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İNTERMODALE TALEP
10 KAT ARTTI

P

andemi sonrasında patlak veren Rusya-Ukrayna
savaşı, ardından gelen ekonomik zorluklar ve küresel
enflasyon, lojistik sektöründe ciddi darboğaz yarattı.
Krizler nedeniyle değişen ticaret rotaları, ülkeleri
ve şirketleri lojistikte yeni yol arayışlarına itti. Bir de buna
büyüyen ve gündemden düşmeyen iklim krizi eklenince
taşıma biçimlerinde dengeler değişiyor. Bu yeni dönemde yeşil
yüzü önemli olmakla birlikte, özellikle karayoluna karşın esnek
olan yapısıyla intermodal taşımacılık öne çıktı.
Son 10 yılda intermodal taşımacılığa talep 10 kat arttı.
Yapılan araştırmalar büyüme ivmesinin süreceğini gösteriyor.
Research and Markets’in araştırmasına göre, küresel
intermodal pazarı 2020-2025 döneminde yüzde 8,3’lük bir
büyüme kaydedecek. Amerika’da konuya ilişkin hazırlanan
başka bir raporda ise, pazarın 2026 yılında 73 milyar doları
aşan bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor.
Şirketler, navlun maliyetlerini ve karbon ayak izlerini
azaltmanın yeni yollarını değerlendirirken, uzun mesafeli
yükleri taşıma noktasında, alternatif nakliye modu
seçeneklerini artık daha fazla göz önünde bulundurmak
zorunda. Bu noktada en başarılı seçeneklerden biri olan
intermodal taşımacılığın maliyet düşürücü ve çevreci
özellikleri her geçen gün daha fazla şirketin kendisine yatırım
yapmasını sağlıyor.
Gelişen endüstriyel sektörler ve genişleyen tedarik zincirleri,
pazarın büyümesini teşvik ediyor. Diğer yandan özellikle
altyapıda yaşanan sorunlar intermodal taşımacılık için de
büyümenin önünde engel olmaya devam ediyor.
Teknoloji alanında sürdürülebilir ve çevreci gelişmeler,
taşıma sistemlerinde izlenebilirlik, gelişen teknolojiyle birlikte
hizmetlerde hiç görülmemiş yenilikler, B2B e-ticaret lojistiğinde
yaşanan hızlı büyüme, sürücü eksikliği, artan depolama
yatırımları interdomal taşımacılığı etkileyecek trenler olarak
gösteriliyor.
İntermodal taşımacılık günümüzde demiryolu ağırlıklı
taşıma modu olarak öne çıksa da kara ve denizyolu taşımacılığı
da pazarda hızlı bir büyüme eğiliminde. Gelecek 3-5 yılda
konteyner filosunu yönlendirmesi beklenen intermodal,
taşımacılık sektörünü de domine edecek.
Keyifli okumalar…
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Turkish Cargo
Togg’u Arjantin’e taşıdı

T

urkish Cargo, yerli otomobil Togg’u
Arjantin’de gerçekleştirilen kış testlerine taşıdı. Togg’un taşınmasıyla
ilgili açıklamalarda bulunan THY
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof.
Dr. Ahmet Bolat, “Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşması noktasında en iddialı projesi
olan Togg akıllı cihazının uluslararası testlerde
gösterdiği başarılı performansını kutluyoruz.
Milli bayrak taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan hava
yolu olmanın gücüyle; Türkiye’nin otomobilini, ülkemizin teknoloji ihracatını dünyanın
dört bir tarafına ulaştırıyor olmanın gururunu
yaşıyoruz” dedi. Togg CEO’su M.Gürcan Ka-

rakaş ise, “Yola çıktığımız ilk günden itibaren
iş ortaklarımızı öncelikle ülkemizden ve dünyanın en iyilerinden seçme prensibiyle hareket
ediyoruz. Ocak 2022’de ABD’nin Las Vegas
kentindeki Tüketici Elektroniği Show’u CES’te
sergilediğimiz ‘Geçiş Konsepti Akıllı Cihazımızın ardından, Togg Akıllı Cihazımızı da kış
testlerimizin devamı için, Güney Kutbu’na en
yakın noktaya, Arjantin’in Ushuaia kentindeki
akredite test merkezine Turkish Cargo iş birliğiyle taşıyarak güçlü bir iş birliğine imza atmış
olduk” diye konuştu. İstanbul Havalimanı’nda
başlayıp Arjantin’e devam eden yolculuğun
ardından Turkish Cargo & Togg iş birliğini
konu edinen bir reklam filmi yayınlandı.

Çobantur Boltas’ta ‘Akademili’ sürücüler direksiyon başına geçti

L

ojistik sektöründeki sürücü açığını gidermek amacıyla Sürücü Yetiştirme ve
Geliştirme Akademisi kuran Çobantur
Boltas, ilk mezunlarını verdi. Akademiden mezun olan 8 kişi, yedek sürücü unvanıyla işbaşı yaptı. Çobantur Boltas Türkiye Filo
Direktörü Murat Kunduracı, yeni mezunların
ilk aşamada tecrübeli sürücülerle birlikte sahada koçluk sistemiyle yurt içi güzergâhlarda
çalışmaya başladığını ifade ederek, “Daha
sonra Filo Bölümü tarafından da mezun edile-

rek kendilerine araçları zimmetlenecek ve yola
tek başlarına çıkabilecekler” dedi. Sektördeki
sürücü ihtiyacını karşılamak için Akademi’yi
uzun vadeli ve kalıcı bir çözüm olarak gördüklerini belirten Kunduracı, eğitimlerde bir tır
sürücüsünün ihtiyaç hissedebileceği, lojistiğin
her alanıyla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak aktarıldığını dile getirdi. Kunduracı,
birebir gerçekleştiği ve daha yoğun pratik
eğitimlerle benzerlerinden ayrıştığı için kursun
oldukça verimli geçtiğine dikkati çekti. Çobantur Boltas Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü
İlhan Çağlar ise ikinci kurs için başvurularda
belirgin bir artış görüldüğünü aktardı. Şirket
olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini ve lojistikte
kadın istihdamını desteklediklerini vurgulayan Çağlar, sadece masa başında değil sahada
da kadın çalışan sayısını artırmak istediklerini
söyledi. Çağlar, kursun ikinci dönemi için
kadın adaylardan daha çok ilgi beklediklerini
de sözlerine ekledi.

DFDS, Yalova-Sete
hattında sefer sayını
5’e çıkarıyor

D

FDS Akdeniz İş Birimi “Birlikte
Büyüyoruz” başlıklı dijital
panelde, Fransa İspanya rotasının
müşterilerine sunduğu hizmet
detaylarını ve 2023 yılı hedeflerini duyurdu.
Panelde konuşan DFDS Akdeniz İş Birimi
Başkanı Lars Hoffmann, “Sürdürülebilirlik
vizyonuyla çevresel ayak izimizi kademeli
bir biçimde azaltarak 2050 yılına kadar iklim
nötr duruma gelmeyi taahhüt ediyoruz. DFDS
Akdeniz İş Birimi olarak deniz ve demir yolu
taşımacılığını birleştiren intermodal taşımacılık
çözümlerine daha fazla yatırım yapıyoruz”
dedi. DFDS Akdeniz İş Birimi Satış, Pazarlama,
İş Geliştirme ve Strateji Başkan Yardımcısı Fuat
Pamukçu ise, halihazırda sundukları kapsamlı
sefer ağını büyütüp genişletme stratejisini yeni
hatlarla güçlendirdiklerini söyledi. Pamukçu,
“Rotalarımızda hatlarımızı demiryolu
hizmetiyle birleştirerek hızlı bağlantı sunmaya
devam edeceğiz” dedi. Fransa ve İspanya Rota
Direktörü Önder Ulaş Başboğa, ise şunları
aktardı: “DFDS Akdeniz İş Birimi, Türkiye’nin
bütün bölgelerinde faaliyet gösteren
işletmelerin ve uluslararası taşımacılık
firmalarının Avrupa’da Fransa, İspanya,
Portekiz, İngiltere ve Kuzey Afrika pazarlarına
en hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlıyor.
Türkiye ile Fransa ve İngiltere’yi direkt
olarak bağlayan Fransa hattımız, Türkiye ile
İngiltere arasında Ro-Ro ve Tren hizmeti ile
köprü vazifesi görüyor ve bu sayede yurtdışı
pazarlarda faaliyet gösteren firmalara İngiltere
pazarında daha hızlı ve sürdürülebilir rekabet
imkânı yaratıyor.” Başboğa, ayrıca Yalova
– Sete arasındaki haftalık sefer sayısını 5’e
çıkaracaklarını açıkladı.

LC WAIKIKI YALOVA LOJISTIK MERKEZI AÇILDI
Türkiye’nin en büyük hazır giyim moda perakendecilerinden LC Waikiki, 274 bin metrekarelik Yalova Lojistik Merkezi’ni
hizmete açtı. Şirketin 4 kıtada, 56 ülkedeki uluslararası operasyonları için kritik rol oynayacak olan yeni lojistik merkezinde
aynı zamanda Türkiye’nin en büyük C-Tipi antreposu bulunuyor.
Merkezin açılış töreninde konuşan LC
Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, uluslararası pazarlardaki
sürdürülebilir büyümelerinde üretim
yatırımları kadar lojistik ağının da
önemli olduğunu ifade etti. Moda
perakende sektöründe doğru ürünü doğru mağazaya, doğru sayıda
zamanında göndermenin başarının
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kilit faktörlerinden biri olduğunu belirten Küçük, şunları kaydetti:
“Bunun için de lojistik merkezlerine yatırım yapmaya devam
ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız yatırımlarla bugün; İstanbul,
Aksaray ve Yalova ile birlikte LC Waikiki’nin yurt içinde 685.000
m2, yurt dışında 100.000 m2 olmak üzere lojistik merkezi toplam alanı 785.000 bin m2’ye ulaştı.
Yalova Lojistik Merkezi’nin haftalık sevk
kapasitesi ise 1-1.5 milyon adet ürün
olacak. Bu yıl, 8 yeni ülkeye giriş yaparak, yurt dışında 120, yurt içinde 30,
olmak üzere toplam 150 yeni mağaza
açacağız. Ciro büyüklüğümüzü de geçen
yıla göre %80 artırarak, 66 milyar TL’ye
çıkarmayı hedefliyoruz.”

Good Logistics, ABD ihracat
taşımalarını yüzde 50 artırdı

U

laştırma ve Altyapı
Bakanlığı Denizcilik
İstatistiklerine göre,
Ocak-Ağustos
döneminde deniz yolu ile
yapılan ihracatta en fazla
yük elleçlemesi 11 milyon
418 bin 261 tonla ABD
taşımalarında gerçekleşti.
Bu dönemde ABD ihracat
yükü yüzde 37 arttı, elleçlenen
toplam yükün yüzde 11,1’i
ABD ihracat yüklerinden
oluştu. Dünyanın en köklü lojistik
şirketlerinden olan Good Logistics de yılın
ilk yarısında Türkiye’den ABD’ye deniz
yoluyla ihracat taşımalarını yüzde 50
arttırarak pazar payını büyüttü. Şirketin
Türkiye Genel Müdürü Levent Aydinç,
2022’nin geri kalanında da yüzde 50 büyüme
öngördüklerini söyledi. ABD’nin sadece

belirli limanlarına değil tamamına
taşımacılık yapabildiklerini ifade
eden Aydinç, ABD Ulusal
Denizcilik Komisyonu’na
üye şirketleri, ülkedeki
ofisleri ve iş birlikleri
sayesinde operasyonel
esneklik güçleri olduğunu,
depolama ve dağıtım
hizmetlerini de tek elden
yürüttüklerini belirtti.
Aydinç, NVOCC lisanslı
şirketleri sayesinde “gemisi
olmayan armatör” olarak hareket
edebildiklerini vurgulayarak, “Türkiye ile
ABD arasında kapıdan kapıya teslimat ve
yurt dışı gümrükleme hizmetlerimiz, farklı
armatörlerle yaptığımız yer/ekipman garantili,
hızlı ve güvenli çözümlerimiz ve rekabetçi
fiyatlarımızla öne çıkıyor, ihracatçılarımıza
avantaj sağlıyoruz” dedi.

TruKKer’a 100 milyon dolar yatırım

D

ijital nakliye ağı TruKKer, önde
gelen global alternatif yatırım şirketi
lnvestcorp liderliğinde, birçok
küresel yatırımcının yer aldığı C
serisi turunda 100 milyon dolar yatırım aldı.
TruKKer, yeni aldığı yatırımla; teknolojiyle
desteklenen operasyonel süreçlerini

geliştirmeyi, hedef pazarlarını büyütmeyi,
pazara yeni ürün ve hizmetler sunmayı
hedefliyor.
Aldıkları son yatırımı değerlendiren
TruKKer Kurucusu ve CEO’su Gaurav Biswas, “Son beş yıl içinde kilit pazarlarımızda
en büyük operatörler arasına girmeyi başardık. Investcorp dâhil birçok saygın global
yatırımcının bu zorlu fon yaratma ortamında
sağladıkları finansal destek, büyüme stratejimize net bir şekilde güven duyulduğunun
göstergesidir. Bu ek büyüme sermayesi desteğiyle, tüm yatırımcılarımız ve paydaşlarımız
için önemli bir değer yaratmak istiyoruz.
TruKKer, bu pazar fırsatını değerlendirmek
için teknolojik, finansal ve operasyonel
anlamda güçlü bir şekilde konumlanmaya
devam edecek” dedi.
TruKKer Türkiye Genel Müdürü Hakan
Arıkan da teknoloji yatırımlarına devam
edeceklerini vurgulayarak, “Seri C turunda
elde ettiğimiz bu başarıyla birlikte teknoloji
yatırımlarımızı artırıp Türkiye üzerinden ve
komşu ülkelerden yaptığımız ticareti daha da
büyüteceğiz” şeklinde konuştu.

Sendeo, yeni
hizmetler
devreye alıyor

Y

aptığı araştırmalarla müşterilerini
dinleyen, ihtiyaç ve beklentileri
ışığında çözümler üreten
Sendeo, devreye aldığı Sendeo
Destek Whatsapp İletişim Hattı, Sendeo
Canlı Destek ve Sendeo Asistan ile
kesintisiz hizmet sunuyor. KOBİ’leri
daha iyi anlayabilmek için bir KOBİ
araştırması gerçekleştiren marka, araştırma
çıktılarına göre yeni uygulaması Sendeo
Asistan’ı devreye aldı. Bu uygulamayla
KOBİ’ler Sendeo’ya onlara özel telefon
hattı, Whatsapp ve mail ile diledikleri
tüm kanallardan ulaşıp, gönderileri
hakkındaki tüm detaylara tek elden,
kolaylıkla erişebiliyor. Sendeo Genel
Müdürü Özgün Şahin, “Dijitalleşen
dünyada teknolojik altyapımız ve çeviklik
anlayışımızla müşterilerin hızla değişen
beklenti ve ihtiyaçlara yanıt vermek
için kendimizi sürekli geliştiriyoruz. İş
modelimizin merkezinde 7/24 hizmet
anlayışı ve müşteri odaklı yaklaşımımız
bulunuyor. Müşterilerin bize istedikleri
yerden, istedikleri saatte ulaşmaları için
farklı iletişim kanallarını devreye aldık.
Müşterilerimizin beklentilerini anlamak
için araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Sendeo
Asistan da bu araştırmalar sonucu devreye
aldığımız bir hizmet. En iyi uygulamalarla
müşteri memnuniyetine odaklanarak,
tüm iş ve operasyonel süreçlerimizi talep
ve beklentilere yanıt verecek şekilde
geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

HOROZ BOLLORÉ LOGISTICS’E YENI DIREKTÖR
Horoz Bolloré Logistics, yeni kurulan Doğu ve Güney Marmara Bölge Direktörlüğü görevini Cumhur
Semerciler’e emanet etti! Cumhur Semerciler,
1997 yılında National University Uluslararası
Nakliye ve Dış Ticaret Bölümü’nden mezun
olduktan sonra Balnak Holding’de Bursa
bölge müdürü olarak başladığı kariyer hayatını uzun yıllar boyunca lojistik sektöründe
önemli pozisyonlarda görev alarak sürdürdü.
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Türksped, Galata Taşımacılık, Kuehne Nagel ve Fratelli Cosulich şirketlerde gerçekleştirdiği yöneticilik
görevlerinin ardından son olarak Ocak 2022
tarihinden bu yana ARCLOG Lojistik’te Yönetici
Ortağı görevlerinde bulunan Semerciler, Eylül
2022 tarihi itibariyle Horoz Bolloré Logistics
Taşımacılık A.Ş. çatısı altında yeni kurulan
Doğu ve Güney Marmara Bölge Direktörlüğü
görevinden sorumlu olacak.

info@transorient.com.tr

+90 212 467 26 00

www.transorient.com.tr

Alışan Lojistik filosunu
büyütmeye devam ediyor

F

ilo yatırımlarına devam eden Alışan
Lojistik, son olarak 22 adet tank
konteyner taşıyıcı dorse ile 20 adet
yeni Renault Trucks T EVO serisi
çekiciyi öz mal araç filosuna kattı. Yeni yatırım
kapsamında açıklamalarda bulunan Alışan
Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Damla Alışan, “Alışan Lojistik, bugün 550
adet öz mal araç filosu ve Türkiye genelindeki
50’yi aşkın farklı lokasyondaki bin 500’den
fazla çalışanı ile sektörde ‘kontrat lojistiği’
diye de ifade edilen entegre lojistik hizmetleri
sayesinde müşterilerinin taleplerini A’dan Z’ye
kurguluyor, ihtiyaca özel katma değeri yüksek
çözümler geliştiriyor. 2022 yılının başından bu
yana filomuza yaptığımız yatırımın bir devamı
olarak gerçekleşen bu son satın alımlarımız
ile müşteri odaklı çözümlerimizdeki hızımıza
hız, operasyonlarımıza yeni teknolojiler
kattığımız gibi karbon ayak izimizi düşürecek
yeşil adımlara ise yenilerini ekleyeceğimizden
şüphemiz yok. Yeni araçlarımız, sahip
oldukları teknolojik avantajlar, ADR
mevzuatına uygunlukları ve çevre dostu yeni
nesil motorları sayesinde daha uzun süre
operasyonda kalabilecek” dedi.

