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Bir ekonomik kriz dönemi içinde-
yiz. Zayıf, bıçak sırtında, dışarıdan 
gelen borçlarla şişmiş, zorla ayakta 
durmakta olan bir ekonomimiz var. 
Bundan sonra desteklerin, kol değ-
neklerinin ortadan kalkmasıyla iki 
şey yapmak durumunda kalacağız. 
Ya şişen vücudumuzu taşıyamayan 
borçlarımızın üzerinde durmayı öğ-
reneceğiz ya da düşeceğiz. 

Lojistik sektörü de bu ekonomik 
krizden payını aldı. Geçmişte dışarı-
dan gelen borçlarla, geçici yabancı 
sermayeyle bastırılmış döviz kuru ile 
ucuzlayan ithalatla, ucuzlayan ham-
madde ile üretilen ucuz yerli ürün-
ler tüketime ve ihracata pompalandı. 
Ucuzlayan ithalatla bollaşan yabancı 
ürünler de raflarımızda yerini aldı. 
Mirasyedi dönemini yaşadık, yarın-
larımıza, bizden sonra gelenlere, tü-
ketim hastalığı ile dış borç bıraktık. 
Gerek uluslararası taşımalarda gerek 
yurtiçi dağıtımlarda lojistik şirketle-
rimiz çok kazanmasalar bile güzel 
cirolar yaptılar, büyüdüler. Büyükler 
ölçek büyütmenin ekonomik avanta-
jını yakalarken küçükler daha da kü-
çüldüler. Sektörün cazibesi yeni kü-
çüklerin doğumunu da yarattı. Artık 
lojistik sektörü birkaç uluslararası, 
birkaç holding şirketi ve birkaç yeni 
kurumsallaşmakta olan çok ortaklı 
şahıs şirketi dışında, küçük yüzlerce 
şirketten oluşmaktadır. Bu şirketler 
küçük depolarıyla, küçük araç filola-
rıyla, yazılımsız yönetim tarzlarıyla, 
kurumsallaşmamış ekipleriyle pa-
zarda devlerle savaşmaktadır. Kü-
resel bir lojistik şirketinin bir gün-
lük cirosu ile bu şirketlerden birkaç 

tanesini satın alabilirsiniz. 
Sektör bu durumdayken gelecekte 

koltuk değneklerini kaybetmiş, yere 
düşmemek için direnen ekonomimiz 
gibi lojistik sektörü de direnmelidir. 
İşlerin azaldığı, beklentilerin düştü-
ğü, geleceğe dönük yatırım olanakla-
rının kalmadığı bir ortamda azalan 
yükler için kavga etmek, fiyat kırmak, 
bedava fiyatlarla taşıma ve depola-
ma yapmak yerine bu “krizi fırsa-
ta çevirmenin” yolları aranmalıdır. 

Bugün yapılacak şey yeniden 

yapılanma çalışmasıdır. Bu çalışma-
nın başında da iş birlikleri ile ölçek 
büyütmek gelmektedir. Çözüm olarak 
da lojistik şirketlerinin aynı iş ala-
nında birleşerek ölçek büyütmele-
rini veya farklı iş alanında stratejik 
ortaklık kurarak hizmet yelpazele-
rini genişletmelerini önerdim, aynı 
şeyi tekrar ediyorum. Şimdi zama-
nı geldi. Bu kriz bir fırsattır. Geçer-
li ekonomik paketler şirket birleş-
melerinde birçok avantajı berabe-
rinde getirmektedir. 

Gün gelmiştir artık. Cebi cebine, 
kafası kafasına uygun kişilerin, şir-
ketlerin bir araya gelmesi, yaptıkla-
rı işleri, müşterilerini, araçlarını, te-
sislerini, hizmetlerini, çalışanlarını 
birleştirerek, profesyonel kadrola-
rı görevlendirecek ölçeğe gelip lo-
jistik sektörünün devlerinin taşero-
nu olmaktan kurtulmaları, rekabet 
minderinde aynı kiloda güreşecek 
hale gelmelerinin zamanı gelmiştir. 

Zor değildir birleşmek, cirolar düş-
müştür, karlar azalmıştır, beklenti-
ler zayıflamıştır. Bir araya gelip tek 
başlarına savaştıkları sürece neler 
kaybedeceklerini veya güçlerini bir-
leştirmelerinde neler kazanacakları-
nı ortaya koymaları gerekmektedir. 
Bunu önce bir beyin jimnastiği, bir 
ekonomi problemi gibi ortaya koy-
duklarında, çıkan sonucun son de-
rece olumlu olacağını görmekteyim.

Unutmayalım ki bir artı birin ikiden 
daha fazla ettiği tek yer güç birlikte-
liğidir. Ya birleşerek güçlenecek ya 
da bir gün ceketimizi alıp işlerimizi 
terk edeceğiz. İkinci sonu görebiliyor-
sak, neden birincisini denemeyelim. 

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE 
ŞİRKET BİRLEŞMELERİ 

Lojistik şirketlerinin aynı iş alanında birleşerek ölçek 
büyütmelerini veya farklı iş alanında stratejik ortaklık kurarak 
hizmet yelpazelerini genişletmelerini öneriyorum. Bu kriz bir 
fırsat. Geçerli ekonomik paketler şirket birleşmelerinde birçok 
avantajı beraberinde getiriyor.”

ATİLLA YILDIZTEKİN

Tedarik Zinciri ve
Lojistik Yönetim Danışmanı

ANALİZ | LOJİSTİK

HAVA KARGO 
TAŞIMACILIĞI

GLOBAL LOJİSTİK VE 
ŞİRKET BİRLEŞMELERİ

Taşınması gereken malların nakliyatını 
‘havayolu’ üzerinden sağlayan 
hava kargo taşımacılığının en önemli 
avantajlarının başında hızlı işlem 
süresi yer alıyor. Bu taşımacılık 
modelinde kargo, kısa bir zaman 
diliminde dünyanın her yerinde 
istenilen adrese ulaştırılabiliyor. 
Özellikle hassas yüklerin taşınmasında 
büyük avantaj sağlayan hava kargo 
taşımacılığı, güvenilir oluşundan 
dolayı da oldukça fazla tercih edilen 
bir taşımacılık şekli. Bu ayki lojistik 
dosyamızda, hava kargo taşımacılığı 
konusunda uzman görüşleri ile bu 
konuda hizmet veren firmalarla özel 
röportaj ve haber çalışmalarına yer 
verdik.

Lojistik sektöründe hizmet veren 
firmaların önemli bir bölümünün 
yurtdışında global anlamda 
yatırımları bulunuyor. Firmaların 
bazıları da yaptıkları şirket 
evlilikleriyle global dünyaya 
açılma başarısını gösteriyorlar. 
Dosyamızda global lojistik ve şirket 
birleşmeleri konusu da yer alıyor. 

DOSYA | LOJİSTİK
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HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI

Terminaller arası en hızlı taşıma şekli olan hava kargo 
taşımacılığı, bu nedenle kargonun ulaştırılmasında 
zamanın kritik olduğu durumlarda yapılıyor. Taşıma şekli 
diğer taşıma şekillerinden daha emniyetli ve güvenilir.”

GÜLŞEN YEŞİLDAĞ

Lojistik Danışmanı

LOJİSTİK | ANALİZ

Hava kargo taşımacılığı, bir malın, 
yurtiçinde veya ülkeler arası nakli-
ni ‘havayolu’ üzerinden sağlayan iş 
koludur. Havayolu ile taşınan malze-
meler, yük olarak tanımlanmak ye-
rine ‘kargo’ olarak tanımlanır. Hızlı 
işlem süresi, istenilen noktaya gön-
derilen ürünün daha hızlı bir şekilde 
ulaşması, tercih edilmesinin temel 
nedenleri arasında bulunmaktadır.

Bu taşımacılık şekli terminaller ara-
sı en hızlı taşıma şeklidir. Bu nedenle 
kargonun ulaştırılmasında zamanın 
kritik olduğu durumlarda yapılmak-
tadır. Ürün fiyatı başına nakliye ma-
liyetinin düşürülmesi amacıyla pa-
halı ürünlerin taşınmasında tercih 
edilir. Terminale kadar karayoluy-
la taşınma zorunluğu, ulaştığı yer-
de tekrar kara nakliyesi gerektirdi-
ği için 500 km’yi aşan mesafelerde 
avantajlı olmaktadır. 

Ürünlerin korunması amacıyla 
paketlenmiş olması istenmektedir. 
İlk yatırımı oldukça yüksektir. Taşı-
ma maliyetleri de diğer tüm taşıma 
şekillerinin kat kat üzerine çıkmak-
tadır. Uçakların tarife zamanları ön-
ceden belli olduğu için taşıma plan-
lamasının yapılması zorunludur. Za-
man zaman rezervasyon sorunluğu 
ile karşılaşılmaktadır. 

Hava taşımacılığının avantajla-
rının başında kısa süre içinde kar-
gonun ulaştırılması geliyor. Küresel 
bir taşıma ağı sayesinde dünyanın 

her yerine ulaşım mümkün olmak-
tadır. Taşıma şekli diğer taşıma şe-
killerinden daha emniyetli ve güve-
nilirdir. Hassas yüklerin taşınabil-
mesi mümkün olacağından büyük 
bir avantaj sağlamaktadır. Yüklerin 
paketlenmesi ve uçak içine yerleş-
tirilmesi daha güvenli yapılmakta-
dır. Kaza oranları düşüktür bu ne-
denle sigorta primleri düşmektedir. 

