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İTHALAT Kontrol Siste-
mi’nin 2’nci sürümü, 1 Mart 
2023 tarihinde yürürlüğe gi-
recek ve sürüm 1’in yanı sıra 
navlun sevkiyatı ve lojistik hiz-
met sağlayıcıları ile havayolu 
taşımacılığını da kapsayacak. 
ICS2, AB sınırları içinde ve 
dışında posta operatörlerini, 
ekspres kargoları, havayolu 
kargo taşımacılığını, denizyo-
lu, demiryolu ve karayolu taşı-
macılığını kapsayacak.

TÜRKİYE’NİN gelenek-
sel olarak en güçlü olduğu iş 
kolları arasında tekstil geliyor. 
Öyle ki, Türkiye’nin en çok 
istihdam ve katma değer yara-
tan sektörleri arasında tekstil 
ilk sıralarda yerini alıyor. Hem 
hazır giyim hem de ev ve en-
düstriyel tekstil üreticiliğinde 
öne çıkan Türkiye, aynı za-
manda farklı ülkelerden gelen 
hammaddelerin ürüne dönüş-
türüldüğü bir iş gücü merkezi.

Her sezon modanın de-
ğiştiği, giyim trendlerinin 
mevsimlik olarak şekillendiği 
tekstil sektöründe, hız, sü-
reklilik önem taşıyor. Tekstil 
sektörünün özel ihtiyaçlarını 
göz önüne alarak hazırlanan 
lojistik hizmetleri, tekstil ve 
hazır giyim lojistiği adıyla 
tarif ediliyor. Depolamadan 
dağıtıma, paketlemeden eti-
ketlemeye ve taşımacılığa ka-
dar farklı birçok süreç entegre 
bir şekilde işleniyor.

Devir hızının ve sürekli tale-
bin yüksek olduğu tekstil ala-
nında, Türkiye’nin başarısında 
tekstil ve hazır giyim lojistik ve 
tekstil taşımacılığı kollarının 
önemi bir hayli fazla.
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KAHRAMANMARAŞ Pazarcık merkezli 
7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki 
büyük deprem sonrasında çok sayıda şirket ve 
kurum bölgeye yardım için çalışma başlattı. 
Tarihin en büyük deprem felaketlerinden biri 
sonrasında yaraları sarmak için kurumlar ve 
şirketler harekete geçti.

Lojistik sektörü ise deprem bölgelerine yar-
dım malzemelerini ulaştırmak için seferber 
oldu. Depremin ilk anından itibaren pek çok 
şirket, acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 
hem maddi yardım hem de bölgelere yardım-
larını ulaştırmaya devam ediyor.

Uluslararası taşımada kullanılan onlarca 
TIR ve konteyner, AFAD ve Kızılay gibi yar-
dım kuruluşlarının hizmetine sunuldu. 

Başta arama kurtarma çalışmaları olmak üze-
re depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak 
su, çadır, gıda malzemesi, vinç, ekskavatör, fork-
lift, kamyon, pikap ve ticari araç olmak üzere 
yardımlar afet bölgesine günbegün ulaştırıldı.

KargoHaber Dergisi olarak ülkemizde ya-
şanan yıkıcı deprem felaketinde hayatını kay-
beden tüm yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Depremde 
Lojistik Sektörü
Tek Yürek Oldu
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RESMİ Gazete’de yayımlanan 2053 
Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı’na 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelge-
sinde Erdoğan, ulaşım ve haberleş-
me alanlarında küresel ölçekte su-
nulan proje ve hizmetlerle geleceğin 
bugünden tasarlandığını belirtti.

Erdoğan, lojistik, mobilite ve 
dijitalleşme merkezinde, bilimsel 
temelli, çevreci sürdürülebilir ve 
tarihe duyarlı bir ulaşım altyapısını 
Türkiye’ye kazandırmanın en önem-

2053 Ulaştırma ve Lojistik Planı Hazırlanıyor

miryolu, havayolu ve denizyolu ya-
tırımlarına ilişkin politika tedbirleri 
belirlenmiş olup mezkur Plan, Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığının resmi 
internet adresinde (www.uab.gov.tr) 
yayınlanacaktır.

2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana 
Planı kapsamında yürütülecek faali-
yetlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca 
yerine getirilerek alınan kararların 
hassasiyetle uygulanması hususunda 
gereğini rica ederim.”

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlı-
ğı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme 
Genel Müdürlüğü, “Yeşil Lojistik 
Belgesi” hakkında bir yazı yayın-
ladı. Yazıda, Kombine Taşımacılık 
Yönetmeliğinin 27/05/2022 tarihli 
ve 31848 sayılı Resmî Gazete‘de ya-
yımlanarak yürürlüğe girdiği iletildi.

Kombine Taşımacılık Yönetme-
liğinin “Yeşil Lojistik Belgesinin 
alınması” başlıklı 9 uncu maddesi-
nin 2 nci fıkrasının, “Başvurular her 
yılın Ocak ayı içerisinde yapılır. Bu 
takvim haricinde yapılan başvurular 
değerlendirmeye alınmaz.” hükmü-
ne, aynı maddenin 3 üncü fıkrası, 
“Yeşil Lojistik Belgesi başvuruları 
sadece Bakanlık KEP adresi üzerin-
den kabul edilir.” hükmüne amir bu-
lunduğu aktarıldı.

Ayrıca, Yeşil lojistik belgesi başvu-
rularında yönetmeliğin 8’inci mad-
desi gereğince istenilen belgelerden 
bir tanesinin de “Kayıtlı Elektronik 
Postaya (KEP) sahip olunması ve U-
lusal Elektronik Tebligat Sistemine 
(UETS) kayıtlı olunması.” Zorunlu-
luğu olduğu belirtildi.

Ancak, bazı firmalar tarafından 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 
intikal eden bilgi ve belgelerde KEP 
ve UETS sistemine kayıt olunması 
ve başvuruların KEP kanalıyla ya-
pılmasıyla ilgili bir kısım teknik so-
runlar yaşandığı bildirildi.

Bu konuda yapılan incelemede 
ise, başvuru yapan firmaların KEP 
sistemine yeni uyum sağlamaya baş-
ladıkları için teknik problemler ya-
şadıkları ve bu sorunun giderilmesi 
için gerekli sürenin yeterli olmadığı 
ifade edildi.

Bu nedenle, yaşanacak sorunların 
ve mağduriyetlerin önceden önlen-
mesi bakımından yeşil lojistik belge-
si başvuru süresinin 28 Şubat 2023 
tarihine kadar uzatıldığı vurgulandı.

li hedefleri olduğunu vurgulayarak 
şunları kaydetti: “Bu kapsamda 
sektörde hizmet veren kurum ve 
kuruluşlar için rehber bir doküman 
olan, rasyonel ve katılımcı bir anla-
yışla hazırlanan 2053 Ulaştırma ve 
Lojistik Ana Planı ile karayolu, de-
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulaşım ve 
haberleşme alanlarında hizmet veren kurum ve kuruluşlar 
için rehber bir doküman olacak, “2053 Ulaştırma ve 
Lojistik Ana Planı”nın hazırlandığını duyurdu.

Yeşil Lojistik
Belgesi 
Başvuruları 
Uzatıldı
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İTHALAT Kontrol Sistemi’nin 1’in-
ci sürümü 15 Mart 2021 tarihinde 
yürürlüğe girmiş olup posta operatör-
leri, hızlı kargo taşımacılığı ve üçüncü 
ülke posta operatörlerini kapsıyordu. 
2’inci sürüm, 1 Mart 2023 tarihinde 
yürürlüğe girecek ve Sürüm 1’in yanı 
sıra navlun sevkiyatı ve lojistik hizmet 
sağlayıcıları ile havayolu taşımacılığı-
nı da kapsayacak. ICS2, AB sınırları 
içinde ve dışında posta operatörlerini, 
ekspres kargoları, havayolu kargo ta-
şımacılığını, denizyolu, demiryolu ve 
karayolu taşımacılığını, AB sınırları 
dahilinde belirli son alıcıları, lojistik 
firmaları ve ekonomik operatörleri 
kapsayacak. 

Operatörler, hava taşımacılığın-
daki tüm mallar için ENS veri setini 
doldurmak zorunda olacak. Posta, 
ekspres ve genel kargo gönderilerin-
de havayoluyla taşınan tüm mallar, 
ön yükleme dosyalama gereklilikle-
rine ek olarak, varış öncesi ENS veri 
gerekliliklerini tamamlamaya tabi o-
lacak. ICS2’nin yürürlüğe girmesin-
den bir yıl sonra yani 1 Mart 2024’te 
denizyolu, demiryolu ve karayolu 
taşımacılığı için de sistemin devreye 
alınması planlanıyor. 

UTİKAD Yönetim Kurulu ve 
Havayolu Çalışma Grubu Üyesi Ser-
kan Eren yaptığı açıklamada, “ICS2 
ile ilgili çalışmalar Avrupa Birliği’nde 
devam ediyor. Bu çalışmaları UTİ-
KAD, CLECAT ve FIATA aracılı-
ğıyla yakından takip ediyor.  FIATA 
Havayolu Enstitüsü Emniyet ve Gü-
venlik Alt Çalışma Grubu ile FIATA 
Emniyet ve Güvenlik Danışma Kuru-
lu üyesi olmam nedeniyle, FIATA’yı 
temsilen AB Komisyonu nezdinde 
ICS2 konusundaki çalışmaları ben 
takip ediyorum. Böylelikle sistemin 
gelişimini her açıdan takip etme şan-
sımız oluyor. Yaptığımız bu uluslara-
rası toplantılarda edindiğimiz bilgi-
leri de ilgili bakanlıklar, üyelerimiz 
ve sektörümüz ile paylaşıyoruz. Sis-
temin tanıtımı için UTİKAD olarak 
6 Temmuz 2022 tarihinde CLECAT 
ve DG TAXUD tarafından online 
platformda düzenlenen seminerde, 
sistem hakkında paydaşların yeterli 
derecede bilgilendirilip bilgilendiril-
mediğine dair bir anket yapıldı. An-
ket sonucunda yüzde 62,5 oranında 
paydaşların yeterli ölçüde bilgilen-
dirilmediği sonucuna varıldı. Çok 

uluslu firmaların kullanılabilir kapa-
site ve kaynaklar ile sisteme hazırlık 
yaptığı ancak küçük ve orta ölçekli 
firmaların sınırlı kaynaklar sebebiy-
le sorun yaşadığı ve bazı firmaların 
sistem hazırlığı için gerekli dikkati 
göstermediği belirtildi.

Sisteme adapte olunabilmesi için 
sistemin gerekliliklerinin öğrenil-
mesi, yazılım açısından firmaların 

hazır olması ve firmaların perso-
nellerini eğitmeleri gerekiyor. Aksi 
halde yani sisteme geçilmemesi veya 
hazır olunmaması durumunda taşı-
maya ilişkin işlemler AB sınırında 
durdurulacak, eşyaların gümrük 
idareleri tarafından gümrük işlem-
leri yapılmayacak, yetersiz beyanlar 
reddedilecek veya yaptırımlar uygu-
lanacak.” dedi. 

Lojistikçiler İthalat Kontrol 
Sistemi 2’ye Hazırlanmalı

ICS2 İle Gelecek 
Değişimler:

• Yeni yazılım sistemi  
• Daha kapsamlı datalar 
• Alıcı ve satıcı için ticari datalar 
• Ana konşimentoya ilişkin tüm 
datalar 
• Gümrük risk yönetim süreçleri ile 
yakın ilişki 
• Data sağlayıcılar ve kayıt/dosyala-
ma tarafları ile anlık data paylaşımı 
• Basitleştirilmiş raporlama prosedürü
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Afetler ve Hayatın
Devamı İçin Lojistik

İlki 6 Şubat 2023 saat 04.17’de, 
ikincisi şaşırtıcı bir şekilde 9 saat sonra 
gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli 
depremlerde acı ve korku rekorları kırıl-
dı. 13 milyondan fazla insanımızın yaşa-
dığı 11 şehrimizin önemli bir bölümünü 
yaşanamaz duruma getiren, onbinlerce 
insanımızın ölümüne neden olan ve 7,5’in 
üzerinde ölçülen depremlerle bölge tam 
bir can pazarına döndü. Hayatlar söndü. 
Enkaz altında kalan binlerce insan kurta-
rılmayı beklerken can verdi.  Aynı anda, 
yıkıntıların altından kurtarılan ya da bir 
şekilde hayatta kalanların gereksinimle-
rini karşılamak da başlı başına ve uzun 
süreli bir mücadele alanı durumuna geldi. 

4. seviye alarm verilen deprem ne-
deniyle çok sayıda ülkeden kurtarma ve 
yardım ekipleri geldi. İş makinesi, çadır, 
konteyner ve ekipman taşıyan binlerce 
araç, kamyon, treyler, RO-RO ve diğer 
tiplerde gemi, uçak, tren bölgeye hare-
ket etti. Kimi lojistikçiler bireysel çoğu 
da UND ve UTİKAD organizasyonuyla 
deprem bölgesine yardım götürmek için 
neredeyse yarıştı. 

Şimdiden sonra yıkılan bu şehirleri-
mizde hayatın devamını sağlamak için 
yapılacak çok şey var. Geniş bir bölgeyi 
etkileyen depremde bir kez daha görül-
dü ki afet lojistiği kusursuz yönetim ge-
rektiren stratejik bir alan. 

Artık depremden sonrasını yaşıyoruz 
ve bu, bundan sonra da gerçekleşecek 
olan ilk depremin öncesindeki süreçtir. 
Bu süreçte yapılacak hazırlıklar gerekti-
ği gibi olursa, yaşadığımız onca aksaklık 
ve yetersizlik bir daha yaşanmayacaktır. 
Türkiye bir deprem ülkesi ama sel, heye-
lan ve orman yangını gibi felaketler de 
sıkça yaşanmaktadır. Dolayısıyla bunu 
karşılayacak güçlü ve uygulanabilir bir 
afet lojistiği politikası olmalıdır. Sivil ve 
resmi kurumların bu konuda yeterince 
donanımlı, eğitimli, malzeme ve bilgi ola-
rak hazırlıklı olması şarttır. Yetki ve gö-
rev verilmiş kurumlar buna ilişkin olarak 
hazırlık yapıyor diye biliyoruz. Depremle 
birlikte görüldü ki; hazırlıkları yeniden 
ele almak ve geliştirmek gerekiyor.

Yıkıma uğrayan şehirlerin malzeme 
ve insan kaynakları da yok olabiliyor. 
Üstüne bina çöken itfaiye ile göçük al-
tında kalan itfaiye eri artık bir şey ya-
pamaz. Aynı şey diğer resmi ve sivil ekip 
ve ekipmanlar için de geçerli. O zaman 
bunu da aşacak bir afet lojistiği planla-
mak, ilk önce ve her koşulda, tüm insani 
gereksinimleri son yararlanıcıya ulaştı-
racak şartları sağlamak gerekiyor. 

Üniversitelerimizin lojistik bölümleri-
nin dünyadaki deneyimlerden de yarar-
lanarak, afet lojistiğine yönelik nitelikli 
bilgi üretmesi beklenmelidir. Devletin 
afetlere müdahale amacıyla oluşturdu-
ğu kurumlar başta olmak üzere, ilgili 

diğer resmi kurumlar, gönüllüler dahil 
sivil kurumlar ve özel şirketlerin de bu 
konuda yapacağı yeni ödevler bulun-
maktadır. Görülüyor ki hayatta kalmak 
adına en kritik saatlerde herkes yalnız 
başına kalabiliyor... Bunun için bireyler 
de kişisel önlemlerini almalı; gıda, ilaç, 
barınma, yakıt, iletişim, yardım ala-
nında yaşanacak lojistik aksaklıklara 
karşı gerekli adımların nasıl atılacağı, 
bireyden başlayarak devletin en üst ka-
demelerine kadar afet lojistiğinin nasıl 
kurgulanacağı gerçekçi bir şekilde belir-
lenmeli ve hayata geçirilmelidir. 

20 milyar USD ile ihracatın yüzde 9 ka-
darının yapıldığı bölgenin tedarik zincirin-
de temsil ettiği halka da koptu. Karayol-
ları, hava ve deniz limanları, demiryolları, 
depolar, fabrikalar zarar gördü. Sadece 
bölgeyi terk eden insanlar değil, yükler ve 
taşıtlar da alternatif şehirlere yığılmaya 
başladı. Şu aşamada deprem bölgesinde 
bir dağ oluşturacak kadar atık malzeme 
var. Bunların yarattığı çevre sorunları bir 
yana kendi başına bu atıkların elleçlen-
mesi sürerken, yeni yapılacak kentlerin 
tüm fiziki gereksinimlerinin lojistiği ve bu 
kentlerde ‘hayatın devamı için lojistik’, 
başlı başına bir çalışma alanı. 

Depremle ilgili ayrıntılar, dergimizin 
ilerleyen sayfalarında yer alıyor fakat 
altını çizmek istediğim bir şey daha var; 
depremin dehşetini yaşayan Antakya, İs-
kenderun, Gaziantep taşımacılık alanın-
da Türkiye’nin önemli şirketlerini barın-
dırıyordu. Bu kentler, özellikle karayolu 
taşımacılığı alanında köklü gelenekleri 
bulunan, birkaç kuşaktır devam eden 
aile şirketlerine ev sahipliği yapıyordu. 
Bölgenin nakliyecileri, yaş sebze mey-
ve taşımalarında depoları ve frigorifik 
araçlarıyla ülke ekonomisine ve yaşa-
mına büyük katkıları bulunan çalışkan 
insanlardır. Rusya ve BDT ülkeleri, kapı-
ların işlediği kadarıyla Ortadoğu, Körfez 
ve Arap ülkeleri, sefer sayıları onbinleri 
aşan 31 ve 27 plakalı Türk treylerinin 
taşıdığı refahı yaşamıştır. Başta, yıllar 
öncesinden birebir tanıyıp dostluk etti-
ğimiz taşımacılar olmak üzere, bölgede 
yaşayan tüm insanlarımıza baş sağlığı 
ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Türkiye’den farklı endüstri 
dallarından uzmanların, lojis-
tik operatörler ve tedarik zin-
ciri yöneticileri ile bir araya 
geleceği “Türkiye - Europe’s 
Next Nearshoring Boom!” 
Konferansı, 28 Mart 2023 
tarihinde canlı olarak Zoom 
platformu üzerinden yayın-
lanacak. İngilizce dilinde dü-
zenlenen konferansta Türk iş 
insanları Avrupalı meslektaş-
larına Türkiye’deki işleyişi ve 
potansiyeli anlatacak. 

Almanya’da ve Avrupa 
Birliği’nde üretim yapan pek 

çok firma üretim kapasitele-
rini Türkiye’ye kaydırma, ül-
kedeki mevcut kapasitelerini 
arttırma ve Türkiye üzerin-
den sağladıkları tedariklerini 
yoğunlaştırma kararı vermiş 
durumda. Bu stratejik hare-
ketin Kovid-19 pandemisi-
nin ilk zamanları olan Mart 
2020’den bu yana beklendi-
ğini söyleyen supplychain-
machine.com kurucusu Prof. 
Dr. Stefan Iskan, mevcut pa-
zar gelişmelerinin Almanya, 
Çekya, Rusya, Romanya ve 
Balkanlar’ın Türkiye ile teda-
rik ağlarını yoğunlaştıracağını 
gösterdiğini söyledi. Prof. Is-
kan, “Bu oyunda Türkiye; Fas, 
Tunus, Cezayir, Mısır ve Orta 
Doğu’ya uzanan, geleceğin 
Akdeniz üretim hattına doğru 
bir üretim ve lojistik merkezi 
rolünü üstlenecek” dedi.

GLOBAL tedarik zinciri pa-
zarının yenilikçi dijital plat-
formu supplychainmachine.
com tarafından düzenlenecek 
olan “Türkiye-Europe’s Next 
Nearshoring Boom!” başlık-
lı uluslararası online konfe-
ransta Avrupa iş dünyasının 
nezdinde Türkiye’deki üretim 
ve tedarik zinciri süreçleri 
mercek altına alınacak. Kon-
feranstan elde edilecek gelir 
Türkiye’deki depremzedelere 
bağışlanacak.
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izinsizolarakkullanılamaz

Avrupa’nın Nearshoring Konjonktüründe 
Türkiye’nin Rolü supplychainmachine.com 
platformunda tartışılacak, etkinlik geliri 
depremzedelere bağışlanacak.

Türkiye bir yandan Çin’in 
Kuşak ve Yol inisiyatifinde ki-
lit rol oynarken diğer yandan 
Rusya-Ukrayna savaşının ar-
dından Rusya ve BDT pazarla-
rına uzanan önemli bir lojistik 
üs haline geldi. Özellikle Al-
man firmalar başta olmak üze-
re Avrupalı şirketler Türkiye’yi 
önemli bir nearshoring (yakın 
kıyı) paylaşımlı hizmet merke-
zi olarak görüyor. Prof. Iskan’a 
göre, yaklaşık üç yıl boyunca 
tedarik zincirinde yaşanan ke-
sintiler; üretim, taşımacılık ve 
lojistik ağlarında karşılaşılan 

darboğazlar sonucunda ulus-
lararası ve yerel lojistik hizmet 
sağlayıcılar Almanya-Türkiye 
ve AB-Türkiye ticaret hattına 
talebin arttığına tanık oluyor. 
Global ölçekte süregiden jeo-
politik gerilimler ve artan ener-
ji maliyetleri de Almanya’nın 
önümüzdeki yıllarda yakın kıyı 
hizmet eğilimini güçlendire-
ceğine işaret ediyor. “Türkiye 
– Europe’s Next Nearshoring 
Boom!” Konferansı tüm bu 
gelişmeler ışığında Türkiye’nin 
potansiyelini uluslararası pa-
zarlara aktarmada önemli bir 
rol üstleniyor.

Konferans; Turkish Cargo, 
Şişecam, DFDS Denizcilik 
ve Taşımacılık, Kıta Lojis-
tik, Genel Transport, Catoni 
Group ve Sarp Intermodal 
firmalarının üst düzey yöne-
ticileri ile dinamik bir söyleşi 
ortamında gerçekleştirilecek.

Konferans kayıtları, www.
supplychainmachine.com site-
sinden online olarak yapılacak. 
“Platform üyelerine katılımın 
ücretsiz olduğu konferansa dı-
şarıdan dinleyici kaydı yaptır-
mak mümkün,” diyen Ulusla-
rarası Genel Yayın Yönetmeni 
ve Satış - Organizasyon Ortağı 
Altınay Bekar, bu yolla elde 
edilen gelirin depremzedelere 
bağışlanacağını söyledi.

‘Türkiye-Europe’s
Next Nearshoring Boom’ 
Konferansı’nın Geliri
Depremzedelere Gidecek

Supplychainmachine.com 
kurucusu Prof. Dr. Stefan Iskan



Tasarruf ile konforu  
bu kabinde birleştirdik.
IVECO S-WAY ile yakıt dolum sayınızın azaldığına şaşırmayın. Sebebi belli.
- Yeni C13 490hp ve 530hp motor serisi %3’e varan yakıt verimliliği sağlar. 
- Aero Plus & Efficiency Plus Paketleri %7 daha düşük hava sürtünmesi oluşturur. 
- Yeni nesil 17-HE diferansiyeller yakıt tüketiminin azaltılmasına katkı sağlar.

DRIVE THE NEW WAY.
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TSK’dan 19 lojistik üs
8 ilde kurulan 19 lojistik 

üssünde bölgeye gönderilen 
yardımlar sınıflandırılıyor. 
Daha sonra AFAD koor-
dinesinde askeri araçlarla 
ihtiyaç duyulan bölgelere 
sevk ediliyor. Mili Savunma 
Bakanlığı’ndan yapılan açık-
lamada, “Türk Silahlı Kuvvet-
leri depremzedelere Yardım 
için seferber oldu. Depremin 
etkilediği bölgelerde vatan-
daşlara sıcak yemek, kuman-
ya ile ekmek dağıtıldı. Ayrıca 
bölgelere gönderilen sahra 
mutfakları faaliyetlerine baş-
ladı. Seyyar tuvalet, seyyar 
banyo da deprem bölgelerine 
sevk edildi” denildi.

Bölgede lojistik 
koordinasyon ihtiyacı 

devam ediyor
Kahramanmaraş merkezli 

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 
iki deprem, 11 ilde yıkıma ne-
den olurken yaklaşık 14 mil-

K A H R A M A N -
MARAŞ’DA meydana gelen 
ve 11 ili etkileyen tarihin en 
büyük depreminde, çok sayı-
da can kaybının yanında bü-
yük altyapı hasarı ve bölgede 
ciddi lojistik kesintiye yol aç-
tı. Afetin büyüklüğü her nok-
taya eşit zamanda ulaşmaya 
imkan vermedi. Karayolunda 
büyük küçük demeden yüz-
lerce firma TIR’larını bölgeye 
taşınan yardım malzemeleri 
için seferber ederken, deniz, 
hava ve demiryolunda da taşı-
malar hızlandı. 

Asrın felaketi için tüm im-
kanlarını seferber eden lojis-
tik sektörü yaraların sarılması 
için yoğun bir çaba gösteriyor. 
UND kurduğu Lojistik Kriz 
Masası ile yardım gönderen-
lerle araç sahiplerini bir araya 
getirerek, koordinasyonun sağ-
lanması için 24 saat çalışıyor.

Tüm yardımları ücretsiz bir 
şekilde yapan UND, bugüne 
kadar deprem belgesine 2 bin 
500’e yakın TIR gönderdi. 

Uluslararası Taşımacılık ve 
Lojistik Hizmet Üretenleri 
Derneği UTİKAD’ın kurdu-
ğu Afet Koordinasyon Masa-
sı aracılığıyla koordine olan 
dernek üyeleri, ülkenin dört 
bir yanından afet bölgesine 
yardımların ulaştırılması için 
yoğun çaba gösteriyor.

Afet Koordinasyon Ma-
sası, ülkenin önemli lojistik 
STK’larını, kamu kurum ve 
kuruluşlarındaki görevlileri, 

belediye çalışanlarını, lojistik 
sektöründe faaliyet gösteren 
yönetici ve çalışanları bir ara-
ya getirerek büyük bir gönül-
lülük hareketinin ilk adımını 
atmış oldu.

Lojistik derneklerle temasa 
geçen nakliyeciler araçlarını ve 
sürücülerini ihtiyaç duyulan 
bölgelere dernekler tarafından 
kurulan koordinasyon masa-
ları aracılığıyla sevk ediyorlar.  
Lojistik firmaları ayrıca birey-
sel olarak da destek sağlıyorlar.

Depremin ardından Millî 
Savunma Bakanlığı bünyesin-
de kurulan Afet Acil Durum 
Kriz Masası ile gelen taleplere 
yanıt verilirken, bölgeye ara-
ma kurtarma ekiplerinin ulaş-
tırılması için “hava yardım 
koridoru” oluşturuldu.  Öte 
yandan Türk Silahlı Kuvvet-
leri, Hatay’a gelen yardımla-
rın daha hızlı depremzedelere 
ulaştırılması için lojistik des-
tek üssü kurdu.

kin prosedürler takip edildi, 
gümrük süreçleri, araç izinle-
ri, vergi ve izin muafiyetleri, 
afet bölgesindeki karayolu 
durumu, işler durumdaki 
havalimanları, denizyolu ile 
ulaştırılacak yardımlar için 
limanlardan kalkan gemilerin 
hareket saatleri yardım ulaş-
tırmak isteyen gönüllülerin 
bilgisine sunuldu.

