
samda 2030’a kadar karbon 
emisyonunun 1990 seviyeleri-
nin yüzde 55 oranında altına 
çekilmesi, 2050 yılında ise sı-
fır karbon emisyonu hedefi ile 

AVRUPA Yeşil Mutabakatı 
ile Avrupa Birliği’ndeki sanayi 
faaliyetleri başta olmak üzere 
kökten ve çevreci bir dönüşüm 
gerektirmekte olup bu kap-
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Ağır ve Hafif Ticari Araç 
Büyümesini Sürdürdü
KONTEYNER krizi, eko-
nomik kriz ve iklim değişik-
liği sebebiyle yeni, çevreci 
ve yeşil teknolojilere yöne-
lim ulaşım ve lojistik sektö-
rünün can damarı ticari araç 
pazarını ciddi bir değişime 
ve dönüşüme zorluyor. 

Ağır Ticari Araçlar Der-
neği (TAİD) verilerine gö-
re 2015 yılında 33 bin 652 

adetlik  16 ton ve üstü kam-
yon ve çekici satışını yakala-
yan Türk ağır ticari araç pa-
zarı, 7 yılın ardından 32 bin 
388 adetlik satış rakamına 
ulaştı. 2022 yılı Ocak-Ara-
lık döneminde geçen yıla 
göre 16 ton ve üstü kamyon 
satışları yüzde 9 oranında 
artarak 9 bin 102 adet oldu. 

Devamı 22. sayfada

ISSN 1302-0021

TÜRKIYE ile Azerbaycan, 
Orta Koridor’u güçlendirmek 
için geçiş belge sayılarını yüzde 
40 artırdı. Türk taşımacıların 
transit ve üçüncü ülke geçiş 
sorunları da çözüme kavuştu-
ruldu. Demiryolundaki yeter-
siz kapasite ve yüksek ücretler, 
yüklerin bir kısmını karayolu-
na kaydırdı. Bu kapsamda Tür-
kiye ve Azerbaycan arasında da 
Orta Koridor’u güçlendirecek 
yeni adımlar atıldı.

DENIZCILIK sektörün-
deki son gelişmeleri de-
ğerlendiren Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Kara-
ismailoğlu, “Türk bayraklı 
deniz ticaret filomuz geçen 
yıl, 2021’e kıyasla bir basa-
mak daha yükselip dünyada 
14’üncü sıraya çıktı. 2021’de 
5 milyon 761 bin DWT o-
lan Türk deniz ticaret filosu, 
2022 itibarıyla 687 bin 777 
DWT artarak 6 milyon 449 
DWT’ye, gemi sayımız ise 
413’e ulaştı” değerlendirme-
sinde bulundu.

KÜRESEL konjonktürün o-
lumsuz etkileri nedeniyle hava  
kargodaki düşüş eğilimi ve 
hacimsel gevşeme devam 
ediyor. Normalde hava kargo 
talebinin yükseliş eğiliminde 
olduğu Kasım ayında hava 
kargo  da rüzgar ters esti.

Kapasite Kasım 2021’in 
yüzde 1,9 altında kaldı.

KENDİMİZLE 
YARIŞIYORUZ!

Rusya FCL 
Taşımalarındaki
“Pazar Liderliği”mizi * 
Parsiyel’e de 
TAŞIYORUZ!
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kıtanın karbon-nötr bir alan 
olması amaçlanıyor. Avrupa 
Komisyonu 2030 yılı hedef-
lerinin çeşitli sektörlere olan 
yansımasını ele alan raporunu 
paylaştı. Bu sektörlerden bi-
risi de sera gazı emisyonunda 
önemli paya sahip taşımacılık 
ve lojistik sektörleri. 

Şirketler, navlun maliyetleri-
ni ve karbon ayak izlerini azalt-
manın yeni yollarını değerlen-
dirirken, uzun mesafeli yükleri 
taşıma noktasında, alternatif 
nakliye modu seçeneklerini 
artık daha fazla göz önünde 
bulundurmak zorunda. 

Çevreci Güvenli ve
Ekonomik İntermodale
İlgi Artıyor
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niyet ve iş birliği protokolüne imza 
atıldı. DTD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Ercan Güleç, son yıllarda 
yaşanan pandemi ve sıcak çatışma-

TÜRK lojistik sektörünün üç büyük 
ve köklü sivil toplum kuruluşu sektör 
için önemli bir adım attı. TÜRK-
LİM dernek ofisinde gerçekleşen im-
za töreninde dernek başkanları ve yö-
netim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Derneklerin Yönetim Kurulu ve 
İcra Kurulu Üyelerinin de katıldı-
ğı ve TÜRKLİM ev sahipliğinde 
gerçekleşen toplantı sonucunda iyi 

ların lojistik kanallarında büyük 
aksamalara neden olurken üretim 
merkezlerinin değişmesine de sebep 
olduğunu ifade etti.

UTİKAD DTD ve TÜRKLİM 
İş Birliği Protokolü İmzalandı

Güleç, şunları kaydetti: “Bu yaşa-
nanlar ülkemize bir lojistik merkezi 
olma fırsatı yanında önemli bir üre-
tim merkezi olma fırsatı da verdi. Bu 
noktada lojistik sektörünün önem-
li üç sivil toplum kuruluşu olarak 
ülkemizin, bu değişimler ışığında 
sanayicimizin üretimini ihracat pa-
zarlarına en kısa ve verimli şekilde 
ulaştırmak ve ülkemizi bir lojistik 
merkezi haline getirmek için gerekli 
altyapının ve mevzuatın bir an evvel 
hazırlanmasını sağlamak için iş bir-
liğimizin öneminin büyük olacağına 
inancımız tamdır.”

TÜRKLİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Aydın Erdemir de, “Türk 
lojistik sektörünün üç büyük ve 
köklü sivil toplum kuruluşu olarak 
zaten birlikte aynı dili konuşabili-
yorduk ama kurumlarımızı bir güç 
haline getirmek hepimiz için ol-
dukça önemli bir adım oldu.” ifade-
lerini kullandı.

Erdemir, hep birlikte atılan adım-
ların daha etkili ve güçlü olduğunu, 
bu sebeple çalışma ve araştırmaların 
yanı sıra ziyaretlerin de birlikte ya-
pılması gerektiğini vurguladı.

TÜRKLİM dernek ofisinin UTİ-
KAD ve DTD çalışanlarına daima 
açık olduğunu aktaran Erdemir, bu 
iş birliğinin meyvelerini önümüzde-
ki süreçte göreceğimizi belirtti.

“Türk lojistik sektörü büyük bir 
ivme yakaladı”

UTİKAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ayşem Ulusoy ise Türk lojistik 
sektörünün büyük bir ivme yakala-
dığını belirterek, bu ivmenin doğru 
ve zamanında kurgulanmış yatırım-
larla artarak gelişeceğine inandıkla-
rını aktardı.

Ayşem Ulusoy ise şunları kay-
detti: “Sektörün üç köklü ve ve-
rimli sivil toplum kuruluşu olarak 
bir araya gelmiş olmaktan ve böyle 
bir protokole imza atmış olmaktan 
büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 
Ortak bir akılla sorunlarımızı ve 
çözüm önerilerimizi geliştirecek, 
ortak bir sesle bunu kamuoyuna 
ve kamuya aktaracağız. Çünkü 
kollektif bir bakış açısı ve çalış-
ma ortamının hepimize büyük 
fayda sağlayacağını öngörüyoruz. 
Tam da bu sebeple Yuvarlak Masa 
Toplantıları’nı başlatıyoruz. Tüm 
paydaş STK temsilcilerimizle bir-
likte olacağımız ve ortaklaşa çö-
zümler üreteceğimiz toplantılar-
dan beklentimiz de yüksek.”

2

Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD), Türkiye Liman 
İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) ve Uluslararası 
Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği 
(UTİKAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı. 

Soldan sağa; DTD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan Güleç, 
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy ve 
TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir
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Sektördeki 33 yıllık uz-
manlıkla geliştirdikleri 
hizmet ve çözümlerle müş-
terilerinin işlerini kolaylaş-
tırdıklarını ifade eden Ekiz, 
“Böylelikle müşterilerimi-
zin kendi işlerine, üretim-
lerine odaklanmalarını sağ-
lıyoruz. Ekol’ün çok uluslu 
yapısının sağladığı avantajla 
bundan sonra da müşte-
rilerimizin dünyaya kolay 
açılmalarının önündeki en-
gelleri kaldırmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu.

2021 yılında gösterdikleri 
başarılı performans ile sek-
törün 61,4 milyar dolarlık 
ihracata ulaşılmasına katkı 
sağlayan firmaların ödül-
lendirildiği Hizmet İhracatı 

name açmaları üzerine diğer 
tüm işlemlerdeki kontrol 
sorumluluğunu üstleniyor. 
“İzinli Gönderici Tesisi” 
ile de ihracatı yapılacak eş-
ya, transit beyanı ve mühür 
tatbiki olmaksızın getirildiği 
izinli gönderici tesisinden 
sınır gümrük idaresine doğ-

yurdu. Firma, Dilovası Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde 8 bin 
200 m² yanıcı kimyasal ürün 
ve 4 bin 100 m² gıda mad-
deleri depolama/elleçleme 
alanları olarak tasarladıkları 
toplam 12 bin 300 m2 kapalı 
alana sahip yeni deposunda o-
perasyona başladı. Toplamda 

EKOL Lojistik, Hizmet İhra-
catçıları Birliği’nin düzenle-
diği 2021 Yılı Hizmet İhraca-
tı Şampiyonları Ödülleri’nde 
Yük Taşımacılığı ve Lojistik 
Hizmetleri kategorisinde 
2020’nin ardından 2021’de 
de şampiyon oldu.

Ekol’ün vizyoner ve ye-
nilikçi yapısıyla sektörün 
gelişimine katkı sağlarken, 
gerçekleştirdiği ihracat ile 
ülke kalkınmasının itici güç-
lerinden biri olmaya devam 
ettiğini söyleyen Ekol Tür-
kiye Ülke Müdürü Arzu Ak-
yol Ekiz, “Hizmet İhracatı 
Şampiyonları Ödülleri’nde 
sektörümüzde üst üste ikinci 
kez liderlik kürsüsüne çık-
manın gurur ve mutluluğunu 

yaşıyoruz. Dünya için en iyisi 
olmaya çalışırken bu başarıya 
ulaşmamız ne kadar doğru bir 
yolda olduğumuzun adeta bir 
göstergesi” dedi.

li ve Medlog Kemalpaşa Kon-
teyner Terminalleri’nde  “İ-
zinli Gönderici Tesisi” olarak 
hizmet veriyor. 

İzinli gönderici yetkisi 
ile Medlog Türkiye, ihracat 
yükleri için ihracatçıların 
gümrüğe gitmeden elektro-
nik ortamda yalnızca beyan-

37 yıldan bu yana birçok 
sektörün yanı sıra, ulusal ve 
uluslararası arenada ağırlıklı 
olarak hızlı tüketim malları 
(FMCG) ve kimya sektörle-
rine hizmet sunan Alışan Lo-
jistik, depolama alanlarına bir 
yenisini daha ekleyerek yeni 
yılın ilk yatırım haberini du-

Bize emanet edilen bu kıymet-
li mirasa sahip çıkmayı en bü-
yük sorumluluğumuz olarak 
görüyoruz. Güvencemiz olan 
hukuk, egemenlik, laiklik, de-
mokrasi, eşitlik, hürriyet hak-
larının büyük fedakârlıklar ve 

zorluklar neticesinde Cum-
huriyet sayesinde elde edilen 
kazanımlar olduğunu aklımız-
dan hiç çıkarmıyoruz.” diye 
belirtildi.

Ekol’ün 100’üncü yıl özel 
logosu için bir film de hazır-
landı. Film, Ekol’ün sosyal 
medya hesaplarının yanı sıra 
YouTube üzerinden https://
youtu.be/63yYC1EkQTg lin-
ki ile izlenebiliyor.

rudan sevk edilebiliyor. Bu 
sayede ihracatçıya gümrük 
işlemlerinde, bekleme sürele-
rinde ve maliyetlerde önemli 
avantajlar sağlanıyor. Medlog 
Türkiye, Kemalpaşa ve Tekir-
dağ’daki terminallerinde yük 
dolumu yapılan konteyner-
lere kolay ve yerinde güm-
rükleme sağlayarak ticaretin 
kolaylaşmasına, gümrükler-
deki sürelerin hızlanmasına 
ve liman giriş çıkışlarındaki 
yoğunluğun azalmasına kat-
kıda bulunuyor.

13 bin 650 palet kapasitesine 
sahip yeni depoda özellikle 
kimyasallar ve gıda bileşenleri 
endüstrisinde lider global bir 
tedarikçi olan Azelis müşte-
risine kimya, gıda ve labora-
tuvar ürünleri için depolama 
hizmeti verecek. 

Yeni yatırımlarıyla ilgili 
açıklama yapan Alışan Lojis-
tik Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Damla Alışan, 
“İşe 1985 yılında uluslararası 
karayolu taşımacılığı ile baş-
layan bir markayız. Ancak, 
bizi farklı kılan, kurulduğu-
muz günden bu yana birçok 
sektörün yanı sıra ağırlıklı 
olarak hızlı tüketim malları 
(FMCG) ve özellikle kimya 
sektörlerine hizmet sunmaya 
devam etmemiz. 2022 yılı 

Şampiyonları Ödülleri’nde, 
17 kategoride ilk üçe giren 51 
firma ödül aldı.

Ekol Cumhuriyet’in 
100’üncü yıl coşkusunu 

kalbinden logosuna taşıyor
Ekol Lojistik, Cumhuri-

yet’in 100’üncü yılının coşku-
sunu gururla taşımak için logo 
kullanımını Ekol 100’üncü yıl 
özel logosu ile güncelledi.

Ekol’den yapılan açıklamada 
“Her yıl olduğu gibi Cumhuri-
yetimizin 100’üncü yılında da 
Atamızdan aldığımız ilhamla 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  

Lojistik Sektörünün İhracat 
Şampiyonu Ekol Lojistik

Ekol Türkiye Ülke Müdürü 
Arzu Akyol Ekiz

MSC Grubu şirketlerinden 
Medlog Türkiye, yüklerin 
daha hızlı ve kaliteli lojistik 
süreçleriyle hedef pazarlara 
ulaştırılmasını sağlamak için 
Ticaret Bakanlığı’nın yet-
kilendirdiği ‘Yetkilendiril-
miş Yükümlü (AEO) - İzinli 
Gönderici ve İzinli Alıcı’ bel-
gesini ve yetkilerini 7 yıldır 
elinde bulunduruyor. Bu bel-
ge ile Medlog, ihracat yükle-
rinin ulaştırılmasında önemli 
konumlarda bulunan Medlog 
Tekirdağ Konteyner Termina-

ALIŞAN, son olarak Di-
lovası Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yanıcı kimyasal 
ürün ve gıda maddeleri depo-
lama/elleçleme alanları ola-
rak tasarladıkları toplam 12 
bin 300 m2 kapalı alana sahip 
yeni deposunun operasyonu-
na başladı.

Medlog İhracatçıların Gümrük Süreçlerini Hızlandırıyor

Alışan Lojistik 2023 Yılına 
Yeni Yatırım Planları İle Başladı

Medlog Lojistik, ihracatçıların yeni gümrük 
idaresi, “İzinli Gönderici Tesisleri” ile gümrük 
süreçlerini kolaylaştırmaya ve lojistik 
hizmetleriyle fark yaratmaya devam ediyor.  

Geçtiğimiz yıl yaptığı yatırımlar ile adından 
sıkça söz ettiren, Türkiye’nin en büyük 500 
şirketi arasında yer alan Alışan Lojistik 2023 
yılına yeni bir yatırım haberi ile başladı.  

bizim yatırım yılımız oldu di-
yebiliriz. Öncelikle İstanbul-
Tuzla, Kocaeli-Gebze, Konya, 
Gaziantep, İskenderun’da bu-
lunan “Multi-user Depolama” 
alanlarımız ile Yalova, Tekir-
dağ, Bursa, İzmir, Muğla, An-
kara, Konya, Antalya, Mersin, 
Adana, Şanlıurfa, Samsun’da 
bulunan “Müşteri Dedike 
Depolama” alanlarımıza ek o-
larak Eskişehir’de müşterileri-
mizin depolama ihtiyaçlarına 
yeni bir katkı sağladık. 2023 
yılına ise Dilovası Organize 

Sanayi Bölgesi’nde toplam 
12 bin 300 m2 kapalı alana 
sahip yeni depomuzdan ope-
rasyonlarımız ile başladık. 
Bu yeni yatırım depomuzu da 
müşterilerimizin ihtiyaçları-
nı en iyi şekilde karşılayacak 
biçimde tasarlamış olmak-
tan gurur duyuyoruz. Alışan 
Lojistik olarak 2023 yılında 
da yeni yatırımlarımızı hız 
kesmeden sürdürecek; tüm 
paydaşlarımızla birlikte başa-
rılı işlere imza atmaya devam 
edeceğiz” dedi.
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ULAŞTIRMA ve Altya-
pı Bakanlığı, Ulaştırma 
Hizmetleri Düzenleme 
Genel Müdürlüğü tarafın-
dan ülkemizde bütünleşik, 
dengeli, çevreyle dost ve 

sürdürülebilir yük taşımacılı-
ğının desteklenmesi amacıyla 
Kombine Taşımacılık Yönet-
meliği 25.05.2022 tarihli ve 
31848 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

‘Orta Koridor’ Atağı

GAİD’in Güney
Anadolu Çıkarması

Yeşil Lojistik Belgesi 
Başvuruları Başladı

Birinci sayfadaki haberin devamı

BAKIŞ

İlker ALTUN
ilker@aysberg.com

Dünya Sanki Yanıyor
İklim krizi ile mücadelede çıta yükseli-

yor. Hedeflere varmak için sanayi, ticaret 
ve taşımacılığı yönlendiren yaptırımlar da 
ardı ardına geliyor. Etkili isimlerin dillen-
dirdiği uyarılar, yeni yaptırımlar içeren 
uluslararası anlaşmaları da teşvik ediyor.  
Alınan önlemlerin bazıları Çin ile birlikte 
doğrudan doğruya Türkiye’nin taşımacılı-
ğı ve ihracatını etkiliyor. 

Bu önlemlerin başında karbon vergisi 
uygulaması geliyor. Yeşil Mutabakat çer-
çevesinde sınırda karbon vergisi uygula-
ması artık başlıyor. 

Almanya Tedarik Zinciri Yasası hazır-
ladı. Bu yasa, Almanya’da işletmelerin 
yanı sıra işletmelere tedarik sağlayan şir-
ketleri de kapsıyor. 

AB, sınırları içinde faaliyet gösteren 
şirketlere, ormanlık alanların yok edilme-
sine sebep olan arazilerden gelen ürünle-
rin ithali ve kullanımını yasaklıyor. 

ABD’nin başı çektiği batı cephesi, 
Çin’den ithal edilen çelik ve alüminyuma 
ek vergiler koymaya hazırlanıyor. 

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi 
COP27’de, gelişmekte olan ülkelerin mü-
cadelesine katkı için bir iklim fonu oluştu-
rulması kararlaştırıldı.

Önlemlere uymamanın da pek çok kar-
şılığı var ve bunlar elbette iklim mücade-
lesi adına umut verici...

Öte yandan sınır kapılarındaki AB kay-
naklı beklemelerin çevresel kaygılar, iklim 
bozulmasıyla mücadele ve sıfır emisyon 
hedefiyle çeliştiği ortada. Dur-kalk bir 
yana, kapılarda-yollarda bekledikçe fosil 
yakıt tüketen binlerce araç, akıllara, ‘aca-
ba bu araçlar fazladan emisyon üretmi-
yor mu’ sorusunu getiriyor.  

1992 yılında EURO normları uygu-
lamaya girmiş, hükümetlerle el ele ve-
ren otomotiv endüstrisi mevcut araç 
parklarının yenilenmesini sağlamıştı. 
Bu süreçte yaşanan hurdaya çıkarma-
lar ve tekrar üretim nedeniyle fazladan 
ne kadar emisyon yayıldığı, ne kadar 
doğal kaynak tüketildiği ve ne kadar 
çevre kirliliği yaratıldığı sorulmadı. 
Oysa gelişmiş ülkelerin samimiyet tes-
ti niteliğindeki bu soruya yanıtı; iklim 

mücadelesinin geleceği adına büyük 
önem taşıyor. 

Çevresel kaygıların arkasına sığınan 
uluslararası bloklar aynı zamanda bir 
birlerine karşı tutum alıyorlar. Yeni çıkar 
blokları oluşturup işbirliği içinde hareket 
ediyorlar. Bütün ticaret yolları, rekabeti 
lehine çevirmek isteyen bu blokların koy-
duğu kurallarla denetim altına giriyor. 
‘Emek sömürüsünü engellemek, ormanların 
ve yeşil alanların korunmasına katkıda bu-
lunmak, Ortadoğu’ya özgürlük getirmek, 
Ukrayna’da barışı sağlamak, iklim bozul-
ması ile mücadele etmek’ gibi saygın söy-
lemlerle normlar oluşturanlar, beyaz kitap 
yayınlayanlar, yeşil mutabakat yazanlar, 
gelişim sürecini tamamlamış ülkeler. Üste-
lik bu ülkeler ‘gelişirken’ çevreyi hunharca 
kullanmış, doğal kaynakları sonuna kadar 
tüketmiş, insan emeği bir yana canını bile 
hiçe saymış olup, karşı karşıya kaldığımız 
sorunun da asıl sorumluları durumundalar.  

Ancak zararın neresinden dönülürse 
kardır. Kaldı ki kimin suçlu olduğundan 
çok geleceğe karşı sorumluluk içinde dav-
ranmak, sürdürülebilir ekonominin hatta 
yaşamın temeli olarak görülmelidir. Önü-
müzdeki dönemde ulusal ve uluslararası 
alanda daha sıkı önlemlerin hayata geçe-
ceğini ve yaptırımların maliyetleri artırıp, 
işleri daha da zorlaştıracağını bilmeliyiz. 
Yaptırımların bir yandan rekabet unsuru 
olarak kullanılırken, diğer yandan yeni 
fırsatlar yaratacağını da düşünerek tu-
tum almak ve henüz fırsat varken, hazır-
lıkları buna göre yapmak gerekiyor. 

misyon Toplantısı (KUKK) 
geçtiğimiz günlerde Bakü’de 
gerçekleştirildi. Türk heye-
tine Ulaştırma Hizmetleri 
Düzenleme Genel Müdü-
rü Murat Baştor Başkanlık 
ederken, toplantıya Ulusla-
rarası Nakliyeciler Derneği 
(UND) İcra Kurulu Başkanı 
Alper Özel ve UND Genel 
Koordinatörü Nejla Albay-
rak katıldı.

Yapılan anlaşma kapsamın-
da 2023 yılı için ikili geçiş bel-
gesi sayısı 46 bin adetten 65 bin 
adete çıkarıldı. Türk taşıma-
cılara 35 bin adet transit geçiş 
belgesi verildi. Önceki yıllarda 
transit geçiş belgesi ikili geçiş 
belgesi kotasından kullandırılı-

GÜMRÜKLÜ Antrepo İş-
letmecileri Derneği (GAİD), 
sınıra yakın konumu nede-
niyle gümrükleme ve lojistik 
sektörü açısından önem taşı-
yan Güney Anadolu’da kamu 
ve iş dünyası temsilcileri ile 
bir araya geldi.

Yönetim Kurulu Başkanı 
Cavit Değirmenci başkanlı-
ğındaki GAİD heyeti, bölge 
ekonomisinin kalbinin attı-
ğı Gaziantep ve Hatay’da bir 
dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet; GAP Gümrük ve 
Dış Ticaret Bölge Müdürü 
Tuncay Bayraktar, Gazian-
tep Ticaret Odası Başkanı 
Tuncay Yıldırım, Gaziantep 
Ticaret Odası önceki Baş-
kanlarından Eyüp Bartık, İs-
kenderun Gümrük Müdürü 
Ömer Kuru, İskenderun Ti-
caret ve Sanayi Odası Başka-

yordu. 15 bin adet 3. ülke geçiş 
belgesi verilmesi için anlaşıl-
dı. Bugüne kadar 3. ülke geçiş 
belgeleri sefer başına 600 dolar 
karşılığında veriliyordu.

Azerbaycan artık bu ücreti 
almayacak. UND İcra Kuru-
lu Başkanı Alper Özel, “15 
bin adet olarak belirlenen 3. 
ülke geçiş belgesi kotası, Asya 
ile Avrupa arasındaki transit 
yüklerin daha kolay taşına-
bilmesi için büyük önem taşı-
yor” dedi. 

Görüşmelerde ayrıca, ikili 
ve transit taşımalarda ihtiyaç 
halinde ilave geçiş belgesi 
temin edilmesi için anlaşma-
ya varıldı. Türk taşımacılar 
uzun yıllardır Azerbaycan’da 
ek ücretlere maruz kalıyor. 
Azerbaycanlı yetkililer, sade-
ce Türk taşımacılardan araç 
başına 500 dolardan fazla ek 
ücret alıyor. Yapılan görüşme-
ler sonucunda Azerbaycanlı 
makamlar, milli mevzuatta 
yapılacak değişiklik ile söz 
konusu ücretin sona erece-
ğini, Azerbaycan Meclisi’ne 
sunulmak üzere hazır olduğu 
bilgisini verdi.

nı Levent Yılmaz ve Antak-
ya Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Hikmet Çinçin’i 
ziyaret ederek GAİD’in fa-
aliyetleri hakkında bilgilen-
dirme yaptı. Görüşmelerde 
Türkiye’de yerleşik antrepo 
işletmelerinin sıkıntılarına 
değinilirken, yaşanılan so-
runların çözümü noktasında 
ortak çalışmalar yürütülebi-
leceği belirtildi.

Güney Anadolu görüşme-
leri kapsamında, bölgedeki 
antrepo işletmecileri de zi-
yaret edildi. Ziyaretlerde; 
GAİD Başkanı Cavit Değir-
menci, Başkan Yardımcıları 
Ahmet Dilik, Murat Doğan, 
Gökhan Ergüner, Genel Sek-
reter Selçuk Yılmaz, GAİD 
üyesi Emre Andiç ile GAİD 
Dernek Yöneticisi Tuğba Al-
bayrak hazır bulundu.

TÜRKIYE ile Azerbaycan, 
Rusya-Ukrayna savaşıyla bir-
likte önem kazanan “Orta 
Koridor”u güçlendirmek için 
geçiş belge sayılarını yüzde 40 
artırıp, yeni bir hamle yaparak 
koridor kullanımı artırıldı.

Türkiye ve Azerbaycan 
Kara Ulaştırması Karma Ko-

“Yeşil Lojistik Belgesi” i-
çin başvuru yapacak taşıma-
cıların başvurularını Genel 
Müdürlüğe Kombine Ta-
şımacılık Yönetmeliği’nde 
istenen bilgi ve belgelerle 
Bakanlığın KEP adresi üze-
rinden ve elektronik imzalı 
resmi yazı ile yapılması ge-
rekiyor.
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LOJİSTİK

OCAK 2023

açıkçası, ancak artan ticaret 
hacminin karşılanabilmesi, 
ekonomik çözümler ve alter-
natif yolların sunulabilmesi 
adına intermodal ve multi-
modal çözümlerin daha da 
artacağına inanıyorum.

Almanya ülke olarak AB Yeşil 
Mutabakat’ın da öncüsü aynı 
zamanda. Schenker pence-
resinden baktığımızda sizin 
özel bir sorumluluğunuz da  
var bu konuda. Türkiye’de de 
belki bu konuda bilincinin 
artması aynı zamanda dö-
nüşümünü hızlandırma açı-
sından sizin önemli rolünüz 
olacağını tahmin ediyorum 
…Bu doğru bir tespit mi?

Çok doğru, haklısınız. 
Bizim mevcutta çalıştığımız 
birbirinden değerli büyük 
küçük ölçekli firmalar var ve 
çok mutlu oluyorum açıkçası 
onların da bu konuya önem 
veriyor olmasına. Globalde 
Schenker’in karbon emisyonu 
konusunda ciddi çalışmaları 
var. Bununla ilgili ölçümleri 
kendimiz yapabiliyoruz ya da 
müşterimizin isteği üzerine 
çevreye daha az zarar veren 
optimum çözümler üzerinde 
çalışıyoruz. Bu konuda olduk-
ça başarılı bir şirketiz. Karbon 
emisyonu konusunda Luft-
hansa ile ortak çalışmalarımız 
bulunmaktadır. Denizcilik-
te düşük sülfür ile ilgili tüm 
çalışmaları takip ediyor ve 
destekliyoruz. Her bir taşıma 
modu için kendi geliştirdiği-
miz methodlar ile müşterileri-
mizden konuyla ilgili gelen ta-
leplerine cevap bulabiliyoruz. 
Önümüz çok açık, hem sektör 
olarak hem dünyada yaşayan 
bireyler olarak bu konunun 
gelişmesinde DB Schenker 
olarak önemli bir rolümüz ve 
sorumluluğumuz bulunmak-
tadır. Destek olmaya ve aktif 
rol almaya devam edeceğiz.

logitrans 2022 Fuarı kap-
samında Aysberg standında 
Tea&Talk söyleşilerinde DB 
Schenker Arkas Nakliyat ve 
Ticaret A.Ş Satış ve Pazarla-
ma Direktörü Işıl Kantarcı 
konuğumuz oldu. DB Schen-
ker Arkas’ın gelecek hedefleri 
konusundaki soruları yanıtla-
yan Kantarcı, “Sadece lojistik 
sektöründe görev alan biri 
olarak değil, aynı zamanda 
bu dünyada yaşayan bir birey 
olarak hem ekonomik hem 
de alternatif bir taşıma modu 
oluşturacağı için intermodalı 
destekliyorum.” dedi.

DB Schenker Arkas konu-
sunda biraz bilgi verebilir 
misiniz, bu yapı ne kadar za-
mandır Türkiye’de? 

DB Schenker 1872 yılında 
Viyana’da kurulmuş, 17 yıl 
sonra 1889 yilinda Türkiye 
pazarına giriş yapmıştır. 1995 
yılından beri de Arkas ile güç-
lerini birleştirerek DB Schen-
ker Arkas olarak faaliyet gös-
termeye devam etmektedir. 
Firmamız uluslararası kara, 
hava, deniz taşımacılığının ya-
nı sıra proje, fuar taşımacılığı, 
kontrat lojistiği, ön taşıma, 
son taşıma, yurt içi dağıtım gi-
bi lojistiğe ihtiyaç duyulan her 
alanda aktif rol almaktadır.

Bu hizmetin pratikteki işle-
yişini bir örnek vererek anla-
tabilir misiniz, Türkiye’deki 
hizmet profilinizi anlamak 
açısından?

Herhangi bir ürünün ticare-
tiyle uğraşan bir firma, ürünün 
taşınması ve sevk edilmesi ihti-
yacı doğduğunda bizimle irti-
bata geçer. Bizim görevimiz, iyi 
servis ile ekonomik seçenekler 
sunarak, ürünü hedeflenen 
noktaya zamanında ulaştır-
maktır. En basit haliyle DB 
Schenker Arkas, Türkiye ya da 
dünyadaki herhangi bir A nok-

tasından B noktasına mevcutta 
bulunan tüm taşıma modları-
nı kullanabilecek alt yapıya ve 
bilgi birikimine sahiptir. Tüm 
ürünlerin tek bir çatı altında 
olması  bizi global firmalar 
arasında ön plana çıkarmakta-
dır. Örneğin deniz yolu olarak 
ulaşan Avrupa Ihracat talebi 
için, mevcut tecrübemiz ve 
kabiliyetlerimiz ile karayolu 
alternatifini de ekleyerek fark 
yaratmaya çalışırız. Sadece ta-
şıma modlarında değil, aynı 
zamanda depolama konusunda 
da katma değer sağlayabilece-
ğimiz  terzi usulü çözümleri-
miz de bulunmaktadır.

Intermodal taşımacılık artık 
lojistiğin olmazsa olmazı. 
Bu dönüşümü siz deneyim-
li bir lojistik sektör uzmanı 
olarak nasıl görüyorsunuz?

Intermodal’ı taşıma aracı 
değişmeden en az iki farklı 
taşımacılık modu kullanılarak 
yapılan taşıma operasyonları 
olarak tanımlıyoruz. Bu tür 
servisleri çok destekliyoruz ve 
daha da güçlenmesini istiyo-
ruz. Sadece lojistik sektörün-
de görev alan biri olarak değil, 
aynı zamanda bu dünyada ya-
şayan bir birey olarak hem e-
konomik hem de alternatif bir 
taşıma modu oluşturacağı için 
intermodalı destekliyorum. 

Değişen dünya koşulların-
da farklı güzergah ve çözüm 
modellerinin oluşması küre-
sel ticaretin gelişimine katkı 
sağlamaktadır.

Evet taşımacılıkta karayolu 
önemli bir ağırlığı elinde 
tutuyor. Ancak bu süreçte 
karayolunun payı giderek 
azalacak. Bu dönüşüm sü-
recinde sizin hizmet politi-
kalarınız veya hedefleriniz 
nasıl bir değişim izleyecek?

Karayolunun payının aza-
lacağını çok düşünmüyorum 

seviyesine çıkması, ticaretle 
uğraşan kurumları aynı za-
manda tüketici olarak hepi-
mizin cebini etkiledi. 

