
Yarışma Şartnamesi 

Etkinliğin Adı: Lojistik Ödülü 

Ödülün Adı: Lojistik Atlas 

Etkinliğin Organizasyonu: Ödül etkinliğinin adı ve organizasyonu, Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti. adına 

yasalarla korunmaktadır.  

Etkinliğin Organları: Aralarında; Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd Şti. adına en az bir temsilci bulunmak üzere 

ödül komitesi, ödül komitesi tarafından tespit edilmiş bulunan ödül jürisi, çalışmaları koordine etmek ve üyeler 

arasındaki iletişimi sağlamak üzere Aysberg Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti. tarafından atanmış bir koordinatör ve 

ödül komitesi tarafından gerek görülmesi durumunda görevlendirilecek bir ya da birkaç kişiden oluşan 

sekreterya.  

Ödül Jürisi; ulusal ve sektörel medya mensupları, sektörel sivil toplum örgütleri temsilcileri ve mesleki alanda 

bilimsel çalışmalar yapanlar, gazeteci ve yazarlar gibi itibar sahibi isimlerden oluşur.  

Davet: Yarışmaya katılım sağlamak için doğrudan iletişim, internet, ulusal ve uluslararası medya organları ve 

sektörel medya yoluyla duyuru yapılır.  

Katılım: Yarışmaya, taşımacılık ve lojistik alanında faaliyet gösteren Türk ortaklı ya da Türkiye’de faaliyet 

gösteren tüm şirketler katılabilir. Katılım, ödüle aday olan şirketin kendisi tarafından yapılabilir. Başvuru dosyası 

için gerekli bilgi ve belgeleri her şirket kendisi hazırlar ve ödül sekreterliğine ulaştırır.  

Ödül Dalları: Ödül komitesi tarafından her yıl gerekli geliştirmeler yapılmak üzere aşağıdaki şekilde önerilmiştir: 

Ulaştırma Bakanlığı Belgeli Hizmetler: 

Uluslararası Lojistik İşletmecileri (L2) 

Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (R2/TİO)  

Uluslararası Ticari Eşya Taşımacıları (C2) 

Yurtiçi Lojistik İşletmecileri (L1) 

Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri (R1/TİO) 

Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmecileri (N2) 

Yurtiçi Dağıtım İşletmecileri (P2) 

Oda ve Derneklere Kayıtlı Hizmetler: 

Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Forwarder) (DTO, UTIKAD, ilgili dernek üyeliği) 

Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Gemi Sahipleri) (DTO, UTIKAD, ilgili dernek üyeliği) 

Demiryolu Taşıması Firmaları (Forwarder) (DTD, UTIKAD, ilgili dernek üyeliği) 

Demiryolu Taşıması Firmaları (Operatörler) (DTD, UTIKAD, ilgili dernek üyeliği) 

Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Forwarder) (IATA belgesi, UTIKAD, ilgili dernek üyeliği) 

Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Havayolu Taşıyıcısı) (IATA belgesi, UTIKAD, ilgili dernek üyeliği) 



Liman İşletmecileri (TÜRKLİM, ilgili dernek üyeliği) 

Yılın Lojistik Atlasları (Aday Gösterilerek ve Elektronik Oylama Yoluyla): 

Yılın Lojistik Şirketi 

Yılın Lojistik Yöneticisi (Karayolu) 

Yılın Lojistik Yöneticisi (Demiryolu) 

Yılın Lojistik Yöneticisi (Denizyolu) 

Yılın Lojistik Yöneticisi (Havayolu) 

Yılın Depo Yöneticisi 

Yılın Kargo / Kurye Yöneticisi 

Yılın Lojistik Tedarikçisi 

Online yarışma iletişim bilgilerinde adayların ve adayı öneren kişilerin kurumsal mail adreslerinin verilmesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde aday önerileri kabul edilmeyebilir. 

Bir aday iki dalda birden yarışamaz. 

Jüri Özel Ödülleri 

Lojistik alanında veya lojistiğe destek verecek şekilde geliştirilmiş ürün ve hizmetlere ait tamamlanmış projelere 

ilişkin başvurular jüri tarafından değerlendirilip oylanarak ödüle layık bulunanlar Jüri Özel Ödülü almaya hak 

kazanırlar. 

İhracat İle Lojistiğe Katkı Ödülü 

Ticari faaliyetleriyle taşımacılık ve lojistiğe pazar oluşturan ve yenilikçi taleplerle inovatif çözümleri teşvik eden 

şirketler, jüri üyelerinin önerisi ile aday gösterilir ve oy çokluğu ile ödüllendirilir.  

Adaylık Koşulları: Ödül komitesi tarafından her yıl gerekli geliştirmeler yapılmak üzere aşağıdaki şekilde 

önerilmiştir.  

--Ödül için başvurma hakkı bulunan şirket, birden çok dalda başvuru yapabilir ancak tek bir dalda ödüllendirilir.  

--Daha önce ödül kazanmış olanlar, yeniden başvuruda bulunabilir. 

--Ödüle başvuranlar, internet üzerinden edinecekleri sunum kriterlerine uygun bir sunum dosyası 

hazırlayacaktır. 

--Başvuru dosyası, hem basılı olarak hem de elektronik ortamda ulaştırılacaktır.  

--Ortak projeler de ödüle aday olabilir.  

--Adayın, Türkiye’de faaliyet göstermesi, bunun için gerekli bir belgesi olması şarttır.  