Ulusoy: “Deprem ülkesi 
Türkiye için afet lojistiği 

hayati önemde”
UTİKAD Yönetim Ku-

rulu Başkanı Ayşem Ulusoy, 
lojistiğin her basamağında 
ve modunda seferber etti-
ği imkânları ile büyük bir 
yardım hareketi başlatan 
UTİKAD üyelerine, lojistik 
sektörünün tüm paydaşları-
na ve emekçilerine teşekkür 
etti. Ulusoy, lojistik sektö-
rünün gösterdiği çabalar 
için “taşınan sadece bir yük 
değil, ülkemizin dayanışma-
sı ve birlik beraberliği idi” 
diyerek tüm ülkenin bir ara-
ya geldiği bu büyük yardım 
hareketine duyduğu min-
nettarlığı dile getirdi. Dep-
remden etkilenen bölgele-
rin yaralarının sarılmasında 
uzun soluklu düşünülmesi 
gerektiğini ve gelecekte ben-
zer bir durumla karşılaşıl-
ması halinde etkin ve hızlı 
hareket kabiliyeti için Afet 
Lojistiği Koordinasyon Ku-
rulunun kurulmasının ha-
yati önem taşıdığının altını 

çizen Ayşem Ulusoy, “Lojis-
tiğin önemi hem pandemi 
döneminde hem de yaşadığı-
mız büyük afetle acı şekilde 
tecrübe edildi bu nedenle 
Afet Lojistiği Koordinasyon 
Kurulu’nun kurulması için 
UTİKAD olarak çalışmala-
ra başlayacağız” dedi.
Denizyolu ve demiryolu da 

devreye alındı
Afet bölgesine çok sayıda 

yardım malzemesi ulaştırıl-
maya devam ederken bölge-
ye ulaştırılan malzemelerin 
depolanması ve dağıtımına 
yönelik lojistik koordinas-
yon, afet bölgesindeki yara-
ların sarılması sürecindeki 
önemini korumaya devam 
ediyor. Demiryolu ve deniz-
yolu alternatiflerinden etkili 
bir şekilde yararlanılması ile 
birlikte karayolu üzerindeki 
baskı hafifletilerek depolama 
alanlarına getirilen malzeme-
lerin uygun araçlar ile tam 
kapasite sevkinin sağlanması 
ve bölgeye ulaşan araçların 
planlı ve hızlı bir şekilde tah-
liye edilerek araçların yeni 
yük planlamalarına dahil 
edilmesi gerekiyor. Taşınacak 
malzemelerin türü, boyutu, a-
ciliyeti ve taşınacağı bölgenin 
özellikleri gibi birçok etken 
lojistik koordinasyonda etki-
li olurken afet durumlarında 
ortaya çıkan ihtiyaca hızlı 
karşılık verilmesi gerekliliği 
kamu idaresi birimleri ile sivil 
toplum kuruluşları arasında 

yon insanın hayatını etkiledi. 
UTİKAD üyeleri depremin 
ilk gününde hızla harekete 
geçerek Afet Koordinasyon 
Masası aracılığıyla yardım 
malzemelerinin afet bölge-
sine ulaştırılması için gece 
gündüz demeden afet lojistiği 
operasyonu gerçekleştirmeye 
devam ediyor.

Araç ve şoför sunabilen-
lerle kurtarma çalışmalarında 
kullanılacak iş makinelerinin 
bölgeye sevk edilmesi için 
nakliye ihtiyaçlarını koor-
dine ederek iş makinaları 
dahil olmak üzere yardım 
malzemelerinin yüklü oldu-
ğu yüzlerce TIR’ı kötü hava 
koşullarının etkili olduğu 
afet bölgesine ulaştırmak için 
UTİKAD gönüllüleri adeta 
zamanla yarıştı. 

Hızla güncellenen bilgiler 
ve duyurular yoluyla komşu 
ülkelerden Türkiye’ye insani 
yardımın taşınmasına iliş-

Asrın Felaketinin Ardından Asrın Felaketinin Ardından 
Sektör Yaraları Sarmak İçinSektör Yaraları Sarmak İçin

SEFERBER OLDUSEFERBER OLDU

Birinci sayfadaki haberin devamı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem başta Adana, Hatay, Diyarbakır 
olmak üzere 11 ilimizde olağanüstü yıkıma yol açan iki büyük depremden sonra lojistik sektörü, toplanan 
yardım malzemelerinin deprem bölgelerine ulaştırılması için her türlü imkanını seferber etti.
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etkin iş birliğinin önemini 
göstermektedir. 

Karayolu ile ulaştırılmaya 
çalışılan yardım malzemesi 
yüklü taşıtlar afet bölgesin-
deki yollarda trafik yoğunlu-
ğu yaşanmasına neden oldu. 
Hızlı ve etkili çalışmalar so-
nucunda farklı ulaştırma yol-
ları devreye alınarak bölgeye 
ulaştırılması gereken yardım 
malzemeleri hız kesmeden 
sevk edildi. Denizyolu alanın-
da faaliyet gösteren dernek 
üyeleri RO-RO seferleri dü-
zenleyerek yardım malzeme-
lerinin bölgeye ulaştırılması 
için çaba sarf ettiler. Depre-
min ikinci günü itibarıyla İs-
tanbul ve İzmir’den başlatılan 
RO-RO seferleri sayesinde 
İskenderun limanına ulaştırı-
lan yardım malzemeleri afet 
bölgesinde görevli resmi ku-
rumlara ulaştırıldı.

UTİKAD ve Demiryo-
lu Taşımacılığı Derneği’nin 
TCDD ile gerçekleştirdiği 
görüşmeler sonrasında hız ve 
taşınabilecek yük kapasitesi 
açısından daha fazla imkan 
sunması nedeniyle demiryolu 
seferleri düzenlenmeye başla-
dı. Kocaeli Köseköy’den ger-
çekleşen blok tren seferleri ile 
afet bölgesine mutfak, yaşam 
konteyneri ve seyyar tuvalet-
lerin ulaştırılması sağlandı. 
Yardım malzemelerini taşıya-
cak bir UTİKAD blok treni 
organizasyonumuz ise tüm 
hızıyla devam ediyor. 

Havayolu şirketleri de 
deprem bölgesine destek 

için harekete geçti
Türk Hava Yolları 

THY’nin kargo uçakları, 
AFAD yardım malzeme ve 

ekipmanlarını taşımak için 
seferber edildi. Türk Hava 
Yolları ve Lufthansa’nın or-
tak kuruluşu SunExpress, 
Kahramanmaraş’ta meydana 
gelen ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’ni etkileyen deprem 
sonrasında bölge için yardım 
çalışmalarını başlattı. Su-
nExpress, arama-kurtarma ve 
sağlık ekiplerini bölgeye en 
kısa sürede ulaştırmak amacı 
ile ilgili resmi kurum ve kuru-
luşlarının koordinasyonuyla 
özel uçuşlar organize edildi. 
Ayrıca, deprem bölgesine 
gönderilen tüm insani yardım 
malzemeleri için yurt içi kar-
go ücretsiz hizmeti vermeyi 
sürdürüyor.

Karayolu kapandı 
RO-RO’lar devreye girdi 
Depremde hasar gören 

karayolları yardımların böl-
geye ulaşımını zorlaştırırken 
devreye araba ihracatında 
kullanılan dev RO-RO ge-
mileri girdi. Denizyolu taşı-
macıları yardım malzemeleri 
yüklü olarak bölgeye yön-
lendirdi. DFDS ve Ulusoy, 

İtalya ihracat seferlerinde 
kullandığı RO-RO gemile-
rini ücretsiz olarak deprem 
bölgesine yardım için hiz-
mete soktu. 

DFDS yardım gemisi 
İskenderun’da

Danimarkalı DFDS, 
Pendik’ten büyük bir RO-
RO gemisini bölgeye gönder-
di. Pergamon Seaways isimli 
Ro-Ro gemisi, AFAD ve İs-
tanbul Liman Başkanlığı’nın 
onayı ile, 245 parça ağır iş 
makinesi ve aracın yanı sıra 
yiyecek, içecek, ısıtıcı, jene-
ratör, battaniye, çadır vb. 
ihtiyaç malzemesi, deprem-
zedelerin ve arama ve kur-
tarma ekiplerinin hizmetine 
sunulmak üzere İskenderun’a 
ulaştırıldı. İş makinesi ope-
ratörleri ve araç şoförlerinin 
İstanbul’dan Hatay’a intikali 
de DFDS tarafından koordi-
ne edildi.

Ulusoy Denizcilik Grubu 
da gemilerini deprem yardım 
çalışmaları için seferber etti. 
Şirket, Çeşme’deki Liman’dan 
Ulusoy 5 isimli gemisi ile üc-

retsiz olarak İskenderun’a ta-
şıyacağını duyurdu. Bu gemi 
120 TIR kapasitesine sahip. 
Gemiyle sadece TIR değil 
iş makinaları da taşınacak. 
Bu gemi de normal zamanda 
Çeşme Limanı ile İtalya’nın 
Trieste Limanı arasında ihra-
cat TIR’larını taşıyor.

MSC’den 5 bin konteyner 
MSC Grubu, yardımları 

ulaştırmak için demiryolu-
nu da kullanmaya başladı. 
AFAD’ın talebi üzerine, Te-
kirdağ Valiliği organizasyo-
nuyla toplanan yardım malze-
meleri MSC’nin sağladığı 18 
konteynere yüklenerek Med-
log Tekirdağ İstasyonu’ndan 
yola çıktı. İskenderun 
Sarıseki’de bulunan Medlog 
deposuna indirilecek yükler, 
burada AFAD’ın yönlendir-
mesiyle yine Medlog TIR’ları 
ile ihtiyaç duyulan bölgelere 
sevk edilecek.

MSC Grup, konteyner 
kent kurulması amacıyla ka-
mu kurumlarına toplamda 
5 bin adet konteyner tahsis 
etti. Grup, İçişleri Bakanlığı, 

Tekirdağ Valiliği ve AFAD 
ile koordineli olarak kon-
teyner kent kurulması ama-
cıyla, Adıyaman, Gaziantep, 
Hatay ve Kahramanmaraş 
illerine bin 250’şer adet, top-
lamda 5 bin adet konteyner 
tahsis edildi.

Bu şekilde sürdürülebi-
lir güvenli bir sevkiyat şekli 
olan demiryolunun devreye 
girmesiyle, yüzlerce şoför ve 
TIR’ın uzun erişimli karayo-
lundan çekilmesi sağlanarak 
yardımlar daha hızlı ulaştırıl-
ması sağlanıyor.

Denizcilik sektörü 
seferber oldu

İMEAK Deniz Ticaret 
Odası, Kahramanmaraş ve 
çevre illerde 6 meydana ge-
len büyük deprem felaketinin 
ardından ilk günden itibaren 
Şubeleriyle birlikte bölge hal-
kının yaralarını sarmak için 
seferber oldu.

Çatı örgütümüz Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), AFAD ve İstan-
bul Valiliği koordinasyo-
nunda başlatılan yardım 
çalışmaları İstanbul ve Şu-
belerimizin bulunduğu il 
ve ilçelerden deprem bölge-
sinde ihtiyaç sahiplerine en 
hızlı şekilde ulaştırıldı.

Konteyner, jeneratör, soba, 
uyku tulumu, battaniyeden, 
taşınabilir şarj cihazı (po-
werbank), pil, gıda, su, temel 
tüketim malzemeleri, bebek 
ürünleri, giyim malzemelerine 
birçok ürünü taşıyan 26 TIR 
Kahramanmaraş ve Hatay’a 
gönderildi. Bölgeye gönderi-
len ihtiyaç maddeleri, mülki 
idare amirleri ve AFAD koor-
dinasyonunda ihtiyaç sahiple-
rine dağıtılmaya devam ediyor.

İSKENDERUN’UN ön-
de gelen limanlarından 
Limak Holding’in iştiraki 
Limakport’ta da deprem 
nedeniyle büyük hasar mey-
dana geldi. Liman alanında 
büyük yarıklar açılırken, 
konteynerler devrildi. Gün-
lerdir devam eden yangın 

tamamen kontrol altına 
alındı ve bölgeye denizyo-
luyla yardım malzemeleri 
taşımaları hızlandı. Yakla-
şık 22 limanın bulunduğu 
deprem bölgesinde Limak-
port dışında tüm tesisler 
sorunsuz hizmet vermeye 
devam ediyor.

Limak Şirketler Grubu, 
Hatay’da ilgili idari kurum 
ve kuruluşlarla koordineli 
bir şekilde belirlenen 2 ayrı 
noktada, 4 bin afetzedenin 
barınabileceği konteyner 
kent kurulumuna başlandı-
ğını açıkladı. Yatak, battani-
ye, ısınma, elektrik, sıcak su, 

banyo ve tuvalet gibi altyapı 
hizmetlerinin de Limak ta-
rafından sağlanacağı kontey-
ner kentlerin, altyapıları ile 
birlikte 2 hafta içerisinde ta-
mamlanmasını öngörülüyor. 

Limak tüm iştirakleri ve 
tecrübeli ekipleriyle hem 
arama-kurtarma faaliyet-
lerine katkıda bulunmak, 
hem toplanan yardımları 
ihtiyaç sahiplerine ulaştır-
mak için sahaya gönderil-
di. 200’e yakın iş makinesi 
ve ekipman ile söz konusu 
makine ve ekipmanları kul-
lanacak uzman personeline 
ek farklı bölgelerdeki tüm 
şantiyelerimizden afet böl-
gesine ulaşan yaklaşık 800 
kişilik arama-kurtarma ve 
dağcı ekibi, afet bölgesinde 
çalışmalara destek vermiş, 
vermeye devam ediyor.

İMEAK Deniz Ticaret 
Odası tarafından İsken-
derun Şubemiz vasıtasıyla 
ilçede yemek hizmeti vere-
cek bir aşevi oluşturuldu. 
Aşevinin 20 günlük ihtiya-
cını karşılamak üzere satın 
alınan 32 ton gıda maddesi 
bölgeye gönderildi.

İMEAK DTO Antalya Şu-
besi ve QTerminals Antalya 
iş birliğiyle hazırlanan Dep-
rem Yardım Gemisi, Hatay ili 
Arsuz ilçesi Madenli Balıkçı 
Barınağı’nda bulunan Hatay 
Deniz Otobüsleri İskelesi’ne 
(HADO) bağlanarak dep-
remzede vatandaşlara, ko-
naklama ve yemek imkanı 
sunarken, yardım dağıtımına 
da başladı.

İstanbul Deniz Oto-
büsleri (İDO) tarafından 
İskenderun’a gönderilen Ad-
nan Menderes feribotu, dep-
rem bölgesinden vatandaşları 
tahliye etti.

Türkiye Gemi İnşa Sanayi-
cileri Birliği (GİSBİR) ve Ge-
mi İnşa Sanayi A.Ş. (GİSAŞ), 
3 TIR, 1 kamyon ile 1 am-
bulans ve gönüllü 60 kişilik 
ekibi taşıyan 2 otobüsün yanı 
sıra çok sayıda konteyner evi 
deprem bölgesine gönderildi.

Turkon Line, AFAD ile 
ortak sürdürdüğü projeyle 
konteynerleri yaşam alanı 
haline getirme çalışmala-
rını sürdürüyor. Isıtma ve 
soğutma sistemiyle beraber 
buzdolabının da bulunduğu 
konteyner evlerde 6 kişinin 
kalması planlanıyor.

Karadeniz Holding, 3 
bin kişinin yaşayabileceği 2 
yüzer yaşam kentini Hatay-
İskenderun’a göndereceğini 
açıkladı.

Limakport Büyük Hasar Gördü

2022 Nüfus Sayımına Göre 
Etkilenen İllerin Nüfusu:

Hatay ....................................: 1.685.331
Kahramanmaraş ............: 1.178.619
Gaziantep .........................: 2.162.388
Kilis ............................................: 147.831
Diyarbakır .......................... : 1.791.373
Şanlıurfa ........................... : 2.180.523
Adana ..................................: 2.263.373
Adıyaman ............................ : 633.728
Malatya ..................................: 810.714
Osmaniye ............................ : 557.160

Haberin devamı 8’inci sayfada
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(*Kamyon/Kamyonet) * Ağır tonajlı yük taşıtlarını kapsar (çekici, damperli, kamyon vs.)Kaynak: TÜİK - TİM - T.C. TİCARET BAKANLIĞI

DEPREM

DEPREMİN bölgesinde 
ağırlıklı olarak yer alan sektör-
ler; tekstil, hazır giyim, çelik, 
çimento, enerji, gıda ve tarıma 
dayalı sanayilerden oluşuyor 
ve bu illerin Türkiye milli ha-
sılasına katkısı 1,5 trilyon lira.

Kayıtlı 8 bin 283 kamyon 
ve 199 bin 550 ton lisanslı de-
po kapasitesi ile Türkiye’nin 
önemli sanayi merkezleri ara-
sında yer alan Kahramanma-
raş; dondurma, iplik, metal 
mutfak eşyaları, kumaş, kağıt 
ve çimento üretimi ile ülke 
ekonomisine katkı sağlayarak 
2022’de 1 milyar 464 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 

Hatay’da ise 2022’de en 
fazla ihracat 2 milyar 64 mil-
yon 783 bin dolar ile Çelik 
sektöründe gerçekleşirken bu 
sektörü sırasıyla yaş meyve ve 
sebze, kimyevi maddeler ve 
mamulleri, otomotiv endüst-
risi, madencilik ürünleri, hu-
bubat, bakliyat, yağlı tohum-
lar ve mamulleri takip etti. 

Toplam 3 milyar 564 milyon 
517 bin dolar ihracat gerçek-
leştirmiş oldu. 

21 bin 710 kamyon ve 113 
bin 596 kamyonet kayıtlı olan 
Adana da ise ihracatında yüz-
de 36 pay ile kimyevi maddeler 
ve mamulleri ilk sırada, tekstil 
ve hammaddeleri yüzde 20,08 
pay ile ikinci sırada ve hubu-
bat, bakliyat, yağlı tohumlar 
ve mamulleri yüzde 10,07 pay 
ile üçüncü sırada yer al.

Lisanslı depoculuk verileri
Bölgede ağırlıklı olarak 

hububat, baklagiller ,yağlı to-
humlar, Antep Fıstığı, pamuk 
ve kuru kayısı gibi ürünlerin 
lisanslı depoculuk faaliyetleri 
yürütülmektedir.

Faaliyete geçen 167 lisanslı 
depo işletmesine ait Adana, 
Adıyaman, Afyon, Aksaray, 
Amasya, Ankara, Aydın, Ba-
lıkesir, Batman, Bursa, Ça-
nakkale, Çorum, Diyarbakır, 
Edirne, Elazığ, Erzurum, Es-
kişehir, Gaziantep, Giresun, 

Hatay, İstanbul, İzmir, Kahra-
manmaraş, Karaman, Kayseri, 
Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, 
Konya, Kütahya, Malatya, 
Manisa, Mardin, Mersin, Nev-
şehir, Samsun, Sakarya, Siirt, 
Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve 
Yozgat olmak üzere 42 ilde yer 

alan toplam 238 adet lisanlı 
depo bulunmakta.

Gelinen aşamada lisanslı 
depo kapasitesi hububat ala-
nında 8 milyon 796 bin 173 
tona, pamuk alanında 86 
bin 500 tona, zeytin alanın-
da 13 bin 500 tona, fındık 

alanında 11 bin 600 tona, 
kuru kayısı alanında 5 bin 
tona, Antep Fıstığı alanında 
4 bin tona ve toplamda ise 8 
milyon 916 bin 773 tona u-
laşmıştır. Kuruluş izni almış 
olan 305 şirketin tamamının 
lisans alması durumunda 

ulaşılması öngörülen toplam 
kapasite ise 17 milyon 819 
bin 566 tondur.

Doğu Akdeniz bölgesinde 
toplamda 63 antrepo bulun-
makta.  Bunlardan 45’i A tipi, 
16’sı C tipi(geçici depolama)
ve 2’si de GSM’dir.

TÜRK lojistik sektö-
rü, deprem bölgelerine 
yardım malzemelerini 
ulaştırmak için sefer-
ber oldu. Depremin 
ilk anından itibaren 
pek çok şirket, acil ih-
tiyaçların karşılanması 
amacıyla hem maddi 
yardım hem de bölgele-
re yardımlarını ulaştır-

maya devam ediyor.
Uluslararası taşıma-

da kullanılan onlar-
ca TIR ve konteyner, 
AFAD ve Kızılay gibi 
yardım kuruluşları-
nın hizmetine sunul-
du. Yetkililer, yolların 
gereksiz yere meşgul 
edilmemesi uyarısında 
bulundu.

Sektör Afet BölgesineSektör Afet Bölgesine
Destek Olmak İçinDestek Olmak İçin
Tek Yürek OlduTek Yürek Oldu

Deprem Bölgesinden Sektör Notları

İllerin Ekonomideki Payı

Lisanslı Depoculuk Verileri

Tekstil ve Hammaddeleri 868 milyon 854 bin dolar - Demir ve Demir Dışı 
Metaller 217 milyon 10 bin dolar - Hazırgiyim ve Konfeksiyon 126 milyon 389 bin 
dolar - Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 116 milyon 594 bin dolar - Hububat, 
Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 37 milyon 847 bin dolar

8 kayıtlı depo - 1 lisanlı kuruluş, 
toplam kapasitesi 30 bin, 
lisans kapasitesi 23 bin 200

8.283 / 48.351KAHRAMANMARAŞ

İLLER Kayıtlı Araç Sayısı* Kayıtlı Depolar Adet (Ton) Sektör İhracat Performansı 1000$ (1 Ocak - 31 Aralık 2022)

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 2 milyar 910 milyon 220 bin do-
lar - Halı 1 milyar 902 milyon 721 bin dolar - Tekstil ve Hammaddeleri 1 milyar 711 
milyon 81 bin dolar - Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 508 milyon 835 bin dolar

11 kayıtlı depo - 9 lisanslı kuruluş, 
toplam kapasite 561 bin 550, 
lisanslı kapasite 399 bin 435

22.308 / 105.059GAZİANTEP

Kuru Meyve ve Mamulleri 245 milyon 51 bin dolar -Su Ürünleri ve Hayvansal 
Mamuller 35 milyon 665 bin dolar - Makine ve Aksamları 27 milyon 353 bin dolar 
- Tekstil ve Hammeddeleri 23 milyon 24 bin dolar - Elektrik ve Elektronik 16 
milyon 478 bin dolar - Meyve Sebze Mamulleri 21 milyon 434 bin dolar

3 kayıtlı depo - Toplam 
kapasite 65 bin 500

5.675 / 39.104MALATYA

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 57 milyon 531 bin dolar - Demir ve Demir Dışı 
Metaller 46 milyon 657 bin dolar - Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamul-
leri 35 milyon 379 bin dolar - Elektrik ve Elektronik 24 milyon 68 bin dolar

23 kayıtlı depo - 14 lisanslı kuruluş, 
toplam kapasite 733,800 bin 550, 
lisanslı kapasite 518 bin 650

6.478 / 22.209DİYARBAKIR

Elektrik ve Elektronik 74 milyon 60 bin dolar - Tekstil ve Hammaddeleri 31 
milyon 838 bin dolar - İklimlendirme Sanayii 29 milyon 116 bin dolar - Makine ve 
Aksamları 26 mliyon 663 bin dolar - Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 
22 milyon 852 bin

17 kayıtlı depo - 7 lisanslı kuruluş, 
toplam kapasite 544 bin 850, 
lisanslı kapasite 353 bin 550

15.155 / 28.560ŞANLIURFA

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 34 milyon 238 bin dolar - Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri 23 milyon 852 bin dolar - Otomotiv Endüstrisi 9 milyon 260 bin dolar - 
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 7 mliyon 955 bin dolar - Elektrik 
ve Elektronik 5 milyon 278 bin dolar

1 kayıtlı depo - 1 lisanslı kuruluş, 
toplam kapasite 20 bin, 
lisanslı kapasite 20 bin

3.590 / 16.986ADIYAMAN

Çelik 2 milyar 64 milyon 783 bin dolar - Yaş Meyve ve Sebze 481 milyon 760 bin 
dolar -Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 159 milyon 497 bin dolar- Madencilik 
Ürünleri 128 milyon 414 bin dolar- Otomotiv Endüstrisi 144 mliyon 566 bin dolar

2 kayıtlı depo - 1 lisanslı kuruluş, 
toplam kapasite 75 bin, 
lisanslı kapasite 75

22.277 / 68.951HATAY

Çelik 152 milyon 501 bin dolar - Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri  
359 milyon 588 bin dolar - Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 677 milyon 895 bin 
dolar -  Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 176 milyon 374 bin dolar -  Tekstil ve 
Hammaddeleri 604 milyon 957 bin dolar

21 kayıtlı depo - 16 lisanslı kuruluş, 
toplam kapasite 864 bin 780, 
lisanslı kapasite 633 bin 230

21.710 / 113.596ADANA

Elektrik ve Elektronik 36 milyon 93 bin dolar - Çimento Cam Seramik ve Toprak 
Ürünleri 25 milyon 395 bin dolar - Kimyevi Maddeler ve Mamulleri  8 milyon 587 
bin dolar - Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri  7 milyon 924 bin 
dolar - Deri ve Deri Mamulleri 

1 kayıtlı depo - 1 lisanslı kuruluş, 
toplam kapasite 50 bin, 
lisanslı kapasite 50 bin

1.127 / 4.122KİLİS
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7’nci sayfadaki haberin devamı





LOJİSTİK

10
ŞUBAT 2023

görevini icra etmesinin bek-
lenmesi mümkün değildir. 
Acil müdahale ekiplerinin 
mutlaka yakın çevreden hız-
la takviye edilmesinin önce-
den planlanması gereklidir. 
Depremde enkazdan canlı 
kurtarma süreci; özel teç-
hizat, iş makinaları ve özel 
eğitimli organize personel 
gerektirir. Kuru kalabalık 
ve insan gücü ile tahliye ve 
kurtarma operasyonu çok 
kısıtlı olabilecek bir çözüm-
dür. Türkiye gibi bir deprem 
ülkesinde TSK ve AFAD 
bünyesi dışında normal dö-
nemde gönüllülerce organi-
ze edilmiş, 81 ile yayılmış, 
belki binlerce kurtarma eki-
bine ihtiyacı vardır. Bunla-
rın tamamının envanterinin 
AFAD koordinesinde hazır 
tutulması, afet görev emirle-
rinin AFAD tarafından yö-
netilmesi, deprem vukuunda 
nerede hazır olacakları, böl-
geye hangi vasıtalar ile nasıl 
ulaştırılacaklarının net ol-
ması, güncellenen bilgilerin 
ekiplerle paylaşılıyor olması 
gerekir. Depremde gelen yar-

KURULDUĞU 1985 yı-
lından bu yana başta ulusla-
rarası nakliye olmak üzere, 
depo ve antrepo hizmetleri, 
likit enerji taşımacılığı, en-
tegre lojistik servis sağlayı-
cılığı gibi pek çok operasyon 
yürüten; sektörde “kontrat 
lojistiği” diye de ifade edilen 
entegre lojistik hizmetleriy-
le, müşteri taleplerini A’dan 
Z’ye kurgulayan, ihtiyaca 
özel lojistik çözümler geliş-
tiren ve ağırlıklı olarak proje 
bazlı çalışan Alışan Lojistik, 
yeni deposunu açtı.

Gebze OSB, Plastikçiler 

OSB ve Güzeller OSB gibi 
bölgenin en önemli sanayi 
noktalarına 15 dakika uzak-
lıkta konumlanan Alışan 
Pelitli depo, 13 bin 750 m2 

kapalı alanı ve 15 bin palet 
kapasitesi ile dikkat çekiyor. 
Yeni depo tavan sprinkler 
sistemi, endüstriyel zemin 
ve raflı depolama gibi A sı-
nıfı özellikler ile donatıla-
rak, müşterilerinin deneyi-
mine hazırlandı. 