Bütün bu avantajlara karşılık bazı 
dezavantajları da vardır. Taşıma araç-
ları hem hacim hem de ağırlık ola-
rak limitlidir. Döviz kurlarına bağlı 

fiyatlama yapılmasından dolayı fi-
yatların pahalı olması büyük bir de-
zavantaj olarak sayılabilir.

Havayolu taşımacılığında kargo 
tipleri, genel kargo olarak adlandı-
rılan herhangi bir özelliği olmayan 
veya depolama gerektirmeyen kar-
golardır ki bunlar da kuru, temiz ve 
kutulanmış ürünlerdir. Özel kargo 
ise taşınmasında ve depolanmasın-
da özel hizmet gerektiren kargolar-
dır. Bu ürünlerin de özelliklerinden 
dolayı farklı uygulamalara göre taşı-
nır. Bunlar tehlikeli maddeler, canlı 
hayvanlar, kısa süre içinde bozula-
bilir gıda maddeleri, ağır kargolar, 
sebze ve meyveler, çiçekler, kıymetli 
kargolar ve diplomatik kargolardır. 

Dünya çapında karşılaştığımız Co-
vid-19 salgını sırasında karayolu ta-
şımasının gümrüklerde çok sayıda 
engelle karşılaşması, sürücü hasta-
lıkları, karantina süreleri, aşı prob-
lemleri gibi nedenlerden dolayı ge-
rektiği gibi yapılmamış ve sınırların 
üzerinden geçerek taşıma yapabi-
len hava kargo taşımacılığı ölçekle-
rini büyütmüştür. 

Gelecekte de hava kargo taşıma-
sının artması, sadece uluslararasın-
da değil ülke içinde de yoğun kulla-
nılan bir taşıma şekli olması beklen-
mektedir. Her iki yöne doğru kargo 
miktarı arttıkça, hava kargo taşıma-
sı ekonomik ve yaygın olarak kulla-
nılacaktır.
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COVID-19 SALGININDA HAVA 
KARGO TAŞIMACILIĞI VE ARTAN 
E-TİCARET UYGULAMALARI

DR. ÖĞR. ÜYESİ 
GÜLAÇTI ŞEN 

İESU Ulaştırma Hizmetleri 
Bölüm Başkanı 

LOJİSTİK | ANALİZ

2019 yılında ortaya çıkan ve Mart 
ayında dünyaya hızla yayılan Covid-19 
virüsü neredeyse tüm dünyayı değiştir-
di. Hükümetlerin sınır kapılarını kapa-
ması ile başlayan süreçte, uçuşların ve 
toplantıların yasaklanması, mağazala-
rın, restoranların, tiyatroların ve kon-
serlerin kapatılması tüketicileri, alışve-
riş dahil yaşamlarını online olarak sür-
dürmelerine yöneltti. Online alışveriş 
dünya çapında paket teslimat hizmet-
lerine olan talebi artırdığından, e-tica-
ret hava kargo endüstrisi için gelecek-
teki bir büyüme faktörü oldu. Tüketici 
davranışlarındaki değişimlere paralel 
olarak hava kargo sektörü ciddi bir ka-
pasite daralması yaşadı. Yolcu uçağı 
kullanımındaki yüzde 95’lik azalma, alt 
ambarlarda kargo ve posta sevkiyatını 
da oldukça zorlaştırdı. E-ticaretin artı-
şına yanıt vermek, endüstri için önem-
li bir hale geldi.

Normal süreçte e-ticaret hava kar-
gosunun 2019’dan 2025’e kadar yıllık 
yüzde 10 büyümesi beklenmekteydi. An-
cak salgın sebebiyle her şey değişti. Kü-
resel salgın ile e-ticaret 2020’de top-
lam perakende satışların yüzde 18’ine 
yükseldi ve bu değer tahmin edilenden 
yüksek oldu. Hava kargo endüstrisi de 
bu dijital değişimde güncel kalmak için 
stratejilerini belirlemek ve hatta hava 
kargo endüstrisinde e-ticaretin gelecek-
teki büyümesine hazırlanmak zorun-
da kaldı. Buna ilişkin havayolları online 
pazarın fırsatlarından yararlanmaya 

çalışmaktadır. Kapıdan kapıya özel ürün-
ler geliştirmek için start-up’lar oluş-
turmak ve desteklemek, e-ticaret pa-
zar yerlerinin platformlarını entegre 
etmek, rezervasyon ve fiyatlandırma 
için dijital araçlar yaratmak vb. uygu-
lamalarla karşılaşılmaktadır. E-tica-
ret, hava kargo için önde gelen yeni 
hacim kaynaklarından biri haline gel-
dikçe bu çalışmaların da artacağı ön-
görülmektedir. 

Yaklaşık 290 havayolu şirketini ve 
toplam hava trafiğinin yüzde 82’sini 

temsil eden dünya havayollarının ti-
caret birliğini sağlayan Uluslararası 
Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Aralık 
2019’da e-ticaretin hava kargo hacim-
lerinin yüzde 15’ini temsil ettiğini açık-
lamıştır. Bu oran sürekli artarken, sal-
gın sırasında ve sonrasında hız kazan-
mıştır. Küresel ekonomi giderek daha 
fazla e-ticarete yönelmektedir. Tüke-
ticiler ve işletmeler arasındaki online 
alışveriş iş modelleriyle sıkı bir şekil-
de entegre edilmektedir. Salgın süre-
ciyle e-ticaretin faydalarını keşfeden 
tüketicilerin, gelecekte de alışverişle-
ri için internete girmeye devam ede-
cekleri tahmin edilmektedir. Dolayısıy-
la e-ticaret, hava kargo endüstrisine 
yeni bir ekonomik büyüme sağlarken, 
bu endüstrinin bugünü ve geleceği ola-
rak görülmektedir. 

Hava taşımacılığı endüstrisi hâlâ sal-
gının etkisiyle uğraşırken dayanıklı bir 
sektör olduğu kanıtlanmıştır. Çoğu hava 
kargo işi, oyunun zirvesindedir ve diji-
talleşme hızlanırken, e-ticarette dönü-
şüm gerçekleştirilmesi zorunluluktur. 
Şirketlerin teknoloji, Ar&Ge ve yenilik-
çi iş modellerine yatırım yapmaları zo-
runluluk haline gelmiştir. Yüksek ha-
cimli kapasiteye cevap verecek şekilde 
kargo terminallerinin modernize edil-
mesi ve verimli bir şekilde işletilmesi 
gerekmektedir. E-ticaret hava kargosu 
küresel ticareti desteklemede önemli 
bir rol oynadığı için endüstrinin bu dö-
nüşüme hızla adapte olması önemlidir. 

Salgın süreciyle e-ticaretin faydalarını keşfeden tüketicilerin, gelecekte 
de alışverişleri için internete girmeye devam edecekleri tahmin ediliyor. 
Dolayısıyla e-ticaret, hava kargo endüstrisine yeni bir ekonomik büyüme 
sağlarken, bu endüstrinin bugünü ve geleceği olarak görülüyor. 

GÜLAÇTI ŞEN’DEN HAVACILIK SEKTÖRÜNE DAİR İKİ KİTAP
Sivil havacılıkta kariyer sürecini öğrenmek ve havacılık mesleklerini tanımak için iki önemli kitap; ‘Sivil Havacılıkta Kariyer’ ve ‘Terminalde Bir Gün’. 10 
yılı aşkın süredir havacılık sektöründe yer alan ve çalışmalarını sürdüren yazar Gülaçtı Şen, sivil havacılıkta kariyer sürecini ve sektördeki farklı havacılık 
mesleklerini ele alıyor. ‘Sivil Havacılıkta Kariyer’ kitabı ile kariyerini havacılık sektöründe yapmak isteyen ya da sürdüren herkes, sivil havacılık kapsamına 
giren çalışma disiplinlerini, havalimanlarının karmaşık örgütlenmesi içinde öğrenebilme imkanına sahip. Havacılıkta pilotluktan kabin memurluğuna, bilet 
satış uzmanlığından VIP yolcu yönetimine kadar 15 farklı havacılık mesleğinin detayları ‘Terminalde Bir Gün’ kitabında aktarılıyor. Kitapta havalimanı 
terminalinde birbirinden bağımsız olmayan iş süreçlerini iyi kavrayabilmek ve mesleği iyi icra edebilmek için farklı iş birimleri ele alınıyor.

Geçtiğimiz yıl açılışını gerçekleştirdiği İtalya Milano ofisleriyle Türkiye’nin hizmet ihracatına 
katkı sağlayan Lima Lojistik,  yüzde 100 yerli sermayeli firma olarak lojistikte küresel marka 
olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şirket, katma değerli havayolu servisleriyle İtalya-

Türkiye ve Türkiye-Avrupa hava kargo trafiğini çift yönlü olarak hızlandırıyor.

