şeyin merkezinde yer 
aldığını belirtti.  Lindström, 

müşterilerinin ihtiyaçlarını an-
layarak, işlerini daha da yukarı 
taşımak adına her zaman des-
teğe hazır olduklarının altını 
çizdi. Volvo Trucks tarafından 
üretilen kamyonların güvenlik, 
performans ve üretkenlik için 
mükemmel bir tercih olarak 
görüldüğünü belirten Linds-
tröm, “Volvo Trucks ve Tem-
sa İş Makinaları son 5 yıldır 
Türkiye pazarında büyük bir 
uyumla çalışmalarına devam 
ediyor. Bunun sonucunda da; 
üstün müşteri memnuniyeti ve 
sadakatinin sağlandığına inanı-
yoruz” dedi. 

Törende basın mensupla-
rına seslenen bir diğer isim de 
Hüner Global Lojistik Yöne-
tim Kurulu Başkanı İbrahim 
Hüner oldu. 

Hüner konuşmasında; 
“Yüzde 100 yerli sermayeye 

toplamaya yönelik alımını 
gerçekleştirdiği 73 adet Re-
nault Trucks elektrikli araç ile 
Katalan başkenti, sessiz, sıfır 
emisyonla atık toplama saye-
sinde yaşam kalitesini artırır-
ken karbondan arındırma ko-
nusunda Avrupa’da bir örnek 
teşkil ediyor.  

Elektrikli ürün gamının ge-
nişliği ve çevresel uzmanlığı 
sayesinde Renault Trucks, bu 
çok yönlü kamu ihalesi için 

Türk, Ford Trucks ve Iveco’ya 
ve diğer alt tedarikçilere teşek-
kür etti.

Tureksa Kurucu ve Yöneti-
cisi Zeliha Şahin yaptığı konuş-
mada yarattıkları katma değerli 
üretimle Sarılar Grup’a kısa bir 
zaman içinde bu teslimatı yap-
tıkları için gurur duyduklarını 
ifade etti. 

ideal çözümü sunabildi. Rena-
ult Trucks E-Tech D, D Wide 
ve D Wide LEC, belediyelerin 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
arka yükleyiciler (tek ve çift 
bölmeli), yandan yükleyiciler 
(sağ ve sol), süpürme-püskürt-
me tankı, damperli ve vinçli 
kamyonlar, kaldırma kancala-
rı ve alçak girişli kabinler gibi 
özellikler ile çok çeşitli üstyapı 
tasarımlarıyla donatılabiliyor.

Tam elektrikli olan bu kam-

yonlar, operatörlere elektrikli 
araç teknolojisi ve sürüş tek-
nikleri hakkında eğitim döne-
mini de kapsayan kademeli bir 
uygulama için gruplar halinde 
teslim ediliyor. İlk parti olarak 
teslim edilen arkadan yükleme-
li, süpürme-püskürtme tankerli 
araçlar ve bir damperli kamyon 

şehrin sokaklarında yoğun şe-
kilde çalışmaya başlıyor. 

Tam elektrikli, çok yönlü 
araç yelpazesi, kapsamlı dağı-
tım ve servis ağı sayesinde Re-
nault Trucks, belediye araçları 
segmentinde Avrupa’da pazar 
lideri konumunu sürdürmeyi 
amaçlıyor.

Barselona Sokaklarında
Tam Elektrikli Renault Trucks 
Kamyonlar Görev Yapacak

Sarılar Grup 355 Karla
Mücadele Aracını Teslim Aldı

MAN’dan 3 Firmaya 
8 Adet Lion’s Coach

Hüner Global Lojistik Filosunu 
500 Adet Volvo FH500 İle Güçlendirdi 
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Adil Karaismailoğlu:
“Denizcilik sektörüne 21,6 milyar 
dolar daha yatırım yapacağız”

konteyner elleçlemelerinde yüzde 
1,2’lik düşüş, toplam yük elleçleme-
sinde yüzde 3,8’lik azalma kaydedildi. 
Ancak, ülkemiz limanlarında elleçle-
nen konteyner miktarı bir önceki yıla 
göre yüzde 8,3 arttı ve geçen yıl 12,6 
milyon TEU olarak gerçekleşti. El-
leçlenen toplam yük miktarımızı ise 
bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında 
artırdık, 526 milyon tona yükselttik.