Alışan Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Damla Alışan konu ile ilgili 
yaptığı açıklamada, “Bugün 

550 adet öz mal araç filosu 
ve Türkiye genelindeki 50’yi 
aşkın farklı lokasyondaki 
bin 600’den fazla çalışanı ile 
uluslararası nakliye, depo ve 
antrepo hizmetleri, likit ve 
enerji taşımacılığı gibi pek 
çok operasyonu yürüten; 
sektörde “kontrat lojistiği” 
diye de ifade edilen entegre 
lojistik hizmetleri ile müş-
terilerinin taleplerini A’dan 
Z’ye kurgulayan, ihtiyaca 
özel lojistik çözümler ge-
liştiren 38 yıllık bir marka-
yız. Alışan Lojistik olarak 
yatırımlarımızı her zaman 

bilgi, deneyim ve uzmanlık 
alanlarımızın gerektirdiği 
noktalara yoğunlaştırıyoruz. 
Söylediğimiz gibi, 2023 yı-
lında da yeni yatırımlarımızı 
hız kesmeden sürdürüyoruz. 
Gebze Pelitli’de bulunan bu 
yeni depomuz Gebze OSB, 
Plastikçiler OSB ve Güzeller 
OSB gibi bölgenin en önem-
li sanayi noktalarına sadece 
15 dakika uzaklıkta. 13 bin 
750 m2 kapalı alanı ve 15 bin 
palet kapasitesine sahip de-
pomuzu müşterilerimize en 
iyi seviyede hizmet sunacak 
şekilde tasarladık” dedi.

DEPREM, ne kadar ina-
nılmaz bir afet olduğunu 
Türkiye’nin yanında tüm 
dünyaya bir kez daha gös-
terdi. Dünya şaşkınlıkla ve 
büyük bir üzüntüyle izliyor. 
Sadece 9 saat içinde iki tane 
7,5 üzeri büyük deprem oldu, 
500 km uzunluğunda, 100 
km derinliğinde bir alanda, 
10 farklı şehirde, 10 binin ü-
zerinde bina yıkıldı. 50 binin 
üzerinde insan enkaz altında 
kaldı, 200 bine yakın hane 
evinden oldu, 2,5 milyonun 
üzerinde hane halkı evini terk 
etmek zorunda kaldı. En güç-
lü nükleer başlığın yaratacağı 
etkiden 30 kat daha fazla bir 
güç ile bölge sarsıldı, bilim 
insanlarına göre Türkiye’nin 
güney doğrusu 3 metre civa-
rında yer değiştirdi. 

Depremde ilk 48 saat son 
derece hayati olduğunu, ilk 
72 saat ise hayata dokunabil-
menin son sınırı olduğunu 
ifade eden Tırport Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Akın 
Arslan, şunları söyledi: “Ö-
zellikle kış şartlarında 72 saat 
içinde enkazdan kurtulama-
yanların canlı kurtulabilme 
şansları yüzde 5’in altındadır. 
Deprem vukuunda, hangi 

bölgedeki depreme hangi ka-
mu kurumu ve şirket imkan-
larıyla nasıl müdahale edile-
ceğinin planlamalarının hazır 
olması, afet görev emirlerinin 
e-devlet ile online olarak cep-
ten ulaştırılması, bu belgeler 
ile herkesin deprem toplanma 
bölgelerine ve görev alanları-
na acilen aktarılması gerek-
mektedir.  Deprem sonrasın-
da, hangi TSK biriminin/
belediyenin ya da kamu biri-
minin, hangi hedef deprem 
bölgesine, hangi öncelikle, 
nasıl bir alarm durumunda, 
nasıl bir görev emriyle ya da 
senaryo bazlı otomatik olarak 
hareket edeceğinin önceden 
tanımlanmış olması gerekir. 
Depremde ulaşım ve ileti-
şim altyapılarının komple/
kısmen zarar görebileceği, 
enerjinin kesilebileceği öngö-
rülerek tüm alternatif ulaşım, 
barınma, beslenme, arınma ve 
korunma altyapılarının önce-
den planlaması gerekir. Dep-
rem bölgesinde kötü amaçlı 
yağma, hırsızlık ve vb ihtimal-
lere karşı kolluk güçlerince 
acil tedbirlerin hızla alınması 
gereklidir.” dedi. 

Enkazdan canlı kurtarma 
süreci nasıl olmalıdır? 

Depremde enkazdan can-
lı kurtarma sürecine deği-
nen Arslan, şunları anlattı: 
“Deprem lojistiği açısından 
en kritik konulardan birisi 
depremde kurtarma, tahli-
ye, sağlık hizmetleri, yangın 
vb. süreçlerde görev yapması 
beklenen personelin ve ya-
kınlarının da o bölgede ya-
şıyor olduğu gerçeğidir. Eşi, 
çocuğu, yakını enkazda olan 
birisinden bunları bırakıp 

süreçtir. Depremde canları 
etkili bir lojistik planlama 
kurtaracaktır. Deprem lojis-
tiği çok önemli bir alandır. 
Tüm kamu ve özel kurumla-
rın eş zamanlı mühendislik 
yaklaşımı ile çok iyi koordine 
edilmesi ve yönetilmesi gere-
ken etkili ve kusursuz bir kriz 
yönetimi gerektirir. Örneğin, 
mesele İstanbul’dan gıdayı 
Kahramanmaraş’a kamyonla 
göndermekten ibaret değil-
dir. Gıda malzemelerini he-
def bölgeye gönderirken, ora-
da kimlerin karşılayıp nasıl 
geçici depolayacağının, nasıl 

dım malzemelerin, akaryakıt 
gibi ürünlerin nerede nasıl 
depolanacağı, tasnif edilece-
ği, nasıl dağıtılacağı belli ol-
malıdır” diye konuştu.

Canları etkili lojistik 
planlama kurtaracaktır
Depremin ülkemizin tar-

tışmasız bir gerçeği olduğunu 
ve her 30 yıl içinde en az bir-
kaç büyük deprem yaşandığı-
nın altını çizen Arslan sözleri-
ne şöyle devam etti: “Deprem 
barışta önden çok iyi hazır-
lanılması gereken, her türlü 
müdahale senaryosu hazır ve 
çalışılmış olması gereken bir 

Deprem Lojistiği Stratejik Öneme Sahip 
Deprem sırasında, 
A’dan Z’ye deprem 
lojistiğinin 
planlanmasının hayati 
önemde olduğunu 
vurgulayan Tırport 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Akın 
Arslan, “Deprem 
lojistiği çok önemli 
bir alandır. Tüm kamu 
ve özel kurumların eş 
zamanlı mühendislik 
yaklaşımı ile çok iyi 
koordine edilmesi ve 
yönetilmesi gereken 
etkili ve kusursuz 
bir kriz yönetimi 
gerektirir” dedi.

1-Bölgede görev yapacak görevlilerin ve gönüllülerin 

plan dahilinde transfer,

2-Eğer ulaşımda sorun varsa TSK istihkam birlikleri 

ve Orman Bakanlığı/ Karayolları Genel Müdür-

lüğü ekipleri acil devreye girmeli, köprü ve yol 

onarımları ilk 12 saat içinde bitiril-

melidir.

3-İş makinesi nakliyeleri-

nin yönetilmesi,

4-Jeneratör/

Batarya ve 

led ta-

banlı, lityum-iyon bataryalı portatif aydınlatma sistemler,

5-Kurtarma ekipmanları ve ekipleri,

6-Portatif/araca monte tuvaletler (Bölgedeki her yüz 

kişiye en az iki tane olacak şekilde),

7-Kamyona monte mutfak ve fırınlar, su tankerleri,

8-Sağlık personeli, tıbbi ürünler ve ekipmanları,

9-Çadır, battaniye ve barınma ekipmanları,

10-Gıda/ilaç/Barınma malzemeleri/ giyim malzemeleri 

ikmal kanallarının milk-run sistemi ile devreye alınması,

11-Yaralı tahliyesi için havayolu ve karayolu nakliye 

köprülerinin kurulması ve işletilmesi, 

12-Bölgedeki afet mağdurlarının tahliyesi için hava, 

kara, demir ve denizyolu alternatifleri ile lojistik trans-

fer hatları kurulması ve çalıştırılması gereklidir.

DEPREM BÖLGELERİNE ÖNCELİKLE SEVK EDİLMESİ GEREKENLER 

7,8

7,6

Tırport Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Akın Arslan

kullanılacağının, mağdur va-
tandaşlara sıcak yemek olarak 
nasıl ulaştırılacağının, yeme-
ğin kimler tarafından ve nere-
de, servisin kimler tarafından 
ve nerede yapılacağının, çöp-
leri kimlerin toplayıp, bölgeyi 
yeniden kullanım için kim-
lerin hazır hale getireceğinin 
A’dan Z’ye planlanmasıdır ve 
planlama, organizasyon, ma-
tematik ve iletişimdir” dedi. 

Alışan Lojistik Pelitli Deposunu Açtı
Gebze OSB, Plastikçiler OSB ve Güzeller OSB gibi bölgenin en önemli sanayi noktalarına 
15 dakika uzaklıkta konumlanan, A sınıfı özellikler ile donatılmış olan Alışan Pelitli depo, 
13 bin 750 m2 kapalı alanı ve 15 bin palet kapasitesi ile müşterilerinin kullanımına hazır.
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Yılın En İtibarlı Lojistik Şirketi Seçimi Yapıldı
KENDI sektöründe finale kalan 
3 marka için yapılan halk oylaması 
sonucunda 2022 yılında itibarını 
en çok artıran marka seçilen Bo-
rusan Lojistik, bu ödülü 4’üncü 
kez almış oldu. Borusan Lojistik 
Genel Müdürü Serdar Erçal ödül 
gecesinde yaptığı konuşmada, 
paydaşlarına teknolojik çözümler 
sunan bir lojistik ve teknoloji şir-
keti olmalarının yanında, sürdü-
rülebilirlik çalışmalarıyla da fark 
yarattıklarını ve ödüle layık görül-
düklerini aktardı.

Borusan Grup şirketlerinden 
Borusan Lojistik, Marketing Tür-
kiye ve Akademetre iş birliğiyle 
düzenlenen ve pazarlama sektörü-
nün en önemli organizasyonların-
dan biri olarak kabul edilen “The 
ONE Awards Bütünleşik Pazarla-
ma Ödülleri”nde, lojistik katego-
risinde Yılın İtibarlısı seçildi. 2022 
yılı içinde itibarını en çok artıran 
markaların halk oylamasıyla belir-
lendiği ve bu başarıya ortak olan 
paydaşların da ödüllendirildiği ge-
cede Borusan Lojistik ödülünü ça-
lıştığı PR, reklam, medya planlama 
ve dijital ajanslarıyla birlikte aldı. 

“Sektörün yeşil oyuncusu 
olmaya kararlıyız”

Ödül gecesinde konuşan Boru-
san Lojistik Genel Müdürü Serdar 
Erçal, “Borusan Lojistik olarak 
ticari faaliyetlerimiz kadar, sürdü-
rülebilirlik odaklı çalışmalarımızı 
da çok önemsiyoruz. Bu çalışmala-
rımızı Borusan Holding ile birlikte 
iklim, insan ve inovasyon başlıkları 
altında yönetiyoruz. Sektörümüz-
deki ciddi miktarlardaki karbon-
dioksit salınımı nedeniyle iklim 
tarafında önümüzde uzun bir yol 
var. Ancak biz bu sektörün yeşil o-
yuncusu olmaya kararlıyız. Bugüne 
kadar yaptığımız taşımalar için her 
10 taşımaya karşılık bir ağaç dik-
tik. Günümüzde 600 binden fazla 
olmak üzere kendimize ait ağacı-
mızın olduğu ormanlarımız var” 
dedi.  İnovasyon tarafında ise sade-
ce Türkiye’nin değil Avrupa’nın da 
önde gelen dijital lojistik platform-
larından biri olduklarını belirten 
Erçal, şirketin toplumsal cinsiyet 
eşitliği alanındaki çalışmalarına da 
değinerek “İnsan boyutunda Boru-
san Holding ile birlikte Geleceğe 
İz Bırak çerçevesinde, sadece ka-
dın-erkek eşitliği değil hayatın her 
alanında eşitliği ön plana çıkarma-
ya çalışıyoruz. Bu organizasyonda 
4. kez ödül alıyoruz ve çalışmala-
rımızın yansımasını görüyoruz. 
Gururluyuz, tüm paydaşlarımız ile 
ajanslarımıza çok teşekkür ederiz” 
şeklinde konuştu. 

Borusan Lojistik güçlü finansal 
yapısı, etkin yönetimi ve kurumsal 
altyapısıyla kısa zamanda sektörün 
lider markalarından biri olarak 
konumlandı. Lojistik sektöründe 
en iyi müşteri deneyimini sunma 
hedefiyle faaliyetlerini yürüten şir-

ket, aynı zamanda bir teknoloji şir-
keti olarak da paydaşları için özel 
çözümler sunan dijital platformlar 
geliştiriyor. Bu kapsamda ulusla-
rarası kara taşımacılığı hizmetleri 

arasına yeni eklediği B-Yol proje-
siyle e-ticaret lojistik hizmetlerini 
başlatan Borusan Lojistik, Türk 
ihracatçısının ürünlerini Almanya 
ve İngiltere’ye taşıyor. 

Borusan Lojistik, Marketing Türkiye ve Akademetre 
iş birliğiyle düzenlenen ve pazarlama sektörünün en 
önemli standartlarından biri olarak kabul edilen “The 
ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde, lojistik 
kategorisinde Yılın İtibarlısı seçildi.
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623 adede ulaştı. Otomobil 
ve hafif ticari araç pazarı 2022 
Aralık ayında yüzde 85 arta-
rak 115 bin 220 adet, otomo-
bil pazarı yüzde 99 artarak 86 
bin 774 adet, hafif ticari araç 
pazarı ise yüzde 55 artarak 28 
bin 446 adet oldu” dedi.

Ağır ticari araç pazarı
 yüzde 30 seviyesinde arttı

Hafif ticari araç pazarında 
ise ithalatın payı yüzde 41 
olarak gerçekleşti. Bu dönem-
de, toplam hafif ticari araç 
satışları yüzde 9, yerli hafif 
ticari araç yüzde 15 ve ithal 
hafif ticari araç satışları yüz-
de 1 oranında arttı. Son 10 
yıllık ortalamalara göre 2022 
yılı Ocak-Aralık döneminde 
otomobil pazarı yüzde 2 aza-

lırken, hafif ticari araç pazarı 
yüzde 3, ağır ticari araç pazarı 
yüzde 30 seviyesinde arttı. 

Toplam Pazar on yıllık 
ortalamaya paralel seviyede 
gerçekleşti. 2022 yılı Ocak-

ARAÇ Lojistikçileri Derne-
ği (ARLOD) 18’inci Olağan 
Genel Kurulu gerçekleştiril-
di. ARLOD Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ağaçlı, Genel 
Kurul toplantısında yaptığı 
konuşmada otomotiv ve lojis-
tik sektörüne ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu. 

Ağaçlı, 2022 yılında oto-
motiv pazarının, üretim sı-
kıntısı, arz-talep dengesizliği, 
para piyasalarında yaşanan 
dalgalanma, enflasyon ve kur 
artışı gölgesinde beklenenin 
altında bir performans gös-
terdiğini söyledi. Yarı ilet-
ken çip tedarik probleminin 
devam etmesinden kaynaklı 
olarak araç bulunurluğu ko-
nusunda sorunların yaşadığı-
nı ifade eden Ağaçlı, “Bütün 
bu olumsuzluklara rağmen 
geçtiğimiz yıl, Türk otomotiv 
sanayisinin ihracat ve üretim-
de yine de iyi bir performans 
gösterdiğine tanık olduk. 
Türk otomotiv endüstrisi-
nin rekabetçi yaklaşımıyla 
mevcut sıkıntıların üstesin-
den gelmeyi başardı. OSD 
verilerine göre; 2022 yılında 
toplam üretim bir önceki yıla 
göre, yüzde 6 oranında arta-
rak toplam 1 milyon 352 bin 
648 adet, Otomobil üretimi 
ise yüzde 4 oranında artarak 
810 bin 889 adet düzeyinde 
gerçekleşti” dedi.

Ticari araç grubunda, 2022 
yılı Ocak-Aralık döneminde 
üretim yüzde 10 seviyesinde 
artarken, ağır ticari araç gru-
bunda yüzde 26 ve hafif ticari 
araç grubunda yüzde 8 ora-
nında arttığını belirten Ağaçlı 
söyle devam etti: “2022 yılı 
Ocak-Aralık döneminde top-
lam pazar geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 7 artarak 
827 bin 147 adet düzeyinde 
gerçekleşti. Türkiye otomobil 
ve hafif ticari araç toplam pa-
zarı, 2022 yılında, bir önceki 
yıla göre yüzde 6,2 oranında 

artarak 783 bin 283 adet ola-
rak gerçekleşti. Otomobil sa-
tışları ise yüzde 5,5 oranında 
azalarak 592 bin 660 adet o-
lurken, hafif ticari araç pazarı 
ise yüzde 8,6 artarak 190 bin 

DEPREM bölgesine temel 
ihtiyaçları taşıyan Doğruer 
Lojistik, hem yerel halka 
yardımlarını hem de kur-
tarma ekiplerine destekle-
rini sürdürüyor.

Doğruer Group Yöne-
tim Kurulu Üyesi Uğuray 
Doğruer; “Ülkemizde ya-
şanan bu acı felaketten do-

layı hepimiz derin üzüntü 
içindeyiz. Öncelikle haya-
tını kaybeden vatandaş-
larımıza Allahtan rahmet 
ve yakınlarına başsağlığı 
diliyorum. Bu faciadan sağ 
kurtulan vatandaşlarımıza 
yardım etmek hepimizin 
birincil görevi.

Bu yüzden biz de dep-

remlerin hemen ardından 
Doğruer Lojistik olarak bü-
tün imkanlarımızı ve araç-
larımızı deprem bölgesine 
yönlendirdik. Tırlarımızı 
temel ihtiyaç, battaniye, ça-
dır ve jeneratörlerle doldur-
duk ve bölgeye ulaştırdık. 
Özellikle jeneratörler şu an 
arama kurtarma çalışmala-
rının devam etmesi ve ile-
tişimin sağlıklı olabilmesi 
için büyük önem taşıyor. 
Gönüllü ekip arkadaşla-
rımızla beraber hem dep-
remzedelerimize hem de 
buradaki arama kurtarma 
ekiplerimize yardımlarımızı 
ve desteklerimizi sürdürme-
ye devam edeceğiz.” dedi.

açısından bolluk yaşanma-
sına, tüketici nezdinde ise, 
mevcut arz sıkıntısının yanı 
sıra, fiyat artışı beklentisiyle 
birlikte otomobilin yatırım 
aracı olarak görülmesi, oto-
motiv sektörünün canlanma-
sında etkili olacak.

“2023 yılı küresel ölçek-
te temkinli toparlanma yılı 
olarak öngörülüyor” diyen 
Adnan Ağaçlı, sözlerini şöy-
le sürdürdü: “Bu dönemde 
enflasyon ile mücadelede ül-
kelerin uygulamaya başladığı 
sıkı para politikaları, 2023 
yılında resesyon yaşanma 
ihtimalini artırıyor. Özellik-
le Avrupa’yı etkileyen enerji 
belirsizliği ve resesyon kaygı-
ları, ihracat pazarına dair de 
belirsizlikler içermektedir. 
Her ne kadar çip krizi kıs-
mi olarak çözülse de 2023 
yılında da etkisini devam 
ettireceği düşüncesi hakim. 
Bununla birlikte Ukrayna 
ve Rusya savaşının Avrupa 
ülkeleri ekonomisi üzerinde 
yarattığı baskı devam edecek 
gibi gözüküyor. Hem ülke-
mizde hem de küresel olarak 
yaşanan enflasyonist ortam-

da, araç bulunurluğunun 
pazarın belirleyicisi olduğu 
bir yıl da, hammadde ve yarı 
mamul krizi, tedarik sıkıntısı 
ve son çeyrekte boy gösteren 
lojistik sorunları, enerji kri-
zi, çip sorunu, pazar seyrini 
etkiyecek hususlardır. Bu 
durum 2023’te de devam et-
me riski ve beklentisi olduk-
ça yüksek gibi görünüyor. 
‘Araç bulunabilirlik’ soru-
nunu oran olarak, yılın son 
çeyreğinde bir miktar daha 
azalmasını ve 2023 yılında 
pazarın 750-800 bin adet 
bandında gerçekleşmesini 
tahmin ediyoruz.” 

Önü alınamayan fiyat ve 
öngörülemeyen maliyet ar-
tışları nedeniyle 2023’ün çok 
zor bir yıl olacağını vurgula-
yan Ağaçlı, “Böylesi sıkıntılı 
bir dönemin, araç lojistiği 
sektörü ve sermaye yapısına 
zarar vermemesi ve bu zor-
lu dönemde doğru pozisyon 
alabilmemiz için hükümet ve 
özellikle lojistik zinciri içe-
risinde yer alan sektör dina-
mikleri ve paydaşlarımızdan 
beklentimiz sektöre gerekli 
desteği sağlamalarıdır” dedi.

Aralık döneminde bir ön-
ceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ih-
racatı adet bazında yüzde 4 
oranında, otomobil ihracatı 
ise yüzde 1 oranında arttı. 
Bu dönemde, toplam ihracat 
970 bin 124 adet, otomobil 
ihracatı ise 571 bin 218 adet 
düzeyinde gerçekleşti. Böy-
lece, 2022 yılı Ocak-Aralık 
döneminde toplam üretimin 
yüzde 72’si ihraç edilmiş ol-
du. Bu dönemde, toplam oto-
motiv ihracatı dolar bazında 
yüzde 6, Avro bazında geçen 
yılın aynı dönemine göre yüz-
de 18 arttı. 

Ocak-Aralık döneminde 
kapasite kullanım oranları, o-
tomobil ve hafif ticari araçlar-
da yüzde 70, kamyon grubun-
da yüzde 92 otobüs-midibüs 
grubunda yüzde 41 ve trak-
törde yüzde 66 olarak gerçek-
leşti. Ocak-Aralık döneminde 
otomotiv sanayiinin toplam 
kapasite kullanım oranı yüzde 
70 oldu” diye konuştu. 

2023 yılı beklenti ve
 endişeler

Türkiye 2023 yılında seçim 
ekonomisine girmesi, likidite 

“HAREKET Proje Taşıma-
cılığı ve Yük Mühendisliği 
Şirketi” olarak, Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika’da lider entegre 
lojistik çözümleri sağlayıcısı 
“Milaha” ile stratejik iş ortak-
lığı imzaladı.

1957 yılında yaklaşık bin 
136 milyar Katar Riyali serma-
ye ile kurulan ve 11 bin 27 mil-
yar dolar piyasa değeri ile Katar 
Borsası’nda yer alan “Qatar Na-
vigation (Milaha)” ile kurulan 
iş birliği ile birlikte Hareket Ta-
şımacılık; enerji, altyapı, petrol 
& gaz ve sanayi sektörlerindeki 
projelere Katar’da çok çeşitli 
ağır yük kaldırma ve proje ta-
şımacılığı hizmetleri sunarak 
katkıda bulunacak.

Gerçekleştirilen iş birliğine 
ilişkin açıklamada bulunan 
Hareket Taşımacılık CEO’su 
Abdullah Altunkum, bu an-
laşmanın hizmetlerini geniş-
letmek ve müşterilerine daha 
geniş bir çözüm yelpazesi sun-
mak için heyecan verici bir 
fırsat olduğunu söyledi.

Altunkum sözlerine şöyle 
devam etti: “Hareket” 65 yıl-
lık tecrübesiyle, Katar’da hızla 
yoğunlaşan petrol ve gaz sek-

töründeki mega projeler için 
müşterilere güçlü bir çözüm 
ortağı alternatifi oluşturacaktır.

Planlamadan teslimata 
kadar uçtan uca çözümler 
sunmak için bir araya gel-
diğimiz “Milaha” ile güçlü 
yönlerimizi birleştirerek 
anlaşmamız çerçevesinde 
yüksek kaliteli lojistik hiz-
metlerimizi ve faaliyet alan-
larımızı büyüterek güçlen-
meye devam ediyoruz.”

Araç Lojistikçileri 
Destek Bekliyor
ARLOD 18’inci Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Başkan Adnan 
Ağaçlı, 2023’ün çok zor ve karmaşık bir yıl olacağını, bu dönemde 
araç lojistiği sektörünün sermaye yapısına zarar vermeden doğru 
pozisyon alabilmesi için kamu, lojistik zinciri içerisinde yer alan sektör 
dinamikleri ve paydaşlarından destek beklediğini söyledi.

Hareket ve Katarlı Milaha 
Stratejik İş Ortaklığı İmzaladı

Lojistik Desteğinde 
Hareketlilik Sürüyor
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TÜRKIYE Odalar ve Borsalar 
Birliği, Taşıma ve Lojistik Sistem-
ler Dairesi Başkanlığı tarafından 
UND’ye yapılan bilgilendirmede 
ülkemizde meydana gelen dep-
remler neticesinde, olağanüstü hal 
ilan edilen illerde, KTK ve KTY 
çerçevesinde adlarına yetki belge-
si düzenlenmiş firmalar ile taşıma 
hizmeti alan veya alacak olan va-
tandaşlarımızın herhangi bir mağ-
duriyet yaşamamasını teminen;

A) KTK ve KTY çerçevesinden 
adlarına yetki belgesi düzenlenen 
ve firma merkezi adresleri deprem-
den etkilenen Adana, Adıyaman, 
Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, 
Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, 
Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 
konuşlu firmalarla ilgili olarak.

• Geçerlilik süresi 09.11.2022-
08.05.2023 tarihleri arasında biten 
veya bitecek olan yetki belgelerinin, 
geçerlilik sürelerinin 08.05.2023 
tarihine kadar uzatılması,

• Bu talimatın yürürlüğe gir-
diği tarih itibariyle, (1) numaralı 
alt bent kapsamında olan yetki 
belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı 
bulunan taşıtların taşıt kartı süre-
lerinin ücretsiz olarak 08.05.2023 
tarihine kadar uzatılması,

• KTY’nin 14’üncü madde-
sinin yirmibirinci fıkrası gere-
ğince asgari kapasite kaybına 
ilişkin 630 günlük süre hesabının 
06.02.2023 tarihinden başlamak 
üzere durdurulması,

• KTY’nin 24’üncü maddesinin 
üçüncü fıkrasının (c) ve (ç) bent-
leri gereğince araç muayene ve si-
gorta şartı nedeniyle yetki belgesi 
eki taşıt belgesinden re’sen taşıt 
düşüm işleminin durdurulması,

• KTY’nin 40’ıncı madde-
sinin otuzdördüncü fıkrasında 
öngörülen otuz günlük sürenin 
08.05.2023 tarihine kadar uzatıl-
ması (mesleki yeterlilik),

• KTY’nin 70’inci maddesinin ü-
çüncü fıkrasında öngörülen hükmün 
uygulanmaması (uyarma yaptırımı 
nedeniyle geçici faaliyet durdurma),

• Mesleki saygınlık şartının er-
telenmesi,

B) Bakanlıkça adlarına tarifeli 
yolcu taşımacılığı yapmak üzere; 

A1(T), B1, D1 veya D4 yetki bel-
gesi düzenlenen firmaların, Bakan-
lığa bildirilmiş ücret tarifelerinin 
üzerinde ücret aldığının tespiti ha-
linde, KTY’nın 56’ncı maddesinin 
beşinci fıkrasında öngörülen uyar-

155years.dfds.com

DÖ
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ŞÜM
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1866’dan beri çevremizle süregelen
bir diyalog içinde ve hareket halindeyiz.

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

yeteneğimiz bugün her zamankinden
 çok daha hayati.

Nakliyecilerin Yetki Belgesi Süreleri Uzatıldı

ma müeyyidesinin 10 kat olarak 
(50 uyarma) uygulanması,

C) Yukarıda belirtilen düzenle-
melerin, 08.05.2023 tarihine kadar 
yürürlüğünün devam etmesi, uygun 
görülmüştür açıklaması yapıldı. 