H
ava kargo taşımacılığında baş-
ta otomotiv sektörü olmak üzere 
tekstil, yaş meyve sebze ve me-
dikal sektörlerindeki önemli ku-

ruluşlarla yaptıkları anlaşmaların büyüme-
lerine katkı sağladığını söyleyen Lima Lo-
jistik Havayolu Yöneticisi Özlem Özdemir, 
“Türkiye’de adından söz ettiren büyük ku-
ruluşlarla yüksek hacimli kontratlar imza-
ladık. Dünyanın neresinde üretilirse üretil-
sin tüm otomotiv yedek parçaları, kumaşlar, 
gıda ürünleri, medikal malzemeler ve her 
sektörün ihtiyaç duyabileceği üretim mal-
zemeleri 24 saatten daha kısa bir sürede 
müşterilerimize ithalat ve ihracat servis-
lerimizle ulaşıyor” dedi.

Covid 19 salgınının sivil havacılık sektö-
rüne etkilerini değerlendiren Özlem Özde-
mir, “Havacılık sektörü pandemiden en faz-
la etkilenen sektörlerden birisi oldu. Salgı-
nın başlangıç döneminde ülkemizde tüm dış 
hat yolcu uçuşları uzun süre iptal oldu ve 
hava kargo taşımacılığında kullanılan uçak-
ların optimizasyonlarında sıkıntılar yaşandı. 
Uçakların büyük bölümü Türkiye’nin muh-
telif havalimanlarında park haline çekildi ve 
her zaman hareketli olan havalimanlarında 
alışık olmadığımız görüntüler ortaya çıktı” 
diye konuştu. Pandemi etkisiyle hava kargo 
taşımacılığının ciddi bir krizle karşı karşıya 
kaldığını belirten Özlem Özdemir, “Lima ola-
rak; salgın kaynaklı kriz durumundan hava 
kargoda taşıdığımız ürünlerin çeşitliliğini 
geliştirerek çıkabildik. Bugüne kadar çok 
fazla taşımadığımız maske, eldiven, önlük, 
solunum cihazı vb. medikal sağlık ürün ta-
şımalarıyla krizin olumsuz etkilerini hafif-
letebildik. Pandeminin bir süre daha dün-
ya ekonomisine etki etmeyi sürdüreceğini 
düşünüyoruz. Yılın son çeyreğiyle birlikte 
normalleşme sürecine geçilmesini ve tüm 
dünya ticaretinde hareketlenme olmasını 
umuyoruz” şeklinde konuştu. 

Havayolu, denizyolu, karayolu, fuar lojistiği, 

proje taşımaları ve uluslararası hızlı kurye 
taşımacılığı alanlarında hizmet verdiklerini 
belirten Özlem Özdemir, bu yıl e-ticaret lojis-
tiğinde iddialı bir konuma gelerek KOBİ’le-
re destek olmayı hedeflediklerini ifade etti. 
E-ticaret alanındaki ihtiyaçların hız, rekabet 
avantajı yaratma, esneklik ve sorun çözme 
olduğunu belirten Özdemir, “Bugüne kadar 
hizmet verdiğimiz tüm taşıma alanlarında 
başarılı olduğumuzu gösterdik. Uluslarara-
sı arenadaki yaygın acente ağımız, Lima’nın 
tüm dünyada markalaşmasını sağladı. Müş-
teriler karşısında bilinilirliğimiz arttı ve bize 
yeni iş kapıları açıldı. 2021’de hizmetlerimiz 
arasına e-ticaret lojistiğini eklemeyi plan-
lıyoruz” dedi.

Sektörde araç ve depolama tesisi yatırı-
mı yapmadan sadece insana ve projeye ya-
tırım yaptıklarını söyleyen Özlem Özdemir, 
Bursa merkezli olarak çıktıkları yolda 8 yıl 

gibi kısa bir zaman içerisinde İstanbul, İz-
mir, Ankara, Eskişehir, Balıkesir ve Deniz-
li’de ofisler açtıklarını dile getirdi. Özdemir, 
her geçen gün sayıları artan satış ve ope-
rasyon ekipleriyle birlikte yeni projeler üze-
rinde çalışmayı sürdürdüklerini, iş geliştir-
meye yönelik yatırımlar yaparak yurtiçi ve 
yurtdışında yeni pazarlara ulaşmayı hedef-
lediklerini belirtti.

“2021 YILI MOTTOMUZU 
‘UMUT’ OLARAK BELİRLEDİK”

Lima Lojistik olarak 2021 yılı mottolarını 
‘umut’ olarak belirlediklerini ifade eden Öz-
lem Özdemir, “2021 yılı ve sonrası için bü-
yük umutlarımız var. Pandemiye rağmen 
2020 yılını yüzde 30’luk bir büyüme ile ka-
pattık ve 2021 yılında bunun çok daha üs-
tünde bir büyüme gerçekleştirmeyi hedef-
liyoruz” diye konuştu.

LİMA LOJİSTİK, AVRUPA HAVAYOLU 
TRAFİĞİNİ GELİŞTİRİYOR

LİMA LOJİSTİK | LOJİSTİK

ÖZLEM ÖZDEMİR: “Bugüne kadar hizmet verdiğimiz 
tüm taşıma alanlarında başarılı olduğumuzu 
gösterdik. Uluslararası arenadaki yaygın acente 
ağımız, Lima’nın tüm dünyada markalaşmasını 
sağladı. Müşteriler karşısında bilinilirliğimiz arttı ve 
bize yeni iş kapıları açıldı. 2021’de hizmetlerimiz 
arasına e-ticaret lojistiğini eklemeyi planlıyoruz.”
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Çelebi Hava Servisi Kargo Direktörü Hayri Güntel, “Çelebi Hava Servisi 
olarak ana odağımız sürdürülebilir, emniyetli ve kaliteli hizmet üretmek. 

Bu hususta 62 yıllık heyecanımızı ilk günkü gibi taşıyoruz” dedi.

T
ürkiye’de resmi antrepo hizmet-
lerine 2003 yılında başlayan Çe-
lebi Hava Servisi, toplam 31 istas-
yonda kargo handling (elleçleme) 

hizmeti, İstanbul Havalimanı’nda bulunan 
18 bin m2’lik tesisinde 30’dan fazla müş-
terisine antrepo hizmeti ile birlikte sektö-
rel ve lojistik çözümler sağlamaya devam 
ediyor. Çelebi Hava Servisi Kargo Direktö-
rü Hayri Güntel, hava kargo taşımacılığıy-
la ilgili verdikleri hizmetleri ve hedeflerini 
Ekovitrin’e anlattı.

Hava kargo taşımacılığı sektöründeki 
konumunuzu rakamsal verilerle anlatır 
mısınız? 

Çelebi Hava Servisi Türkiye’deki resmi ant-
repo hizmetine 2003 yılında başladı. Toplam 
31 istasyonumuzda kargo handling (elleçle-
me) hizmeti, İstanbul Havalimanı’nda bulu-
nan 18 bin m2’lik tesisimizde ise 30’dan faz-
la (doğrudan ve dolaylı) müşterimize ant-
repo hizmeti ile birlikte sektörel ve lojistik 
çözümler sağlıyoruz. 2020 yılını değerlen-
dirdiğimizde Covid-19 pandemisinin etkisi ile 
kargo tonajlarımızda düşüş yaşanmış olup; 
Türkiye’de toplam 70 bin ton kargo, global-
de ise diğer iştiraklerimiz ile 630 bin ton-
dan fazla kargo elleçlendi. Pandemi sonra-
sındaki beklentimiz ise 2018-2019 yılların-
daki 1 milyon ton kargo tonaj seviyemizin 
hızlıca üzerine çıkılması yönünde. Burada 
değişen tüketim alışkanlıklarının ve global-
leşen satın alma yöntemlerinin hayatımız-
da yerleşik bir şekilde pandemi sonrasında 
da devam edeceğine inanıyoruz. Hava kar-
go taşımacılığını diğer taşıma modlarından 
açık ara ayrıştıran en büyük unsur hızıdır. 
Dolayısı ile yakın vadede bu avantajını yitir-
mesine engel olacak bir tehdit bulunmuyor.

“SEKTÖRDE ÖNCÜ OLMA 
HEDEFİMİZE ULAŞTIK”

Türkiye’nin lider öncü yer hizmetleri şirketi 
olan Çelebi Havacılık, kargo operasyonları 

için ne gibi çözümler sunuyor?
2019 yılında İstanbul Havalimanı’na taşın-

ma süreci ile birlikte yatırımlarımızda tek-
noloji ve altyapıyı kuvvetlendirecek alanla-
ra odaklandık. Bu kapsamda İstanbul Ha-
valimanı’nda, antreposunda ilk kez ETV ve 
VNA uygulamalarını kullanan antrepo ola-
rak sektörde öncü olma hedefimize ulaş-
tık. Kullanılmakta olan bu ekipmanlar sa-
yesinde, antrepomuzun depolama hacmi 
maksimum fayda sağlayacak şekilde plan-
landı. Atatürk Havalimanı’nda edindiğimiz 

tecrübelerden yola çıkarak, hizmetlerimi-
zi geliştirmek adına kullanmaya başladığı-
mız tır kantarı ile kargo kabul bekleme sü-
relerini azaltarak servis kalitemizde ciddi 
bir yol kat ettik.