LojiPark, günde 450 bin sevkiyatı dijitalleştiriyor

G

aranti BBVA Partners
Girişim Hızlandırma
Programı yeni
dönem girişimleri
arasında yer alan LojiPark,
yük sahipleriyle araç
sahiplerini buluşturan bir
platform olarak hizmet
veriyor. Kasım 2021’de
Teknopark İstanbul’da
kurulan LojiPark, lojistik
sektöründe bireysel araç
sahipleri üzerinden gerçekleşen
günlük 450 bin sevkiyatı
dijitalleştiriyor. 4000’den fazla
kullanıcısı bulunan platform, kısa sürede
yatırımcıların da ilgisini çekti. Kitlesel fonlama
platformu Fongogo üzerinden 11 milyon
TL değerlemeyle yatırım aldı. Önümüzdeki
dönemde yeni bir yatırım turuna daha
çıkmaya hazırlanan LojiPark, kullanıcı sayısını
bu yılsonunda 20 bine, 2023 sonundaysa 100
bine çıkarmayı hedefliyor. LojiPark Kurucu

Ortağı İbrahim Ercankal, “Yurt
içi karayolu taşımacılığında
gerçekleşen günlük 450 bin
sevkiyat 870 bin bireysel araç
sahibi üzerinden, birçok
şehirde bulunan irili ufaklı
lojistik terminallerinde
gerçekleşiyor.
Terminallerde bulunan
lojistik firmaları yüklerine
araç, terminallerde dolaşan
bireysel araç sahipleri ise
araçlarına uygun yük arıyor.
Bizler de araç sahipleri ve
lojistik firmalarını, dijital ortamda
buluşturmak üzere yola çıktık. Hedefimiz,
ülkemizde faaliyet gösteren bireysel araç
sahiplerini ve lojistik firmalarını sisteme
dahil ederek, yurtiçi nakliye sektörünün
dijitalleşmesini sağlamaktır. İş modelimiz
kapsamında Türkiye pazarından sonra Avrupa
ve Türki Cumhuriyetler’de de hizmet vermeyi
planlıyoruz” dedi.

Yolda.com’un
CFO’su
Hakan Fidan oldu

E

kibini güçlendirmeye devam
eden Yolda.com, yönetim
kadrosuna Hakan Fidan’ı dahil
etti. Fidan, Yolda.com’da CFO’luk
görevini yürütecek, aynı zamanda insan
kaynakları ve hukuk departmanlarının
yönetimini üstlenecek. Hamburg Teknik
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü’nden mezun olan Hakan Fidan,
doktorasını yine Almanya’da ekonomi
alanında tamamladı. INSEAD ve LSE’de
çeşitli eğitimler aldı. 2007 -2011 yılları
arasında HSH Nordbank’da Finans ve
Risk departmanında görev aldı ve uçak,
gemi ve yatırım finansmanları ile ilgili
modeller geliştirdi. 2011 yılında Tchibo
Almanya Genel Merkezi’nde Finansal
Kontrolör olarak çalıştı ve 2012 yılında
Tchibo Türkiye’ye CFO olarak atandı.
2014 yılında Arvato Bertelsmann şirketler
grubunun Türkiye CFO’su olarak
çalışmaya başladı. 2022 yılında ise Majorel
Türkiye CFO’luğu ve Yönetim Kurulu
Üyeliği görevine getirildi. Fidan aynı
zamanda sesli kitap şirketi Audioteka’nın
kurucuları arasında yer alıyor.

INOVAKADEMI VE MULTILIGO GÜÇLERINI BIRLEŞTIRDI

Barış Yaşbala
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Lojistik sektörüne yönelik devlet destekleri konusunda danışmanlık veren İnovakademi ve dijital pazarlama konusunda uzman
olan Multiligo, Türkiye’deki lojistik sektörüne destek sağlamak
üzere güçlerini birleştirdi. Lojistik sektörüne yönelik yeni devlet
desteklerine dikkat çeken İnovakademi Genel Müdürü Gökhan
Erol, reklam, tanıtım, fiziki ve sanal fuarlar, sektörel ticari heyetleri
kapsamındaki destek başvurularının faaliyetin bitiminden itibaren
belirli süreler içerisinde yapılması gerektiğini söyledi. Multiligo İş
Geliştirme Direktörü Barış Yaşbala da, lojistik sektöründeki şirketlerin dijital pazarlama ile yeni pazarlara ulaşabildiğini söyledi.
Hem Google hem de LinkedIn gibi sosyal ağları kullanarak yurt dışında iş ortağı bulabilmelerin mümkün olduğunu belirten Yaşbala,
İnovakademi ve Multiligo olarak, lojistik sektöründeki şirketlerin
büyümesine yardımcı olmak için birlikte çalışacaklarını aktardı.

Gökhan
Erol

dünyadan

Global ticaret
zorluklara rağmen
büyümesini
sürdürecek
DHL Ticari Büyüme Atlası,
pandemi ve savaş etkisiyle
piyasalarda oluşan
kötümserliğe rağmen
global ticaretin 2022
ve 2023’te son
10 yıldan daha hızlı
büyüyeceğini öngörüyor.

D

HL ve New York Üniversitesi
Stern School of Business, küresel
ticaretteki en önemli trendlerin
ve beklentilerin bir haritasını
çıkartan yeni DHL Ticari Büyüme Atlası’nı
(DHL Trade Growth Atlas) yayınladı. Dünya
ticaretinin, GSYİH’sinin ve nüfusunun yüzde 99’undan fazlasını temsil eden 173 ülkeyi
kapsayan rapor, küresel ticaretteki büyüme
trendlerini, coğrafi değişimleri, ticareti
yapılan ürünleri ve iş dünyasındaki daha
genel değişiklikleri inceliyor. Ülke ve bölgelerin dünya ticaretinden aldıkları paylarda
meydana gelen değişiklikleri de ölçen DHL
Ticari Büyüme Atlası, son duruma ve piyasalardaki kötümserliğe rağmen küresel ticaretin ortaya koyduğu dirence dair olumlu
bir bakış sunuyor. Atlasın ortaya koyduğu
temel çıkarımlar arasında şunlar bulunuyor:

E-TİCARETTEKİ BÜYÜME MAL
TİCARETİNİ DESTEKLEYECEK

» Covid-19 pandemisi çoğu kişinin
öngörüsünün aksine, küresel ticareti ciddi
şekilde sekteye uğratmadı. Uluslararası
ticaret, büyümedeki artışı kısıtlayan ciddi
tedarik sıkıntılarına rağmen pandemi öncesine göre yüzde 10’dan fazla büyüdü.
Geleceğe yönelik büyüme beklentileri de
şaşırtıcı ölçüde olumlu olmayı sürdürüyor.
Büyüme tahminleri Ukrayna’daki savaştan
ötürü düşmesine rağmen halen 2022 ve 2023
yıllarında önceki on yıla kıyasla biraz daha
hızlı büyüme öngörülüyor.
» Pandemi sırasında e-ticaret satışlarında patlama yaşandı ve tahminler uluslararası e-ticaretteki güçlü büyümenin devam
edeceğine işaret ediyor.
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SAHRA ALTI AFRİKA’DA
TİCARET İVME KAZANACAK

» Güneydoğu ve Güney Asya’da yeni
ticaret büyümesi kutupları tespit ediliyor ve
ticaret büyümesinin Sahra Altı Afrika’da dramatik ölçüde ivme kazanması bekleniyor.
» Ticaretteki büyüme, daha geniş bir yelpazedeki ülkelerin geneline yayılmış durumda. Son yıllarda ticaretteki büyümenin dörtte
birini sağlayan Çin’in bundan sonra da en
yüksek büyümeyi kaydetmeyi sürdüreceği,
ama büyümedeki payının yarı yarıya düşerek yüzde 13’e ineceği tahmin ediliyor.
» Vietnam, Hindistan ve Filipinler,
2026’ya kadar öngörülen ticaret büyümesinin hızı ve ölçeği ile öne çıkıyor. Üç ülke
de birçok şirketin Çin merkezli üretim ve
kaynak kullanımı stratejilerini çeşitlendirme
çabalarından fayda sağlama potansiyeline
sahip.
» Yükselen ekonomiler dünya ticaretinden aldıkları payı 2000 ile 2012 yılları arasında yüzde 24’ten yüzde 40’a çıkardı. Artışın
yarısı tek başına Çin tarafından sağlandı ve
bu paylar son on yılda pek bir değişim göstermedi.
» Bununla birlikte, yükselen ekonomiler,
bağlantı, inovasyon ve önde gelen şirketler
kalemlerinde ileri hamlelerini sürdürüyorlar.
İHRACAT BÜYÜMESİ
YAVAŞLAYACAK

» Türkiye’nin önümüzdeki dönemde
ithalat büyümesi aynı hızda sürerken, ihracat büyümesinde bir yavaşlama olacak ve bu
durum dış ticaret açığının artacağına işaret
ediyor. 2021-2026 yılları için yapılan öngörülerde Türkiye’nin hacim bakımından ihracat

büyümesinde 24. sıradan 27. sıraya gerileyeceği, ithalat hacim büyümesi sıralamasında
ise 23. sıradaki yerini koruması öngörülüyor.
DHL Express CEO’su John Pearson,
rapora ilişkin şunları söyledi: “Uluslararası
ticaret, ekonomik büyümeye ivme kazandırma ve enflasyonu düşürme açısından büyük
önem taşıyor. Ayrıca, ülkelerin ve şirketlerin birçok kilit girdi kaynağına erişmesine
imkân verme gücü açısından çok önemli.
Bu nedenle, DHL Ticari Büyüme Atlası’nın
küresel ticaretteki değişikliklerin anlaşılması
ve yönetilmesi için başvurulacak bir kaynak haline gelmesini hedefliyoruz. Ticaret,
yüzyıllardır olduğu gibi bundan sonra da
refahın temel unsuru olmayı sürdürecek.
Mevcut küresel ticaret ortamında DHL,
belirli tedarik zincirlerinin maliyet ile risk
arasında hassas bir denge sağlamalarına yardımcı olabilir. Dünyanın önde gelen lojistik
sağlayıcısı olarak, tüm lojistik gereksinimleri
için çözümler ve en çalkantılı piyasa koşullarında dahi istikrarlı ve güvenilir hizmet
sunuyoruz.”
NYU Stern’in İşletmelerin Geleceği Merkezi Kıdemli Araştırma Görevlisi ve DHL
Küreselleşme İnisiyatifi Direktörü Steven
Altman ise, “Küresel ticaretin durumu ve gidişatıyla ilgili en önemli verileri süzmeye ve
görsel içeriklerle bu verileri yorumlamaya çalıştık. Sonuçlar, ticaret için hem gelişmiş hem
de gelişmekte olan ülkelerde ve dünyanın
dört bir yanındaki bölgelerde halen ne kadar önemli büyüme fırsatları bulunduğunu
gösteriyor. Ticari görünüm değişerek ortaya
yeni zorluklar çıkarıyor, ama bu rapor global
ticarette ciddi bir gerileme olacağına yönelik
tahminleri güçlü şekilde çürütüyor” dedi.

dünyadan

ç Cathy O’Brien, UPS’in Healthcare

Birimi’ni Türkiye’de de büyütecek

U

PS, Cathy O’Brien’ın UPS
Healthcare’in yeni Uluslararası
Satış Başkan Yardımcısı olarak
atandığını duyurdu. Cathy,
farmasötik, tıbbi cihaz, laboratuvar ve
dental segmentleri desteklemeye özel
uçtan uca tedarik zinciri hizmetine yönelik olarak Türkiye’nin de dahil olduğu
Avrupa, AMEA ve Latin Amerika bölgelerinde büyümeyi yönetmekten sorumlu
olacak.
O’Brien konuyla ilgili şöyle dedi:
“Müşterilerimizin en karmaşık ve hassas
tıbbi tedaviler arasında yer alan önemli
gönderilerini desteklemek üzere yatırım
yapıyoruz. Bu kritik tedaviler mükemmele yakın ve esnek hizmet gerektiriyor.
Lider ağımız ve teknolojimiz, doğru zamanda ve doğru sıcaklıkta teslimi garanti
eden kaliteli uçtan uca hizmet sunmada çok önemli bir rol oynayacak.” İrlanda vatandaşı
olan Cathy O’Brien, UPS’e
Temmuz 2016’da UPS
Healthcare Avrupa iş faaliyetleri Yönetim Müdürü
olarak katıldı ve 2020’de
ISMEA bölgesi için daha
fazla sorumluluk aldı.
UPS’e katılmadan önce
soğuk zincir ve özel
farma lojistiğinde global stratejileri yönetme

gibi çeşitli ticari yönetim pozisyonlarında
görev aldı.
UPS Healthcare global kapsama
alanını çok hızlı bir şekilde büyütü
büyütüyor. UPS, yakın dönemde Avrupa ve
Latin Amerika’da, Türkiye de dahil
14 ülkede sıcaklık kontrollü tesis
tesislere sahip Bomi Grubu satın alma
planlarını duyurdu ve böylece
yaklaşık 3.000 yüksek yetenekli
Bomi ekibi üyesini bünyesi
bünyesine katacak. UPS Healthcare, bu satın alımın 2023
itibariyle resmi olarak
tamamlanmasıyla tesisle-

rinin kapsama alanını 2020’den bu yana
iki katına çıkarmış olacak.
UPS Healthcare, küçük paketleri
yüksek sensör teknolojisi ile geliştiren
ve UPS’in global ağında bir öncelik
hattı oluşturan teknoloji destekli express teslimat hizmeti UPS Premier dahil
olmak üzere yeni ürünlere de yatırım
yapıyor. UPS Healthcare bu yılın başında özelleştirilmiş sıcaklık kontrollü
filosunu Benelüks ve İtalya’ya genişletti. Bu genişleme İtalya, Macaristan,
Birleşik Krallık ve Polonya’daki mevcut soğuk zincir taşıma hizmetlerine
katkı sağlıyor.

ç Fratelli Cosulich, Mesco’nun yüzde 51’ni satın aldı

İ

talyan lojistik şirketi Fratelli Cosulich
Group, 15 yıldır lojistik sektöründe
hizmet veren ve özellikle maden
taşımacılığında uzmanlaşan Mesco
Uluslararası Taşımacılık A.Ş.’nin yüzde
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51’ini satın aldığını duyurdu. İzmir merkezli Mesco, İtalyan grubun 112. şirketi
oldu. Fratelli Cosulich Group ve Mesco
ortaklıklarını İzmir’de gerçekleştirilen Logistech Fuarı’nda duyurdu. Mesco Ulus-

lararası Taşımacılık A.Ş. Direktörü Müge
Tekin Doğan, ortaklık hakkında şunları
söyledi: “Fratelli Cosulich Group ile yapılan bu ortaklıkla birlikte Mesco’nun hem
Türkiye’de hem de dünya çapında gücüne
güç katacağına inanıyoruz. Şirketimizin
kuruluşundan bu yana farklı alanlarda
büyümek için adımlar atıyoruz ve yaptığımız bu ortaklık ile de lojistik sektöründe
başarılarımızla ses getirmeye devam edeceğimizden eminiz.”
Fratelli Cosulich Group CEO’su ve
Başkanı Augusto Cosulich ise, “Mesco ile
yapılan stratejik ortaklık, ek sinerjiler, iş ve
istihdam fırsatları yaratmaya yönelik uzun
vadeli bir perspektifle yatırım yapma taahhüdümüze bağlı kaldığımızın bir teyididir.
MESCO ve çalışanlarının artık ekibimizin
üyeleri olmasından memnunuz” dedi.

dünyadan

ç Danimarkalı Blue Water

D

Shipping Türkiye pazarına giriş yaptı

animarka’da 1972’de kurulan,
dünya çapında 70 ofisi ve 2 bin
çalışanı bulunan Blue Water
Shipping, yeni yatırımları doğrultusunda Türkiye pazarına giriş yaptı.
Şirket, yatırım kararı almasının ardından
İstanbul ve İzmir’de iki ofisiyle servis
sunmaya başladı. Küresel anlamda modern ve entegre lojistik çözümleri sunan
şirket, müşterilerine deniz, demir, hava,
kara yolu taşımacılığının yanı sıra hızlı
kurye servisi, liman hizmetleri, ısı kontrollü taşımacılık, proje ve fuar taşımacılığı hizmetleri de sunuyor.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Blue Water Shipping Global Direktörü Palle Kamstrup, şunları kaydetti:
“Son iki yılda küresel tedarik zinciri gereksinimleri, kapasite sıkıntısı ve yüksek

navlun oranlarından kaynaklanan zorluklarla beraber, giderek daha fazla şirket
pazara yakın kaynak arayışına girdi.
Türkiye’de üretimle birlikte uluslararası
ticaret de artış gösteriyor. Bu alanda yüksek kaliteli lojistik hizmet ve çözümlere
yönelik artan bir talep olduğunu görüyoruz. Sektördeki konumumuza, bilgi
birikimimize ve deneyimimize inanarak,
Türkiye’deki iki yeni lokasyonumuzun
bize önemli bir pazar erişimi sağlayacağından eminiz.”
Şirketin Türkiye Genel Müdürü Alper
Türe de İstanbul ve İzmir’deki ofislerin,
Blue Water Shipping’in büyüme yolculuğunu güçlendireceğini ve pazarda önemli
roller üstleneceğini ifade etti. Şirketin
güçlü değerleri sayesinde lojistik pazarında güvenilir ve kaliteli hizmet ihtiyacını

karşılayacaklarını vurgulayan Türe, “Yerel ve uluslararası ilişkileri güçlü olan bir
ekiple, güvenilir tedarikçiler ile beraber,
müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda en ideal çözümleri sunmaya başladık”
değerlendirmesini yaptı.

ç Amazon’un Türkiye’deki ilk lojistik üssü açıldı

A

mazon, Türkiye’deki ilk lojistik
merkezini hizmete aldı. 100
milyon doları aşkın yatırımla
faaliyete geçen merkezin bir
yılda bini aşkın yeni istihdam yaratması
bekleniyor. Amazon’un Tuzla, İstanbul’da
kurulan yeni lojistik üssünde görev alacak mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi işlem
(IT) alanlarındaki roller ve ürünlerin
kabulü ve depolanması ile müşterilerin
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siparişlerinin seçilip paketlenmesinden
sorumlu depo operatörleri için işe alım
süreçleri geçtiğimiz aylarda başlamıştı.
Çalışanlar, Amazon.com.tr’de geçerli
çalışan indirimlerinin, ek sağlık, hayat
ve kaza sigortasının, genişletilmiş ebeveynlik izninin ve daha fazlasının dahil
olduğu kapsamlı yan haklar ve rekabetçi
maaşlar ile modern, güvenli ve kapsayıcı
bir çalışma ortamına katılıyor.
Amazon Operasyonları Türkiye Ge-

nel Müdürü, Hakan Karadoğan, “Bugün
Türkiye’deki ilk lojistik üssümüzü açtığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Mühendisler ve bilişim teknolojileri
uzmanlarından ürünlerin seçilmesi, depolanması ve gönderilmesinden sorumlu
ekiplere kadar birçok rol için iş imkânı
sağlayacak yeni lojistik üssümüz ile bir
yılda bini aşkın yeni istihdam yaratacağız. Çalışanlarımız rekabetçi maaşlar ile
çalışma imkânı bulacaklar” dedi.