Uzun vadeli hedefler koydu-
ğunuzu söylemiştiniz 2025 
için bizimle paylaşabilece-
ğiniz hedefler var mı acaba?

DB Schenker Arkas olarak 
2025’e kadarki dönem ciddi 
oranda büyümeyi hedefledi-
ğimiz bir dönem olacak. Bu 
büyüme kuşkusuz sadece tek 
bir taşıma modunda olmaya-
cak. Hemen hemen lojistiğin 
değdiği tüm alanlarda mevcut 
pozisyonumuzun daha da üze-
rinde bir yerde konumlanmayı 
hedeflemekteyiz.  Sektörümüz-
de, dünya genelinde lojistiğe 
yön veren  lider firmalardan 
biri olarak  olarak hep söylerim 
Almanya’ya  gittiğinizde sokak-
ta top oynayan bir çocuğa sor-
sanız DB logosunu bilir. Tıpkı 
Türkiye’de Arkas’ı tanıdıkları 
gibi, aslında bu çok büyük bir 
gurur. Biz iki büyük markanın 
gururunu taşıyoruz ve bu iki 
markanın gücü ile 2025 kısa 
vadede ama daha da uzun vade-
de daha büyük hedeflere koşa-
cağımız bir dönem olacak.

Dijitalleşme boyutunda veya 
ürün geliştirme anlamında 
müşteri memnuniyetini ar-
tırmaya yönelik çalışmaları-
nızdan söz edebilir misiniz?

Aslında bunu neden önem-
siyoruz, çünkü dünya çok 
hızlı değişiyor, dijitalleşiyor. 
Hizmet sektöründe bu değişi-
me ayak uydurmanız, sunmuş 
olduğunuz servisi görünür 
kılıyor olmanız çok önemli. 
Örneğin şu anda bizim web 
sitemizden fiyat alabilirsiniz. 
Web sitemizden ürününüzü 
takip edebilirsiniz . Bunun dı-
şında yaptığımız dijitalleşme 
projeleri ile hayatımızı daha 
da kolaylaştıracak çözümleri-
miz bulunmaktadır.

2023 açısından bakarsak pa-
zarı nasıl görüyorsunuz?

Her açıdan oldukça güzel 
geçen bir yılın ardından, tüm 
dünyada artan enflasyon ve 
pandemi ile değişen tüketi-
min tekrar pandemi öncesi 
döneme hızla dönüyor olma-
sı, bu yeni yıla 2022’e kıyasla 
daha yavaş başlanmasına ne-
den olmuştur. Az önce verdi-
ğim örneğin tam tersi olarak 
talebin arzı karşılamadığını 
biz sektör olarak çok iyi göz-
lemleyebiliyoruz. Navlunla-
rın hemen hemen tüm desti-
nasyonlarda düşüyor olması 
bunun en büyük göstergesi-
dir. Öte yandan savaşın hala 
devam ediyor olması, enerji 
krizi başta Avrupa olmak üze-
re tüm dünya ticaretini olum-
suz etkilemektedir. Pandemi 
öncesine dönüş ve tekrar gü-
ven ortamının sağlanması, ra-
kamsal olarak eski değerlere 
ulaşılmasının 2023 ikinci çey-
rek ve sonrasında ancak yaka-
lanabileceğini düşünüyorum. 
Elbette her sektör için geçerli 
olmasa da genel olarak 2023 
yılının toparlanma, mevcutu 
korumaya çalışma açısından 
durgun bir yıl olacağını ön-
görmekteyim.

Fuar penceresinden  bakınca 
logitrans’ı nasıl gözlemlediniz?

Fuar düşündüğümden çok 
yoğun geçti. 3 gün boyunca 
standımızda çok sayıda zi-
yaretçiyi ağırladık. Değerli 
sektör katılımcılarının dı-
şında, Türkiye ve dünyadaki 
çeşitli sektörlerdeki  ihracat 
& ithalat firmaları, teda-
rikçiler gibi birçok bireysel 
katılımın olduğunu gözlem-
ledik ki bu çok sevindirici 
bir tablo. Bir süredir bira-
raya gelemediğimiz için bu 
tür platformların ne kadar 
önemli olduğunu pandemi 
ile birlikte daha iyi anladığı-
mızı gözlemliyorum.

2022 açısından nasıl 
görüyorsunuz Schenker 
Arkas’ı?

2022 yılı, hedeflerimize 
ulaştığımız oldukça 
verimli bir yıl oldu. 
Bununla birlik-
te bizim için en 
önemli konunun 
sürdürebilir bir 
büyüme oldu-
ğunu  belirt-
meliyim. DB 
Schenker Arkas 
olarak hedefle-
rimizi uzun dönemli 
belirlemeye gayret ederiz. Ör-
neğin 2025’e kadar gerçekleş-
tirmek istediğimiz tüm hedef-
lerimiz bugünden bellidir ve 
Türkiye’de bulunan 1000 kişi-
lik ekibin tamamı stratejimiz 
konusunda bilgi sahibidir.

Pandemi dönemini genel 
olarak nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

Pandemi dönemi hepimiz 
için çok öğretici oldu, özellik-
le lojistik sektörü için tarihi 
bir dönem olduğunu düşünü-
yorum. Hemen hemen tüm 
şirketlerde, kurum ve kuruluş-
larda hatta evlerimizde teda-
rik zincirindeki aksamaların 
etkilerini hepimiz hissettik. 
Arzın talebi karşılamakta ye-
tersiz kaldığı bir zamanda ne 
gibi zorluklar yaşanıldığını 
ve maalesef bu dengesizlikten 
kaynaklı yük/ton başına taşı-
ma maliyetinin ciddi anlamda 
arttığını birlikte deneyimle-
dik. Sadece üretip ürününü-
zün satışını gerçekleştirmenin 
yeterli olmadığını, malze-
menin zamanında istenilen 
noktaya varış yapabilmesinin 
hangi durumlardan etkilendi-
ğini yine birlikte takip ettik, 
yorumladık. Mesela pandemi 
döneminde en çok konuşulan 
konulardan biri konteyner 
tedariğinin yetersizliği, talebi 
karşılayamamasıydı.

Çinde başlayan pandemi 
ile birlikte dünya ticaretinin 
yavaşlaması, yön değiştirme-
si, ardından Çin - Amerika 
arasındaki ticari kriz, ayrıca 
pandemi ile bazı ürün grupla-
rının satışının daha ön plana 
çıkması Gaziantep’teki bir 
ihracatçının dünyadaki her-
hangi bir ülkeye göndereceği 
ürünün transit süresini, ma-
liyetini etkilediğini gördük.  
Uzakdoğu’dan gelen bir kon-
teyner navlununun 2 bin do-
lar seviyesinden 16 bin dolara 
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Bazı fırsatlar
beklemeye gelmez.
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geniş hizmet ağı olan bir şir-
ketiz. Bu ülkelere kara ve de-
miryolu hatları üzerinden ve 
nehir sezonu acık olduğunda 
Volga-Don kanalı üzerinden 
servisler sağlıyoruz. Hatta 
Unico’nun temel taşı diyebi-
liriz. Bunun haricinde ihracat 
konteyner taşımalarında A-
merika, Orta Dogu ve Rusya 
limanlarına, ithalat kontey-
ner taşımalarında ise Uzak 
Dogu ve yine Rusya rekabetçi 
olduğumuz bölgeler.

Rusya-Ukrayna konjontürü 
sizi nasıl etkliyor?

Türkiye, Rusya’da çok po-
püler bir bölge haline geldi 
mevcut konjonktürde. Biz 
Novorossisk Limanı üzerin-
den bütün Rusya’ya doğudan 
batıya demiryolu çözüm-
leri sunuyoruz müşterileri-
mize. Unico’nun Rusya’da 
6 ofisi var Vladivostok’dan 
St.Peterburg’a doğudan ba-
tıya bütün Sibirya üzerinden 
demiryolu ağımız var. Aynı şe-
kilde Türkiye’den Kazakistan 
ve Özbekistan’a da demiryolu 
servislerimiz var. Türkiye’de 
Ambarlı- Gebze ve Mersin’den 
Novorossisk’e bizim rotamız 
BTK (Bakü,Tiflis,Kars) hat-
tından birazcık farklı. Ondan 
bahsetmek isterim. BTK hat-
tında  şu an Gürcistan’daki 
tıkanmalar sebebiyle transit 
süreleri birazcık uzayabiliyor. 
Biz bunun yerine denizyo-
lu + demiryolu çözümünü 
sunuyoruz müşterilerimize. 
Yaklaşık 27-28 gün gibi süre-
de Taşkent veya  Alma Ata’ya  
gidebiliyoruz. Bu iyi bir süre 
konteynerlerin Gürcistan’da 
bekleme sürelerini hesaba 
katarsak. Ve BTK hattındaki 
ekipman kısıtlılığı nedeniyle 
biz kendi konteynerlerimiz ile 
hizmet veriyoruz, Rus demir-
yollarının konteynerlerini de 
kullanıyoruz aynı zamanda. 
Denizyolu + demiryolu, müş-
terilerimize çok büyük avantaj 
sağladı diyebilirim ve iyi bir 
alternatif oluşturdu. Kara nav-
lunları çok yükseldi biliyorsu-
nuz. Türkiye’ye çok talep var 

UNICO Logistics Türki-
ye Genel Müdürü Ç. Ezgi  
Malçok logitrans 2022 kap-
samında gerçekleştirilen 
Tea&Talk programına konuk 
oldu ve Unico Logistics’in ya-
tırımları, gelecek hedefleri ko-
nusundaki soruları yanıtladı.

Türkiye’yi çok avantajlı 
gördüklerini belirten Malçok, 
“Bizim için sevindirici olan 
şu, Türkiye’nin farkındalığı 
gerçekten arttı. Lojistikte çok 
farklı çözümler sunabiliyoruz, 
daha yaratıcıyız. Türkiye’nin 
artan öneminin bizlerin de 
yaratıcı ve yenilikçi çözüm-
lerle avantaj haline getirdiğini 
söyleyebilirim” dedi.

Unico’nun Türkiye’deki hiz-
met ve faaliyetleri hakkında 
biraz bilgi verebilir misiniz?

Unico Logistics Güney 
Kore merkezli 20 yıllık bir 
şirket. Unico Türkiye 10 yıldır 
Türkiye’de faaliyet gösteriyor 
ve günden güne de servis ağı-
nı genişleterek inovatif lojis-
tik çözümler sağlıyor. 2021 
yılı itibariyle DP World grup 
şirketleri bünyesine katıldık. 
Biliyorsunuz Dubai Port 
dünyanın en büyük liman 
operatörlerinden birisi. DP 
World’ün globaldeki kapı-
dan kapıya lojistik çözümler 
sağlama vizyonu Unico’yu da 
bünyesine kattı diyebiliriz, ar-
tık DP World grup şirketiyiz. 
Yüzde 60 DP World, yüzde 40 
Korelilerin yönetiminde bir 
ortaklık yapısı var ve tamamen 
yabancı sermayeli bir şirketiz.

Servis ağınız nasıl bir yelpa-
ze sunuyor sektörlere?

Unico Türkiye başlangı-
cında depolama hizmeti için 
kurulmuş bir şirketti, daha 
sonradan freight forwarding 
dediğimiz denizyolu, demir-
yolu, kara ve hava yolu taşıma 
şekillerinde kapıdan kapıya 
lojistik çözümleri sağlama 
amacıyla Türkiye’de ağını ge-
nişletti. Biz şu an Türkiye’de 
Gebze ile Marmara ve Güney 
bölgelerimizde depolama hiz-
metleri sağlıyoruz. Genellikle 
hammadde depolaması ve bu 
hammaddelerin bütün dünya-
ya dağıtımları konusunda müş-
terilerimize hizmet veriyoruz.

Çok büyük tedarikçilerden 
bahsettiğimizde bu rakam-
lar aylık 20-25 bin tonajlar 
mertebesine ulaşıyor. Çıkış 
ülkesine bağlı olarak karayolu 
veya denizyolunu veya inter-
modal yeteneklerimizi kulla-
narak bu yükleri Türkiye’ye 
getiriyoruz. Türkiye zaten 
lojistik hub olarak konum-
lanan bir bölge. Daha sonra 
gümrüklü antrepolarda bu 
malları depoluyoruz ve müş-
terimizin sattığı bölgelere 
göre Orta Doğu, Batı Afrika, 
Avrupa’ya satışı gerçekleş-
tirdikten sonra bizde deniz-
yolu veya demiryolu olarak 
taşımalarını yapıyoruz. Bu 
bizim bir kimliğimiz, diğer 
kimliğimiz ise şu; Hazar böl-
gesi ülkeleri yani Kazakistan, 
Özbekistan, Türkmenistan 
dediğimiz Merkez Asya ülke-
leri ve Rusya bölgesinde çok 

yöntemini kullanmıyoruz. 
Breakbulk, kara yolu, demir 
yolu veya hava yolu olarak en 
çalışılabilir hangisi ise bütçe 
ve zamanlama odaklı çalışı-
yoruz. Bu alanda çok referans 
gösterdiğimiz, piyasada bili-
nen ve bizi belli bir seviyeye 
taşımış projeler yürüttük.

Türkiye’nin önemi artıyor 
lojistik merkez olarak, mev-
cut bölgesel konjonktürü 
düşündüğümüzde ekono-
mik, politik, ticari olarak 
baktığınızda Türkiye’yi, ne-
rede nasıl görüyorsunuz?

Türkiye’yi çok avantajlı 
görüyorum. Bizim için se-
vindirici olan şu, Türkiye’nin 
farkındalığı gerçekten arttı. 
Çok farklı çözümler suna-
biliyoruz, daha yaratıcıyız. 
Türkiye’nin artan önemini 
bizlerin de yaratıcı ve yeni-
likçi çözümlerle avantaj hali-
ne getirdiğini söyleyebilirim. 
Çok inovatif, dijital çözümler 
sunmaya başladık. Türkiye 
zaten geçmişten günümüze 
lojistik hub olma yolunda 
ilerliyordu. Son ekonomik, 
siyasi gelişmeler ve bölgesel 
anlaşmazlıklar da  aslında da-
ha çok avantaj yarattı. Türkiye 
bu avantajlı konumu da çok 
iyi değerlendiriyor. Sektör o-
larak da bu avantajlı konumu 
ortak faydaya dönüştürmek-
te çok başarılıyız. Gerçekten 
alanında tecrübeli, kendini 
geliştiren bir neslin geldiğini 
görüyorum ve bu sektörel ola-
rak mutluluk verici.

Türkiye’de kurulmuş bir 
şirket olarak baktığımızda 
dünyada 2 tane önemli ku-
ruluşun ortağı olmak nasıl 
bir sinerji yaratıyor iş yapış 
biçiminizde?

Mevcut durumda biraz yo-
ğun olduğumuzu söyleyebili-
rim. Çünkü DP World büyük 
hedefleri olan bir şirket ve 
zaten bu sebeple lojistik ala-
nında birçok satın alım yap-
tı, yani bizimle beraber bir-
çok şirketin yüzde 100 satın 
alımını gerçekleştirdi. Büyük 

hedefleri olan, vizyonu çok 
geniş olan bir şirket. Biz yak-
laşık 50 yıl ötesine bakarak 
ilerlemeye çalışıyoruz.

Unico da aynı şekilde sü-
rekli yatırımı ve gelişmeyi 
destekleyen, sürekli farklı 
çözümler sunan bir şirket. 
Mutlu bir yoğunluk içindeyiz 
çünkü Unico Türkiye olarak 
çok aktif bir süreçteyiz. İki 
tarafın da beklentileri var. Bir 
anlamda güzel çünkü sadece 
liman olarak var olan bir şir-
ket artık tamamen kapıdan 
kapıya lojistik servis sağlayıcı-
sı olmak istiyor. Bu bize güzel 
kapılar açıyor onu söyleyebi-
lirim. Unico Uzakdoğulu bir 
şirket olarak ve DP World 
Ortadoğu merkezli bir şirket 
olarak sergiledikleri sinerji ile 
çok farklı imkanlar sunuyor 

diyebilirim. İki uzak nokta-
nın Türkiye’de birleşiyor ol-
ması bize gerçekten avantaj 
sağlıyor. DP World’ün çok 
farklı ticaret ortakları, çok 
fazla global müşterileri var. 
Unico’nun da aynı şekilde. 

Her iki ortağımız da yatı-
rımlarımızı destekliyor. Biz 
sürekli yatırım, sürekli bü-
yüme ve gelişme odaklıyız, 
ama  merkez ofislerin bunu 
global alanda desteklemesi 
ve bu Türkiye yatırımlarının 
global anlamda tartışılması 
bizim için çok büyük avantaj. 
Bugün başka bir ülkede de 
şirketin ofisi olabilirdik ama 
Türkiye’de olmamız gerçekten  
çok önemli. Çünkü buna çok 
açıklar ve  birçok işte Türkiye 
pilot bölge olarak kullanılıyor.

Unico, Uzakdoğu hattı çok 
gelişmiş bir şirket, DP World 
ise o bölgelerde çok yeni sa-
yılır. Bu durum çok büyük 
avantaj yaratıyor. Orada da 
Unico’nun gücünü kullanarak 
birçok global müşteriye ulaş-
ma şansını yakalıyor. Onların 
hizmetleri ile bizim hizmet-
lerimizi müşteriye aynı anda 
sunuyor olmak müşteriye tek 
bir kontak noktası ve tek bir 
kanal üzerinden çözüm sağlı-
yor olmak heyecan verici.

ve BTK hattı her zaman sıkı-
şık. Bu denizyolu + demiryolu 
kombinasyonu Özbekistan, 
Kazakistan taşımalarında çok 
popüler ve faydalı bir çözüm 
oldu diyebilirim.

Unico’nun Türkiye ve bu coğ-
rafyada hedef kitlesi kim?

Türkiye’de çok güçlü inşaat 
şirketleri ile de çalışıyoruz. Bu 
bölgelerde aktif olarak Rus-
ya, Kazakistan, Özbekistan 
ithalatçı ülke konumunda. 
Türkiye’den çok fazla talep 
oluyor. FMCG dediğimiz 
hızlı kargoda kullandığımız 
kıyafetlerden, ütülerden, fırın-
lardan, inşaat malzemelerine 
kadar uzanan geniş bir ürün 
gamı var. Bunun yanı sıra Tür-
kiye biliyorsunuz bir transit  
merkezi. Mersin üzerinden 
Güneydoğu bölgesine çok faz-
la transit kargolar geliyor, biz 
bunların da demiryolu sevki-
yatlarını yapıyoruz. Transit 
yük taşımacılığı yapıyoruz, 
yani bu da Unico’nun temel 
taşlarından biri diyebiliriz. 
Bu anlamda demir-çelik, bo-
ru, inşaat, tekstil, yedek par-
ça, makine üreticileri ve ham 
madde üreticileri/kullanıcıları 
hedef kitlemizi oluşturur.

Intermodal taşımacılık kap-
samı en yaygın lojistik mode-
line dönüşüyor hızlı bir şekil-
de.Siz kendinizi bu modların 
neresinde görüyorsunuz?

Demiryolu + denizyolu 
olarak konteyner taşımacılığı, 
proje taşımacılığı da yapıyo-
ruz. Unico Hazar bölgesinde 
belli başlı Koreli yatırımcıla-
rın üstlenmiş olduğu birçok 
projeyi yönetti. Tek bir parça-
da 1 tondan 300 tona kadar , 
çok ağır veya çok geniş, gabari 
dışı dediğimiz yüklerin taşın-
masını kapsıyor bu hizmet. 
Bir projenin tamamıyla yöne-
tilmesinde yani kastım şu; bir 
projede yükler sadece bir böl-
geden gelmiyor. Çin, Kore, 
Avrupa  bu bölgelerin hepsin-
den taşımalar yapıyoruz. Bir 
projede en makul ve efektif 
rutları çalışıyor, tek bir taşıma 

Unico Türkiye Deniz ve Demiryolu ve Transit 
Taşımalarda Hizmet Ağını Genişletiyor
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Unico Logistics Türkiye Genel Müdürü Ç. Ezgi Malçok (sağda) 
Aysberg Basın Yayın San. Yayın Koordinatörü Necmi Çelik’in 

sorularını yanıtladı.

Lojistikte kadın üst yöneticilerin sayısı artıyor. Bu 
oran giderek kadınların lehine gelişiyor. Böyle bir ay-
rım yapmak pek sempatik olmasa da sektör erkek do-
minant iken  şimdi kadınların da öne geçtiği bir sektör 
haline dönüştü. Siz de güzel bir örneksiniz bu konuda..

Bundan yakın bir geleceğe kadar gerçekten erkek 
domine sektörken şu anda bizim liman bünyemizde 
de kendi şirketimizde de çok daha fazla kadın çalışan-
larımızın,  mavi yaka olsun beyaz yaka olsun kadın 
çalışanlarımızın sayısı arttı ve buna yönelik başka  
çalışmalarımız da  var. Sektörün de  artık bu işbö-

lümünü kabul etmeye başladığını görüyorum. Ben-
ce önemli bir yol kat ettik. Daha çok yolumuz var, 
ama daha iyiye gideceğini söyleyebilirim. Bunun 
öncülerinden olmak, kadın yönetici olmak aslında 
dünyanın neresinde olursanız olun bir anlamda zor. 
Ancak Türkiye özelinde ben özellikle sektörümüzde 
kadınları çok farklı alanlarda gördüğümü söyleyebi-
lirim. Sadece yönetici kademelerde değil, sahada da 
birçok alamda kadın görebilirsiniz. Sektör de bunu 
artık kabul ediyor, biz artık gerçekten varız, sektörün 
her alanında her kademesinde daha da çoğalıyoruz.

logitrans’a ilk kez katılıyor-
sunuz, izlenimleriniz nasıl? 

Fuar günlerimiz açıkçası 
beklentimizin üzerinde gitti. 
Daha önce ziyaretçi olarak 
katılmıştık, yurtdışı ofis-
lerimizden de gelmişlerdi. 
Aslında bu yıl ne olacağını 
görmek amacıyla katıldık. 
Beklentimizin çok çok üze-
rinde sonuçlar elde ettik. Ge-
nel olarak logitrans beklenti-
lerimizi karşıladı. 
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TÜRKIYE’NIN ilk özel tren işlet-
mecisi unvanına sahip olan Omsan 
Logistics, ‘yeşil taşımacılık” olarak 
nitelenen demiryolu taşımacılığın-
da geçen yıl Türkiye’de demiryolu ile 
gerçekleştirilen taşımalardaki payını 
yüzde 15’e çıkartarak özel firmalar 
içinde lider konuma geldi.

Son dönemde ‘yeşil taşımacılık’ 
olarak nitelendirilen demiryolu taşı-
macılığı alanında fark yaratan Om-
san Logistics’in, Türkiye’de tren iş-
letmeciliği yapabilmek için alınması 
zorunlu olan Demiryolu Emniyet 
Yönetim Sistemi (DEYS) belgesinin 
süresi 5 yıl daha uzatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
tarafından denetlenen DEYS, tüm 
demiryolu işletmecilerinin emniyet-
li çalışmasını sağlayan, tehlikelerin 
azaltılmasına, risklerin düşürülme-
sine yönelik önlemlerin sistematik 
olarak belirlenmesini ve buna göre 
kuralların, talimatların, süreçlerin 
devamlı takip edilerek revize edile-
bilmesini imkan tanıyan organizas-
yonel yapı olarak tanımlanıyor.

Omsan Logistics Genel Müdürü 
Cömert Varlık, lojistik sektörünün 
köklü oyuncularından birisi olarak, 
‘yeşil taşımacılık’ kavramının oda-
ğında bulunan demiryolu taşımacı-
lığını kendileri için stratejik büyüme 
alanı belirlediklerini hatırlattı. Var-
lık, Omsan Logistics’in son yıllarda 
demiryolu taşımacılığının hizmet 
portföyündeki ağırlığını giderek da-
ha da artırdıklarını belirterek, “Geç-
tiğimiz yıl Türkiye’de demiryolu ile 
yapılan toplam taşımaların yüzde 
15’ini gerçekleştirerek, demiryolu 
taşımacılığı yapan özel firmalar için-
de lider konuma yerleştik. Bugün 15 
adet lokomotif ve 400’den fazla va-
gondan oluşan filomuzla bu alanda 
müşterilerimize hizmet vermeye de-
vam ediyoruz” diye konuştu.

Tren taşımacılığı 
karbon salınımını azaltıyor

Özellikle AB Yeşil Mutabakatı ile 
son dönemde lojistik firmalarının 
hayata geçirdiği emisyon azaltımı-
na katkı sağlayan projelerin büyük 
önem kazandığını vurgulayan Cö-
mert Varlık, ‘Dijital Karbon Ayak 
İzi Hesaplama’ uygulaması aracılı-
ğıyla yapılan hesaplamalara göre, 
2021’de gerçekleştirdikleri operas-
yonlarda demiryolu hattı kullanımı 
ile 2 milyon 220 bin 154 ağacın den-
geleyebileceği karbon salımına eşde-
ğer tasarruf sağladıklarını ifade etti.

Gelecek dönemde özellikle ‘yeşil 
taşımacılık’ tarafında yatırımlarına 
hız vereceklerini kaydeden Varlık, 
“Türkiye’nin demiryolu tren işlet-
meciliği yetki belgesine sahip ilk 
özel tren işletmecisi unvanını taşıyo-
ruz. Aldığımız bu belgeyle daha da 
büyüyerek önümüzdeki yıllarda da 

demiryolu taşımacılığının yaygın-
laştırılmasına ve karbon emisyonu 
salınımının azaltılmasına önemli 
katkılarda bulunarak sürdürülebilir-
lik anlamında hem ülkemize hem de 
dünyaya fayda sağlamayı sürdürece-
ğiz” dedi.

DEYS sertifikası, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı tarafından 5 yıl-
lık sürelerde veriliyor. Bakanlığın 
yayınladığı ulusal / uluslararası 
yönetmelik ve prosedürlere uyum 
sağlayan firmalar DEYS sertifikası 
almaya hak kazanıyor. 

Omsan Logistics’in 
Tren İşletmeciliği Hakkı 
5 Yıl Daha Uzatıldı
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 UTİKAD, lojistik sektörünün 
2022 yılı değerlendirmesini ve 
dernek faaliyetlerini, 2023 yılı 
öngörülerini, 2022 taşımacı-
lık verileri ile UTİKAD Türk 
Lojistik Sektörü Araştırması 
sonuçlarını düzenlediği basın 
toplantısında paylaştı.

Toplantıya; UTİKAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Ayşem 
Ulusoy, Başkan Yardımcısı 
Emre Eldener, Barış Dillioğ-
lu, Bilgehan Engin, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Arkın Obdan, 
Caner Aydın, Cihan Yusufi, 
Cihan Özkal, İsmail Tekin, 
Mehmet Özal, Serdar Ayırt-
man, Serkan Eren, Yüksel Kah-
raman, UTİKAD İcra Kurulu 
Üyeleri ve basın mensupları 
katılım sağladı.

Açılış konuşmasında lojis-
tik sektörünün geride bırak-
tığı 2022 yılında hem küresel 
hem de bölge özelinde birçok 
sorunla mücadele ettiğini be-
lirten Başkan Ayşem Ulusoy, 
“Küresel ekonomideki durgun-
luk, artan enerji fiyatları, savaş 
nedeniyle ticaret rotalarındaki 
değişimler ve sınır kapılarında 
yaşanan uzun TIR kuyruk-
ları gibi hızlı şekilde çözüm 
üretilmesi gereken sorunları 
sektörümüzün çatı derneği 
olma bilinciyle etkin şekilde 
gündemimize aldık ve kamu 
nezdinde gerçekleştirdiğimiz 
görüşmelerde çözüm önerileri 
sunduk” dedi.

Ulusoy:  “Rekabet için 
güzergahlarımızı ve 

pazarlarımızı 
çeşitlendirmeliyiz”

Çin’in Bir Kuşak Bir Yol 
Projesi kapsamındaki Or-
ta Koridor ülkemiz üzerin-
den geçtiğini ve bu nedenle 
Türkiye’nin Avrupa ve Asya 
arasında bir köprü olduğunu 
vurgulayan Ayşem Ulusoy bu 
konumunun çok iyi değerlen-
dirilmesi gerektiğini belirtti. 
Ulusoy, Kuşak ve Yol Girişi-
minde Türkiye’nin konumu-

nun daha da güçlenmesi için 
birtakım yatırımların yapıl-
dığını bu yatırımlar arasında 
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 
hattı, İstanbul Havalimanı, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 
Marmaray ve liman yatırım-
larının bulunduğu tespitinin 
ardından Orta Koridor’da 
Türkiye’nin doğudan batıya 
kesintisiz erişimin sağlanması 
açısından kritik bir yere sahip 
olduğunu, pandemi döne-
minde ulaşım rotalarının ve 
pazarların çeşitlendirilmesi-
nin öneminin bir kez daha 
anlaşıldığını bu nedenle Orta 

Koridor güzergahında hedef-
lenen kapasiteye ulaşılması 
için öncelikle Türkiye’nin 
ardından komşu ülkelerin 
altyapı, gümrük ve mevzuat 
iyileştirilmeleri yapması ge-
rektiğini belirtti.

Ayşem Ulusoy, lojistiğe ge-
rekli önem arz edilmeden ih-
racatta hedeflenen büyümenin 
sağlanamayacağı tespitini ya-
parak 2023’te sektöre dair bek-
lentilerini dile getirdi. Ulusoy, 
“Lojistik sektörüne verilen teş-
vikler KOBİ’leri kapsayacak şe-
kilde iyi kurgulanmalı ve özel-
likle Avrupa Yeşil Mutabakatı 
gibi önemli bir gündem mad-
desi sektör olarak önümüzde 
dururken araç dönüşümleri 
gibi konularda teşviklerin tüm 
lojistik sektörünü kapsayacak 
şekilde ele alınması son derece 
önemli” diye konuştu. 

Ulusoy, şoför ihtiyacına ve 
hem mavi yaka hem de be-
yaz yaka istihdamına yönelik 
UTİKAD’ın önemli çalışma-
lar yapacağı bilgisini verdi. 
Bilgi çağının bittiğinin bece-
ri çağının başladığının altını 
çizen Başkan Ayşem Ulusoy, 
“2023 yılında yapılacak top-
lantılar serisi sektörün sivil 
toplum kuruluşlarının ortak 
görüşlerini ortaya koymasını 
sağlayacak. Böylece yapısal 
reformların gerçekleştirilmesi 

2022 Ocak-Eylül Taşımacılık 
Verileri, 2023 Yılı Beklenti-
leri ve Öngörüleri, 2023 İçin 
Planlanan UTİKAD Çalış-
maları hakkında basın men-
suplarını bilgilendirdi. UTİ-
KAD Türk Lojistik Sektörü 
Araştırması’ndan yola çıkılarak 
sektöre ilişkin yapılan yansıt-
malar vesilesiyle üye firmaların 
yetki belgeleri dağılımı, üye fir-
maların yetki belgesi sayıları ve 
istihdam edilen personel sayı-
larına dair bilgi veren Alperen 
Güler, UTİKAD Türk Lojistik 
Sektörü Araştırması sonuçla-
rına bakıldığında lojistik sek-
törünün genç ve dinamik bir 
yapıya sahip olduğu tespitinin 
yapılabileceğini söyledi.

Sunumunun devamında dış 
ticaret ve taşıma modlarında 
ağırlık bazında ve değer bazın-
da ihracat ve ithalat verilerine 
yer veren Alperen Güler, sek-

Özkal: “Orta Koridor’daki 
taşımaların büyük kısmı 

denizyoluna kaydı”
Küresel resesyona paralel 

olarak denizyolu taşımacılığın-
da navlunların pandemi öncesi 
seviyelere gelmesiyle Orta Ko-
ridor’daki taşımaların büyük 
kısmının bu moda kaydığının 
altını çizen UTİKAD Deniz 
Çalışma Grubu Başkanı Ci-
han Özkal konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Düşen denizyolu 

halinde ilerlemesi gerekirken 
trenlerin altyapı yetersizliği 
yüzünden parçalandığını bu 
yüzden transit süre avantajının 
kaybedildiğini söyledi. Özal, 
“Buna karşın bütün ambargo-
lara rağmen Rusya üzerinden 
geçen Kuzey Koridor’un so-
runsuz çalıştı. Biz hattı hızlı 
hareket ettirmeliyiz ki Çin de 
destekleyebilsin” dedi. 

Orta Koridor’da yaşanan 
sorunları verdiği bir örnekle 

amacıyla tüm paydaşlarımızla 
bir araya geleceğiz. Yuvarlak 
Masa Toplantıları’nın sonu-
cunda elde edeceğimiz çıktılara 
diğer STK’larla birlikte imza 
atarak kamuya daha güçlü sesle 
gitmeyi planlıyoruz” dedi. 