Sunduğumuz çözümler arasında pande-
minin de etkisiyle ağırlık verdiğimiz konu; 
ısı ve zaman ayarlı gönderiler oldu. Aşı, ilaç 
vb. medikal gönderi trafiğinin 2020 yılında 
dünya çapında artış göstermesi sebebi ile 
biz de antrepomuzu CEIV Pharma sertifikas-
yon kapsamına almak için çalışmalarımızı 
başlattık. Temmuz ayında sertifika süreci-
nin tamamlanacağını ve sertifikayı alma-
yı hedefliyoruz. Pandemi sürecinde oluşan 
boşluğu doldurmak adına faaliyet alanımız-
daki tüm paydaşlarla temasa geçerek, bek-
lenti ve ihtiyaçlarını anlamak ve geleceği-
mizi; pazarın teknolojik/yapısal tüm ihtiyaç-
larına cevap verecek şekilde dizayn etmek 
hedefindeyiz.

Çelebi Hava Servisi olarak havacılık sek-
töründeki diğer hizmetlerinizden bahse-
debilir misiniz?

Depolama ve kargo handling (elleçleme) 
operasyonlarımız haricinde; yer hizmetle-
ri, köprü operasyonları ve Platinum konuk 
karşılama hizmetlerimiz bulunuyor. Bunlar-
la birlikte ekspres kargo, apron içi kargo 
transferi, posta, kurye, bagaj ve lojistik gibi 
hizmetlerimiz de mevcut. Lojistik hizmet-
ler kapsamında yurtiçi/yurtdışı gümrüklü 
ve gümrüksüz olmak üzere iki ayrı nakliye 
hizmet ağı ile operasyonlar destekleniyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR, EMNİYETLİ 
VE KALİTELİ HİZMET

Hava kargo taşımacılığının odak nokta-
sında hangi kriterler yer alıyor? Firmanız, 
hava kargo taşımacılığında sunduğu hiz-
metlerde hizmet verdiği firmalara ne gibi 
avantajlar sağlıyor?

Çelebi Hava Servisi olarak ana odağımız 
sürdürülebilir, emniyetli ve kaliteli hizmet 

üretmek. Bu hususta 62 yıllık heyecanımı-
zı ilk günkü gibi taşıyoruz. Bu süre zarfında 
kazandığımız deneyimler çerçevesinde icra 
ettiğimiz operasyonlarımız bizleri müşterile-
rimiz nezdinde bir hizmet sağlayıcıdan, pay-
daş statüsüne taşıdı. Paydaşlarımızın bize 
ve verdiğimiz hizmetlere güven duydukla-
rını hissediyoruz. Bu güven çerçevesinde; 
hızlı, çevik, ulaşılabilir ve çözüm odaklı tu-
tumumuz, paydaşlarımıza böylesi dinamik 
bir pazarda hızlı karar ve reaksiyon vere-
bilme avantajı sağlıyor. Zira değişen dünya-
da büyük/küçük balık kavramları hızlı/ya-
vaş balık kavramına dönüştü ve kazananı 
hız belirliyor. 

“ULUSLARARASI STANDARTLARDA 
HİZMET VERİYORUZ”

Türk sivil havacılık sektöründe 62 yıl-
lık geçmişe sahip Çelebi Havacılık Holding, 
Avrupa’nın ve dünyanın hangi ülkelerinin 
havalimanlarında kargo ve antrepo hiz-
metleri veriyor?

İstanbul, Frankfurt, Budapeşte ve Delhi 
gibi önemli hublarda kargo ve antrepo ope-
rasyonlarında hizmet veriyoruz. İstanbul ve 
Budapeşte’de yeni yapılmış antrepo tesisle-
rimiz ve son teknoloji yatırımlarımızla ulus-
lararası standartlara erişmiş bulunuyoruz. 

Hava kargo taşımacılığında sektöre ne 
gibi alternatifler sunuyorsunuz? Hizmet 
yelpazeniz hakkında bilgi verir misiniz?

Son yıllarda iş geliştirme planlarımız ara-
sında teknolojik yatırımlar başrolde bulunu-
yor. Cargocel ismini verdiğimiz yazılımımız 
sayesinde, kargonun kabulü, paletlenmesi 
ve raflanmasına dair her aşama daha ko-
lay takip edilebilir hale geldi. Bu otomasyon 
ile yakın zamanda entegrasyonu tamamla-
nacak olan Truck Slot Management sistemi 
kargo kabulünde yaşanan zaman kayıpla-
rının önüne geçilmesini hedefliyor. Verim-
lilik projelerimiz kapsamında süreçlerimi-
zin tamamını gözden geçirdiğimiz ve pazar 
beklentilerine paralel zaman kayıplarının 
önüne geçeceğimiz yatırımlarımız da masa-
da. Hali hazırda ülkemizde uygulanmasa da 
global kargo pazarında yer etmiş olan hiz-
met kalemleri antrepo dizayn aşamamızda 
dikkate alınarak geleceğe uygun tasarlandı. 

“LİDER GİRİŞİMCİ 
POZİSYONUMUZU 
KUVVETLENDİRMEK 
HEDEFİNDEYİZ”

Hava kargo taşımacılığı sektöründe kısa 
ve uzun vadedeki hedefleriniz ile yatırım 
planlamanızdan bahseder misiniz?

Kısa vadedeki öncelikli hedefimiz Covid-19 

pandemisi sonrasındaki pazar ihtiyaçları-
nı doğru analiz etmek ve yaşanacak büyü-
me dalgasını paydaşlarımıza en büyük kat-
ma değeri sağlayacak şekilde yakalamak. 
Orta ve uzun vadede ise Türkiye’nin jeopo-
litik konumunu en etkin şekilde kullanarak; 
paydaşlarımıza multi model lojistik çözüm-
leri ve genişleyen hizmet ağı ile en gelişmiş, 
hızlı antrepo hizmetlerini sağlayarak sek-
tördeki lider girişimci pozisyonumuzu kuv-
vetlendirmek hedefindeyiz. 

Özellikle eklemek istediğiniz mesajınız 
var mı?

Lojistik sektöründe faaliyet gösteren tüm 
iştiraklerin ve otoritelerin sektörün büyü-
mesini desteklemek adına ciddi sorumlu-
lukları var. Tüm iştiraklerin yapılarını glo-
bal pazar dinamikleri ile uyumlu, hızlı, etik 
ve güvenli bir zeminde tesis etmesi, işlet-
mesi ve denetlemesi gerekiyor. Bu sektö-
rün, katma değeri yüksek ve büyüyen bir 
sektör olmasından dolayı devlet teşvikleri-
nin kapsamının artırılması büyümeye po-
zitif ivme kazandıracak. Hayata geçirilecek 
regülasyonların, serbest ticareti ve rekabet 
unsurlarını destekleyecek çerçevede olma-
sı önem arz ediyor.

Bu yolculukta büyümeye paralel doğacak 
olan istihdam ihtiyacına cevap verebilmek 
ayrı bir dar boğaz olacak. İyi derecede ya-
bancı dil seviyesine sahip, konusunda uz-
man personel ihtiyacını karşılayacak eği-
tim yatırımlarının geç kalınmadan yapıl-
ması önemli.

Çelebi Hava Servisi AŞ olarak, misyon ve 
vizyonumuzun bir gerekliliği olan emniyetli, 
hizmet kalitemizden ödün vermeden, sür-
dürülebilir büyüme hedefimiz çerçevesinde 
geleceğin getireceklerine her daim hazır ve 
yeni fırsatların takipçisi olacağız.

“ANA ODAĞIMIZ; SÜRDÜRÜLEBİLİR, 
EMNİYETLİ VE KALİTELİ HİZMET ÜRETMEK”

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ KARGO DİREKTÖRÜ HAYRİ GÜNTEL:

ADVERTORIAL | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ

HAYRİ GÜNTEL: “İstanbul, Frankfurt, Budapeşte ve Delhi 
gibi önemli hublarda kargo ve antrepo operasyonlarında 
hizmet veriyoruz. İstanbul ve Budapeşte’de yeni yapılmış 
antrepo tesislerimiz ve son teknoloji yatırımlarımızla 
uluslararası standartlara erişmiş bulunuyoruz.” 

Websitesi: https://www.celebiaviation.com/
Linkedin, Instagram & Facebook: /celebiaviation

Telefon: +90 216 666 66 00
Mail adresi: CelebiCommunications@celebiaviation.com
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HAVA KARGO TAŞIMACILIĞINDA 
E-TİCARET STRATEJİLERİ

PROF. DR. 
ERHAN BÜTÜN 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı

LOJİSTİK | ANALİZ

Küresel e-ticaret yaklaşımları, 
e-ticaretin önemli bir bileşeni olan 
hava kargo taşıyıcılarına yeni fırsat-
lar oluşturmuş, yapılacak teslimat-
larda hız ve güven özelliğiyle hava 
kargo endüstrisi ön plana çıkmış-
tır. Havayolu taşımacıları e-peraken-
decilerin ihtiyaçlarına uyum sağla-
dıktan sonra özellikle e-ticaret ha-
cimlerini yakalamak ve büyütmek 
amacıyla özel ürünlere ve yeni sü-
reçlere odaklanmaya başladılar. Bu-
nunla beraber pandeminin getirdiği 
bir zorunluluk sonucu dijital değişi-
me de ayak uydurmak zorundadır. Bu 
doğrultuda Uluslararası Hava Taşı-
macılığı Birliği (IATA) tarafından sek-
töre tavsiye edilen hava kargo taşı-
macılığında e-ticaret stratejilerinin 
takip edilmesi ve işletmeler tarafın-
dan uygulamaya geçilmesi önem ka-
zanmaktadır. 