9

İHRACATIN BAROMETRESI

PIRLANTA

OTOMOTİV

MOBİLYA

Otokar’dan Çekya’ya
otobüs ihracatı

Zen, İngiltere’ye
Londra’dan giriş yaptı
Yurtdışında mağaza yatırımlarını
sürdüren Zen Pırlanta, İngiltere’deki ilk
mağazasını Londra’da açtı. Türkiye’de
94 mağazası bulunan Zen Pırlanta’nın
Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’da toplam
25 mağazası bulunuyor.
Yurt dışı mağaza yatırımlarını
değerlendiren Zen Pırlanta Yönetim Kurulu
Başkanı Emil Güzeliş, şunları dile getirdi:
“Avrupa ve Orta
Doğu’nun en büyük
üretim kapasitesine
sahibiz. Bu sayede
farklı zevklere ve
bütçelere hitap
eden binlerce model
üretiyoruz. Bu
gücümüz sayesinde
ihracatımızı daha
da geliştiriyoruz.
Markamıza yatırım
çerçevesinde
hem yurt içinde ve
yurtdışında yeni
mağazalar açıyoruz.
Dünyanın en önemli iş ve finans merkezlerinden biri olan Londra’da da mağazamızın
olması bizim için çok değerli” dedi.
“Uluslararası markalarla da önemli iş
birliklerimiz var. Dünyaca ünlü pırlanta
markası De Beers Forevermark’ın
Türkiye’deki tek lisanslı mücevhercisiyiz”
diyen Emil Güzeliş; “Dünyanın en güzel
pırlantaları arasında yer alan De Beers
Forevermark pırlantaları ile hazırlanan
mücevherler Türkiye’de sadece Zen
Pırlanta mağazalarında satışa sunuluyor.
Üretmeye ve yatırımlarımıza devam
edeceğiz, önceliğimizi kaliteli büyümek
ve verimliliği korumak olarak belirledik”
değerlendirmesinde bulundu.
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Otokar, kendi ihracat pazarlarında
büyümeye devam ediyor. Başta Avrupa
olmak üzere dünyanın 50’yi aşkın ülkesinde milyonlarca yolcuya konforlu,
güvenli seyahat imkânı sunan Otokar, son
olarak Çekya’nın Usti bölgesi taşımacılık
şirketi olan Dopravní Spolecnost Ústeckého Kraje’den 90 adet Doruk otobüsü
siparişi aldı.
Yurt dışında Vectio ismiyle sunulan
otobüsler, Çekya’nın yedinci en kalabalık
şehri olan Usti’nin toplu taşımacılık
ihtiyaçları doğrultusunda üretilecek.
Yaklaşık 14 milyon Euro tutarında
olan sözleşme dahilinde araçların
teslimatlarının 2023 yılı ilk yarısında
başlayarak 12 ay içerisinde tamamlanması
planlanıyor.

Otomotiv ihracatı
2,76 milyar dolara ulaştı
Uludağ Otomotiv Endüstrisi
İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan
açıklamaya göre, otomotiv endüstrisinin
eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 11,7 artarak 2 milyar 753
milyon dolara ulaştı. Toplam ihracattan aldığı payı yüzde 13,9’a yükselten
otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatında
ikinci sıradaki yerini korudu. Bu yılın
ocak-eylül döneminde otomotiv
endüstrisi ihracatı yüzde 5 artarak
22,3 milyar dolara çıkarken 9 aydaki
ortalama aylık ihracat 2,5 milyar dolar
oldu. Eylül ayında önemli pazarlardan
İtalya’ya yüzde 23, İspanya’ya yüzde
24, Polonya’ya yüzde 68, Romanya’ya
yüzde 20, Bulgaristan’a yüzde 40,
İsveç’e yüzde 32 ve Çekya’ya yüzde 98
ihracat artışı olurken ABD’ye yüzde 12,
Slovenya’ya yüzde 31, Mısır’a ihracat ise
yüzde 48 geriledi.

Doğtaş, Fransa’da
dördüncü mağazasını açtı
Doğtaş, yurt dışındaki mağaza
atağına yenilerini ekliyor. Fransa’daki
dördüncü, yurt dışındaki 54. mağazasını
Paris Pierrefitte Sur-Seine bölgesinde
açan Doğtaş, eylülde Londra’nın Wimbledon bölgesinde ikinci mağazasını
açmayı planlıyor. Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan açılışta yaptığı
konuşmada, “Babamız Ali Doğan’ın 70’li
yıllarda Biga’da temellerini attığı, bugün
35 ülkede, 54 mağazayla adını duyuran
Doğtaş markamızın, mobilya sektörünün önemli oyuncuları arasında yer
almasından gurur duyuyoruz. Doğtaş,
küresel bir marka olma yolunda attığı
emin adımlarla bugün Türkiye’nin yanı
sıra New York, Londra, Paris, Lyon, Berlin, Viyana, Lozan gibi dünyanın önde
gelen şehirlerinde mobilya sektörüne
yön veren, trend belirleyen değerli bir
konuma sahip. Paris’teki 1000m2’lik 4.
Mağazamızda, Doğtaş’ın yakın zamanda lanse ettiği ve 400 parçadan oluşan
Doğtaş Home koleksiyonu da yer alıyor.
Doğtaş ile 2022 yılını, yurt dışında 60’a
yakın mağaza ile kapatmayı hedefliyoruz” dedi.
Doğtaş, 2019 yılının sonunda “Tarz
ve Uyumun Birlikteliği” konseptini lanse
ederek, inşa etmeye başladığı “yaşam
tarzı sunan mobilya” markası algısını
2021 yılında genişlettiği ürün gamıyla
yurt dışı müşterileriyle buluşturuyor.
Hybrid koltuk takımları, %100 pet
şişeden üretilerek elde edilmiş
kumaşlardan döşenen recycle koltuklar,
relax mekanizmalar ve yepyeni köşe
takımları, genç odaları, bahçe takımları,
mutfak ve Doğtaş Home, Doğtaş’ın
genişleyen koleksiyonlarından.
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Lojistik Perspektif

İNTERMODAL: HIZ, GÜVENLİK
VE MALİYET OPTİMİZASYONU

İ

ntermodal taşımacılık, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik
Komisyonu tarafından “Bir yükün aynı taşıma kabı veya
kara aracı içinde birbirini takip eden iki veya daha fazla
taşıma modeli ile yükün kendisinin mod değişim esnasında
elleçlenmeden taşınmasıdır” şeklinde tanımlanmaktadır.
İntermodal taşımacılıkta denizyolu, demiryolu, havayolu,
karayolu taşıma türleri birbirine entegre edilebilen temel
bileşenlerini oluşturmaktadır. Böylelikle uygun taşıma türlerinin
seçilmesiyle hız, güvenlik ve maliyet optimizasyonu sağlanarak
taşımacılık yapılabilmektedir. Bu nedenle sürdürülebilir
taşımacılığın önemli ayaklarından intermodal taşıma, taşıma
sistemlerinin daha etkin kullanımını sağlayan türler arasındaki
tamamlayıcılık ve entegrasyon düzeyinin kaliteli bir göstergesi
olarak kabul görmektedir
İntermodal taşımacılığın gelişmesinde anahtar rol
oynayan faktörlerden biri taşımacılıkta demiryolunun payının
arttırılmasıdır. Özellikle demiryolu-karayolu taşımacılığı
kombinasyonu kısa mesafeli taşımalarda karayolunun esnekliği
ile uzun mesafeli taşımalarda demiryolunun maliyet avantajlarını
bir araya getiren bir yöntemdir. Özellikle Avrupa’da Ro-Ro
gemileri ile limana ulaşan karayolu araçları güzergahlarına
demiryolu kullanarak devam edebilmekte ve son varış
noktalarına karayolu kullanarak ulaşabilmektedir.
Havayolu taşımacılığı entegrasyonu da intermodal taşıma
sistemleri arasında önemli bir yer almaktadır. Havayolu
intermodal bağlantısı genellikle değerli eşyaların taşınmasında
kullanılmaktadır. Maliyet açısından diğer taşıma türlerine göre
daha pahalı olmakla birlikte hızlı taşınması gereken eşyalar
için tercih edilmektedir. Dünya ticaretinde “Çin merkezli
üretim, Avrupa ve Amerika merkezli tüketim” odaklı mal
hareketlerinde, maliyete dayalı taleplerin karşılandığı denizyolu
ve hıza dayalı taleplerin karşılandığı havayolu taşımacılığının
alternatiﬁ son on yılda artan bir ivme ile konteyner ile yapılan
intermodal demiryolu taşımacılığı olmuştur.
İntermodal taşımacılık sisteminin etkin şekilde işletilebilmesi
için öncelikle ülkeler tarafından desteklenmesi gerekmektedir.
Bu nedenle planlanan altyapı yatırımları, ulaşım ağlarının
entegrasyonu, güzergahlar, geçişler ve hukuki yapı ulaştırma
politikalarında bir bütün olarak ele alınmaktadır. Sistemin
bileşenlerinden bir diğeri de kamu ve özel sektörün desteğiyle
tüm taşıma türlerinin entegrasyonunu sağlayacak ve sektör
paydaşlarının tamamını bir araya toplayacak merkezlerin
oluşturulmasıdır. Bu bakımdan küresel ticarette eşya hareketini
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düzenli olarak sürdürecek hizmetleri sunan lojistik üsler büyük
rol oynamaktadır. Lojistik üs, teknik ve hukuki altyapı ve coğraﬁ
konumu elverdiği ölçüde yerel ölçekten başlayarak bölgesel,
uluslararası ve küresel boyutta cazibe merkezi olabilmektedir.
Bu merkezlerde farklı taşıma türlerinin hepsinden etkin şekilde
yararlanılarak taşıma, dağıtım, depolama, gümrükleme,
sigortalama vb. lojistik hizmetler verilmektedir. Konteyner,
Ro-Ro, sıvı ve katı dökme yük, genel kargo vb. yük türlerine
özgü operasyonlar yapılmaktadır. Tüm bileşenler ve sistem
içindeki faaliyet alanları dikkate alındığında intermodal
taşımacılık karmaşık yapılı ve yatırım maliyetleri yüksek olarak
değerlendirilebilmektedir fakat sistemin bileşenleri bir araya
toplanarak etkin şekilde işletilmeye başladığında maliyet
ve uygunluk açısından avantajları dezavantajlarının önüne
geçmektedir.
Lojistik merkezlerin gelişimi için UTİKAD olarak uzun
yıllardır demiryolu ağının lojistik merkezlere bağlanmasını
sağlayacak altyapı yatırımlarının kamu teşviki mekanizmaları
ile hayata geçirilmesini önermekteyiz. Kurulacak ve mevcut
lojistik merkezlerin işletici ﬁrmalarının ortaklık yapılarında
Avrupa’daki lojistik merkez örnekleri incelenmelidir. Lojistik
merkezler, konuma göre özellikle ihraç ürünlerinin yoğunlaştığı
endüstri bölgeleri ile OSB’lere yakın olmalı ve merkezlerin
mutlaka demiryolu bağlantıları olmalıdır. Lojistik merkezlerin
konumlandırılacağı ﬁziki alanlar değerlendirilirken; mevcut ve
planlanmış intermodal bağlantılar ve en fazla sayıda taşıma
moduna olan yakınlıklar dikkate alınmalı, taşıma ağları, olası
çevre kirliliği, işgücü piyasası, inşaat maliyetleri, dağıtım ve
toplama merkezi olma özelliği gibi unsurlar da göz önünde
bulundurulmalıdır.
Ülkeler arasında yapılan anlaşmalar, lojistik sektöründe
altyapıya yapılan yatırımlar, ülkelerin yasal prosedürlerini
bu doğrultuda düzenlemeleri, gerekli hukuki standartların
sağlanması, ulaşım ağlarının entegrasyonlarının
gerçekleştirilmesi gibi faktörler intermodal taşımacılık sisteminin
kusursuz biçimde ilerlemesi için önem arz etmektedir. Daha
az yakıt ve daha az maliyet hedeﬁyle intermodal taşımacılık
önümüzdeki süreçlerde daha da önem kazanacak, yapılan
demiryolu yatırımları ve altyapı uyumları, lojistik üslerin
deniz ve demiryollarına bağlantılarının tamamlanması
sayesinde Türkiye’nin bölgesel konjonktürüne hizmet ederek
sürdürülebilirlik konusunda da önemli mesafeler kat etmemize
katkı sağlayacaktır.
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Demiryolu Geleceğimizdir
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İNTERMODALİN ULAŞTIRMA
SİSTEMİNE ETKİLERİ
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ünümüzde intermodal yük taşımacılığı
tüm taşımacılık sektöründe popüler bir
konu haline gelmiştir. Yük, deniz, karayolu
ve demiryolu gibi farklı modlar arasında
sorunsuz bir şekilde aktarılabilen standartlaştırılmış
intermodal konteynerler kullanılarak taşınır. Bu
taşıma türünde modlar arası geçiş yapılırken yük
elleçlenmez. İntermodal taşımacılık, göndericiden
alıcıya iki veya daha fazla taşıma modu kullanılarak
yükün hareketini ifade eder. Tipik olarak, intermodal
modun ilk taşıma aşaması karayolu taşımacılığıdır.
Çoğu durumda, öğeleri/malları ilk transfer noktasına
göndermek için bir kamyon veya treyler kullanılır.
Genel olarak, karayolu taşımacılığı daha çok kısa
mesafelere, demiryolu veya deniz/iç suyolları ile uzun
mesafelere iletilmesine uyarlanmıştır.
İntermodal taşımacılıkta eşyayı taşıyan konteynerin
tamamı, eşyaların konteyneri değiştirilmeden
başka bir taşıma moduna aktarılacaktır. Son olarak,
doğrudan veya nihai bir karayolu ile malları/eşyaları
boşaltma noktasından varış noktasına aktarılacaktır.
İntermodal taşımacılığın avantajından dolayı
birçok ﬁrma bu yük taşımacılığı seçeneğini
kullanmaktadır. Onlara sadece zamandan değil, aynı
zamanda ürün sevkiyatlarına yapılan yatırımların
çoğundan da tasarruf sağlar. Böylece, ulaştırma
ve lojistik sektöründeki büyük şirketler, intermodal
taşımacılığın mümkün olan en büyük faydalarını
elde ederek ve demiryolunun maksimum kullanımına
izin verecek şekilde organize edilmesine izin veren
tesislerin geliştirilmesine yatırımlar yapmaktadır.
İntermodal taşımacılık, özellikle yüksek hacimli
yük hatlarında büyük miktarda kapasiteye sahiptir.
Demiryolu taşımacılığının kullanılması nedeniyle,
karayolu kapasitesinin veya sürücü sıkıntısının
olduğu zamanlarda önemli bir kapasite tedarik
avantajı sunabilir. Bu durum intermodal operasyonun
doğasından kaynaklanmaktadır
İntermodal olarak taşınan mallar, varış noktasına
ulaşana kadar konteynerden ayrılmaz. Bu, daha az
elleçleme ve dolayısıyla daha az elleçleme ücretleri
anlamına gelir. Demiryolunun kullanılması nedeniyle,
hareket halindeki tonlarca yük başına maliyet azalır,
böylece maliyet verimliliği artar.
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İntermodal taşımacılığın diğer avantajlarından biri
de karbondioksiti azaltarak daha az kirlilik yaratır.
Karayoluyla yapılan bölümün mümkün olduğu kadar
kısa olacağı şekilde emisyonlar ve ulaşım planlaması
yapılmaktadır. Bireysel ulaşım modellerinin tedarik
zincirinin ihtiyaçlarına uyarlanması sayesinde, her
yöntemin avantajları gerçek iyileştirmeler haline
gelir, böylece taşımacılığın sürdürülebilir bir şekilde
gerçekleştirilmesi sağlanır.
İntermodal taşımacılığın uluslararası iş bölümü
hızla gelişmiştir. Yeni lojistik konseptleri ile daha hızlı
ve daha güvenilir nakliye yollarını “tam zamanında”
teslimatları mümkün kılmakta ve böylece üretim
yapılarını değiştirmektedir. E-ticaretteki patlamanın
ekonomik sektörler, ulaşım sektörü ve traﬁk hacmi
üzerinde olumlu sonuçları olmaktadır…
Teknolojik ve sosyal değişim, traﬁk hacmini
artırabilir, ancak aynı zamanda daha fazla
sürdürülebilirlik için yeni perspektiﬂer açabilir: Yeni
şehir lojistiği konseptleri, malların daha verimli bir
şekilde taşınmasına ve şehirlerin üzerindeki yükün
azaltılmasına yardımcı olabilirler.
Farklı ulaşım modlarının optimum entegrasyonu
için çerçeve koşullarının oluşturulması, böylece
ulaşım sistemi sorunsuz bir şekilde bağlantılı,
müşteri odaklı kapıdan kapıya hizmetler aracılığıyla
daha verimli kullanılabilir ve aynı zamanda nakliye
şirketleri arasındaki rekabeti teşvik eder. İntermodal,
kara üzerinden yük taşımacılığı için demiryolunu
kullanmaya önem vermektedir. Demiryolu, yakıt
açısından en verimli kara taşımacılığı modu
olduğundan, yakıt maliyetlerini düşürür.
Ancak, yük taşımacılığındaki eğilim, karayolu yük
taşımacılığının pazar payının artması ve demiryolu
yük taşımacılığının payının azalmasıyla birlikte,
traﬁğin yoğunlaşması ve bireysel taşıma türlerinin
kullanımında artan bir dengesizlik yönündedir.
İntermodal taşımacılığın organizasyonu, mevcut
iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanabilen insanları
gerektiren bir girişimdir. Yeterli altyapı olmadan,
örneğin karayolu, demiryolu veya denizyolu ile bir
geçiş rotası planlamak neredeyse imkansızdır. Yakın
süreçte intermodal/kombine taşımacılık sistemi tüm
ülkelerin kullanacağı bir ulaştırma sistemleri olacaktır.
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Küresel ekonomideki
daralma ve resesyon
beklentileri pandemide
tarihi rekorlar kıran navlun
fiyatlarını aşağıya çekti.
Fiyatlar yarıdan fazla
düştü. Sektör temsilcileri
düşüşün süreceğini,
2023-2024 arasında
ise navlun seviyelerinin
normalleşeceğini
öngörüyor.

Resesyon navlun fiyatlarına
GERİ VİTES YAPTIRDI

P

andeminin başlaması ve global
tedarik zincirinde bozulmanın
etkisiyle fiyatları tarihi zirvelere
ulaşan konteyner navlunlarında
sert düşüşler yaşanmaya başladı. Lojistik
sektörünün gündemine oturan “navlunlarda
ani düşüş” konusunu değerlendiren sektör
temsilcileri, düşüşün sürmesini beliyor.