Güler: “Taşımacılık 
hizmetlerinde yüzde 

57,89’luk bir artış yaşandı”
UTİKAD Genel Müdürü 

Alperen Güler gerçekleştirdi-
ği sunumunda 2022 yılında 
öne çıkan gelişmeler, UTİ-
KAD Türk Lojistik Sektörü 
Araştırması’ndan elde edilen 
veriler, lojistik sektörünün 

törün büyüklüğüne dair şu ve-
rileri paylaştı; 2022 yılı kasım 
ayı sonu itibarıyla mal ithala-
tımız yaklaşık 331 milyar do-
lar, ihracatımız ise 231 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası verileri çerçevesinde 
Ocak-Ekim 2022 döneminde 
bir önceki yıl aynı döneme göre 
yaklaşık yüzde 52,92 artışla 76 
milyar dolar tutarında hizmet 
ihracatı gerçekleştirilmiştir. Ta-
şımacılık hizmetlerinde yüzde 
57,89’luk bir artış yaşandı, yük 
gelirleri ise 10 milyar 385 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti.

navlunuyla birlikte Orta Kori-
dor rekabet gücünü kaybetti. 
Rekabet koşulları denizyolu 
lehine döndü. Orta Koridor’da 
transit süreler çok daha uzun. 
Seferler 12-17 gün transit süre 
hedefiyle başlamıştı. İlk se-
ferler kamu yetkililerinin de 
katıldığı törenler eşliğinde ya-
pılınca, hedeflenen sürelere de 
ulaşıldı. Ancak bugün süreler 
bir aya çıkmış durumda.”

UTİKAD Havayolu Çalış-
ma Grubu Başkanı Mehmet 
Özal ise konuşmasında, blok 

anlatan UTİKAD Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Em-
re Eldener şöyle devam etti: 
“Denizyoluyla Çin’den ithalat 
yapan bir müşterimiz, ısrarla 
Çin-Türkiye arasında hizmet 
veren demiryolu hattını dene-
mek istediğini söyledi. Yaşanan 
sorunlar nedeniyle bu hatta 
taşıma süresi konusunda ke-
fil olamayacağımızı belirttik, 
acil olmayan yüklerle bu dene-
menin yapılması konusunda 
müşterilerimizi uyardık. 2-3 ay 
önce Çin’in Şian şehrinden iki 
konteyner yüklemesi yaptık. 
Ancak, Çin’den haftada bir çı-
kan blok tren iki kez iptal oldu. 
Arkasından farklı farklı yerler-
de yaşanan beklemeler nede-
niyle tren 48 günde gelebildi. 
Taşıma deniz navlunundan da 
daha pahalıya mal oldu. Bu 
noktada zaten çok ciddi bir ha-
yal kırıklığı var, bunun mutlaka 
çözülmesi gerekiyor.” 

UTİKAD Yönetim Ku-
rulu Üyesi Serdar Ayırtman 
ise, “ABD bu hattı yavaşlatma 
çabasında. Rusya-Ukrayna sa-
vaşı öncesinde ABD ile Çin 
arasındaki ticaret savaşları ha-
la devam ediyor. Bu koridorda 
yaşanan büyük resme bunu da 
koymak lazım. ABD, kendi pa-
zarına Çin mallarının erişimini 
önlemek istiyor. Orta Kori-
dor’daki seferler devam ediyor, 
ayrıca bu hat denizyoluna de-
ğil, havayoluna rakip” açıkla-
masını yaptı.

UTİKAD Lojistik Sektörünün 
2023 Beklentilerini Paylaştı 
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) düzenlediği basın 
toplantısında, lojistik sektörünün 2022 yılı değerlendirmesi ve 2023 yılı beklentilerini paylaştı. 

• Yetki belgesi sayılarında sadeleşmeye 
gidilmesi,

• Türkiye’nin lojistik altyapısını 
destekleyecek yatırımlar yapılması,

• Demiryolu ağının lojistik merkezlere 
bağlanmasını sağlayacak altyapı 
yatırımlarının yapılması,

• Demiryolu altyapısının güçlendirilmesi, 
kesintisiz taşımacılık yapılabilmesinin 
sağlanması,

• Transit taşımacılığın geliştirilmesi,

• Sektöre giriş şartlarının ve TİO 
yeterliliklerinin revize edilmesi.

• Endüstri 4.0 ve Blockchain teknolojisinin 
getirdiği olanakların sektöre 
adaptasyonunun sağlanması, dijital 
dünya için farkındalığın geliştirilmesi,

• Teknolojik yatırımlara ve dijital altyapıya 
destek verilmesi.

• 12. Kalkınma Planı’nın ulaştırma ve 
lojistik sektörü için pozitif ivme sağlaması,

• Yabancı yatırımların artması,

• Navlun seviyelerinin normalleşmesi,

• Sektörün yeşil dönüşümüne dair 
mevzuat ve uyum çalışmalarının yapılması, 

• E-ticaret ve e-ihracatın artması.

Lojistik Sektörünün 2023 Yılı Beklentileri

UTİKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayşem Ulusoy

UTİKAD Genel Müdürü 
Alperen Güler
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MARS Logistics Yönetim Kurulu 
Başkanı Garip Sahillioğlu, yaptığı 
açıklamada 2022 yılını 515 milyon 
Avro ciro ve yüzde 29 büyüme ile ka-
patacaklarını belirterek şunları söy-
ledi: “2022 yılında yüzde 10 büyüme 
hedeflemiştik, yılın sonunda yüzde 
29 ile hedefimizin üzerinde bir bü-
yüme gerçekleştirdik. 2023 yılında 
hedefimiz ise yüzde12 büyüme.”

Otomotiv sektöründe yaklaşık 
500, tekstilde ise 2 bin firma olmak 
üzere bütün sektörlerde toplamda 
yılda 8 bine yakın firmaya hizmet ver-
diklerini söyleyen Sahillioğlu, yurt 
içinde ve yurt dışındaki büyüme stra-
tejilerinin devam edeceğini belirtti.

2023’te de yatırımlar 
devam edecek

Türkiye’nin en genç ve en büyük 
filolarından biri olan 4 bin adet öz-
mal araçlık filo ile başta otomotiv, 
tekstil, perakende, inşaat, kozmetik, 
enerji olmak üzere dış ticaretin kilit 
sektörleri için komple/parsiyel itha-
lat ve ihracat karayolu taşımacılığı 
yapan Mars Logistics, 2023 yılında 
da filo yatırımlarına devam edecek. 
Şirket, geçen yıl yaptığı 60 milyon 
Avro’luk filo yatırımına ek ola-
rak 2023’te de yaklaşık 30 milyon 
Avro’luk fyatırım yapmayı planlıyor.

2022 yılında 90 adet özmal vago-
nu bünyesine katan Mars Logistics, 
bu yatırımı ile Türkiye’de üretilmiş 
ve tescillenmiş sahibine ait vagon-
lar ile Avrupa’ya ihracat yapan ilk 
firma olma özelliğini taşıyor. 2023 
yılında özmal vagon sayısını 180’e 
çıkarmayı hedeflediklerini belirten 
Sahillioğlu, Trieste-Halkalı-Avrupa 
arasındaki haftalık tren sefer sayıla-
rını da 42’ye yükselteceklerini ve de-
miryolu taşımacılığı için yeni rotalar 
eklemeyi planladıklarını söyledi.

Odak “sürdürülebilirlik”
“Sürdürülebilir taşıma modla-

rı yatırımlarımız ile intermodal ve 
demiryolu taşımalarımız sayesinde 
bir önceki yıla göre yüzde 61 emis-
yon tasarrufu ve karşılığı 1.6 milyon 
ağaca eş emisyonun salımını engelle-
dik” diyen Sahillioğlu, yeşil lojistik 
çalışmalarının ve sürdürülebilirlik 
çalışmalarının devam edeceğinin 
altını çizdi.

Hadımköy Lojistik Merkezi Çatı 
Üstü Güneş Enerji Santrali projesine 
de değinen Sahillioğlu, “Sürdürülebi-
lirlik, en çok odaklandığımız konu-
lardan biri. Hem taşıma modlarında 
hem de şirket içindeki her alanda do-
ğaya saygılı iş anlayışıyla hareket edi-
yoruz. Bu kapsamda sürdürdüğümüz 
atık yönetim faaliyetleri, yağmur suyu 
hasadı, evraksız ofis portalları dışın-
da geçtiğimiz senelerde hayata geçir-
diğimiz Hadımköy Lojistik Merkezi 
Çatı Üstü GES projemiz ile Mars’ın 
yurt içindeki tüm tesislerinin tüketti-

ği enerjiden daha fazla enerji ürettik. 
Bu sayede üretilen elektrikle; 2021 
yılında bin 472 ton CO2e, 2022 yı-
lında bin 516 ton CO2e emisyon ta-
sarrufu sağladık” dedi.

2022 yılında çalışan sayısını yüz-
de 32 artıran Mars Logistics, 2023 

yılında da bu sayıyı %10 oranında 
artırmayı planlıyor. 2020 yılında 
başlayan hibrit çalışma sistemine ek 
olarak 2022 yılında çalışanların iş-
özel hayat dengesini sağlamak adına 
esnek çalışma modelini de devreye 
alan Mars Logistics’in insan odaklı 

çalışma sistemi 2023 yılında da de-
vam edecek.

2021 yılında hayata geçirilen, 
TIR sürücülüğü mesleğine ilgi du-
yan ancak gerekli eğitim ve belgeleri 
olmayan gençlere açık olan Mars Sü-
rücü Akademisi’ne 2022 yılında 149 

kişi katıldı. Akademi, 2023 yılında 
da devam edecek. Sahillioğlu, “Cin-
siyet eşitliğini savunmaya Mars’ın 
her alanında olduğu gibi Mars Sürü-
cü Akademisi’nde de devam ediyor, 
kadın-erkek tüm adayları akademi-
mize katıyoruz” dedi.

Mars Logistics
2022’yi Yüzde 29 
Büyüme İle Kapattı
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hızlı taşımacılık hizmetleri 
sunuyoruz. Erişilebilir olmak 
amacıyla Türkiye’de İstanbul- 
Pendik, Yalova, Mersin ve 
İzmir olmak üzere 4 limanla 
Avrupa’nın Trieste, Séte, Mar-
silya ve Tunis limanları arasın-
da hizmet sunuyoruz. Tren se-
ferlerimiz ise Trieste - Wels / 
Trieste - Bettembourg / Tries-
te - Köln / Trieste-Nürnberg/ 
Sète - Calais ve Sète - Paris 
arasında gerçekleşiyor. 

DFDS Akdeniz İş Birimi 
bünyesinde hayata geçirilen 
demiryolu taşımacılığı birimi 
(BU Rail) ile müşterilerimiz, 
büyük bir avantajla mallarını 
Türkiye’deki terminallerimi-
ze bırakıp, Avrupa’daki varış 
noktalarından teslim alabili-
yor. Böylece müşterilerimiz, 
karayolu ve/veya diğer deniz 
taşıma modelleri ile yapılan 
taşımalarda mutlaka daha 
fazla ekipman yatırımı gere-
kirken, sunduğumuz inter-
modal taşımacılık hizmeti 
ile daha az ekipmanla daha 
efektif taşıma olanağına ka-
vuşuyor.

DFDS intermodal taşımacı-
lık hatlarıyla müşterilerine 
ne tür avantajlar sunuyor? 

DFDS Séte-Calais arasın-

AB’NİN, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsa-
mında açıkladığı Sürdürülebilir ve Akıllı 
Ulaşım Stratejisi incelendiğinde, kombine 
taşımacılığın geliştirilerek; sürdürülebilir ve 
yeşil ulaşım modlarının payının artırılması, 
yük taşımacılığında denizyolu-demiryolu 
kombine faaliyetlerinin geliştirilmesi  ve tüm 
taşıma modlarında sıfır emisyonlu araçların 
piyasaya sunulması hususlarını içermekte. 
Sürdürülebilir taşımacılığın önemli ayakların-
dan intermodal taşıma ise taşıma sistemleri-
nin daha etkin kullanımını sağlayan modlar 
arasındaki tamamlayıcılık ve entegrasyon 
düzeyinin kaliteli bir göstergesidir. Yapılan 
demiryolu yatırım ve altyapı uyumları, lojistik 
üsler ile deniz ve demiryollarına bağlantıları-
nın tamamlanması Türkiye’nin hem bölgesel 
konjonktürüne hizmet edecek hem de sürdü-
rülebilirlik konusunda önemli mesafeler kat 
edilmesini sağlayacak.

İntermodal taşımacılık ulaştırma sistemin-

de karbon azaltım hedefine yardımcı olacak 
en önemli mod. Karayolu yük taşıyıcılarının 
sayısındaki artış, trafik sıkışıklığını artırıyor 
ve buna bağlı gecikmelere yol açıyor. Tüm 
bu faktörler, nakliye şirketlerini malları daha 
uzun rotalarda taşımak için deniz, karayolu ve 
demiryollarının bir kombinasyonunu kullan-
maya zorluyor. Bu hem alıcıya hem de nakliye 
firmasına maliyetler açısından fayda sağlaya-
cak bir durum. Bu nedenle, birçok gönderici, 
tek bir taşıma modu yerine intermodal yük 
taşımacılığını tercih etmeye başladı.

Ülkelerin lojistiğinde en baskın mod olarak 
karayolu taşımacılığı öne planda olmaya de-
vam etse de 800 bin kilometre ve üzerindeki 
mesafeler için intermodal taşımacılık daha 
tasarruflu bir yöntem. Nakliye yönteminin 
güçlü yönlerini ve verimliliği optimize eden 
intermodal; yük elleçleme, hasar ve kayıpların 
azaltılmasına yardımcı olarak, yükün daha gü-
venli bir şekilde taşınmasını da sağlıyor.

DFDS Akdeniz İş Birimi, 
sürdürülebilirlik vizyonuyla 
çevresel ayak izini kademeli 
bir biçimde azaltarak 2050 
yılına kadar iklim nötr duru-
ma gelmeyi taahhüt ederken, 
hedefleri doğrultusunda yeni 
çözümler üretmeyi ve güçlü 
aksiyonlar almayı sürdürüyor. 
DFDS Akdeniz İş Birimi Sa-
tış, Pazarlama, İş Geliştirme 
ve Strateji Başkan Yardımcısı 
Fuat Pamukçu, “DFDS ola-
rak çevreci çözümler doğrul-
tusunda karbon emisyonla-
rını azaltmak için hem kısa 
hem de uzun vadeli eylemlere 
odaklanan 2 parçalı bir iklim 
stratejisi ile ilerliyoruz. 2030 
yılına kadar karbon (CO2) 

emisyonlarını yüzde 45 azalt-
mayı hedefliyoruz. Hedefimi-
ze paralel olarak intermodal 
çözümlerimizi de genişletme-
yi sürdüreceğiz” dedi.

DFDS müşterilerine inter-
modal taşımacılık konusun-
da nasıl çözümler sunuyor?

DFDS olarak Türk ihracat-
çıları ve karayolu taşımacılığı 
firmaları için dünya pazar-
larına ulaşmanın önemli bir 
alternatifini oluşturuyoruz. 
Intermodal taşımacılıkta RO-
RO ve demiryolu taşımacılı-
ğını kullanan bir şirket olarak 
Avrupa’nın Londra, Paris, 
Köln, Nürnberg gibi önem-
li iş merkezlerine çevreci ve 

Almanya’nın birçok şehrine 
demiryolu bağlantısı sağlı-
yoruz. RO-RO ve demiryo-
lunu birleştiren altyapımız 
yüklerin insan eli değmeden, 
zaman tasarrufu sağlayarak 
teslimat noktasına ulaştırıl-
masını sağlıyor.  

Yeşil mutabakatın taşıma 
modlarına getirdiği değişim 
ile artan intermodal taşımacı-
lığın geliştirilmesi için hangi 
adımların atılması gerekiyor?

DFDS olarak çevreci çö-
zümlere daha fazla odakla-
narak taşımacılık ağımızı 
genişletirken, demiryolu 
birimimizi büyütmeyi de o-
dağımıza aldık. Demiryolu 
taşımacılığına gerek çevreci 
gerekse güvenli bir yöntem 
olması dolayısıyla önem ve-
riyoruz. 2018’den bu yana 
haftalık tren seferlerimizi iki 
katına çıkardık. Daha hızlı, 
verimli operasyonlar için tek-
noloji ve inovasyona yatırım-
larımız devam ediyor.

DFDS olarak çevreci çö-
zümler doğrultusunda kar-
bon emisyonlarını azaltmak 
için hem kısa hem de uzun 
vadeli eylemlere odaklanan 
2 parçalı bir iklim stratejisi 
ile ilerliyoruz. Sürdürülebi-

lirlik vizyonumuz ile çevre-
sel ayak izlerimizi kademeli 
bir şekilde azaltarak 2050 yı-
lına kadar iklim nötr olmak 
için çalışıyoruz. 2030 yılına 
kadar karbon (CO2) emis-
yonlarını yüzde 45 azaltma-
yı hedefliyoruz. Hedefimize 
paralel olarak intermodal 
çözümlerimizi de genişlet-
meyi sürdüreceğiz.

Intermodal taşımacılığa yö-
nelik hedefleriniz neler?

DFDS Akdeniz İş Birimi 
operasyonları Türkiye’deki 
iş gücü ve ticaret potansiyeli 
göz önünde bulundurula-
rak İstanbul merkezli olarak 
yönetiliyor. Özellikle Türk 
ihracatçılarının dünya pazar-
larına açılma konusundaki 
başarıları ve azmi bizi RO-
RO ve demiryolu taşımacı-
lığını birleştiren intermodal 
altyapımıza daha fazla yatı-
rım yapmaya teşvik ediyor. 
2018’de 12 olan gemi sayımız 
bugün 20’ye ulaştı. Müşte-
rilerimizi dünya pazarlarına 
ulaştırmak için güvenli, hız-
lı, çevreci hizmetleri sunmak 
üzere yatırımlarımıza devam 
ediyoruz. Yeni rotalar araştı-
rıyor, hizmetlerimizi geliştir-
meye çalışıyoruz.

daki demiryolu taşımacılığı 
operasyonlarımıza, 2022 
yılının son aylarında Séte – 
Paris hattımızı da ekledik. 
DFDS olarak Séte’yi bir 
ulaşım merkezi yapma stra-
tejimizi hayata geçirmeye 
devam ediyoruz.

Fransa hattımız Türki-
ye’nin bütün bölgelerinde 
faaliyet gösteren uluslarara-
sı taşımacılık firmalarının 
Avrupa’da Fransa, İspanya, 
İngiltere, Portekiz ile Kuzey 
Afrika’da Fas ve Tunus pazar-
larına en hızlı ve güvenli şekil-
de ulaşmasını sağlıyor. 

Türkiye ile Fransa ve 
İngiltere’yi direkt ola-
rak bağlayan hattımızla 
Yalova’dan Londra’ya sadece 
6 günde taşımacılık gerçek-
leştiriyoruz. Bu hat Türkiye 
ile İngiltere arasında RO-
RO - tren - RO-RO hizmeti 
ile köprü vazifesi görüyor ve 
bu sayede ihracatçılarımıza 
İngiltere pazarında da daha 
hızlı ve sürdürülebilir reka-
bet imkânı yaratıyor. 

DFDS’in Trieste liman ter-
minalinden geçen tüm yük 
hacimlerinin yaklaşık yüz-
de 50’si bugün Avrupa’daki 
noktalara demiryolu ile taşı-
nıyor. Trieste Limanı’ndan 

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

Intermodal Taşımacılık 
Karbon Azaltım
Hedefine Yardımcı
Olacak En Önemli Mod

DFDS AKDENIZ IŞ BIRIMI KARBON EMISYONUNU 
2030 YILINA KADAR YÜZDE 45 AZALTMAYI HEDEFLIYOR

Birinci sayfadaki haberin devamı
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FAALİYETLERİNE 2014 
yılında başlayan Sarp Inter-
modal, kısa sürede lojistik 
sektöründe önemli bir konum 
elde ederken Türkiye’de inter-
modal taşımacılığın gelişme-
sinde ve tercih edilmesinde de 
başrol oynadı. Şirketin Genel 
Müdür Yardımcısı Gürkan 
Kayğınok, Sarp Intermodal’in 
ile geçen yılını ve 2023 hedef-
lerini, intermodal taşımacılı-
ğın gelişimini ve beklentilerini 
KargoHaber’e anlattı. Kay-
ğınok, “Cumhuriyetimizin 
100’üncü yılında hedeflerimi-
ze ulaşarak küresel intermodal 
taşımacılık şirketi konumu-
muzu daha da güçlendireceği-
mizi düşünüyoruz” dedi.

Sarp Intermodal, Türki-
ye’nin lider intermodal taşıma-
cılık şirketi olarak başta Avrupa 
olmak üzere Kuzey Afrika, Or-
ta Doğu ve Bağımsız Devletler 
Topluluğu ülkelerine intermo-
dal taşıma hizmetleri veriyor. 
Kayğınok, “Güvenli, çevreci 
taşıma ve sabit transit süreler 
sunduğumuz hizmetlerimi-
zi, küresel rekabet ortamında 
müşterilerimize avantaj sağ-
lamak üzerine kurguluyoruz. 
Geleneksel kara yolu taşıma-
larında yaşanan geçiş sorunu, 
trafik, hava şartları, sınır kapısı 

yoğunluğu gibi olumsuzlukları 
en aza indirerek teslimatlarda 
gecikmelerin önüne geçiyoruz. 
İhracat ve ithalat yapan şirket-
lere ekonomik, sürdürebilir ve 
çevreci bir taşıma modeli sun-
mak, hizmetlerimizin temel o-
dağında bulunuyor. Gerçekleş-
tirdiğimiz yatırımlar, taşımalar 
ve gelecek planlamalarımızla 
yüksek kalitede lojistik hizmet-
lerimizi sürdürüyoruz. Her yıl 
düzenli büyüme kaydediyoruz. 
Operasyonlarımızın büyük ço-
ğunluğunu özmal ekipmanları-
mızla yürütüyoruz” dedi.

Operasyonlarımızı 
en uygun navlunlar ve taşıma 

modlarıyla yürütüyoruz
Ekipman havuzları ve araç 

filoları her türlü yüke uygun 
olduğundan, sektör ayırt et-
meksizin hizmet verebildik-
lerini belirten Gürkan Kayğı-
nok , “Ağırlıklı olarak kimya 
& petrokimya, gıda, tekstil ve 
otomotiv sektörlerine yöne-
lik taşımalar yapıyoruz. Ürün 
bazında ise reçine, plastifiyan, 
toz, granül haldeki yükler ve 
yağ gibi likit ürünler taşıyoruz. 
Başta Avrupa olmak üzere Ku-
zey Afrika, Orta Doğu ve Türk 
Cumhuriyetleri’ni kapsayan 
geniş bir coğrafyada çözüm su-
nuyoruz.

Taşımalarımızı RO-RO ve 
demir yolu ağırlıklı gerçekleş-
tiriyoruz. Son teslimat nok-
talarına ulaşırken de karayolu 
ile entegre ederek esneklik 
sağlıyoruz. Müşterilerimizin 
tüm lojistik ihtiyaçlarını tek 
bir noktadan yönetmelerine 
imkân tanıyor, operasyonları-
mızı en ideal sürede, en uygun 
navlunlar ve taşıma modlarıyla 
yürütüyoruz” diye konuştu.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na 
uyum konusunda önemli ge-
lişmelerin yaşandığını belir-
ten Kayğınok  sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bu mutabakatın 
Avrupa ile ticaretimiz ve yeşil 
lojistik için hayati bir öneme 
sahip olduğu bilinci her geçen 
gün artıyor. 

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı tarafından yayımlanan 
Karayoluyla Taşınan Yüklerin 
Denizyoluna Aktarılmasının 
Desteklenmesi Hakkında Yö-
netmelik ile birlikte karayo-
lundaki yüklerin denizyolu 
ve RO-RO’ya kaydırılması 
çalışmaları da hız kazandı. Ül-
kemizde son yıllarda artan in-
termodal taşımaların payının, 
önümüzdeki dönemde daha 
da yükseleceğini düşünüyoruz. 
Böylece hem ihracatçılar hem 
de lojistik hizmet sağlayıcılar 

sınır kapılarındaki uzun TIR 
kuyruklarına takılmayacak, 
Avrupa’ya daha düşük karbon 
salımıyla ulaşılabilecek.

Bu durum, siparişlerin za-
manında ulaştırılabilmesi ve 
mevcut ticaretin devamlılığı 
açısından da kritik olduğun-
dan hem ihracatçılar hem de 
lojistik hizmet sağlayıcılar için 
büyük önem taşıyor. Çünkü 
zamanında teslim edilemeyen 
yükler, uluslararası ticaretin ve 
üretimin yavaşlamasına bazen 
de ihracatçının ceza ödemesine 
neden olabiliyor.”

Ekipman sayımızı yüzde 70 
düzeyinde artırdık

Hızlı başladıkları 2022 yı-
lını hedeflerinin üstünde ra-

kamlarla bitirdiklerinin altını 
çizen Kayğınok,  “Ekipman 
sayımızı son 1,5 yılda yüzde 
70 düzeyinde artırdık. Geçen 
yıl satın aldığımız bine yakın 
45’lik konteynerimizin önemli 
bir kısmını teslim aldık ve ta-
şıma operasyonlarımıza dâhil 
ettik. Bununla birlikte 100 a-
det Swap-Body, 50 adet tenteli 
dorse yatırımı gerçekleştirdik.

Ayrıca bu yıl bir ilke imza 
atarak 20’lik konteyner yatırı-
mı yaptık ve bu ekipmanlar ile 
intermodal taşımacılık hizmeti 
sunan ilk şirket olduk. 2022 yılı 
için belirlediğimiz 3 bin özmal 
konteyner hedefimize ulaştık. 
2025 sonuna kadar ise 6 bin 
konteynere ulaşmayı amaçlıyo-
ruz. 2021 yılını yaklaşık 55 bin 
taşımayla kapatarak bu alanda-
ki hedefimizi de yakaladık.

Konteyner alımının yanı sı-
ra çekici ve Isotank yatırımları 
da yaptık. Son olarak 50 adet 
çekiciyi filomuza kattık. Tümü 
ADR’li yük taşımaya uygun 

çekicilerimizi, özellikle likit ve 
kimyevi taşımalarda kullanıyo-
ruz. Geçen yıl Isotank taşıma-
larımızı da 2021’e kıyasla yüzde 
40 artırdık. Yılı 10 bin Isotank 
taşımasıyla kapattık” dedi.

Sürdürülebilir ve çevreye 
saygılı iş modeline çok önem 
verdiklerini ifade eden Gür-
kan Kayğınok  sözlerine şöyle 
devam etti: “Bu doğrultuda 
yatırımını gerçekleştirdiğimiz 
Volvo yüzde 100 elektrikli çe-
kiciler ile yine fark yaratarak 
Türkiye lojistik sektöründe 
bir ilke imza attık. Elektrik-
li çekicilerimizi bu yıl teslim 
alarak operasyonlarımıza dâhil 
edeceğiz. Böylece az olsa da 
kullandığımız kara yolu taşı-
malarında ortaya çıkan karbon 
salımını minimum seviyeye 
düşürmeyi hedefliyoruz. Cum-
huriyetimizin 100’üncü yılında 
hedeflerimize ulaşarak küresel 
intermodal taşımacılık şirketi 
konumumuzu daha da güçlen-
direceğimizi düşünüyoruz.”

SON YILLARDA ARTAN INTERMODALIN PAYI 
ÖNÜMÜZDEKI DÖNEMDE DAHA DA YÜKSELECEK

Sarp Intermodal Genel Müdür 
Yardımcısı Gürkan Kayğınok

yol haritasını belirlemesi, ın-
termodal taşımacılığın teşvik 
edilmesi, limanların demiryo-
lu bağlantılarının kurulması, 
araç dönüşümlerine yapılan 
yatırımlar başta olmak üzere 
dijitalleşmeye uyum sağlayacak 
nitelikli insan gücünün yetiş-
tirilmesi, alternatif yakıtların 
kullanımı atılacak adımlar ara-
sında sayılabilir.

pa Yeşil Mutabakatına uyum 
sağlayabilmesi için öncelikli 
olarak çevreci üretim yapan 
Avrupalı firmalarla rekabeti 
korumamız gerekir. Bunun için 
karbon sınır vergisinin Türkiye 
sanayisi üzerindeki muhtemel 
etkileri değerlendirilmeli ve 
yasal mevzuatlar oluşturulma-
lıdır. Sonrasında ise; Kamunun 
destek, teşvik ve yatırımlarla 

“AVRUPA’DA taşımacılık 
sektörünü Avrupa Yeşil Mu-
tabakatı çerçevesinde dü-
zenleyecek mevzuat gelişim 
aşamasında ancak ulaşılmak 
istenen hedefler belli. En 
büyük ihracat partnerimiz 
olan Avrupa’ya yaptığımız 
taşımalar açısından yeşil 
dönüşüm büyük önem arz 
etmektedir. Özel sektör ya-
tırımlarını bu alana kaydır-
maya başladı ancak büyük 
ölçekli firmaların yanında 
orta ve küçük ölçekli yatı-
rımcının da gereken hazırlı-
ğı yapması şart. 

AYM’ye uyum noktasın-
da sektörü düzenleyen mev-
zuat belirleyici olacaktır. Bu 
kapsamda 2022 yılının ma-
yıs ayında yayınlanan Kom-
bine Taşımacılık ve Yeşil Lo-
jistik yönetmeliği haricinde 
sektöre yönelik düzenleme 
henüz yapılmadı. 

Sektörümüzün Avru-

da hem de dış ticaretteki 
payının artırılması ve böy-
lelikle karayolu üzerindeki 
baskının azaltılması, do-
ğu-batı yönünde kesintisiz 
demiryolu taşımacılığının 
yapılabilmesi, OSB’lerin 
demiryolu ile limanlara 
bağlanması gerekmektedir.

Yapılan demiryolu ya-
tırımları ve altyapı uyum-
ları, lojistik üslerin deniz 
ve demiryollarına bağlan-
tılarının tamamlanması 
sayesinde Türkiye’nin 
hem bölgesel konjonktü-
rüne hizmet edecek hem 
de sürdürülebilirlik konu-
sunda önemli mesafeler 
kat etmiş olacağız.”

ran bir özellik mahiyetinde-
dir. Ancak ülkemizin lojistik 
sektöründeki performansının 
en üst seviyeye çıkarılabilmesi 
için intermodal taşımacılığın 
geliştirilmesi gerekmektedir. 
İntermodal taşımacılıkta iste-
nen düzeyde bir gelişim için 
demiryolunun karayoluna al-
ternatif bir taşıma moduna 
dönüştürülerek hem iç pazar-

Sürdürülebilir taşımacılığın 
önemli ayaklarından intermo-
dal taşıma ise taşıma sistemle-
rinin daha etkin kullanımını 
sağlayan türler arasındaki ta-
mamlayıcılık ve entegrasyon 
düzeyinin kaliteli bir göster-
gesidir. Türkiye’de küresel 
ölçekte ve kalitede sunulan 
lojistik faaliyetlerin kurumsal 
yapısı da Türkiye’yi öne çıka-

“LOJISTIK SEKTÖRÜNDEKI PERFORMANSININ 
EN ÜST SEVIYEYE ÇIKARILABILMESI IÇIN 
INTERMODAL TAŞIMACILIĞIN GELIŞTIRILMESI ŞART”

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Ayşem Ulusoy: 
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gelişmeydi. Kargoların akıllı 
sistemler yoluyla hatlarına 
ayrılması, neredeyse hiçbir in-
san müdahalesi olmadan bir 
kamyondan diğerine kargo-
ların sevk edilmesi, otomatik 
ölçüm tartım sistemleri hayal 
gibi bir şeydi. Bugüne geldiği-
mizde ise tüm bu gelişmeler 
bizim için birer standart ha-
line geldi.

Bugüne kadar yaptığımız 
teknoloji yatırımlarının bü-
yük çoğunluğu müşterileri-
miz tarafından görünmesi 
pek mümkün olmayan alan-
lardaydı. Örneğin otomas-
yonlu bir aktarma merkezi-
miz var saatte 30 bin kargoyu 
bir araçtan diğer araca yükle-
yebiliyor, muazzam bir hızla 
binlerce kargoyu hatlarına 
ayrıştırabiliyor ancak bu tek-
nolojiyi müşterilerimiz haya-

2023 senesinde de artıracağı-
nı vurgulayan Halil Özendi, 
EvoLog’un artan taleplerin 
karşılanması için gerekli yatı-
rım hazırlıklarını tamamladı-
ğının ve pazardaki liderliğini 
sürdüreceğinin altını çizdi. 

Rusya pazarına hızlı bir 
giriş yaptıklarını söyleyen 
Özendi konuşmasına şöyle 
devam etti: “EvoLog’un trans-
fer merkezi ve antreposunda 
bu operasyon için kapasite 
ayırdık ve hızlı bir şekilde alt 
yapıyı tamamladık. Parsiyel 
taşımacılık için tüm enstrü-
manlar, yıllardır parsiyel kara-
yolu taşımacılığında sektör li-
derlerinden olan şirketimizin 
elimizdeydi.  Gelen talepler 
her geçen gün artmakta. Ser-
vis kalitemizle ve başladığımız 
günden beri sürekliliği savun-
duğumuz haftalık servisimiz-

TÜRKİYE’NİN ilk özel 
kargo şirketi Yurtiçi Kargo, 
2022’nin son günlerinde 
Türkiye’de uzun süredir bir 
hayal olan dronelu kargo 
teslimatını gerçekleştirdi. 
Ankara’da gerçekleşen uçuş, 
çevredekilerin meraklı bakış-
ları altında dakikalar içerisin-
de tamamlandı.

