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Türkiye’nin en büyük liman şehri Mersin’de hayata 
geçirilen CNR Mersin Lojistik ve Taşımacılık Fuar’ı, kendi 
alanında Avrasya’nın en büyük ticaret platformunu 
oluşturdu. Lokomotif sektörlerin dev buluşması CNR Mersin 
Lojistik ve Taşımacılık Fuarı, tedarik zincirinin tüm 
paydaşlarını bir araya getirdi. Fuar, CNR Holding 
kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Mersin Ticaret 
ve Sanayi Odası işbirliği ile organize edildi. Uluslararası öncü 

lojistik firmalarının yer aldığı, yabancı ihracatçı ve tedarikçi 
firmaların lojistik çözümlerini inceleyerek yeni partnerler 
bulduğu bu dev ticari platform, Mersin Uluslararası Liman 
İşletmeciliği (MIP) ana sponsorluğunda; Uluslararası 
Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), 
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Lojistik Derneği 
(LODER), Mersin Deniz Ticaret Odası’nın da destekleri ile 
düzenlendi.

Lojistiğin kalbi Mersin’de attı
Lojistik sektörünün lider firmalarının yer aldığı ve 
ticaret rotalarının yeniden oluştuğu Mersin Lojistik 
Fuarı, yerli ve yabancı profesyonellerce yoğun ilgi 
gördü. Konumu sayesinde Akdeniz Bölgesi ve çevre 
illerinden 50’yi aşkın firmanın ürün ve hizmetleri 
sergilendi. Sektörün geleceğine ışık tutan paneller 
ve eğitimlerin yoğun ilgi gördüğü fuarı 6 bin 982 
profesyonel ziyaret etti.



Fuarda lojistik sektörünün geleceğini 
yeniden şekillendiren paneller ve 

eğitimler de düzenlendi. Lojistik 
Derneği (LODER) iş birliği ile 

düzenlenen panellerde, “Yeni 
Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın 

Lojistik Sektörüne Etkileri” “Karayolu 
ve Deniz taşımacılığında 

Taşımacılığında Trendler” “Kombine 
Taşımacılık Yönetmeliği ve Yeşil 

Lojistik” konu başlıkları altında ünlü 
akademisyenler ve alanlarında 

uzman konuşmacılar, Türkiye lojistik 
sektörünün mevcut durumu, gelecek 

perspektifleri ve dış ticaret ile 
lojistiğin 2023 hedeflerini ele aldı.

PANELLER VE EĞİTİMLER
SEKTÖRÜN GELECEĞİNE IŞIK TUTTU

TOPLAM
ZİYARETÇİ

6.982

YABANCI 
ZİYARETÇİ 

1.397

YERLİ 
ZİYARETÇİ 

5.585

Ziyaretçilerin %98’i firma, marka 
ve ürün grubu çeşitliliğinden 

memnun olduğunu belirtti.

Ziyaretçilerin %97’si 
Mersin Lojistik’i tekrar ziyaret 

edeceklerini belirtti.

7 BİNE YAKIN 
PROFESYONEL GELDİ
CNR Mersin Lojistik ve Taşımacılık Fuar’ı, iç 

piyasanın yanında özellikle yabancı sektör 

profesyonellerini fuar katılımcıları ile bir 

araya getirdi. Rusya, İtalya, İran, Suriye, 

Lübnan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tunus, 

Mısır ve Libya’nın da aralarında olduğu çok 

sayıda ülkeden bin 397 ziyaretçi, fuar 

katılımcıları ile yeni ticaret rotaları oluşturdu. 

Fuara 5 bin 585’ü yerli olmak üzere toplam 

6 bin 982 sektör profesyoneli ziyaret etti.



Mersin Lojistik Fuarı’nı ziyaret edenlerin 3 GÜÇLÜ nedeni vardı

En yeni
teknoloji ve 

ekipmanları ilk kez 
deneyimleme şansı 

yakalandı

Türkiye ve 
yakın coğrafyasının 

büyük pazar potansiyeli 
ile iş bağlantıları 

kuruldu

Yeni uluslararası 
üreticilerle tanışıldı

ve görüşmeler yapılarak 
sektörün dinamiklerine 

hakim olundu

ZİYARETÇİLERİN 

%98’İ 
MERSİN LOJİSTİK

FUARININ
VERİMLİ GEÇTİĞİNİ

BELİRTTİ

EN ÇOK YABANCI
ZİYARETÇİNİN GELDİĞİ 21 ÜLKE

LÜBNAN

İSRAİL

BULGARİSTAN

MISIR

LİBYA

YUNANİSTAN

IRAKALMANYA

ROMANYA

İTALYA

ÇİN

MAKEDONYA

İRAN

AZERBAYCAN

İNGİLTERE

TÜRKMENİSTAN

KUVEYT

FRANSA

RUSYA

FAS

KIRGIZİSTAN



KATILIMCI GÖRÜŞLERİ“

“

KHADEM LOJİSTİK - İRAN
Saide Alinejat – Operasyon Danışmanı

Biz İran’dan geldi. Merkez ofisimiz İran’da. 
Dubai, Özbekistan, Kazakistan’da 
şubelerimiz var. Yabancı bir firma olarak 
kazancımızı yaptık. Kaliteli firmalar ve kaliteli 
insanlar tanıştık.. Aracısız olarak direk 
firmalarla bağlantı kurabildik. Firmamız için 
en büyük avantajı da bu oldu. İran’ın 
potansiyelini kendi gücümüzü gösterme 
fırsatı bulduk.