YENİ YATIRIMLARLA
NORMALE DÖNÜLECEK

UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizyolu Çalışma Grubu Başkanı Cihan Özkal, yüksek
enflasyonun yol açtığı potansiyel bir küresel
resesyon zemininin navlun fiyatlarını aşağı çektiğini vurguladı. Tüketim ürünlerine COVID-19
sonrası talep artışının yavaşlaması, perakendeciler ve üreticilerin de mallarını normalden
daha erken tedarik etmesinin de bu düşüşe katkı
sağladığına işaret eden Özkal, “Global konteyner
hatlarının haricinde yeni oyuncuların (charter
seferler) pazara girmeye çalışması da ayrıca navlun seviyelerinin düşmesine az da olsa katkıda
bulundu. Çin’in sıfır COVID-19 politikası nedeniyle Çin’deki aksama küresel tedarik zincirini
de olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Amerika ve Avrupa’daki büyük perakendecilerin
ürünlerini daha erken tedarik etmeleri, müteakip talebin düşmesi ve küresel ekonomide olası
resesyonun etkisiyle navlun seviyelerinin yılın
geri kalanında düşmeye devam edeceğini öngörüyoruz. Bazı önemli limanlarda gemi sıkışıklığı
ve blanksailing (sefer iptalleri) devam ediyor”
değerlendirmesinde bulundu.
Yüksek yakıt masraflarının devam etmesinin
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salgın öncesi seviyelere dönüşü engellediğini
ifade eden Cihan Özkal, karbon emisyonunu
azaltacak, yeni nesil dünya deniz yolu konteyner gemi yatırımlarının da maliyetlerin
yüksek seviyelere çıkmasına neden olduğunu
vurguladı. Özkal, şunları aktardı: “Devam
eden Rusya-Ukrayna savaşı, artan enflasyonist
baskılar ve gelişmiş ekonomilerde beklenen
para politikası sıkılaşması nedeniyle küresel
ekonomik büyüme hedefleriyle ilgili belirsizlik
artıyor. Enflasyon ve kısıtlayıcı para politikalarının dünya ekonomisinin büyüme hızını
düşüreceği öngörülürken, Covid-19 salgını ve
Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş da küresel ekonomiye ilişkin belirsizliğin sürmesine
neden oluyor. Salgının yayılmasını önlemek için
ekonomik faaliyetlerde katı kısıtlamalara gidilmesi perakende satışlarda büyük bir düşüşe
yol açarken, kısıtlamaların hafifletilmesiyle ve
ülkelerin yeniden dışa açılmaya başlamasıyla
keskin bir ekonomik toparlanma görülmüştü.”
Özkal, 2023-2024 yılları arasında hem konteyner
üretim kapasitesi hem de hizmete girecek yeni
nesil konteyner gemileri kapasitesi nedeniyle
navlun seviyelerinin normalleşeceğini belirtti.

FİYATLAR YÜZDE 50’DEN
FAZLA DÜŞTÜ

UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel
Kahraman ise tedarik zincirindeki aksamaların düzelmesinin navlunların düşmesinde
önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi. Küresel dolaşımda olan yük hacminin düşmesi
ve resesyon beklentilerinin gölgesinde dünya
ticaret hacminin yavaşlama eğilimine girme-

sinin de diğer bir faktör olduğunu ifade eden
Kahraman, “Global Konteyner Indeks verisi
yayınlayan Freightos’a göre geçen yılın Eylül
ayında 11 bin dolar seviyesine çıkan Global
Konteyner Endeksi bu yılın aynı döneminde 4
bin dolar seviyesine kadar geriledi. Pandemi
öncesinde Eylül 2019’da endeksin 1.300 dolar
seviyelerinde olduğunu göz önünde bulundursak, armatörlerin black-sailing dediğimiz sefer
iptallerine rağmen aşağı yönlü salınımın devam
etmesi muhtemel görünüyor” dedi. Kahraman,
Türkiye’nin yoğun ticaret rotalarından Uzak
Doğu’nun ithalat, Akdeniz ve Orta Doğu’nun
ihracat navlunlarında global konteyner endeksine paralel bir düşüş yaşandığını söyledi.
Avrupa ihracat rotasında; Rusya-Ukrayna
savaşı sonrasında enerji maliyetlerinin artması,
bölgesel grevler ve iş akışlarında yaşanan sıkıntılar sebebiyle son taşıma maliyetlerinin halen
yüksek seviyelerde seyrettiğine dikkat çeken
Kahraman, şunları aktardı: “Ekipman ve yer
sorunlarının bitmesi ve yüke olan ihtiyaç sonrası doğacak rekabetin sonucu olarak bu bölgede
de navlunların ilerleyen haftalarda düşmesini
bekliyoruz. ABD ihracat rotasında navlunların
diğer bölgelerle kıyaslandığında nispeten daha
yavaş bir düşüş eğiliminde olduğu görünüyor.
ABD-Çin geriliminin bizim için pozitif etkisinden söz edilebilir. Arzın talebi karşılayamadığı,
yüksek navlunlu piyasaların doğal sonucu olarak son dönemde short/sea ve overseas rotalarda küçük hacimli birçok armatör yeni servisler
açtı, rekabeti tetikleyen unsurlardan biri de bu
yeni oyuncular olacak. Global ticarette bitmiş
ürünlerin yüzde 90’ı konteyner gemileri ile taşınıyor. Dolayısıyla konteyner navlunları, global
ekonomi için öncü göstergelerden biri olarak
kabul edilebilir. Dolaşımdaki yükün azalması,
navlunların sert bir şekilde düşmesi ve bunun
bir süreklilik arz etmesi küresel bir daralmanın
habercisi olarak nitelendirilebilir.”
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CEIV sertifikalı istasyon
sayısını yediye çıkardı

ç

CEVA Lojistik, lityum pil sertifikalı istasyon
sayısını yediye yükseltti. Şirket, yıl sonuna kadar
istasyon sayısını dokuza çıkarmayı hedefliyor.

C

EVA Lojistik, Uluslararası Hava
Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) yıllık
Dünya Kargo Sempozyumu’nda
(WCS) sahip olduğu, kontrollü
SKYCAPACITY programını genişlettiğini ve
CEIV Lityum Pil programı kapsamında sertifikalı hava kargo istasyonları ağına beş istasyon
daha eklediğini duyurdu.

IATA CEIV SERTİFİKASI ALAN
İLK ŞİRKET OLDU

CEVA’nın, Amsterdam ve Hong Kong
hava kargo istasyonlarından sonra Frankfurt,
Incheon, Şanghay (PVG), Singapur ve Tokyo’daki lokasyonları da artık lityum pillerin
kullanımında CEIV sertifikasına sahip oldu.
CEVA, yeni sertifika programının geliştirilmesini desteklemek için IATA ile birlikte çalıştıktan sonra 2021’de yeni IATA CEIV’i alan
dünyanın ilk şirketi oldu.
CEVA, 2022 yılı sonuna kadar Atlanta ve
Detroit’teki iki ABD lokasyonuna da sertifika
almayı ve toplam sertifikalı istasyon sayısını
dokuza çıkarmayı planlıyor.
Bunun yanı sıra CEVA, küresel SKYCAPACITY programını genişletmek için önemli
rotalarda ek hava kapasitesi de satın aldı. 20
havalimanına hizmet veren CEVA, 50’den

fazla uçuş sayesinde haftada 1.300 tondan
daha fazla taşıma gerçekleştiriyor.

‘DEĞER YARATMA YETENEĞİMİZİ
GÜÇLENDİRDİK’

CEVA Lojistik Hava Taşımacılığı Operasyon Direktörü Peter Penseel, “Küresel

ağımızın yanı sıra hava taşımacılığı hizmetlerimizin kalitesi ve güvenliğini genişletmeye
devam ediyoruz. Geliştirilmiş SKYCAPACITY programı ve yeni CEIV sertifikalı hava
istasyonlarında, çok çeşitli sektörlerdeki
müşterilerimizle birlikte değer yaratma yeteneğimizi güçlü bir şekilde artırdık” dedi.

ÇALIŞAN PROJELERI CEVA LOJISTIK’E ÖDÜLLER GETIRDI
Çalışanlarına yatırımlarını sürdüren CEVA, gerçekleştirdiği iki
proje ile Büyük İşverenler için Stevie Awards’dan iki ödül aldı.
Stevie Ödülleri’nden sonra CEVA Lojistik Türkiye’ye, Brandon
Hall’den de iki Altın Ödül geldi. CEVA, lojistik sektöründe bu
kategorilerde ödül alan ilk şirket oldu.
Fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda, sektöre yön veren liderler
yetiştirmek amacı ile CEVA Lojistik
gerek mavi gerekse beyaz yakalı
çalışanlarına projeler geliştiriyor
ve uyguluyor. İnsan Kaynakları
alanında dünyanın en iyi işverenlerini
ödüllendiren Stevie Ödülleri’nde
İnsan Kaynakları Başarılarını içeren
“Achievement in Competencies and
Skill Development or Management”
kategorisinde CEVA 2021 yılında
uyguladığı “Mavi Yaka Gelişimi
Program”ı ile bir altın, “Ön Hat / Cephe
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Hattı Liderlerinin Gelişimi Program”ı ile bir gümüş ödüle layık
görüldü. CEVA Lojistik Türkiye de iki program ile Brandon Hall
Group tarafından düzenlenen 2022 Brandon Hall İnsan Kaynağı
Yönetiminde Mükemmeliyet Ödülleri’nde iki altın ödüle layık
görüldü. Konuya ilişkin açıklamada bulunan CEVA Lojistik İnsan
Kaynakları Başkan Yardımcısı Nihan Usanmaz, “CEVA Türkiye
olarak 6 bini mavi yaka olmak üzere 7
bin 500 kişi ile hizmet veriyoruz. Tüm
ekibimiz ile gurur duyuyoruz. Başvurular
arasından ödüle layık görüldüğümüz için
memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Tedarik
zinciri yönetimindeki uzun yıllara dayanan
uzmanlığımız ile geniş bir coğrafyada
hizmet veriyoruz. Dürüst, şeffaf,
mükemmeliyetçi ve güvenilir iş anlayışı
ile çalışanlarımız sadece Türkiye’de
değil, tüm dünyada lider firmalara katkı
sağlıyor” dedi.
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Demiryolu bağlantılı
kombine taşımacılık
çözümleriyle doğu ve
batı yönünde hizmet
veren MEDLOG Lojistik,
Avrupa taşımalarında
yeni alternatifler
yaratmaya hazırlanıyor.
Kombine taşımacılığın
operasyonları içindeki
payını yüzde 50’ye
çıkarmayı planlayan
şirket, Balkan
coğrafyasına yönelik
hizmetlerini genişletecek.

M

SC Grubu şirketlerinden
MEDLOG Lojistik; dünyada
toplam 2 bin 500’den fazla
çekici, 5 binden fazla treyler,
100’den fazla lokomotif, 4 bin 800 vagon,
830’dan fazla konteyner elleçleme ekipmanı
ve 40’tan fazla antrepo ile 80’in üzerinde
ülkede lojistik ve depo çalışmaları yürütüyor.
Türkiye’de 2011’de 30 araçlık kamyon filosu
ile sektöre giriş yapan şirket, bugün 12 ofis ve
bin 400’ün üzerinde çalışanıyla faaliyetlerini
sürdürüyor. Marmaray’dan ilk yurtiçi yük
treninin geçişi, ilk Avrupa ihracat yükü ve
ilk demiryolu ile Avrupa’ya transit yük
gönderimi gibi demiryollarında birçok ilki
gerçekleştiren MEDLOG Lojistik, geliştirdiği
kombine taşımacılık projeleriyle hem
Kafkaslar ve Uzakdoğu hem de Balkanlar ve
Doğu Avrupa’ya ticaret kapıları açıyor.
2021 yılında taşıdığı 2,4 milyon tonu
aşan yükle Türkiye’de en fazla kombine
taşımacılık yapan şirket konumunda olan
MEDLOG, önümüzdeki dönemde özellikle
Balkan ülkelerine yönelik hizmetlerini
genişletmeyi ve demiryolu bağlantılı
kombine taşımacılık çözümleriyle transit
yükler için alternatif yaratmayı planlıyor.

DOĞU VE BATI YÖNÜNDE
HİZMET SUNUYOR

MEDLOG Lojistik Bölge Müdürü
Umut Öyür, 31 depoda, 700 konteyner
taşıyıcı, 386 tren vagonu, 200 open top
konteyner, 7 Türk bayraklı gemi ile 19 liman
ve 26 istasyon arasında ithalat ve ihracat
konteynerleri taşıyarak, limandan kapıya
ve kapıdan limana kombine taşımacılık
hizmeti sunduklarını söyledi. 117 adet
SGSS60, 159 adet LAAGS, 100 adet RGS ve

MEDLOG Avrupa için

yeni kombine çözümler peşinde
10 adet SGMNS tipi özmal vagon ve TCDD
Taşımacılık A.Ş vagonlarını kullanarak
ekonomik, hızlı, güvenli ve çevreci çözümler
ürettiklerini vurgulayan Öyür, “Demiryolu
taşımacılığında Marmaray geçişi sayesinde,
Anadolu ile Avrupa’yı demiryolu ile birbirine
bağlamanın yanı sıra Kapıkule ve Uzunköprü
demiryolu bağlantı hatları ile de Avrupa
ülkelerine hizmet vermekteyiz. Bakü-TiflisKars hattı ile Orta Asya ve Uzak Doğu
ülkelerine, hem konteyner hem konvansiyonel
taşıma planlamaları ile firmalarımızın lojistik
ihtiyaçlarına çözümler yaratmaktayız” dedi.
Umut Öyür, 2021 yılında 81 bin 409 vagon
ile 2 milyon 406 bin 900 ton yük taşıması
gerçekleştirdiklerini söyledi. “Bu açıdan
bakıldığında MEDLOG Lojistik, kombine
taşımacılıkta lider konumdadır” diyen Öyür,
şunları aktardı: “ Demiryolu ve kombine
taşıma modlarının önemini artırdığı bir
dönemdeyiz. Türkiye’de demiryolu ile taşıma
oranı yüzde 1 civarında iken MEDLOG’un
karadaki taşıma toplamlarının yüzde
20’si demiryolu ile gerçekleştiriliyor.
Bu nedenle Türkiye’de en fazla
kombine taşımacılık, en fazla
ihracat konteyner taşıması ve en
fazla farklı noktadan demiryolu
taşıması yapan şirketiz.
MEDLOG Lojistik olarak çok
geniş bir ürün yelpazesine hizmet
vermekteyiz. Beyaz eşya, otomotiv,
enerji, maden, tekstil,
kağıt başta olmak
üzere, Türkiye’nin
ihracat pazarında
öncelikli olan tüm
ürün gruplarını
taşıyoruz.”
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Umut Öyür

KOMBİNE TAŞIMACILIĞIN PAYINI
YÜZDE 50’YE ÇIKARACAK

Gelecek döneme ilişkin planlarını da
paylaşan Umut Öyür, “Öncelikli olarak
demiryolu bağlantısı imkanı olan tüm
limanlardaki kombine taşımalarımızı
artırarak, mevcut taşımalarımızdaki payını
yüzde 50’ye yükseltmeyi hedefliyoruz.
Bununla birlikte Balkan coğrafyasına olan
lojistik hizmetlerimizi genişleterek, transit
demiryolu kombine hizmetini arttırmak
üzere yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Bu
kapsamda Asyaport’a gelen ve gemi ile
transit olan yüklere, Türk limanlarından
çıkışını yaparak, Türk demiryolu sistemleri ile
transit olarak Balkan coğrafyasına bir lojistik
alternatif olarak sunmak için çalışıyoruz”
dedi.
Umut Öyür, Türkiye’de kombine
taşımacılığın etkin kullanımı için demiryolu
altyapısının ve yükleme/boşaltma alanlarının
çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye’de
son dönemde oldukça artan demiryolu
yatırımlarına rağmen halen bu alanda
gidecek çok fazla yol olduğunu
vurgulayan Öyür, “Öncelikli olarak
tüm hatların elektrifikasyonunun
tamamlanması, tren park
gare sahalarının oluşturulması
gerekmektedir. Bu şekilde elimizdeki
mevcut lokomotif ve vagon parkuru
daha verimli bir şekilde
kullanılabilecek, aynı
kapasite ile daha
fazla demiryolu
taşımasına imkan
sağlanacaktır” diye
konuştu.

YENİ RENAULT TRUCKS
T HIGH, T, C & K
DAHA FAZLA KONFOR, DAHA FAZLA GÜVENLİK,
DAHA FAZLA TASARRUF

YENİ RENAULT TRUCKS T HIGH, T, C & K
Piyasanın en iyi direksiyon kolonlarından biri, Euro VI Step E motor, yeni süper
konforlu yatak, % 60’a varan uzatılmış bakım aralıkları ve daha fazlası...

renault-trucks.com.tr
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Transorient intermodal ağına
Portekiz’i ekledi

Transorient, Avrupa pazarı için sunulan intermodal
taşımacılık hizmetlerinde güçlü oyuncular arasında yer
alıyor. Avrupa’da 12 ülkeye kapıdan-kapıya hizmet
sunan şirket, Portekiz hattı ile servis ağını güçlendirdi.

Emel Uzunoğlu

T

ransorient, direkt demiryolu, Ro-Ro
+ demiryolu ve kısa mesafeli deniz
taşımacılığı olmak üzere Avrupa
pazarına üç farklı intermodal
taşımacılık çözümü sunuyor. 2015 yılında
Belçika şirketi ECS (European Container
Services) ile güçlerini birleştirerek Avrupa
ile Türkiye arasında güçlü bir intermodal
koridoru oluşturan şirket, servis ağını yeni
destinasyonlarla güçlendirmeye devam ediyor.
Servis verdiği hatlara son olarak Portekiz’i
ekleyen Transorient, ayrıca partneri ECS
ile birlikte terminal kurmak için fizibilite
çalışmaları yürütüyor.

AVANTAJLI NAVLUN FİYATLARI

Ön ve son taşımaları karayoluyla
bağlayarak Avrupa’da 12 ayrı ülkeye kapıdankapıya intermodal taşımacılık hizmeti
sunduklarını belirten Transorient İntermodal
Takım Lideri Emel Uzunoğlu, “Türkiye giriş
ve çıkışlarında direkt demiryolu veya RoRo + demiryolu seçeneklerini kullanıyoruz.
Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan tüm operatörler
ile yıllık kontratlarımız sayesinde oldukça
avantajlı navlunlar sağlayabiliyoruz. 2015
yılında günlük 1.000 adedin üzerinde dağıtım
yaparak alanında pazar lideri olan ECS ile
partnerlik kurarak güçlerimizi birleştirdik. Bu
yüksek hacmin getirdiği dönemsel avantajlar ile
sık sık farklı bölgelerden son derece cazip ithalat
navlunları sunabiliyor, böylece spot olarak
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alternatif olabilecek çözümler üretiyoruz” dedi.
İntermodal taşımacılık kapsamında sundukları
servislere son olarak Portekiz gibi yeni bir
hattı dahil ettiklerini açıklayan Uzunoğlu, ECS
ile birlikte terminal kurma yönünde fizibilite
çalışması yaptıklarını söyledi. Uzunoğlu,
2022’yi yüzde 30 büyümeyle kapatmayı
hedeflediklerini aktardı.

İNTERMODALİN PAYI YÜZDE 40

Emel Uzunoğlu, intermodal
taşımacılık çözümlerinin hacimsel olarak
yaptıkları toplam taşımaların yüzde 40’ını
oluşturduğunu ifade etti. “Her geçen
yıl düzenli olarak pazardaki payımızı
arttırıyoruz” diyen Uzunoğlu, şunları aktardı:
“İntermodal taşımalarımızda en fazla önem
verdiğimiz husus, planlanan transit sürelerin
yakalanması, malzemelerin sevkiyatlarının
zamanında ve sorunsuz şekilde gerçekleşmesi.
Aynı zamanda düşük karbon salınımı
sağlayarak çevreye duyarlı olan bu taşıma
modunun, hem firmalarda hem de ülkemizde
kullanımını artırmayı sağlamak amaçlarımız
arasında yer alıyor.”