Kumanda ile yönlendiri-
len dronelardan farklı olarak, 
hiçbir pilota ihtiyaç duyma-
yan Yurtiçi Kargo Drone’u 
kendine özel dolaplar ara-
sında uçuş gerçekleştiriyor. 
Gönderici kurye, kargosunu 
dolaba zimmetledikten daki-
kalar sonra yüksek kaldırma 
kapasiteli otonom bir drone 
dolaba gelip kargoyu teslim 
alıyor ve gideceği noktada 
bulunan akıllı dolaplara tes-
limatı gerçekleştiriyor. Alıcı 
müşteri ise kendisine gelen 
bir SMS ile şifresini alıyor ve 
drone’nun indiği dolaptan 
kargosunu teslim alabiliyor.

Yurtiçi Kargo’nn Otonom 
kargo İHA’ları 5 kiloya ka-
dar 25x25x15 ölçülerinde 
bir kargoyu taşıyabiliyor ve 
-20 ile 50 derece sıcaklıklarda 
hizmet verebiliyor.

“2023 bizim için
otonom yılı olacak”

Ankara Bağlıca’da gerçek-
leştirilen otonom drone’lu 
kargo teslimatı sonrasında 
açıklama yapan Yurtiçi Kargo 
Genel Müdürü Fatih Önyol, 

GENÇ ve dinamik kadrosu ile 
lojistik sektöründe sürekli bü-
yüyen ve Avrupa trafiklerinin 
en önemli oyuncularından biri 
haline gelen EvoLog, Rusya pa-
zarında kapasitesini artırıyor.  
Geçtiğimiz yıl alt yapı çalışma-
larını tamamlayarak Rusya No-
vorossiysk Limanı’na parsiyel 
konteyner taşıma servisi başla-
tan EvoLog, 2023’te Rusya’nın 
bir diğer limanı olan St. Peters-
burg için de parsiyel servisini 
devreye almayı amaçlıyor. 

Rusya pazarı için başlatı-
lan parsiyel konteyner ihracat 
hizmetine yönelik bilgi veren 
EvoLog Genel Müdürü Ha-
lil Özendi, “Rusya limanları 
uzun yıllardır düzenli servis 
ağımızın içinde yer alan bir 
bölge.  Geçen sene şubat ayı 
sonunda başlayan durumun, 
mevcuttaki talebi arttıracağı-

“2023 yılı Yurtiçi Kargo’da 
otonom teknolojiler yılı ola-
cak.” dedi.

“Bugün gururlu bir gün 
yaşıyoruz çünkü gerçekten 
zor bir projeyi kolaylıkla ha-
yata geçirmiş durumdayız. 
Otonom kargo dronelarımız 
artık gökyüzünde. Bu gelişme 
Yurtiçi Kargo’nun 40 yıllık 
tecrübesinin eriştiği noktayı 
göstermesi bakımından çok 
önemli. Biz kargo droneları 
ile ilgili tüm yatırımlarımızı 
yapmaya başladık. Bundan 
sonra devletimizin konu ile il-
gili hayata geçireceği regülas-
yonları bekleyeceğiz. Sürecin 
son kullanıcıya hizmet verme 
noktası yasal olarak mümkün 
olduğunda biz hazır olacağız.   

Geçtiğimiz yıllarda oto-
masyonlu aktarma merkezle-
ri, sektör için çok büyük bir 

nı öngörmüştük. Oradaki en 
büyük açık Türkiye’den birçok 
limana olan parsiyel kontey-
ner taşımacılığının bu bölgeye 
daha önce hiç denenmemiş 
olmasıydı. Bunun en büyük 
nedeni karayolu ile bu hizme-
tin sağlanması ve gümrüksel 
anlamda karşılaşılabilecek 
zorluklardı. Ancak şartlar ka-
rayolu ticaretini güçleştirdi ve 
bu da denizyoluna olan talebi 
hem maliyet hem transit süre 
avantajı göz önünde bulundu-
rarak artırtırdı. Biz de bölge-
deki acente gücümüz ve pazar 
bilgimizle denizyolunda yük-
sek hacimler yakaladık” dedi. 

“Her geçen gün 
ihracatçı şirketlerden gelen 

talep artıyor”
Konumu ve ticari ilişkile-

ri gereği Türkiye’nin Rusya 
ticaretinde oynadığı rolün 

farkındalık oluşturacağız hem 
de geleceğin dünyasına şimdi-
den hazırlanmış olacağız.

Otonom kargo robotları
Projelerimizden biri de 

yerli üreticilerle çalışmaları-
mızı hızlandırdığımız kargo 
robotları üzerine olacak. Pla-
zalarda asansörlerle entegre 
edilebilen, iş emirlerini inter-
net üzerinden alabilen oto-
nom robotlarımızla özellikle 
iş merkezlerinde muhaberat 
departmanlarının üzerindeki 
yükü azaltacağız.

Otonom forkliftler
Her gün yüzbinlerce kar-

gonun, şube araçlarından hat 
araçlarına yüklediği aktarma 
merkezlerimizde teknoloji 
kullanımının artırılması için 
çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz. Geçtiğimiz yıl saatlik işle-
me kapasitesiyle Türkiye’nin 
en büyük otomasyonlu aktar-
ma merkezini Haramidere’de 

inşa etmiş, daha sonra 
4 aktarma merkezi-
mizde daha dönü-
şümü başlatmıştık.

Şimdi ise 
aktarma mer-
kezlerimizde 
i ş l e y i ş i m i z i 
hızlandıracak 

bir projeyi da-
ha hayata geçi-
riyoruz. Sistem-
lerimize dahil 
edeceğimiz oto-
nom forkliftler 

masraflar konusunda da hem 
maliyet hem zaman avantajı 
sağlamaktayız. Rusya bölge-
sinde uzman acentelerle olan 
işbirliğimiz de tercih edilme 
nedenlerimizden bir diğeri. 
Rusya’da kısa sürede, deniz-
yolu taşımacılığındaki toplam 
hacmimizin üçte birine ulaş-
tık. 2023’te 10bin TEU’luk 
bir hacme ulaşmak bizim için 
sürpriz olmaz” diye konuştu. 
“Doğu’daki ilk yatırımımız 
EvoLog Azerbaycan MMC”

EvoLog Azerbaycan 
MMC’nin, Türkiye ve tüm 
dünyadan, Azerbaycan’a olan 
taşıma talepleri için hızlı bir 
başlangıç yaptığını ifade eden 
Halil Özendi şunları söyledi: 
“Haziran ayında açtığımız 

ile onlarca ağır kargo hiçbir 
insan müdahalesi olmadan 
araçlara yüklenebilecek.

İnsansız Kargo Araçları
Yine 2023 yılında otonom 

drone projemizle başlattı-
ğımız insansız kargo araçla-
rımızın arasına bir de kara 
aracı entegre edeceğiz. Bu 
sayede drone ile kargo dola-
bına teslim edilen bir kargo 
insansız kara aracı ile dolap-
tan teslim alınıp, bir plazaya 
getirilebilecek. Bu plazada 
görev yapan Yurtiçi Kargo 
robotu ilgili kargoyu insansız 
kara aracımızdan alıp alıcısı-
na teslim edebilecek.
“Havada, karada her yerde 

otonom sistemlerimizi 
göreceksiniz” 

Özetle 2023 yılı, teknoloji 
sistemlerine ve otonom pro-
jelere yatırım yaptığımız bir 
yıl olacak. Havada, karada, 
her yerde otonom sistemleri-
mizi göreceksiniz. Bu tekno-
loji yatırımlarımızı da yerli 
şirketlerle hayata geçirmeye 
de dikkat ediyoruz. Örneğin 
Otonom Kargo Droneları 
projemizde bir Türk firması 
olan DeliveryOne ile çalışı-
yoruz” dedi.

Yurtiçi Kargo’nun yenilikçi 
projeleri hakkında bilgi veren 
Önyol, “Ayrıca önümüzdeki 
yıl müşteri deneyimini daha 
da iyileştirmek için yenilikçi 
çağrı merkezi modellerimizi 
de devreye alacağız” dedi.

Azerbaycan MMC yurtdı-
şındaki beşinci yatırımımız, 
doğudaki ilk kapımız.  ‘Mik-
ro İhracat’ yükleri dahil, tüm 
taşıma modlarında hizmet 
veren deneyimli ekibimizde 
özel bir gümrük müşaviri de 
bulunuyor. Potansiyeline çok 
inandığımız EvoLog Azer-
baycan MMC’nin, diğer Türk 
Devletlerine yapacağımız ya-
tırımların öncüsü olmasını 
hedefliyoruz. 2023 yılında en 
azından bir Türk Devletine 
daha yatırım yapmayı plan-
lıyoruz. Yatırımın çerçevesi 
daha önceki şirketlerimiz gibi 
tüm taşıma modlarında ak-
tif olacak, sadece Türkiye ile 
değil tüm dünya ile yapılacak 
ticarete hizmet verecek.”

tının içinde göremez. Sadece 
kalitemizle hissedebilir. Hı-
zımızla hissedebilir. Tecrübe-
mizle hissedebilir.

Ancak bugünden sonra 
yapacağımız teknoloji yatı-
rımları artık müşterilerimizin 
net bir şekilde göreceği, yaşa-
yacağı alanlarda olacak. Bu yıl 
hayata geçireceğimiz projeleri 
belirtmek gerekirse;

0 Emisyonlu 
Yeşil Şube 

projesi
Yeşil Şube pro-

jesi kapsamında be-
lirlediğimiz şubeler, tüm 
elektriğini güneş enerjisinden 
ürete, tamamen elektrikli 
araçlarla kargo dağıtımı 
yapan konsept şubeler 
açacağız. Bu birimlerimiz 
sayesinde temiz enerji ala-
nında hem toplumda bir 

le hem transit hem standart 
ihracat yüklemeleri için müş-
terilerimizin ilk tercihiyiz.”

Haftalık olarak hem transit 
hem ihracat yüklemeleri için 
parsiyel konteyner hizmeti 
servisi verdiklerini kaydeden 
Özendi, “Rusya pazarı için 
başlattığımız parsiyel kon-
teyner ihracat hizmetimiz 
bölge açısından önemli bir 
ürün haline geldi. Bu üründe 
ihracatçının talebine göre ka-
pıdan- kapıya hizmet verebili-
yoruz. Isı kontrollü konteyner 
taşımalarına da talep gün geç-
tikçe artıyor.  Servisimizin sü-
rekliliği ve transit yüklemeler 
konusundaki uzmanlığımız i-
le müşterilerimize sadece nav-
lun değil oluşabilecek diğer 

Yurtiçi Kargo’dan İlk Drone Kargo Teslimatı

Türkiye’de kargo taşımacılığı alanında bir ilke imza atıldı. Yurtiçi 
Kargo, otonom bir drone ile Türkiye’nin ilk kargo teslimatını 
gerçekleştirdi. Ankara Bağlıca’da gerçekleştirilen uçuş ve teslimat, 
bir ilk olarak kayıtlara geçti.  

EvoLog Lojistik’in
Denizyolu Taşımacılık
Hacminin Üçte Biri Rusya’dan
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‘LOJİSTİĞİN Arkasındaki Güç’ 
mottosu ile lojistik sektöründe öncü 
yatırımlar yapan Arkas Lojistik’in 
bir yıl önce ‘Dijital hızda taşımacı-
lık’ hedefiyle faaliyete geçirdiği on-
line platform Shipeedy, yeni arayüzü 
ile parsiyel lojistik hizmetinde hem 
ihracatçı hem de ithalatçı şirketler 
için daha hızlı ve daha kolay hizme-
tin adresi olmaya devam ediyor.

Yenilenen Shipeedy.com başta 
KOBİ’ler olmak üzere ihracatçı ve 
ithalatçı şirketlere kapıdan kapıya 
ve limandan limana ihtiyaca göre 
hızlı, esnek taşıma çözümleri su-
nuyor. www.shipeedy.com’un yeni 
versiyonunda data analitiği altyapısı 
kullanılarak müşterilerin talepleri ve 
istekleri veri halinde işlenerek ihti-
yaçları analiz edildi.

Türkiye’nin dış ticaretini destek-
leyecek, KOBİ’lerin büyümesine 
katkı sunacak Shipeedy.com, şir-
ketlerin daha kaliteli, kolay, ucuz ve 

GENEL Transport, Great Place to 
Work® ‘ün gerçekleştirdiği çalışan 
deneyimi anketi neticesinde Great 
Place To Work® Sertifikası™ almaya 
hak kazandı.

Kurum kültürü ve çalışan deneyi-
mi alanında gerçekleştirdiği küresel 
ölçekli çalışmalarla dünyanın önde ge-
len bağımsız değerlendirme kuruluşla-
rından biri olan Great Place to Work® 
Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen 
araştırmaya bu yıl ilk kez katılan Ge-
nel Transport, çalışanları tarafından 
“Harika Bir İş Yeri” olarak değerlen-
dirilerek Great Place To Work® Serti-
fikası™ almaya layık görüldü.

Genel Transport CEO’su Turgut 
Erkeskin, “Anketteki ilk yılımızda 
çalışanlarımızın yaptıkları olumlu 
değerlendirmelerle Great Place to 
Work® Sertifikası™ aldığımız için gu-
rurluyuz. Çalışanlarımızın iş yerinde 
kendilerini mutlu hissetmeleri, işleri-
ni severek yapabilmeleri ve yaptıkları 
işle gurur duymaları bizim için çok 
değerli. Bir iş yerinin başarılı olması 
için en önemli unsurlardan birinin 
insan kaynağına yatırım olduğuna i-
nanıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde 
bu başarımızı sürdürülebilir kılmak 
ve daha ileri seviyeye taşımak için ça-
lışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

dijital hizmet almasını sağlayacak. 
Yeni versiyonla müşteriler kullanıcı 
dostu bir arayüzle hızlı bir şekilde 
7/24 online fiyat alabilecek ve hiz-
met talebinde bulunabilecek. Plat-
formda ayrıca müşteri ve bölge bazlı 
özel kampanyalar da düzenlenecek.

Mevcut ve yeni müşterilerinin 
ihtiyaçlarına yönelik özelleştiril-
miş hizmetler sunacak platfor-
mun mobil kullanıcı deneyimi 
dünya genelinde giderek artan 
mobilite ihtiyaçlarına paralel ola-
rak iyileştirildi. 

Yenilenen versiyon sayesinde 
bir konteyneri dolduramayacak 
büyüklükteki koli, palet, çuval gi-
bi parsiyel yükler dijital platform 
Shipeedy.com üzerinden uzman 
ekiplerce daha kolay ve daha hızlı 
bir şekilde ulaştırılacak.

Kullanıcı deneyiminin iyileşti-
rilmesi, görsel tasarımı ve yazılımı 
Arkas Lojistik Ar-Ge merkezi ta-
rafından geliştirilip projelendirilen 
Shipeedy.com’un yeni versiyonu 
tüm süreçleri online takip edebilme 
imkânı da sunuyor.

Shipeedy’nin Yeni Yüzü 
İhracatçı ve İthalatçının 
Yüzünü Güldürecek

Genel
Transport 
‘Great Place
To Work’ 
Sertifikası 
Aldı



LİMAN

16
OCAK 2023

için gümrük beyannamesi ve-
rilmesi durumunda gümrük 
işlemlerinin bitirilmesine iliş-
kin bir süre kısıtlaması bulun-
madığından konuya ilişkin 
düzenleme yapılarak sürelere 
netlik kazandırıldı.

Mevcut geçici depolama 
yeri açma koşullarının liman-
lardaki ihtiyacı karşılayama-
ması ve ekonomik yönden ye-
ni geçici depolama yerlerine 
ihtiyaç duyulması nedeniyle 
buralarda ihtiyaç durumuna 
göre yeni kriterler belirlene-
rek, uygun işleticilere bu yer-
leri açma imkanı sağlandı.

Geçici depolama işleticile-
rince tutulan stok kayıtları ile 
antrepo stok kayıtları uyumlu 
hale getirildi. Ayrıca, geçici 
depolama yeri işleticilerince 
tutulan stok kayıtlarının uy-
gun şekilde güncellenmemesi 

IC Karasu Limanı bu yıl 6. 
yaşını kutluyor. Liman, işlet-
meye geçtiği 2017 yılından 
itibaren birçok farklı yüke 
ve müşteriye hizmet vererek, 
geniş hinterlandı ile ülke eko-
nomisine yaklaşık 8,97 mil-
yar dolar ticaret hacmi sağla-
dı. Karasu Limanı, 5 kıtadaki 
40’tan fazla ülkeyle olan tica-
reti ile Türkiye ekonomisinde 
önemli bir rol üstlendi.  İlk 
yıllar sadece genel kargo yük-
lerine hizmet veren liman, 
yük grafiğini her yıl yukarı 
yönlü artırdı. Farklı yükle-
re hizmet verebilmek adına 
2019 yılında başlatılan RO-
RO seferleri ile Karasu Lima-
nı, özellikle Ukrayna, Rusya 
ve Türk Cumhuriyetleri’ne 
alternatif bir çıkış kapısı ola-
rak ciddi bir cazibe merkezi 
haline geldi. 

IC Karasu Liman Mü-
dürü Gökçen Erdem, Kara-
su Limanı’nın 6 yıldır yük 

YÖNETMELİKLE, itha-
latta KDV matrahına dahil 
edilmesi gereken ancak tutarı 
kesinleşmeyen matrah unsur-
larının beyanıyla yaşanan so-
runların giderilmesi ve vergiye 
gönüllü uyumun artırılması 
hedefleniyor. Bu kapsamda 
söz konusu matrah unsurla-
rının istisnai kıymetle beyan 
edilebilmesine imkan tanındı.

Düzenlemeyle antrepo be-
yannamesi ve eki belgelerin 
tamamen elektronik sistemde 
işlem görebilmesi mümkün 
hale geldi.

Kapsamlı teminat uygu-
lamasına ilişkin işlemlerin, 
daha hızlı ve etkin bir şe-
kilde gerçekleştirilmesi ve 
merkez idarede yaşanan iş 
yoğunluğunun önüne geçi-
lebilmesi için kapsamlı te-
minat uygulamasına ilişkin 

işlemler yetkili bölge mü-
dürlüklerine devredildi.

Şartlı muafiyet sisteminin 
kullanıldığı dahilde işleme 
rejiminde izin sahibi yüküm-
lülerin, ihracat taahhütlerinin 
kapatılması için gümrük ida-
relerine en geç hangi tarihte 
başvuruda bulunabileceğine 
ilişkin Dahilde İşleme Rejimi 
Tebliği’nde yapılan son dü-
zenlemeler birbiriyle uyumlu 
hale getirildi.

Serbest bölgelerdeki eşya 

durumunda, bir yandan gele-
cekte doğması muhtemel fark 
vergilere karşılık teminat alın-
maya devam edilmesi, diğer 
yandan kıymet araştırma süre-
cinin uzun sürmesi sebebiyle 
muhtemel para cezalarına iliş-

nayi kollarına, Türkiye eko-
nomisine hemen her alanda 
çok yönlü katkılar sağlayan 
IC Karasu Limanı bugüne 
kadar olduğu gibi bundan 
sonra da Türkiye’nin ekono-
mik gelişimine güç vermeye 
devam edecek” dedi. 

“Karasu Limanı’nı 
Avrupa’ya açılan yeni bir 
kapı haline getireceğiz”
Karasu Limanı’nı “lojistik 

merkez” haline getirmeyi 
hedeflediklerini vurgulayan 
Gökçen Erdem, “Liman te-
sisi olan Karasu Limanı’nın 
önemli konum avantajını 
da kullanarak, limanı Ka-
radeniz ülkeleri ile birlikte 
Avrupa’ya açılan yeni bir 
kapı haline getireceğiz. Böl-
genin gelişmiş sanayisine 
destek verebilmek için yeni 
yatırımlar ile büyüyeceğiz. 
Gelecekteki hedeflerimizin 
gerçekleştirilebilmesi adı-
na bugünden limanımızın 

kin teminatın istenilmemesi 
ve bu sayede uygulamada ya-
şanan sorunların giderilmesi 
amaçlandı. Yönetmeliğin bazı 
maddeleri yayımı tarihinde, 
bazıları da 60 gün sonra yü-
rürlüğe girecek.

kapasitesinin artırılabilme-
sine yönelik planlamalara 
başladık. Özellikle Sakarya-
Karasu arasında Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı’nca 
yapımı planlanan demir-
yolu hattının da devreye 
girmesi ile büyüme ivmesi-
nin çok daha hızlı olacağını 
düşünüyoruz. Kendimizi 
gelecek 10 yıla hazırlamak 
adına, demiryolu bağlantısı, 
demiryolu yük istasyonu, 
kapasite artırımına yöne-
lik tamamlayıcı altyapılar, 
Liman sahasının genişletil-
mesi, ilave rıhtımlar, açık ve 
kapalı depolama sahaları, si-
lolar ve aktarma merkezleri, 
sıvı yük depolama için tank 
çiftlikleri, ilave RO-RO rıh-
tımları ve tır park sahaları, 
tüm bunları destekleyecek 
ekipmanlar ile hizmet bina-
larının yapımlarına yönelik 
hazırlıklarımızı ve planları-
mızı şimdiden yapıyoruz” 
diye konuştu. 

Karasu Limanı’ndan Rus-
ya Federasyonu’nun Novo-
rossiysk ve Tuapse limanına 
düzenli Ro/Pax seferleri 
başlatıldı. 2023 Romanya/
Köstence seferleri de başla-
tılacak. IC Karasu Limanı, 
yıllık 1 milyon 500 bin ton 
genel kargo / dökme yük ve 
110 bin adet RO-RO ve 50 
bin TEU konteyner yük ka-
pasitesine sahip.

durumunda uygulanacak ce-
zai işlem belirlendi.

Antrepolara yatırım izni 
verilirken yapılacak değer-
lendirmelerde esas alınan 
anonim ve limitet şirketlerin 
ödenmiş sermaye tutarları, 
mevcut ekonomik konjonk-
tür içinde çok düşük kaldı-
ğından ödenmiş sermaye tu-
tarları yeniden düzenlenerek 
günün şartlarıyla uyumlu 
hale getirildi.

Yetkilendirilmiş gümrük 
müşavirlerince stajyer çalıştı-
rılabilmesine imkan sağlandı. 
Yetkilendirilmiş gümrük mü-
şavirlerinin yanında çalışan 
stajyerlerin çalışma süreleri-
nin kanunda belirtilen staj 
süresinden sayılması yönünde 
de düzenleme yapıldı.

Kıymet araştırmasına konu 
eşyanın çekilmek istenilmesi 

grafiğini sürekli yukarıya 
taşıdığını, ithalat ve ihracat-
çı firmalar için talep gören, 
çözüm ortağı olan bir cazi-
be merkezi haline geldiğini 
söyledi. Erdem, “RO-RO se-
ferlerine talebin artması ile 
RO-RO sayılarında hızlı bir 
yükseliş grafiği yakaladık. 
2021 yılında Ukrayna’ya 
yapılan RO-RO seferleri ile 
yıllık 50 bin adede ulaşarak 
tarihi bir başarıya imza at-
tık. 2022 yılının ilk 2 ayında 
talep artışları ile yoğun ope-
rasyonlar devam ederken, 
Rusya-Ukrayna savaşının 
başlamasıyla özellikle RO-
RO yüklerinde durma ya-
şanmasına rağmen, alterna-
tif çözümler ile bu alandaki 
kayıpları telafi ettik. Genel 
kargo yüklerinde ise fark-
lı müşteri potansiyellerini 
değerlendirerek 1 milyon 
265 bin ton ile rekor tonaja 
ulaştık. Tarımdan tüm sa-

Liman İşleticileri Geçici
Depolama Yeri Açabilecek

Türkiye Deniz
Ticaret Filosu İle 
Dünyada 14’üncü
Sıraya Yükseldi

Karadeniz’in Yeni Ticaret Merkezi 
Karasu Limanı 6 Yaşında

Ticaret Bakanlığı 
tarafından 
hazırlanan Gümrük 
Yönetmeliği’nde 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik, 
Resmi Gazete’de 
yayımlandı.  

ULAŞTIRMA ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğ-
lu, denizcilik sektörü ile 
ilgili açıklama yaptı. Ulaşı-
mın her modunda olduğu 
gibi denizcilik sektöründe 
de yatırımların hızla devam 
ettiğini, bu yatırımların kar-
şılığını almaktan da gurur 
duyduklarını kaydeden Ka-
raismailoğlu, “2012 yılın-
dan itibaren azalma eğilimi-
ne giren 1000 groston (GT) 
ve üzeri Türk Bayraklı De-
niz Ticaret filosu; Bakanlı-
ğımız, gemi sahibi ve işleti-
cilerinin ortak çalışmasıyla 
2020 yılı sonrasında tekrar 
büyüme trendine girdi. 
2021 yılında 5 milyon 761 
bin DWT olan Türk Deniz 
Ticaret Filosu, 2022 itibarı 
ile 687 bin 777 DWT arta-
rak 6 milyon 449 DWT’e u-
laştı. Gemi sayımız ise 413’e 
ulaştı. Cumhuriyetimizin 
100’üncü yılında bu artış 

trendini devam ettirerek, 
daha da büyüyeceğiz” dedi.

Gemi cinslerinde hem ge-
mi sayısında hem de tonajda 
en yüksek artışın kimyasal 
tankerlerde görüldüğünün 
altını çizen Karaismailoğlu, 
Türk sahipli kimyasal tanker 
tonaj olarak da 290 bin 632 
DWT yükseldiği belirtti.

“2021 yılı yılsonu iti-
bariyle Türk sahipli deniz 
ticaret filomuz yaklaşık 31 
milyon DWT ile 15 sırada 
yer alıyordu” diyen Karais-
mailoğlu, Türkiye’nin geçen 
yıla göre bir sıra yükselerek 
14’üncü sıraya çıktığının 
altını çizdi. 2022 yılında 
toplamda Türk Bayraklı ve 
Türk sahipli filonun, DWT 
bazında yaklaşık yüzde 
30’luk bir artış gösterdiğini 
vurgulayan Ulaştırma Baka-
nı Karaismailoğlu, filonun 
41 milyon DWT taşıma ka-
pasitesini aştığını kaydetti. 

Birinci sayfadaki haberin devamı
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TÜRKİYE ile Bulgaristan arasında 
bir süredir devam eden sınır geçiş-
lerinin kolaylaştırılması ve hat eş-
leştirilmesi görüşmelerinde önemli 
mesafe kat edildi. İki ülke arasında 
taşıma kapasitesinin arttırılması, 
günlük işletilen tren sayısının 12’ye 
çıkarılması planlanıyor. Demiryolu 
alanındaki iş birliği, iki ülke arsın-
daki sosyal ve ekonomik bağlara da 
katkı sunacak.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları (TCDD) Genel Mü-
dürü Hasan Pezük başkanlığındaki 
heyet, Edirne’de Kapıkule Garı’nda 
Bulgaristan Demiryolları Altyapı 
Genel Müdürü Zlatin Krumov’la 
görüştü. Görüşmede, Kapıkule-Svi-
lengrad Hat Eşleştirmesi Çalışma 
Grubu’nun ikinci hattın eşleştiril-
mesine ilişkin yürüttüğü çalışmalar-
daki son durumun değerlendirildi. 
Günlük işletilen tren sayısının 12’ye 
çıkarılması planlandı. Tren Bilgi 
Sistemlerinin Arayüzünün Sağlan-
masına Yönelik Çalışma Grubu’nun 
ilk toplantısının düzenlenmesinde 
mutabakat sağlandı. Her iki ülkenin 
Ulaştırma Bakanlarının katılımıy-
la şubat ayında gerçekleştirilmesi 
planlanan toplantı öncesinde, sınır 
yönüne yapılan projelere ilişkin bil-
gilerin paylaşması kararlaştırıldı.

TCDD Genel Müdürü Hasan Pe-
zük, Bulgaristan Demiryolları Alt-
yapı Genel Müdürü Zlatin Krumov 
başkanlığındaki Bulgar heyetle iki 
ülke ilişkilerine katkı sağlayacak ve-
rimli bir görüşme yaptıklarını söyle-
di. Görüşmede, daha önceki temas-
lar sonucu alınan kararlarda ilerleme 
durumlarının ve saha çalışmalarının 
güncel takibini değerlendirdiklerini 
belirten Hasan Pezük; “Kapıkule 
Gar’a gerçekleştirdiğimiz teknik zi-
yaretimizde, mübadele süreçlerinin 
hızlandırılması için alınan tedbirleri 
yerinde inceledik. İki ülkenin sosyal 
ve ekonomik bağlarının demirağlar-
la daha fazla güçlenmesi adına Bul-
gar mevkidaşlarımızla birlikte çalış-
maya devam ediyoruz” dedi.

Türkiye ile Bulgaristan arasında, 
“Svilengrad-Kapıkule Demiryolu 
Sınır Geçiş Faaliyetlerinin ve Ka-
pıkule Sınır Mübadele Garındaki 
Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Dü-
zenlenmesine İlişkin Anlaşma’nın 
eklerinde yapılan düzenlemeler sa-
yesinde sınır geçiş işlemlerinde yaşa-
nan aksaklıkların giderildiğine deği-
nen TCDD Genel Müdürü Hasan 
Pezük,”Sınır geçişlerinde yaşanan 
yoğunluğa rağmen önceki aylarda 
bu sayıyı 11 trene çıkardık. Şimdi 
bunun önce 12, sonrasında ise daha 
fazla rakama yükseltmeyi planlıyo-
ruz” diye konuştu.

TCDD Sıfır Atık Projesi’nde 
rekor tazeledi

TCDD, Çevre Şehircilik ve İk-
lim Değişikliği Bakanlığının 2017 
yılında ülke genelinde başlattığı 

“Sıfır Atık” projesine büyük destek 
verdi. İlk olarak 2019 yılında Genel 
Müdürlük binasında atık toplayarak 
başlayan TCDD, daha sonra ülke 
genelindeki 233 işyerini projeye da-
hil etti. Geride kalan 44 ayda 1 mil-
yon 219 bin 100 kilogram atık top-
layan demiryolcular; hem 3 bin 60 
çam ağacının kesilmesini önlemiş 
oldu hem de 3 milyon 700 bin 102 

kilovatsaat enerji ile 12 bin 404 met-
reküp su tasarrufu sağladı. Topladığı 
atık miktarıyla 108 bin 394 kilo sera 
gazı salınımını da önleyen TCDD, 
sürdürülebilir çevre ve sürdürüle-
bilir kalkınma anlayışı ile hareket 
ederek ülkemize katma değer üretti. 
Demiryolcular; israfın önlenmesi, 
ülke kaynaklarının daha verimli kul-
lanılması ve gelecek nesillere temiz, 

yaşanabilir bir dünya bırakmak için  
“Sıfır Atık” projesine destek verme-
ye devam ediyor.

Hasan Pezük Sıfır Atık projesine 
kurum olarak büyük önem verdikle-
rini belirtti.

Türkiye-Bulgaristan İş Birliği 
Demiryoluyla Güçleniyor
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sözlerle değerlendirdi; “Ha-
va kargo performansı, gele-
neksel yoğun sezon olan Ka-
sım ayında gevşeme eğilimi 
gösterdi. Ekonomik belirsiz-
likler karşısında hava kargo-
daki direnç ve dayanıklılık, 
talebin aylık bazda nispeten 
istikrarlı olmasıyla ortaya 

ULUSLARARASI Ha-
va Taşımacılığı Birliği’nin 
(IATA), Kasım 2022 küre-
sel hava kargo pazarları için 
yaptığı açıklamaya göre kar-
go ton-kilometre (CTK’ler) 
cinsinden ölçülen küresel 
talep bu Kasım’da 2021 Ka-
sım ayına kıyasla yüzde 13,7 
düştü. Uluslararası operas-
yonlar için bu düşüş yüzde 
14,2’ye ulaştı.

Kapasite (mevcut kargo 
ton-kilometre, ACTK ola-
rak ölçülen) Kasım 2021’in 
yüzde 1,9 altında kaldı. Bu, 
Nisan 2022’den bu yana ge-
çen ilk ayın (Ekim ayında) 
ardından yıllık bazda ikinci 
daralma oldu. Uluslararası 
kargo kapasitesi, önceki yıla 
kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

Hava kargoda Kovid-19 
öncesi seviyelere (Kasım 
2019) kıyasla, genel talep-
te göreceli daha küçük bir 
daralma olurken (yüzde 
-10,1), kapasite ise yüzde 
8,8 düşüş gösterdi.

IATA ekonomistleri tara-
fından hava kargo pazarını 
etkileyen faktörlerle ilgili 
yapılan değerlendirmede 
şu noktalara dikkat çekil-
di; “Kargo talebinin öncü 
göstergesi olan küresel yeni 
ihracat siparişleri Ekim ayın-
da sabit kaldı. Büyük eko-
nomiler için yeni ihracat si-
parişleri, büyüme kaydeden  
Almanya, ABD ve Güney 
Kore dışında azalış kaydetti.

Küresel mal ticareti 
Ekim’de yüzde 3,3 genişledi. 
Hava kargo talebindeki yu-
muşama göz önüne alındığın-

da, pazardaki bu durum deniz 
kargolarının birincil yararla-
nıcı olduğunu gösteriyor.