--Yılın Lojistik Atlasları, aday gösterilerek ve internet üzerinden iki kademeli yöntem ile seçilir. Birinci kademede 

adaylar belirlenir, ikinci kademede ise her dalda en çok aday gösterilen ve uygunluğu ödül komitesi tarafından 

onaylanan en az 2 aday için oylama sistemine geçilir. İnternet üzerinden en çok oyu alan adaylar jürinin 

onaylaması durumunda ödüllendirilir.  



Başvurunun Kabulü: Ödül komitesi, tüm başvuruları yönetmeliğe uygunluk açısından inceler. Uygun görülen 

tüm başvurular, hiçbir ayrım gözetilmeden jüri üyelerine sunulur.  

--Ciro vb mali bilgiler için YMM raporu, istihdam verileri için SSK bildirgesi, gerekli olduğu durumlarda gümrük 

boşaltma beyannamesi gibi resmi belgeler istemeye komisyon karar verir.  

--Başvurulan kategoriye ilişkin istenilen belgeleri ya da üyelik evraklarını sunamayan yarışmacı, elenir.  

--Adayların birbirleri ile yarıştıkları kategorilerde en az iki yarışmacı olması gerekmektedir. Aksi durumda söz 

konusu kategori yarışma dışı kalacaktır. ‘Jüri Özel Ödülleri’, ‘Projeler’ vb. başvuruların kendi içinde 

değerlendirilerek oylandığı kategorilerde sayı kısıtlaması yoktur. 

Jürinin Çalışması: Jürinin çalışmaları, ödül komitesi tarafından belirlenen esaslarla yapılmak üzere aşağıdaki 

şekilde önerilmiştir: 

--Ödül jürisi, ödül komitesinin çağrısı üzerine yine ödül komitesi tarafından belirlenen takvime göre 

çalışmalarına başlar.  

--Jüriye davet edilen üyelerle ilk toplantı, yarışma katılım koşulları başta olmak üzere çalışma takvimi, seçim ve 

törene ilişkin bilgileri paylaşmak üzere yapılır.  

--Ödül sekreteryası, yarışmaya kabul edilmiş bulunan tüm başvuruları jüri üyelerine sunar. Üyeler tüm 

başvuruları tek tek değerlendirerek her dalda ödüle değer bulduğunu açıklar. Ancak ödüle değer bir başvuru 

bulunmaması durumunda o dalda ödül verilmeyebilir.   

--Her yarışmacının tek ödül alma hakkı vardır. Birden çok dalda başvuruda bulunan ve birden çok dalda ödül 

alan yarışmacının hangi dalda ödül alacağına jüri karar verir.  

--Jüri, isterse bir ya da birden fazla dalda teşvik/takdir amaçlı olarak özel ödüller verebilir.  

--Adayın çalışmaları değerlendirilirken hiçbir ayrım gözetilmez. Nesnel ölçülere göre seçim yapılır.  

--Ödül alanlar, hazır bulunan üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyuyla belirlenir.  

--Jüride bulunan herkesin oyu eşittir.  

--Jüri toplantıları, görüşmeleri ve sonuçlar, üyeler tarafından kamuya açıklanamaz. Toplantı sonunda karara 

bağlanmış tüm jüri kararları kesindir, itirazlar üzerine yeniden değerlendirme yapılamaz.  

--Ödül komitesi, Jüri kararına uyar ve sonuçları bir tutanakla kayda alır. Uygun gördüğü bir tarihte ve yöntemle 

açıklar.  

Ödüller: Yarışmanın ödülü, özgün bir eser olarak tasarlanmış bulunan omuzları üzerinde bir koli taşıyan ‘Lojistik 

Atlas’ figürüdür.  

--Ödül vermek üzere belirlenen kategorilerin sayısı ödül komitesi tarafından; en son gerçekleşen yarışma 

kapsamındaki katılımlar, jüri önerileri ve gelişmeler dikkate alınarak belirlenir. Aynı değerlendirme, jüri özel 

ödülü kategorilerinin belirlenmesi için de geçerlidir.  

--Her dalda yalnızca birinciye ödül verilecektir. İkinciler arasındaki yüksek performans, jürinin 

değerlendirmesine bırakılacaktır.  

--Jüri özel ödülüne tedarikçiler de katılabilir, ödülü ve sıralamayı jüri oylaması belirler. Birden çok sayıda jüri 

özel ödülü verilebilir.  



--Başvurularda, bitmiş bulunan son iki yılın rakamları birlikte istenecek ve her iki rakam da değerlendirmeye tabi 

olacaktır.  

-- 10 kez ödül kazanan yarışmacıya, organizasyon tarafından orijinal Atlas’ı büyük boyutlu olarak ürettirme ve 

sergileme hakkı verilebilir. 

Etkinliğin Bütçesi: Yarışmada verilen ödülün kendisi, ödül organizasyonu, davet, toplantı vb için yapılan tüm 

giderler, Aysberg tarafından karşılanır. Yarışmacılardan hiçbir şekilde hiçbir isim altında her hangi bir ücret 

alınmaz.  

2022 Yılı için Etkinliğin Organları: 

Ödül Jürisi 

İlker Altun  (Aysberg Basın Yay. San. Tic. Ltd. Şti.) 

Nurten  Berberoğlu (Ara Medya) 

Turgut  Erkeskin (FIATA) 

Vahap  Munyar (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti) 

Selçuk  Onur (Lojiport) 

Alper  Özel (UND) 

Fatih  Şener (UND) 

Celal  Toprak (EGD) 

Ayşem  Ulusoy (UTİKAD) 

Sekreterya 

Sinan Göral 

 

Organizasyon komitesi gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. 