‘DIŞ TİCARETE KATKI SUNUYORUZ’

Yaptıkları taşımalarda geniş bir müşteri
yelpazesine sahip olduklarını ifade eden Emel
Uzunoğlu, bazı özel, bozulabilir ve yanıcı
ürünler dışında tüm ürünleri Avrupa’daki
12 ülkeye 6-12 gün gibi transit sürelerle
taşıdıklarını söyledi. Uzunoğlu, “Özellikle
fiyat rekabetinin yüksek olduğu ürün
grupları için ciddi avantajlar sağlayarak, hem
müşterilerimizin hem de ülkemizin ihracat
rakamlarına katkıda bulunuyoruz. Son 20

yıldır uzmanlık sahibi olduğumuz askılı
tekstil taşımacılığı, oldukça hassas ve tedarik
zinciri süreçlerinin buna uygun kurgulanması
gereken bir alan. Askılı tekstil taşımacılığına
yönelik özel depomuzda, hem askılı hem de
kutulu tekstil operasyonları gerçekleştirerek
tekstil ihracatçılarımıza yönelik hizmet
sunuyoruz. Aynı zamanda depoda kalite
kontrol uzmanlarımız, tekstil ürünlerinin son
kontrollerini gerçekleştiriyor” dedi.

‘OPTİMİZASYON VE
TEŞVİK ÇOK ÖNEMLİ’

İntermodal taşımacılığın düşük karbon
salınımı nedeniyle çevreye duyarlı bir taşıma
türü olduğunu ve tüm dünya ülkelerinde
ciddi anlamda desteklendiğini vurgulayan
Emel Uzunoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gelişmiş ülkelerde demiryolu taşımacılığının
diğer taşıma türlerine oranı yüzde 12-14
arasında iken, bu oran Türkiye’de halen yüzde
1,5 civarındadır. Demiryolu taşımacılığının
artması için iki ana konuda devlet desteği
gerekiyor. İlki süreç optimizasyonu. Tüm
dünyanın Endüstri 4.0’ın lojistiği hangi boyutta
değiştireceğini konuştuğu ve kurguladığı
bu günlerde biz de, daha az kağıt, daha çok
dijitalleşme yöntemi ile maliyetleri düşürmeli
ve işlem hızını arttırmalıyız. İkinci konu ise
teşvik. Gelişmiş ülke örnekleri incelediğimizde
demiryolu taşımacılığının tüm bu ülkelerde
devlet tarafından desteklendiğini görüyoruz.
Dolayısı ile sivil toplum kuruluşlarımızın
ve kamu yetkililerimizin ortak bir amaç için
masaya oturduğunda, bu taşıma türünün hak
ettiği noktaya ulaşacağına inanıyoruz.”
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Galata Taşımacılık,
intermodale yönelik
yatırımlarına devam ediyor.
Yıl sonuna kadar 45”HC
PW’lik konteyner sayısını
200’e çıkaracak olan
şirket, hem yurt içi hem
de yurt dışında parsiyel
taşımalarda intermodali
yaygınlaştırmayı hedefliyor.

parsiyel yükleri de intermodale yönlendirdi

K

arayolu, havayolu, denizyolu ve
katma değerli hizmetler sunan
Galata Taşımacılık, 2019 yılında
yaptığı ekipman yatırımıyla
hizmet yelpazesine eklediği intermodal
taşımacılıkta büyüme ivmesini sürdürüyor.
Bu alanda yeni yatırımlar yapmaya devam
eden şirket, hem yurt içi hem de yurt dışında
intermodal taşımacılık kullanımını artırmayı
planlıyor.

45’LİK KONTEYNER SAYISINI
200’E ÇIKARACAK

2019 yılında kendi ekipmanlarıyla
hizmet vermeye başladıkları intermodal
taşımacılık alanında hali hazırda devam eden
bir yatırım sürecinde olduklarını açıklayan
Galata Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve CEO’su Vittorio Zagaia, yıl
sonuna kadar 200 adet 45”HC PW’lik bir
ekipman parkuruna ulaşacaklarını söyledi.
İkisi Kuzey Afrika olmak üzere, toplamda
karayolu ile hizmet verdikleri 17 ülkenin
yaklaşık yarısına intrmodal taşımacılık hizmeti
vermeye başladıklarını aktaran Zagaia,
“2023’te yeni yatırımlarla ekipman parkurunu
genişletmeye devam edeceğiz. Bununla
beraber, geniş acente ve şube ağımızla
intermodali Türkiye geneline yaymak, yurt
dışında ise dağıtım depolarımızı devreye
alarak parsiyel taşımacılıkta da intermodali ön
plana çıkarma arzusundayız. Şu anda buna
yönelik pilot ülkeleri seçmiş ve denemelere
de başlamış bulunuyoruz. Bu sayede sadece
yurt içinde değil, yurt dışında da lojistik
süreçleri efektif kullanma ve uçtan uca hizmeti
yaygınlaştırma niyetindeyiz” dedi.
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‘KARAYOLU VE İNTERMODALDE BİR
DENGE YAKALAYACAĞIZ’

“Galata Taşımacılık olarak karayolunda en
kuvvetli yönümüz gerek ithalat gerek ihracatta
parsiyel taşımacılık, yani konsolidasyon” diyen
Vittorio Zagaia, şunları aktardı: “Buradaki en
büyük gücümüz de çok fazla ve farklı sektöre
hizmet veriyor olmamız. Aynı şekilde yurt
dışı ofislerimizin tecrübesinin de bu yönde
olması, hizmet kalitemizi pekiştiren bir durum.
Yıllık yaklaşık 8 bine yakın bir TIR hacmimiz
bulunmakta. Kademeli olarak devreye
alacağımız intermodal konteyner siparişlerimiz
ile karayolu ve intermodal taşımacılıkta bir
denge yakalama arzusundayız. Keza her iki
taşıma şeklinin hitap ettiği müşteri ve mal
cinsileri farklı. Birinde süre öne çıkarken, bir
diğerinde ise fiyat ağır basmakta.”
Son süreçte çok fazla telaffuz edilen
intermodalin aslında lojistik sektöründe hali
hazırda kullanılan bir taşıma modeli olduğunu
belirten Vittorio Zagaia, “TIR’ların Ro-Ro
gemileriyle bir limandan bir diğer limana
Vittorio
Zagaia

taşınması, denizden sonra karayoluna inmesi
ve yol alması da bir intermodal taşıma,
konteynerlerin dolum için TIR’lar ile bir yerden
bir yere taşınması, sonra gemilere yüklenmesi
ve varılan destinasyondan sonra tekrar
karayolu ile devam etmesi de bir intermodal
taşıma şekli. Bugünkü tek fark, şu anda tıpkı
bizim gibi firmaların konteyner yatırımı
yapması” değerlendirmesinde bulundu.
Vittorio Zagaia, intermodalin genelde mal
bedeli düşük sanayii ürünlerinin taşınmasında
tercih edildiğini söyledi. Henüz perakende,
gıda gibi sektörlere yönelik bir taşıma
modu haline gelmediğini aktaran Zagaia,
“Karayoluna kıyasla intermodalin zaman
açısından nispeten daha uzun bir teslim süresi
var. Bu da müşteri tarafında ister istemez bir
doğal seleksiyon oluşturuyor” dedi.

‘TAŞIMA MODLARI ARASINDA
ENTEGRASYON SAĞLANMALI’

Türkiye’de intermodal taşımacılığın
gelişimine ilişkin de değerlendirmelerde
bulunan Vittorio Zagaia, şunları aktardı:
“İntermodal taşımacılığa yönelik hizmet
veren terminallerin ivedilikle yenilenmesi
gerekiyor. Demiryolu taşımacılığında da
önemli altyapı yenilenmelerinin yapılması ve
özel sektörün de yatırım yapabilmesinin önün
açılması gerekiyor. Bu şekilde özelleştirme
sayesinde hizmetlerin çeşitlendirilmesine
olanak tanınabilir. Ro-Ro limanlarında
da intermodale yönelik yatırımların hız
kazanması için keza demiryolu bağlantılarının
dikkate alınması gerekiyor. Kısacası
denizyolunu, demiryolunu ve karayolunu
birbirine bağlamak gerekiyor.”
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2022’de yatırımlarını
hız kesmeden sürdüren
Karınca Lojistik, intermodal
operasyonlarında geçen
yıla göre yüzde 35’lik bir
artış yakaladı. Taşıma
operasyonları içinde
intermodalin payının
yüzde 5’lik bir dilime
sahip olduğunu belirten
Karınca Lojistik Satış
Direktörü Orkun Ük,“Bunu
gelecek senelerde yüzde
12’lik bir orana taşımak
istiyoruz” dedi.

Karınca Lojistik
İNTERMODALİN PAYINI
Orkun Ük

çift hanelere taşıyacak

1

986 yılından bu yana
taşımacılık ve lojistik sektörüne
odaklanan Karınca Lojistik,
intermodal taşımacılık dahil
olmak üzere, geniş bir yelpazede
lojistik çözüm sunuyor. Karınca
Lojistik Satış Direktörü Orkun Ük,
karayolunda ağırlıklı olarak Avrupa
ve Türki Cumhuriyetleri’ne, hava ve
denizyolunda ise tüm kıta ülkelerine
hizmet verdiklerini söyledi. Tekstil,
otomotiv, elektronik ve yanıcı sınıf
da dahil her türlü hammaddenin
taşımasını yaptıklarını aktaran Ük,
intermodalde ise yüksek hacimli,
tonajlı, terminli olmayan hammadde,
kalıp ve yedek parça taşımalarının
öne çıktığını ifade etti. Orkun Ük,
“İntermodal, genelde düşük mal
bedeline sahip, termin gerektirmeyen
sektörlerde kullanılmaktadır. Döküm,
kağıt ve kağıt mamulü ürünler, her
türlü filtre, plastik hammaddeler
bu taşıma modu ile taşınmaktadır.

34 www.lojistikhatti.com

İntermodal ile organize edilen yükler
belirtilen terminlerde, ülke geçişlerinde
sorun yaşamadan etkili planlama ve
zaman yönetimi ile öngörülen sürede
teslim edilmektedir” dedi.
Orkun Ük, 2022’de intermodal
taşımalarda geçen seneye oranla
yüzde 35’lik bir artış yakaladıklarını
söyledi. Taşıma operasyonları içinde
intermodalin payının yüzde 5’lik bir
dilime sahip olduğunu vurgulayan
Ük, “Bu oranı gelecek senelerde yüzde
12’lik bir düzeye taşımak istiyoruz”
dedi.

FİLOYA 45 ADET
YENİ ARAÇ KATILACAK

Orkun Ük, 2022 yılında araç ve
depo yatırımlarını da sürdürdüklerini
belirtti. Yılsonuna kadar 45 adet
yeni çekici ve dorse yatırımıyla araç
filolarını büyüteceklerini ifade eden
Ük, diğer yatırımlar hakkında şu
bilgileri verdi: “En önemli yatırımımızı

insan kaynağına yapıyoruz. Satış ve
operasyon ekibimizi, sürekli dinamik
ve güçlü bir pozisyonda tutmaya gayret
ediyoruz. 2022 yılında Bursa şubemizi
hayata geçirdik. İstanbul ve Dalaman
havalimanlarındaki Free Shoplara
kesintisiz lojistik destek sunmaya
devam ediyoruz. Karınca Lojistik olarak
bu seneyi yüzde 38’lik bir büyüme
hedefi ile neticelendirmek istiyoruz.”

‘DEMİRYOLU AĞLARI
GENİŞLETİLMELİ’

Türkiye’de intermodal
taşımacılığın geliştirilmesine yönelik
değerlendirmelerde de bulunan
Orkun Ük, “Öncelikle ve ivedilikle
demiryolu ağlarının geliştirilmesi ve
diğer taşıma yollarıyla entegre edilmesi
gerekmektedir. Bu, ülke olarak bize
daha az yakıt kullanımı, daha az
azot oksit ve karbondioksit salınımı
sağlayacaktır. İntermodal taşımacılık
doğru entegre edildiği takdirde daha
az iş gücü ve minimum risk ile standart
transit sürelerde teslimat sağlanacaktır”
diye konuştu.
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Proje bazlı terzi dikimi entegre
lojistik çözümler geliştirmeye
odaklanan Alışan Lojistik,
depolama, filo ve katma değerli
hizmetlere yönelik yatırımlarını
sürdürüyor. İntermodalin
gelecekte bir numaralı taşıma
modu olacağını vurgulayan Alışan
Lojistik Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Damla Alışan, kapıdankapıya hızlı, etkili ve güvenilir
çözümler sundukları bu alanda
gerekli inovasyon ve değişimleri
yapmaya hazır bir altyapıya sahip
olduklarını açıkladı.

Damla Alışan

Ğ
PANTONE
Reflex Blue
C

A

lışan Lojistik,
2022 yılında hangi
yatırımlara imza attı?
Bugün 550 adet öz mal
araç filosu ve Türkiye genelindeki
32 farklı lokasyonda çalışan bin
600 çalışanı ile uluslararası nakliye,
depo ve antrepo hizmetleri, likit
enerji taşımacılığı gibi pek çok
operasyonu yürüten; sektörde
“kontrat lojistiği” diye de ifade
edilen entegre lojistik hizmetleri
ile müşterilerinin taleplerini A’dan
Z’ye kurgulayan, ihtiyaca özel
lojistik çözümler geliştiren 37 yıllık
bir markayız. Yatırımlarımızı işte
bu bilgi, deneyim ve uzmanlık
alanlarımızın gerektirdiği noktalarda
yoğunlaştırmaya 2022 yılı içinde de
devam ediyoruz.
İstanbul-Tuzla, Kocaeli-Gebze,
Konya, Gaziantep, İskenderun’da
bulunan “Multi-user Depolama”
alanlarımız ile Yalova, Tekirdağ,
Bursa, İzmir, Muğla, Ankara, Konya,
Antalya, Mersin, Adana, Şanlıurfa,
Samsun’da bulunan “Müşteri Dedike
Depolama” alanlarımıza ek olarak
Eskişer’de bu yıl gerçekleştirdiğimiz
yatırım ile müşterilerimizin
depolama ihtiyaçlarına yeni bir
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katkı sağlamak istedik. Bu depomuzu
da müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi
şekilde karşılayacak biçimde tasarladık.
Yıla çekici filomuzu yenileyerek
girmiştik, ikinci parti yenilemeyi de 3
çeyrek sonunda tamamladık. Ayrıca
treyler ve swapbody filomuz da yeniliyor
ve sayılarını arttırıyoruz.
Dijital dönüşüm ve teknolojinin etkin
kullanımı konularında ise yatırımlarımız
sürüyor. İstanbul ve Konya’da Kurulu ArGe Merkezlerimiz sürekli yeni projeler
geliştiriyor.
Tüm bunlara ek olarak, biliyorsunuz
Türkiye’nin ilk tanker ve “Tank
Konteyner Temizleme Tesisi” Alışan

Lojistik çatısı altında 2005 yılında
kurulan ALIŞAN - Den Hartogh
tarafından Gebze’de kurulmuştu. Bu
yıl da, izinleri henüz tamamlanan ve
12.000 m2’lik bir alan üzerine kurulacak
olan ISO Konteyner Depolama,
Elleçleme, Paketleme tesisimizi Gebze
Muallimköy’de hizmete sunacağız.
Uluslararası standartlarda kapalı devre
ve otomatik sistemleri, özel havalandırma
ve söndürme altyapısı, düşük emisyon
ve “0” sıfır döküntü hedefi ile hizmet
verecek olan konteyner elleçleme ve
paketleme tesisimiz ile bölgeye 35 milyon
TL tutarında bir yatırım ve 45’i aşkın yeni
istihdam ile katkı sağlayacağız.
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‘PROJE BAZLI TERZİ DİKİMİ
ENTEGRE ÇÖZÜMLERDE
UZMANIZ’

Yılı nasıl bir büyümeyle
kapatmayı planlıyorsunuz?
2021 yılı ciromuz, 2020 yılının
üstüne yüzde 45’i aşan bir büyüme
ile,1 milyar TL olarak gerçekleşmişti.
Bu büyüme trendinin daha fazlasını
2022 yılı için hedefliyoruz. Alışan
olarak, proje ve yatırımlarımızı belirli
başlıklarda toplamış bulunuyoruz. Tüm
birimlerimizle iş ortaklığı yaklaşımı
içerisinde çalışan insan kaynakları
organizasyonumuzda devam eden çok
sayıda projemiz mevcut. Operasyonel
planlarımızı desteklemek üzere e-ticaret
ekosistemi dahil tüm sektörlerin
ihtiyaçlarına dönük depolama arz
kapasitemizin arttırılması için proje
ekiplerimiz sürekli çalışıyor. Depolama
ve taşıma çözümlerimizin, Yeşil
Mutabakata (Green Deal) tam uyumlu
olmasına önem veriyoruz. Şirketimizin
en önemli özelliklerinden biri, proje
bazlı terzi dikimi entegre lojistik
çözümler geliştirme konusundaki
uzmanlığıdır. Büyüme ve yatırım
sürecimizi tetikleyen temel faktörün bu
olduğunu düşünüyorum.
İntermodal taşımacılık
kapsamında gündeminizde
neler var?
İntermodal taşımacılık, aynı
taşıma aracı ile iki veya daha fazla
taşımacılık modu kullanılarak yapılan
ve mod değişimlerinde araç içindeki
yüklerin herhangi bir elleçlemeye tâbi
tutulmadığı taşıma şeklidir. Biz de
intermodal taşımacılık hizmetimiz
çerçevesinde, ulusal ve uluslararası
müşterilerimize katma değer yaratacak,
maliyetlerini azaltacak ve onlara sürat
kazandıracak çeşitli ulaşım türlerini
kullanarak, kapıdan kapıya hızlı, etkili
ve güvenilir ulaşım hizmeti sunuyoruz.
Entegre olarak kullandığımız taşıma
modları, teslimat ve yüklemeler
karayolu olmak üzere, denizyolu (Ro-Ro

İNTERMODAL TAŞIMACILIK

“2021 yılı ciromuz, 2020 yılının üstüne yüzde 45’i aşan bir
büyüme ile,1 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Bu büyüme
trendinin daha fazlasını 2022 yılı için hedefliyoruz.”

Servisleri) ve demiryoludur. İntermodal
taşımacılık alanında partnerlerimizin
de katkısıyla dünyadaki bütün
güzergâhlar üzerinden taşıma
planlaması yapmamız mümkündür.
Ülke çapındaki coğrafi büyümemizi
sürdürmek, filomuzu gençleştirmek ve
katma değerli hizmet operasyonlarında
yenilikler yaratmak olmazsa olmazımız.
Bu alandaki kabiliyetlerimizi ve
yatırımlarımızı artırmak adına iş
geliştirme departmanımız çalışıyor.
Kesinlikle gelecekte bir numaralı taşıma
modu olmasını beklediğimiz bu alanda
Alışan Lojistik olarak gerekli inovasyon
ve değişimleri yapmaya hazır bir
altyapımız olduğunu düşünüyoruz.