Karayolu Taşımacılık Kanunu (KTK) ve Karayolu 
Taşımacılık Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde deprem 
belgesinde faaliyet gösteren ve belge süreleri dolan 
nakliye firmalarının Yetki Belgesi Süresi 8 Mayıs’a 
kadar uzatıldı.
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edilmesi gereken girdilerin 
farklı noktalardan alınması ve 
zamanında üreticiye ulaştırıl-
ması da tekstil ve hazır giyim 
lojistiğinin parçasıdır. Üstelik 
üretimde süreklilik için gir-
diler, dünyanın farklı birçok 
noktasında üretim merkezine 
sorunsuz ulaşmalıdır.

Bunun yanında e-ticaretin 
gelişmesiyle beraber e-tekstil 
de tekstil ve hazır giyim lojis-
tiği yeni bir iş kolu halini al-
mıştır. Üretici, depo ve tüke-
tici arasındaki lojistik süreçler 
için online yük ve araç takibi 
temel ihtiyaç haline geldi. 
Hatta SMS ile bilgilendirme, 
zamanında teslim, teslimat 
seçeneklerinin online ola-

ründen kaynaklı en ufak bir 
gecikme bazen fabrikalarda 
günlerce üretim aksamasına 
neden olmaktadır. Bu du-
rumda üreticiden tüketiciye 
kadar uzanan pek çok kesi-
min mağdur olmasına ne-
den olmaktadır. Bu durum 
pandemi zamanında sınır 
kapılarının kapalı olduğu dö-
nemde çok net bir şekilde or-
taya çıktı. Tekstil sektörünün 
lojistik sektörü karşısında 
ikinci önceliği ise güvendir. 
Biz de Kare Lojistik olarak 
33 yıldır ‘’Güven’’ ilkesinden 
ödün vermeyerek iş ortakla-
rımıza hizmet vermekteyiz. 
Lojistik sektörünün teknolo-
jik alanda kendisini mutlaka 
geliştirmesi gerekiyor. Klasik 
alışılmış lojistik kavramının 
dışına çıkmalıyız.  

Lojistik sektörü kendi-
sini mutlaka teknolojideki 
gelişmelere entegre etmeli. 
Bugün tüm dünyanın odak 
noktası yapay zeka ve pek çok 

TEKSTIL sektörü, üretimde 
yarattığı katma değer ve ihracat 
gelirleri içindeki yüksek payı 
ile ekonomik kalkınma süre-
cinde önemli roller üstlenen 
sektörlerin başında geliyor. 
Modanın sürekli değişmesi ve 
tercihlerin sezonsal olması, 
fiyat baskısı ve yoğun rekabet 
nedeniyle sektördeki işletme-
ler tedarik zinciri süreçlerini 
etkin kontrol edecek lojistik 
hizmetlere ihtiyaç duyuyor.

Türkiye’de tekstil lojistiği, 
hazır giyim lojistiği ile iç içe 
yürütülen en yoğun lojistik 
alanlardan biri. Zaman ar-
tan hazır giyim talebi, tekstil 
endüstrisindeki üretimi de 
oldukça tetikledi. Geçmiş yıl-

KURULDUĞU yıldan 
itibaren parsiyel ve komp-
le olarak Romanya, Ma-
kedonya, Bulgaristan ve 
Moldova ülkelerine ihra-
cat, ithalat olarak hizmet 
veren Kare Lojistik, özel 
olarak askılı tekstil ürün-
lerini taşımak için tasar-
lanmış dorseleri ile hizmet 
verdiği güzergahlardaki 
tüm bölgeler için askılı 
TIR taşımacılığı hizmeti 
gerçekleştiriyor. 

“Tekstil sektörünün, lo-
jistik sektöründen hizmet 
alımında en büyük önce-
liği kuşkusuz teslimatların 
hızlı yapılmasıdır” diyen 
Kare Lojistik Yöneticile-
rinden Mahzuni Arslan, 
2023 yılında tekstil lojisti-
ğinin iş hacmindeki payını 
daha da arttırmayı planla-
dıklarının altını çizdi.

Kare Lojistiğin tekstil lo-
jistiğine dönük hizmetle-
rinden söz eder misiniz?

Kare Lojistik olarak 
yaklaşık 33 yıldır Balkan 
ve Doğu Avrupa ülkelerine 
haftanın altı günü komple 
ve parsiyel taşımacılık ya-
parak tekstil sektörünün 
ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalışmaktayız. Ayrıca yurt 
içinde ve yurt dışında bu-
lunan donanımlı depola-
rımızla tekstil sektörüne 

larda mevsimsel olarak artan 
tekstil ve hazır giyim ürünle-
ri artık her ay hatta her hafta 
çıkan yeni koleksiyonlar ya da 
moda akımları ile hızlı tüke-
tilen bir sektöre dönüştürdü. 
Farklı tüketici profillerine 
hitap etmek amacıyla ürün 
ve hammadde çeşitliliğindeki 
artış bu ürünlerin ayrıştırıl-
masını ve paketlenmesini üre-
ticiler ya da alıcılar için işleri 
zorlaştırdı. Buda tekstil ürün-
leri ve hazır giyim lojistiğinin 
tüketici ve üreticilerin talebi-
ni karşılamak için büyük bir 
önem taşıdığın gösterdi.

Son ürünün uygun koşul-
larda varış noktasına ulaş-
masının yanında, tedarik 

yönelik depolama hizmeti 
vermekteyiz. Bunun yanı sı-
ra filomuzda bulunan askılı 
mega ve tenteli dorselerimiz-
le tekstil sektörünün ihtiyaç 
duyduğu her türlü taşımayı 
alanında uzman personel eki-
bimiz ile yapmaktayız. 

Tekstil lojistiği iş hacminiz 
içinde nasıl bir pay alıyor? 
Nasıl bir müşteri portföyü-
ne sahipsiniz? 

Tekstil lojistiği iş hacmi-
mizin yaklaşık yüzde 70’ini 
oluşturmaktadır. Bu durum 
sadece Kare Lojistiğe özgü 
bir durum olmayıp ülkemiz-
deki en önemli ihracat ka-
lemlerinden birinin tekstil 
sektörü olmasından kaynak-
lanmaktadır. Ülkemiz dün-
yanın en önemli tekstil üreti-
cilerinden bir olup bu durum 
doğrudan lojistik sektörüne 
yansımakta ve lojistik sek-
törünün iş hacminin büyük 
kısmının tekstil sektörü oluş-
turmasına neden olmaktadır. 

Tekstil sektörünün lojistik 
hizmet alımlarında öncelik-
leri neler? Lojistik hizmet-
lerde geliştirilmesi gereken 
alanlar nereler?

Tekstil sektörünün lo-
jistik sektöründen hizmet 
alımında en büyük önceliği 
kuşkusuz teslimatların hızlı 
yapılmasıdır. Lojistik sektö-

Tekstil lojistiğinde karşıla-
şılan en temel sorunlar ve 
çözüm önerilerinizi aktarır 
mısınız?

Tekstil lojistiğinde karşılaş-
tığımız en önemli sorun tekstil 
ürünlerindeki uzun gümrük 
süreçleri ve tekstil ürünü taşı-
yan araçlara yönelik yoğun de-
netimlerdir. Bu durum gerek 
tekstil gerekse lojistik sektörü-
nü olumsuz yönde etkilemek-
tedir. Bu sorun ancak tekstil 
ve lojistik sektörlerine yönelik 
gümrük işlem sürecinde bir 
takım muafiyetlerin verilme-
siyle aşılabilir. Bu noktad, Tür-
kiye AB arasındaki gümrük 
birliği anlaşması son derece 
önemli. Türkiye AB arasında-
ki gümrük birliği anlaşması-
nın güncellenmesine yönelik 
çalışmalar devam ediyor. Bu 
Türkiye ve AB için bir fırsat 
olabilir. Tekstil Lojistiğine 
yönelik muafiyetler gümrük 
birliği anlaşması üzerinden 
yapılabilir. Ayrıca ülkemiz şu 

ana kadar 20’nin üzerinde 
Serbest Ticaret Anlaşması 
yapmış durumda. Serbest 
Ticaret Anlaşmalarının 
içeriği genişletilerek tekstil 
lojistiğinde karşılaşılan bu 
sorunlar giderilebilir. 

2023 yılında tekstil lo-
jistiğinin iş hacmimizdeki 
payını daha da arttırmayı 
planlıyoruz. Kare Lojistik 
olarak tekstil sektörünü 
ülkemiz ihracatında loko-
motif sektör olarak görü-
yoruz.  Bu noktada 2023 
yılının başında İzinli Gön-
derici ve YYS Belgelerini 
alarak araçlarımızın güm-
rük işlemlerini depomuz-
dan yaparak iş ortakları-
mıza verdiğimiz hizmetin 
kalitesini arttırmayı hedef-
liyoruz. Bunun dışında şir-
ketimiz lojistik sektöründe 
modern yazılım sistemle-
rini kullanarak kolay erişi-
lebilir lojistik anlayışını o-
turtmayı hedeflemektedir.

rak seçilebilmesi gibi birçok 
güncel gereksinimin lojistik 
sistemleri tarafından karşı-
lanması bekleniyor.

Devir hızının ve sürekli 
talebin yüksek olduğu tekstil 
alanında, Türkiye’nin başa-
rısında tekstil ve hazır giyim 
lojistik ve tekstil taşımacılığı 
kollarının önemi bir hayli 
fazla. Küresel üretim anlayışı-
nın gelişmesiyle onlarca farklı 
girdi, dünyanın farklı bölge-
lerinden Türkiye’ye geliyor. 
Bunun için zamanında ve ka-
liteli ürünlerin piyasaya ulaş-
tırılması için farklı noktalar-
dan gelen girdilerin tedariği, 
zamanlaması ve uygulaması 
hatasız olmalı.

sektörde yapay zekadan fay-
dalanmaya başladı. Lojistik 
sektörünün de yapay zekanın 
sunduğu imkanlardan istifa-
de etmesi gerekiyor. Bir sev-
kiyat lojistik deposuna alınıp 
araca yüklenmesinden teslim 
edilmesine kadar pek çok sü-
reçten geçmektedir. Bu süreç-
lerin pek çoğunda hala insan 
gücü ile yönetilmektedir. Bu 
süreçlerin yapay zekaya bı-
rakılması durumunda insan 
kaynaklı hataların önüne ge-
çilmiş olur. Bu da lojistik sek-
töründe kaliteyi arttıracaktır.

Rekabetin Yoğun Olduğu 
Tekstil Lojistiğinde
Hızlı Olan Kazanıyor 

“TEKSTİL LOJİSTİĞİNDE 
ÖNCELİĞİMİZ HIZ VE GÜVEN”

Kare Lojistik Yöneticisi Mahzuni Arslan:

Birinci sayfadaki haberin devamı
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KATMA değerli üretimi, istihdama 
katkısı ve ihracatı ile Türkiye’nin 
stratejik sektörleri arasında yer alan 
hazır giyim ve konfeksiyon, ‘Yeşil 
Mutabakat’a uyum sürecinin yol ha-
ritası niteliğindeki ‘Sürdürülebilirlik 
Stratejisi ve Eylem Planı’ belgesini ta-
mamladı. Altı bileşen başlığında 40 
eylemden oluşan belge, Türkiye İhra-
catçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mus-
tafa Gültepe ve sektör başkanlarının 
da katıldığı toplantıda kamuoyuna a-
çıklandı. Aynı zamanda İstanbul Ha-
zır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı-
ları Birliği (İHKİB) Başkanlığını da 
yürüten Gültepe, sektörlerin Yeşil 
Mutabakat’a uyum stratejilerini be-
lirlemelerinin önemine dikkat çekti. 

 “Yeşil üretim kapasitemizi 
maksimum düzeye çıkarmak 

durumundayız”
Türkiye’nin toplam ihracatının 

yüzde 40’ından fazlasını Avrupa Bir-
liği (AB) ülkelerine yaptığını, hazır 
giyim ve konfeksiyonda oranın yüzde 
60’ı geçtiğini hatırlatan Türkiye İhra-
catçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mus-
tafa Gültepe, “Avrupa Birliği 2019 
Aralık ayında, salt bir iklim politikası 
olarak değil, aynı zamanda ekonomik 
bir dönüşüm programı olarak da kur-

guladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı 
açıkladı. Tüm politikalarını yeşil 
dönüşüm zeminine oturtan Avrupa 
Birliği’nin aldığı bu kararları küresel 
rekabetçiliğimizi korumak için de ya-
kından takip etmek zorundayız. AB 
ülkeleri coğrafi yakınlığı ile ihracatı-
mız için hayati önem taşıyor. Özel-
likle hazır giyimde bu büyük pazarın 
başka bir alternatifi yok. Dolayısıyla 
2050’de sıfır karbon hedefine sektörü 
hızla hazırlamak zorundayız. Biz ha-
zır giyim ve konfeksiyonda kilogram 
birim değeri 40 dolara, yıllık ihra-
catımızı 40 milyar dolara çıkarmayı 
hedefliyoruz. Hedefe ulaşmak için 
tasarımlı, inovatif ve markalı üretimi 
artırmanın yanı sıra yeşil üretim kapa-
sitemizi maksimum düzeye çıkarmak 
durumundayız. Çünkü AB merkezli 
her dört firmadan üçü 2030’a kadar 
sürdürülebilirlik temelinde tedarik 
zincirini yeniden yapılandıracak. 
Tekstil ürünlerinde uzun ömürlü, geri 
dönüştürülebilir ve tehlikeli kimya-
sallardan arındırılmış olma şartı ara-
nacak. Hazır giyimde halen AB’nin ü-
çüncü büyük tedarikçisiyiz. Bu büyük 
pazarda önemli bir yerimiz olmakla 
birlikte vazgeçilmez değiliz. Hazır-
lıklarımızı bu gerçeği aklımızda bu-
lundurarak yapmalı, alt yapımızı hızla 
dönüştürmeliyiz” şeklinde konuştu.

Türk hazır giyim ve konfeksiyon 
endüstrisinin Yeşil Mutabakat’tan 

çok daha önce yeşil dönüşümü gün-
demine aldığını hatırlatan Gültepe, 
“Hazır giyim endüstrimizin sürdü-
rülebilirlik konusunda tamamlanan 
ve devam eden projeleri var. Yeşil 
dönüşüm için finansman desteği 
hayati önem taşıyor. İHKİB’in ha-
zırladığı projelerle AB’nin hibe des-
teklerinden etkin bir şekilde yarar-

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM 
40 MİLYAR DOLARA
YEŞİLLE ODAKLANACAK

lanıyoruz. İkisi ayrılmaz bir bütün 
olan tekstilin ardından hazır giyim 
ve konfeksiyonun sürdürülebilirlik 
stratejisini netleştirmesiyle birlikte 
bütünü şimdi tamamladık. Sektör 
için yol haritası niteliği taşıyan bu 
belgedeki eylemlerle 40 milyar do-
larlık ihracat hedefimizi çok daha 

 

kısa sürede yakalayacağımıza inanı-
yorum. Bu belgeyle özellikle yeşil 
üretim konusunda Avrupalı iş ortak-
larımıza da çok güçlü bir kararlılık 
mesajı vermiş olacağız” dedi.

Hiçbir firmanın uyum sürecini 
kendi öz kaynaklarıyla sağlayamaya-
cağını, dolayısıyla finansman deste-

ğinin çok önemli olduğunu belirten 
Kaya, “Kalitenin bir değeri, değerin 
de bir maliyeti var. Türk hazır giyim 
ve konfeksiyon sektörünün artık 
ucuz ürün üzerinden rekabetçilik 
arayışında olmaması lazım. Dolayı-
sıyla süreci çok hızlı tamamlamamız 
gerekiyor” diye konuştu.
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu’nun ulaştırmadaki yeni ve 
altyapı projelerine ilişkin açıklamalarının ar-
dından Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde söz alan 
TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, demir-
yollarını 166 yıllık birikimiyle ülkemizin en 
stratejik kurumlarından biri olarak tanımladı. 
2003 yılından itibaren demiryollarının yeni 
bir anlayışla ele alındığını ifade eden Hasan 
Pezük, son 20 yılda demiryollarına toplam 
371 milyar TL yatırım yapıldığını açıkladı. 

“Demiryollarına verilen önemle birlikte 
yeni hatlar inşa ederek mevcut demiryolu 
uzunluğumuzu 13 bin 128 kilometreye çı-
kardık.” diyen Genel Müdür’ümüz Hasan 
Pezük konuşmasını şöyle sürdürdü: “2009 
yılında Ankara-Eskişehir arasında başlayan 
hızlı, konforlu, ekonomik ve modern seya-
hat hizmetini bugün 13 il ve ülke nüfusunun 
yüzde 46’sına ulaştırıyoruz. YHT konforu 
ve hızıyla bugüne kadar yaklaşık 70 milyon 
üzerinde yolcu taşıdık. Yüksek hızlı tren 
hatlarının yanı sıra yük ve yolcu taşımacılı-
ğının birlikte yapılabileceği 200 km/saate 
uygun hızlı tren hatlarını da inşa ediyoruz. 
4 bin 581 kilometrelik demiryolu hattında 
yapım çalışmalarımızı hız kesmeden yürü-
tüyoruz. 2053 hedeflerimize uygun olarak 
yeni hatları planlayarak proje çalışmalarını 
tamamladığımız hatları yatırım programına 
almak suretiyle yapım süreçlerini başlatıyo-
ruz. Toplam 5 bin 433 kilometrelik kesimde 
etüt-proje çalışmalarını tamamlamış du-
rumdayız. 4 bin 252 kilometrelik kesimde 
ise proje hazırlama çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Ankara merkezli yüksek hızlı de-
miryolu ağımıza bu yıl Ankara-Sivas YHT 
Hattı’nı da ekliyoruz. Yapım çalışmalarında 
büyük ilerleme kaydettiğimiz projeyi en kısa 
sürede hizmet açmak için çalışmalarımız yo-
ğun şekilde devam ediyor. Mevcut konvan-
siyonel demiryolu hatlarımızın yenileme ve 
modernizasyonunu yaparak konvansiyonel 
ana hatlarımızın tamamını yeniledik. Koru-
yucu ve önleyici bakım faaliyetlerimizi yeni 
teknolojilerle birleştirerek sürdürüyoruz. 
Önümüzdeki dönemde yapılacak yeni hat-
larla birlikte bu hatların ölçüm ve bakımları 
için ihtiyaç duyulacak olan araçları öncelikle 
yerli ve milli teknolojilerin kullanarak temin 
etmek için de planlamalarımızı yapıyoruz.”

Yerli demiryolu sanayisinin gelişimi ile il-
gili bilgi veren Pezük, “Yerli ve milli imkan-
larla sürdürülebilir bir altyapının tesis edil-
mesi demiryollarımızın geleceği açısından 
çok önemli. Bu düşüncelerle demiryolu sek-
törünün ihtiyaç duyduğu alanlarda AR-GE 
çalışmalarının yapılarak teknolojinin gelişti-
rilmesi için TÜBİTAK ile iş birliği yaparak 
2019 yılında Raylı Ulaşım Teknolojileri Ens-
titüsü (RUTE) Enstitüsünü kurduk. Amacı-
mız ülkemizi raylı ulaşım konusunda tekno-
loji ihraç eden öncü bir ülke haline getirmek.

Demiryollarında teknolojik gelişimi sürdü-
rülebilir kılmak için çok sayıda AR-GE proje-
lerini bir bir tamamlayarak hayata geçiriyoruz. 

Bu kapsamda Otomatik Tren Muayene İstasyon-
larının (OTMİ) yerli ve milli olarak üretilerek 
demiryolu hattımızda yaygınlaştırılması çalış-
malarımızı son aşamaya getirdik.” dedi.

Devam eden YHT, konvansiyonel hat ve 
banliyö çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Ha-
san Pezük, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın 

destekleriyle Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile or-
taya konulan kalkınma hedefleri altyapısında 
çok önemli bir yere sahip olan demiryolları-
mızda yeni bir seferberlik anlayışı ile ülkemizi 
Avrupa-Asya arasında demiryolu taşımacılığı-
nın kalbi konumuna getirecek olan çalışmala-
rımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.

Demiryollarına 371 Milyar TL’lik Yatırım Yapıldı

Dünyanın lojistik merkezi
SMARTIST

Benzersiz konum

Dünyanın iki ucunu
bir günde bağlıyor! 

Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı’ndaki 
dünyanın en gelişmiş hub’larından biri olan 
SMARTIST tesisinde faaliyet gösteriyor. 
Lojistik, depolama, otomasyon ve akıllı 
sistem teknolojileriyle donatılan tesis 
küresel ticaretin rekabet gücünü artırıyor. 

Dünya ticaretinin geçiş noktası İstanbul, 
50’den fazla ülkeye 4 saatlik uçuş 
mesafesinde yer alıyor.

Benzersiz konumu sayesinde uluslararası 
kara ve denizyolu taşımacılığında 
transit köprü görevi görüyor ve ticari 

bağlantıların kurulması konusunda 
sayısız imkânlar sunuyor.

Kıtaları çevreleyen uçuş ağıyla Turkish Cargo; 
Amerika’nın en batı noktası Los Angeles’a 
yaklaşık 14 saatte, Asya’nın en doğusu olan 
Tokyo’ya ise 13 saatte ulaşıyor.
Benzersiz hizmet kalitesini 132 ülke ve 
340’tan fazla destinasyona ulaştıran marka, 
bugünün değil, geleceğin standartlarını 
şekillendiriyor.

İş dünyasının uçuş rotası, İstanbul’dan 
geçiyor. Dünyanın en çok ülkesine uçan 
hava kargo markası Turkish Cargo ile
yılda 2 milyon tondan fazla kargo, 
SMARTIST’ten dünyaya taşınıyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen; 
otomotivden bozulabilir gıdalara kadar
çok geniş yelpazedeki ürünler,
önce SMARTIST’e uğruyor ve buradan
Türk Hava Yolları’nın geniş uçuş ağındaki 
ülkelere dağılıyor.

Şimdi dünyada ne görseniz... 

Bu bir ilandır

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Hasan Pezük, 
Türkiye Yüzyılı Zirvesi’ne panelist olarak katıldı. Hasan Pezük, zirvede, 
Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı, Demiryollarının 2053 Vizyonu ile devam 
eden ve planlanan projelerle ilgili önemli bilgiler verdi.
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Trenler İyilik Taşıdı

vatandaşların acil barınma ihtiyaçları için 
bölgeye gönderildi. Bu sayede ciddi oranda 
barınma kapasitesi sağlandı.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü 
ayrıca deprem bölgesinin ihtiyaçlarını karşı-
lamak, yaralarına bir nebze merhem olabil-
mek adına yardım ekipman ve malzemeleri-
nin bölgeye ulaştırılması için yük trenlerini 
seferber etti.

Bölgenin barınma ihtiyacına destek olmak 
için yaşam konteynerleri trenlerle yola çıkar-
ken bunların dışında trenlerle iş makinası, 
seyyar tuvalet, çadır, su, gıda, ısıtıcı battaniye, 
yatak gibi ihtiyaçlar deprem bölgesine ulaştı-
rılmaktadır. Konteynerlerin dışında, toplam 
çeşitli yardım malzemesi gidecekleri yere ula-
şarak malzemelerin dağıtımı yapılıyor.

Romanya, Almanya ve Azerbaycan’dan 
gönderilen yardım malzemelerinin de dep-
rem bölgesine sevki trenlerle sağlandı.

Yurt dışından karayoluyla Kapıkule’ ye 
getirilen yardım malzemeleri burada hızla 
elleçlenip kapalı vagonlara konularak dep-
rem bölgesine trenlerle gönderiliyor.

Bunların yanı sıra deprem bölgesinin 
enerji ihtiyacını karşılamak üzere akaryakıt, 
ısınma ihtiyacının karşılanması için ise kö-
mür demiryolu ile ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şid-
detinde iki depremle sarsılan İskenderun 
Liman konteyner sahasında başlayan ve üç 
gün devam eden yangına,  yangın söndürme 
uçakları,  helikopter ve itfaiye araçlarının 
yanı sıra TCDD Taşımacılık Genel Müdür-
lüğü “Yangın Söndürme ve Kurtarma Treni” 
ile müdahale etti.

Türkiye’ de tek olan tren ve deprem böl-
gesindeki ve demiryolu sahasındaki yangın-
lara müdahale etmek üzere getirilen tren,  
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı 
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ’de 
(TÜRASAŞ) tarafından üretildi.

İlk defa aktif bir yangında kullanılan ve 
yerli ve milli imkanlarla üretilen, geçen yıl 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaisma-
iloğlu tarafından hizmete verilen tren, ağır-
lıklı olarak demiryollarındaki petrol ve tü-
revlerinin taşınması esnasında yaşanabilecek 
kazalarda; muhtemel raydan çıkma, yangın, 
sızıntı ve patlama gibi olaylardaki olası kayıp 
ve zararları en aza indirmek amacıyla üretildi.

Ortalama 6 itfaiye aracının kapasitesine sa-
hip olan, 72 tonluk su ve köpük taşıyan “Yan-
gın Söndürme ve Kurtarma Tren”in üzerinde 
bulunan uzaktan kumandalı monitörlerle bu-
lunduğu noktadan 100 metre ileriye su püs-
kürtebiliyor ve kendi enerjisini üretebiliyor.

MERKEZ üssü Kahramanmaraş olan ve on 
ilimizi etkileyen depremler sonrasında gerek 
kurtarma çalışmalarının sağlıklı olarak yürü-
tülmesinde gerekse yaşamın devamlılığının 
sağlanmasında en büyük ihtiyaçlardan birisini 
de akaryakıt oluşturuyor. TCDD Taşımacılık 
Genel Müdürlüğü tarafından AFAD koordi-
nasyonunda 9 Şubat 2023 tarihi itibariyle dep-
rem bölgesine toplam 3 akaryakıt treni yola 
çıktı. Bu tarih itibariyle deprem felaketinden 
etkilenen Adana, Diyarbakır, Hatay, Gazian-

tep, Malatya olmak üzere toplam 649 vagonla 
35 bin 38 ton akaryakıt, zift, kat ulaştırılacak.

Geniş bir coğrafi alanda yıkıma sebep olan 
depremde, bölgenin acil ihtiyaçlarının karşı-
lanması, bölgeye yardım ekip ve ekipmanla-
rının gönderilmesi için yolcu ve yük trenleri 
seferber edildi.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalış-
malar kapsamında, öncelikle çetin kış koşulla-
rında depremzedelerin barınma ve ısınma ihti-
yaçlarını karşılamak üzere gar ve istasyonların 

bekleme salonları, sosyal tesisler 7/24 dep-
remzedelerin hizmetine açılırken ülkemizin 
farklı noktalarından yolcu vagonları yardım 
malzemeleriyle birlikte deprem bölgesine sevk 
edildi. İlk günden itibaren Adana, Osmaniye, 
İskenderun, Payas,  Fevzipaşa, Malatya, Diyar-
bakır, Elazığ ve Gaziantep’ de depremzedelerin 
barınma ihtiyaçlarını karşılar hale getirildi. 

Yolcu trenlerinin kullanım dışı vagonları 
bakım ve dönüşümleri yapılarak depremzede 

Dünyanın lojistik merkezi
SMARTIST

Benzersiz konum

Dünyanın iki ucunu
bir günde bağlıyor! 

Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı’ndaki 
dünyanın en gelişmiş hub’larından biri olan 
SMARTIST tesisinde faaliyet gösteriyor. 
Lojistik, depolama, otomasyon ve akıllı 
sistem teknolojileriyle donatılan tesis 
küresel ticaretin rekabet gücünü artırıyor. 

Dünya ticaretinin geçiş noktası İstanbul, 
50’den fazla ülkeye 4 saatlik uçuş 
mesafesinde yer alıyor.