ABD doları, birçok mali-
yetin ABD doları cinsinden 
ifade edilmesi nedeniyle 
maliyet baskısını artırarak 
keskin bir şekilde değer ka-
zandı. Buna zaten yüksek 
seviyelerde olan jet yakıt 
maliyetlerindeki artış da da-
hildir.

G7 ülkeleri Tüketici Fiyat 
Endeksi, Ekim’deki yüzde 
7,8’den Kasım’da yüzde 7,4’e 
gerileyerek 2022’nin bir ön-
ceki ayına göre en büyük dü-
şüşünü kaydetti. Üretici (gir-
di) fiyat enflasyonu Kasım’da 
yüzde 12,7 ile 2022’nin en 
düşük seviyesi oldu.”

IATA Genel Direktörü 
Willie Walsh, hava kargo 
Kasım ayı performansını şu 

oldu. Bölgedeki havayolları, 
Çin’de artan Kovid vakaları 
nedeniyle düşük ticaret ve 
üretim faaliyetlerinden ve 
tedarik zincirlerindeki ke-
sintilerden etkilenmeye de-
vam ediyor. 

Kuzey Amerika taşıyıcıla-
rı, 2021’in aynı ayına kıyasla 
Kasım 2022’de kargo hacim-
lerinde yüzde 6,6 düşüş bil-
dirdi. Bu, Ekim ayına kıyasla 
performansta olumlu bir ge-
lişme olurken (yüzde -8,6), 
kapasite, Kasım 2021’e kı-
yasla yüzde 0,3 arttı.

Avrupalı taşıyıcılar, Kasım 
2022’de 2021’in aynı ayı-
na göre kargo hacimlerinde  
yüzde 16,5 düşüş gördü.  
Almanya’daki daha güçlü yeni 
ihracat siparişleri sayesinde E-
kim ayına (yüzde -18,8) kıyas-
la performansta bir iyileşme 

oldu. Bölgedeki havayolları, 
Ukrayna’daki savaştan en çok 
etkilenen taraf olmaya devam 
ediyor. Ülkelerdeki yüksek 
enflasyon seviyeleri de hacim-
leri etkiledi. Kasım 2022’de 
kapasite, Kasım 2021’e kıyas-
la yüzde 6,6 azaldı.

Ortadoğu pazarında 
marjinal iyileşme, 

Güney Amerika’da 
iyi performans 

Orta Doğulu taşıyıcılar, 
Kasım 2022’de kargo hacim-
lerinde yıllık yüzde 14,7’lik 
bir düşüş yaşadı. Bu, bir ön-
ceki aya göre marjinal bir iyi-
leşmeydi (yüzde 15,0). Orta-
doğu pazarında Avrupa’ya/
Avrupa’dan kargo hacimleri, 
Kasım ayında yıllık yüzde 
16,3 düşüş kaydederek böl-
genin performansını etkile-
di. Kapasite, Kasım 2021’e 
kıyasla yüzde 2,1 arttı.

Güney Amerika merkez-
li taşıyıcılar Kasım 2022’de 
kargo hacimlerinde Kasım 
2021’e kıyasla yüzde 2,8’lik 
bir artış bildirdi. Bu, tüm 
bölgelerin en güçlü perfor-
mansı olurken, Ekim ayına 
kıyasla önemli bir perfor-
mans artışıydı (yüzde -1,4). 
Kasım ayında kapasite, 
2021’in aynı ayına göre yüz-
de 2,8 arttı.

Afrika havayolları, Kasım 
2022’de kargo hacimlerinin 
Kasım 2021’e göre yüzde 6,3 
azaldığını gördü. Bu, bir ön-
ceki aya göre performansta 
bir iyileşme anlamına geli-
yor. (yüzde -8,3). Kapasite 
ise Kasım 2021 seviyelerinin 
yüzde 11,4 altında kaldı.

çıkıyor. Piyasa sinyalleri ka-
rışık. Öte yandan Kasım ayı 
yukarı yönlü potansiyele sa-
hip çeşitli göstergeler de sun-
du: petrol fiyatları istikrara 
kavuştu, enflasyon yavaşladı 
ve küresel olarak ticareti ya-
pılan mallarda hafif bir artış 
oldu. Ancak küresel olarak 
küçülen ihracat siparişleri ve 
Çin’in artan Kovid vakaları 
pazarın dikkatli izlenmesini 
gerektiriyor” dedi.

Bölgesel bazda  
en büyük düşüş  

Asya-Pasifik bölgesinde
Asya-Pasifik havayolları, 

Kasım 2022’de hava kargo 
hacimlerinde 2021’in aynı 
ayına göre yüzde 18,6 düşüş 
gördü. Bu, tüm bölgelerin 
en kötü performansı olur-
ken, Ekim ayına göre per-
formans düşüşü yüzde 14,7 

Küresel Talep Yüzde 13.7 Düştü
Hava Kargo Sert Rüzgarlarla Yola Devam Ediyor

IATA Hava Kargo İnovasyon Ödüllerine Başvuru 27 Şubat’a Kadar

Küresel konjonktürün olumsuz etkileri nedeniyle hava  Küresel konjonktürün olumsuz etkileri nedeniyle hava  
kargodaki düşüş eğilimi ve hacimsel gevşeme devam kargodaki düşüş eğilimi ve hacimsel gevşeme devam 

ediyor. Normalde hava kargo talebinin yükseliş eğiliminde ediyor. Normalde hava kargo talebinin yükseliş eğiliminde 
olduğu Kasım ayında hava kargoda rüzgar ters esti.olduğu Kasım ayında hava kargoda rüzgar ters esti.    

IATA Genel Direktörü 
Willie Walsh

kargo endüstrisinde gelişme, 
sürdürülebilirlik ve başarının 
anahtarıdır ve biz de onun 
potansiyelini fark etmeye ve 
ortaya çıkarmaya kararlıyız. 
IATA Hava Kargo İnovas-
yon Ödüllerinin son edisyo-
nu kazananlara 20 bin ABD 

D o l a r ı n -
dan faz-
la ödül 
vererek 

bu hede-
fi destekliyor.

Hayal gücü, 
sunulabilecek fikir yel-
pazesinin tek sınırıdır. 
Geçmiş yarışmaları-

IATA Hava Kargo İnovasyon 
Ödüllerinin dördüncüsünü 
başlattığını duyurdu. Ödül 
töreni 27 Nisan 2023’te 
İstanbul’da yapılacak Dün-
ya Kargo Sempozyumu’nda 
(WCS) gerçekleşecek.

IATA’nın Küresel Kargo 
Başkanı Brendan Sullivan, 
“İnovasyon, hava 

ULUSLARARASI Ha-
va Taşımacılığı Birliği 
(IATA), hava lojistiğinin 
dijitalleşmesine, sürdürü-
lebilirliğine, emniyetine 
ve güvenliğine katkıda bu-
lunan yeni çözümleri, kav-

ramları ve fikirleri ödül-
lendirmek için  

lığı temelinde değerlendiri-
leceği belirtildi.

Kurumsal kategorinin 
birincisi ve start-up & ye-
nilikçiler kategorisinin 
üç finalisti jüri tarafından 
seçilecek. İkinci kategori 
için üç finalist, projelerini 
27 Nisan’da İstanbul’da ya-
pılacak 2023 IATA Dünya 
Kargo Sempozyumu’na 
(WCS) sunmaya davet edi-
lecek. Delegeler daha son-
ra tercih ettikleri yenilikçi 
proje için oy kullanacak 
ve kazananlar WCS’nin 
kapanış genel kurulunda 
ödüllendirilecek.

çük şirketler, kurumsal ka-
tılımcılar ve yarışmaya ilgi 
duyan kişiler başvurabilecek. 
İlgilenen katılımcı bireyler/
şirketler, ayrıntılı uygunluk 
kriterlerini kontrol ederek 
27 Şubat 2023 saat 24:00’e 
(CET) kadar başvurularını 
yapabilecekler.

Ödül jürisi
IATA’dan yapılan açıklama-

da başvuruların, sektör uzman-
ları, akademisyenler ve önde 
gelen lojistik şirketlerinin yö-
neticilerinden oluşan bağımsız 
bir jüri tarafından konsept, ye-
nilikçilik, sektör önceliklerine 
katkı ve başarıya ulaşma olası-

mıza dayanarak, çok sayıda 
yaratıcı çözüm görmeyi bek-
liyoruz” dedi.

Verilen bilgiye göre yeni 
kurulan şirketlerin ve en-
düstri dönüşümüne öncülük 
eden yenilikçilerin yaratıcı-
lığını takdir etmek ve aynı 
zamanda köklü şirketlerin 
çalışmalarını onurlandırmak 
için başlatılan 2023 IATA 
Hava Kargo İnovasyon Ö-
dülleri iki ayrı kategoride 
gerçekleştirilecek.

Ödüle Start-up’lar, ino-
vatörler başlığı altında yeni 
kurulan şirketler, bireyler ve 
25’ten az çalışanı olan kü-

Ödül Töreni İstanbul’da Olacak
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KITALARI çevreleyen geniş uçuş 
ağını Türkiye’nin eşsiz coğrafi avan-
tajıyla birleştirerek başarı çıtasını her 
geçen gün yükselten Turkish Cargo, 
dünyanın en gelişmiş hub’larından 
biri olan SMARTİST tesisinde fa-
aliyet gösteriyor. Küresel marka, sa-
hip olduğu bu gücü ve potansiyelini 
reklam film serileriyle anlatıyor. 

Üç ayrı film olarak çekilen serinin 
ilk filminde; Güney Asya’da yetişen 
ve aynı gün içerisinde Amerika’da 
bir restoranda servis edilen Barra-
mundi balığının okyanus ötesi yol-
culuğu konu ediliyor. İkinci film 
Paris’te bir müzayedede açık artır-
maya sunulan Çin hanedanlığına 
ait kıymetli bir seramiğin Fransa’ya 
getirilişini anlatıyor. Afrika’da üre-
tilen Boynuzlu kavunun yolculuk 
hikayesini konu alan üçüncü film 
ise Japonya’da bir manav tezgahın-
da geçiyor. Filmlerin sonunda; her 
biri farklı ülkelere ait bu ürünlerin 
İstanbul’dan geldiğini duyanların 
şaşkınlıklarını gizleyememesi üze-
rine; “Dünyanın lojistik merkezi: 
SMARTİST’’ vurgusu yapılıyor.

Türk Hava Yolları Yönetim Kuru-
lu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Bolat; “Bayrak Taşıyıcı Türk 
Hava Yolları olarak; havacılık tarihi-
nin başlangıcından günümüze kadar 
olan süreçte hatırı sayılır bir yol kat 
ettik ve çok önemli başarılara im-
za attık. Dünyanın en çok ülkesine 
uçan havayolu olduk. Beklentilerin 
ötesinde sunduğumuz hizmet kalite-
miz ve çevik yapımızla rakiplerimiz-
den pozitif yönde ayrıştık. Dünyanın 
en büyük hub’ları arasında yer alan 
mega kargo tesisimiz SMARTİST’i 
inşa ettik. Bu stratejik yatırımımız ile 
doğu ve batı arasındaki ticaretin köp-
rüsü olduk. Tüm bu başarılarımız; 
coğrafi avantajımız kadar, havacılığın 
başlangıç dönemlerinde, “İstikbal 
göklerdedir” vizyonu doğrultusunda 
çizilen stratejinin bir sonucudur ve 
asla tesadüf değildir. 

Bu nedenle Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kuruluşunun 100’üncü Yılı 
olan 2023 yılı bizim için çok daha 
ayrı bir önem taşıyor. Ülkemizin 
100’üncü yıl hedefleri doğrultusun-
da, Türk Hava Yolları olarak bizler 
de geçmiş dönemlerdeki başarıları-
mızdan aldığımız cesaretle çok daha 
ötesini hedefliyoruz. Yaptığımız ya-
tırımlar, oluşturduğumuz stratejile-
rimizle İstanbul’u dünyanın lojistik 
merkezi haline getiriyoruz.” dedi.

İstanbul Havalimanı’nda tek çatı 
altında en büyük endüstriyel bina 
olacak şekilde tasarlanan SMAR-
TİST, 50’den fazla ülkeye 4 saatlik 
uçuş mesafesiyle benzersiz bir ko-
numda yer alıyor. Dünyanın dört bir 
yanından gelen otomotivden bozu-
labilir gıdalara kadar çok geniş yelpa-
zedeki ürünler önce SMARTİST’e 
uğrayarak buradan Türk Hava 
Yolları’nın geniş uçuş ağındaki ül-
kelere dağılıyor. Mega tesis yalnızca 
eşsiz konumu ve büyüklüğü ile de-

ğil, lojistik, depolama, otomasyon 
ve akıllı sistem teknolojileriyle de 
öne çıkıyor. Turkish Cargo’nun uçuş 
ağındaki liderliği ve altyapı yatırım-
ları ile İstanbul’un eşsiz coğrafi avan-
tajları birleştiğinde ise SMARTİST, 
uluslararası ticaret için benzersiz bir 
geçiş kapısı olma özelliği kazanıyor. 

Dünyadaki üretim ve ticaret mer-
kezlerine ulaşım için en iyi bağlantı-
ları sağlayan Turkish Cargo, kaliteli 
hizmet anlayışı ile sunduğu cazip 
olanakları, müşterilerinin ihtiyaçla-
rını en iyi şekilde karşılamak adına 
geliştirmeye devam ediyor. Küresel 
taşıyıcı, her geçen gün artan lojistik 
talebe yönelik özel ve pratik çözüm-
ler üreterek bölgesel ve küresel tica-
reti geliştirirken, ihracatçı firmalara 
da destek olmayı sürdürüyor.

Dünyanın Lojistik Merkezi SMARTİST
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Scania modüler sisteminde 
Mach Şasi artık her zaman-
kinden daha çok yönlü. Yeni 
tasarım, Scania araçlarının da-
ha sorunsuz üstyapı oluştur-
ma sürecini kolaylaştırmakla 
kalmıyor, aynı zamanda opti-
mum yük dağılımı için daha 
fazla olanak sağlarken yük ta-
şıma potansiyelini de artırıyor. 

Tasarımda sağlamlık
ve esneklik

Özel deliklere sahip Yeni 
Şasi şablonu, kullanılacak ka-
sa seçimi (üst yapı) ve montajı 
konusunda çeşitliliği ve ihti-

rındaki liderliğimizi daha da 
güçlü bir şekilde sürdürüyor 
olmanın mutluluğu ve guru-
runu yaşıyoruz. Dördüncü kez 
üst üste elde ettiğimiz toplam 
pazar liderliğimizin üstüne bu 
sene uzun bir aradan sonra 
otomobil pazarında da liderli-
ği yakalıyor olmamız bu yılki 
çalışmalarımızın kıymetini bir 
kat daha arttırıyor" dedi.

Otomobil pazarındaki per-
formansımızın yanı sıra Hafif 
Ticari Araç pazarında da per-
formansımızı koruduk. Toplam 
pazarda yüzde 18,7'lik pazar 
payına ulaşarak 2000'li yılların 

SCANIA, sürekli gelişim 
odaklı yenilikçi yaklaşımıyla 
sektörüne öncü olmaya de-
vam ediyor. Müşterilerine 
her zaman en yeni ve pratik 
ürünleri sunmaya odaklanan 
Scania, yeni model lansmanı 
gerçekleştirmeden ürün iyi-
leştirmelerine devam ediyor. 
Bu felsefe kapsamında, 2023 
yılı Ocak ayından itibaren 
sadece Mach (Modular Arc-
hitecture Chassis/Modüler 
Mimari Şasi) şasili araçların 
üretimine devam edecek. 

Mach mimarisiyle birlikte, 

FIAT, markası, ODMD - 
Otomotiv Distribütörleri ve 
Mobilite Derneği tarafından 
bu yıl on üçüncüsü düzenle-
nen; ODMD Satış ve İletişim 
Ödülleri, 2022 Gladyatörleri 
2022'de, Yılın En Çok Ter-
cih Edilen Otomobil Markası 

2016 yılından bu yana NTG 
modellerinde kullanılan şa-
siye de veda edilecek ve tüm 
seçenekler Mach mimarisi 
üzerinde şekillenecek. Bu ye-
ni modüler şasiyle birlikte, 
müşteriler kendilerine en uy-
gun alternatiflerle Scania mo-
dellerini tercih edebilecekler. 

Mach şasinin öne çıkan 
en önemli özelliği yeni yakıt 
ve SCR depolarıyla birlikte 
gelmesi. Esnek şaside yakıt 
tankları, müşteri isteğine göre 
önde veya arkada konumlan-
dırılabiliyor.

olarak ödüllendirilirken, Yılın 
En Çok Tercih Edilen Modeli 
yine Fiat Egea oldu.

Fiat, Marka Direktörü Al-
tan Aytaç; 2022 yılını 146 
bin 435 adet satış ve yüzde 
18,7'lik rekor seviyede pazar 
payı ile tamamladıklarını vur-
guladı. Dünyada ve ülkemizde 
pek çok belirsizliğin yaşan-
dığı zorlu bir yılı daha geride 
bıraktıklarını söyleyen Aytaç 
“Yaşanan tüm belirsizlik ve 
zorluklara rağmen, 2022 yılın-
da da Fiat, markası olarak yine 
çok önemli iş sonuçlarına im-
za attık. Bugün, Türkiye paza-

nin sağlamlığı ile dikdörtgen 
bir deponun hacim avantajla-
rını birleştiriyor. 

Scania'nın yandan monteli 
SCR depoları, aktarma organ-
larının üstün emisyon kontro-
lünün çok önemli bir parçası-

2023'te ürün ve 
hizmetlerimize yenilerini 
eklemeye devam edeceğiz
Fiat modellerinin satış per-

formansının yanında geliştir-
dikleri hizmetlere de dikkat 
çeken Altan Aytaç, Fiat mar-
kasının Türkiye'de bağlantılı 
araç teknolojilerinin de ön-
cüsü olduğunu söyledi. Aytaç 
“Dünyada geçerli olan bağla-
nabilirlik teknolojisi mode-
lini Türkiye pazarına sunan 
ilk markayız. Bağlanabilirlik 
teknolojisinin herkes için 
erişilebilir olması gerektiği 
düşüncesiyle çalışıyoruz. Fiat 
Connect'i, haziran ayından 
itibaren tüm Egea'larda stan-
dart hale getirerek teknolojiyi 

dır. Scania İkiz (Twin) SCR 
sistemi, 123 litre ve 150 litre 
SCR depoları aracılığıyla daha 
yüksek AdBlue hacim kapasi-
tesi sunarken, yakıt ve AdBlue 
kapasitesi arasında bire birlik 
hacim oranını sağlıyor.

geniş kitlelerce ulaşılabilir kıl-
dık. Fiat Connect ile Türkiye 
genelindeki perakende ve filo 
müşterilerimize bağlanabi-
lirlik teknolojisi ile kolaylık, 
güvenlik, akıllı kasko gibi kap-
samlı ve katma değerli hizmet-
ler sunuyoruz" diye konuştu.

Altan Aytaç “Sürekli ola-
rak geliştirdiğimiz hizmetle-
rimiz ve yeni modellerimizle 
2023'te de tempomuzu ko-
ruyacağız. Hafif ticari araçlar 
ürün gamımızın yeni üyeleri 
Scudo ve Ulysse'nin ve  Paza-
ra sunmaya hazırlandığımız 
Fiat’ın, tamamen elektrikli 
modeli 500e'nin Türk tüketi-
cisi tarafından beğenileceği-
ne inanıyoruz. 

yaca özel özgürlük sunuyor. 
Bu, şasi ve üstyapı arasında 
daha iyi entegrasyonun yanı 
sıra daha modüler ve esnek 
bir şasi yerleşimi sağlarken, 
aynı zamanda uygulama ne 
olursa olsun ihtiyaca özel bir 
çözüm de üretiyor.

Scania, D-şekilli alümin-
yum dizel yakıt deposu serisi, 
her zamankinden daha hafif 
ve sağlam olan yeni bir geo-
metrik tasarıma sahip. 165 
litreden 910 litreye kadar pek 
çok farklı boyutta sunulan de-
po yelpazesi, silindirik gövde-

en yüksek pazar payına eriştik.  
Bu başarıda, müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını göz önünde tuta-
rak geliştirdiğimiz, teknoloji 
ve güvenlik donanımına sahip, 
sağlam ve dayanıklı ürünleri-
mizin yanı sıra mükemmel bir 
kullanıcı deneyimi sunmak için 
sürekli yenilediğimiz hizmetle-
rimizin de önemli bir payı var. 
Ayrıca tüm ürün ve hizmetle-
rimizin Türkiye'de müşterileri-
mizle buluşmasını sağlayan ve 
her zaman ilk günkü enerji ve 
heyecanla çalışan Fiat bayile-
rimizin ve Tofaş çalışanlarının 
payı çok büyük" dedi.

Scania Modüler ve Esnek 
Yeni Şasiye Geçiyor

Fiat 2022’de Pazar Pozisyonunu Korudu
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TÜRKIYE’NIN ticari araç marka-
sı Anadolu Isuzu, dünyada büyüme 
hedefi doğrultusunda hem yeni pa-
zarlara açılma hem de mevcut pazar-
lardaki varlığını güçlendirme odaklı 
stratejik yatırımlarını sürdürüyor. 
Son dönemde elde ettiği ihracat ba-
şarıları ile şirket tarihindeki en yük-
sek rakamlara ulaşan Anadolu Isu-
zu, satış ve servis ağını güçlendirme 
hedefi doğrultusunda Almanya’nın 
Stuttgart kentinde bir lojistik mer-
kezi açtı. Anadolu Isuzu’nun satış 
sonrası hizmetler alanında fark yara-
tacak olan merkez, yüksek kaliteli ve 
müşteri odaklı satış sonrası servisin 
geliştirilmesini hedefleniyor. 

Her gün yedek parça sevkiyatı 
yapabilme kapasitesine sahip olan 
lojistik merkezi, Anadolu Isuzu’nun 
Avrupa’daki distribütörlerinin ye-
dek parça bekleme ve transfer süre-
lerini en aza indirerek iş süreçlerini 
önemli ölçüde hızlandırmayı ve 
kolaylaştırmayı hedefliyor. Anadolu 
Isuzu, Avrupa Lojistik Merkezi saye-
sinde özellikle satış sonrası hizmet-
lerde, büyük bir önem taşıyan yedek 
parça sevkiyat sürelerini bir güne 
kadar indirecek.

Otomotiv sektöründe tedarik 
zinciri ile ilgili süreçlerin en önemli 
halkalarından birini lojistiğin oluş-
turduğunu söyleyen Anadolu Isu-
zu Operasyonel Fonksiyonlardan 
Sorumlu Grup Direktörü Hakan 
Özenç, şunları söyledi: “Anadolu 
Isuzu olarak müşteri memnuniye-
tinde daima mükemmelliği ve sür-
dürülebilirliği hedefliyoruz. Bu 
doğrultuda yurt içinde olduğu 
gibi yurt dışı pazarlarda da müş-
terilerimizin istek ve ihtiyaçlarına 
en uygun çözümleri geliştiriyoruz. 
Almanya’nın Stuttgart şehrinde aç-
tığımız lojistik merkezimiz, Avrupa 
ihracat pazarlarımıza yönelik sev-
kiyatlarımızın en doğru ve verimli 
biçimde planlanmasında, ilgili tüm 
iş süreçlerinin etkin yönetilmesin-
de kritik rol üstlenecek. Bu merkez 
zorlu bir lojistik operasyon olan 
otomotiv yedek parçalarının servis 
ve bakım istasyonlarına sevkiyat-
larını büyük ölçüde hızlandıracak. 
Avrupa lojistik merkezimiz, büyüme 
hedeflerimiz doğrultusunda lojistik 
hizmetlerimizin etkin ve verimli bir 
şekilde gerçekleşmesi, yüksek müş-
teri memnuniyetine ulaşılması adına 
önemli bir adımı temsil ediyor.”

Isuzu CDP değerlendirmesinde 
ticari araçlar sektöründe 

ilk sırada yer aldı
Anadolu Isuzu, çevrenin korun-

ması ve sürdürülebilirlik alanında-
ki başarılarına yenilerini eklemeye 
devam ediyor. Anadolu Isuzu bu 
alanda en prestijli ve etkili küresel 
raporlama platformu olan Kar-
bon Saydamlık Projesi (CDP) 
tarafından yapılan değerlendir-
mede Türkiye’nin ticari araçlar sek-

töründe ilk sırada yer aldı. Anadolu 
Isuzu’nun CDP tarafından belirle-
nen titiz standartlara uygun biçim-
de ilk kez 2022 yılında hazırlayarak 
kamuoyu ile paylaştığı CDP raporu, 
şirketin iklim krizindeki mücadele-
de sergilediği performans detayları-
nı içeriyor. Anadolu Isuzu raporla 
düşük karbon ekonomisi odaklı 
çalışmalarının yanı sıra sera gazı e-

misyonlarının azaltılmasına yönelik 
çevresel sürdürülebilirlik stratejileri 
ile bu alandaki taahhütleri doğrul-
tusunda hayata geçirdiği uygulama-
ları aktarıyor. 

Anadolu Isuzu, CDP tarafından 
yapılan değerlendirme sonucunda 
aldığı B puanı ile Türkiye’de ticari 
araç üretimi alanında faaliyet göste-
ren kuruluşlar arasında ilk sırayı aldı.

Anadolu Isuzu Avrupa Lojistik 
Merkezini Stuttgart’ta Açtı 
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Treyler Sanayicileri Der-
neği (TREDER) verilerine 
göre ise 2022 yılında ülke-
mizde satılan treyler sayısı 
ise 13,008 adet oldu.  TAİD 
ve TREDER olmak üzere 
her iki dernekte de üyelikleri 
bulunan Krone, Koluman ve 
Schmitz’in toplam satışları ise 
7,203 adet olarak gerçekleşti.  

TREDER ve TAİD der-
neklerinin toplam treyler 
satış verileri 26,485 ulaşıyor. 
Ancak ortak üyelerin 7 bin 
203 adetlik satışlarının top-
lam rakamdan çıkarılmasıyla 
Türkiye’de 19 bin 282 adetlik 
treyler satışı gerçekleşti. 

TÜİK rakamlarına göre 
(Kasım-Aralık ayları hariç ol-
mak üzere) 2022 yılında tescil 
edilen treyler sayısı ise 23 bin 
66 oldu.

Ağır ticari araç grubunda 
üretim yüzde 26 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği 
(OSD), 2022 yılının Ocak-
Aralık dönemine ait ticari 
araç üretimi ise bir önceki yı-
lın aynı dönemine göre yüzde 

PANDEMI’DE kırılan teda-
rik zincirleri, konteyner krizi, 
ekonomik kriz ve iklim deği-
şikliği sebebiyle yeni, çevreci 
ve yeşil teknolojilere yönelim 
ulaşım ve lojistik sektörünün 
can damarı ticari araç pazarı-
nı ciddi bir değişime ve dönü-
şüme zorluyor.

2022 Ocak - Aralık dönemi 
OSD ve TAİD raporları, oto-
motiv sektörü genelinde ciddi 
düşüş yaşansa da artan ticari 
araç üretiminin sektöre pozitif 
etki sağladığını ortaya koyuyor.

Ağır Ticari Araçlar Der-
neği (TAİD) verilerine göre; 
2022 yılı Ocak-Aralık döne-
mi ağır ticari araç pazarı, bir 
önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 25 oranında arttı. 
Bu dönemde satılan toplam 
araç sayısı 38 bin 149 oldu.

Çekici satışları, 2022 yılı 
Ocak-Aralık döneminde ge-
çen yıla göre yüzde 32 ora-
nında artarak 23 bin 286 adet 
olurken, 16 ton ve üstü kam-
yon satışları yüzde 9 oranında 
artarak 9 bin 102 adet oldu. 
16 ton altı kamyon satışları 
da yüzde 14 oranında artarak 
5 bin 392 adet oldu.

Toplam ağır ticari araç pa-
zarı 2022 Aralık ayında bir 
önceki yılın Aralık ayına göre 
yüzde 62 artttı. Çekici satışla-
rı yüzde 66 artarken 16 ton ve 
üstü kamyon satışları yüzde 43 
arttı, 16 ton altı kamyon satış-
ları da yüzde 82 oranında arttı.

2022 yılı Aralık ayı ağır 
ticari araç pazarı, 2021 yılı 
Aralık ayına göre yüzde 61 
artarak 5 bin 973 adet oldu.

2022 yılı Aralık ayında çeki-
ci satışları bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 66 oranında 
artarak 3 bin 729 adet, 16 ton 
ve üstü Kamyon satışları yüzde 
43 oranında artarak bin 462 
adet ve 16 ton altı kamyon 

MERCEDES-BENZ, yıl 
boyunca devam eden yarı 
iletken ve lojistik engelle-
rine rağmen güçlü talep 

sayesinde toplam satışları bir 
önceki yıla göre yüzde 16 ar-
tırarak yaklaşık 25 bin araç 
seviyesine ulaştırdı. 

Mercedes-Benz 2022 yı-
lında binek otomobil satışla-
rı, bir önceki yıla göre yüzde 
21,2 artarak 18 bin 630 ade-
de ulaştı ve bu sayede marka, 
Premium segment otomobil-
lerde en yüksek satış adedine 
ulaşarak liderliğe yerleşti. Şir-
ketin hafif ticari araç satışları, 
önceki yıla göre yüzde 3,7 art-
tı. Marka 8+1 yolcu taşımacı-
lığında liderliğini korudu.

Mercedes-Benz Otomotiv 
Hafif Ticari Araçlar Ürün 
Grubu İcra Kurulu Üyesi 

Tufan Akdeniz; “Hafif ticari 
araçlarda 2022, pandemiden 
bu yana devam eden lojistik 
sorunlarına bağlı olarak son 
iki aya kadar satışların göre-
ce zayıf gerçekleştiği bir yıl 
oldu. Ancak özellikle aralık 
ayında bu sorunları büyük 
ölçüde çözerek, bekleyen ta-
lebi karşılamada önemli yol 
kat ettik. Hafif ticari araçlar 
kategorisindeki 26 yıllık ta-
rihimizdeki en yüksek aylık 
satış adedine ulaştık. Yılın 
son ayında orta segment-

te satılan her üç hafif ticari 
araçtan biri Mercedes-Benz 
Vito oldu. Yine aynı ayda, 
hafif ticari araç kategori-
sinde şimdiye kadarki en 
yüksek pazar payını yüzde 
33,8 ile elde ettik. 2022’de 
Mercedes-Benz Vito’nun ül-
kemizdeki yirmi beşinci yaş 
gününü, 40 bin adedi aşan 
satış rakamıyla kutladık. Öte 
yandan, pandemiden bu ya-
na değişen aile alışkanlıkları 
trendlerine paralel olarak 
karavana dönüştürülebilen 

Sprinter’le müşterilerimi-
ze Mercedes-Benz lüksü-
nü ve konforunu, ihtiyaç-
lara göre özelleştirilebilen 
bir altyapı ile sunmuş ol-
duk. 2023 yılında teda-
rik ve lojistik sorunları-
nın 2022'ye göre görece 
azalacağını öngörüyoruz. 
Piyasa koşullarına pa-
ralel olarak artan pazar 
içerisinde çevik adımlar 
atarak, performansımızı 
sürdürmeyi planlıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

satışları da yüzde 82 oranında 
artarak 782 adet oldu.

Ağır ticari araç pazarı (16 
ton ve üstü kamyon/çekici) 
son 10 yıllık Aralık ayı orta-
lama satışlarına göre yüzde 45 
arttı. Çekici satışları son 10 
yıllık Aralık ayı ortalama satış-
larına göre yüzde 72 oranında, 
kamyon satışları da yüzde 4 
oranında artış gösterdi.

Semi-Treyler Araç Pazarı
Yurtiçi ve lojistik pazarla-

rının yatırımlarını en güçlü 
şekilde hayata geçirdiği 2022 
yılında ağır ticari araç paza-
rında yaşanan büyüme Türk 
treyler pazarına da yansıdı. 

2022 yılı Ocak-Aralık dö-
nemi semi-treyler araç pazarı, 
bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 23 oranında 
arttı. Satış adedi ise 13 bin 
477 oldu.

Toplam semi-treyler araç 
pazarı 2022 yılı Aralık ayın-
da bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 64 oranında 
artarak bin 859 adet olarak 
gerçekleşti.

154 adet olarak gerçekleşti. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
verilerine göre, toplam oto-
motiv sanayi ihracatı, 2022 
yılı Ocak-Aralık döneminde 
yüzde 12,2 pay ile sektörel 
ihracat sıralamasında ikinci 
sırada yer aldı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri 
(UİB) verilerine göre, Ocak-
Aralık döneminde toplam 
otomotiv ihracatı, 2021 yılına 
göre yüzde 6 artarak 31,5 mil-
yar dolar oldu. Avro bazında 
ise yüzde 18 artarak 29,9 mil-
yar Avro olarak gerçekleşti. 
Bu dönemde, dolar bazında 
ana sanayi ihracatı yüzde 4 
oranında, tedarik sanayi ihra-
catı da yüzde 9 oranında arttı.

