
 

 

 

İstanbul, 27 Ekim 2021 

Basın Bülteni 

logitrans Fuarı’nda Ödül Yağacak 

--İngiltere’de sürücü krizi yaşanırken, Türkiye’de sürücüler ödüllendiriliyor.  

--UND Tepe yöneticileri ve çalışma grubu başkanları ödül alacak.  

--İnternet oylaması ile sektörün ‘en’leri ortaya çıkacak.  

--Lojistikçilerin faaliyet verileri titiz bir değerlendirme ile ödüllendirilecek.  

--Hayata geçmiş bulunan lojistik projelerin ödüllendirilmesi için jüri titiz şekilde çalışıyor.  

İki yıla yakın süredir fiziki olarak gerçekleştirilememiş bulunan ödül törenleri Uluslararası logitrans 

Transport Lojistik Fuarı’nda gerçekleşecek. Konuya ilişkin bilgi veren ve “ödül yağmuru daha açılış 

töreni ile başlayacak,” diyen EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun, “İlk olarak, açılış töreni 

sırasında fuara 5 ve 10 yıl katılmış bulunan kurumlara teşekkür plaketleri verilecek,” dedi. İlker Altun 

plaketlere ilişkin olarak şunları söyledi: 

“logitrans Fuarı, tekrar katılım oranı en yüksek fuarlardan biridir. Bu nedenle fuarımıza 5 yıl katılım 

sergileyen kurumlara tek yıldız, 10 yıl katılım sergileyen kurumlarımıza ise çift yıldızlı teşekkür 

plaketleri veriyoruz. Aynı zamanda fuarımızı destekleyen ve organizasyonu ortak olarak 

gerçekleştirdiğimiz sektörün saygın sivil toplum kuruluşlarına da 5 ve 10. yıla ulaşan destekleri 

nedeniyle teşekkür plaketleri veriyoruz. Şu ana kadar tam 43 firma tek yıldızlı, 7 firma ise çift yıldızlı 

plaket almış bulunuyor. 9 kurum ise tek ve çift yıldızlı plaket almış durumda. Bu yıl 2 katılımcı 10. yılını 

doldurması nedeniyle çift, 5 firma ise 5. katılım yılına ulaşması nedeniyle tek yıldızlı plaket alacak. Bir 

sivil toplum kuruluşumuz da 7. destek ve katılım yılı nedeniyle teşekkür plaketi alacak. Bu arada 31 

şirket de katılım sağlamaları durumunda tek ya da çift yıldızlı teşekkür plaketini alacak.” 

IRU ve UND Ödülleri 

Açılış günü UND tarafından yapılacak olan geleneksel ödül töreninde sürücülere ve yöneticiler 

ödüllerine kavuşacak. Konuyla ilgili bilgi veren İlker Altun; “IRU-UND Sürücü Onur Ödülleri ve Yılın 

Sürücüsü Ödülleri, günümüzde yaşanan şoför sıkıntısına dikkat çekmesi açısından son derece önemli,” 

diyerek şunları söyledi: 

“İngiltere’de yaşanan şoför açığı, tedarik zincirinin en hassas halkalarından birinin de şoförler 

olduğunu gösterdi. Bu nedenle sürücü ödüllerini çok önemsiyorum. Bu ödüllerin yanı sıra UND tepe 

yöneticileri ile sektöre gönüllü olarak hizmet eden çalışma grubu başkanlarının ödüllendirilmesi de 



 

 

son derece yerinde ve önemli bir girişimdir. UND’nin bu çabasının logitrans Fuarı’nda ete kemiğe 

bürünmesi ise müthiş bir sinerji yaratmaktadır.” 

Atlas Lojistik Ödülleri 

Bu yıl 12. Kez sahiplerini bulacak olan Atlas Lojistik Ödülleri için de geri sayım başladı. Sonuçları 

internet oylaması ile belirlenen ve sektörün en beğenilen lojistik şirketi ve yöneticilerinin seçildiği 

yarışma büyük bir çekişmeye sahne oluyor. “Her yıl ilgi giderek yükseliyor. Bunu artan yarışmacı 

başvuruları ve aldıkları oylardan anlıyoruz,” diyen İlker Altun; “Atlas Lojistik Ödülleri, online 

gerçekleşen kategori dışında farklı faaliyet alanlarında şirketlerin faaliyet verilerinin titiz bir 

değerlendirmeyle sıralandığı ikinci bir ana kategori ve bir de hayata geçirilmiş bulunan projelerin jüri 

üyeleri tarafından farklı kriterlere göre değerlendirilmesine dayalı olarak sonuçları belirlenen diğer bir 

kategoriye daha sahip. Bu yıl çok sayıda başvuru geldi ve jüri değerlendirme yapmakta oldukça 

zorlanacak,” diyerek, “herkesi 11 Kasım Saat 11.00’da sonuçların açıklanacağın logitrans Forum 

alanındaki ödül töreni heyecanına ortak olmaya çağırıyorum,” şeklinde konuştu.  

 

Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı  

“Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı”, EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti tarafından 10-12 Kasım 

2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 9. ve 10. Salonlarda 14. kez düzenlenecektir. Avrupa ile 

Yakın Doğu arasında mükemmel bir köprü oluşturan logitrans; lojistik, telematik ve taşımacılığın tüm 

değer zincirindeki geniş ürün ve hizmet yelpazesini içermektedir.  

 

 