Benzersiz konumu sayesinde uluslararası 
kara ve denizyolu taşımacılığında 
transit köprü görevi görüyor ve ticari 

bağlantıların kurulması konusunda 
sayısız imkânlar sunuyor.

Kıtaları çevreleyen uçuş ağıyla Turkish Cargo; 
Amerika’nın en batı noktası Los Angeles’a 
yaklaşık 14 saatte, Asya’nın en doğusu olan 
Tokyo’ya ise 13 saatte ulaşıyor.
Benzersiz hizmet kalitesini 132 ülke ve 
340’tan fazla destinasyona ulaştıran marka, 
bugünün değil, geleceğin standartlarını 
şekillendiriyor.

İş dünyasının uçuş rotası, İstanbul’dan 
geçiyor. Dünyanın en çok ülkesine uçan 
hava kargo markası Turkish Cargo ile
yılda 2 milyon tondan fazla kargo, 
SMARTIST’ten dünyaya taşınıyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen; 
otomotivden bozulabilir gıdalara kadar
çok geniş yelpazedeki ürünler,
önce SMARTIST’e uğruyor ve buradan
Türk Hava Yolları’nın geniş uçuş ağındaki 
ülkelere dağılıyor.

Şimdi dünyada ne görseniz... 

Bu bir ilandır

TCDD ile TCDD Taşımacılık AŞ, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde 
deprem bölgesinde ilk günden itibaren 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
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ile İtalya’ya ve 983 bin 797 ton 
ile İsrail’e yapılan taşımalar ta-
kip etti. Amerika’ya giden yük-
lerin 19 bin 990 tonu (yüzde 
1,7’si) Türk bayraklı gemilerle, 
1 milyon 130 bin 931 tonu ise 
(yüzde 98,3’ü) yabancı bay-
raklı gemilerle taşındı.

Ithalatta ilk sırayı 
Rusya aldı 

2022 yılı Aralık ayında de-
nizyolu ile yapılan ithalatta en 
fazla yük elleçlemesi 6 milyon 
980 bin 236 ton ile Rusya’dan 
yapılan taşımalarda ger-
çekleşti. Rusya’yı sırasıyla 1 
milyon 428 bin 649 ton ile 
Amerika’dan ve 1 milyon 95 
bin 361 ton ile Mısır’dan 
yapılan taşımalar takip etti. 
Rusya’dan gelen yüklerin 431 
bin 828 tonu (yüzde 6,2’si) 
Türk bayraklı gemilerle, 6 
milyon 548 bin 408 tonu ise 
(yüzde 93,8’i) yabancı bay-
raklı gemilerle taşındı.

Dış ticarete konu olan 
yüklerin yüzde 7,9’u Türk 
bayraklı gemiler ile taşındı 

2022 yılı Aralık ayında 
limanlarda elleçlenen dış ti-
carete konu 32 milyon 34 
bin 790 ton yükün yüzde 
7,9’u Türk bayraklı gemilerle 
taşındı. Aralık ayında Türk 
bayraklı gemiler ile taşınan 
yük miktarı 2 milyon 536 
bin 487 ton ile bir önceki yı-
lın aynı ayına göre yüzde 0,6 
azaldı. Yabancı bayraklı gemi-
ler ile taşınan yük miktarı ise 
29 milyon 498 bin 303 ton 
ile bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 10,3 azaldı.

Limanlarda elleçlenen yük-
lerin kargo tiplerine bakıldı-
ğında, 2022 yılı Aralık ayında 
en fazla elleçleme 15 milyon 
715 bin 590 ton ile sıvı dök-
me yüklerde gerçekleşti. Sıvı 
dökme yüklerde gerçekleşen 
elleçleme miktarı bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 
1,8 arttı. Sıvı dökme yükleri, 
12 milyon 531 bin 529 ton 
ile bir önceki yılın aynı ayına 

2022 yılı Aralık ayında liman-
larda elleçlenen yük miktarı 
bir önceki yılın aynı ayına gö-
re yüzde 6,2 azalarak 44 mil-
yon 887 bin 887 ton olarak 
gerçekleşti. 2022 yılında li-
manlarda elleçlenen yük mik-
tarı bir önceki yıla göre yüzde 
3,1 artarak 542 milyon 610 
bin 283 ton olarak gerçekleşti.

2022 yılı Aralık ayında li-
manlarda gerçekleştirilen ih-
racat amaçlı yükleme miktarı 
bir önceki yılın aynı ayına gö-
re yüzde 10,0 azalarak 11 mil-
yon 595 bin 921 ton, ithalat 
amaçlı boşaltma miktarı ise 
bir önceki yılın aynı ayına gö-
re yüzde 9,4 azalarak 20 mil-
yon 438 bin 869 ton olarak 
gerçekleşti. 2022 yılında dış 
ticaret amaçlı denizyolu ta-
şımacılığında elleçlenen top-
lam yük miktarı ise bir önceki 
yıla göre yüzde 2,0 artışla 394 
milyon 90 bin 21 ton oldu.

2022 yılı Aralık ayında li-
manlarda denizyolu ile yapı-
lan transit yük taşımaları bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 0,5 artarak 7 milyon 
260 bin 593 ton oldu. Aralık 
ayında kabotajda taşınan yük 
miktarı ise 5 milyon 592 bin 
504 ton ile bir önceki yılın ay-
nı ayına göre yüzde 7,8 arttı.

En fazla yük elleçleme 
Aliağa Liman Başkanlığı 

idari sınırlarında 
gerçekleşti 

2022 yılı Aralık ayında 
Aliağa Bölge Liman Başkan-
lığı idari sınırlarında faaliyet 
gösteren liman tesislerinde 
toplam 6 milyon 785 bin 97 
ton yük elleçlemesi gerçek-
leşti. Aliağa Bölge Liman 
Başkanlığı idari sınırlarında 
elleçlenen yüklerin 5 milyon 
877 bin 937 tonunu ( yüzde 
86,6’sını) dış ticaret yükleri, 
813 bin 703 tonunu (yüzde 
12’sini) kabotaj yükleri ve 93 

bin 457 tonunu ise (yüzde 
1,4’ünü) transit yükler oluş-
turuyor. Aliağa Bölge Liman 
Başkanlığını 6 milyon 625 
bin 762 ton ile Ceyhan Bölge 
Liman Başkanlığı ve 5 milyon 
947 bin 413 ton ile Kocaeli 
Bölge Liman Başkanlığı takip 
etti. Aralık ayında 39 liman 
başkanlığının idari sınırla-
rında faaliyet gösteren liman 
tesislerinde yük elleçlemesi 
gerçekleşmiştir. En fazla yük 
elleçlemesi gerçekleşen ilk 10 
liman başkanlığında toplam 
38 milyon 763 bin 838 ton 
yük elleçlenmiş olup liman-
larda elleçlenen toplam yükün 
yüzde 86,4’ünü oluşturuyor.

En fazla artış ham petrol 
yük cinsinde oldu 

2022 yılı Aralık ayında li-
manlarda 7 milyon 585 bin 
823 ton Ham Petrol elleçle-
mesi gerçekleşti. Ham Petrol, 
808 bin 310 tonluk artış ile 
bir önceki aya göre elleçleme 
miktarlarında (yüzde11,9’luk 
artış) en fazla artış gösteren 
yük cinsi oldu. Bu yük cinsini 
sırasıyla, 540 bin 759 ton artış 
ile 20’ lik konteynerlerde taşı-
nan yükler ve 509 bin 958 ton 
artış ile Motorin yük cinsleri 
takip etti. Taşkömürü (Bri-
ketlenmemiş) ise 589 bin 703 
tonluk düşüş ile bir önceki 
aya göre elleçleme miktarı en 
fazla azalan yük cinsi oldu. Bu 
yük cinsini sırasıyla, 281 bin 
738 tonluk düşüş ile Hurda 
Demir ve 216 bin 170 tonluk 
düşüş ile Buğday ve Mahlut 
(Meslin) yük cinsi takip etti.

En fazla ihracat yapılan
ülke Amerika oldu 

2022 yılı Aralık ayında 
denizyolu ile yapılan ihracat-
ta en fazla yük elleçlemesi 1 
milyon 150 bin 921 ton ile 
Amerika’ya yapılan taşımalar-
da gerçekleşti. Amerika’yı sıra-
sıyla 1 milyon 65 bin 548 ton 

Ambarlı Bölge Liman Baş-
kanlığı idari sınırlarında 
faaliyet gösteren liman tesis-
lerinde toplam 235 bin 255 
TEU konteyner elleçlemesi 
gerçekleşti. Bu liman tesisle-
rinde elleçlenen konteyner-
lerin 162 bin 308 TEU’sunu 
(yüzde 69’unu) dış ticare-
te konu konteynerler, 62 
bin 787 TEU’sunu (yüzde 
26,7’sini) transit konteyner-
ler ve 10 bin 161 TEU’sunu 
da (yüzde 4,3’ünü) kabo-
tajda taşınan konteynerler 
oluşturmaktadır. Ambarlı 
Bölge Liman Başkanlığını 
176 bin 673 TEU ile Kocae-
li Bölge Liman Başkanlığı ve 
172 bin 375 TEU ile Mersin 
Bölge Liman Başkanlığı ta-
kip etti. 

2022 Aralık ayında 15 
liman başkanlığının idari sı-
nırlarında faaliyet gösteren 
liman tesislerinde kontey-
ner elleçlemesi gerçekleşti. 
En fazla konteyner elleçle-
mesi gerçekleşen ilk 5 liman 
başkanlığında toplam 860 
bin 515 TEU konteyner 
elleçlenmiş olup limanlar-
da elleçlenen toplam kon-
teynerlerin yüzde 82,6’sını 
oluşturdu.

En fazla konteyner 
elleçlemesi Mısır ile yapılan 

taşımalarda gerçekleşti 
Mısır, 2022 yılı Aralık 

ayında 103 bin 912 TEU ile 
en fazla konteyner elleçlemesi 
yapılan ülke oldu. Mısır’ı sıra-
sıyla 100 bin 386 TEU ile Yu-
nanistan ile yapılan taşımalar 
ve 98 bin 361 TEU ile İsrail 
ile yapılan taşımalar takip etti.

2022 yılı Aralık ayında li-
manlarda denizyolu ile yapı-
lan en fazla ithalat amaçlı kon-
teyner boşaltmasını 62 bin 
573 TEU ile Yunanistan’dan 
gelen konteynerler oluştur-
du. Bu yüklerin yüzde 97’si 
(60 bin 673 TEU’su) yaban-
cı bayraklı gemilerle taşındı. 
Yunanistan’ı sırasıyla, 59 bin 

225 TEU ile İsrail’den ve 47 
bin 449 TEU ile Mısır’dan 
gelen konteyner taşımaları 
takip etti.

2022 yılı Aralık ayında li-
manlarda elleçlenen dış tica-
rete konu 809 bin 259 TEU 
konteynerin yüzde 9,8’i Türk 
bayraklı gemilerle taşındı. 
Aralık ayında Türk bayraklı 
gemilerde elleçlenen dış tica-
rete konu konteyner miktarı 
bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 3,8 azalışla 79 bin 
111 TEU, yabancı bayraklı 
gemilerde elleçlenen dış tica-
rete konu konteyner miktarı 
ise bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 0,5 artışla 730 bin 
148 TEU oldu.

Dolu konteyner 
elleçlemeleri 

yüzde 4,4 azaldı 
Konteyner cinslerine göre 

konteyner elleçleme rakam-
larına baktığımızda, 2022 yılı 
Aralık ayında limanlarda el-
leçlenen boş konteyner mik-
tarı bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 0,8 azalarak 251 
bin 578 TEU oldu. Aralık 
ayında limanlarda elleçlenen 
dolu konteyner miktarı ise bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 4,4 azalarak 790 bin 81 
TEU olarak gerçekleşti. Ara-
lık ayında limanlarda elleçle-
nen toplam 1 milyon 41 bin 
659 TEU konteynerin yüzde 
26,6’sını (277 bin 282 TEU) 
20’ lik konteynerler, yüzde 
73,2’sini (761 bin 978 TEU) 
40’lik konteynerler ve yüzde 
0,2’sini (2 bin 399 TEU) de 
40’ ten büyük konteynerler 
oluşturdu.

göre yüzde 14,2 azalan katı 
dökme yükler ve 11 milyon 
85 bin 995 ton ile bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 
4,7 azalan konteynerlerde ta-
şınan yükler takip etti. Aralık 
ayında araç içi taşınan yükler 
de 960 bin 793 ton ile bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre yüz-
de 4,5 azaldı.

Limanlarda 
1 milyon 41 bin 659 teu 

konteyner elleçlendi 
2022 yılı Aralık ayında 

limanlarda elleçlenen kon-
teyner miktarı bir önceki yı-
lın aynı ayına göre yüzde 3,6 
azalarak 1 milyon 41 bin 659 
TEU olarak gerçekleşti. 2022 
yılında limanlarda elleçlenen 
konteyner miktarı bir önceki 
yıla göre yüzde 1,8 azalarak 
12 milyon 366 bin 382 TEU 
olarak gerçekleşti.

Ithalat amaçlı konteyner 
boşaltmaları yüzde 0,9 arttı

Aralık ayında limanlarda 
elleçlenen dış ticarete konu 
konteyner miktarı bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 
0,04 artarak 809 bin 259 TE-
U oldu. Aralık ayında liman-
larda gerçekleştirilen ihracat 
amaçlı konteyner yüklemele-
ri bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 0,8 azalarak 395 
bin 982 TEU, ithalat amaçlı 
konteyner boşaltmaları da bir 
önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 0,9 artarak 413 bin 277 
TEU olarak gerçekleşti.

2022 yılı Aralık ayında ka-
botajda elleçlenen konteyner 
miktarı bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 8,7 artarak 
69 bin 674 TEU oldu. Aralık 
ayında limanlarda elleçlenen 
transit konteyner miktarı da 
bir önceki yılın aynı ayına gö-
re yüzde 21,5 azalarak 162 bin 
726 TEU olarak gerçekleşti. 

En fazla konteyner 
elleçleme Ambarlı Bölge 
Liman Başkanlığı idari 
sınırlarında gerçekleşti
2022 yılı Aralık ayında 

2022’de Elleçlenen Yük Miktarı
542 Milyon 610 Bin 283 Tona Ulaştı

Denizcilik Genel 
Müdürlüğü verilerine 
göre; 2022 yılında 
limanlarda elleçlenen 
yük miktarı bir önceki 
yıla göre yüzde 3,1 
artarak tüm zamanların 
en yüksek rakamı olan 
542 milyon 610 bin 
283 tona ulaşırken, 
elleçlenen konteyner 
miktarı bir önceki yıla 
göre yüzde 1,8 azalarak 
12 milyon 591 bin 470 
TEU oldu. 

DENİZYOLU İLE YAPILAN İHRACATTA İLK 5 ÜLKE (Aralık 2022)

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Ton

19.900 243.016
102.589 56.123 99.482

822.532 881.208 868.263 778.009
1.130.931

1.150.921 1.065.548
983.797 924.386 877.491

A.B.D. İtalya İsrail Mısır İspanya
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YILPORT Holding, Şubat ayı-
nın ilk haftasında, Hırvatistan’da 
bulunan Sibenik Limanı’nın işlet-
mesini devraldı. Böylece Yılport 
Holding’in portföyü 12 ülkede 
24 terminale ulaştı. Yeni terminal, 
Yıldırım Grup’un Hırvatistan’da 
bulunan en büyük gübre fabrikası 
Petrokemija d.d.’nin satın alımı-
nın bir parçası. Liman, ülkedeki 
ana gübre elleçleme limanı olarak 
faaliyet göstermekteydi. Ayrıca 
gübrenin yanı sıra ağaç ürünleri ve 
alüminyum da limanda en çok el-
leçlenen ürünler arasında.

Yılport Holding, Sibenik 
Limanı’nı çeşitlendirilmiş hizmet-
ler sunan çok amaçlı bir terminale 
dönüştürmeyi planlıyor. Yılport 
ilk aşamada mevcut operasyonların 
kalitesini, üretkenliğini, verimlili-
ğin arttırılmasının ardından, ilave 
bir mobil liman vinci daha alacak 
ve terminaldeki depolama kapa-
sitesini de arttıracak. Terminalde, 
Panamax boyutundaki daha büyük 
gemilerin girişini sağlamak için 10 
metrelik derinlik 13 metreye çıka-
rılacaktır. Ayrıca Yılport, termi-
nalde konteyner operasyonlarının 
başlamasının ardından üçüncü 
mobil liman vincini de ekipman 
envanterine dahil edecek.

Önerilen iş planının ikinci aşa-
ması RO-RO ve sıvı yük hizmetleri 
için startup yatırımları içeriyor. Yıl-
port Holding, üretken ve verimli bir 
çok amaçlı terminal geliştirmek için 
3 fazda 50 milyon Avro’luk yatırım 
hedeflemekte.

Sibenik Limanı, Zagreb’e 350 
kilometre, Zagreb’i Adriyatik 
Denizi’ne bağlayan karayoluna 3 
kilometre uzaklıkta yer almakta. Ay-
rıca terminalin Zagreb’e doğrudan 
demiryolu bağlantısı bulunuyor. Li-
man, şu anda Hırvat ve Bosnalı dök-
me yük ve genel kargo müşterilerine 
demiryolu ve karayolu ağı bağlantı-
ları ile hizmet veriyor.

Halihazırda 10 metre derinliğe, 
3 rıhtıma sahip olan limanda 50 
bin tona kadar genel kargo gemileri 
elleçlenmekte. Ayrıca liman, kon-
veyör sistemli antrepolar sunmakta 
ve 2 bin TEU’luk konteyner gemi-
lerini elleçlemekte. Yılport yöneti-
mindeki Sibenik Limanı, Akdeniz 
bölgesinde bulunan diğer limanlara 
bağlanan stratejik konumu ile genel 
hizmet portföyünü çeşitlendirecek.

Yılport Puerto Bolivar 
depremzedelere 2 yardım 

konteyneri gönderdi
Yılport küresel bir ekip olarak 

deprem mağdurlarına yardım etmek 
için var gücüyle çalışmaya devam 

ediyor. Yılport Puerto Bolívar’daki 
ekibi deprem bölgesi için iki kontey-
ner acil yardım gönderdi.

Yılport Puerto Bolívar ekibi, 
Ekvador Hükümeti, Donatella (ül-
kedeki Türk İhracatçısı) ve Türkiye 
Büyükelçiliği aracılığıyla bağışla-
rı toplanan Ekvador halkının acil 

yardım bağışlarıyla birlikte deprem 
bölgesine iki konteyner gönderdi.

Rocalvi nakliye şirketi Quito’dan 
Machala’ya ücretsiz transfer sağlar-
ken, Maersk şirketi navlun ücretini 
üstlendi. Yılport Puerto Bolívar ise 
doldurma ve yükleme operasyonla-
rını gerçekleştirdi.

Yılport Sibenik Limanı’nın da İşletmesini Aldı
Dünyanın en büyük liman işletmecileri arasında olan Yılport, 
Hırvatistan’daki Sibenik Limanı’nın operasyonlarını devralıyor. 
Böylece şirketin liman yatırımı yaptığı ülke sayısı 12’ye çıkacak.
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şımacıları Derneği (DTD) 
gibi sektörel kuruluşları, Ege 
ve Marmara’daki limanlardan 
bölgeye RO-RO ve gemi se-
ferleri düzenleyen RO-RO o-
peratörü şirketlerimizle RO-
RO yanaşan limanlarımızı 
da masaya aldık. Başta Mar-
mara ve Ege bölgesindeki 
limanlarımızdan İskenderun 
Körfezi’ne denizyoluyla yar-
dımların ulaştırılması için ge-
mi organizasyonları yapılma-
ya başlanıldığı için bu masa 
aracılığıyla gemilerle yapılan 
afet destek operasyonlarının 
kesintisiz ve sıkıntısız yapıl-
masını sağlamak oldu. Ayrı-
ca bölge limanlarının kendi 
aralarındaki ekipman, mal-
zeme ve personel desteğini, 
limanların mevcut imkan-
larını birleştirip birbirlerine 
desteğini de organize etmeye, 
başta AFAD ve Denizcilik 
Genel Müdürlüğü olmak üze-
re lojistik sektörünün birçok 
kuruluşuyla etkin bir iş birli-
ği ve koordinasyon kurmaya 
çalıştık. Aslında yapılan tam 
anlamıyla bir afet lojistiğidir 
ve denizyolu ulaştırması ve 
limanlar bu afet lojistiğinde 
kritik roller üstlenmiştir. Sü-
reç sıkıntısız ve kesintisiz ola-
rak devam etmektedir. Gemi 
sayıları her geçen gün artmak-
tadır” dedi.

“Denizyolu ulaştırması sa-
dece en çevreci ve en ekono-
mik bir ulaştırma şekli değil 
aynı zamanda en sürdürüle-
bilir, aynı anda çok büyük öl-
çekte taşımalar yapılabilmesi 

10 ili etkileyen deprem fela-
ketinde bölgede yaraları sar-
mak için tüm Türkiye seferber 
oldu. Depremde hasar gören 
karayolları yardımların böl-
geye ulaşımını zorlaştırırken 
devreye dev RO-RO gemileri 
girdi. Afetler aynı zamanda li-
manların ne kadar önemli ol-
duğunu göstermiş oldu. Başta 
Marmara ve Ege bölgesindeki 
limanlardan bölgedeki liman-
lara RO-RO ve diğer gemiler-
le yardımlar (iş makineleri, 
konteynerler, cankurtaranlar, 
TIR’lar, ilaç, giyecek ve gıda 
maddeleri vb.) ulaştırıldı.

Depremin ilk saatlerinden 
itibaren TÜRKLİM olarak 
Mersin Deniz Ticaret Odası 
ile İMEAK İskenderun Deniz 
Ticaret odasının da olduğu 
bir “Kriz ve Destek Masası” 
kurduklarını belirten Türkiye 
Liman İşletmecileri Derneği 
(TÜRKLİM) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Aydın Erdemir, 
“Limanlar aynı zamanda 
tehlikeli yükleri de elleçleyen 
lojistik üslerimizdir. Kontey-
nerler içinde de teh-
likeli yükler 
taşınabil-
mektedir. 
Ya ş a n a n 
a f e t l e r 
l i m a n l a -
rımız da 
e t k i -

TÜRKIYE’DE denizyo-
luyla yükleme ve tahliye 
yapılabilen 219 adede ya-
kın kıyı tesisi (liman, is-
kele, dolfen, şamandıra) 
bulunmaktadır. İskenderun 
Körfezi ise liman yatırım-
ları ve altyapıları açısından 
Türkiye’nin son 20 yılda 
en fazla liman yatırımının 
yapıldığı, büyük gemilere 
hizmet edecek şekilde inşa 
edilmiş modern, ayrıca da 
ekipman açısından hızlı ve 
kapasitesi yüksek liman-
lara sahiptir. İskenderun 
Limakport’taki yangının 
söndürülesine müteakip 
liman çok hızlı bir şekilde 
yardım gemilerine ve RO-
RO’lara açılmıştır. Gemi-
lerin yanaşması açısından 
Limakport, İsdemir, Ata-
kaş, Tosyalı, Yazıcı, Assan, 
Ekinciler, Gübretaş, MMK, 
Torosport Ceyhan, Sanko, 
EMBA hatta Adana Yumur-
talık Serbest Bölgesi içinde 
bulunan Sönmez Çimento 
gibi limanlar mevcut iken 
Mersin’deki Mersin Ulusla-
rarası (MIP) Limanı, Mer-

sin Serbest Bölgesi Limanı, 
Yeşilovacık Limanı ve Cey-
port Taşucu limanlarımız 
da destek operasyonlarına 
hazır durumdadır ki hali-
hazırda MIP Mersin lima-
nımız da kullanılmaktadır. 
İskenderun-Taşucu arasın-
da sadece RO-RO gemile-
rinin yanaşmasına uygun 
RO-RO iskelesi olan 7-8 
limanımız mevcuttur. Yine 
bölgenin akaryakıt ihtiyaç-
ları açısından baktığımızda 
İskenderun’dan Mersin’de 
Türkiye’nin en büyük LPG, 
petrol ürünleri depolayan 
depolama terminallerimiz 
ve limanlarımız da bu böl-
gelerdedir. 

Ayrıca depreme mütea-
kip Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’mizin TCG Bayraktar ve 
TCG Sancaktar gemileri de 
düzenli olarak yaralı ve in-
san taşımalarında, hastane 
hizmetlerinde bölge liman-
larından diğer sahil kentle-
rindeki limanlara taşımalar 
yapmaktadır. Yine İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi de 
(İBB) İDO’dan ayarladığı 

leyebilmektedir. 2017 yılı 
Temmuz ayında İstanbul'da 
etkili olan şiddetli fırtına ne-
deniyle TCDD Haydarpaşa 
Limanı’ndaki tonlarca ağırlı-
ğındaki 5 vinç devrilmiş, bir 
vincin yağ varillerinin üzeri-
ne devrilmesi sonucu yangın 
çıkmıştır. Ocak 2023 ayın-
da İspanya’nın güneyindeki 
Marbella limanında bulunan 
bakım-onarım tesisinde çıkan 
yangında limandaki 80'e ya-
kın tekne de yanmıştır. 11 ili 
etkileyen iki büyük depremde 
İskenderun limanımızın geri 
sahasında konteynerlerden 
kaynaklı yangının söndürü-
lüp kontrol altına alınması 
birkaç gün sürmüştür. Yan-
gının kontrol alınmasıyla 
beraber limandaki destek ve 
yardım gemilerinin operas-
yonları başlamıştır. Yani son 
derece kritik konumdaki li-
manımız hemen devreye alı-
narak hizmete başlamıştır.

Depremin ilk saatlerin-
den itibaren TÜRKLİM 
olarak içinde Taşucu’dan 
İskenderun’a kadar olan böl-
gede yer alan tüm liman iş-

letmelerimizin, Ceyhan 
ve İskenderun liman baş-
kanlıklarımızın, Mersin 
Deniz Ticaret Odası ile 

İMEAK İskenderun Deniz 
Ticaret odasının da olduğu 

bir “Kriz ve Destek Ma-
sası” kurduk. Bu 

o p e r a s y o n l a r ı n 
içinde yer alan U-
TİKAD, UND, 
Demiryolu Ta-

Deprem sonrası devam 
eden çalışmalarda denizyolu 
ulaştırması ve limanların kri-
tik rol oynamaya devam ede-
ceğinin altını çizen Erdemir, 
“Depremden etkilenen ve 
afet bölgesi ilan edilen illerde 
Türkiye’deki toplam nüfusun 
yüzde 15,7’si (13,3 milyon) 
insan yaşamaktadır. Bu bölge-
deki iller 2022 yılında gerçek-
leşen toplam ihracatın yüzde 
8,7’sini (19,76 milyar USD) 
yaparken bu ihracatın yarı-
sından fazlasını (10,52 milyar 
USD) Gaziantep’te gerçek-
leştirmiştir. Bölge sanayi ve 
tarımsal üretim açısından da 
oldukça önemli olduğu gibi 
çalışan nüfusun bölgedeki 
varlığı sanayi ve tarımsal üre-
timin devamlılığı açısından 
da önem arz etmektedir. Bu 
açıdan bölgedeki yaraların sa-
rılması, nüfusun bölgede hızlı 
bir şekilde yerleştirilerek ya-
şam alanlarının ve devamında 

da konutların inşa edilmesi 
çalışmalarının ve taşımaların 
lojistiğinde de denizyolu ulaş-
tırması ve limanlarımız kritik 
rol oynamaya devam edecek-
lerdir” dedi.