Hafif ticaride 
yerli payı yüzde 59

2022 yılında toplam pa-
zar, bir önceki yıla göre yüzde 
7 artarak 827 bin 147 adet 
düzeyinde gerçekleşti. Bu 
dönemde, otomobil pazarı 
ise yüzde 6 oranında artarak 
592 bin 660 adet oldu. Tica-
ri araç pazarına bakıldığında 

ise, Ocak-Aralık döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemi-
ne kıyasla toplam ticari araç 
pazarı yüzde 11, ağır ticari 
araç pazarı ise yüzde 24, hafif 
ticari araç pazarında ise yüzde 
9 büyüme yaşandı. 2022 yılı 
Ocak-Aralık döneminde ge-
çen yılın aynı dönemine göre 
ithal hafif ticari araç satışları 
yüzde 1 artarken, yerli hafif 
ticari araç yüzde 15 oranında 
yükseldi. Bu dönemde, oto-
mobil satışlarındaki yerli araç 
payı yüzde 39, hafif ticari araç 
pazarında yerli araç payı ise 
yüzde 59 olarak gerçekleşti. 

OSD raporuna göre yük 
ve yolcu taşıyan ticari araçlar 
üretimi, 2022 yılı Ocak-Ara-
lık döneminde yüzde 10 sevi-
yesinde artarken, ürün grubu 
bazında üretim; otobüste 
yüzde 50, midibüste yüzde 
5, kamyonette yüzde 9, kam-
yonda yüzde 21 minibüste 
yüzde 0,1 oranlarında arttı. 

2022 yılı Ocak-Aralık 
döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre toplam hafif 
ticari araç satışları yüzde 9, 
yerli hafif ticari araç yüzde 15 
ve ithal hafif ticari araç satış-
ları yüzde 1 oranında arttı.

2022 yılı Ocak-Aralık dö-
neminde; bir önceki yılın ay-
nı dönemine göre ağır ticari 
araç pazarı yüzde 24 artarak 
43 bin 864 adet, kamyon pa-
zarı yüzde 22 artarak 39 bin 
815 adet, otobüs pazarı yüzde 
44 oranında artarak bin 820 
adet düzeyinde ve midibüs 
pazarı yüzde 49 oranında ar-
tarak 2 bin 229 adet düzeyin-
de gerçekleşti.

10 oranında artış gösterdi. Bu 
dönemde, ağır ticari araç gru-
bunda üretim yüzde 26 artar-
ken, hafif ticari araç grubun-
da üretim yüzde 8 arttı.

Bu dönemde, otomotiv sa-
nayisinin kapasite kullanım 
oranı yüzde 70 olarak ger-
çekleşti. Araç grubu bazında 
kapasite kullanım oranları 
ise hafif araçlarda (otomobil 
+ hafif ticari araç) yüzde 70, 
kamyon grubunda yüzde 92, 
otobüs-midibüs grubunda 
yüzde 41 ve traktörde yüzde 
66 seviyesinde gerçekleşti. 

Ihracat 31,5 milyar
dolar oldu

Ocak-Aralık döneminde 
otomotiv ihracatı geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine göre adet 
bazında yüzde 4 artarak 970 
bin 124 adet olarak gerçek-
leşti. Bu dönemde otomobil 
ihracatı bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 1 ar-
tarken, ticari araç ihracatı ise 
yüzde 7 oranında arttı. Trak-
tör ihracatı ise 2021 yılına 
göre yüzde 7 artarak 18 bin 

Ağır Ticari Araç Pazarı
2022’de Yüzde 25 Büyüdü

Küresel ekonomideki sorunlara ve Türkiye'deki olumsuzluklara 
rağmen ağır ticari araç pazarı büyümeye devam ediyor.  2022 yılı Türk 
ağır ticari araç pazarında satılan araç sayısı 2021’ye göre yüzde 25 
oranında artarken bu oranla tarihi satış adetlerine ulaşıldı.

2022’de MB’in Hafif Ticari Araç Satışları Yüzde 3,7 Arttı
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Birinci sayfadaki haberin devamı
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TÜRKIYE ağır ticari araçlar pa-
zarının gerçek hacmine dönmeye 
başladığı 2022 yılında, Renault 
Trucks, pazarın üstünde bir bü-
yüme ile hedeflerini gerçekleştir-
di. Renault Trucks, Türkiye ağır 
ticari araçlar sektöründe son beş 
yılda satış hacmini en hızlı art-
tıran marka olarak 2022’yi ithal 
kamyon ve çekici segmentinde 
liderlikle tamamladı. 

2022 yılı değerlendirme top-
lantısına Renault Trucks Türki-
ye Başkanı Sebastien Delepine, 
Renault Trucks Türkiye Bayi 
Ağı Ticari Direktörü Özgür 
Fırat, Renault Trucks Finansal 
Hizmetler Satış ve Pazarlama 
Direktörü Ertan Çolak, Rena-
ult Trucks Yedek Parça ve Ser-
vis Sözleşmeleri Müdürü Altuğ 
Karaman ve Renault Trucks 
Pazarlama Direktörü Şebnem 
Uygurtürk katıldı.

Toplantıda konuşan Renault 
Trucks Türkiye Başkanı Sebas-
tien Delepine; “2022, ticari 
araçlar sektöründe elektromo-
bilite ve dijitalleşme anlamında 
dönüm noktasıyken tüm üreti-
cilerin, özellikle tedarik zinciri 
yönetimindeki engellerle mü-
cadele ettiği bir yıl oldu. Tüm 
bu zorluklara rağmen Renault 
Trucks olarak globalde başarılı 
bir yıla imza attık. Türkiye ticari 
araçlar pazarı ise çok büyük bir 
ivme kazanarak hacim anlamın-
da Avrupa'nın dördüncü pazarı 

YAŞAM boyu iş ortağı olarak 
gördüğü müşterilerinin tüm 
ihtiyaçlarına en ideal çözümleri 
sunan MAN Kamyon ve Oto-
büs Ticaret A.Ş., Rusya-Ukray-
na savaşının tetiklediği tedarik 
ve üretim sıkıntılarına rağmen 
2022 yılında başarılarını devam 
ettirdi. Yıllardır Yaşam Boyu 
Maliyet Analizlerinden üst sı-
ralarda çıkmayı başaran MAN, 
zorlu yılda araçların yakıt tüke-
timi başta olmak üzere tüm ba-
kım, onarım ve sarfiyat giderle-
rinde, iş ortaklarına en avantajlı 
çözümleri sunmayı sürdürdü. 
MAN, bu zorlu süreçte özellik-
le teknolojik üstünlükleri, di-
jital çözümleri ve sürüş destek 
sistemleri ile iş ortakları lehine 
başarılı sonuçlara imza attı.

2022 yılında yaşanan tedarik 
ve üretim sıkıntılarına rağmen 
bir önceki yılın satış adetlerini 
yakaladıklarını ve 2023’e de 
olumlu baktıklarını vurgulayan 
MAN Kamyon ve Otobüs Tic. 
A.Ş. Kamyon Satış Direktörü 

olmayı başardı. 2017-2018'de 
Türkiye’de daralan ve zorla-
şan pazar, çok büyük bir artış 
ile 2022’de normal seviyelerine 
gelmeye başladı ki bizce Türki-
ye 16 ton üzeri ticari araçlar pa-
zarının olması gereken yer, 32 
bin araç hacmiyle aslında tam 
olarak da burası” diye belirtti.  
Delepine: “Türkiye’de rekor 

araç satışı elde ettik”
Sebastien Delepine, 2022 

yılında Renault Trucks Türki-
ye olarak farklı başarılara imza 
attıklarının altını çizdi; “Tür-
kiye, büyüyen bir pazar olsa da 
pek çok zorluğu aşarak rekor 

Serkan Sara, “2022 yılı, Ağır 
Ticari Araç pazarı açısından 
talebin tarihi seviyelere ulaştı-
ğı bir yıl oldu. Ancak tedarik 
ve üretim konularında yaşanan 
sıkıntılardan dolayı pazarın, 
talebin altında kalacağı tahmin 
ediliyor. Buna rağmen 2021 
yılında satış ve teslimatlarını 
gerçekleştirmeye başladığımız 
MAN’ın yeni nesil TG3 seri-
si ile geçen yıldan daha fazla 
satış adetine ulaşmış olacağız. 
2023’te ise, yine hem inşaat se-
risi hem de çekici araçlarımızla 
iş ortaklarımızın yanında ol-
maya devam edeceğiz” dedi.

Serkan Sara, pandemiyle 

araç satışları elde ettik ve paza-
rın üzerinde büyüme gösterdik. 
Türkiye’de hem 16 ton üzeri 
hem de çekici segmentinde, it-
hal araç üreticileri arasında lider 
olduk. Satış sonrası hizmetlerde 
rekor seviyede performans gös-
terdik. Renault Trucks Finansal 
Hizmetler ise 2022’de en iyi 
performansını sergiledi. Tüm 
bunlarla doğru orantılı olarak 
en yüksek müşteri memnuniye-
tini sağladık ve böylece altın bir 
yılı geride bıraktık. Öte yandan 
bu başarıyı geride bırakılan ola-
rak değil, bir dönemin başlangı-
cı şeklinde görüyoruz.” 

başlayan ağır ticari araç tale-
binin Rusya-Ukrayna savaşı 
ile birlikte hızlandığına dikkat 
çekerek, 2023 yılı kamyon ko-
tasının da satışını şimdiden bi-
tirdiklerini açıkladı.

Sara, 2022 satış stratejileri 
ile 2023 hedefleri hakkında 
şunları söyledi: “2022 yılına, 
pandeminin yarattığı olum-
suz koşullara ilaveten Rus-
ya-Ukrayna savaşının ortaya 
çıkardığı tedarik problemleri 
damgasını vurdu. Sektör, Uk-
rayna’daki kablo tedarik tesis-
lerinin kapanması nedeniyle 
büyük zorluklarla karşılaştı. 
Özellikle iç ve dış lojistik fir-

Delepine; “Son derece pro-
fesyonel, kararlı, müşteri odak-
lı Renault Trucks iş ortakları ile 
son yıllarda büyümeye devam 
eden bayi ağımız sayesinde di-
namik ekip çalışması ve işbirli-
ği, bizi başarıya götürdü. Pazar 
kapsamımızı artırmaya devam 
ettik. İkinci El Kamyon satışla-
rımızın da bu pazar kapsamın-
da önemli bir rol oynadığını 
ve bu yıl çok iyi sonuçlar elde 
ettiğini belirtmemiz gerekir. T, 
C, K Evo ve D serisi  araçları-
mızın pazar ve müşterilerimiz 
tarafından gördüğü ilgi, ürün 
yelpazemizi çeşitliliği, müşteri 
portföyümüzü genişletmemiz 
başarılarımızı katladı. Müşte-
ri çözümlerimizi geliştirerek 
müşterilerimizin toplam sahip 
olma maliyetini optimize eden 
müşteri çözümleri sunduk” di-
ye belirtti. 

2023 yılında da talep artı-
şının devam edeceğini öngör-
düklerini paylaşan Sebastien 
Delepine; “2023, karmaşık bir 
makro ekonomik ortamda zor-
lu bir yıl olabilir. Sektör, tedarik 
zinciri türbülansından etkilen-
meye devam edecek diye düşü-
nüyoruz ancak Türkiye pazarı 
için olumluyuz. 2023 yılında, 
2022 yılına paralel bir pazar 
öngörüyoruz. 2023, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 100 yılını, 
Renault Trucks’ın ise Türkiye 
ile ortak tarihinin 25. yılını kut-

malarından kaynaklanan talep 
karşılanamayacak seviyelere 
geldi ve bekleme sürelerindeki 
süre uzadı. 

MAN olarak, bu zorlu pi-
yasa süreçlerinden üretim tek-
nolojilerimiz ve esnekliğimiz 
ile çıkmayı başardık ve hızlı bir 
toparlanma süreci yaşadık. Yı-
lın ikinci yarısından itibaren iş 
ortaklarımıza yoğun teslimatlar 
yaparak, pazardaki iddiamızı 
ortaya koyduk. TGX 18.510 ve 
TGX 18.470 çekici araçlarımız, 
lojistik firmalarının ilk tercihi 
haline gelirken, TGS serisi araç-

layacağımız için bizim için özel 
bir yıl olacak” şeklinde belirtti.

Fırat: “16 ton ticari araçlar 
alanında, yüzde 7.1’lik pazar 

payı ile birinci olduk”
Türkiye ağır ticari araçlar 

pazarındaki gelişmelerin detay-
larına değinen Renault Trucks 
Bayi Ağı Ticari Direktörü 
Özgür Fırat; “Genel olarak pa-
zara baktığımızda 6 ton üzeri 
segment, bir önceki yıla göre 
yüzde 23 büyüme göstererek 
37 bin 780 adetlik araç satış 
rakamlarına yaklaştı.16 ton 
pazarı ise uzun yıllar sonra 30 
bin rakamını aştı ve bir önceki 
yıla göre yüzde 25 büyüyerek 
32 bin adetlere yaklaştı. 16 ton 
pazarındaki bu adetlerde çeki-
ci satışları ise yüzde 73 oranını 
temsil ediyor. Yani 2020’den 
bu yana uluslararası lojistiğin 
gelişimine paralel olarak çekici 
satışlarının artma trendi devam 
etti ve bir önceki yıla göre yüz-
de 33 büyüyen bir çekici pazarı 
gerçekleşti” dedi. 

Renault Trucks Türkiye, 
2022’de gerçekleştirdiği 2 
bin 430 araç satışı adedi ile 
Türkiye’de 25’inci yılına rekor 
bir başlangıç yapıyor. Ürün ve 

larımız ile de inşaat grubunda 
tercih edilen marka olduk.

Son birkaç aydaki kur ve fi-
nansman bulma konusunda ya-
şanan dalgalanmalar bile pazarın 
yukarı yönlü seyrine olumsuz bir 
etki yapamadı. 2023 yılında da 
talebin benzer seviyelerde devam 
edeceğini öngörüyoruz. Yılın 
ikinci yarısında ülkemizdeki se-
çim sonrası ekonomik durum 
ve şartlara bağlı olarak, üretim 
kapasitelerinin de pozitif geli-
şim göstereceğini ve yıl sonuna 
doğru da arz ve talep dengesinin 
bulunacağını düşünüyoruz.”

hizmet sundukları 6 ton, 16 
ton üzeri ve çekici segmentleri 
olmak üzere üç alanda da pazar 
paylarını arttırdıklarını belir-
ten Özgür Fırat; “16 ton ticari 
araçlar alanında, yüzde 7.1’lik 
pazar payı ile ithal markalar 
arasında birinci olduk. Çekici 
segmentinde de aynı başarıyı 
tekrar ettirdik ve yüzde 8.6 pa-
zar payı ile yine ithal markalar 
arasında lider konuma geldik. 
Adet olarak baktığımızda 6 
ton, çekici ve 16 ton pazar-
larında satışlarımızı adetsel 
olarak ortalama yüzde 35 ar-
tırarak her segmentte pazarın 
büyüme hızından fazla gelişim 
gösterdik” şeklinde açıkladı. 

Fırat; “Türkiye’de yaygın bir 
satış ve servis ağına eriştik. 17 
noktada olan servis hizmet-
lerimizi 2023’de 19 noktaya 
ulaştırmayı planlıyoruz. Ayrıca 
Gürcistan’daki iş ortağımızla 
Azerbaycan ve Ermenistan için 
anlaştık ve buralarda da yapılan-
mamız olacak. Sadece yeni yatı-
rımcılarla değil mevcut bayileri-
mizle de büyüyoruz. Hem yeni 
illere, hem de mevcut tesislere 
yapılan yatırımlar, markamıza 
olan güveni gösteriyor” dedi.

2022 yılında, satış ve servis 
ağlarına yeni noktalar ekledik-
lerinin altını çizen Sara; “Ko-
caeli ve Kayseri’de yeni satış 
ve servis noktalarımızı bünye-
mize kattık. Ayrıca 2023 yılı 
başında da Antalya’da yeni bir 
satış ve servis noktasının MAN 
bünyesinde yer alması için ha-
zırlıklarımızı tamamlanmak 
üzereyiz. Bu gelişmeler netice-
sinde geçtiğimiz 2 yıl içerisinde 
toplamda 4 yeni satış ve servis 
noktasını müşterilerimizin hiz-
metine sunmuş olduk.” ifadesi-
ni kullandı.

Renault Trucks 2022'de
Pazarın Üstünde Büyüdü

MAN Kamyonda 2023 Yılının Satış Kotasını Doldurdu

Renault Trucks Türkiye, son yılların en yüksek 
başarısını sağlayarak hem çekici hem de 16 
ton üzeri segmentinde 2022’yi ithal ürünler 
arasında lider olarak tamamladı. 

Soldan sağa; MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara,
Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, Müşteri Hizmetleri Direktörü Aydın Yumrukçal, Hafif Ticari 

Araçlar ve İkinci El Satış Direktörü Cumhur Kutlubay.

Soldan sağa; Renault Trucks Türkiye Bayi Ağı Ticari Direktörü 
Özgür Fırat, Başkan Sebastien Delepine, Finansal Hizmetler 
Satış ve Pazarlama Direktörü Ertan Çolak ve Yedek Parça ve  

Servis Sözleşmeleri Müdürü Altuğ Karaman
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Tırsan uzman ekipleri 
inovasyon ile sektörü 

ileriye taşıyor
Sektörün ilk Ar-Ge mer-

kezinde çalışan 150’den fazla 
mühendis kadrosu ile haftada 
1 patent alarak, Otomotiv 
Sektörünün en çok patent 
alan 2’nci üreticisidir. Ulusla-
rarası deneyimi, mühendislik 
birikimi ve yalın üretim altya-
pısı ile müşterilerinin rekabet 
gücünü artıran Tırsan yetkin 
ekipleri yalnızca 2022 yılında 
22 yeni ürünü ve 50 inovasyo-
nu sektörle buluşturdu.

Avrupa Treyler Inovas-
yon Ödüllerinde yalnızca 3 
dönemde tüm kategorilerde 
ödül alan ilk ve tek üretici 
Tırsan, 2022 İnovasyon ödül-
lerinde de 2 ödül birden ala-
rak, toplam 9 ödülle treyler 

defimiz müşteri sayımızı iki 
katına çıkarmak ve ağır vasıta 
yedek parça sektöründe pazar 
payımızı yüzde 25 seviyeleri-
ne taşımak” dedi.

Geniş ürün yelpazesi, yük-
sek teknolojik ürünleri ve ni-
telikli personeliyle 42 yıldır 
otomotiv yedek parça bağım-
sız yenileme pazarında faali-
yet gösteren satış, pazarlama 
ve dağıtım şirketi Martaş 
Otomotiv, büyüme ivmesini 
yeni iş kollarında da artırma-

TIRSAN 2022 yılında, yet-
kin Ar-Ge ekipleri ile her 
hafta bir patent üreterek, 
Avrupa treyler inovasyon 
yarışmasında her kategori-
sinde toplam 9 ödülle ge-
liştirme faaliyetlerini ulus-
lararası tescilledi. Treyler 
sektörünü üretim ve ihra-
catta Türkiye’nin zirvesine 
taşıdı. Yalnızca bir senede 22 
yeni araç ve 50 inovasyonu 
sektör ile buluşturdu, yatı-
rımlarına devam etti.

Yetkin, deneyimli ekip-
leriyle ile müşterilerinin 
rekabetçiliğini artıracak 
ürün geliştirmelerine hız 
kesmeden devam eden Tır-
san, 2022 yılında da sefer 
sayısını artırmak ve operas-
yonlarında verimlilik hedef-
lerine ulaşmak isteyen fir-

OTOMOTIV satış sonrası 
sektörünün öncü kuruluşu 
Martaş Otomotiv bir yıl içe-
risinde ağır vasıta yedek par-
ça pazarında önemli bir pay 
elde etti. Ağır Vasıta Yedek 

malarının ilk tercihi olmaya 
devam etti.

Müşterilerinin başarısı 
için tedarik, teslimat, servis 
ve tüm ihtiyaçlarını azami 
özen ile karşılayan Tırsan 
ekipleri, Türkiye’nin gelişen 
ihracat başarısında, nakli-
yecileri en sağlam ve uzun 
ömürlü, kullanıcı ve bakım 
dostu ürünleriyle ve tüm sü-
reçlerde destekledi.

Parça pazarına geçen yıl Ocak 
ayında girdiklerini söyleyen 
Martaş Otomotiv Genel Mü-
dürü Erdem Çarıkcı, “Henüz 
ilk yılımızda hedeflediğimiz 
ciroyu aştık. Yeni yıl için he-

bir soluk getiren Otokar'ın, 
8,5 tonun ardından geçen 
yıl satışa sunduğu 12 ton-
luk Atlas 3D ile pazarın 
öncelikli tercihleri arasın-
da olduğunu kaydeden 
Akgül, "Taşıma kapasitesi, 
uygun yatırım maliyeti, 
ekonomik yakıt tüketimi, 
düşük yedek parça ve ba-
kım giderleri ile hafif kam-
yon segmentine yeni bir 
soluk getiren Atlas büyük 
ilgi görmeye devam ediyor. 
2022 yılındaki kamyon sa-
tışlarını önceki yıla kıyasla 
yüzde 30 oranında arttır-
dık. Son dönemde lojistik 
ve nakliye sektörünün en 
gözde araçları arasında yer 
alan Otokar Atlas’a önü-
müzdeki dönemde yeni 
modeller ekleyerek kam-
yon satışlarımızı arttırmayı 
hedefliyoruz.

7 metreden 21 metreye 
kadar farklı uzunlukta-
ki otobüsleri ile Otokar, 
2022'de üst üste 14'üncü 
kez Türkiye'nin en çok ter-
cih edilen otobüs markası 
olduğunu ve 2023 yılı ye-
niliklerini duyurdu.

Toplam otobüs pazarın-
da satılan her 3 otobüsten 
biri Otokar markalı olur-
ken, marka küçük ve orta 
boy otobüs pazarından ise 
yüzde 50 pazar payı elde 
etti. 60 ülkeye ihracat ya-
parak yüzde 125 büyüme 
kaydeden marka, kamyon 
pazarında Atlas’ın yeni mo-
deli Atlas 3D’nin katkısıyla 
yüzde 30 büyüme sağladı.

Otokar İç Pazar Satış ve 
Pazarlama Genel Müdür 
Yardımcısı H. Basri Akgül, 
otobüste büyük bir hika-
ye yazdıklarını aktararak, 

“Sultan otobüsümüz 20’inci 
yılını doldurdu. Pazara girer-
ken, bu kadar büyük oyuncu 
içerisinde ne yapacaksınız 
diye soruyorlardı. Şimdi hep-
si gerimizde kaldı. Atlas ile 
kamyon pazarında da aynı hi-
kayeyi yazacağız” dedi. 

Ticaretin yükünü hafiflet-
mek için 10 yıl önce Atlas ile 
hafif kamyon segmentine yeni 

tış sonrası hizmetlere kadar 
tüm Tırsan ekipleri her gün 
30 sürekli gelişim projesini 
devreye alarak süreçlerini 
sürekli iyileştiriyor ve müş-
teri için değer yaratmaya de-
vam ediyor.

Tırsan sektör ve 
müşterileri için yatırım 
yapmaya devam ediyor
Avrupa’nın en büyük ve 

donanımlı üretim tesislerin-
den Adapazarı Mega Kam-
püs’ünde, 81 üretim teknolo-
jisi ile 365 bin metre karede 
üretim yapan, Tırsan akade-

mış durumdayız” dedi. Henüz 
ilk senelerinde hedefledikleri 
ciroyu aştıklarını vurgulayan 
Erdem Çarıkcı, “Portföyümü-
ze 10 bin ürün çeşidi eklemiş 
durumdayız ve hız kesmeden 
geliştirmeye devam ediyoruz. 
Bir yıl içinde hedeflediğimiz 
müşteri kazanımı hedefimizi 
de aşmayı başardık” diye ko-
nuştu. 2023’te de büyümeye 
devam edeceklerini vurgu-
layan Martaş Otomotiv Ge-
nel Müdürü Erdem Çarıkcı, 

mi ile ekiplerinin yetkinliğini 
sürekli geliştiren Tırsan aynı 
zamanda son 5 senede 40 
milyon avrodan fazla altyapı, 
modernizasyon, verimlilik ve 
güvenlik yatırımı yaptı.

46’ıncı yılını başarılar ile 
karşılayan Tırsan, sürekli ge-
lişim çerçevesinde kendini 
sürekli yenilerken, deneyimli 
ve çevik ekipleri, mühendis-
lik gücü, yalın üretim altyapı-
sı ile başta müşterileri olmak 
üzere tüm paydaşları için 
güvenilir bir iş ortağı olmaya 
devam ediyor.

“2023 yılında toplam müşteri 
sayımızı iki katına çıkarmayı 
ve ağır vasıta yedek parça sek-
töründe pazar payımızı yüzde 
25 seviyelerine taşımayı he-
defliyoruz” dedi.

teknolojisini tüm Avrupa için 
geliştirmeye devam ediyor.

Tırsan, İstanbul Sanayi 
Odası 2021 Türkiye’nin En 
Büyük 500 Sanayi kuruluşu 
listesinde, treyler sektörü-
nün tek temsilcisi, otomotiv 
sektörünün 8’inci ve yüzde 
100 Türk sermayeli en büyük 
şirketi olurken, genel listede 
116’ncı sırada yer aldı.

Tırsan, son 5 yıl içerisinde 
toplam 1.1 milyar doların ü-
zerinde ihracat gerçekleştirdi. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
2021 ilk 1000 firma içerisin-
de, treyler sektörünü zirveye 
taşıyarak, otomotiv sektö-
ründe 14’üncü, genel sırada 
84’üncü sırada yerini aldı.

Yalın prensipleri ile ho-
mologasyondan kaliteye, 
teknoloji yönetiminden sa-

ya devam ediyor. Ağır Vasıta 
Yedek Parça Birimi’yle pazara 
hızlı bir giriş yapan Martaş 
Otomotiv, bu sektörde de 
kısa sürede önemli bir pazar 
payı elde etmeyi başardı.

Bir yıl önce Ağır Vasıta Ye-
dek Parça Birimi’ni kurduk-
larını söyleyen Martaş Oto-
motiv Genel Müdürü Erdem 
Çarıkcı, “Daha önce Martaş 
Otomotiv bu sektörde yer al-
mıyordu. Bugün Türkiye’nin 
71 ilinde satış noktasına ulaş-

AVRUPA’NIN önde gelen 
16 ticari araç ve lojistik der-
gisinden oluşan jüri, Thermo 
King ve BPW'yi, akstan ge-
len enerjiyi treyler soğutma 
ünitesi için otonom bir güç 
kaynağına çeken akıllı enerji 
üretim sistemi “Advancer Ax-
lePower” sistemi için ödüle 
layık gördü. 

BPW ile ortaklaşa gelişti-
rilen Thermo King Advancer 
AxlePower, BPW'nin ePower 
aksını Thermo King soğutma 
ünitesi ve akü depolama tekno-
lojisiyle birleştiren, tamamen 
entegre, çekiciden bağımsız bir 
sistem olarak öne çıkıyor. Ara-
cın rutin çalışması sırasında, 
treyler aksından kazanılan e-
nerji soğutma ünitesini çalıştır-
mak için gereken gücü sağlıyor.  

Thermo King “AxlePower” 
sistemi, araç hareket halin-

deyken veya fren yaparken 
üretilen enerjiyi, yüksek 
voltajlı bir aküde depolaya-
rak soğutma ünitesine güç 
sağlamak için kullanıyor. 
Böylelikle tamamen elekt-
rikli, sıfır emisyonlu ve oto-
nom treyler soğutması sağ-
lanıyor. Depolanan enerji, 
yaklaşık 5 saatlik standart 
soğutma için yeterli oluyor. 

Advancer AxlePower 
sistemi soğuk zincir taşı-
macılığında sürdürülebi-
lirliği artırmak için ideal 
bir çözüm sunuyor. Sessiz 
çalışma ve sistemin akü-
sünden enerji çekerek çalış-
ma sırasında, sıfır karbon 
salımı, kullanıcıların düşük 
emisyon bölgeleri ve düşük 
gürültülü şehir içi teslimat-
ları kolaylıkla gerçekleştir-
mesine olanak sağlıyor. 

Tırsan Ürün Geliştirmelerine 
Hız Kesmeden Devam Ediyor

Martaş Otomotiv, 
2022 yılının ocak 
ayında girdiği ve 
hedeflerinin üzerinde 
büyüdüğü ağır vasıta 
yedek parça pazarında 
yüzde 25'lik pazar payı 
hedefliyor. 

Martaş Ağır Vasıta Yedek Parçada Hedefleri Büyüttü

Otokar Atlas İle Yüzde 30
Büyüme Gerçekleştirdi

Thermo King “Trailer
İnovasyon” Ödülü Kazandı

Türk treyler 
sektörüne 46 yıldır 
liderlik eden Tırsan, 
ihracat rakamları yeni 
ürünleri ve geliştirdiği 
teknolojilerle 
büyümesini 
sürdürüyor. 

Otokar İç Pazar Satış ve 
Pazarlama Genel Müdür 
Yardımcısı H. Basri Akgül

Thermo King ve 
BPW ile gerçekleşen 
işbirliği ile geliştirilen 
“Advancer AxlePower” 
sistemi, Treyle 
İnovasyon” ödülleri 
'Çevre' kategorisinde 
üçüncü oldu. 
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ALLISON'IN son teknolojiye sa-
hip Araç Elektrifikasyon + Çevre-
sel Test (VE+ET) Merkezi’nde sıfır 
emisyonlu ulaşım, enerji tedariki 
ve altyapı çözümlerinde dünya li-
deri olan Nikola Corporation ile iş 
ortaklığı yapıyor. Bu iş birliği doğ-
rultusunda Nikola’nın Class 8 ba-
tarya elektrikli aracı (BEV) ve hid-
rojen yakıt hücreli elektrikli aracının 
(FCEV) testleri gerçekleştiriliyor.

Allison Araç Elektrifikasyon + 
Çevresel Test Merkezi Genel Mü-
dürü David Proctor, konuyla ilgili 
olarak; "Emisyonları azaltmak ve 
performansı optimize etmek üzere 
inovatif, yeni nesil araçları gelişti-
ren Nikola ile iş birliği yapmaktan 
gurur duyuyoruz. Her türlü tahrik 
tipiyle çalışan araçlar için test ve 
doğrulama programlarını destek-

leyen tesisimiz, Allison'ın ticari 
araç endüstrisinde alternatif yakıt 
çözümlerinin geliştirilmesindeki li-
derlik taahüdünü de güçlendiriyor" 
diye belirtti.

İki şirket, çok çeşitli görev dön-
gülerini simüle edebilen kontrollü 
termal ortamlar ve dinamomet-
reli yol simülasyonları aracılığıyla 
BEV ve FCEV performansını test 
etmek için iş birliği yaptı. Testler-
de, Nikola'nın hidrojen yakıt ikmal 
ekipmanı ve test çalışmalarının ke-
sintisiz devam edebilmesi için tesis 
tarafından sağlanan sabit bir hid-
rojen akışı kullanılıyor. Araçların 
değerlendirilmesi, batarya yöneti-
minin izlenmesi ve aşırı sıcaklıkları 
oluşturmak için solar simülasyo-
nundan yararlanan HVAC testini 
de kapsıyor.

Araç Elektrifikasyon + Çevresel 
Test Merkezi, araç üreticileri için 
güvenli, güvenilir ve tekrarlana-
bilir sonuçlar sağlayan, kontrollü 
ve tutarlı bir ortamda test yapma 
imkanı da dahil olmak üzere çeşitli 
avantajlar sunuyor. Allison, tesiste 
gerçek uygulama ve iklim koşulları-
nı simüle ediyor. Böylece üreticiler, 
yenilikçi teknoloji ve araç sistem-
lerini pazara daha hızlı ve verimli 
bir şekilde sunabilmek için ürün 
geliştirme ve doğrulama sürelerini 
kısaltabiliyor. Testlerin mevsimsel 
iklim ve yol koşullarına bağlı ol-
mayan yoğun bir zaman diliminde 
yapılabilmesi, yol testlerine kıyasla 
maliyetlerin düşürülebilmesini de 
sağlıyor.

Nikola Araç Test Kontrol Baş-
kanı Adam Tarleton, açıklamasın-
da; "Allison VE+ET Merkezi’nin 
yeteneklerinden yararlanmak, 
Nikola'nın ürün geliştirme dön-
güsünü hızlandırması ve Tre BEV 
aracını güvenle piyasaya sürmesi 
için kilit bir etken oldu. Kamyon 
segmentinin talep ettiği perfor-
mans, kalite ve güvenilirliğe sahip, 

sınıfında lider bir hidrojen yakıt-
lı araç sunmak üzere Tre FCEV 
modelimizde de Allison ile devam 
edecek iş birliği için ayrıca heye-
canlıyız" dedi.

60 bin metrekare alana sahip 
VE+ET Merkezi, Orta Batı'da ala-

nının tek örneği ve tek bir merkezi 
konumda yıl boyunca test yapma 
olanağı sağlıyor. Tesis, müşteriler 
için yeni ürün geliştirmek üzere ge-
rekli tüm olanakları ve iş birliğini 
sağlayan özel ayrı test bölümleri ve 
alanlar sunuyor.
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Allison Transmission Nikola İle İş Birliği Yapıyor
Allison Transmission, yeni nesil araçların geliştirilmesi 
için Allison'ın Elektrifikasyon + Çevresel Test Merkezi’nde 
Nikola ile iş birliği yaptı. 
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li orijinal ekipman araçlarına 
da yerleştirmesi bekleniyor.