E-ticaret anlayışının dünya çapın-
da yaygınlaşması ile hava kargo ta-
şımacılığında e-ticaret stratejileri-
nin de geliştirilmesi gerekmektedir. 
Bu durum, öncelikle sektördeki pay-
daşların, ancak hava kargo operas-
yonlarının dijitalleştirilmesine önce-
lik vermeleri ile mümkün olabilir. Bu 
doğrultuda IATA tarafından havayo-
lu işletmeleri için hava kargo taşı-
macılığında e-ticaret stratejilerinin 
geliştirilmesine yönelik beş strateji 
önerilmektedir.  

Pazar payı oluşturmak için e-ti-

caret ürünlerine ve hizmetlerine 

odaklanın: E-Ticaret, havayollarının 
genel kargo ve posta olarak uçulabilir 
özel ürün ve hizmetler geliştirmesine 

olanak tanımaktadır. Havayolu işlet-
meleri, operasyonlarını e-peraken-
decilerin faaliyetlerine entegre ede-
bilir ve filolarını yolcudan kargoya 
(en azından geçici olarak) kullanma 
olasılıklarını yeniden değerlendire-
bilirler. Ayrıca, inorganik büyüme yo-
luyla en önde gelen müşterilerin ta-
leplerini daha büyük ölçekte karşı-
lamayı da yapabilirler. 

Dijitalleşmeyi hızlandırın: Hava-
yolları, iş ortaklarıyla dijital olarak bü-
tünleşerek şeffaflığı desteklemelidir. 
Bu, havayolları ve sevkiyat süreçle-
rine dahil olan diğer taraflar arasın-
daki veri akışlarının entegrasyonunu 

içerir. Çok modlu yönlendirme plat-
formlarını değerlendirmeleri, geliş-
tirmeleri ve tüketiciler için şeffaflık 
sağlamaları gerekmektedir. 

Kendi sisteminizi kurun: Ha-
vayollarının sorunsuz gümrükle-
me işlemleri için sınır süreçlerinin 
dönüşümünü teşvik etmesi gerek-
mektedir. Ortak standartlara uygun-
luk (güvenilir tüccarların girişimle-
ri, bilgili gönderici ve yetkili ekono-
mik operatör programları vb.) sınır 
kontrolleri için gerekli süreyi azal-
tabilir. Gümrük makamlarına dijital 
entegrasyonun genişletilmesi (e-tica-
ret şirketlerinin çok az etkisi vardır 
veya hiç etkisi yoktur), sorunsuz ve 
verimli bir fiziksel operasyonu daha 
da geliştirecektir.

Kargo taşımacılığına geçin: Co-
vid-19 salgını, endüstrinin küresel ve 
yerel ekonomiler için gerekli olduğu-
nu ve dünya çapındaki endüstrilere 
ve nüfusa yardımcı olduğunu göste-
rerek hava kargonun önemini gös-
termektedir. Havayolları, hava kargo 
ürünlerine yatırım yaparak kriz ve 
kapasite sıkıntısı ile ilgili riskleri ele 
almanın yeni yollarını düşünmelidir.

Duyarlılıkla rekabet edin: İşlem 
sürelerini azaltmak için havayolla-
rının hava, sınır ve gümrük işlem-
leri süreçlerini optimize etmesi ve 
kargo ve postayı nasıl ele aldıkları-
nı analiz etmesi gerekmektedir. Ko-
laylığı artırmak için yeni katma de-
ğerli hizmetler eklemeyi düşünmeli 
ve hem havayolu hem de havalima-
nı düzeyinde müşterilerinin ihtiyaç 
duyduğu görünürlüğü sağlamak için 
süreçlerini uyarlamalıdırlar.

E-ticaret anlayışının dünya çapında yaygınlaşması ile hava kargo 
taşımacılığında e-ticaret stratejilerinin de geliştirilmesi gerekiyor. 
Bu durum, öncelikle sektördeki paydaşların, ancak hava kargo 
operasyonlarının dijitalleştirilmesine öncelik vermeleri ile mümkün olabilir.
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Kargotur Genel Müdürü Doğan Vapurcu, “Kargotur olarak müşterilerimizle 7/24 iletişim 
sağlayarak onlara en kısa sürede geri dönüş yapıyoruz. Yurtdışı network’lerimiz aracılığıyla 

yurtdışı teslimatlarda hızlı ve güvenilir çözümler sağlıyoruz” diye konuştu.

K
argotur Genel Müdürü Doğan  
Vapurcu, hizmet verdikleri  
müşterilerinin hava kargo  
taşımacılığını  hızlı bir taşımacılık 

şekli olduğu için  tercih ettiklerini söyleye-
rek, Kargotur olarak müşterileriyle 24/7 ile-
tişim sağlayarak onlara en kısa sürede geri 
dönüş yaptıklarını kaydetti. “Sektörde 20.yı-
lını IATA acentesi olarak tamamlayan Kar-
gotur olarak 148 ülkede 260’dan fazla uçuş 
noktasına ulaşabiliyoruz; bu sayede farklı 
havayollarıyla ekonomik çözümler sunabi-
liyoruz, yurtdışı ağlarımız ile de farklı  Inco-
term’lerde teslimatlar yapabiliyoruz. Ayrıca 
İzmir, İstanbul, Gaziantep ve Ankara ofisle-
rimizin dışında bu yıl Konya’da da ofis aç-
mayı planlıyoruz. Türkiye’den birçok güm-
rüklü havalimanından çıkış yapabilmemiz 
daha çok firmaya hizmet vermemize olanak 
sağlıyor ve ihracat yapan müşterilerimize 
lojistik destek verebiliyoruz. Müşteri odak-
lı, dinamik bir yapısı olan ve bir çok şehirde 
ofisi bulunan Kargotur’un tecrübeli yöne-
tim ve personeliyle çeşitli havayollarından 
hızlı ve ekonomik, fiyatlandırma, güvenilir 
servis ve yurtdışı ağlarıyla  müşterilerine 
hizmet verebilmesi bizi diğer firmalardan 
ayıran temel özellikler” dedi.

“HER SEKTÖRDEN 
MÜŞTERİLERİMİZ VAR” 

Kargotur olarak özellikle bir sektöre odaklı 
hizmet vermediklerini yani sektörel bazda 
ayırım yapmadıklarını ifade eden Doğan Va-
purcu, “Her sektörden müşterilerimiz var. 
Bazen yıl içinde sezonlara göre mal cinsle-
ri çeşitlilik gösterebiliyor. Örneğin; balık ve 
deniz ürünleri ya da taze sebze meyve gön-
derilerimiz oluyor. Geçtiğimiz yıl pandemi-
nin başlamasıyla beraber maske, tulum gibi 
medikal malzemelerde yoğun taşımalarımız 
oldu. Hava ithalatlarımızda da elektronik, 
medikal malzeme, yedek parça en fazla ta-
şıdığımız malzemeler” diye konuştu.

Kargotur’un hizmet sektöründe yer aldığına 

değinen Doğan Vapurcu, “Bizi daha güçlü kı-
lan yurtdışı kaynaklı network’lerimize 2008 
yılından itibaren üye olmaya başladık ve sa-
yıları her geçen gün arttı. Şu anda 5 network 
üyeliğimiz mevcut ve bu yıl 2 network’e üye-
liğimiz daha olacak. Diğer taraftan pande-
mi döneminde hava kargo taşımacılığına 
alternatif olarak özmal panelvan araçları-
mızla kapıdan-kapıya karayolu ve vergisi 
ödenmiş yani DDP şeklinde yurtdışı tesli-
mat yapabildiğimiz Express Kurye taşıma-
cılığını da müşterilerimize sunuyoruz” şek-
linde konuştu.

Doğan Vapurcu, pandemi döneminde uy-
guladıkları stratejileri şöyle özetledi: “Hava 
kargo taşımacılığı, hepimizin bildiği gibi ilk 

sırada olumsuz etkilenen sektörlerden biri 
oldu. Yolcu uçaklarının iptali, kargo uçakla-
rının yetersiz kalması gibi nedenlerle nav-
lunlar 2-3 katına çıktı. Her bölgeye istenilen 
tarihlerde uçuş bulunamadı. Ayrıca medikal 
malzemelerin taşınmasına öncelik verildiği 
için yedek parça, tekstil gibi diğer sektörle-
rin gerilemesine yol açtı. Kargotur olarak 
hava kargo fiyatlarının artması bizi farklı al-
ternatifler bulma arayışına yönlendirdi  ve 
Minivan servisimize yatırım yaparak araç 
sayımızı artırdık. Geçen yıl 2 araçla çıktı-
ğımız yollara bu yıl 15 araçla devam ediyo-
ruz” şeklinde konuştu. 48/72 saat içerisin-
de Avrupa’ya hava kargo gibi hızlı ulaşım, 
karayolunda olduğu gibi de ekonomik fiyat 
avantajı sağladık. Pandemi döneminde ön-
celikle iş arkadaşlarımızın sağlığını düşün-
düğümüz için sektörde evden çalışma haya-
tına geçen ilk lojistik firmalardan biri olduk. 
Fakat bunu yaparken verdiğimiz hizmeti ve 
kaliteyi koruduk. Müşterilerimize en uygun 
navlun ile en hızlı şekilde yardımcı olmaya 
devam ettik.” 