Denizyolunun ve liman-
ların bu tip afetlerdeki rolü 
hakkında bilgi veren Erde-
mir şöyle devam etti: “Ayrıca 
yaşadığımız en şiddetli ve en 
yıkıcı deprem hepimizi derin-
den üzmüş, etkilenen il, ilçe ve 
yerleşim bölgelerinin sayısı ile 
afet alanın büyüklüğü dikkate 
alındığında, çok sayıda insa-
nımızın hayatına mal olmuş, 
yıkılan binalar, hasar gören 
karayolları, havaalanları, de-
miryolları, limanlar, üretim ve 
hizmet tesisleri ve yaşam alan-
ları ile ülkemiz ekonomisine 
büyük zarar vermiştir. Bu fela-
ketin ilk saatlerinden itibaren 
tüm vatandaşlarımız, şirketle-
rimiz ve kurumlarımız yurdun 
her tarafından deprem bölge-

açısından da en stratejik bir u-
laşım şeklidir.” diyen Erdemir 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Ya-
şanan pandemide de ülkeler 
arasında karayolu, havayolu 
ve demiryolu ulaştırmasının 
uzun süreli olarak durdurul-
ması ya da birçok nedenden 
dolayı kapanmasına karşın 
denizyolu ulaştırması ve li-
manlar hem insani ve hem de 
ticari açıdan küresel ölçekte 
kesintisiz olarak çalışarak hem 
Asya-Afrika-Avrupa-Amerika 
arasındaki uzak yol hatlarında 
hem aynı coğrafi bölgelerde 
(mesela Akdeniz ve Karadeniz 
içi ülkeler, Kuzey ve Güney 
Amerika, Pasifik ve Avrupa 
bölgesindeki ülkeler arası) ta-
şımaları sağlamıştır.

Üç yanı denizlerle çev-
rili Türkiye’de adalar dahil 
sahil uzunluğu 8 bin 333 
kilometredir. TÜİK’nin ko-
nuyla ilgili istatistiklerinden 
de görüldüğü üzere 2021 yı-
lında dış ticaretimizin değer 
(USD) olarak ortalama yüz-
de 60’ı, tonaj (TON) olarak 
ta yüzde 95’i denizyoluyla 
yapılmaktadır. Dünyada da 
pandemiyle birlikte tonaj 
olarak denizyolunun oranı 
yüzde 95’lere gelmiştir. Diğer 
ulaşım türlerine göre deniz-
yolunun olağanüstü bir payı 
bulunmaktadır. Bu açıdan 
denizyolunun başlangıç ve 
bitiş noktası olan limanları-
mız ülkemizin dış ticaretteki 
ana üsleri değil yaşanan bü-
yük afetlerde de bir hayat ve 
can kapılarıdır. Yaşanan bu 
durum bir kez daha denizyo-
lunun önemini göstermiştir.”

Afetlerde Deniz Ulaştırması 
Önemli Rol Oynuyor

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) 
Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir

2017

2018

2019

2020

2021

Denizyolu Karayolu Havayolu Demiryolu

2017

2018

2019

2020

2021

Denizyolu Karayolu Havayolu Demiryolu

Dış Ticarette Taşıma Türlerine ve Rejimlere 
Göre Bedel (USD) Payları (%)

Dış Ticarette Taşıma Türlerine ve 
Rejimlere Göre Tonaj Payları (%)

Bölgedeki Limanların Durumu



LİMAN

21
ŞUBAT 2023

sine yardımlar ve destekler vermeye 
başlamıştır. Ortaya çıkan durumda 
“Afet Lojistiğinin Yönetimi”nin de 
başlı başına bir stratejik planlama ve 
yönetim olduğu da görülmektedir 
ki Türkiye bu konuda olağanüstü 
deneyimli kuruluşlara, şirketlere ve 
kamu kurumlarına sahiptir. Lojistik 
sektörünün temsilcileri olarak başta 
AFAD olmak üzere ilgili kamu ku-
rumlarımızın yönetiminde sektörle-
rimizin birikimi, tecrübesi ve ortak 
aklı ile ülke ve toplum yararına bu 
afet lojistiğinin çok daha etkin yöne-
tileceğine inanıyoruz. Her yaşanan 
afet devamında önemli eksiklikleri 
ortaya çıkarmaktadır maalesef ama 
buradan alınacak derslerle sektör 
kuruluşları olarak önemli adımla-
rı atacağız ve planlayacağız. İlgili 
kamu kurumlarımızın ve sektörel 
kuruluşlarımızın birlikte çalışması-
nın gereği ve önemi daha da fazla 
anlaşılmaktadır.”

Yaşanan afet sonrası ortaya çıkan 
sonuçlar ve riskler mevzuatlarda, 
teknik şartnamelerde neler yapılması 

gerektiğine ilişkin yol gösterici bilgi-
lerin ortaya çıktığını söyleyen Erde-
mir, “1999 yılında yaşanan Marmara 
depreminde İzmit Körfezi’ndeki 
limanlarımız bugün yaşanan depre-
me göre daha fazla zarar görmüştü. 
İki limanda iskeleler çökmüş, ciddi 
yapısal hasarlar meydana gelmiş-
ti. Yaşanan bu depremden sonra 
18.08.2007 tarihli Resmi Gazete'de 
"Kıyı Yapıları, Demiryolları, Hava-
meydanları İnşaatları Deprem Tek-
nik Yönetmeliği" ile daha sonra ye-
nilenerek 06.10.2022 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan “Türkiye Kıyı 

ve Liman Yapıları Deprem Yönet-
meliği” ile liman ve kıyı yapıları inşa-
atları yapılabilmektedir. İskenderun 
Körfezi’ndeki liman yatırımlarının 
çok daha genç olması ve yönetme-
liklere göre inşa edilmelerinin önemi 
görülmüştür. Her yaşanan deprem 
ile ortaya çıkan sonuçlar ve riskler 
mevzuatlarda, teknik şartnamelerde 
neler yapılması gerektiğine ilişkin 
yol gösterici bilginin de ortaya çık-
masını sağlamaktadır. Başta Altyapı 
Yatırımları Genel Müdürlüğü, Tersa-
neler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür-
lüğü, denizcilik Genel Müdürlüğü 

olmak üzere ilgili kurumlarımızın da 
çıkaracağı çok sayıda konu olacak-
tır” diye konuştu.

Türkiye’nin güncellenen deprem 
risk haritalarına bakıldığında Kara-
deniz hariç limanların toplu bulun-
duğu tüm bölgelerin birinci derece 
deprem bölgesi olduğunu vurgula-
yan Aydın Erdemir sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Bu açıdan TÜRKLİM 
olarak idaremizin ilgili birimleriyle 
de koordinasyon halinde limanları-
mızın deprem riskine göre hazırlığıy-
la ilgili teknik çalışmalar yapılacaktır. 
Yine başta arama, kurtarma ve afete 

karşı hızlı ve etkili müdahale yapabil-
mek adına limanlarımızın personel 
açısından güçlendirilmesi, afete uğ-
rayan limanlarımıza destek verecek 
limanların eşleştirilmesi dahil önü-
müzde çok sayıda ödevimiz vardır. 

Afetler aynı zamanda denizyolu 
ulaştırmasının ve limanlarımızın ne 
kadar önemli hayati olduğunu da 
göstermiştir ki bugün İskenderun 
Körfezi’ndeki limanlarımız bu hiz-
metleri kesintisiz vermektedir. Yani 
limanlarımız sadece denizyoluyla ya-
pılan dış ticaretimizin değil, afetlerde 
ülkemizin can ve hayat kapılarıdır.”

iki gemiyle bölgede destek ope-
rasyonları yapmaktadır. Yine 
insani yardımının daha genişle-
tilmesi amacıyla Adana’daki Ka-
rataş, Mersin’deki Erdemli gibi 
balıkçı barınaklarından büyük 
balıkçı tekneleriyle Hatay, Sa-
mandağ’daki Çevlik balıkçı barı-
nağına ve Arsuz, Mağdenli’deki 
HADO iskelesine yiyecek ve su 
ağırlıklı taşımalar başlamış, bu 
teknelerimizin dönüşlerinde ya-
ralı ve yolcu taşımaları yapmıştır. 
Burada balıkçılarımızın desteği 
son derece değerlidir ve balıkçı 
tekneleriyle seferber olmuşlardır. 

Başta Marmara ve Ege bölge-
sindeki limanlarımızdan bölge-
deki limanlara RO-RO ve diğer 
gemilerle yardımlar (iş makine-
leri, konteynerler, cankurtaran-
lar, TIR’lar, ilaç, giyecek ve gıda 
maddeleri vb.) ulaştırılmakta-
dır, gelen tüm gemiler bölge-
deki limanlarımızda sorunsuz 
ve hızlı bir şekilde tahliye edil-
mektedir. Önümüzdeki günler-
de geçici hastane ve konaklama 
görevlerini de yapacak yolcu 
gemilerinin de organizasyonla-
rı yapılmaktadır. Kısaca bölge 
limanlarımız var güçleriyle ve 
imkanlarıyla hizmet vermeye 
devam etmektedir.
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ihtiyaç duyduğu karkas ve 
ilgili yan ürünlerin imalatını 
FZK’nın Gebze’de bulunan 
üretim tesislerinde kendi 
unvanı ile gerçekleştirecek. 
Kısmi devir işlemi ile bünye-
sindeki karkas üretimi ope-
rasyonlarını Anadolu Isuzu’ya 
devredecek olan FZK, karkas 
üretimi dışındaki diğer sanayi 
kollarındaki mevcut faaliyet-
lerine devam edecek. 

“Yeni modellerle birlikte, 
ürün portföyümüzü 

tamamen yenileyeceğiz”
Anadolu Isuzu Genel Mü-

dürü Tuğrul Arıkan konuy-
la ilgili değerlendirmesinde 

Ticari araç pazarı 
yüzde 51 arttı 

Yılın ilk ayında ticari araç 
üretimi bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 4 düşüş gös-
terdi. Ocak ayında ağır ticari 
araç grubunda üretim yüzde 
56 artarken, hafif ticari araç 
grubunda üretim yüzde 8 ge-
riledi. Bu dönemde, yük ve 
yolcu taşıyan ticari araç üre-
timi yüzde 4 oranında geri-
lerken, traktör üretimi yüzde 
36’lık büyümeyle 4 bin 893 

TÜRKIYE’NIN ticari araç 
markası Anadolu Isuzu, bü-
yüme hedefleri doğrultusun-
da üretim altyapısını güçlen-
dirmeye yönelik adımlarına 
yenilerini eklemeye devam 
ediyor. Anadolu Isuzu bu 
kapsamda son olarak otomo-
tiv sektörünün öncü ve dene-
yimli üreticileri arasında olan 
FZK’nın karkas üretim faali-
yetlerini devraldı.

İmzalanan kısmi devir an-
laşması ile FZK’nın otomotiv 
üretiminde önemli temel bi-
leşenlerden biri olan ve kar-
kas olarak tanımlanan metal 
saçların, yarı mamul ve ilgili 

OTOMOTIV Sanayii Der-
neği (OSD) 2023 yılının 
Ocak ayı verilerini açıkladı. 
Bu kapsamda yılın ilk ayında 
toplam üretim bir önceki se-
nenin aynı ayına göre yüzde 
24 artarak 111 bin 837 adet, 
otomobil üretimi ise yüzde 
48’lik artışla 70 bin 723 adet 
olarak gerçekleşti. Traktör 
üretimiyle birlikte de toplam 
üretim 116 bin 730 adede 
ulaştı. Otomotiv ihracatı ise 
2022’nin aynı ayına göre adet 

yan ürünlerin üretimine yö-
nelik makine parkını devra-
lıyor. Anlaşma, FZK’nın kar-
kas üretimi alanındaki uzman 
kadrosunun ve mevcut stok-
larının ve bu alandaki bilgi 
birikiminin Anadolu Isuzu’ya 
devrini de içeriyor. 

Anlaşma kapsamında Ana-
dolu Isuzu, yeni dönemde 

bazında yüzde 17’lik yükse-
lişle 79 bin 381 adedi buldu. 
Otomobil ihracatı da yüzde 
46,1 oranında artarak 51 bin 
122 adet oldu.

Ocak ayında toplam üre-
tim bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 24 artarak 111 bin 
837 adet, otomobil üretimi 
ise yüzde 48’lik artış göste-
rerek 70 bin 723 adet olarak 
gerçekleşti. Traktör üretimiy-
le birlikte de toplam üretim 
116 bin 730 adede ulaştı.

şunları söyledi: “Anadolu 
Isuzu olarak gelecek vizyo-
numuz ve büyüme strateji-
lerimiz doğrultusunda imza 
attığımız bu devir alma an-
laşması, tüm üretim operas-
yonlarımızın ölçekli gelişimi 
açısından büyük bir önem 
taşıyor. Özellikle midibüs ve 
otobüs üretiminde hedefle-
diğimiz güçlü büyümeyi ger-
çekleştirmek için ileriye doğ-
ru attığımız bu büyük adım 
ile FZK’nın karkas üretimini, 
bu alandaki uzman işgücünü 
ve bilgi birikimini kendi bün-
yemize katmış bulunuyoruz. 
Bu, bize sürekli güçlenen üre-

adede yükseldi. Pazara bakıl-
dığında, 2022 yılı Ocak ayına 
göre ticari araç pazarı yüzde 
51, hafif ticari araç pazarı 
yüzde 49 arttı, ağır ticari araç 
pazarı yüzde 62 oranında ar-
tış gösterdi. 

Ocak ayında toplam pazar 
geçen yılın aynı dönemine gö-
re yüzde 35 artarak 53 bin 509 
adet düzeyinde gerçekleşti. 
Son 10 yıllık ortalamalara ba-
kıldığında da 2022 yılı Ocak 
ayında toplam pazar yüzde 55, 

tim faaliyetlerimizde ihtiyaç 
duyduğumuz esnekliği ve ba-
ğımsızlığı sağlarken ciddi bir 
katma değer oluşturacak. 

Anadolu Isuzu olarak al-
ternatif yakıtlı araçlar dahil 
olmak önümüzdeki dönemde 
üretimine başlayacağımız yeni 
modellerle birlikte, ürün port-
föyümüzü tamamen yenileye-
ceğiz. Akıllı fabrika altyapısı-
na sahip tesislerimiz ve ‘terzi 
usulü imalat’ modelimiz ile 
hem yurt içi hem de yurt dışı 

otomobil pazarı yüzde 51, ha-
fif ticari araç pazarı yüzde 67, 
ağır ticari araç pazarı ise yüz-
de 67 oranında artış gösterdi. 
Ocak ayında otomobil paza-
rında yerli araç payı yüzde 31 
olurken, hafif ticari araç paza-
rında yerli araç payı yüzde 44 
olarak gerçekleşti. 

Ocak ayında otomotiv 
ihracatı 2022’nin aynı ayını 
göre adet bazında yüzde 17 
oranında artarak 79 bin 381 
adet olarak gerçekleşti. Oto-

pazarlardaki müşterilerimize 
sunduğumuz araçların kalite-
sini daha da artıracak, zama-
nında teslimat konusundaki 
yeteneklerimizi geliştireceğiz 
ve müşteri memnuniyetini 
daha da artıracağız. Anadolu 
Isuzu olarak sürekli daha da 
yükselttiğimiz hedeflerimiz 
doğrultusunda imza attığımız 
yatırımlarımızla ülkemizin ü-
retimine, ihracatına ve ekono-
mik gelişimine olan çok yönlü 
katkılarımızı sürdüreceğiz.” 

mobil ihracatı ise yüzde 46’lık 
yükselişle 51 bin 122 adet ol-
du. Aynı dönemde, traktör 
ihracatı da yüzde 25 artarak 
bin 718 adet olarak kayıtla-
ra geçti. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) verilerine gö-
re, otomotiv sanayi ihracatı 
Ocak ayında toplam ihracat-
tan aldığı yüzde 14 pay ile ilk 
sırada yer aldı. 

Anadolu Isuzu
Otobüs Üretiminde
Entegrasyonunu Artırıyor

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

1992’den bugüne
Türkiye-İngiltere hattında 

ekspres servis
www.bestnakliyat.com.tr

Londra

Cardiff

Leicester

Glasgow

Manchester

Anadolu Isuzu, otomotiv 
yan sanayiinin güçlü ve 
deneyimli üreticilerin-
den FZK’nın karkas üre-
timine ilişkin operasyon-
larını devralarak kendi 
bünyesine kattı.

Ağır Ticari Araç Pazarındaki Yükseliş Sürüyor
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2020 yılında uluslararası Coach 
of the Year ödülünü MAN Lion’s 
Coach alırken, 2022’de aynı ödülü 
kazanan Neoplan Cityliner oldu. 
MAN Lion’s City E ise, bu yıl ka-
zandığı Bus of the Year 2023 ödülü 
ile MAN’ın başarı üçlemesini ta-
mamlanmış oldu. 2021 yılında Co-
vid salgını nedeniyle hiçbir ödül or-
ganizasyonu yapılamamıştı. 

MAN Lion’s City 12 E, Bus of the 
Year ödülünü kazanan ilk tam elekt-
rikli otobüs oldu. Bu ödülle birlikte, 
MAN Truck & Bus, otobüs markala-
rıyla eve, tam 12 kupa getirme başa-
rısı gösterdi. Bunların altı tanesi Co-
ach of the Year ödülü (2022, 2020, 
2006, 2004, 2000, 1994) ve altı ta-
nesi de Bus of the Year ödülü (2023, 
2015, 2005, 1999, 1995, 1990) oldu. 
MAN Truck & Bus böylece, seri 
ödül kazanan bir firma olarak, sek-
tördeki başarısını daha da pekiştirdi.

MAN’ın 2020- Coach of the Year 
ödüllü modeli Lion’s Coach tam bir 
seyahat devi olarak öne çıkıyor. Ge-
niş, konforlu iç mekânında 61 yolcu 
taşıma kapasitesine sahip. Güçlü 
MAN D26 motoru ile 510 beygir 
gücüne kadar çıkan otobüs, rahat ve 
hızlı bir şekilde gideceği yere ulaşı-
yor. Ayrıca bir dizi yeni nesil asistan 
sistemiyle aracın güvenliği daha da 
artırılmış durumda. Jüri üyeleri, 
100 kilometrede yalnızca 19,4 litre 
yakıt kullanan inanılmaz derecede 
verimli aktarma organları, aynala-
rın yerini alan OptiView sistemi ve 
tekerlekli sandalye asansörünün ön 
aks üzerine akılcı entegrasyonu gibi 
özgün özelliklerin yanı sıra aracın 
genel konfor, inovasyon ve kullanım 
rahatlığına da vurgu yaptılar.

Neoplan Cityliner ise, Cityliner'ın 
1971'deki ilk üretiminden bu yana 50 
yıllık başarı öyküsünü kesintisiz devam 
ettiriyor. Jüri üyeleri, aracın ekonomi, 
güvenlik, konfor ve tasarımı harman-
layan genel konseptinden özellikle 
etkilendiler. Cityliner’ın modern Eu-
ro-6 altı silindirli motora sahip yüksek 
performanslı aktarma organları, 6 vi-
tesli otomatik şanzımanla mükemmel 
bir uyum içinde çalışıyor. Bu da aracın 
özellikle dik yokuşlar ve dar virajlar 
içeren zorlu yolların üstesinden kolay-
ca gelmesini sağlıyor. Ultra modern iç 
mekân da yolcularına dinlendirici bir 
yolculuk ortamı sunuyor.
Binden fazla MAN Lion's City E 

otobüsü sipariş edildi 
Başarıları ile öne çıkan MAN Lion's 

City E hakkında son zamanlarda çok 
şey yazıldı. MAN Lion's City E, ge-
çen yılın Mayıs ayında sadece kendi 
güç kaynağıyla Münih'ten İrlanda'nın 
Limerick kentinde düzenlenen ulus-
lararası Bus Euro Test’ine kadar tüm 
yolu kat etti. Yolculuk boyunca, sekiz 
ülkeden geçti ve yaklaşık 2 bin 500 ki-
lometre yol yaptı. Alpler'den, otoyol-
lardan, dar sokaklardan geçti ve hatta 
Atlantik'i aşan bir feribotu kullandı.

Jüri, özellikle aracın "çığır açan 
tasarımına, yüksek düzey konforu-

na ve çok sessiz iç mekânına" övgü 
yağdırdı. En üst düzey güvenlik su-
nan aracın sürücü kabini, piyasadaki 
en iyi kabinlerden bir tanesi oldu. 
Tamamen elektrikli otobüs, Avru-
pa yolculuğunda toplamda bin 764 
kilowatt/saat enerji kullandı ve yak-
laşık yüzde 21'lik etkileyici bir re-
küperasyon (enerjinin, potansiyelin 
geri kazanımı) oranı elde etti. Ara-
cın uzun günlük menzili ise, herhan-
gi bir noktada bataryayı şarj etmek 

için durmasına gerek bırakmadı.
2020'de satışların başlamasından 

bu yana, Avrupa'daki MAN müş-
terileri, daha şimdiden 1.000'in 
üzerinde tam elektrikli MAN Lion's 
City E otobüs siparişi verdi. Barselo-
na, Hamburg, Kopenhag, Malmö ve 
Zürih gibi Avrupa şehirlerinde zaten 
yollarda olan MAN Lion's City E, 
çok yakında daha birçok şehrin so-
kaklarını sıfır emisyonlu yolculukla 
tanıştırmaya hazırlanıyor.

#İstediğinGibiSendeo

Satanı da Alanı da Memnun Eden
Bambaşka Bir Teslimat Hizmeti

MAN Otobüslerinden Başarı Üçlemesi

MAN, sektördeki bütün markalar arasında bir 
ilki başararak, Avrupa’nın en büyük otobüs 
ödüllerini üst üste üçüncü kez kazandı.
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dördüncü olarak Martin van 
den Brink ve oğlu Mitchel 
tarafından da harika sonuçlar 
sağlandı. Bu sene düzenlenen 
Dakar, hatırladığım en zorlu 
ve pek çok sürprizle dolu ya-
rışlardan biriydi. Allison tam 
otomatik şanzıman donanımı 
sayesinde ekipler, en zorlu 
arazilerde tam hızda ve te-
kerleklere tam güç aktararak 

etkileşim yaratan deneyimler 
sunmamıza imkan sağlayaca-
ğına inanıyoruz.”

2022 yılında 14 yarış kaza-
nan ve üreticiler şampiyona-
sında ikinci olan Pata Yamaha 
Prometeon WorldSBK katego-
rinin en iyi takımları arasında 
yer alıyor. Bu sezon iki resmi 
Yamaha R1 WorldSBK moto-
sikletle üç yıldır takım arkadaşı 
olan İtalyan Andrea Locatelli 
ile 2021 WorldSBK Şampi-
yonu ve 2022 ikincisi Toprak 
Razgatlıoğlu yarışacak.

yüzde 135, yurt dışı satışımız 
ise yüzde 111 oranında artış 
gösterdi. İhracatımızın ciro 
içindeki payı 364 milyon do-
lar (6,11 milyar TL) olurken, 

TEAM De Rooy, Allison 
donanımlı aracıyla dünya-
nın en zorlu motor sporları 
yarışı olan Dakar Rallisi'nin 
kamyon etabını kazandı. Bu 
yıl 45’incisi düzenlenen yarış, 
aşırı sıcak ve zorlayıcı arazi 
koşullarında tamamlandı. 
Dakar 2023, 31 Aralık'ta Kı-
zıldeniz kıyılarında başladı 
ve Suudi Arabistan'ı geçti. 
Basra Körfezi'nin kumlarında 
Dammam'da sona erdi. 2023 
Dakar Rallisi, 4 bin 706 km'si 
süreli olan özel aşamalı etap-
lar dahil toplam 8 bin 549 
kilometrelik bir rotada ger-
çekleştirildi. 

2023 Dakar Rallisi'nde ya-
rışan yaklaşık 25 kamyon ve 
ilk 10 sırada yer alan kamyon-
lar, çoğu Allison 4000 Serisi™ 
olan Allison tam otomatik 
şanzımanları kullanıyordu. 
Orta ve ağır hizmet tipi ticari 
araçlar için tasarlanan 4000 
Serisi, dünya genelinde ağır 

PROMETEON Tyre Gro-
up, 2023 FIM Superbike 
Dünya Şampiyonası’nda yarı-
şan Pata Yamaha Prometeon 
WorldSBK takımının yeni 
ortak isim sponsoru oldu. 

Endüstriyel ve ticari lastik 
sektörünün global oyuncusu 
Prometeon sponsorluk kap-
samında; yeni bir görselin 
tasarlandığı motosikletler, 
pilotların yarış kıyafetleri, 
donanımları pistlere taşıyan 
kamyonlar ve takımların tüm 
resmi iletişimlerinde marka 
logosuyla yer alacak. 

Prometeon Tyre Gro-
up Genel Müdürü Roberto 
Righi konuyla ilgili şunla-

AKO Grup bünyesinde faali-
yet gösteren Petlas, sürdürüle-
bilir büyüme anlayışıyla çalış-
malarını sürdürüyor. Petlas’ın 
2022 verileri, yeni yatırımla-
rını ve 2023 hedeflerini pay-
laşan Petlas Genel Müdürü 
Hakan Yalnız, yeni fabrika, 
enerji, tesis ve ekipman yatı-
rımları ve sürdürülebilirlik 
hedefleri hakkında bilgi ver-
di. Petlas’ın başarılı strateji-
leri sonucunda 2022’yi hem 
yurt içinde hem de ihracatta 
artışla kapattıklarını belirten 

inşaat, atık toplama, itfaiye ve 
acil durum araçları ile askeri 
ve savunma araçları tarafından 
yaygın olarak kullanılıyor.

Team De Rooy Takım Kap-
tanı Gerard De Rooy yaptığı 
açıklamada; “Amacımız, bu 
Dakar yarışını kazanmaktı 
ve başardık. Janus, Marcel ve 
Darek'in ralliyi kazanmasının 
yanı sıra sırasıyla üçüncü ve 

rı söyledi, “Resmi Yamaha 
WorldSBK takımının ortak 
isim sponsorluğu için im-
zaladığımız bu sözleşme, 
seri üretim motosikletlerin 
yarıştığı dünya şampiyona-
sını desteklemek amacıyla 
Prometeon’un 2022 yılında 
resmi sponsorluk ile başla-
yan taahhüdünün doğal ev-
rimini yansıtıyor. WorldSBK 
ile inovasyon, teknoloji ve 
maksimum performans ara-
yışı konusunda aynı değerleri 
paylaşıyoruz. Bu iş birliğinin 
kurumsal markamızın görü-
nürlüğünü daha da artıraca-
ğına, iş ortaklarımıza ve müş-
terilerimize daha da özel ve 

Hakan Yalnız, “2022 yılsonu 
itibarıyla Petlas, cirosal ola-
rak yüzde 124’lük artışla 13 
milyar 369 milyon TL gelir 
elde etti. Yurt içi satışımız 

duyuyor. Ayrıca, Hollanda'da-
ki Drive Line Systems (DLS) 
ve Çek Cumhuriyeti'ndeki 
NIMDA dahil olmak üzere 
Allison Yetkili Distribütörle-
ri, yıllar boyunca Dakar Ral-
lisi takımlarıyla yakın iş bir-
liği yaparak başarıda önemli 
bir rol oynuyor. Dakar, en 
zorlu motor sporları rallisi. 
Dakar’da Allison tam otoma-
tik şanzımanlar, dik yokuşlar, 
kum tepeleri ve yumuşak ze-
min dahil olmak üzere çeşitli 
zorlu koşullarda üstün perfor-
mans gösterme yeteneklerini 
bir kez daha kanıtladı” açıkla-
masında bulundu. 

Allison tam otomatik 
şanzımanlar, motor sporları 
yarışlarının zorlu taleplerini 
karşılamak için ideal tahrik 
çözümü olmalarını sağla-
yan çeşitli özellikler taşıyor. 
Allison’ın patentli tork kon-
vertörü, özellikle yumuşak 
zeminli ve çamurlu arazide 

alan, 2021 WorldSBK Şam-
piyonu Türk pilot Toprak 
Razgatlıoğlu’nun da sponsor-
luğunu üstleniyor.