‘DENİZ VE DEMİRYOLUNA
YATIRIM YAPILMALI’
Türkiye, intermodal taşımacılıkta
ne tür avantajlara sahip? Bu alan
daha fazla nasıl geliştirilebilir?
Türkiye, Doğu Avrupa, Orta

Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya
erişim imkânı sağlayan yüksek lojistik
potansiyeli nedeniyle Avrupa Birliği için
intermodal taşımacılık alanındaki en
stratejik ülkelerden biridir. Ülkemizin
intermodal taşıma avantajlarından
yararlanabilmesi için deniz ve
demiryollarına yönelik yatırımların
arttırılması gerekmektedir. Demiryolu
ağlarımızın geliştirilmesi, modernize
edilmesi ve liman bağlantılarının
sağlanmasının yanı sıra özellikle sanayi
bölgelerinde modlararası geçişlere imkân
verecek altyapıya sahip modern lojistik
merkezlerinin kurulması, mevcutların
ise intermodal taşıma sisteminin
gerekliliklerine göre geliştirilmesi
önemlidir. Ayrıca, Türkiye’nin deniz
taşımacılığı potansiyelinden daha fazla
yararlanması, özellikle büyük limanların
altyapı kapasitelerinin arttırılması,
karayoluna olan bağımlılığı diğer taşıma
modlarına yönlendirecek teşviklerin
devreye alınması da önemli adımlar
olacaktır.
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‘İntermodelde Hub’ olmak

80 milyar dolarlık etki yaratacak

Son 10 yılda intermodele
dönük talebin 10 kattan
fazla arttığını belirten
TIRPORT Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Akın Arslan,
“Türkiye, Orta Lojistik
Koridoru’ndaki intermodal
trafiğinin en stratejik
Hub’ına dönüşebilir. 5 yıl
içinde kuzey-güney, doğubatı aksındaki trafikten
80 milyar doların üzerinde
gelir elde edebilir” dedi.

T

IRPORT Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Akın Arslan,
Rusya-Ukrayna Savaşı,
dijitalleşme, intermodal
taşımacılık, taşımacılıkta dijital
ağlar ve tedarik zincirinde
yaşanan gelişmelere ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
Arslan, Ukrayna-Rusya savaşının
Avrupa ile Rusya’nın arasındaki
ticarete ve Çin’den Avrupa’ya uzanan
Kuzey Lojistik Koridoru’na büyük
zarar verdiğini söyledi. Savaş uzlaşı
ile sonlansa bile zarar gören lojistik
akslarının yeniden onarılmasının,
psikolojilerin düzelmesinin ve yeni
dengelerin oturmasının en az 10
yıl alacağını belirten Arslan, “Bu
durum Türkiye’den geçen Orta
Lojistik Koridoru’nu önümüzdeki
yıllarda çok daha stratejik ve değerli
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hale getirecektir. Azerbaycan, İran,
Gürcistan üzerinden Avrupa’ya
uzanan kara ve demiryolu hatları
ile Samsun, İskenderun ve Mersin
üzerinden gelecek konteyner
denizyolu hatları Türkiye üzerinden
çok hızlı bir şekilde Avrupa’ya
ulaşabilmektedir. Aynı şekilde,
Akdeniz, Karadeniz ve Avrupa’dan
çıkan ve Rusya’ya uzanan tüm
lojistik koridorlar Türkiye üzerinden
geçmektedir” dedi.
Bilinen ve alışılan lojistik
yönetiminin kökten değişmeye
devam edeceğini vurgulayan Arslan,
müşterilerine gerçek-zamanlı,
konum-tabanlı, akıllı lojistik çözümler
üretebilen, tüm intermodel çözümleri
aynı platform içinde destekleyebilen
dijital teknolojilerin öne çıkacağını
kaydetti. Arslan, şunları ifada etti:

“Yükün fabrika/depodan çıkışından
tüm teslimat ve gümrük geçiş
süreçlerine anlık olarak izlenmesine
olanak veren TIRPORT benzeri
dijital ağlar ve platformlar farkı
yaratacak, her geçen gün hız, maliyet
ve optimizasyon için daha çok tercih
edilecektir. Türkiye gibi bireysel
kamyon sahipliği yüzde 80’lerin
üzerinde olan nakliye sektörü ise
bu teknolojilerle doğru ve hızlı
yükle buluşacak; ödeme, resmi
evrakların iletilmesi ve onaylatılması
vb. konularda belirsizliklerle
boğuşmayacak, kapasite kullanımı
artacak, nakliyecilerin refahı
yükselecektir.”

TRANSİT YÜK TRAFİĞİ 10
KATTAN FAZLA ARTACAK

Önümüzdeki 5 yıl içinde
Türkiye üzerinden gerçekleşen
transit yük trafiğinin 10 kattan fazla
artabileceğine dikkat çeken Dr. Akın
Arslan, “Kitlesel üretim yapan ve
Avrupa-Afrika pazarlarına satış
yapan Güney Asya ve Çinli firmalar
üretim ve yarı mamul montajları
için Türkiye’yi ana üretim üssü
olarak tercih edebilirler. Çünkü
Çin’de ürettiği ve ancak 8-12 hafta
arasında Avrupa’ya gönderebildiği
bir konteyneri yarı fiyatına
sadece 1 haftada Avrupa’nın her
yerine ulaştırabilir. Bu müthiş bir
optimizasyon ve güçtür. Türkiye bu
fırsatı iyi değerlendirebilirse 10 yıl
içinde 2,5 trilyon doların üzerinde
bir ekonomik büyüklüğe ve kişi başı
25 bin doların üzerinde bir gelire
ulaşabilir” dedi.

DİJİTAL LOJİSTİK AĞLARI
İNTERMODAL ÇÖZÜMLERİ
HIZLANDIRIYOR

Dr. Akın Arslan, gelişen
teknolojilerin sağladığı imkanlarla
kara, deniz, hava ve demiryollarını
entegre eden intermodal çözümlerin
ön plana çıkmaya başladığını
söyledi. Son 10 yıl içinde dünyada
intermodale yönelik talebin 10 kattan
fazla arttığına dikkat çeken Arslan,
“Çin’den 12 haftada Avrupa’ya
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gidemeyen konteynerler üretilen
pilot intermodal çözümlerle 2
haftada Avrupa’ya ulaşabilmiştir.
Benzer bir mantıkta, yaşanan
tedarik zinciri kriziyle birlikte
Hazar Deniz’i üzerinden
konteyner hareketi son 2 yıl
içinde 12 kat artmıştır. Yapay
zeka destekli çözümler, hızla
gelişen TIRPORT, Convoy,
Sennder, Cogoport, Flexport
benzeri dijital platformlar
rezervasyon ve optimizasyon
gücünü ve erişilebilirliği çok
geliştirmiştir” diye konuştu.

DÜNYA EKONOMİSİ 100
TRİLYON DOLARA ULAŞTI

1970 yılında 3,6 milyar olan
dünya nüfusunun 50 yıl içinde
ikiye katlanarak yaklaşık 7,8

milyara ulaştığını ifade eden Dr.
Akın Arslan, aynı dönemde global
ekonomik büyüklüğün 27 kattan
fazla artış gösterdiğini söyledi.
Arslan, yine aynı dönemde 3,4
trilyon dolar olan dünya ekonomisi
büyüklüğünün 2021 sonunda
94 trilyon dolara ulaştığını, IMF
beklentilerine göre yaşanan global
durgunluğa rağmen 2022 sonunda
100 trilyon doları geçeceğini
aktardı.
Globalleşen üretim ve tedarik
zincirinde, gücü yöneten ve
organizasyonu yapan olmanın
önem kazandığının altını çizen
Arslan, “Son 40 yıldır hızla
globalleşen dünyada, ‘yerli ve
milli üretim’ kavramı yerine;
esas olan o gücü yöneten olmak,
işveren olmak, organizasyonu

İNTERMODAL TAŞIMACILIK

yapan olabilmek önem kazandı.
‘Marka’, ‘Know How’ ve ‘İş’in sahibi
olan şirket kavramı, ön plana çıktı
ve çıkmaya devam ediyor. Elde
edilen gelirlerinin zenginliğini kim
paylaşıyor, insanlara kime, hangi
markaya çalışılıyor, esas olan konu
budur. Türkiye’deki firmalar olarak
bizlerin, global işler tasarlamamız,
global pazarda iş yönetenler ve
iş verenler arasında yer almamız
gerekiyor. Artık, global iş sahibi
olmak, mutlaka fabrika sahibi
olmak demek değildir, bugün
dünyada binlerce yazılım, yapay
zeka, veri, analitik şirketi artık
önde gelen markaların tedarikçisi
konumundadır. Özetle, Türkiye
olarak, 100 trilyon dolarlık dünya
ekonomisinde, global işler tasarlayıp
yönetenler arasında olmalıyız” dedi.
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‘GLOBAL ŞİRKETLERİN,
TEDARİK SÜREÇLERİ DE
GLOBALLEŞTİ’

Dr. Akın Arslan, son 50 yılda
dünya nüfusundaki hızlı artışın, ciddi
bir üretim artışını da beraberinde
getirdiğini söyledi. Çin’in kapalı
kapılarının batıya açılmasıyla birlikte
özellikle 90’lı yılların başından itibaren
ucuz işçilik, hammadde ve ucuz
enerji maliyetlerinin dünya üretimini
Çin’e ve Güney Asya ülkelerine
taşıdığını aktaran Arslan, 2021 yılı
verilerine göre; Çin’in tek başına
dünyada yapılan toplam üretimin
yüzde 30’unu üretir hale geldiğini
belirtti. Diğer Güney Asya ülkeleri de
dahil edildiğinde bu oran neredeyse
yüzde 45’leri bulduğunu ifade eden
Arslan, artık büyük markaların dünya
genelinde binlerce farklı tedarikçi
ile çalıştığını aktardı. Arslan, buna
yönelik örnekleri ise şöyle sıraladı:
» Dünyanın en büyük 2 yolcu
uçağı üreticisi Boeing ve Airbus’ın
80’in üzerinde ülkede 12 binden fazla
birinci kademe tedarikçisi var.
» ABD’li Lockheed Martin
tarafından üretilen, dünyanın en
pahalı ve gelişmiş savaş uçağı F-35’in
11 ülkede 1.500’den fazla tedarikçiye
sahip. Esas çarpıcı olan ise yaklaşık
120-150 milyon dolarlık bu uçağın
tedarikçilerinden 1/3’ü artık yazılım
tedarikçisidir.
» 2018’de yıllık 97 milyona
kadar çıkan global otomobil üretimi,
pandemi ve tedarik sorunlarıyla
birlikte 2020’de 78 milyona kadar
geriledi ve 2021’i 80 milyonla kapadı.
Dünyanın en büyük otomobil üreticisi
Toyota, geçtiğimiz yıl yaklaşık 9,2
milyon otomobil üretti. Onu 8,9

“TIRPORT olarak Avrupa’dan
Çin’e ve Afrika’ya uzanan
aksta günde 30 binin üzerinde
FTL taşımayı yönetmeyi,
intermodal çözümlerimiz
ve yapay-zeka destekli
LTL optimizasyonlarımızla, 1,5 milyonun
üzerinde kamyon sahibinin
bir numaralı işvereni olmayı
ve önümüzdeki 5 yıl içinde,
yılda 5 milyar doların
üzerinde bir global ciroya
ulaşabilmeyi hedefliyoruz.”

milyon adetle VW takip ediyor.
» Klasik bir içten yanmalı motora
sahip Toyota otomobil bağımsız 30
bin parçadan oluşurken, elektrikli
motora sahip bir Tesla Model 3’te
sadece 10 bin parça var. Bu bir devrim
aslında. Tesla’nın Model S’ine 10’dan
fazla ülkeden 300 tedarikçi 2.000’in
üzerinde lisanslı parça üretiyor. Bu
parçaların yüzde 75’i ABD, Kanada ve
Meksika’da üretiliyor.
» Renault’un 17 ülkede 3.500,
Volvo’nun 7650 tedarikçisi var.
Audi’nin 14 bin, Daimler Benz’in
60 bin, BMW’nin 70 ülkede 12 bin,
VW’nin 40 bini aşkın tedarikçisi var.
Toyota 50’nin üzerinde ülkeden 60 bin

tedarikçi destek veriyor.
» İçten yanmalı bir motorda
200’ün üzerinde hareket eden parça
varken, bir elektrik motorunda
sadece 17 haraketli parça var.
Mühendislik açısından müthiş bir
deneyim.
» Apple’ın 334’ü Çin’de, 131’i
Japonya’da, 73’ü ABD’de, 36’sı
Tayvan’da, 34’ü Güney Kore’de ve
108’i diğer ülkelerde olmak üzere
toplamda 716 tedarikçisi var.
» Global elektronik devleri
Samsung’un 2.500, LG’nin 700
tedarikçisi mevcut. Bosch’un 80
ülkede 23 bin, Arçelik’in 60 ülkede
2.000’in üzerinde tedarikçisi var.

‘ONLARCA UNICORN ÇIKARMALIYIZ’
Globalleşmenin ürün ve hizmetleri global bir bakış açısıyla dizayn
etmekle mümkün olduğunu ifade eden Dr. Akın Arslan, şunları
kaydetti: “Amazon, Alibaba, eBay, Aliexpress gibi pazaryerleri, yeni
dünyaya yön veriyor. Uber, Flexe, AirBnb, Convoy, Booking gibi
global yeni nesil Pazaryerleri yüzlerce ülkede faaliyet gösteriyorlar.
Birçoğumuz, hangisinin hangi ülkenin işi olduğunu dahi bilmiyoruz
artık. Dünyada en fazla çalışana sahip olan ve en büyük cirosunu
yapan Walmart, Amazon’la yarışmanın yollarını arıyor. Statica’nın
verilerine göre; 2021 yılında dünyanın en büyük ciroyu 573 milyar
dolar ile Walmart yaptı. Onu 470 milyar dolar ile Amazon takip etti.
Saudi Aramco ise 401 milyar dolar ile üçüncü sırada kendine yer
buldu. Dünyanın en değerli şirketi Apple 2021’de 366 milyar dolar
ciro üretebildi. Diğerlerinden daha düşük ciro yapmasına rağmen,
2,4 trilyon dolarlık değeri ile Apple dünyanın en değerli şirketi
yapıyor. Türkiye olarak bizim de, Asya-Avrupa ve Afrika’yı birbirine
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bağlayan bu coğrafyada konumumuzu doğru ve zamanında
kullanarak Türkiye’den onlarca unicorn çıkarmalıyız. Türkiye’de
bunu başaran ve unicorn eşiğini geçen, hatta bazılarının decacorn
olduğu Trendyol, Getir, Hepsiburada, Getir, Peak Games, Dream
Games, Insider gibi örneklerin sayısı hızlıca artırmamız gerekiyor.
Biz Tırport olarak, bu gerçekleri çok iyi biliyor ve çok çalışıyoruz.
Lojistik olmadan üretim olmaz, üretilen mal lojistik olmadan son
kullanıcıya ulaşamaz. Müşterinize gönderemediğiniz mal, sizin
değildir. Avrupa’dan Çin’e ve Afrika’ya uzanan aksta günde 30
binin üzerinde FTL taşımayı yönetmeyi, kara, deniz, hava ve
demiryollarını entegre eden intermodal çözümlerimiz ve yapay-zeka
destekli LTL optimizasyonlarımızla, bu coğrafyada yaşayan 1,5
milyonun üzerinde kamyon sahibinin bir numaralı işvereni olmayı
ve önümüzdeki 5 yıl içinde yılda 5 milyar doların üzerinde bir global
ciroya ulaşabilmeyi hedefliyoruz.”
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Batı Avrupa’dan Orta Asya ve Ortadoğu’ya

‘HİPER’ HIZINDA HİZMET
Avrupa, Türkiye, Ortadoğu ve Orta Asya hattında ithalat, ihracat ve transit yükler
için parsiyel ve komple karayolu taşımacılığı hizmeti sunan Hiper Lojistik, minivan
araçlarla sunduğu ekspres yük taşımacılığıyla alternatif yaratıyor. Dubai’deki ofis
yatırımıyla Ortadoğu pazarındaki konumunu güçlendiren şirket, 3. ülke taşımalarında
daha fazla pay almayı, yurt dışında acente ve şube sayısını artırmayı planlıyor.

L

ojistik sektörünün genç ve
dinamik oyuncularından
Hiper Lojistik, 55’ten fazla
ülkede bulunan partner ve
acenteleriyle karayolu, havayolu ve
denizyolu taşımacılığında hizmetler
sunuyor. Özellikle parsiyel ve komple
karayolu taşımacılığında uzmanlaşan
şirket, Avrupa, Türkiye, Ortadoğu ve
Orta Asya hattında köprüler kuruyor.
Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa,
İspanya ve Portekiz’den; Türkiye,
Irak, İran, Gürcistan, Azerbaycan ve
Ermenistan’a ithalat, ihracat ve transit
olarak komple ve parsiyel taşımacılık
yapan şirket, ayrıca minivan ekspres
yük taşımacılığı servisiyle Batı Avrupa
ülkelerine maksimum 3 günde teslimat
gerçekleştiriyor.

YILDA 4 BİN SEVKİYAT

Hiper Lojistik Genel Müdürü Hüseyin Ergör, yılda ortalama 4 binden

fazla parsiyel, komple, minivan sevkiyatı gerçekleştirdiklerini söyledi. 55’ten
fazla ülkede güçlü bir acente ağına
sahip olduklarını belirten Ergör, aldıkları ISO 9001:2015, ISO 10002:2018, TİO
belgeleriyle hizmetlerinin kalitesini
tescillediklerini aktardı.
Ergör, “Karayolu taşımacılığı
alanında uzman operasyon ekibimiz,
genişlettiğimiz iş hacmimiz, güçlü
acente ağımızla müşterilerimizin her
türlü taşımacılık ihtiyacını maksimum
verim ve fiyat avantajı sunarak karşılıyoruz. Bu hizmetlerin tamamını müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak,
uzman ekibimizle çözümler üreterek
gerçekleştiriyoruz” dedi.

DUBAİ OFİSİYLE
ORTADOĞU’DA GÜÇLENECEK

2022 yılı içinde Dubai’de ofis yatırımı yapan şirket, acente ve ofis sayısını
gelecek yıllarda artırmayı planlıyor.