Doğan Vapurcu, “Network çeşitliliği ya-
ratmak, çözüm odaklı ve ekonomik navlun-
lar sunan havayollarıyla çalışmak, perso-
nelimizin hava kargo taşımacılığı konusun-
da sürekli eğitimlere katılmasını sağlamak, 
pandemi koşullarının yarattığı bilişim, e-ti-
caret konularında yatırımlar yapmak, kısa 
ve uzun vadedeki hedeflerimiz diyebiliriz” 
diyerek sözlerini sonlandırdı.

“MÜŞTERİLERİMİZE HIZLI VE 
GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER SAĞLIYORUZ”

LOJİSTİK | KARGOTUR

DOĞAN VAPURCU: “20 yıldır IATA acentesiyiz, 
dolayısıyla 148 ülkede 260’dan fazla uçuş noktasına 
ulaşabiliyoruz. Hizmet verdiğimiz değerli müşterilerimize 
bu sayede ekonomik ve havayollarında alternatifler de 
sunabiliyoruz.”

KARGOTUR GENEL MÜDÜRÜ DOĞAN VAPURCU:
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Aytaş Lojistik, 155 ton taşıma kapasitesi 
sunan 2 adet Arocs 3353 S ağır nakliye ara-
cını teslim aldı. İlk kez 2016 yılında Merce-
des-Benz marka araçları filosuna katan Ay-
taş Lojistik, şu an tamamı Mercedes-Benz 
marka olmak üzere toplam 40 araç ile hiz-
metlerini sürdürüyor. Mercedes-Benz Fi-
nansman Türk A.Ş kredi desteğiyle Merce-
des-Benz Türk Bayii Has Otomotiv İstanbul 
Şubesi tarafından yapılan satışın ardından, 
Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük Kam-
püsü’nde gerçekleştirilen teslimatta; Aytaş 
Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Yıl-
dırım, Aytaş Lojistik Yönetim Kurulu Üyeleri 
Şener Yıldırım, Alper Yıldırım ve Zihni Yıldı-
rım araçlarını, Mercedes-Benz Türk Kam-
yon Satış Operasyonları Grup Müdürü Mu-
rat Kızıltan, Mercedes-Benz Türk Kamyon 
Satış Bayi Koordinatörü Kerem Arı, Has Oto-
motiv Kamyon Satış Müdürü Şevket Erdem 
Bahadır ve Has Otomotiv Kamyon Satış Da-
nışmanı Cemalettin Başaran’dan teslim aldı.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Satış Operas-
yonları Grup Müdürü Murat Kızıltan,  “Mer-
cedes-Benz Arocs 3353 S çekici aracımız, 

155 tonluk taşıma kapasitesiyle Türkiye’de 
ağır nakliye segmentine yeni bir soluk ge-
tirdi. Aytaş Lojistik’in yine Mercedes-Benz 
markasını tercih etmesinden büyük gurur 
ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

Aytaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı 

Dursun Yıldırım ise, “2016 yılında ilk kez ger-
çekleştirdiğimiz yüksek çekiş gücüne sahip 
Mercedes-Benz araç yatırımımızı, araçla-
rın üstün kalitesini zorlu koşullarda dene-
yimledikten sonra devam ettirme kararı al-
dık” diye konuştu.

Yurt içi 6-16 ton kamyon pazarında liderli-
ğini devam ettiren Anadolu Isuzu, yetkili sa-
tış bayisi Çetaş Otomotiv tarafından meşru-
bat ve gıda sektörünün deneyimli isimlerin-
den Okan Coşkun Meşrubat’a NPR 3D serisi 
kamyon teslimatı yaptı. Parkurundaki tüm 
araçları Isuzu olan ve toplam 70 adet Isu-
zu kamyonuyla hizmet veren Okan Coşkun 
Meşrubat, Avcılar’daki merkezinde düzen-
lenen törenle 25 adet NPR 3D ile filosundaki 
Isuzu ailesine yenilerini ekledi. Törene Okan 
Çoşkun Meşrubat Yönetim Kurulu Başkanı 
Mücahit Coşkun,  Genel Müdür Okan Bolkan  
Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teo-
man, Satış Müdürü Atakan Gürler, Bayi Ka-
nalı Yöneticisi  Arif Bugeker ve Filo ve Özel 
Müşteriler Yöneticisi Hamdi Toker Isuzu Çe-
taş Genel Müdürü Gülay Kökbaş, Satış Yö-
neticisi Haydar Romancı  katıldı.

Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman, 
“Çetaş bayimiz aracılığı ile yapılan bu teslimat-
tan büyük mutluluk duyuyoruz. Okan Coşkun 
Meşrubat, filosuna kattığı araçlar için  bir kez 

daha Anadolu Isuzu’yu tercih etti. Çok eskilere 
dayanan ilişkimizi yeni teslimatlarımızla daha 
da güçlendirdik. İşbirliğimizi yeni projelerde de 
çözüm ortağı olarak devam ettireceğiz” dedi.

MERCEDES-BENZ’DEN AYTAŞ LOJİSTİK’E 
2 ADET AROCS 3353 S TESLİMATI

ANADOLU ISUZU’DAN OKAN COŞKUN 
MEŞRUBAT’A 25 ADET ‘NPR 3D KAMYON’ TESLİMATI

LOJİSTİK | HABER

Anadolu Isuzu, filosundaki araçların tamamı Isuzu olan Okan Çoşkun Meşrubat’a 25 adet NPR 3D teslimatı yaptı.

Mercedes-Benz Türk, ağır nakliye sektörünün 
önemli firmalarından Aytaş Lojistik’e 2 adet 

Mercedes-Benz Arocs 3353 S ağır nakliye araç 
teslimatı gerçekleştirdi.

SKYAIR, Afrika’da Liberya ve Burkina Faso’da müşterisinin işlettiği maden 
tesislerine Türkiye, Hindistan, Çin, Avustralya, ABD ve Kanada’dan farklı 

ölçü ve ağırlıktaki yüklerin taşıma işini başarıyla gerçekleştirdi. Taşıma işlemi 
6 aylık süre zarfında özel kargo charter uçuşlarla gerçekleştirildi.

H
ava kargo taşımacılığının önem-
li firmalarından SKYAIR, dünya-
nın çeşitli ülkelerinden Afrika’da 
Liverya ve Burkina Faso’ya fark-

lı ölçü ve ağırlıktaki yükleri başarıyla taşı-
dı. Taşıma işleminin özel kargo uçuşlarla 6 
ay sürdüğü operasyonda, Türkiye’den 8 bin 
500 ton, Hindistan, Çin ve Avustralya’dan 
200 ton, ABD ve Kanada’dan da 100 tonluk 
yükler, SKYAIR’in Afrika’da Liberya ve Bur-
kina Faso’daki maden tesislerine problem-
siz ve planlanan tarihlerde taşındı. 

SKYAIR tarafından gönderilen yüklerin 
bazıları Euro palet üzerinde standart yük-
lerden, bazıları da ‘oversize’ diye tabir edi-
len havaleli, büyük ölçü ve ağırlıklara sahip 
kargolardan oluştu. 

“DÜNYANIN EN BÜYÜK KARGO 
UÇAKLARI KULLANILDI”

SKYAIR’in Airbus, Boeing ve Ilyshun kar-
go uçaklarıyla taşımasını gerçekleştirdiği 
yüklerden bazılarını yeraltı ve yerüstünde 
kullanılan delici makinalar ve excavatör’ler 
oluşturdu. Her bir makinanın büyük ölçüle-
re ve ortalama 18-30 ton ağırlığa sahip olu-
şu sebebiyle charter operasyonlarının bazı-
larında dünyanın en büyük kargo uçakları 
olarak bilinen, 120 ton kargo yükleme kapa-
sitesine sahip AN124 tipi uçaklar kullanıldı.

“BAŞARIYA EKİP ÇALIŞMASI 
SAYESİNDE ULAŞTIK”

SKYAIR Charter Satış ve Operasyon Uzma-
nı Baturay Ertemel, bu başarılı operasyonla 
ilgili olarak, “Kargoların müşterimiz tarafın-
dan satın alınması, üretimi ve hazır olmasını 
müteakip birkaç gün içinde yüke uygun olan 
uçaklar hazır edilerek, uçuş operasyonu ile 
ilgili gerekli handling organizasyonları ve ülke 
müsaadeleri kısa sürede temin edilerek, bu 
denli hassas ve sürate dayalı bir operasyo-
nu başarı ile yürütmek elbette kolay olmadı. 
Bu başarıya Türkiye’deki ofis ve havalimanı 
çalışanlarımız, yurtiçi ve yurtdışında diğer 
iş ortaklarımızın desteği ve yardımı ile ekip 
çalışması şeklinde birlikte hareket ederek 

ulaştık. Bu sebep-
le öncelikle char-
ter konusunda uz-
man SKYAIR satış, 
operasyon ve hava-
limanı personelleri-
mize, ardından bizi 
ülke içinde ve dışın-
da destekleyen iş or-
taklarımıza teşekkü-
rü borç biliriz. Diğer 
firmaların benzer ta-
lepleri doğrultusunda 
kendilerine uygun uçak tipleri ve rekabetçi 
fiyatlarla en düşük maliyetli charter uçaklar 
temin ederek, gerekli tüm organizasyonla-
rın SKYAIR ekibi tarafından süratlice yapı-
lacağının bilinmesini istiyorum. Taleplerin 
charter@skyair.com.tr grup e-mail adre-
sine gerekli bilgilerle gönderilmesi yeterli.”