Avustralya’nın Phillip 
Adası’nda 24 Şubat’ta başla-
yacak şampiyona, dünyanın 
farklı yerlerinde düzenlene-
cek 12 etaptan sonra sonba-
harda sona erecek. Yarışlar 

milyon dolarlık yatırım yaptık. 
Uçak sanayi ile ilgili test maki-
neleri ve yeni üretim makinele-
rine yatırım yaptık. Bu yıl için 
ise 60 milyon dolarlık yatırım 
hedefimiz var. Bu yatırımlar 
enerji, bina, tesis ve ekipman 
yatırımlarını kapsıyor. Sadece 
enerji için öngördüğümüz ya-
tırım tutarı ise 19 milyon do-
lar” şeklinde konuştu. 

Petlas’ın Kırşehir’de hayata 
geçireceği yeni fabrikası hak-
kında da bilgi veren Hakan 
Yalnız, “Yeni fabrikamız için 

daha hızlı ivmelenme ve daha 
yüksek manevra kabiliyeti i-
çin tekerleklere daha fazla güç 
sağlayarak motor torkunu so-
runsuz bir şekilde çoğaltıyor. 
Ayrıca Allison Kesintisiz Güç 
Teknolojisi™, manuel veya 
otomatikleştirilmiş manuel 
şanzımanlardaki (AMT'ler) 
vites geçişlerinde meydana 
gelen güç kesintilerini orta-
dan kaldırıyor. Allison şan-
zımanlar, yük, yol tutuşu ve 
eğimi hesaba katarak doğru 
zamanda otomatik olarak vi-
tes değiştirerek sorunsuz, tam 
güç vites geçişlerine olanak 
tanıyor. Bu teknoloji, aracın 
bileşenlerini koruyor ve sürü-
cü yorgunluğunu da azaltıyor. 
Sürücülerin vites değiştirmek 
zorunda kalmadan her saniye 
elleri direksiyonda ve gözleri 
yolda olarak sürüşe odakla-
nabilmeleri, ralli yarışlarında 
büyük önem taşıyor.

Endonezya ve Arjantin’in 
yanı sıra Avrupa’da İspanya, 
Hollanda, İngiltere, Çek 
Cumhuriyeti, Fransa ve Por-
tekiz gibi ülkelerde koşula-
cak. Şampiyonanın İtalya 
etabı ise 2-4 Haziran hafta 
sonu Misano World Circuit 
“Marco Simoncelli” pistin-
de gerçekleşecek. 

toplam 360 milyon dolarlık 
bir yatırım tutarı öngörüyoruz. 
Petlas’ın mevcutta yıllık üretim 
kapasitesi 240 bin ton ve yeni 
fabrika yatırımıyla yıllık üretim 
kapasitemizin 100 bin ton ilave 
ile 340 bin tona ulaşmasını he-
defliyoruz. Bin 850 kişiye istih-
dam yaratacak bu fabrika yatırı-
mımızda çalışmalar tüm hızıyla 
sürüyor” ifadelerini kullandı. 

sürüş yapabildi” diye belirtti. 
Allison Transmission Av-

rupa, Orta Doğu ve Afrika 
Pazarlama Direktörü Sjoerd 
Vos ise konuyla ilgili olarak; 
“Allison, Dakar yarış takım-
larına üstün güvenilirlik, ma-
nevra kabiliyeti, ivmelenme 
ve endüstri lideri performans 
sağlayan sağlam tam otomatik 
şanzımanlar sunmaktan gurur 

Prometeon, Yamaha’nın 
resmi WorldSBK takımının 
ortak isim sponsoru olması-
nın yanı sıra 2022 sezonun-
dan bu yana FIM Superbike 
Dünya Şampiyonası resmi 
sponsorluğu başta olmak 
üzere Superbike dünyasında 
farklı iş birlikleri de yapı-
yor. Grup bugüne dek 156 
yarışta 82 defa WorldSBK 
podyumuna çıkan, 32 yarışı 
birincilikle bitiren, 26 kere 
en hızlı tur zamanına imza 
atan ve 8 kez pole pozisyonu 

2023 için de hedef büyüttük; 
yeni dönemde ihracatta ciro 
öngörümüz 400 milyon do-
lar” ifadelerini kullandı. 
2023’te 60 milyon dolarlık 

yatırım hedefliyor
Petlas’ın 2022’de 47 mil-

yon dolarlık yatırım yaptığına 
dikkat çeken Hakan Yalnız, 
“Petlas, AKO Grup tarafından 
satın alındığı 2005 yılından bu 
yana 17 yılda 630 milyon dolar 
(yıllık ortalama 37 milyon do-
lar) düzeyinde yatırım gerçek-
leştirdik. Yalnızca geçen yıl 47 

Allison Şanzıman Donanımlı Ralli 
Kamyonu Dakar 2023 Yarışını Kazandı

Dakar Rallisi’nin ilk 10 
sıralamada yer alan 
yarış kamyonları, Allison 
tam otomatik şanzıman 
donanımlı. 

Prometeon'dan Yamaha'ya Destek

Petlas'tan 360 Milyon Dolarlık Fabrika Yatırımı

Prometeon markası, Yamaha’nın resmi WorldSBK 
takım motosikletlerinde, pilotların kıyafetlerinde ve 
malzemeleri pistlere taşıyan kamyonlarda yer alacak.

2023’te 360 milyon 
dolarlık yeni fabrika 
yatırımı için harekete ge-
çen Petlas, bu hamleyle 
üretim kapasitesini yıllık 
340 bin tona çıkaracak. 
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1 Aralık itibarıyla ülkemiz gene-
linde başlayan zorunlu kış lastiği 
uygulaması 1 Nisan 2023’e kadar 
devam ediyor. Ulaştırma ve Altya-
pı Bakanlığı kararıyla şehirlerarası 
karayollarında yolcu ve eşya taşıyan 
tüm araçları kapsayan zorunlulu-
ğun il sınırları içerisinde uygulanıp 
uygulanmayacağı veya nasıl uygu-
lanacağı ortalama yerel sıcaklıklar 
dikkate alınarak ilgili valiliklerce 
belirleniyor.

Ancak küresel iklim krizi nede-
niyle sıcaklıklarda yaşanabilen ani 
değişimler ve ülkemizin geniş bir 
coğrafyada bulunması bazen sü-
rücülerin kafasını karıştırabiliyor. 
Bazı sürücülerin hala uygulamayı 
sorguladığına dikkat çeken LASİD 
Genel Sekreteri Erdal Kurt, çok sık 
sorulan sorulara açıklık getirdi.

“Kış lastiği; 7 derece altındaki 
sıcaklıklarda, kış koşullarında sert-
leşmeyerek yere tutunma özelliğini 
korur ve ıslak, çamurlu veya karlı 
yüzeylerde sürüş emniyetini artı-
rır. Bu özellikleri nedeniyle hava ve 
yol şartlarından kaynaklanabilecek 
olası risklere karşı ortak trafiğin 
güvenli ve akıcı olmasına katkı sağ-
lar” sözleriyle ortak trafiğin akıcı ve 
güvenli seyretmesi için kış lastiğinin 
önemine dikkat çeken Kurt, şunları 
kaydetti: ‘’Kış lastiğinin önemini 
ve uygulamanın gerekliliğini artık 
neredeyse hepimiz biliyoruz. Top-
lumda yaygın bir farkındalık oluştu 
evet. Fakat hala bunu sorgulayanlar 
var. Sadece cezadan kurtulmak için 
kış lastiği takanlar var. Veya kış lasti-
ği için yapacağı harcamayı hesapla-
yanlar var. Veya kış lastiğini hala kar 
lastiği sananlar, kış lastiği takmak 
için kar yağmasını bekleyenler var.” 

Erdal Kurt sözlerini şöyle sürdür-
dü: ‘’Oysa bazen düşünmek veya 
sorgulamak yerine sadece farkın-
dalıkla hareket etmek, bazen sade-
ce doğru olanı yapmak gerekir. Kış 
mevsiminde ne yapıyoruz; hava du-
rumuna göre şemsiyemizi alıyoruz, 
botumuzu giyiyoruz öyle değil mi? 
Peki neden konu kış lastiği olunca 
hala durup düşünüyoruz? Vatandaş 
ister istemez, ‘çok pahalı, lastik mi 
değiştireceğim’ diyerek kış lastiğini 
sorguluyor. Oysa fiyatı sorgulamak 
yerine, sakince bakmalı, hayatımız-
dan daha değerli bir şey olmadığını 
fark etmeliyiz. Kış lastiği için yapa-
cağınız zorunlu masrafı düşünmek 
yerine canınızı düşünün, aracınız-
daki sevdiklerinizin ve trafikteki 
başka insanların hayatlarını düşü-
nün. Her bütçeye hitap edebilecek 
lastik çeşitleri var, aracınız için en 
uygununu alıp taktığınızda hepi-
mizin sorumluluğu olan güvenli bir 
trafik için üzerinize düşeni yerine 
getirmiş olursunuz.’’

“Sadece iki lastiğe taksam 
yeterli olur mu?”

LASİD Genel Sekreteri Erdal 
Kurt, sıkça sorulan ‘’Dört lastiğe 
birden kış lastiği takmalı mıyım? 

İkisine taksam yeterli olur mu’’ so-
rularına ise şu yanıtı verdi: “Montu-
nuzu sadece tek kolunuza giyer mi-
siniz? Veya botunuzu tek ayağınıza? 
Elbette yanıtınız hayır olacaktır. 
Aracın tüm lastiklerinin kış lastiği 
olması gerekir, çünkü aracın en kısa 
mesafede durması hareket edebil-

mesinden daha önemlidir. İyi bir 
fren performansı ve kararlılık için 
4 tekerlekte de Kış Lastiği şarttır. 
Ayrıca önemle altını çizelim; araçta 
sadece 2 lastiğin kış lastiği olması, 
ani frenleme ve viraj alma gibi ma-
nevralar sırasında aracın kontrolü-
nü zorlaştırır.”

Experience Connectivity

May 9–12, 2023
Messe München

transportlogistic.de

Get your ticket now!
transportlogistic.de/tickets

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği LASİD, 1 Aralık’tan 
bu yana devam eden zorunlu kış lastiği uygulamasına dair va-
tandaşların sıklıkla merak edip sorduğu sorulara açıklık getirdi. 

LASİD: “Kış Lastiği Kış Koşullarında Doğru Lastiktir”
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rını belirten Ambarella Baş-
kanı ve CEO'su Fermi Wang, 
"Samsung'un kanıtlanmış 
otomotiv proses teknolojisi, 
ADAS ve L2+ aracılığıyla L4 
otonom araçlara yapay zeka 

e-308 SW, e-408, e-3008 ve 
e-5008, bu 5 modeli oluştu-
racak. Elektrikli 308 ve 308 
SW, 115 kW (156 hp) güç 
üreten ve 400 km’nin üze-
rinde menzile (Wltp dön-
güsü) sahip yeni bir elektro-
motorla yollara çıkacak. Bu 
model, ortalama 12,7 kWsa 
enerji tüketimi ve segmen-
tin en iyi verimlilik seviyesi 
ile çok iddialı bir seçenek 
olarak öne çıkıyor.

SAMSUNG, çip alanında 
bir adım daha atıyor. Şirket, 
yaptığı açıklamada ABD’li 
yapay zeka çip firması Am-
barella için otomobillerin 
kendi kendine sürüşünü 
destekleyen bir çip üretece-
ğini duyurdu. Şirket, bu du-
rumun sürücüsüz arabaları 
dönüştürmeye yardımcı ola-
cağını söyledi.

Otonom araçlar için geliş-
miş sürücü yardım sistemle-
rinde (ADAS) yol planlama, 
derin sensör füzyonu, bilgisa-
yar görüşü, 4D görüntüleme 
radarı için kullanılan sinirsel 
vektör ve genel vektör işleme 
özelliğine sahip. Çip, ARM 
Cortex A78AE ve R52 CPU 
çekirdekleri, otomotiv sını-

PEUGEOT, E-Lion Projesi 
kapsamında gerçekleştirdiği 
E-Lion Günü’nde markanın 
elektrikliye geçiş yolundaki 
iddialı hedeflerini ve strate-
jilerini açıkladı. 2023 yılın-
da Peugeot ürün gamındaki 
her model elektrik destekli 
olacakken, 2025 yılında mar-
kanın tüm modellerinde ta-
mamen elektrikli bir ürün se-
çeneği bulunacak. 2030 yılına 
gelindiğindeyse Avrupa’da 
satılan Peugeot modellerinin 
tamamının tamamen elekt-
rikli olması planlanıyor.

Peugeot’nun elektrikliye 
geçiş yaklaşımı, E-Lion Pro-
jesi adıyla tanıtıldı. Değişen 
dünyanın ihtiyaçlarına iyi 
araştırılmış bir yanıt niteli-
ğinde olan Peugeot E-Lion 
Projesi, gelecek nesil Peuge-
ot modellerinde bu ihtiyaç-
ları karşılamak için yol gös-

fı GPU, donanım güvenlik 
modülü, kamera girişlerini 
işlemek için gelişmiş ISP ve 
optik akış motoru içeriyor.

Ambarella ve Sam-
sung işbirliği ile birinci 
sınıf 5nm teknolojisini 
yeni CV3-AD685 çipini ge-
tirmekten heyecan duydukla-

terici olacak. E-Lion Projesi 
sadece elektrikliye geçişten 
ibaret değil, 5 temele dayalı, 
360 derece bütünsel bir pro-
je yaklaşımı.

Peugeot 2 yıl içinde 
5 yeni elektrikli araç 

pazara sunacak
Önümüzdeki 2 yıl boyun-

ca 5 yeni Peugeot modelinin 
lansmanı gerçekleştirilecek. 
e-308 ile beraber Avrupa’nın 
ilk elektrikli station modeli 

modelinin bu başarısında 
modelin tüm versiyonların-
da standart olarak sunulan 
MG Pilot Teknolojik Sürüş 
Desteği’nin değerli bir rolü 
var. HS ve ZS EV modelle-
rinden sonra MG4 de mar-

kanın güvenlikten 5 yıldızlı 
ailesine dahil oldu. C seg-
mentindeki ilk yüzde 100 
elektrikli Crossover’ı MG4 
Electric, marka için büyüme 
stratejisinde yeni bir kilo-
metre taşını temsil ediyor. 

Dünyada birçok ülkede 
geniş ürün gamı sayesinde 
her zevke ve ihtiyaca aynı 
anda hitap edebilen kök-
lü otomobil markası MG 
(Morris Garages), başarıla-
rına bir yenisini daha ekledi. 
MG4 Electric, 2022 yılında, 
çocuk ve yetişkin yolcuların 
güvenliği, yayaların korun-
ması ve araç güvenlik des-

tek fonksiyonlarının test 
edildiği zorlu testler sonu-
cunda, tam başarı ile Euro 
NCAP’ten 5 yıldız kazan-
dı. Bu başarının en büyük 
nedeni olan MG Pilot tek-
nolojik sürüş destek sistemi 
tüm MG4’lerde standart 
olarak sunuluyor. 

MG4 Electric’in dina-
mik tasarımı, Londra’daki 
Advanced Design Studio 
ve yine İngiltere’nin baş-
kentinde bulunan Royal 
College of Art’ın ortak ça-
lışmalarıyla geliştirildi. Ye-
nilikçi “One Pack” batarya, 
MG4 Electric’in dinamik 

görünümünün temelini o-
luşturuyor. Hücrelerinin ya-
tay yerleşimi ile sadece 110 
mm yüksekliğe sahip olan 
One Pack batarya, sınıfının 
en ince bataryası ve bir içe-
cek kutusundan bile daha 
alçak. İnce batarya sayesin-
de araç yüksekliği artırılma-
dan daha fazla iç hacim el-

MG4 Electric ile Euro 
NCAP’e ilk kez Mo-
düler Ölçeklenebilir 
Platformu bulunan bir 
MG modeli katılmış 
ve başarısını kanıtla-
mış oldu. MG4 Electric 

de ediliyor. Batarya aynı 
zamanda MG’nin elekt-
rikli araçlar için yarattı-
ğı MSP platformunun 
bir parçası. Mimarinin 
akıllı ve modüler yapısı, 
esneklik, alan kullanımı, 
güvenlik ve sürüş dene-
yimi açısından birçok 
avantaj sunuyor. 

tiv yapay zeka merkezi etki a-
lanı denetleyicileri CV3-AD 
ailesini temel alıyor. Yeni çip, 
Ambarella’nın önceki çipi 
olan CV2’ye kıyasla 20 kat 
daha hızlı olan ve sinir ağı 

geçirebiliyor. Aynı zaman-
da şehir içi sürüşlerinde sıfır 
emisyon modunda sürüş yap-
ma olanağı da sağlanıyor.

Yeni nesil C-Suv
Peugeot e-3008, 2023’ün 

ikinci yarısında tanıtılacak, 
çift motor dahil olmak üze-
re 3 elektrikli güç-aktarma 
sistemiyle menzili 700 km’ye 
kadar ulaşacak. e-3008, ileri 
teknoloji ürünü STLA Orta 
Boy platformuyla pazara su-
nulan ilk otomobil olacak. 
Modelin hemen ardından e-
5008 de tanıtılacak.

Peugeot’nun yeni 
BEV-by-design serisi

Peugeot E-Lion Proje-
si’ndeki ürün tasarımı ve 
teknolojik yenilikler, 2038 
yılına kadar net 0 karbon ol-
ma hedefinde çok önemli bir 
rol oynayacak. Peugeot’nun 
yeni BEV-by-design serisi, 

işleme yeteneğine sahip yeni 
nesil CVflow yapay zeka mo-
torunu temel alıyor.

Samsung Electronics'in 
Başkan Yardımcısı ve Fo-
undry Kurumsal Planlama 
Başkanı Sang-Pil Sim, "Sam-
sung, benzeri görülmemiş 
ADAS ve görsel işlemci per-
formansı için otomotiv uy-
gulamalarına 5nm EUV Fin-
FET teknolojisini getiriyor. 
Otomotiv tedarikçilerinin de 
bu teknolojiyi benimseme-
siyle birlikte, diğer otomotiv 
şirketlerinin de Samsung'un 
5nm sürecinde üretilen Am-
barella CV3-AD SoC ürün 
ailesini kullanmayı düşüne-
ceklerine inanıyoruz" şeklin-
de konuştu.

Stellantis teknoloji platform-
ları tarafından desteklenecek 
ve gelecekteki tasarımların 
geliştirilmesi için heyecan ve-
rici bir temel sağlayacak. Yeni 
gövde orantıları aracın genel 
oranlarını yeniden tasarla-
mak için daha fazla esneklik 
ve özgürlük sağlayacak. Ta-
mamen yeni bir tasarım di-
liyle yeni açılar yakalanacak. 
İç mekan ve işlevleri yeniden 
yorumlanarak yeni hacimler 
oluşturulacak. Araç kontrol-
lerinde “Yeni Jestler” kullanı-
larak yeni dönemde yenilikler 
hayatımıza girecek. Örneğin; 
elektronik direksiyon, aracı 
kontrol etmenin tamamen 
yeni yollarını sağlayacak. 
Hypersquare ve 2026’dan iti-
baren pazara sunulacak olan 
tamamen yeni bir HMI ile 
yeni nesil akıllı i-Cockpit ta-
sarımına olanak sağlanacak.

hızlandırma, sistem enteg-
rasyonu ve güç verimliliğinde 
yeni seviyeler getirmemize 
olanak tanıyor" dedi.

Ambarella’nın CV3-
AD685 çipi, şirketin otomo-

Yeni hibrit teknolojisi
Peugeot, Mhev 48V ile 

yeni hibrit teknolojisini de 
tanıtıyor. Marka bu yıl, 208, 
2008, 308, 3008, 5008 ve 408 
modelleri ile bu alana iddia-
lı bir giriş yapacak. Peugeot 
Hybrid 48V sistem; yeni nesil 
100 hp veya 136 hp PureTech 
benzinli motor, elektromotor 
(21 kW) ve benzersiz 6 vitesli 
elektrikli çift kavramalı şanzı-
mandan (E-DCS6) oluşuyor. 
Sürüş sırasında şarj olan bir 
batarya sayesinde, bu tekno-
loji daha yüksek alt devir tor-
ku ve yakıt tüketiminde yüz-
de 15 azalma sağlıyor (3008 
modelinde 126 gr CO2/km 
itibariyle). Böylece hibrit 
sistemle donatılan bir C seg-
menti SUV, şehir içi sürüşle-
rinde zamanın yüzde 50’sin-
den fazlasını sıfır emisyonlu, 
tamamen elektrik modunda 

Samsung Sürücüsüz Arabalar İçin Çip Üretecek
Samsung, yapay zeka 
çip firması Ambarella 
için otomobillerin kendi 
kendine sürüşünü 
destekleyen 5 nanometre 
(5nm) çip üreteceğini 
duyurdu. Şirket ayrıca 
bu durumun sürücüsüz 
arabaları dönüştürmeye 
yardımcı olacağı bilgisini 
aktardı.

Peugeot 2030'da Avrupa'da Tamamen Elektrikli Olacak

MG4 Electric Euro NCAP’ten 5 Yıldız Aldı
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ILK kez elektrikli araç satın alanların 
yüzde 52’si, pandemi sürecinde yap-
tıkları aramalarda ulaştıkları bir mar-
kanın web sitesinde yer alan elektrikli 
araçların öneminin arttığı bilgisi sa-
tın alma kararlarını etkilediğini be-
lirtti . Ek bir araştırma, otomobil 
satın almaya niyetlenenlerin yüzde 
89’unun yaşanan çip krizinin farkın-
da olduğunu ve bunun satın alma 
kararlarını etkilediğini ortaya koydu.

Küresel Medya Platformu Teads, 
Kantar ile otomotiv sektöründe or-
tak yürüttüğü araştırmanın sonuç-
larını yayınladı. Dünya genelinde 
gerçekleştirilen araştırma, yalnızca 
birkaç markanın elektrikli araçlarla 
(EV) hali hazırda güçlü bir ilişkiye 
sahip olduğunu ve katılımcıların 
neredeyse yüzde 40’ının elektrikli 
araçların tüm avantajlarından ha-
berdar olmadıklarını, bu nedenle 
hala eğitime ihtiyaç duyduklarını 
ortaya koydu.

Tüketicilerle bağlantı kurmak ve 
tüketicileri elektrikli araçlar konusun-
da daha fazla eğitmek, elektrikli araç-
ların geleceği için büyük önem taşıyor.

Teads platformunda, yaşanan 
çip sıkıntısının tüketicilerin satın 
alımları üzerindeki etkisine yöne-
lik olarak otomobil satın almayı 
planlayanlar arasında yapılan ek 
anket çalışması, tedarik sorunla-
rının satın alma kararlarını ciddi 
şekilde etkilediğini ortaya koydu. 
Önümüzdeki altı ay ve iki yıl için-
de otomobil satın almayı planlayan 
tüketicilerin yüzde 89’u yaşanan çip 
sıkıntısından haberdar. Avrupa’daki 
kullanıcıların yüzde 31’i yaşanan 
çip sıkıntısının otomobil satın alma 
planlarını etkileyeceğini belirtiyor. 
Yüzde 14’lük bir kesim ikinci el o-
tomobile yöneleceğini, yüzde 9’luk 
bir kesim ise elinde otomobil mev-
cut olan markaları tercih edeceğini 
belirtiyor. Katılımcıların yüzde 5’i 
otomobil satın alma planlarını erte-
leyeceğini belirtiyor. Diğer taraftan 
tüketiciler daha fazla beklemeleri 
durumunda fiyatların azalacağını 
düşünüyor. Dünya genelinde tü-
keticilerin yüzde 31’i, Avrupa’daki 
tüketicilerin yüzde 34’ü otomobil 
alım planlarını ertelemeleri duru-
munda daha uygun fiyata otomobil 
alacaklarını düşünüyor.

Elektrikli araçlarla ilgilenen kul-
lanıcılar (yüzde 76), standart fosil 
yakıtlı otomobil arayanlara (yüzde 
56) kıyasla en son teknolojilere da-
ha meraklı olduklarından elektrikli 
araç kampanyalarında teknolojiye 
yönelik kanallara daha yüksek oran-
da yer vermek büyük önem taşıyor.

Teads Insights International 
Başkan Yardımcısı Ioanna Stagia, 
“Araştırmamız, konu otomobil satın 
alma olduğunda tüketicilerin çev-

re bilincine sahip tutumlara doğru 
önemli oranda kaydıklarını göste-
riyor. Araştırmamızın net olarak 
ortaya koyduğu en önemli nokta ise 
çevrimiçi kanalların farkındalıktan 
satın almaya kadar uzanan tüketici 
yolculuğunu yönlendirmede gide-

rek daha önemli hale geldiği. Oto-
mobil üreticilerinin yaşadıkları zor 
zamanlardan başarıyı en üst düze-
ye çıkarmaları için 2022 yılındaki 
kampanyalarını bu iki temel anlayış 
üzerine kurmaları ve planlamaları 
gerekiyor” dedi.

15-17 Kasım 2023
Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi
İstanbul

Organizasyon EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti.

www.logitrans.istanbul
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EV Sahiplerinin
Yüzde 22’si Araçlarının 
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sorumluluk projesini hayata 
geçirmeye karar verdik. İstih-
damın sürekliliğini sağlamak, 
açığa çıkacak işgücünü ve o 
bölgelerde oluşacak istihdam 
ihtiyacını desteklemek için 
stratejik iş ortaklarımızla ye-
ni programlar da gerçekleş-
tireceğiz. Yaşadığımız büyük 
afet, tüm Türkiye’yi büyük 
bir yasa boğdu. Ancak top-
lum olarak gösterilen daya-
nışma ve yardımlaşma örneği 
acıları biraz olsun hafifletti ve 
yarınlara umut ile bakmamı-
za vesile oldu.”

Karaca Pro-Forwarder 
Eğitim Programı hakkında 

Teknoloji olarak karşımıza 
çıkıyor. Yine bu dönemde yer 
alan “Dijital Finans” ise ra-
dara yeni giren başlık olarak 
dikkat çekiyor.

Sürdürülebilirlik 
teknolojilerine “dev”lerin 

yatırımı büyüyor
Günümüzün en önemli 

meselelerinden biri olan ik-
lim krizi ve sürdürülebilirlik 
konusu da 2023 Teknoloji 
Raporu’nun öne çıkan baş-
lıkları arasında yer alıyor. İk-
lim teknolojisi girişimlerine 
dikkat çeken raporda, 3 binin 
üzerinde iklim teknolojisi gi-
rişimi bulunduğu ve 2013’ten 
2021’in ilk yarısına kadar bu 
alana 222 milyar dolar yatı-
rım yapıldığı belirtiliyor.

İklim teknolojileri alanın-
da unicorn girişim sayısının 
da 78’e yükseldiği aktarılan 
raporun bu konuyla ilgili 
paylaştığı dikkat çeken bilgi 
ise, büyük şirketlerin karbon 
toplama, sera gazı salınımını 
takip etme ve yenilenebilir 
enerji gibi alanlara yaptığı 

DIJITAL taşımacılık plat-
formu Diginak, depremden 
etkilenen bölgelerde çalışan 
ve deprem dolayısı ile ya-
şadıkları şehri terk etmek 
zorunda kalan lojistik pro-
fesyonellerine destek olmak 
üzere “Sıfırdan Başlayalım” 
sosyal sorumluluk projesini 
hayata geçirdi. Sürdürebi-
lirlik anlayışı çerçevesinde 
depremzedelerin yaralarını 
sarmayı hedefleyen Diginak, 
işini kaybeden lojistik sek-
törü profesyonellerine “Pro-
Forwarder Eğitim Programı 
ile Kendi lojistik işinin sahibi 
ol” çağrısında bulunuyor. 