Goodyear'ın Global Ope-
rasyonlar ve Teknolojiden 

GOODYEAR SightLine 
teknolojisi ile güçlendirilmiş 
akıllı lastiklerin lastik-yol 
sürtünme potansiyelini doğ-
ru bir şekilde tahmin edebile-
ceği ve Gatik'in otomatik sü-
rüş sistemine (ADS) gerçek 
zamanlı bilgi sağlayabileceği 
kanıtlanmış oldu. Bu proje, 
araç güvenliğini ve perfor-
mansını yükseltmeye yar-
dımcı olabilecek kritik veriler 
sağlayarak, bir lastiğin suna-
bileceği faydayı ve Gatik'in 
B2B kısa mesafe pazarındaki 
müşterileri için verimliliği ve 
değeri artıracak. 

Goodyear ve Gatik, kısa 
bir süre önce Kanada'da, las-
tik sensöründen elde edilen 
bilgilerin sürekli ölçümü 
yoluyla yol sürtünmesi algı-
lama yeteneklerini devreye 
aldı; bu bilgiler diğer araç 
verileriyle eşleştirildi ve araç 
performansını optimize et-
mek için Goodyear'ın bulut 
tabanlı tescilli algoritmala-
rına bağlandı. Goodyear'ın 
SightLine çözümünden 
elde edilen sürtünme tah-
minleri, karlı veya buzlu 
koşullar gibi düşük yol tu-
tuş koşullarını başarılı bir 
şekilde tespit edebildi ve bu 
bilgileri Gatik'in otonom 
filosuna sunarak Gatik'in 
Kanada'nın zorlu kış ikli-
mindeki ticari operasyonları 
için güvenliği ve performan-
sı artırdı.

Yol sürtünmesi verileriyle 
lastikler daha akıcı, daha gü-

venli ve daha sürdürülebilir 
sürüş sağlamaya yardımcı 
olabilir. Bu, otonom araçlar 
için yol planlama ve güvenli 
sürüş hızı, araç hızlanma li-
mitleri ve araç takip mesafesi 
için öneriler sağlama açısın-
dan kritik bir bilgi olarak 
öne çıkıyor.

Goodyear SightLine tek-
nolojisi, lastiğin aşınma du-
rumunu, yükünü, şişirme 
basıncını ve sıcaklığını ölç-
mek için tasarlanmıştır. Bu-
nu, gerçek zamanlı yol-hava 
durumu verileri ve tescilli 
kauçuk sürtünme modelle-
ri ile birleştirerek lastik-yol 
sürtünme potansiyelini tah-
min eder. Bu bilgilere gerçek 
zamanlı olarak sahip olmak, 
Gatik'in filosunun operas-
yonel tasarım alanı içindeki 
zorlu koşullara güvenli ve 
verimli bir şekilde yanıt ver-
mesini sağlıyor. Goodyear'ın 
SightLine teknolojisinin 
otonom sürüş için gelecekte 
olağanüstü etkileri olsa da bu 
yıl Goodyear'ın Goodyear 
SightLine teknolojisini gü-
nümüz mobilite pazarına a-
nında fayda sağlayacak belir-

yeni veri karmaşıklığı seviye-
si, araca hayati bilgileri ilete-
rek güvenliği ve performansı 
artırabilir. Bu, lastiği yalnızca 

temel, geleneksel görevini ye-
rine getirmekle kalmayıp aynı 
zamanda yeni veri ve bilgile-
rin bir bağlantı noktası olacak 
şekilde geliştirmeye yönelik 
bir başka adımdır" dedi.

Gatik'in Teknolojiden 
Sorumlu Başkanı ve Ku-
rucu Ortağı Arjun Narang 
ise, "Gatik olarak, müşteri-
lerimize güvenlik, verimlilik 
ve performans konularında 
sektör standartlarını yükselt-
meye devam eden bir çözüm 
sunmaya kendimizi adadık" 
dedi. "Goodyear'ın çığır açan 
SightLine teknolojisini kul-
lanmak, bu ilkeleri hayata ge-
çirmemize yardımcı oluyor ve 
bugün orta kilometrede daha 
fazla değer sunmamızı ve gü-
venliği artırmamızı sağlıyor" 
diye konuştu.

Sorumlu Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Chris Helsel, 
"Lastik, aracın yere temas 
eden tek parçasıdır ve bu  

Goodyear ve Gatik’ten Önemli İş Birliği 
Goodyear ve otonom 
kamyonlarla dağıtım 
hizmeti veren 
Gatik, daha güvenli 
ve sürdürülebilir 
taşımacılığa yönelik 
önemli bir çalışmaya 
adım attı.

THE Goodyear Tire & 
Rubber Company CES 
2023 Tüketici Elektroniği 
Fuarı’nda, yüzde 90 sürdü-
rülebilir malzemeden üret-
tiği prototip lastiğini tanıt-
tı. Bu lastik, Goodyear'ın 
dahili testlerinin yanı sıra 
geçerli tüm yasal testleri de 
geçti. Şirket, 2023 yılında 
yüzde 70'e kadar sürdürü-
lebilir malzeme içeriğine 
sahip bir lastik üretmeyi ve 
pazara sunmayı planlıyor.

Goodyear’ın yeni tanıttı-

ğı prototip model, gelenek-
sel malzemelerle üretilen 
lastiklere oranla daha düşük 
yuvarlanma direncine sahip. 
Böylece daha fazla tasarrufu 
sağlıyor ve karbon ayak izini 
önemli derecede azaltıyor.

Goodyear, Ocak 2022'de 
yaptığı duyurudan sonra 
tedarikçileriyle birlikte ça-
lışarak 2023 yılında yüzde 
70'e kadar sürdürülebilir 
malzemeden üretilen bir 
lastiği sınırlı sayıda piyasaya 
sürmeyi planlıyor. 

Goodyear Küresel Ope-
rasyonlardan Sorumlu Kı-
demli Başkan Yardımcısı ve 
Baş Teknoloji Sorumlusu 
Chris Helsel, konuya dair 
yaptığı açıklamada:  "2030 
yılına kadar sektördeki ilk 
yüzde 100 sürdürülebilir 
malzemeden üretilen lasti-
ği sunma hedefimize doğru 
hızla ilerliyoruz" dedi. 

Helsel ayrıca; "Geçtiğimiz 
yıl bu hedefe ulaşma yolun-
da çok önemli bir yıl oldu. 
Yeni teknolojileri araştırdık, 

daha fazla iş birliği için fır-
satlar belirledik ve ekibimi-
zin azminden faydalanarak 
sadece yüzde 90 sürdürü-
lebilir malzemeden oluşan 
lastik üretme kabiliyetimizi 
göstermekle kalmadık, aynı 
zamanda bu yıl yüzde 70 sür-
dürülebilir malzeme içeriği-
ne sahip bir lastik de ürettik. 
Ekibimiz yenilikçiliğini ve 
daha iyi bir gelecek inşa etme 
konusundaki kararlılığını 
sergilemeye devam ediyor." 
şeklinde konuştu.

Goodyear CES'te Yeni Prototip Lastiğini Tanıttı

Bild Allrad dergisi, Papen-
burg ve Idiada'da ıslak ve 
kuru zemin testleri için 11 
dört mevsim lastiğini mer-
cek altına aldı. Bunun için 
tamamı 225/50 R18 ebadın-
da lastikler, bir BMW X1 ile 
test edildi. AutoBild Allrad, 
AllSeasonContact'ın yüksek 
seviyede suda kızaklama gü-
venliğine, ıslak koşullarda di-
namik yol tutuşuna ve düşük 
yuvarlanma direncine dikkat 
çekerek, eşsiz kış özelliklerine 
sahip bu premium lastiğe "İyi" 
notunu verdi.

AllSeasonContact’a 
ACE lastik testinde 

"Tavsiye edilir" notu
ACE (Auto Club Euro-

pa), aralarında Continental 
AllSeasonContact'ın da bu-
lunduğu 205/55 R17 95 V 
ebadında 9 adet dört mevsim 
lastiğinin becerilerini VW T-

PREMIUM lastik üreticisi 
ve teknoloji şirketi Continen-
tal, AllSeasonContact dört 
mevsim lastiğiyle başarılı 
bir 2022 yılını geride bırak-
tı. AllSeasonContact, Gute 
Fahrt[1] dergisinin farklı 
rakipleri kıyasıya yarıştırdığı 
bağımsız lastik testlerinden 
galibiyetle döndü.

2022 Kasım ayında, Sport 
Auto Almanya, 235/35 R19 
91 Y ebadında 6 adet dört 
mevsim lastiğini Hyundai 
i30 model bir araçla test et-
ti. Lastiklerin karda yol tu-
tuşu Finlandiya'da, kuru yol 
tutuşu ise Hannover’da bu-
lunan Contidrom test pis-
tinde ölçüldü. Sport Auto, 
mükemmel çekiş gücü ve 
karla kaplı zeminde kontrollü 
sürüş özelliklerinden dolayı 
AllSeasonContact'a "Çok iyi" 
notunu verdi. Test uzmanları, 

değerlendirmelerinde özel-
likle lastiğin mükemmel yol 
tutuşu, suda kızaklama perfor-
mansı ve kuru zeminde güven-
li yol tutuşuna dikkat çektiler.

Aralarında Continental 
AllSeasonContact deseninin 
de bulunduğu 235/35 R19 
ebadında altı lastiği, Auto 
Straßenverkehr ekibi karla 
kaplı zeminde, yağmurdan 
sırılsıklam olmuş yollarda 
ve kuru asfaltta yol alan bir 
Hyundai i30N araç ile sı-
kı testlere tabi tuttu. Testin 
sonunda, lastiğin iyi çekiş 
gücü ve karda kolay kontrol 
sağlaması sayesinde "Çok iyi" 
notu çıktı. Test uzmanları, 
AllSeasonContact'ın kuru 
asfaltta yüksek kavrama se-
viyesi, düşük yuvarlanma di-
renci ve güvenli yol tutuşun-
dan da etkilendiler.

2022 Ekim ayında Auto-

becerilerinin altını çizen bir 
"Tavsiye" kararı çıktı.

Autozurnal'dan 
AllSeasonContact'e 

üçüncülük ödülü
2022 Ekim ayında Slovak 

dergisi Autozurnal, 205/55 
R16 ebadında 10 adet dört 
mevsim lastiğinin kuru, ıslak 
ve karla kaplı yollarda yol 
tutuş özelliklerini karşılaştır-
dı. AllSeasonContact karda 
frenleme, çekiş ve yol tutuş 

kategorilerinin her birinde 
üçüncülükle bronz ödülüne 
layık görüldü. 14-20 inç ara-
lığındaki ebatlarda piyasaya 
sürülen Continental AllSea-
sonContact, elektrikli araçlar 
için de ideal bir çözüm. All-
SeasonContact, yenilikçi sırt 
tasarımı, kauçuk bileşimi, las-
tik konturu ve yapısı ile mo-
dern dört mevsim lastikleri 
tarihinde bir kilometre taşını 
temsil ediyor.

Cross model araçla incelemek 
üzere Alman GTÜ teknik in-
celeme kuruluşu ve Avustur-
ya ARBÖ Mobilite Derneği 
ile bir araya geldi. Lastikler, 
Finlandiya ve İspanya'da test 
edildi. AllSeasonContact, 
çarpıcı kar tutuş ve ıslak ze-
min performansı sergileyerek 
“Tavsiye edilir” açıklaması ile 
ikincilik derecesini hak etti.

İngiliz YouTuber Jonathan 
Benson, Tire Reviews satış 
kanalı sayesinde platformda 
tanınan bir isim haline geldi. 
Youtube kanalında ve web 
sayfasında yayınlanan 2022 
lastik testi, VW Golf 7'ye ta-
kılan 225/45 R17 94V/W e-
badında 10 adet dört mevsim 
lastiğine ışık tuttu. Test sonu-
cunda, AllSeasonContact'ın 
ıslak ve kuru yol tutuşu, dü-
şük yuvarlanma direnci, karda 
usta yol tutuşu ve frenleme 

Continental AllSeasonContact 2022 Lastik
Testlerinde İpi Galibiyetlerle Göğüsledi



27
OCAK 2023

ÇEYREK asrı aşkın bir süredir 
sektörel yayıncılığın güçlü sesi 
olmayı sürdüren Aysberg Ba-
sın Yayın’ın dijital dünyadaki 
önemli yayını www.kargohaber.
com haber sitesi 2022 yılında da 
lojistik, taşımacılık, ticari araç-
lar, üretim ve dış ticaret sektör-

lerindeki tüm gelişmeleri hızlı 
ve güvenilir bir şekilde okurları-
na yansıtmaya devam etti. 

Her geçen yıl artan bir ilgiyle 
takip edilen kargohaber.com’da 
1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 
döneminde bir çok haber  ya-
yınlandı. Bunlar içinde en çok 

okunan ilk 10 haberi ve en fazla 
ilgi gören 5 makaleyi sizin için 
derledik. Yayınlandıkları gün-
kü spotları ile yer alan derleme-
de her bir haberin sonunda yer 
alan karekodu okutarak dijital 
ortamda da haberin tamamına 
ulaşabilirsiniz. 

www.kargohaber.com’da 
anlık olarak sektörel haber-
lere ulaşabilir, dünyada olup 
biteni yine anlık olarak oriji-
nal dilinde okuyabilir, basılı 
KargoHaber dergisinin diji-
tal versiyonunu görüntüleye-
bilirsiniz.

www.kargohaber.com
2022 Yılında da Sektörün Bilgi 
Kaynağı Olmaya Devam Etti

HABER ve makalelerin sı-
ralamaları kargohaber.com 
sunucu verilerine göre dü-
zenlenmiştir. Yayın süresi 
uzayan haberler ve makale-
ler daha çok okunma sayısı-
na erişmektedir.

Aysberg Basın Yayın’ın 
Diğer Dijital Haber 

Platformları
Aysberg Basın Yayın’ın 

dijital dünyadaki diğer haber 
platformlarına aşağıdaki bağ-
lantılardan ulaşabilirsiniz.

En Çok Okunan İlk 5 Makale (1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022)*

*www.kargohaber.com sunucu verilerine göre düzenlenmiştir.

Lojistik Kazandırır
Ticarette lojistiğin avantajından söz ederken 
sanki tartışmalı bir durum varmış gibi yaklaş-
mayı doğru bulmuyorum. Çünkü lojistik, bir 
avantaj olup olmamaktan öte ticaretin fiilen 
gerçekleşip gerçekleşememe meselesidir.

Yayın tarihi: 07.01.2022

Dijitalleşme ve Gelecek Lojistikle Sınanmak Önce Barış Sonra LojistikE Ticaret Lojistiği
Yeni Bir Dönemin Başlangıcı90 yıllarla birlikte telaffuz edilen ve 2000’li 

yıllarda üretim, dağıtım ve tüketim süreç-
lerine damgasını vuran dijitalleşme, artık 
bambaşka boyut ve anlamlara doğru yol alı-
yor. Hayatımız neredeyse kodlardan ibaret.

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve ambar-
golar, Türkiye’ye yeni kapılar açıyor. ABD’nin 
öncülüğünde AB ve diğer Avrupa ülkeleri 
tarafından iştahla açıklanan ambargoların 
olumsuz sonuçları ambargo uygulayanları 
da etkiliyor.

Türkiye dünya ticaret yolları üzerindeki ko-
numunu öne çıkartacak adımlar atmaya 
ve kendi ulaştırma stratejisini oluşturmaya 
çalışıyor.

E ticaret özünde bir lojistik hizmetidir. Ali 
Baba, Amazon, Trendyol, Getir, Hepsibura-
da...  Sonuçta her birisi üreticiden, toptan-
cıdan, satıcıdan aldığı ürünü, son tüketiciye 
eriştiren, satan ya da taşıyan olarak tedarik 
zincirinin bir halkasıdır.

Yayın tarihi: 04.02.2022 Yayın tarihi: 03.06.2022 Yayın tarihi: 03.03.2022Yayın tarihi: 26.04.2022

En Çok Okunan 10 Haber (1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022)*

EvoLog Lojistik 
Çatalca 
Antreposu’nu 
Hizmete Açtı

Yayın tarihi: 08.07.2022

EvoLog, Haziran ayı 
içerisinde Muratbey Gümrük 
Müdürlüğü’ne bağlı Çatalca 
Antreposu’nu hizmete açtı.

Kargo Kurye ve 
Dağıtım Sektörü 
2022’de 4 Milyar 
685 Milyon Adet 
Sipariş Bekliyor

Yayın tarihi: 13.05.2022

Pandemi döneminde ticaretin 
sürmesinin gizli kahramanı 
kargo, kurye ve dağıtım 
sektörü, 2022 yılında sadece 
e-ticaretten kaynaklı 4 milyar 
685 milyon adetlik sipariş için 
hazırlıklarını yapıyor.

Post & Parcel 
International  
Summit 25 - 26 
Mayıs 2022'de 
Gerçekleştirilecek

Yayın tarihi: 11.01.2022

Post & Parcel International 
Summit 25-26 Mayıs 2022 ta-
rihinde Türkiye Kargo, Kurye ve 
Lojistik İşletmecileri Derneği 
(KARİD) önderliği ile Pullman 
İstanbul Hotel & Convention 
Center da gerçekleştirilecek.

Borusan Lojistik 
Uluslararası 
E-Ticarette Çözüm 
Ortağı Oluyor

Yayın tarihi: 12.01.2022

Borusan Lojistik, uluslararası 
kara taşımacılığı hizmetleri 
arasına yeni eklediği B-Yol 
projesiyle; e-ticaret lojistik 
hizmetlerini başlattı ve Türk ih-
racatçısının ürünlerini Almanya 
ve İngiltere’ye taşımaya başladı.

Lojistik Sektörü 
2022’ye 
Güçlü Giriyor

Yayın tarihi: 11.01.2022

Pandemi gölgesinde geçen 
2020 lojistik sektörü için 
hareketli bir yıl oldu. Sınırlarda 
alınan önlemler, geciken 
sevkiyatlar, artan maliyetler 
sektörü hayati sorunlarla karşı 
karşıya bıraktı.

UTİKAD Rusya 
Ukrayna Savaşı’nın 
Lojistik Sektörüne 
Etkilerini 
Değerlendirdi

Yayın tarihi: 02.03.2022

Türkiye’nin dış ticaretinde 
hacim olarak önemli yer tutan 
Rusya ve Ukrayna arasındaki 
savaş ortamı, Türk lojistik 
sektöründe de yankı buldu.

Onur Talay: 
“Küresel Çapta 
Bir İntermodal 
Taşımacılık Şirketi 
Olma Hedefiyle 
Çalışıyoruz”

Yayın tarihi: 11.02.2022

Sarp Intermodal, Türkiye ve 
Avrupa’da yakaladığı başarıyı 
küresel hale getirmek ve kü-
resel çapta bir intermodal taşı-
macılık şirketi olma hedefiyle 
çalışmaya devam ediyor.

EvoLog Lojistik 
Yatırımlarıyla 
Büyümeye Devam 
Ediyor

Yayın tarihi: 11.03.2022

Genç ve dinamik ekibi ile 
sektörün güçlü ve yeni nefes-
lerinden EvoLog Lojistik, 2021 
yılını 1 milyar 225 milyon TL 
ciro ile tamamladı.

Sendeo Türkiye’nin 
81 İlinde Hizmet 
Vermeye Başladı

Yayın tarihi: 01.03.2022

Koç Topluluğu’nun dağıtım ve 
teslimat sektöründe faaliyet 
gösteren markası Sendeo, 
Şubat 2022 itibarıyla tüm 
Türkiye’de hizmet vermeye 
başladı.

Ağır Ticari Araç 
Pazarı Yüzde 
60 Büyüdü

Yayın tarihi: 11.02.2022

Türkiye de ağır ticari araç 
pazarı (16 ton üstü Kamyon/
Çekici) bir önceki yıla göre yüz-
de 60 oranında büyüdü. Döviz 
kurundaki dalgalanmalar ve 
yaşanan çip krizine rağmen 
hafif ticari araç pazarı ise 
yüzde 7,39’luk büyüme ile 175 
bin 497 adede ulaştı.

Piltech - Bilgi ve Haber 
Paylaşım Platformu: 
www.piltech.com.tr

Kasa Dergisi - Ticari Araç 
ve Treyler Haber Sitesi: 
www.kasadergisi.com

Truva - At ve Binicilik 
Dergisi: 

www.truvamagazine.com

*www.kargohaber.com sunucu verilerine göre düzenlenmiştir.
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lara imza atmayı sürdürüyor. 
Toyota, Ocak-Aralık döne-
minde 7 bin 707 adet Hilux 
satışı gerçekleştirdi ve böylece 
şimdiye kadarki en yüksek 
Hilux yıllık satış rekorunu 
kırdı. Hilux’ın bir önceki re-
koru 2016 yılında 5 bin 645 
adet olarak gerçekleşmişti.

Toyota Hilux bu satış per-
formansıyla tüm yıl boyun-
ca segmentinde de lider ol-
mayı başardı. Ayrıca Hilux, 
Toyota’nın hafif ticari satış-
larının yaklaşık yüzde 65’ini 
temsil etti.

Bununla birlikte Toyota 
Professional ürün gamına ait 
Proace City ve Proace City 
Cargo modelleri de 2022’yi 
rekor adetlerle tamamladı. 

parti müşterilere sunmaya de-
vam edecek. Kurucu László 
Kishonti, aiMotive CEO'su 
olarak şirketi yönetmeye de-
vam edecek.

Stellantis N.V., gelişmiş 
yapay zekâ ve otonom sürüş 
yazılımlarının lider gelişti-
ricisi aiMotive'in satın alma 
sürecinin tamamladığını 
duyurdu.“aiMotive’in satın 
alınması, sürdürülebilir bir 
mobilite teknolojisi şirketi 
olma yolculuğumuzu hız-
landıracak ve Dare Forward 
2030 hedeflerimizi gerçekleş-

fazla elektrikli sürüş keyfi 
sunduğunun altını çiziyo-
ruz. Mokka Elektrik seg-
mentinde benzeri olmayan 
bir elektrikli araç. Kompakt 
SUV'umuz pazara sunul-
duğu günden bu yana cesur 
ve yalın tasarımı, özgün ka-
rakteri ve günlük kullanım 
özellikleriyle insanları etki-
ledi. Yeni bir elektromotor 
ve daha büyük bir batarya ile 
Mokka Elektrik artık daha 
güçlü, daha verimli ve kulla-
nıcısına daha uzun bir men-
zil sunuyor. Bununla birlikte 

GEÇTIĞIMIZ yılı 49 bin 
937 adet satış ve yüzde 6,4 
pazar payı ile kapatan Toyota, 
özellikle hafif ticari araçlarla 
ortaya koyduğu satış perfor-
mansıyla dikkat çekti.

İlk kez 2019 yılında Toyo-
ta Professional ismini global 
olarak duyuran marka, kısa 
zamanda Türkiye’de de hafif 
ticari araç dünyasında söz sa-
hibi oldu. Toyota kalitesini ve 
hizmetlerini hafif ticari araç 
segmentine taşıyan marka, bu 
başarısını 2022 yılında şimdiye 
kadarki en yüksek hafif ticari 
araç satış rekoruyla taçlandırdı.

2022 yılında Türkiye’de 11 
bin 661 adetlik hafif ticari a-
raç satışı gerçekleştiren Toyo-
ta, geçen yıla göre hafif ticari 

DÜNYANIN önde gelen 
otomotiv gruplarından Stel-
lantis, otonom sürüş yolcu-
luğunu hızlandırmak üzere 
aiMotive'in satın almasını 
tamamladı. aiMotive tekno-
lojisi, Stellantis'in otonom 

AVRUPA’NIN en çok ter-
cih edilen batarya elektrikli 
modellerinden biri olan Opel 
Mokka Elektrik, yeni 54 kWsa 
batarya ile WLTP normuna 
göre 327 kilometre yerine 
emisyonsuz 403 kilometreye 
kadar yol kat edebilecek. Bu 
geliştirmeyle modelin menzi-
li yüzde 23 artarken, enerji tü-
ketimi 100 kilometrede 15,2 
kWsa'e (WLTP) düştü. Mok-
ka Elektrik sadece yüksek 
verimlilik seviyesi sunmakla 
kalmıyor. Aynı zamanda 115 
kW/156 hp güç ve 260 Nm 
tork üreten elektromotoruyla 
üstün sürüş keyfi de sunuyor.

Daha fazla güce ve daha 
uzun menzile sahip Mokka 
Elektrik, Opel'in elektrikli 
hamlesini ve elektrikliye ge-
çiş konusundaki istikrarını 
gözler önüne seren bir başka 
örnek olarak da dikkat çe-
kiyor. Hafif ticari araç ürün 
gamının tamamı dahil olmak 

satışlarını yüzde 74,3 artırdı. 
Bununla birlikte pazar payını 
yüzde 2,3 puan artıran Toyo-
ta, yüzde 6,1 pay ile en çok 
hafif ticari satan ilk 3 marka 
arasındaki yerini aldı.

Hilux segmentinin yıldızı 
olmaya devam ediyor

Toyota’nın efsanevi Hilux 
modeli, her zamanki yenil-
mez karakterini daha fazla 
teknoloji ve konforla birleşti-
ren son nesliyle büyük başarı-

sürüş teknolojisi platformu 
olan STLA AutoDrive'ın or-
ta vadeli gelişimini destekler-
ken Stellantis'in yan kuruluşu 
olarak faaliyet gösterecek ve 
mevcut teknoloji ürün port-
föyünün bir kısmını üçüncü 

üzere güncel olarak on iki 
elektrikli Opel modeli satışa 
sunuluyor. Marka, 2024 yı-
lına kadar her modelinin bir 
elektrikli versiyonunu piya-
saya sunacak ve 2028 yılına 
kadar Opel, Avrupa'da tama-
men elektrikli bir marka hali-
ne gelecek.
“Mokka Elektrik artık daha 

güçlü ve daha verimli”
Opel CEO’su Florian 

Huettl yapmış olduğu de-
ğerlendirmede, "E, yerini 
Elektrik’e bırakıyor. Yeni son 
ek ile Opel Mokka'nın daha 

Toyota’nın 2022 yılı boyun-
ca en çok tercih edilen binek 
modeli 30 bin 948 adet ile 
Corolla Sedan oldu. Corolla 
Sedan’ı 2 bin 731 adetle Co-

“2015 yılında herkes için mo-
bilitenin geleceğini şekillen-
direcek teknolojiler geliştir-
mek üzere bir şirket kurdum. 
Yedi yıl sonra Stellantis’in 
çabalarına katkıda bulunabil-
diğimiz ve milyonlarca müş-
terinin otomobilini daha iyi, 
daha güvenli ve daha akıllı 
hale getirmek için birlikte ça-
lışabildiğimiz için çok mutlu-
yum” dedi.

aiMotive, operasyonel 
bağımsızlığını koruyarak 
Stellantis'in bir yan kurulu-
şu olarak faaliyet gösterecek. 

olarak emisyonsuz, batarya 
elektrikli modeli seçti.

WLTP normuna göre 403 
kilometreye varan menzil, bu-
güne sunulan menzile kıyasla 
yüzde 23 daha fazla. Dolayı-
sıyla ister şehir içi olsun, ister-
se de uzun yolculuklar günlük 
kullanıma uygun ve çok yön-
lü bir elektrikli sürüş keyfi an-
lamına da geliyor. Enerji, yeni 
54 kWsa lityum-iyon batarya-
da depolanıyor. Mühendisler, 
batarya verimliliğine büyük 
önem verdiler. Böylece kom-
pakt batarya boyutuyla örnek 
bir sürüş menzilini kullanıcı-
lara sundular.

Sıfır emisyon ve yüksek 
sürüş keyfi standart

Tüm tamamen elektrikli 
Opel modellerinde olduğu 
gibi, Mokka Elektrik’in 54 
kWsa kapasiteli batarya-
sı gövde altında yer alıyor. 
Böylece yolcu veya bagaj 
alanından ödün vermek ge-
rekmiyor. Otomobilin ağır-
lık merkezini aşağıya çeken 

rolla Cross izlerken, C-HR 
Hybrid modelinden 1561 adet, 
Yaris modelinden bin 349 adet 
ve Yaris Cross modelinden bin 
122 adet satış gerçekleştirildi.

Kurucu László Kishonti, CE-
O olarak şirketi yönetmeye 
devam edecek. Ayrıca aiMo-
tive; aiSim, aiData ve aiWare 
ile pazarda faaliyet gösterme-
ye de devam edecek. Bunun 
dışında bu kilit alanlardaki 
teknoloji çözümlerini üçün-
cü parti müşterilere sunmaya 
da devam edecek. Stellantis, 
aiMotive’i denetlemek için 
bir yönetim kurulu kuracak, 
ancak şirket özerkliğini ve 
hızlı yenilikçi çözümlere yö-
nelik bir startup yaklaşımını 
korumaya devam edecek.

batarya yerleşimi sayesinde 
Mokka Elektrik, mükemmel 
yol tutuş özellikleri sunar-
ken güvenlik ve sürüş keyfi-
ni de artıyor. 115 kW/156 
hp güç ve gaz pedalına ilk 
dokunma anından itibaren 
kullanıma sunulan 260 Nm 
tork ile Mokka Elektrik, 
hızlı bir ivmelenme sağlı-
yor ve 10 (en güncel veriye 
göre 9 saniyede) saniyenin 
altında 0'dan 100 km/s hıza 
ulaşıyor. Maksimum hızı ise 
elektronik olarak 150 km/s 
ile sınırlandırıldı.

Mokka Elektrik kullanıcısı, 
o anki sürüş tercihine bağlı 
olarak Eko, Normal ve Spor 
olmak üzere üç sürüş modu 
arasından seçim yapabiliyor. 
Elektrikli SUV, Eko modunda 
menzil odaklı bir yaklaşımla 
en yüksek enerji verimliliği ile 
hareket ediyor. İleri teknoloji-
li rejeneratif fren sistemi saye-
sinde Mokka Elektrik, yavaş-
lama veya fren anında enerjiyi 
geri kazanabiliyor. 

Proace City 3 bin 81 ve ve 
Proace City Cargo 873 adet 
satışla dikkat çekti.

Toyota’nın en çok satan 
modeli Corolla Sedan oldu

tirmemize katkı sağlayacak” 
şeklinde konuşmasına baş-
layan Stellantis Baş Yazılım 
Sorumlusu Yves Bonnefont, 
“aiMotive’in ileri seviyede 
uzmanlığı sayesinde, yapay 
zekamızı ve otonom sürüş 
çekirdeği teknolojimizi geliş-
tirecek, küresel becerilerimizi 
genişletecek ve tamamen yeni 
STLA AutoDrive platformu-
muzun orta vadeli gelişimini 
destekleyeceğiz” diyerek söz-
lerini tamamladı.

aiMotive Kurucu ve 
CEO’su László Kishonti ise, 

Opel’in 'Greenovation' yak-
laşımını en iyi şekilde yansı-
tıyor" dedi.

Mokka, Opel'in yenilik-
çi, ileriye dönük ve heyecan 
uyandıran mobilite yaklaşı-
mını gözler önüne seriyor. Şık 
SUV sadece yeni marka yüzü 
olan Opel Vizör ile yollara çı-
kan ilk Opel olmakla kalma-
dı, aynı zamanda tamamen 
dijital Pure Panel kokpiti kul-
lanan ilk Opel de oldu. Buna 
ek olarak, satışa çıktığı ilk an-
dan itibaren tamamen elekt-
rikli güç-aktarma sistemine 
ve son derece verimli içten 
yanmalı motorlara sahip ilk 
Opel oldu. Böylece müşterile-
re ihtiyaçlarına en uygun güç-
aktarma seçeneğini seçme öz-
gürlüğü de sağladı. Bu seçim 
ağırlıklı olarak elektrikliden 
yana oldu. Kasım ayında, Al-
manya'daki tüm Mokka müş-
terilerinin en az yüzde 65'i, 
artık daha da iyileşen yerel 

Toyota Hafif Ticari Modelleri İle Rekora Koştu
Toyota Türkiye, 2022 
yılını yeni rekorlarla 
tamamlarken, şirket 
hafif ticari araçlarıyla 
tüm zamanların 
rekorunu kırdı.  

Opel Mokka Elektrik Menzil Artırdı

Stellantis Otonom Sürüş Yolculuğunu Hızlandırıyor
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DELOITTE’UN otomotiv sektö-
rüne yön veren tüketici eğilimleriy-
le ilgili araştırmasına göre elektrikli 
araçların düşük yakıt maliyetleri, 
dünyadaki gibi Türkiye’de de kul-
lanıcıların tercihlerini belirliyor. 
Türkiye’deki elektrikli araç almayı 
planlayan tüketicinin ilk motivasyo-
nu yakıt maliyeti. İklim değişikliği 
endişesi ise ilk beşe bile girmiyor.

On yılı aşkın süredir otomotiv 
sektöründeki tüketici trendlerini 
araştıran Deloitte; ekonomik dur-
gunluk, enflasyon ve arz zorlukları 
arasında sıkışan sektörün 2023 fo-
toğrafını çekti.

“2023 Küresel Otomotiv Tüketi-
ci Araştırması” raporu, tüketicilerin 
elektrikli araçları benimsemeye olan 
ilgisi, araç satın alma eğilimi, bağ-
lanabilirlik ve tüketici güveni gibi 
talep yönlü eğilimleri ve endişeleri 
ortaya koydu.