Büyümemizi bu yılda sürdüreceği-
mizi ve 2022 yılı sonunda toplam 545 
milyon ton yük elleçleneceğini öngö-
rüyoruz. 2022 Ocak-Ekim döneminde, 
Rusya-Ukrayna savaşına rağmen geçen 
yılın aynı dönemine nazaran limanları-
mızda elleçlenen yük miktarında yüz-
de 5 artış kaydedildi. Dünyada yaşanan 
ekonomik krize, ülke ekonomilerinde-
ki küçülme ve durgunluk tehlikesi ile 
savaşlara rağmen, ülkemizin sadece de-
niz ticaretinde elde ettiği bu rakamlar 
yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve ca-
ri fazla hedefi ile yürüdüğümüz yolda 
yazdığımız başarı hikâyesinin önemli 
bir parçasıdır” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu denizcilik 
sektörüne yapılacak yatırımlara ilişkin, 
“Ülkemiz denizcilik sektörüne daha iyi 
hizmet verebilmek, sürdürülebilirliği-
ni sağlamak ve denizcilik teşkilatımızı 
daha da güçlendirmek için 21 Bölge 
Liman Başkanlığı kurduk. Boğazları-
mızdan transit geçen gemilerin geçiş 
ücretleri Altın Frank değerini güncelle-
dik. Türk Boğazlarından uğraksız geçiş 
yapan gemilerden alınan fener ve tah-
lisiye ücretlerini yaklaşık 5 katına çı-
kardık ve bundan sonra her 1 Temmuz 
tarihinde bu ücreti güncelleyeceğiz. 
Kılavuzluk ve römorkör hizmetlerin-
den alınan kamu payı oranlarını yüzde 
30’a varan şekilde artırdık. Kılavuzluk 
ve Römorkörcülük ile Palamar Hiz-
metlerinin Ücretleri Hakkında Yöner-
geyi yayımladık. Yönerge’de Türk Bay-
raklı gemiler lehine destekler sağladık. 
Türkiye’mizin 2053 Vizyonu ışığında, 
ülkemizi ‘dünyanın ilk 10 ekonomisi’ 
içinde hak ettiği yere kavuşturacak, 30 
yıllık ulaştırma ve haberleşme yatırım 
planımızı tüm kamuoyu ile paylaştık. 
Bu plan kapsamında 30 yılda 198 mil-
yar Dolar yatırım öngördük. Denizci-
lik sektörümüze 2053 yılına kadar 21,6 
milyar dolar daha yatırım yapacağız. 
Bu sayede millî gelirimize 180 milyar 
dolar katkı sunacağız. Üretime etkimiz 
ise 320 milyar doları aşacak. 30 yıl bo-
yunca istihdama katkımız ise 5 milyon 
kişi olacak. Kısaca, 2053 Ulaştırma 
ve Lojistik Ana Planı’mızda Mavi Va-
tan’ımız temeli, ulaşımdaki entegras-
yonun kilit noktası denizyollarına özel 
bir yer ayırdık. Liman tesisi sayısını 
217’den 255’e çıkaracağız. Yeşil Liman 
uygulamalarını yaygınlaştıracağız” 
şeklinde konuştu.

FATIH Sepetçiler Kasrı’nda ‘Bir Mil-
yonuncu Amatör Denizci Belge Teslim 
ve Protokol İmza Töreni’ gerçekleşti. 
Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, Denizcilik Genel 
Müdürü Ünal Bayhan, Türkiye Yelken 
Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, 
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman 

Nuri Kabaktepe de katıldı. Törende E-
mine Şule Türkoğlu’na ‘Bir Milyonuncu 
Amatör Denizci Belgesi’ teslim edildi.

Karaismailoğlu, “Son 50 yılda, yük 
hacminin 20 kattan daha fazla büyü-
düğü denizcilik, en stratejik sektör 
konumundadır. Ülkemizde 2021 
yılında hacim olarak ithalat amaçlı 

yüklerin yaklaşık yüzde 93’ü ihracat 
amaçlı yüklerin de yaklaşık yüzde 81’i 
denizyolu ile taşınmıştır. 31,3 milyon 
detveyt tonluk kapasitemizle, küresel 
deniz ticaret filosu olmasıyla dünya 
sıralamasında bir basamak daha çık-
mayı ve 14'üncü sıraya yükselmeyi 
öngörüyoruz. Ayrıca, Türk Bayraklı 

gemi tonajımızın da uzun zaman son-
ra, bu yıl artacağını görüyoruz. 2002 
yılında yalnızca 37 olan tersane sa-
yımızı 84’e, 149 olan liman sayımızı 
ise 217’ye çıkardık. Dünya genelinde 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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