SKYAIR’İN AFRİKA ATAĞI 

SKYAIR | LOJİSTİK

Taşıma işleminin özel kargo uçuşlarla 6 ay sürdüğü 
operasyonda, Türkiye’den 8 bin 500 ton, Hindistan, 
Çin ve Avustralya’dan 200 ton, ABD ve Kanada’dan 
da 100 tonluk yükler, SKYAIR’in Afrika’da Liberya 

ve Burkina Faso’daki maden tesislerine problemsiz 
ve planlanan tarihlerde taşındı. 

BATURAY ERTEMEL: “Bu başarıya Türkiye’de 
ofis ve havalimanındaki çalışanlarımız, 

yurtiçi ve yurtdışında diğer iş ortaklarımızın 
desteği ve yardımıyla ekip çalışması şeklinde 

birlikte hareket ederek ulaştık.”



www.ekovitrin.com   •   Temmuz 202168 Temmuz 2021   •   www.ekovitrin.com 69

Bims, pomza üretim ve imalatı başta ol-
mak üzere, madencilik, petrol akaryakıt ve 
turizm sektörlerinde de faaliyet gösteren 
Blok Bims, filosuna 10 adet Scania çekici 
dahil etti. Firmanın yeni araçlarının tesli-
mat töreni Kayseri’de bulunan Özaltın Yet-
kili Satıcı tesislerinde gerçekleştirildi. Tö-
rene Özaltın Grup Yönetim Kurulu Başka-
nı Faruk Özaltın ve Blok Bims firması sahibi 
Ahmet Ertaş katıldı.  

“HİZMET AĞIMIZI 
SCANIA İLE GENİŞLETECEĞİZ”

Blok Bims firma sahibi Ahmet Ertaş, “Nev-
şehir bölgesinin en önemli yeraltı zenginlik-
lerinden olan bims madenimizden çıkarttı-
ğımız ürünlerin Türkiye geneline dağıtımını 
yapıyoruz. İnşaat sektöründe özellikle ısı ve 
ses yalıtımında, öz kütlesinin düşük olma-
sının sağladığı avantajların da bir sonucu 
olarak sıklıkla kullanılan bu malzemenin ar-
tan talebine yetişmek ve hizmet ağımızı ge-
nişletmek için yeni filo yatırımı kararı aldık 
ve mevcut filomuzu genişlettik. Filomuzda 
halen 6 adet Scania çekici bulunuyor. Dü-
şük yakıt tüketimi, yüksek ikinci el değeri ve 
yaygın servis ağı Scania markasını tekrar 
tercih etmemizde büyük rol oynadı” dedi.

1993 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışı 
taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Ser-
tel Lojistik, günümüzde 500 adedi aşkın araç 
filosuyla, lojistik operasyonlarında dünya-
ca ünlü soğuk zincir markalarına iş ortaklı-
ğı yapıyor. Son yapılan araç yatırımında ye-
niden Krone’yi tercih eden lojistik devi, 40 
adet Krone Cool Liner ve 10 adet Profi Li-
ner ile filosundaki gücüne güç katarak yo-
luna devam ediyor. Teslimat törenine Kro-
ne Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar, 
Krone Türkiye Bölge Satış Yöneticisi Burak 
Ergun ve Sertel Lojistik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Kemal Sert katıldı. Teslima-
tın ardından Sertel Lojistik Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mustafa Kemal Sert’e bir de pla-
ket takdim edildi. 

Lojistik operasyonlarında kaliteli, uzun 
ömürlü ve sağlam Krone treylerler saye-
sinde faaliyetlerinde müşteri memnuniyeti-
ni, kârlılığı ve en verimli hızı yakaladıklarının 

altını çizen Sertel Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Kemal Sert, “500 adedi aş-
kın filomuzla, dünyadaki en önemli içecek 
markalarının Türkiye’deki taşımacılık part-
neri konumumuzu koruyoruz. Bu güçlü ko-
numa sahip olmayı sürdürebilmek için en 
kaliteli ve en verimli hizmeti sunmaya de-
vam etmeliyiz. Sertel vizyonuna yakışır bir 
şekilde, kendi alanında en kaliteli işi yapan 
firmalarla ortaklık etmeye devam ediyoruz. 
Son olarak, bu 50 adetlik treyler yatırımı-
mızda Krone markasını tercih ettik” dedi.  

Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden 
Özacar ise, “Son zamanlarda artış gösteren 
başarı trendimizi, yapmış olduğumuz tes-
limatlarla taçlandırmaya devam ediyoruz. 
Mustafa Bey’in bu teslimatla ilgili önemli nok-
taları oldukça güzel izah ettiğini düşünüyo-
rum. Kendileriyle olan güzel işbirliğimizin 
uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum.” 
şeklinde konuştu. 

BLOK BİMS’TEN SCANIA YATIRIMI

SERTEL LOJİSTİK’İN TERCİHİ YİNE KRONE OLDU

LOJİSTİK | HABER

Teslimat törenine Özaltın 
Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Faruk Özaltın ve 
Blok Bims firması sahibi 
Ahmet Ertaş katıldı.  

Teslimat törenine Krone Türkiye Satış Müdürü 
Ömürden Özacar, Krone Türkiye Bölge Satış Yöneticisi 

Burak Ergun ve Sertel Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Kemal Sert katıldı. Teslimatın 

ardından Sertel Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Kemal Sert’e bir de plaket takdim edildi. 

Shangri-La Bosphorus İstanbul Genel Müdürü TJ Joulak, “50 yıldır Asya’nın 
kalpten gelen misafirperverlik anlayışı ile verdiğimiz hizmet, bizi özel kılıyor. 

Bugün, dünyanın önemli destinasyonlarında 80’in üzerine otel ve resort tesisinde 
bu anlayışla misafirlerimizi ağırlıyoruz” dedi.

İ
lk otelini 1971’de Singapur’da açan 
Shangri-La Hotels & Resorts, 50 yıl-
lık köklü bir marka. Shangri-La Ho-
tels & Resorts, içinde İstanbul’un da 

yer aldığı 80’in üzerinde otel ve resort te-
sisinde Asya misafirperverliğiyle ziyaretçi-
lerini ağırlıyor. Shangri-La Bosphorus İs-
tanbul Genel Müdürü TJ Joulak, otelcilik 
sektöründe sundukları hizmet felsefesini 
Ekovitrin’e anlattı.

Shangri-La Hotels & Resorts’un 50. yı-
lını kutladınız, markanızın 50 yıllık süre-
cinden biraz bahseder misiniz?

Shangri-La Hotels & Resorts, ilk otelini 
1971’de Singapur’da açan 50 yıllık köklü bir 
marka. Kuruluşumuzdan bu yana, Asya ge-
lenek ve değerleri doğrultusunda, misafir-
lerimize ve çalışma arkadaşlarımıza olan 
içten yaklaşımımız ile biliniyoruz. Bizi özel 
kılan 50 yıldır Asya’nın kalpten gelen misa-
firperverlik anlayışı ile verdiğimiz bu hizmet.  

Bugün, dünyanın önemli destinasyonla-
rında 80’in üzerinde otel ve resort tesisinde 
bu anlayışla misafirlerimizi ağırlıyoruz. Mi-
safir odaklı yaklaşımımız, konuklarımız ve 
markamızın sunduğu deneyim arasındaki 
bağı güçlendirmeye yönelik taahhüdümü-
zün her zaman bir göstergesi oldu. 

50. yılda markanızın logosunda bazı de-
ğişiklikler oldu. Neden böyle bir değişime 
ihtiyaç duyuldu ve yeni logonun yaratım 
sürecinde Shangri-La nelerden ilham aldı? 

Markamızın 50. yılında logomuzu; kültür 
ve geleneklerimize bağlı kalırken  daha mo-
dern bir görünüm sunacak şekilde değiş-
tirdik ve bu değişimi yaparken, markamızın 
geçmişten gelen güçlü mirasını ve kimliğini 
yansıtmaya özen gösterdik. Logomuzu ta-
sarlarken, imza niteliğindeki “S” monogramı-
mızı, gün doğumu saatlerinin parlak ışığını 
çağrıştıran altın rengi tonunda kullandık. Bu 
özel monogram mistik dağların sakin sular 

üzerindeki yansımasından ilhamla tasar-
landı. Asya’nın kaligrafi öğelerinden ilham 
alan ve tarihle gelenekler arasında şık bir 
köprü oluşturan yazı karakterini ise, daha 
modern ve rafine bir görünümde sunuldu. 
Shangri-La’nın; bir mekandan ziyade, kişiye 
özel keyif ve neşe dolu anlara ilham olan bir 
hissiyat ve deneyim olduğunu vurgulamak 
amacıyla da, yeni logomuza ‘Hotels and Re-
sorts’ kelimeleri dahil edilmedi. 

“ASYA MİSAFİRPERVERLİĞİNİ 
ÇOK İYİ BİLİYORUM”

Sizin için Shangri-La’da çalışmak ne ifa-
de ediyor?

Hayatımın 7 yılını Asya ülkelerinde geçir-
miş biri olarak, kalpten gelen Asya misafir-
perverliğini çok iyi biliyorum.  Bu yüzden 
Shangri-La’nın içten yaklaşım ve misafir-
perverlik kültürünü hem konuklarına hem 
de çalışma arkadaşlarına tam anlamıyla his-
settiren yegane marka olduğunu rahatlıkla 
söylebilirim. Ben de her gün, bu yaklaşımı 
ve ruhu misafirlerimize ve ekibime yansıt-
mak için çalışıyorum. Onların da aynı his-
leri yaşaması en büyük gayem.