2022’nin Eylül ve Ekim ayları ara-
sında 24 ülkeden 26 binden fazla tü-
keticiyle yapılan ankete, Türkiye’den 
de bin 006 kişi katıldı. Araştırmada 
öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

Tüketiciler araç kullanma maliyet-
lerini düşürmeye çalıştıkça elektrikli 
araçlara olan ilgi artıyor. Ancak bu 
da yolda şarj için gereken süre, men-
zil endişesi, halka açık şarj istasyon-
larının altyapısı ve ulaşılabilirliği gibi 
bir dizi sorunu gündeme getiriyor.

Türkiye’de araştırmaya katılan 
tüketicilerin yüzde 54’ü bir sonraki 
araç seçimlerinin benzin/dizel ola-
cağını belirtiyor. Hibrit elektrikli a-
raç yanıtı verenlerin oranı yüzde 30, 
tamamen pille çalışan elektrikli araç 
yüzde 10, şarjlı hibrit elektrikli araç 
diyenlerin oranı ise yüzde 4.

Elektrikli araçlarla ilgili Türki-
ye’deki tüketicilerin en büyük en-
dişesi yüzde 47 ile şarj için gereken 
süre. Bunu yüzde 42 ile sürüş men-
zili ve halka açık elektrikli araç şarj 
altyapısının olmaması takip ediyor.

Küresel pazarın aksine elektrikli 
araç almayı düşünen Türkiye’deki tü-
keticilerin üçte ikisi araçlarını halka 
açık şarj istasyonlarında şarj etmeyi 
planlıyor. Bu eğilimin sebebi, evleri-
ne şarj istasyonu kurma konusunda 
bilgilerinin/imkanlarının olmaması 
(yüzde 30) ve yüksek kurulum mali-
yetleri (yüzde 30) olarak öne çıkıyor.

Araştırmanın yapıldığı diğer ül-
kelerin aksine maliyet faktörü üst 
sıralarda yer almasa da daha dü-
şük yakıt giderleri dünyadaki gibi 
Türkiye’de de elektrikli araç seçme-
nin ilk nedeni. ‘Daha iyi sürüş dene-
yimi’, ‘daha az bakım ihtiyacı’, ‘devlet 
teşvikleri’, ‘içten yanmalı araçlara 
uygulanan ekstra vergiler’ diğer ne-
denler olarak sıralanıyor. İklim de-
ğişikliği endişesi ise bir sonraki araç 
olarak elektrikli aracı tercih edecek 
tüketicinin ilk beş motivasyonun-
dan birine bile girmiyor.

Elektrikli araç talebindeki artış, 

istasyonları da dönüştürüyor. Tüke-
ticiler, içinde şarj ünitelerinin yanı 
sıra kolayca satın alınabilen içecek-
ler, Wi-Fi bağlantısı, atıştırmalıklar 
ve tuvalet gibi hizmetlerin bulun-
duğu geleneksel yakıt istasyonlarını 
tercih ediyor.

Ankete katılan tüketicilerin yak-
laşık üçte ikisi, halka açık bir şarj 
istasyonunda araçlarının boş du-

rumdan yüzde 80’e kadar şarj ol-
ması için 10 ila 40 dakika arasında 
bekleyebileceklerini ifade ediyor. Bu 
durum, fosil yakıt deneyimine denk 
bir deneyim oluşturma imkanının 
‘sınırlı’ olduğu yönündeki gelenek-
sel düşünceye meydan okuyor.

Türkiye’de elektrikli araç satın 
almak isteyen her 10 kişiden nere-
deyse 5’i, araç fiyatları üzerindeki 
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Elektrikli Araç Satın Alırken 
En Büyük Endişe Şarj Süresi

sürekli yukarı yönlü baskıyla bir son-
raki aracı için 500 bin liradan fazla 
ödeme yapmayı bekliyor.

Sipariş üzerine üretime doğru
Mevcut stok krizi, tüketicileri ye-

ni araç teslimatı için daha uzun süre 

beklemeye alıştırarak potansiyel ola-
rak yeni bir ‘sipariş üzerine üretim’ 
paradigmasına kapı açıyor. Türki-
ye’deki tüketicilerin yüzde 48’i, bir 
sonraki araçlarının teslimi için 3 ila 
12 hafta beklemeyi kabul ediyor.



ANT Lojistik, hasarsızlığın 
önemli olduğu otomotiv lojis-
tiğinde Renault Trucks D serisi 
araçları tercih ederden, Tufan 
Lojistik ise yeni teslim aldığı 4 
adet Renault Trucks T EVO se-
risi çekicileri ile Renault Trucks 
Excellence Predict öngörülü 
bakım onarım sözleşmesini ter-
cih eden ilk firma oldu.

Ant Lojistik, Renault Trucks 
ile her yıl düzenli yaptığı filo 
yatırımlarını sürdürüyor. 210 
öz mal çekici ve kamyondan o-
luşan filosunda Renault Trucks 
varlığı yüzde 40 olan Ant Lojis-
tik, 10 adet Renault Trucks D 
Wide 460 4x2 araç taşıyıcı çe-
kici ve 3 adet Renault Trucks D 
Med 280 6x2 kamyon ile araç 
parkını güçlendiriyor.

Yeni araçların teslimatı, 
Kocaeli’nde bulunan Ant Lo-
jistik merkezinde Ant Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı Cem 
Eker, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Can Eker ve Ceren Eker Güven 
ile Renault Trucks Türkiye Baş-
kanı Sebastien Delepine, Bayi 
Ağı Ticari Direktörü Özgür 
Fırat, Koçaslanlar Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı Mah-
mut Koçaslan ve Genel Müdü-
rü Mesut Süzer’in katılımlarıy-
la gerçekleştirildi. 

Ant Lojistik Yönetim Ku-
rulu Üyesi Can Eker; “Her 
lojistik uygulamasında yükün 
hasarsızlığı büyük önem taşır 
ancak yükleme-taşıma ve bo-
şaltma süreçlerinin hassasiyet-
le yürütülmesi gerektiğinden, 
tüm operasyon dış mekanda 
gerçekleştiğinden ve yükünüz 
yüksek maliyetli araçlar ol-
duğundan alanımız özelinde 
hasarsızlık başka bir boyutta 

bulunuyor. En küçük bir hasar 
bile olmadan otomotiv lojisti-
ğinin yapılabilmesi için sürücü 
deneyimi çok önemli. Sadece 
güzergahta araç sürüşü için 
değil yükleme-boşaltma esna-
sında konusunda deneyimli 
profesyoneller olmak duru-
mundalar. Bu nedenle operas-
yonlarımızda en büyük görev, 
sürücü ve araçlarımıza düşüyor. 
Dolayısıyla araçlarımızın do-
nanımı ve performansı da ana 
konularımız arasında yer alıyor. 
2011 yılından bu yana Renault 
Trucks çekici ve kamyonlarını 
kullanıyoruz. Memnuniyetimiz 
doğrultusunda her yıl düzen-
li alımlarımız ile iş birliğimizi 
sürdürüyoruz” diye belirtti.

Renault Trucks, 
düşük toplam sahip olma 
maliyeti ile önde gidiyor 
Ant Lojistik filosunda Re-

nault Trucks varlığı, filonun 
yüzde 40’ını temsil ediyor. 1 
milyon km üzerinde kullanı-
lan Renault Trucks araçlar, 
Koçaslanlar Otomotiv tara-
fından sunulan satış sonrası 
hizmetler sayesinde sorunsuz 
şekilde operasyonlarına devam 
ediyor. Can Eker; “Aslında 
diğer uygulamalardan farklı 
olarak otomotiv lojistiğinde 

araçlarımız, yük ile giderken, 
dönüşü yüksüz olarak yaptı-
ğından yıpranma payları daha 
düşük olabiliyor. Bu nedenle 
daha uzun kullanım ömrü söz 
konusu. Geçmiş 12 yıl boyun-
ca alımını yaptığımız Renault 
Trucks kamyon ve çekicilerde 
aynı konfigürasyonlara sahip 
diğer araçlarımıza göre yakıt 
tasarrufu kaydettik. Kaldı ki 
yeni nesil araçlarda daha da dü-
şük yakıt tüketimi sağlıyoruz. 
Operasyonel giderlerde büyük 
bir kalem olan satış sonrasında 
bakım-onarım ve yedek parça 
maliyetlerinden de memnu-
nuz. Tüm bunları göz önünde 
bulundurduğumuzda Renault 
Trucks araçlar, toplam sahip 
olma maliyetinde bir adım öne 
çıkıyor” şeklinde ekledi. 

Eker; “Müşterilerimize ver-
diğimiz taahhütleri eksiksiz 
gerçekleştirirken filo yatırım-
larımızı da düzenli olarak sür-
dürüyoruz. Bu doğrultuda o-
perasyon maliyetlerimiz önem 
kazanıyor ki uygun bütçeler 
sunabilelim. Renault Trucks 
çekiciler ile bu anlamda büyük 
kazanım sağladığımızı söyle-
meliyiz” dedi. 

Renault Trucks Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepine ise 

teslimat töreninde şu şekilde 
açıklamada bulundu; “Uygun 
toplam sahip olma maliyeti, 
yüksek yakıt tasarrufu, geniş 
uygulama alanı ve güçlü satış 
sonrası hizmetlerinin yanı sıra 
araçların standart donanımla-
rı, Renault Trucks D serimizin 
tercih edilirliğini arttırıyor. Bu 
araçlarımızda şanzıman, havalı 
süspansiyon, klima gibi birçok 
özellik, standart donanım. Euro 
6 motora sahip Renault Trucks 
D kamyon ve çekiciler standart 
donanımlarının olumlu etkileri 
sayesinde yüksek sürüş konforu 
sağlıyor. Eminiz Ant Lojistik de 
hassasiyetle yürüttüğü operas-
yonlarında bu avAntajları dene-
yimleyecek ve iş birliğimiz daha 
uzun yıllar devam edecek.”

Koçaslanlar Otomotiv Yö-
netim Kurulu Başkanı Mah-
mut Koçaslanlar ise; “Genel 
olarak Renault Trucks D serisi 
kullanıcıları, araçların yüksek 
yük kapasitesi ve yakıt verim-
liliği ile düşük bakım mali-
yetlerinin sağladığı avAntajlı 
işletme maliyetleri sayesinde 
kârlarını artırdıklarını belirti-
yorlar. Öte yandan bu araçların 
uygulamalara göre özelleştiri-
lebilen farklı dingil ve kasa öl-
çüleri olması, her işin ihtiyacını 
karşılayabilen donanımları tak-
dir ediliyor” dedi. 

Renault Trucks Excellence 
Predict, Türkiye’de ilk olarak 

Tufan Lojistik filosunda
Tufan Lojistik, yeni teslim 

aldığı dört adet Renault Trucks 
T EVO serisi çekicileri ile Re-
nault Trucks Excellence Pre-
dict öngörülü bakım onarım 
sözleşmesini tercih eden ilk 
firma oldu. 

Gaziantep merkezli Tufan 
Lojistik, ilk Renault Trucks 
çekicilerini 2011 yılında tes-
lim almıştı. Araçlarını yedi yıl 
sorunsuz şekilde kullandık-
larını belirten Tufan Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı Sey-
fettin Tırıklı; “Bu zaman zar-
fında filomuzda yer alan aynı 
spesifikasyonlara sahip diğer 
araçlarımızla kıyasladığımız-
da Renault Trucks çekiciler ile 
dikkate değer bir yakıt tasar-
rufu avAntajı deneyimledik. 
Yılda 100 bin km yol kat eden 
bir Renault Trucks çekicimiz 
ile diğer araçlarımızla kıyas-
ladığımızda minimum 1500 
litre tasarruf sağladık. Sahip 
olma maliyeti ve performans 
analizinde üstün kalması, satış 
sonrası hizmetlerinin hızlı ve 
sorunsuz sunulması firmamızı 
Renault Trucks ile iş birliğine 
yönlendiriyor. Excellence Pre-
dict öngörülü bakım onarım 
hizmeti ise iş birliğimize farklı 
bir boyut kazandırdı” şeklin-
de açıkladı. 

Tufan Lojistik, tenteli araç-
ları ile Finlandiya’dan kutup-
lara kadar zorlu güzergâhlarda 
hizmet sunuyor. Operasyonla-
rın sorunsuz yönetiminin öne-
mine dikkat çeken Seyfettin 
Tırıklı; “Özellikle uluslararası 
rotalarda araçlarda beklenme-
dik bir arıza yaşanması hem 
zaman hem de maliyet anla-
mında büyük kayıplara neden 
olabiliyor. Tüm süreçlerimiz 
olumsuz etkilendiği gibi sü-
rücülerimiz de çözüm gelişti-
rilmesi sırasında zor durumda 
kalıyor. Tabi ki uzun yolda 
araçlarda sorun olmaması için 
önlemler alıyoruz ancak Rena-
ult Trucks’ın öngörülü bakım 
onarım hizmeti, bu süreci çok 
daha iyileştirecek. Önceden 
tespit ile arızaların oluşmadan 
önlenmesi sayesinde araçla-
rın plansız yolda kalmalarının 
önüne geçilebilecek. Böylece 
müşterilerimize verdiğimiz ta-
ahhütlerin daha iyi arkasında 
duracağımıza inanıyoruz. Bu 
da bizi cezai koşullar açısın-
dan avantajlı hale getirecek. 
Öte yandan uzaktan bağlAntı 
sistemi ile de araçlar güzergâh 
dışına çıkmadan bazı sorunlar 
giderebiliyor. Dolayısıyla eks-

tra yakıt ve zaman tasarrufu 
sağlanabiliyor” şeklinde açık-
layarak ekledi; “Üstelik servis 
sözleşmesinin sağladığı planlı 
ödemeler sayesinde araç ona-
rım veya bakım kaynaklı ekstra 
ve beklenmeyen maliyetler de 
ortadan kalkacak.” 

Renault Trucks’ın Gazian-
tep yetkili bayi olan Silahtaroğ-
lu Motorlu Araçlar’ın Genel 
Müdürü Kamil Silahtaroğlu 
ise açıklamasında; “Türkiye’de 
ticari araç alanında ilk defa Re-
nault Trucks tarafından sunu-
lan bu hizmet, arıza meydana 
gelmeden önce tespitini yapa-
rak müşterilerinin operasyon-
larının kesintiye uğramasını 
önlüyor. Böylece müşterimizin 
yurtdışı ve yurtiçi fark etmeksi-
zin yoluna sorunsuz devam et-
mesi ve öngörülmeyen maliyet-
lerin azaltılması destekleniyor. 
Excellence Predict sözleşmesi, 
temel olarak akü, debriyaj, fren 
balatası ve AdBlue sistemi ana 
ekseninde araçlardan alınan 
verileri analiz ediyor. Bu doğ-
rultuda olası bir arıza, 3 hafta 
ile 3 ay öncesine kadar tespit 
edilebiliyor. Arıza olasılığı tes-
pit edilirse veri analiz merkezi, 
aracın servise girişini organize 
etmek üzere bizlerle ile iletişi-
me geçerek müşterinin hızlıca 
bilgilendirilmesini sağlıyor. Biz 
de aracın serviste mümkün ol-
duğunca az zaman geçirmesini 
sağlamak için parça temini, ba-
kım ve onarım planlanmasını 
organize ediyoruz. Böylece ola-
sı bir arıza riski ortadan kaldı-
rıldığı gibi servise gidildiğinde 
önceden yapılan teşhis ve par-
çanın hazır olması sayesinde 
minimum iş kaybı yaşanması 
sağlanıyor” dedi. 

Kamil Silahtaroğlu, bölge-
lerinde Excellence Predict hiz-
metine büyük ilgi olduğunu da 
belirtti; “Uluslararası filo müş-
terilerimiz başta olmak üzere 
bölgemizdeki pek çok lojistik 
firması, bu sözleşmeye olumlu 
bakıyor. Hatta Tufan Lojistik’in 
referansı ile birçok filodan talep 
aldığımızı söylemeliyiz.”

Filolar Renault Trucks İle Genişliyor
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BAŞTA Avrupa ve Orta Doğu 
olmak üzere uluslararası nakli-
ye alanında hizmet veren Mer-
sin merkezli Transaktaş Global 
Lojistik, Mercedes-Benz Türk 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 
ürettiği 300 bininci kamyonu 
Actros 1851 Plus’ı filosuna 
dahil etti. Taşımacılık faali-
yetlerini 1995 yılından bu ya-
na aralıksız olarak sürdüren 
Transaktaş Global Lojistik’in 
70 araçlık filosunun tamamı 
Mercedes-Benz Actros 1851 
LS’den oluşuyor.

Mercedes-Benz Finans-
man Türk A.Ş kredi desteğiyle 
Mercedes-Benz Türk Bayii Ko-
luman Tarsus tarafından yapılan 
satışın ardından Mercedes-Benz 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 
gerçekleştirilen teslimatta; 
Transaktaş Global Lojistik Ku-
rucusu Ahmet Aktaş aracını, 
Mercedes-Benz Türk Kamyon 
Filo Satış Grup Müdürü Yusuf 
Adıgüzel ve Koluman Tarsus 
Kamyon Satış Müdürü Onur 
Kahyalar’dan teslim aldı.

Mercedes-Benz Türk Kam-
yon Filo Satış Grup Müdürü 
Yusuf Adıgüzel, konu hak-
kında yaptığı açıklamada, 
“Mercedes-Benz Türk olarak, 
önceki yıllarda olduğu gibi bu 
yıl da Türkiye kamyon pazarı-
nın en fazla tercih edilen mar-
kası olmaya devam ediyoruz. 
2021 yılında bu başarımızı 
tekrarlamak hedefiyle faaliyet-
lerimizi sürdürüyoruz. Tran-
saktaş Global Lojistik’e Ak-
saray Kamyon Fabrikası’nda 
üretilen 300 bininci kamyon 

olan Actros 1851 Plus’ı teslim 
etmekten dolayı çok mutluyuz. 
Bu özel kamyonumuzun Tran-
saktaş Global Lojistik’e hayırlı 
olmasını diliyor, satışta emeği 
geçen herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi.

Transaktaş Global Lojis-
tik Kurucusu Ahmet Aktaş, 
teslimat sırasında yaptığı ko-
nuşmada; “Transaktaş Global 
Lojistik olarak 1995 yılından 
bu yana uluslararası frigo nak-
liyecilik alanında hizmet ve-
riyoruz. Şirket politikamızın 

esasını yüksek kaliteli ve gü-
venli hizmet sağlayarak nakli-
ye sektörünün standartlarını 
yükseltmek oluşturuyor. Bu 
bağlamda yüksek standartla-
rı, kalitesi, güvenliği, perfor-
mansı, yakıt tasarrufu, düşük 
işletme maliyetleri ve satış 
sonrası hizmetleri kapsamında 
sunduğu yaygın servis ağı se-
bebiyle Mercedes-Benz Actors 
modellerini filomuza katmaya 
devam ediyoruz. Bu yıl filo-
muza 50 adet Actros modeli-
ni katmayı planlıyoruz. Şimdi 

ALTUR Turizm, yıldız 
transferine hız kesmeden de-
vam ediyor. Mercedes-Benz 
Türk'ün ürettiği 100 bininci 
otobüs olan Mercedes-Benz 
Travego’yu 2022 yılında özel 
bir törenle filosuna ekleyen 
şirket, son olarak 23 adet To-
urismo 15 2+2’yi modern ve 
geniş araç parkına ekledi. 

Mengerler tarafından satış 
işlemleri yapılan araçlar için 
Altur Turizm Garajı’nda tes-
limat töreni düzenlendi. 

Altur Turizm Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdurrahim 
Albayrak teslimat töreninde 
yaptığı konuşmada, “Üretti-
ği 100 bininci otobüsü Al-
tur Turizm’e teslim ederek 
bize çok büyük bir gurur ve 
mutluluk yaşatan Mercedes-
Benz Türk ile uzun yıllardır 
sürdürdüğümüz iş birliğimi-

ze bugün yeni bir sayfa da-
ha eklemenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Mercedes-Benz 
Türk tarafından üretilen 23 
adet Tourismo model araç, 
bugün itibarıyla resmen filo-
muza katılıyor. Daha önce de 
birçok kez ifade ettiğim gibi; 
personel taşımacılığı sektö-
rüne ilk adımımızı 1976 yı-
lında Mercedes-Benz marka 
bir araçla atmıştık. O anki 
heyecanımızı ve mutluluğu-
muzu her teslimat töreninde 

bize tekrar hissettirdikleri 
için Mercedes-Benz Türk 
ailesine teşekkür ediyorum. 
Sadece ülkemizde değil tüm 
dünyada sahip olduğu kalite, 
teknoloji, güvenlik özellikleri 
ve konforu ile ilk akla gelen 
markalardan olan Mercedes-
Benz ile gelecekte de kol kola 
yürümeyi hedefliyoruz” dedi.

AVM Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Ergin İmre 
ise, "Yarım asra yaklaşan bir 
süredir personel ve servis 

taşımacılığı sektöründe ba-
şarıyla hizmet veren Altur 
Turizm, yeni araç yatırımın-
da bir kez daha Mercedes-
Benz Türk’ü tercih ederek 
23 adet Tourismo 15 2+2’yi 
geniş ve modern araç par-
kına ekledi. Sürekli yapılan 
geliştirmelerle yolcu ve sürüş 
konforunun her geçen gün 
üst seviyeye çıkarıldığı araç-
larımızın, ekonomik işletim 
maliyetleri ve 2.El değerleri 
ile de Altur Turizm ailesine 
önemli kazanımlar sağlaya-
cağına gönülden inanıyo-
rum. Altur Turizm’in araç 
parkına eklediği son tekno-
lojiye sahip yeni araçların 
her iki şirkete ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum” 
diye konuştu. 

Mercedes-Benz Türk İcra 
Kurulu Başkanı Süer Sülün 

de teslimat töreninde yap-
tığı konuşmada şu ifadeleri 
kullandı: "56 yıllık şirket 
tarihimizin 47 yılında Altur 
Turizm ile yaptığımız iş bir-
likleri var. Bu sebeple Altur 
Turizm’in firmamız için ye-
rinin çok ayrı olduğunu söy-
lemem yanlış olmaz. Altur 
Turizm ile sahip olduğumuz 
bu uzun soluklu gönül bağı-
nın, her bir teslimatla daha 
da güçlendiğini hissediyoruz. 
Bu teslimatla birlikte, iki fir-
ma arasındaki uzun soluklu 
dostluğa çok özel bir halka 
daha ekliyoruz. Biliyoruz 
ki; Abdurrahim Albayrak 
önderliğinde her geçen gün 
büyüyen Altur Turizm ile ge-
lecekte daha nice iş birlikle-
rine imza atarak hep birlikte 
ülkemizin ekonomisine katkı 
sağlamaya devam edeceğiz.”

ise Mercedes-Benz Türk’ün 
1986’da kurulan Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda üretilen 
300 bininci kamyon olan Act-
ros 1851 Plus’ı filomuza dahil 
ettik. Bu özel kamyonun filo-
muza dâhil edilmesinde eme-
ği geçen Mercedes-Benz Türk 
yetkililerine, Mercedes-Benz 
Türk Bayii Koluman Tarsus’a 

ve kredilendirilmesindeki des-
tekleri için Mercedes-Benz 
Finansal Hizmetler’e tüm şir-
ketimiz adına çok teşekkür 
ederim.” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Türk Aksa-
ray Kamyon Fabrikası’nda üre-
tilen Actros çekici ailesi; yakıt 
ekonomisi, teknoloji, güvenlik 
ve konfor odaklı yapılan stan-

dart donanım değişiklikleri 
ile pazarda ön plana çıkıyor. 
Yapılan değişiklikler sonucu 
araçların motor güçleri ve per-
formansları artırılırken; sahip 
oldukları Aktif Fren Asistanı 
5, LED Gündüz Sürüş Farı 
ve Elektronik Park Freni tüm 
Actros çekici ailesinde standart 
olarak sunuluyor.

Transaktaş Global Lojistik
Aksaray’ın 300 Bininci
Kamyonunu Filosuna Kattı

Iveco'dan Busitalia'ya 
150 Adet Elektrikli E-Way

Mercedes'ten Altur'a 23 Adet Tourismo Otobüs

IVECO Bus İtalya'da büyük 
bir başarıya imza attı. Busitalia, 
150 adet elektrikli şehir otobü-
sü alımı için Iveco Bus’ı seçti.

Iveco Bus'ın İtalya'da imza-
ladığı en büyük E-Way otobüs 
anlaşması olan bu işbirliği, 
markanın sıfır emisyon çözüm-
lerindeki başarısını kanıtlıyor. 
Teslimatların tamamının 2023 
- 2025 yılları arasında yapıl-
ması planlanırken, ilk 18 araç 
2023 yılının Temmuz ayında 
teslim edilecek.

Iveco Bus, Busitalia ile 12 m 
uzunluğunda, 150 adet elektrikli 
şehir otobüsü E- Way satın alımı 
için üç yıllık bir anlaşma imzala-

dı. Bu işbirliği, İtalya'da bugüne 
kadar E- Way şehir otobüsü için 
verilen en büyük sipariş olup, 
markanın tam elektrikli mobili-
te çözümlerinin ön saflarındaki 
konumunu ortaya koymaktadır.

Busitalia, doğrudan ve işti-
rakleri aracılığıyla otobüslerle 
yerel toplu taşıma hizmetle-
ri (LPT) sunan FS Italiane 
Group şirketi olup, Umbria, 
Veneto ve Campania'da ve 

Hollanda'da Qbuzz ile Ut-
recht ve Groningen-Drenthe 
bölgelerinde LPT hizmetleri 
sunmaktadır. Karayolu yolcu 
taşımacılığında lider şirketler 
arasında yer alan Busitalia'nın 
5 bin çalışanı ve 2 bin 700 oto-
büsü bulunmaktadır. Busitalia 
2021 yılında yaklaşık 152 mil-
yon km yol yapmıştır.

Busitalia'nın işleteceği 12 
metre uzunluğundaki gece 
şarjlı E-Way otobüsleri, klima, 
USB prizler, tekerlekli sandal-
yedeki kişiler için özel alanlar 
ve arka görüş sistemi gibi çok 
sayıda donanımı içeriyor. İki 
farklı tasarım, tek bir şarjla me-
safeden ödün vermeden geniş 
bir yolcu kapasitesi sunacak. 
Bazı araçlar şehir içi ulaşım için 
28 koltukla yolcuları karşılaya-
cak şekilde donatılırken, diğer-

leri banliyö taşımacılığı için 32 
koltuklu optimum bir kombi-
nasyon sunacak.

Araçlar 2023 - 2025 dönem 
aralığında teslim edilecek olup, 
ilk 18 araç Padoua ve Rovigo'da 
hizmete girmek üzere Temmuz 
2023'te teslim edilecek.

Bu yeni sözleşme ile Iveco 
Bus, sıfır emisyonlu otobüslerin 
geliştirilmesindeki liderliğini 
ve enerji dönüşümünde toplu 
taşıma yetkililerini destekleyen 
önemli bir ortak olarak konu-
munu güçlendiriyor.

Busitalia CEO'su ve Genel 
Müdürü Stefano Bonora, "Ül-
kemizin sürdürülebilir kalkın-
masında yer almak ana faaliyet-
lerimizin merkezinde yer alıyor. 
Sürdürülebilir kolektif hareke-
tin gelişimine katkıda bulun-
mak Busitalia'nın hem kararlılı-

ğını hem de hedefini yansıtıyor. 
Filolarımızın tüm beklentile-
rimizi karşılayacağından emin 
olduğumuz bu tip elektrikli 
otobüslerle yenilenmesi, hedef-
lerimize sürdürülebilir bir şekil-
de ulaşmamıza yardımcı olacak" 
ifadelerini kullandı.

Iveco Bus’ın Satış ve Ü-
rünlerden sorumlu başkanı 
Stéphane Espinasse ise şunları 
söyledi: "Elektrikli araç tekno-
lojisindeki güçlü liderliğimizi 
kanıtlayan bu siparişten büyük 
onur duyuyoruz. İtalya'da toplu 
taşımayı daha da sürdürülebilir 
hale getirmek için sıfır emis-
yonlu otobüslerin dağıtımında 
Busitalia'yı desteklemekten gu-
rur duyuyoruz. İtalya yollarında 
sayıları giderek artan E- Way 
modelinin çalıştığını görmeyi 
sabırsızlıkla bekliyoruz.”
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Dış Ticarette Blok Zincir 
Kullanımı Yaygınlaşıyor

Zinciri İçin Blokzincir Uygulamaları” 
raporunda dış ticarette blok zinciri 
teknolojisinin kullanımının gelecek-
te yaygınlaşacağı alanlara ve katacağı 
faydalara dair önemli bilgilerin yanı 
sıra dünya genelinde bu teknoloji ile 
hayata geçirilmiş proje örneklerine de 
yer veriliyor.  

Konuyla ilgili açıklamada bulunan 
KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat 
Alsan, “Dış ticaret süreçlerinde birçok 
tarafın bir araya geldiği bir ekosistem 
söz konusu. Dış ticaret süreçlerindeki 
aktörler; ithalatçı/üretici firma, müş-
teri, banka, gümrük müşavirliği, ticaret 
bakanlığı, nakliyeci, iç nakliyeci, ant-
repolar, özel antrepolar, sınır gümrük 
idareleri ve tek pencere sistemine dâhil 
olan eşyanın ticareti ile ilgili izinlerin 
alınmasına dâhil olabilecek tüm pay-
daşlardır. Dış ticaret süreçlerinde 313 
belge ve bu belgelerin kamu tarafında 
24 muhatabı bulunuyor. Bu belgelerin 
blok zinciri teknolojisi ile entegre edil-
mesi ve devlet tarafındaki süreçlerin 
dijitalleşmesi ile birlikte zaman ve ma-
liyet etkin bir ekosistemin kurulması 
ticareti kolaylaştıracak ve dış ticaretteki 
taraflar arası güven sağlanacaktır.” dedi. 

Rapora göre blok zinciri kullanı-
mının, dış ticaret ekosisteminin şu 
alanlarında ilerleyen yıllarda artacağı 
öngörüyor: Mevzuata uyumun artırıl-
ması, ticaretin kolaylaştırılması, hata 
ve ihlallerin tespiti, beyannamenin 
hazırlanması, kurumlar arasında veri 
değişimi, yasal zorunlulukların/serti-
fikaların otomasyonu, kimlik tespiti, 
vergi tahsilatı, sonradan kontrollerin 
etkinliğinin artırılması.

Blok zinciri 
kullanımının faydaları 

• Bilgi alışverişi yoluyla şeffaflığı art-
tırma,
• Kâğıt yoğunluklu görevleri ilgili blok 
zinciri uygulamalarıyla değiştirme,
• Gümrük operasyonlarının maliyeti-
ni ve süresini kolaylaştırma ve azaltma,
• İthalatçıların gümrük vergilerini ko-
layca ödeme olanağı ve gümrük ma-
kamları için vergi ödemeleri üzerinde-
ki kontrolü kolaylaştırma,
• İzinli bir blok zinciri aracılığıyla 
beyan amacıyla birincil kaynaklardan 
bilgi çıkarma sürecini iyileştirme,
• Özellikle, gümrük idareleri idari iş 
yükünün azalması,
• Blok zincirinde depolanan dağıtık 
defter ve onaysız değişiklik yapılma-
sına dayanıklı verilerin, bilgilerin öz-
günlüğünü garanti edebilmesi ve itha-
latçı ülkenin yetkililerine aktarımını 
güvenilir hale getirebilmesi,
• Blok zinciri tabanlı platformların, 
gümrük mallarının varış öncesi sürecini 
ve ilgili bilgilerin gerçek zamanlı olarak 
paylaşılmasıyla hızlı bir şekilde serbest 
bırakılmasını da optimize edilmesi.

GÜNÜMÜZDE son derece hızlı 
ilerleyen dijitalleşme sürecinde en çok 
ilgi çeken konularından biri de blok 
zinciri teknolojisi. Kayıtların değişti-
rilememesi, merkezi olmayan sistem-
leri, güvenli ve şeffaf olma özellikleri 
nedeniyle blok zinciri teknolojisinin 
birçok alanda kullanımına yönelik 
çalışmalar yapılıyor. Blok zincirin dış 
ticarette kullanımı ile ilgili de başta 

tedarik zinciri yönetimi, gümrük iş-
lemleri ve dokümanların dijitalleşti-
rilmesi gibi alanlar olmak üzere farklı 

uygulamalara yönelik araştırmalar ve 
projeler de devam ediyor. 

KPMG Türkiye ve Türkiye Bilişim 

Vakfı’nın (TBV) yaptıkları ortak ça-
lışması sonucu Blockchain Türkiye 
Platformu (BCTR) Üretim, Lojistik 
ve Ulaşım Çalışma Grubu tarafından 
hazırlanan “Sürdürülebilir Tedarik 

Dış ticaret işlemleri sırasında birçok belge üretimi ve 
bu belgelerin taraflar arası paylaşımı gerçekleşiyor. Dış 
ticaret için 313 belge bulunuyor. Bu belgeleri ve taraflar 
arasındaki süreçleri güvenli bir şekilde dijitalleştiren blok 
zinciri teknolojisi dış ticarette de hızla yaygınlaşıyor.
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