Hüseyin Ergör, büyüme planlarına
ilişkin şunları söyledi: “Türk menşeili
bir firma olarak Dubai’de bulunan
ofisimiz ile karayolu, havayolu ve
denizyolu taşımacılığında Ortadoğu
Bölgesi’nde hizmet ağımızı genişletmeyi ve işlerimizi büyütmeyi planlıyoruz.
Pandemi sürecinde Avrupa’da birçok
başarılı projeye imza attık. Faaliyet
gösterdiğimiz ana hatlarda rekabet
gücümüzü koruyarak, Ortadoğu ülkelerinde 3. ülke taşımalarında daha
da uzmanlaşmayı planlıyoruz. Ayrıca
2022-2023 yıllarında acente ağımız ve
ofis sayılarımızda artış yapmayı hedefliyoruz.”
Ergör, lojistik sektörünün karşılaştığı sorunlara da değinerek, bunları;
hukuki ve yasal düzenlemelerdeki
belirsizlikler, sektörel alanda lojistik
bilincinin yetersiz olması, gümrükleme
ve vize sorunları, bürokraside karşılaşılan problemler olarak sıraladı.
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Globelink Ünimar, faaliyet
gösterdiği lokasyon
sayısını artırmaya, müşteri
yelpazesini genişletmeye,
hizmet kalitesini yükseltmeye
devam ediyor. Bu yıl 100
yeni destinasyonda daha
varlık göstermeye başlayan
şirket, aldığı Yetkilendirilmiş
Yükümlü Sertifikası
(YYS) ile müşterilerine
daha hızlı çözümler
sunabilmeyi amaçlıyor.

G

eniş hizmet ve acente ağıyla
tedarik zinciri yönetiminin
her adımında uçtan uca lojistik hizmeti sunan Globelink
Ünimar, yeni adımlarla hizmet kalitesini
yukarıya taşıyor. Bu yıl içinde hem hizmet gösterdiği lokasyon sayısını hem de
müşteri yelpazesini ciddi oranda arttıran
şirket, son olarak Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikası’nı almaya hak kazandı.

‘YARATTIĞIMIZ GÜVENİ YYS İLE
TAÇLANDIRIYORUZ’

Globelink Ünimar İcra Kurulu Komite Üyesi Koray Çıtak, 30 yıla yaklaşan
tecrübeleriyle hem yurt içinde hem de
yurt dışında müşterilerine yüksek kalite
standartlarında lojistik hizmeti sunduklarını söyledi. 32 gibi genç bir yaş ortalaması ve 32 ülkede bulunan 110’dan fazla
Globelink ofisinin de gücüyle dinamik
ve enerjik bir yapıya sahip olduklarını
vurgulayan Çıtak, bu sayede yenilikleri
daha yakından takip ederek, teknolojik gelişmelere hızlı bir şekilde uyum
sağladıklarını belirtti. Koşulsuz müşteri
memnuniyeti anlayışı ve hizmet ağını genişletmenin, faaliyetleri içinde ön plana
çıkardıkları konuların başında geldiğini
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Koray Çıtak
vurgulayan Çıtak, “Bugün dünyanın
birçok farklı noktasında, farklı modlarla
operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Sahip
olduğumuz hizmet ağının gücünü ithalat
ve ihracat yapmak isteyen müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Böylece
farklı lokasyonlarda kendisine pazar yaratmayı amaçlayan paydaşlarımıza geniş
bir vizyon sunuyoruz. Müşterilerimize
yeni pazarlarda yer alma fırsatı tanırken
mevcut hizmetlerimizde sunduğumuz
kaliteyi de artırmak için yoğun bir çaba
gösteriyoruz. Bu çabaların bir meyvesi
olarak da en son Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almaya hak kazandık” dedi.
Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikası’nın faaliyetleri için büyük

önem arz ettiğini vurgulayan Koray Çıtak,
sertifikanın avantajlarını şöyle sıraladı: “Bu
sertifikayla birlikte kalite standartlarımızı
geliştirmeye devam edeceğiz. Bildiğiniz
gibi, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nı,
uluslararası lojistik ve ticaret faaliyetleri
yürüten ve gümrük yükümlülüklerini
eksiksiz yerine getiren işletmeler alabiliyor.
Öte yandan sertifikaya sahip olabilmek
için gereken şartlar bununla sınırlı değil.
Türkiye Gümrük Bölgesi sınırları içerisinde en az 3 yıldır faaliyet gösteriyor
olmak, ISO 9001 ve ISO 27001 başta olmak
üzere çeşitli kalite belgelerine sahip olmak
da aranan şartların başında geliyor. YYS
sahibi şirketler yalnızca Türkiye’de değil
dünyanın pek çok bölgesinde gümrük
otoriteleri tarafından güvenilir şirket olarak kabul ediliyor. Bu da hizmetimizden
yararlanan müşterilerimiz için ekstra bir
avantaj demek. Bu bağlamda şirket olarak
müşterilerimize otuz yıla yaklaşan tecrübemiz ve alanında uzman profesyonel kadrolarımızla yarattığımız güven ortamını
YYS gibi sertifikalarla da taçlandırıyoruz.
Ancak burada durmayacak, her zaman olduğu gibi gelişmeye ve ilerlemeye devam
edeceğiz. Somut anlamda da zaten Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nı izinli
alıcı ve izinli gönderici unvanları takip
ediyor. YYS sahibi şirketler gerekli yükümlülükleri karşıladıkları takdirde izinli
gönderici ve izinli alıcı olarak faaliyetlerini
sürdürebiliyorlar. Bu da ithalat ve ihracat
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yapan şirketlerin yüklerini gümrüklü alan
olarak kabul edilen kendi tesislerinde
yükleme veya boşaltma yaparak lojistik
süreçlerinin hızlanmasını sağlıyor. Biz de
bundan sonraki süreçte müşterilerimize
daha hızlı, daha güvenilir ve daha kaliteli
hizmet verebilmek adına ulusal ve uluslararası tüm şartları sağlamak için yoğun bir
şekilde çalışmaya devam edeceğiz.”

HİZMET AĞINA 100 YENİ
DESTİNASYON EKLEDİ

Sundukları hizmetleri daha fazla lokasyona ulaştırmak için yoğun çaba sarf
ettiklerini ifade eden Koray Çıtak, “Küreselleşme, teknolojik gelişim, e-ticaretin
hızlı büyümesi, global ticaretin etkisinin
artması gibi birçok faktör hızlı bir değişimi
de beraberinde getirdi. Ticaret de dolayısıyla bu durumdan etkileniyor. İnsanın
olduğu her yer şirketler için potansiyel
bir pazar konumunda. Ancak bu pazarlara ulaşımın yolu lojistikten geçiyor. Biz
Globelink Ünimar olarak sektörümüzün
ve faaliyetlerimizin kritik bir öneme sahip
olduğunun farkındayız. Plan ve stratejilerimizi belirlerken de bu farkındalıkla
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen
gün mevcut hizmet kalitemizi daha fazla
lokasyona ulaştırmak için yoğun çaba
harcıyoruz. Bu kapsamda, 2022 yılının ilk
dokuz ayında faaliyet gösterdiğimiz destinasyonlara yaklaşık 100 yeni eklemede bulunduk. Hizmet ağımıza yeni eklediğimiz
lokasyonlar içerisinde Birleşik Krallık’tan
Lüksemburg’a, Çin’den Azerbaycan’a
kadar birçok destinasyon yer alıyor” dedi.

MÜŞTERİ SAYISI YÜZDE 40 ARTTI

Koray Çıtak, hizmet kalitesini geliştirmelerinin ve destinasyon sayındaki

artışın karşılığını da aldıklarını söyledi.
2022 yılının ilk dokuz ayında müşteri
sayısında yüzde 40 oranında ciddi bir
artış kaydettiklerini belirten Çıtak, “Küresel ticaretin dalgalandığı bu dönemde
böylesi bir büyüme gerçekleştirmemiz
uyguladığımız politika ve stratejilerin
doğruluğunu ortaya koyuyor. Bundan
sonraki dönemde de benzer politikalar
paralelinde gelişim sağlayarak küresel
ticarete olan katkımızı sürdüreceğiz”
diye konuştu.

İHRACATÇILARI
DÜNYAYA TAŞIYOR

Globelink Ünimar, yurt dışı faaliyetleriyle dış ticaretin gelişimine katkıda
bulunuyor. Müşterilerine tüm taşıma
modlarında hizmet sunduklarını belirten
Çıtak, “Ana hizmet kalemlerimiz olan

DIJITALLEŞME ÇALIŞMALARI IVME KAYBETMEYECEK
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yolunun d talle meden eçt ğ n
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denizyolu, havayolu ve karayolu taşımacılığına ek olarak depolama, e-ticaret
lojistiği, yurtiçi taşımacılık & parsiyel
dağıtım ve katma değerli servislere
ağırlık veriyor, uçtan uca çözümler
sunuyoruz. Sunduğumuz bu çözümler
neticesinde de ülkemizin dış ticaretine
doğrudan katkıda bulunuyor, ülkemizdeki ihracatçıların ürünlerini dünyanın
her noktasına gönderebilmesine destek
oluyoruz. 2022 yılının ilk dokuz ayında
ihracatta Avrupa Birliği, Kuzey Amerika
ve MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesine yoğunlaşırken, yine aynı
dönemde en çok ithalatı ise Çin’den
gerçekleştirdik” dedi.

SEKTÖREL ÇEŞİTLİLİĞİ
ARTIRACAK

Hizmet sundukları sektörlere ilişkin
de bilgiler veren Koray Çıtak, şunları
aktardı: “Lojistik, yapısı gereği diğer
sektörlerle çok yakın bir ilişki içerisinde.
Bu vesileyle de doğrudan temas ettiği
sektörlerdeki tüm gelişmeler lojistik
sektörünü de etkileyebiliyor. Aynı şekilde lojistikte yaşanan gelişmeler de
bu sektörlere etkide bulunuyor. Konjonktürü yakından takip etmek, gelecek
okumasını iyi yapmak ve paydaşlarla
iletişimi güçlendirmek küresel tedarik
zincirine entegrasyonun başarısı için
gerekenler listesinde başı çekiyor. Biz de
tüm iş planlarımızda gerekli öngörüleri
yaparak uygulamalarda bulunuyoruz.
Birçok sektörle yakından bağlantı kuruyor ve onlara lojistik anlamında güvenli
bir hizmet sunuyoruz. 2022 yılı hizmet
sunduğumuz sektörlerin çeşitliliği
bakımından da oldukça canlı geçiyor.
Tekstil ve tekstil aksesuarları, makina
ve endüstriyel sistemler, gıda, dış ticaret
ve elektrik-elektronik gibi sektörler ise
temaslarımızın nispeten daha yoğun olduğu sektörler olarak öne çıkıyor. İlerleyen dönemde hem temasta olduğumuz
sektörlerle bağlarımızı güçlendirmeyi
hem de yeni sektörlerle iş yaparak dış
ticaret içerisindeki konumumuzu geliştirmeyi amaçlıyoruz.”

nnnn

nnnn

HABER

nn
nn
nn

gözünü

Uzakdoğu
ve Amerika‘ya
dikti
Uğur Tekin

Globalleşme hedefleri doğrultusunda yurt dışı yatırımlarını hızlandıran Asset GLI,
Almanya ve İtalya’da ofis açtı. Her kıtada kendi hub operasyon merkezleriyle hizmet
vermeyi planlayan şirketin, sonraki durukları Uzakdoğu ve Amerika olacak.

2

003 yılında kurulan Asset
Global Logistic Integration,
karayolu, denizyolu ve havayolu
taşımacılığının yanı sıra Asset
Worldwide Express ile uluslararası hızlı
kurye, intermodal taşımacılık, proje ve
fuar-etkinlik taşımacılığı, gümrükleme,
depolama, sigortalama, Asset Optimus ile
entegre teknoloji hizmetleri de sunuyor.
İstanbul, Bursa, Mersin, Gaziantep,
İskenderun, Tekirdağ, Samsun, İzmir,
İzmit, Çanakkale ve İstanbul Yeni
Havalimanı olmak üzere Türkiye’nin
tüm ana gümrük ve limanlarında kendi
ofisleriyle hizmet veren Asset GLI, 2022
yılının ilk 8 ayında faaliyet gösterdiği
tüm alanlarda cirosunu bir önceki yıla
oranla önemli ölçüde arttırdı. 2020 yılında
hayata geçirdiği uluslararası hızlı kurye
hizmeti veren Asset Worldwide Express
markası ile yüzde 112 gibi rekor bir
büyüme yakaladı. Globalleşme hedefleri
doğrultusunda yurt dışı yatırımlarını
da hızlandıran Asset GLI, Almanya
ve İtalya’da ofis açtı. Şirket, yapacağı
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yeni yatırımlarla her kıtada kendi hub
operasyon merkezleri ile hizmet vermeyi
planlıyor.

ASSET WORLDWIDE EXPRESS
İLE CİROYU İKİYE KATLADI

Asset Global Logistic Integration
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur Te-

kin, gerek operasyonel, gerekse finansal
performans olarak hedeflerinin ötesinde
büyüme kaydettiklerini söyledi. Tekin,
“Cirolarımızı geçen yıla göre; Asset Worldwide Express ile yüzde 112, Asset GLI
Hava Kargo’da yüzde 65, Asset GLI Deniz Taşımacılığı’nda yüzde 35, Asset GLI
Kara Taşımacılığı’nda yüzde 44 artırdık.
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“Asset Worldwide Express ile yüzde 112, Asset
GLI Hava Kargo’da yüzde 65, Asset GLI Deniz
Taşımacılığı’nda yüzde 35, Asset GLI Kara
Taşımacılığı’nda yüzde 44 artırdık. Gümrük ile ise bu
yıl yüzde 60 büyüme kaydettik. 2022 yılını totalde
65 milyon dolar ciro ile kapamayı hedefliyoruz.”

Gümrük ile ise bu yıl yüzde 60 büyüme
kaydettik. 2022 yılını totalde 65 milyon
dolar ciro ile kapamayı hedefliyoruz”
ifadelerini kullandı.

KÖLN’DE DEPO AÇACAK

2022 yılının şirket için yatırım yılı
olarak öne çıktığını vurgulayan Uğur
Tekin, “Yurt dışında kendi ofislerimizi
kurarken, yurtiçi ağımızı genişletmeyi de
ihmal etmiyoruz. İlk yurt dışı ofisimizi
Almanya’da kurduk. Yakın zamanda
İtalya ofisimizi devreye aldık. Avrupa’ya
yaptığımız toplam dağıtımın yüzde 95’ini
kendi acente ve hublarımız kanalıyla
gerçekleştiriyoruz. Bir Türk markası olarak Asset GLI’nın, global anlamda her
kıtada kendi HUB operasyon merkezleri
ile hizmet vermesini hedefliyoruz. Almanya ve İtalya’daki ofislerimizin ardından
öncelikle Uzakdoğu ve Amerika’da ofis
yatırımları yapmayı planlıyoruz” şeklinde
konuştu. Tekin, ayrıca Ekim ayı itibariyle
Köln civarındaki 5.000 m2’lik depoyla
hem fullfillment hem de operasyonel hizmet vermeye başlayacaklarını açıkladı.

ALMAN GÜMRÜĞÜ’NE ADAY

Uğur Tekin, Asset GLI’nın 2003
yılında ilk olarak gümrük müşavirliği
danışmanlığı hizmeti vermek üzere kurulduğunu, bugüne gelindiğinde Gümrük
Müşavirliği konusunda ülke genelinde
gümrüklerde yapılan beyanname sayıları
ve işlem hacmine bakıldığına Türkiye’nin
ilk 5 firması arasında olduğunu ifade
ederek, Almanya ofisinin Gümrük olarak da etkin bir şekilde kullanılmasının
planlandığını vurguladı. Bunun için
Alman Gümrüğü’ne gerekli teminatların
yapıldığını ve eğitimlerin alınmakta olduğunu belirten Uğur Tekin, “Gümrük,
Türkiye’de bizim güçlü kaslarımızdan
biri. 2022 yılı bitmeden Asset GLI olarak
Almanya’da da gümrük işlemlerimizi
tamamen kendimiz yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Uğur Tekin, yurt dışının yanı sıra
yurt içi operasyon ağını İzmir, Mersin ve
Adana’da yaptıkları yatırımlarla genişletmeye devam ettiklerini söyledi.

ASSET OPTIMUS İLE
GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE YÜZDE
70 TASARRUF

Bünyelerinde geliştirdikleri Asset
Optimus yazılımı ile maliyetleri analiz
ederek, dış ticaret işlemlerini daha kolay bir hale getirdiklerini vurgulayan
Uğur Tekin, “Taşımacılık işlemlerinin
her aşamasının online takip edilirken,
saha ekipleriyle sürekli bilgilendirme de
sağlanabiliyor. İş ve maliyet süreçleriyle
ilgili girişleri anlık olarak destekleyen
Asset Optimus ile, gümrük müşavirliği
maliyetlerinde yüzde 70’e varan oranlarda tasarruf sağlayabiliyoruz” dedi.

METAVERSE ALANINDA ÖNCÜ
OLMAYI HEDEFLİYOR

Metaverse alanında çalışmalara başladıklarına değinen Uğur Tekin, Asset
City ve Asset Academy ile lojistiği metaverse evrenine taşıyan öncü firmalardan
olmayı hedeflediklerini belirterek, lojistik
terimlerinin gösterilerek tanıtıldığı bir
mekanizma kurguladıklarını ve aynı
zamanda sanal sipariş alınabilecek bir
yapı tasarladıklarını ifade etti.
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Mavi Martı Trans filoyu büyütecek

ALMANYA’DA DEPO AÇACAK
Avrupa ülkelerine parsiyel ve komple karayolu taşıma hizmeti veren,
minivan araçlarla sunduğu yük taşımacılığıyla alternatif yaratan
Mavi Martı Trans, filo ve depo yatırımlarını hızlandırdı. Almanya’da depo
açmaya hazırlanan şirket, YYS belgesi almak için de çalışma yürütüyor.

T

emelleri 1973 yılında Kemal
Çapar tarafından atılan, 1994
yılından sonra yaklaşık üç yıl
ortaklı bir yapıyla yoluna devam eden, 1997 yılında bugünkü marka
kimliğini oluşturan Mavi Martı Trans,
Avrupa Türkiye hattında modern ve
güçlü araç filosuyla parsiyel ve komple
taşımacılık, expres ve minivan hizmetleriyle çözüm sunuyor. Avrupa’da
20 ülkeye çıkış yapan şirket, büyüme
hedefleri doğrultusunda 2023 yılında
Almanya’da depo yatırımı yapmayı,
araç filosunu büyütmeyi, personel
sayısını artırmayı ve Yetkilendirilmiş
Yükümlü Sertifikası alarak gümrük
özet beyan işlemlerinde harcanan vakti
azaltmayı ve müşterilerine daha hızlı
çözümler sunabilmeyi amaçlıyor.

1997 YILI DÖNÜM
NOKTASI OLDU

Mavi Martı Trans Genel Müdürü
Sefa Çapar, lojistik sektöründe güçlü
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bir tecrübe ve birikimin ürünü olan
Mavi Martı Trans için 1997 yılının bir
dönüm noktası olduğunu söyledi.
Atılan adımın bir isim değişikliğinden
ibaret olmadığını vurgulayan Çapar,
şunları aktardı: “Firmamızın ismini
Mavi Martı Trans olarak değiştirmekle
kalmayıp, yılların tecrübesi ve getirdikleriyle kalite anlayışımızı, müşteri
memnuniyetini en üst seviyelere çı-

kartmayı amaç edindik. Bu temel anlayış
değişikliğiyle birlikte; çalışma şartlarının
geliştirilmesi, müşteri memnuniyetlerinin
daha da artması, referans listemizin güçlenmesi ile yurt içi ve uluslararası alanda
Mavi Martı Trans adının duyulması olarak ilk meyvelerini vermiştir. Mavi Martı
Trans temellerinin atıldığı 1973 yılından
bugüne kadar müşteri memnuniyeti, mal
güvenliği, sektörümüzün temel prensip-
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leri, güvenli teslimat, taşıma güvenliği
ve taahhüt edilen tarihte teslimat prensiplerini amaç edinerek ve bunlara en üst
düzeyde özen göstererek faaliyetlerine
devam etmektedir.”