Türkiye’yi yasa boğan dep-
rem sonrasında depremzede-
ler için herkes dört koldan se-
ferberliği sürdüğünü belirten 
Diginak CEO’su Oğuzhan 
Karaca, "Hayatta kalmayı 
başaran ancak evlerinden ve 
işlerinden olan depremzede-
lerin en kısa sürede normal 
yaşamlarına dönebilmeleri 
için destek olmalıyız. Yar-
dımlar dışında iş dünyası 
olarak üzerimize bir görev 
daha düşüyor; sürdürülebilir 
politikalar ve projeler geliş-
tirmek!” dedi. 

Dayanışmanın sürekliliği-

2023 Teknoloji Raporu’nda 
2080 yılına kadar öngörülen 
teknolojik gelişmeleri kapsa-
mına alan Teknoloji Radarı 
bölümünde 2025’e kadar 
olan dönemde Yapay Zeka İş 
Arkadaşları, Uç Yapay Zeka, 
5G, Sürdürülebilirlik ve Çev-
re ile İzleme Teknolojileri 
konuları öne çıkıyor. Önceki 
yıllarda Teknoloji Radarı’na 
giren “Yapay Zeka İş Arka-
daşları” konusu 2023 rada-
rında daha erken bir tarih 
skalasına taşındı.

Teknoloji Radarı’nda yer 
alan bilgiye göre, son iki yıl 
içerisinde yaşanan gelişmeler 

ne dikkat çeken Karaca sözle-
rine şöyle devam etti: “Birçok 
kişi, şirket ve kurum, deprem 
sonrası birlik beraberlik ve 
dayanışma ruhu ile yardım 
kampanyası düzenledi. Bu 
yardımların ulaştırılmasın-
da ise lojistikçiler sahada yer 
alarak adeta seferber oldular. 
Ancak, lojistik firmalarının 
sorumlulukları bununla sı-
nırlı değil. Sosyal sorumluk 
projeleri ile de hızla yaraların 
sarılmasını sağlamamız ge-
rekiyor. Diginak bünyesinde 
oluşturduğumuz afet son-
rası dayanışma grubumu ile 
“Sıfırdan Başlayalım” sosyal 

yapay zekanın pek çok iş için 
bireylere yardımcı olabilecek 
ve birçok işin tamamını üstle-
nebilecek bir çalışma arkadaşı 
olabileceğini gösteriyor. Bu 
noktada 2025’e kadar yapay 
zekanın yaygın bir iş arkadaşı 
olacağı öngörülüyor.

Dünya buna hazır mı? 
2025’ten itibaren dijital 
dünya daha da büyüyor
Teknoloji Radarı’nda 

2025’ten 2040’a kadar olan 
Geçiş Dönemi’nde ise Çalı-
şansız Organizasyonlar, Ya-
pay Zeka Meslek Uzmanları, 
Dijital Finans, Dijital Duyu 
Etkileşimi, Otonom Araçlar, 
Temel Gelir, Kuantum Yapay 
Zeka, Dijital İş Hayatı, Sanal 
Evrenler, Dijital Mülkiyet 
ve Hizmet Olarak Her Şey 
önemli gündem maddeleri 
arasında yer alıyor.

2040 sonrasını kapsayan 
Dijital Çağ’ın ana konuları 
Yapay Şirket, İnsansı Yapay 
Zeka, Artırılmış İnsan ve 
İnsan Ömrü, Dijital Gerçek-
lik ve Giyilebilir Görünmez 

ve mentorluğunun ardından 
kendi şahıs şirketlerini aça-
rak, yurtiçi kara yolu taşıma-
cılığı işinde 'Yük sahibi' ile 
doğru 'Taşımacıyı' buluştu-
rarak, taşımayı yönetir ve bu 
hizmetten ticari gelir elde 
eder hale getirmek istiyoruz.
Ücretsiz eğitim ve H1 yetki 

belgesi bedeli desteği 
Diginak | Dijital Nakliye 

olarak; eğitim programını 
başarılı derece ile tamamla-
yan katılımcılara; Ulaştırma 
bakanlığından alınacak “H1 
Yetki belgesi bedelinin karşı-
layarak güçlü bir destek suna-
cağız. Ardından işlerini yönet-
mek için taşımacılık yönetim 
yazılımını ücretsiz kullanım-
larına sunacağız ve işlerine 
başlayabilmeleri için gerekli 
olan bireysel nakliyeci navlun-
larını ödeyeceğiz. Bunun yanı 
sıra bu yolculukta sürekli yan-
larında kendilerine koçluk ve 
mentorluk yapacağız. İlerle-
me kaydeden katılımcılar için 
Diginak platformuna yeni üye 
olan müşterileri kendilerine 
atayarak cirolarına ve gelirleri-
ne destek olacağız.” 

“Bu projemiz ile kısa va-
dede depremden etkilenen 
lojistik profesyonellerine 

ifade ediliyor. Ayrıca insanın 
yapay zeka ile anlamlı bir iş 
birliği kurarak çalışma şeklini 
değiştirmeye başladığına dik-
kat çekiliyor.
Siber güvenlik faktörü top-

lumsal olarak da 
benimsenmeli

2023 Teknoloji Raporu’nda 
öne çıkan başlıklardan bir 
diğer ise siber güvenlik… 
Günümüzde özellikle enerji, 
sağlık, finans ve iletişim gibi 
kritik endüstrilere ve alt yapı-
lara ait, internet üzerinde var 
olan verilerin tehdit edilmesi 
durumlarıyla yoğun şekilde 
karşılaşılıyor.

Bu noktada siber güvenlik, 
geniş çaplı sistemleri, ağlar 
üzerindeki cihazları ve için-
de barındırdığı kritik verileri, 

bulundukları yerlerden her-
hangi bir ofise gitmeden 
bir bilgisayar ve cep telefo-
nu ile gelir elde etmeleri ve 
ayaklarının üzerinde dur-
malarına katkı sağlamak is-
tiyoruz” şeklinde konuşan 
Karaca sözlerine şöyle son 
verdi: “Orta ve uzun vade-
de lojistik profesyonellerin 
sektöre sahaya daha yakın 
olarak ve operasyonel bir şe-
kilde katkı sağlamalarını he-
defliyoruz. Eğitime katılmak 
isteyen adaylar başvurularını 
pro-forwarder@diginak.com 
mail adresine yapabilirler. Bu 
mailde bizimle özgeçmişleri-
ni, niyet mektuplarını ve dep-
remden etkilenildiğini gösterir 
beyanı paylaşmaları yeterlidir.”

saldırılardan korumak ve sal-
dırıların riskini azaltmak için 
teknolojileri, süreçleri, birey-
leri ve güvenlik kontrollerini 
kullanan çalışmaların ortak 
alanını oluşturuyor. Siber sal-
dırılardan etkilenen en büyük 
yapılar devletler oluyor.

Rapora göre, özellikle di-
jital çağda içerisinde hacmi 
genişleyen siber ortam, askeri 
alanda yapılan araştırmaları 
ve geliştirmeleri de kapsıyor. 
Bilgi ve İletişim Teknolojile-
ri bünyesinde siber güvenlik 
faktörünün toplumsal olarak 
benimsenmesi ve ön planda 
tutulmasının ülkede savunma 
sanayisinin siber güvenlik ü-
rün ve çözümlerinin gelişmesi 
bakımından fayda sağlayaca-
ğına dikkat çekiliyor.

ise şu bilgileri verdi: “Pro-
Forwarder eğitim programı 
yurtiçi karayolu taşımacılık 
işinde başarılı bir forwar-
der işletmesine sahip olmak 
için gereken teorik ve pratik 
bilginin sunulduğu bir iş ve 
meslek edindirme eğitim 
programıdır. Eğitim progra-
mımız öncelikle deprem böl-
gesinde evleri zarar görmüş, 
mevcut çalışma düzeni bo-
zulmuş Lojistik Profesyonel-
leri içindir! En az 3 yıl Lojis-
tik firmalarda Satış ve/veya 
Araç tedarik departmanla-
rında profesyonel olarak ça-
lışan ve kendi işini kurmak 
isteyen profesyoneller için 
tasarlanmıştır. Eğitim prog-
ramına katılan lojistik pro-
fesyonelleri eğitim programı 

yatırım… Buna göre Meta, 
Google, Apple, Facebook, 
Amazon ve Microsoft gibi 
şirketler iklim krizine yönelik 
inovatif çözümler geliştiriyor.

Yeni teknolojilere uyum 
sağlayabilenler için yeni 

meslekler doğacak
2023 Teknoloji Raporu’nda 

günümüzde hem kurumsal 
hem de son kullanıcı tarafın-
da yapay zeka ile desteklenen 
ürün ve hizmetlerin git gide 
yaygınlaştığı da belirtiliyor. 
Yapay zeka ile doğru iletişim 
kurabilecek, onun çalışma di-
namiklerinden ve dilinden an-
layan, doğru bağlamda doğru 
yönlendirmeleri yapabilecek 
pek çok farklı alanda bilgisi 
olan “generalist”ler, yapay ze-
kayı kullanarak yeni bir mes-
lek ve gelir elde etme fırsatı ya-
kalayabilecek gibi görünüyor.

Raporda, tarihte de olduğu 
gibi, teknolojik gelişmelere 
bağlı olarak kimi mesleklerin 
yok olacağı, yeni teknolojile-
re uyum sağlayabilenler için 
ise yeni mesleklerin doğacağı 

Diginak’dan Sıfırdan Başlayalım Projesi 

Diginak CEO’su 
Oğuzhan Karaca

Diginak, “Sıfırdan Başlayalım Projesi” ile depremden 
etkilenen lojistik sektörü profesyonellerinin 
yaralarını sarmayı hedefliyor.

Softtech’in her yıl alanında uzman isimlerin öngörüleriyle hazırladığı Teknoloji 
Raporu’nun altıncısı yayınlandı. Raporda yer alan Teknoloji Radarı’na göre; 
dijital dönüşüm hız kesmek bir yana dursun hayatlarımızda kapladığı hacmi 
giderek daha da büyütecek. 

2025’ten İtibaren Dijital Dünya Daha da Büyüyecek

Softtech Genel Müdürü
M. Bülent Özçengel
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YAPAY zekâ teknolojilerinin kul-
lanımı gün geçtikçe artarken, bu-
nun öncülerinden biri ise otomo-
tiv sektörü. Otomotiv ve ikinci el 
pazarında dijital dönüşüm, yapay 
zekanın yarattığı ivme ve faydalarla 
son sürat gerçekleşiyor. Geçtiğimiz 
sene Türkiye pazarına hızlı bir giriş 
yapan ve ikinci elde yenilikçi iş mo-
deliyle dengeleri değiştiren Carvak 
da yapay zekayı iş modelinde aktif 
ve etkin olarak kullanarak fark ya-
ratan bir marka. Carvak’ın CEO’su 
Mehmet Çelikol, yapay zekanın sek-
tördeki kullanımına dair detayları 
paylaşırken, hangi yeni yapay zekâ 
uygulamalarının sektöre gireceğine 
dair öngörülerini de açıkladı. 

İkinci el otomotiv pazarında yapay 
zekanın kullanımı hız, şeffaflık, gü-
ven ve kolaylık getiriyor. Bu da müş-
terilerin memnuniyetini doğrudan 
artıyor. “Yapay zekâ hem sektörleri 
hem de ona eşlik eden tüm diğer tek-
nolojilerin kurallarını değiştiriyor, 
adeta oyunu baştan yazıyor” diyen 
Çelikol’a göre, yapay zekanın ikinci el 
pazarına yansıması daha da belirgin 
hale gelecek. Çelikol, şöyle konuştu: 
“Yapay zeka teknolojileri, otomotiv 
endüstrisini tasarımdan üretime, si-
gortadan ikinci ele kadar neredeyse 
her alanda dönüştürüyor. Bu yıldan 
itibaren yapay zekanın sektörde kul-
lanımı daha da artacak. Şeffaflığın 
en büyük ihtiyaçlardan olduğu ikinci 
elde, yapay zeka özellikle fiyatlandır-
ma ve yenilemede de büyük imkanlar 
sunmaya devam edecek.”

Fiyatlandırmada sorunlar yaşa-
yan müşterilerin imdadına ise yapay 
zeka teknolojileri yetişti. İnsansız 
yapay zeka fiyatlama algoritması 
müşterilere araçlarını hızlı satabile-
cekleri gerçek fiyatını veriyor. Çeli-
kol “Türkiye’ye özgü özelleştirilmiş 
fiyatlandırma algoritmamızın 2. 
versiyonunu da 2023 yılı başında 
devreye aldık. Ekiplerimiz çok kıy-
metli bir yapay zeka ürünü daha ger-
çekleştirmiş oldu. Şu an ülkedeki en 
iyi ikinci el fiyatlama algoritması ol-
duğundan eminiz. Çok kısa bir süre 
sonra tüm sektörün ve milyonlarca 
müşterinin alırken ve satarken spe-
külatif hareketlerden uzaklaşarak 
bizim fiyatlarımızı referans alacağı-
nı öngörüyoruz” dedi.
Ikinci elde başka hangi yapay zekâ 
uygulamaları hayatımıza girecek?

Çelikol’a göre, yapay zekanın 
mevcut kullanımına ek diğer uygu-
lamalarını özellikle yeni nesil araç 
dünyasında görüyoruz ve tüm bu 
teknolojiler ikinci elde de hayatımıza 
girecek. Önümüzdeki dönemlerde 
‘connected cars’ (bağlantılı araçlar), 
Endüstri 4.0 ve sürücüsüz araçlar 
gibi konular ikinci elde de önümüze 
daha çok çıkacak. Çelikol şöyle ko-
nuştu: “Nesnelerin internetinin çok 
önemli bir unsuru olarak karşımıza 

çıkan Bağlantılı Araçlar ile araçlar 
birer teknoloji cihazı haline dönüşü-
yor ve birbirleriyle haberleşebiliyor. 
Carvak olarak Meksika’da sattığımız 
araçlarımızı yenileme merkezimizde 
bağlantılı araca dönüştürüyoruz ve 
bizden araç alan müşterilerimizin 
araç kullanımına dair milyonlarca 
verisini yapay zekâ ile işliyoruz, tah-

min analizleri yapıyoruz. Türkiye’de 
de müşterilerimize gerçekten fayda 
yaratabileceğimiz bağlantılı araç çö-
zümünün ne olabileceği yönündeki 
incelemelerimiz devam ediyor.”

Herkes merakla sürücüsüz araç 
dünyasını bekliyor, pek çoğumuz 
için yapay zeka denince ilk akla sü-
rücüsüz araçlar geliyor.” dedi.

Dijitalleşme ve Yapay Zekadaki Yenilikler 
İkinci El Araç Pazarına Yön Veriyor



FRANSA'DA alternatif yakıtlı 
yük taşımacılığında öncü olan 
XPO, filona 100 adet Renault 
Trucks elektrikli kamyon kattı. 
Siparişin tamamı 2024'e kadar 
teslim edilecek.

XPO'nun yeni yatırımı, şir-
ketin Ekim 2021'den bu yana 
Lyon ve Paris bölgelerinde de-
vam eden tam elektrikli Rena-
ult Trucks E-Tech D, 16 tonluk 

kamyon testini takiben yapıldı. 
Böylece Renault Trucks, XPO 
filosu ile uzun soluklu iş birli-
ğini sürdürmeye devam ediyor.

XPO, bugüne kadar 65 
elektrikli kamyon siparişini 
tamamladı ve 100 adet kamyo-
nun tamamı, 2024'e kadar tes-
lim edilecek. 16 ve 19 tonluk 
bu araçlar XPO’nun 28 tesisin-
de paletli yüklerin parsiyel ola-

rak taşınması için görev alacak.
XPO, 2030 yılına kadar 

teslimatlarının yaklaşık yüzde 
25’ini elektrikli araçlarla ger-
çekleştirmeyi ve CO2 emisyon-
larını 26 bin tonun üzerinde 
azaltmayı hedefliyor. Bu doğ-
rultuda Renault Trucks ile yap-
tığı anlaşmayla, müşterilerinin 
de karbonizasyon hedeflerine 
ulaşmalarına yardımcı olurken, 
şehir içi dağıtım alanında gele-
cekteki düzenlemeleri öngöre-
rek filosunu geliştiriyor. XPO, 
ayrıca Fransa'daki sera gazı ya-
yılımını 2019 verilerine göre 
2030 yılına kadar en az yüzde 
25 azaltmayı hedefliyor.

XPO Logistics Fransa Ge-
nel Müdürü Bruno Kloeckner 
yaptığı açıklamasında; “Şehir 
içi teslimatlar için ilk Renault 
Trucks elektrikli kamyonu test 
ederken çok olumlu bir dene-

yim yaşadık. Tam elektrikli 
100 adet kamyon siparişimiz 
hem XPO hem de Renault 
için Fransa'da çok önemli bir 
anlaşma. Ayrıca tesislerimi-
zi 80'den fazla elektrikli şarj 
noktasıyla donatmak için 
büyük bir yatırım yaptık. Bu 
taahhütler, daha sürdürüle-
bilir karayolu taşımacılığına 
doğru ilerleme kararlılığımızı 
gösteriyor ve müşterilerimizi 
tedarik zinciri faaliyetlerini 
de karbonizasyon konusunda 
destekliyor” dedi.

Renault Trucks Fransa Ge-
nel Müdürü Christophe Mar-
tin ise; “Fransa'daki en büyük 
Renault Trucks elektrikli kam-

yon teslimatını gerçekleştirerek 
XPO'nun enerji geçişine katkı-
da bulunmaktan mutluluk du-
yuyoruz. XPO ile uzun yıllar 
boyunca güven üzerine inşa 
edilen iş birliğimiz, kilometre 
taşı niteliğindeki bu anlaşmaya 
giden en önemli etkenlerden 
biri. Renault Trucks, Fransa 
pazarında bir sürdürülebilirlik 
lideri ve bu nedenle, sürdürüle-
bilir nakliyeye giden yolda ön-
cülük etmek gibi bir görevimiz 
bulunuyor” şeklinde açıkladı.

Ekonomik olarak da avan-
tajlar sunan Renault Trucks 
E-Tech kamyonlar, 18 ila 21 
paletlik bir yükleme kapasite-
sine ve 185 kW'lık bir motor 

donanımına sahip. Tek şarjla 
250 km'ye kadar menzil kat 
edebilen her kamyon, dizel 
yakıtlı kamyonlara göre CO2 
salınımını yılda tahmini 45,7 
ton azaltıyor. Araçlar, CO2 
yayımı olmadan çalışarak gü-
rültü ve koku kirliliğini önemli 
ölçüde önlüyor. Bu da onları 
yoğun ve sıkışık şehir içi güzer-
gahlardaki teslimatlar için çok 
uygun çözüm haline getiriyor. 
Ayrıca daha az ince parçacık 
yayıyorlar ve daha sarsıntısız 
çalışarak sürücü yorgunluğu-
nu azaltıyorlar. Her kamyon, 
arttırılmış güvenlik için kör 
noktaları azaltan 360° kamera 
ile donatılıyor.

XPO Logistics’den 
100 Adetlik Elektrikli 
Renault Trucks Yatırımı
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Taşımacılık Rehberi 

TÜRKIYE, Tayland, Dubai 
ve Maldivler’de faaliyet göste-
ren Loti, özel olarak tasarlanan 
10 adet Mercedes-Benz Touris-
mo 15’i araç filosuna ekledi.  

Mercedes-Benz Türk bayisi 
Hastalya Otomotiv tarafın-
dan satış işlemleri yapılan ve 
müşterinin beklentilerine göre 
Mercedes-Benz Türk Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nda özel ola-

rak üretilen araçlar için 1 Şubat 
2023 tarihinde teslimat töreni 
gerçekleştirildi. Mercedes-
Benz Türk Otobüs Teslimat 
Holü’nde düzenlenen törende 
araçlar; Mercedes-Benz Türk 
Otobüs Filo Satış Grup Müdü-
rü Burak Batumlu, Mercedes-
Benz Türk Otobüs Filo Satış 
Koordinatörü Kadir Sargın ve 
Hastalya Otomotiv Yatırım ve 

Pazarlama A.Ş. Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı İrfan Tü-
zün tarafından, Loti CEO’su 
Aydın Yaşayacak, Loti Ope-
rasyon Direktörü Burak Gen-
cer ve Loti Ulaştırma ve Filo 
Operasyon Sorumlusu Taşkın 
Kaya’ya teslim edildi.

Teslimat töreninde konuşan 
Loti CEO’su Aydın Yaşayacak, 
“2020 yılında kurulan genç bir 

firma olarak, kısa zaman içeri-
sinde pazarda çok önemli bir 
yer edindik. Tatil taleplerine 
diğer tüm tur operatörlerinden 
farklı olarak bir deneyim ve 
duygu olarak yaklaşıyoruz. Mi-
safirlerimizin uçuş deneyimle-
ri, otel ve havalimanı ulaşımları 
gibi konaklama harici hizmet-
lerini de farklı ve özel hizmet 
anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. 

İşte tüm bu sürece ‘İmza Dene-
yim’ diyoruz. Bu yatırım kapsa-
mında gerek koltuk yapısı ge-
rek koltuk aralıkları gerekse dış 
tasarımıyla hizmet konsepti-
mize uygun otobüs ihtiyacımı-
za Mercedes-Benz Türk ekibi 
eksiksiz yanıt verdi. Filomuza 
eklediğimiz araçlarımızla misa-
firlerimizi en konforlu şekilde 
taşırken, güvenliklerini de en 
üst düzeyde sağlama imkanı 
bulacağız.” diye konuştu.

Hastalya Otomotiv Yatırım 
ve Pazarlama A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
İrfan Tüzün ise şunları söy-
ledi: "Dünya genelinde Tür-
kiye, Tayland, Dubai ve 
Maldivler’de faaliyet gösteren 
Loti, araç filosuna eklediği 
10 adet Mercedes-Benz Tou-
rismo ile önemli bir yatırımı 
hayata geçirdi. Müşterilerine 
özel hizmet anlayışıyla faaliyet 
gösteren Loti, otobüslerini ki-
şiselleştirerek yolcu deneyimi-
ne yeni bir perspektif getirdi. 

Mercedes-Benz Türk’ten Loti’ye 10 Adet Tourismo
38 kişilik koltuk düzeniyle 
misafirlerine geniş diz mesa-
fesi sunan araçların deri kaplı 
Luxline koltukları konfor se-
viyesini artırırken, otobüslerin 
özel tasarıma sahip çift renkli 
dış boyası da yollarda ilgiyle 
takip edilecek.”

Mercedes-Benz Türk Oto-
büs Filo Satış Grup Müdürü 
Burak Batumlu da "Mercedes-
Benz Türk olarak dünyanın en 
modern otobüs üretim mer-
kezlerinden biri haline gelen 
Hoşdere Otobüs Fabrikamız-
da, müşterilerimizin ihtiyaçları 
doğrultusunda ‘terzi dikim’ di-
ye adlandırılan özel üretimlerle 
hizmet verebiliyoruz. Loti’nin 
özel ihtiyaçları için üretim 
bandımızdan 10 adet terzi di-
kim Mercedes-Benz Tourismo 
çıkardık. Özel boyası, koltuk 
düzeni ve deri koltuklarıyla 
farklılaşan bu otobüslerimizin 
Loti’nin hizmet anlayışına ek-
siksiz yanıt vereceğinden şüp-
hemiz yok." dedi.
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Türkiye ve Macaristan Arasındaki 
Ticaret Hacmi 4 Milyar Dolar

binek araç satıyor ve elektrikli otobüs 
satmak istiyor. Macaristan Avrupa’nın 
en büyük elektrikli araç üretim üssü ha-
line geliyor. Otonom araç kullanım test 
merkezleri de Macaristan’da. Otomo-
tiv sektörü Macaristan ticaretinin kilit 
taşı.” dedi. Bunun yanı sıra iki ülkenin 
ihracat trafiğinde tıbbi cihaz, kimyasal 
ürün, hayvancılık, mobilya, tekstil ve 
halı satışları da artış gösteriyor. 

Türkiye ve Macaristan birbirini stra-
tejik ortak olarak görüyor ve savun-
madan enerji tedariğine kadar birçok 
alanda ortak hareket ediyor. AB içeri-
sinde gönülden Türkiye’yi destekleyen 
yegâne ülke Macaristan. Bu ziyarette 
KOSGEB ile Macaristan’ın KOBİ ih-
racat destek kuruluşu arasında MOU 
anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile 
iki ülke Türk ve Macar KOBİ ler ara-
sındaki iş birliğini artırmayı amaçlıyor.

En önemli avantaj hiç şüphe-
siz kurumlar vergisi, Macaristan’da 
bu vergi (Yüzde 9). Bunun yanında 
Macaristan’da yatırım ajansı olarak 
faaliyet gösteren HİPA, Macaristan’a 
yatırım yapmak isteyenlere destek böl-
gelerinin farklı avantajlarına göre yol 
gösteriyor. Yatırımcılar için arsa bulun-
masından tutun tüm yatırımları boyun-
ca ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

Macaristan Avrupa’nın en önemli 
ticaret noktalarından birine giriş ka-
pısıdır. Yalnızca Macaristan’a değil 
Avrupa’nın farklı noktalarına ve kısa 
zamanda hızlı ivme kazanarak kıtalar 
arası ticareti geliştirmenin kapıları-
nı aralıyor. “En başta bir Türk olarak 
Macaristan’da kardeş ve soydaş olarak 
karşılanmak çok önemli” diyen Aktaş;   
Bu karşılamayı diğer Avrupa ülkelerin-
de görmek mümkün olmayabiliyor. AB 
pazarı bazı alanlarda daralırken bazı 
alanlarda genişliyor. Örneğin otomo-
tiv sektrörü 2022 de artış gösterdi. Çip 
problemi nedeniyle arzda problemler 
yaşanınca talep birikti ve sektör geçen 
sene Macaristan’da çok artış gösterdi. 
Ambalaj sektörü ile ilgili tüm ham-
madde ihracatı da arttı.  Macaristan 
bu sene elektrikli otomotiv pili ve şarj 
üniteleri üzerine çok yatırım çekiyor.

Hepa Türkiye bir taraftan Macar 
ihracatını artırmaya çalışırken diğer 
taraftan Türk firmalara üretim zincir-
lerinde alternatif Macar tedarikçi sun-
maya çalışıyoruz. Bunun yanında Ma-
car ihracatçılara da rekabet güçlerini ve 
maaliyetlerini pozitif yönde etkilemek 
için Türk tedarikçileri bulup tanıştırı-
yoruz.  Böylece Türkiye’nin ihracatına 
da dolaylı pozitif etkimiz oluyor. Bizim 
ana görevimiz Türk ve Macar firmalar 
arasında bir köprü kurup ticari ilişkile-
ri geliştirmek.  Bunun için belediyeleri 
atık su yatırımlarından ulaştırma yatı-
rımlarına kadar değişik alanlarda Ma-
car tedarikçilerle tanıştırıyor.  

TÜRKIYE’NIN ihracatta önemli iş 
ortaklarından Macaristan ile ihracatı 
4 milyar dolar hacminde, iki ülke ara-
sındaki potansiyel hedef ise 6 milyar 
dolar. Yüzde 9 ile Avrupa Birliğindeki 
en düşük kurumlar vergisini büyük bir 
avantaj olarak sunan Macaristan, Avro 
para birimi kullanmadığından kur, lo-
jistik ve cazip teşvik avantajlarıyla da 
Türk yatırımcıların gözde rotası. 

Türkiye ve Macaristan arasında en ö-
nemli ticari kalemin otomotiv sektörü 
olduğunu belirten Hepa Türkiye Genel 
Müdürü Burak Mert Aktaş, “Türkiye ti-
cari araç ve otobüs satarken Macaristan 
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