GALATA TAŞIMACILIK VE TİCARET AŞ.
İkbal Uğurlu - Akdeniz Bölge Müdürü

Uluslararası taşımacılıkta 25 yıllık tecrübesi 
olan bir firmayız. 6 ay önce Mersin Şubemizi 
açtık. Fuara hem firmamızın tanıtımı hem de 
bu sektörde var olduğumuzu göstermek 
için katıldık. Fuardan memnunuz. Bir çok 
müşterimizle yüz yüze gelme imkanı bulduk. 
Bizi firmalar daha çok tanıma imkanı 
buldular. İş alanımızla ilgili daha detaylı 
tanıtım yapma fırsatımız oldu. Bir sonraki 
fuarda tabi ki yerimiz alacağız ve daha da 
büyüyeceğiz.

KOLUMAN
Erkan Alkaç - Satış Müdürü

Gerek katılımcı sayısı gerek organizasyon 
sayısıyla tatmin edici düzeyde. Biz Koluman 
olarak fuarları seven, fuarlardan fayda 
sağlamaya çalışan bir ekibiz. CNR Holding’in 
geçmişte yaptığı organizasyonlardan da 
memnunuz. Bu nedenle katılmaya karar 
verdik. Biz bu fuardan fayda sağladık. Kendi 
hedeflediğimiz tanıtımı gerçekleştirdik. 
Buradan memnuniyetimiz var. Bu şekilde bir 
sonraki fuara katılmayı tabi ki düşünüyoruz.

KOÇER LOJİSTİK
Musa Koçer – Direktör

KOÇER Lojistik olarak 2014’te bu işe 
başladık. Pandemiden sonra bazı ülkelerde 
yaşanan sıkıntıları görüp İtalya RORO 
yapmaya karar verdik. Çok da iyi oldu. 
Lojistik çok geniş çaplı bir meslek. Fuardan 
ticari anlamda gerçekten çok memnun 
kaldık. Müşterilerle birebir iletişim kurduk. 
İran’dan Suriye’den ve Lübnan’dan gelen 
çok farklı kesimlerden potansiyel 
müşterilerle etkileşimde bulunduk. Bu ilk 
fuarımızdı. Bundan sonrada fuarlara 
katılmayı düşünüyoruz.

LTF TREYLER 
Latif Şimşek Yönetim Kurulu Başkanı 

LTF Treyler, 2020 yılında sektörün ihtiyacı 
olan Tanker, Römork ve Yarı Römork Üretimi, 
Satışı alanında faliyetlere başlayarak, 
yenilikçi işlere imza atmıştır. Evrensel 
rekabet ilkeleri içinde kalıcı olmayı, sabırla 
ve adım adım büyümeyi öncelikli buluyoruz. 
Bu kapsamda Mersin Lojistik Fuarı'ndan 
ticari anlamda memnun kaldık. Standımıza; 
Çin, Rusya, Türkmenistan, Irak, İran, 
Lübnan, Fas, Kuveyt, Azerbaycan ve 
İsrail'den ziyaretçiler geldi. Önümüzdeki 
yılda Mersin Lojistik ve Taşımacılık Fuarına 
katılmayı planlıyoruz.

“

“ “

“ “

METRONAK
Hüseyin Altıntaş - Kurucu

Fuarı ilk duyduğumuzda katılım konusunda 
aklımızda soru işaretleri vardı. Tabi biz bu 
kentten para kazanıyorsak bu şehir için 
elimizi taşın altına koyduk. Gerek yurt içi 
gerekse yurt dışından kalabalık 
ziyaretçilerimiz vardı. Rusya, İtalya, İran, 
Azerbaycan, Kırgızistan ve Güney 
Afrika’dan gelen ziyaretçiler vardı. Mersin 
Lojistik Fuarı uluslararası bir fuar olduğunu 
böylece kanıtlamış oldu. Önümüzdeki sene 
daha büyük stand yeri isteyeceğiz. Katılımın 
daha fazla olacağını düşünüyorum.

“ SGS TRANSLATE
Ayşenur Ede - Genel Müdür Yardımcısı

Biz Lojistik firmalarına gümrükten geçişlerde 
beyanname hizmeti veren teminat sağlayıcı 
bir firmayız. Her yıl fuarlara katılıyoruz. 
Mersin’de çok fazla müşterimiz var. Müşteri 
sayımızı genişletmek ve onlarla bir araya 
gelmek için fuara katıldık. İkinci çok yoğun 
geçiyor. Müşterimiz olan ve olmayan 
potansiyel müşterilerle de görüştük. Fuar 
bizim için verimli geçti. Büyük ihtimalle bir 
sonraki fuara da katılmayı düşünüyoruz.

“
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