“EN SEVİLEN OTELCİLİK GRUBU 
OLMAK İSTİYORUZ”

Shangri-La’nın ‘misafirverperverlik’ yak-
laşımının diğer markalardan hangi yön-
lerden farklılaştığını düşünüyorsunuz?

Asya misafirperverliğinin dünyaca ünlü 
olmasının başlıca nedeni içtenlik ve bu yak-
laşımı hem ekip arkadaşlarımıza, yani birbi-
rimize, hem de misafirlerimize sergiliyoruz. 
Türk misafirperverliği de aynı nedenle bu 
kadar ünlü. Hizmeti sunan kişi olarak an-
cak siz mutlu ve samimiyseniz bu hissiya-
tı misafirlerinize yansıtabiliyorsunuz. Viz-
yonumuz dahilinde  yeni ufuklara öncülük 
ederek en sevilen otelcilik grubu olmak isti-
yoruz ve bunu da ancak o içtenlik ve mutlu-
luğu paylaşarak gerçekleştirebiliriz.

“ASYA’NIN KALPTEN GELEN MİSAFİRPERVERLİK 
ANLAYIŞI BİZİ ÖZEL KILIYOR”

SHANGRI-LA BOSPHORUS İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ TJ JOULAK:

TJ JOULAK: “Hayatımın 7 yılını Asya ülkelerinde geçirmiş 
biri olarak, kalpten gelen Asya misafirperverliğini çok 

iyi biliyorum.  Bu yüzden Shangri-La’nın içten yaklaşım 
ve misafirperverlik kültürünü hem konuklarına hem de 

çalışma arkadaşlarına tam anlamıyla hissettiren yegane 
marka olduğunu rahatlıkla söylebilirim.”

TJ JOULAK | SÖYLEŞİ
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Bomaksan Genel Müdürü R. Bora Boysan, Bomaksan olarak 2020 yılında yüzde 100 
büyüdüklerini söyleyerek, “Pandemiyle birlikte 2021 yılında da artan kaliteli iç ortam hava 
talebiyle sektör, büyümesini sürdürecek. Sektörün büyüme oranı yüzde 200 olacak” dedi. 

35 yıldır endüstriyel tesislerin 
toz, gaz ve duman problemle-
rine yönelik çözümler üreten 

Bomaksan’ın Genel Müdürü R. Bora Boysan, 
sektörün büyüme rakamlarını değerlendi-
rerek, gelecek hedef ve beklentilerini pay-
laştı. 2020 yılında pandemiyle birlikte; ticari 
ve kamusal alanların iç ortam hava kalitesi 
iyileştirme sektörünün Türkiye’de ve dün-
yada çok önemli bir büyüklüğe ve globalde 
ev tipi hava temizleme cihazlarıyla 10 mil-
yar dolarlık ekonomiye ulaştığını dile geti-
ren Boysan, devam eden pandemiyle bir-
likte sektörün büyümesini sürdüreceğini, 
Ar-Ge çalışmaları, yeni ürünler ve ihracat 
rakamlarıyla Bomaksan’ın da bu büyüme-
nin içinde olacağını aktardı.  

Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda yeni ne-
sil filtrasyon teknolojili temiz hava dolabı 
BOA AIR’i geliştirdiklerini ve 4 ay gibi kısa 
sürede 10 ülkeye 1,5 milyon Euro’luk ihracat 
gerçekleştirdiklerini belirten R. Bora Boy-
san, “Bomaksan olarak bir önceki yıla oran-
la yüzde 100 büyüdük. 2020 yılında elde et-
tiğimiz büyümemizi güçlü Ar-Ge’mize ve ih-
tiyaçların odağında ürettiğimiz temiz hava 
dolabı teknolojilerimize borçluyuz. Ayrıca bü-
yümemizde pandemiyle birlikte temiz hava 
dolaplarına artan talep de etkili oldu. 2021 
yılında şirket büyümemizi sürdürerek sek-
törün büyümesine olan katkımızı da sürdü-
receğiz” diye konuştu.

 
“SEGMENTİN YURTDIŞI 
SATIŞLARIMIZDAKİ ORANI 
YÜZDE 50 OLDU” 

“İnsanların hayatına değer kattığımız ürün-
lerimizle gerek yurtiçi gerekse yurtdışında 
oldukça başarılı rakamlara imza attık” diyen 
Boysan, “Havalandırma virüs ve bakterilere 
karşı en iyi önlemlerden biri. Özellikle pen-
cere açmanın mümkün olmadığı plazalarda 
veya hava kirliliğinin yüksek olduğu bölge-
lerde en iyi çözüm hava temizleme cihazla-
rı. Profesyonel hava temizleme cihazlarına 

tüm dünyanın ihtiyacının daha da arttığı bu 
dönemde, profesyonel hava temizleme seg-
mentinin yurt dışı satışlarımızdaki oranı yüz-
de  50 oldu. Her geçen gün ciromuzda artan 
payı ile Ar-Ge yatırımlarımızı devam ettirme-
yi hedefliyoruz’’ şeklinde konuştu. 

 
“İHRACATIN CİRODAKİ PAYI 
2021’DE YÜZDE 75 OLACAK” 

Almanya, İsrail, Benelux ülkeleri, Slovenya, 
Romanya, Ukrayna ve Libya gibi ülkeler olmak 
üzere hali hazırda 19 ülkeye ihracatlarının 
bulunduğunu belirten Boysan, “AB Ülkeleri, 
Rusya, Türki Cumhuriyetler ve ABD gibi ül-
keleri de ihracat ağımıza katmayı, 2020 yı-
lında ciromuzun yüzde 70’ini karşıladığımız 

ihracat payımızı, 2021 yılında yeni fabrika 
yatırımımızla birlikte yüzde 75’lere çıkar-
mayı amaçlıyoruz” dedi. 

 
“CİRODAKİ AR-GE PAYI YIL 
SONUNDA YÜZDE 50 ARTACAK” 

Boysan sözlerini şöyle tamamladı: “Elde 
ettiğimiz başarılı satış rakamları ve hedefle-
rimizin yanı sıra insan hayatına değer katan 
ve insanları virüsten koruyan bir teknoloji-
ye hayat vermiş olmaktan mutluluk duyu-
yoruz. Bu doğrultuda Ar-Ge yatırımlarımı-
zı da her geçen gün artırıyoruz. Ar-Ge’nin 
ciromuzdaki payını her geçen gün büyütü-
yoruz. Bu oranı da yüzde 40 artırarak yıl so-
nunda  yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz.”

BOMAKSAN 2020 YILINDA 
YÜZDE 100 BÜYÜDÜ

HABER | BOMAKSAN

R. BORA BOYSAN: “2020 yılında elde 
ettiğimiz büyümemizi güçlü Ar-Ge’mize 

ve ihtiyaçların odağında ürettiğimiz 
temiz hava dolabı teknolojilerimize 

borçluyuz. Ayrıca büyümemizde 
pandemiyle birlikte temiz hava 

dolaplarına artan talep de etkili 
oldu. 2021 yılında şirket büyümemizi 
sürdürerek sektörün büyümesine olan 

katkımızı da sürdüreceğiz.”

O
tomotiv Gazetecileri Derneği 
(OGD) tarafından bu yıl 6’ncısı 
düzenlenen ve tüm aşamala-
rında büyük heyecan yaşanan 

“Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının 
birincisi Fiat Egea Cross oldu. Pandemi 
önlemleri çerçevesinde geçtiğimiz yıl ol-
duğu gibi bu yıl da dijital mecralarda on-
line olarak izlenebilen yarışmanın finalin-
de OGD üyesi 76 otomotiv gazetecisinden 
toplamda 3 bin 290 puan alan Fiat Egea 

Cross birinciliğe ulaştı. 
OGD’nin bu yıl altıncı kez düzenlenen ya-

rışmasında bir başka yeniliğe daha imza atıl-
dı. “Yılın Otomobili” dışında, “Yılın Tasarımı” 
ödülü de Land Rover Defender’a verildi.  OGD 
üyeleri, bu yıl aday olan 27 otomobil arasın-
dan tasarımını beğendikleri üç finalist ara-
sından en fazla oyu alan Land Rover Defen-
der “Yılın Tasarımı” ödülünü kazandı. 

Türkiye’nin “Otomobil Oscarı” olarak ad-
landırılan Türkiye’de Yılın Otomobili ödülüne 

layık görülen Fiat Egea Cross’un açıklandı-
ğı, İstanbul Park’ta düzenlenen törende bir 
konuşma yapan OGD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ufuk Sandık, Türkiye’de Yılın Otomo-
bili yarışmasının tüketiciler için yol göste-
rici özelliğinin bulunduğuna bir kez daha 
dikkat çekti. Egea Cross’un birinci olarak 
seçilmesinden sonra Fiat Marka Direktörü 
Altan Aytaç da yaptığı konuşmada otomotiv 
gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük 
mutluluk duyduklarını söyledi. 

TÜRKİYE’DE YILIN OTOMOBİLİ 
‘FIAT EGEA CROSS’

FIAT EGEA CROSS | HABER