MİNİVAN HİZMETİYLE
ALTERNATİF YARATIYOR

Mavi Martı Trans, müşterilerinin
ihtiyaç ve beklentilerini zamanında, istenilen şekilde karşılayabilmek için uluslararası taşımacılık çözümlerinde desi
miktarına göre komple ve parsiyel seçeneklerini sunuyor. Parsiyel taşımacılığın,
çıkış günlerinin sıklığı nedeniyle komple
taşımacılığa göre daha esnek bir seçenek
olarak öne çıktığını belirten Sefa Çapar,
haftanın 3 günü Almanya, Hollanda,
Belçika, Avusturya ve İsviçre’ye ekspres
servisleri bulunduğunu söyledi. Çapar
ayrıca minivan araçlarla tüm Avrupa’ya
hizmet sunduklarını aktardı.

TÜM ARAÇLAR
UYDUDAN TAKİP EDİLİYOR

Avrupa’da 20 ülkeye çıkış yaptıklarını, yılda 75 bin tonu aşan yük
taşıdıklarını ve 1.000.000 km’den fazla
yol kat ettiklerini belirten Sefa Çapar,
başta otomotiv, tekstil, alüminyum ve
ilaç olmak üzere, birçok sektöre hizmet
sunduklarını vurguladı. Çapar, “Tüm
araçlarımız takip sistemi ile uydudan
anlık takip edilebilmektedir. Bununla
birlikte müşterilerimize özel verdiğimiz
link ve şifre ile dilerlerse araçlarını takip
edebilmekteler” dedi.

ARAÇ SAYISINI 120’YE
ÇIKARACAK

Düzce Kaynaşlı’da 3 bin metrekarelik
açık, 1000 metrekarelik kapalı depolama
ve park alanına sahip olduklarını belirten Sefa Çapar, İstanbul Çatalca’da 2
bin 500 metrekare açık, 1200 metrekare
kapalı alana sahip yeni depo yatırımlarının inşasına başladıklarını aktardı.
Bu yılı 2021’e göre yüzde 40 büyümeyle
kapatmayı öngördüklerini ifade eden
Çapar, yeni yatırımlarına ilişkin şu bil-

gileri verdi: “2023 yılının ilk çeyreğinde
Almanya’da depolama yatırımı yapacağız. Yılın üçüncü çeyreğine kadar 50
çekici ve 50 dorse yatırımını tamamlayıp
2023 yılı sonunda araç filomuzu 120’ye
çıkacağız. 20 adetlik minivan filomuzu 30
adede ulaştıracağız. Büyüyen organizasyonumuza paralel olarak çalışan sayımızı
artıracağız.”

YYS İLE SÜREÇLERİ
HIZLANDIRACAK

Bu yıl ISO 9001, ISO 14001 ve ISO
45001 belgelerini aldıklarını aktaran Ça-

par, “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü
(YYS) sertifikası almak için çalışma
başlattık. 2023’te bu süreci tamamlamayı hedefliyoruz. Büyüyen araç filomuz,
Almanya’daki depo yatırımımız, alacağımız YYS belgesiyle müşterilerimize
daha da hızlı hizmet sunabileceğiz.
Ayrıca serbest depolama faaliyetlerimizi arttırarak, müşterilerimize bu konuda da alternatif çözümler yaratacağız”
dedi.

TIR KUYRUKLARI
ÇÖZÜM BEKLİYOR

Sektör olarak karşılaştıkları sorunlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sefa Çapar, şunları aktardı: “Sınır
kapılarındaki sorunlar bizim gibi hızlı
servis veren lojistik firmalarını etkilemektedir. Mazot fiyatlarında değişkenlik, yedek parça vs. gibi yan masrafların
artması giderleri artırmaktadır. Ayrıca
son zamanlarda artan mülteci girişleri
de sektörümüzü olumsuz etkilemektedir. Kapılarda peronların arttırılması,
yeni bir sınır kapısının açılması ve mülteci kontrollerinin daha sıklaştırılması
sorunların çözümüne katkı sunacaktır.”
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Lojistik Gündem

LOJİSTİKTE VERİMLİLİK:
İNTERMODAL TAŞIMACILIK

L

ojistik kavramının çıkış noktası taşımacılık olarak
görülmektedir. Bu nedenle lojistiğin görünen yüzü
taşımacılık olarak algılanmaktadır. Ticaretin gelişmesi
ve rekabet oluşmasında taşımacılığın yeri önemlidir.
Müşteri beklentisi siparişinin hasarsız, zamanında teslim
edilmesidir. Bunu sağlayan faktörlerden biri ve en önde
geleni taşımacılıktır.
Ticaretin arttığı günümüzde hız ve maliyet her geçen
gün daha öne çıkmaktadır. Globalleşen ticarette sınırlar
ötesi mal hareketi gittikçe daha fazla olmaktadır. Bunu
lojistiğin ekonomide aldığı payı değerlendirerek görebiliriz.
Lojistiğin bu gelişimi ile birlikte taşıma modları arasındaki
koordinasyonda yükselmektedir. Maliyet, hız göz önünde
bulundurularak yükün taşınması sadece bir modda
kalmamaktadır. Örneğin Avrupa’ya ihracatınız var ise Ro-Ro
ile İtalya ve oradan da Avrupa’nın içinde doğru tren yolunu
kullanılmaktadır.
İntermodal taşımacılıkta yükleri taşıyan taşıma araçların
değişmeden farklı modların kullanılması ürün hasarını
minimuma indirmektedir.
İntermodal gelişmesi karbon ayak izinin ve maliyetlerin
azaltılmasına olumlu katkı sağlamaktadır. Teknolojinin
gelişimi ile yük takibinin daha
yüksek seviyede izlenebilir
olması nedeniyle tercih
nedeni olmaktadır. Ülkemizde
intermodal taşımacılıkta
sektörde uzmanlaşma olduğu
görülmektedir.
Ülkemizin coğraﬁ konum
nedeniyle intermodal taşımacılığı
için uygunluğa sahiptir. Denizyolu
ile gelen yüklerin kara veya
demiryolları ile taşınması
intermodal taşımacılığa olan
ihtiyacımızı göstermektedir.
Bu alanda uzmanlaşan özel
şirketlerde sektörün gelişimine
sağlanması konusunda lokomotif
olmaktadırlar. Ülke limanlarımız
ile demiryolu ağının genişletilmesi
ve özel sektörün denizyolu ile
gelen ürünlerin taşınmasının
demiryolu ile yapılması teşvik
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edilmesi önemlidir. Yakıt ve araç maliyetlerin artması da
intermodal kullanım tercihini artırmaktadır.
Avrupa’da yapılan regülasyonlarla intermodal teşvik
edilmektedir. İntermodal taşımacılığın çevreye daha az
olumsuz etki etmesi AB Yeşil Mutabakat hedeﬂeri ile
örtüşmektedir. Demiryolunu kullanma yönünde teşvik
edilerek denizyolu ile gelen yüklerin Avrupa içerine
karayolu yerine tren yolu ile yüklerin taşınması ekonomik
olarak desteklenmektedir. Bu konuda Hollanda ön plana
çıkmaktadır. Dünyanın sayılı limanlarından birine sahip olan
Hollanda’yı, intermodal taşımacılık için rol model bir ülke
olarak ifade edebiliriz.
Dünyada ticaret geliştikçe, üretim arttıkça intermodal
taşımacılık daha da gelişecektir. Tedarik zincirindeki
kırılmalar, savaşlar, devletler arası anlaşmazlıklar mal
akış güzergahlarını değiştirmektedir. Bu değişimler farklı
taşıma modları kullanarak sağlanmaktadır. Bunu en son
Rusya – Ukrayna savaşında da görmekteyiz. İntermodal
taşımacılığa ne kadar ihtiyaç olduğunu gösteren bir durum
görülmektedir. Tercih değil gereklilik ve geliştirilmesi gereken
bir alan olduğu anlaşıldı.
Mutlu müşteri memnuniyeti için yeşil lojistik ile kalın…

nn
nn
nn

HABER

nnnn

Artan e-ticaret hacmini ve yeni teslimat modellerinin getirdiği
hareketliliği en iyi şekilde yönetebilmek için harekete geçen
AGT Kurye, otomasyon yatırımlarıyla transfer merkezlerini
teknolojiyle entegre ediyor. AGT Kurye Genel Müdürü Fırat
Siller, bu yatırımlarla yılın son çeyreğinde oluşacak kampanya
süreçleri ve artacak hacimlere hazır olduklarını söyledi.

transfer
merkezlerinde

Y

eni nesil kargoculuğu Türkiye’ye
kazandıran şirketlerden AGT
Kurye, 600’e yakın acente ve
3 bin 200 saha personeli ile 81
ilde; “ekspres teslim”, “aynı gün teslim”
ve “ertesi gün teslim” hizmetleriyle başta
elektronik perakende ve finans olmak
üzere birçok sektöre hizmet sunuyor.
Ticaretin yoğun yaşandığı büyük şehirlerin
tamamında operasyonel verimlilik ve
kapasitenin en iyi şekilde yönetilebilmesi
için teknoloji yatırımlarını hızlandıran şirket,
transfer merkezlerinde sorter sistemlerine
odaklandı. İstanbul çıkışlı gönderiler için
devreye alınan yeni otomasyon sistemiyle
şirketin, saatlik ayrıştırma ve sevk kapasitesi
9 bin bandına çıktı.

‘E-TİCARETTE YOĞUN
KAMPANYA SEZONU HAZIRIZ’

AGT Kurye Genel Müdürü Fırat
Siller, yatırım yaptıkları otomasyon
sisteminin, birbirinden bağımsız 5 ayrı pass
kurgusunda toplam 300 farklı coğrafi birime
göre ayrım yapabildiğini ve 3 farklı açıdan
kusursuz barkod okuya bildiğini söyledi.
Sistemin aynı zamanda fiziksel ve ağırlık

ölçümleme sensörlerine de sahip olduğunu
belirten Siller, “Sistem, minimum 20 gram
maksimum 40.000 gram birim gönderilerini
hatasız biçimde işleyebilmektedir. Artık
İstanbul çıkışlı gönderiler için sadece
5 operatör ile her gün 90 bin gönderiyi
başarı ile sevk edebiliyoruz. Uçtan uca
tüm operasyonel süreçlerimizi teknolojiyle
donatarak, yılın son çeyreğinde oluşacak
kampanya süreçleri ve artacak hacimlere
uygun çözümler devreye alıyoruz” dedi.
Teknoloji yatırımlarına hız kesmeden devam
edeceklerini vurgulayan Siller, 2022’nin son
çeyreği ve 2023 yılı içerisinde farklı illerdeki
transfer merkezlerinde bu sistemin devreye
alınacağını açıkladı.

belirten Siller, ortaya koydukları aynı gün
teslim, ekspres teslim gibi modellerinin bugün
ayrı bir sektör haline geldiğini ve birçok
firmaya rol model oluşturduğunu söyledi.
Fırat Siller, “Sektöre getirdiğimiz yenilikler
ve müşteri memnuniyetini ön plana çıkaran
bilişim teknolojisine dayalı uygulamalarımızla
‘saha operasyonları’ sektörüne önderlik
ediyoruz. 600’e yakın profesyonel acentemiz
ve 3 bin 200 özel eğitimli ve yüksek teknolojik
donanımlı saha personelimiz ile tüm
Türkiye’de hizmet sunuyoruz. E-ticarete
yönelik tasarlanmış ekspres çözümlerimiz,
hizmet verdiğimiz bankacılık, finans,
telekomünikasyon, perakende gibi tüm
sektörlerde uygulanır hale gelmiştir” dedi.

‘GELİŞTİRDİĞİMİZ MODELLERLE
FARK YARATTIK’

‘TÜM SÜREÇLER TAKİP ALTINDA’

Fırat Siller, AGT Kurye’nin e-ticaretin
Türkiye’de giderek büyüyen potansiyeli
karşısında dağıtım sektöründeki acil
teslim ihtiyaçlarını analiz ederek, aynı gün
teslim ve ekspres teslim modellerini ilk
hayata geçiren ve sektöre kazandıran firma
özelliğine sahip olduğunu vurguladı. Birçok
e-ticaret firmasına hizmet sunduklarını

AGT Kurye olarak müşterilerinin
ihtiyaçlarını doğru anlayarak en uygun
çözümleri ürettiklerini ve fark yaratmak
isteyen kurumlar için fark edilebilir iş
sonuçları geliştirdiklerini vurgulayan Fırat
Siller, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tüm operasyon süreçlerinde hız,
güvenlik ve şeffaflık kavramlarını esas alarak
yapılan işlerin tarih ve saatini, işi yapanın
beyanına değil; sistemden alınan bilgiye
dayandırıyoruz. Saha personellerimizin
herhangi bir andaki coğrafi konumu ve saha
hareketleri hem gönderi sahipleri hem de
kurumsal müşterilerimiz tarafından anlık
takip edilebiliyor. Gönderi sahiplerine yönelik
zaman bazlı hizmet sunuyor, sahada yapılan
işlerin müşteri tarafındaki devamında da
en kolay ve düşük maliyetle yapılmasını
sağlayan iş süreçlerini tasarlıyoruz.
Müşterilerimize, işlerinin takibi amaçlı her
türlü uygulama ara yüzü ve kolaylığı sunuyor
ve tüm raporlamaları gerçek zamanlı olarak
yapıyoruz.”
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GELECEĞİN YÜK BORSASI:

TAŞIMACILIK 4.0’I DENEYİMLEYİN

“Taşımacılık sektöründeki
kapasiteler şu anda dış
faktörlerden büyük ölçüde
etkilenmektedir. Örneğin;
yaşanan sürücü krizi, yüksek
yakıt fiyatları ve yükleme
alanı yetersizliği. Mevcut
kamyon kapasitelerini
mümkün olduğunca verimli
ve maliyet açısından
optimize edilmiş bir
şekilde kullanabilmek için,
giderek daha fazla nakliye
şirketi dijital çözümlere
başvuruyor. Trans.eu yük
borsası, lojistik şirketlerini
Taşımacılık 4.0 gibi çok
çeşitli dijital özelliklerle
desteklemektedir.”
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aşımacılık 4.0 nedir?
Taşımacılık 4.0 gelecektir!
Bu nedenle yenilik, ilerleme
ve taşımacılıkla ilgili tarafların
dijital ağ oluşturması anlamına gelmektedir. Başlangıçta Lojistik 4.0 terimi
Endüstri 4.0’dan türetildi. Bu terim
tedarik, üretim, dağıtım ve imha lojistiği
ile tedarik zinciri boyunca tüm süreçleri
dikkate almaktadır. Öte yandan Taşımacılık 4.0, tamamen taşımacılığın temel
yetkinliğine odaklanmaktadır. Amaç,
yük ihalesinden tarife müzakeresine ve
nakliyenin atanmasından nakliyenin
gerçekleştirilmesine kadar nakliye sürecini mümkün olduğunca hızlı, verimli,
uygun maliyetli ve sürdürülebilir hale
getirmektir. Kapsamlı veri derlemeleri
ve raporlar yardımıyla, taşıma yönetimi
sürecine ilişkin daha iyi stratejik kararlar
alabilmek için faydalı içgörüler oluşturulmaktadır.

YÜK BORSASINDA
MEVCUT TAŞIMA
KAPASİTELERİNE VE UYGUN
NAKLİYECİLERE ERİŞİN

Nakliye şirketlerindeki mevcut sürücü sıkıntısının etkileri giderek daha
belirgin hale geliyor. Birçok nakliyeci
için mevcut nakliyecilerin taşıma kapasiteleri artık yeterli değil. Bu nedenle
nakliyeci ağlarını sürekli genişletmek
ve yeni iş ilişkilerine girmek zorunda
kalıyorlar. Bunun için bir imkan da
dijital yük borsalarıdır. Nakliye platformları Avrupa’daki çok sayıda nakliyeciye doğrudan erişim sağlamaktadır.
Araç filosu, tercih edilen rotalar ve
aynı zamanda olası yüklenicilerin
derecelendirme ve referansları nakliye
forwarderlar tarafından fazla çaba sarf
etmeden her an görüntülenebilir.
Yeni nakliyecilerle başarılı bir iş-
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birliği sağlamak için Trans.eu’daki tüm
nakliyeciler sıkı kriterlere göre kontrol
edilir ve doğrulanır. Böylelikle, işletmeye zarar veren gecikmeler, malların
zarar görmesi veya diğer güvenilmezlikler sürdürülebilir bir şekilde azaltılır.
İsteğe bağlı olarak Trans.eu sertifikaları
yük borsasından da alınabilir. Bu kalite özelliklerini gösterebilen nakliye
şirketleri, Trans.eu tarafından ek bir
değerlendirme prosedüründe özellikle
güvenilir ve dürüst olarak sınıflandırılmıştır. Böylece spot piyasada önemli bir
rekabet avantajına sahip olurlar ve bu
da onlara mevcut yüklere ve ek yüklere
hızlı erişim sağlar.

KAPALI GRUPLARDA VE ÖZEL
YÜK BORSALARINDA GÜVENLİ
TAŞIMA ATAMASI

Ulaştırma planlaması güven ve
dürüstlük üzerine kuruludur. Bu nedenle, kamuya açık bir yük borsasında
bilinmeyen ortaklarla sözleşme yapmak
genellikle kritik olarak değerlendirilir.
Bu riski en aza indirmek için şirketler
Trans.eu taşımacılık platformunda
kapalı gruplar ve ayrıca özel borsalar
oluşturabilir. Kapalı gruplara yalnızca
mevcut bir iş ilişkisi olan şirketler dahil
edilir. Özel yük borsaları, seçilen nakliyecilere, yükü bir toplu taşıma borsasında ilan etmek zorunda kalmadan
şubeler arasında kendi yüklerine erişim
sağlamak için de kullanılabilir.
Seçilmiş taşıyıcılarla yakın işbirliği, uzun vadede spot piyasada kendi
konumunu güçlendirebilir ve böylece
mevcut taşıma kapasitelerine erişimi
garanti edebilir. Yük borsasındaki yük
teklifleri daha hızlı yanıtlanır ve işlem
güvenliği artar. Özel grup içinde ilgilenen bir taraf bulunamazsa, forwarderlar istedikleri zaman taşıyıcı arayışını
genişletmek için, yükü kamu yük
borsasında da her zaman yayınlama
seçeneğine sahiptirler.

YÜK BORSASINA VE
SPOT PİYASAYA
TMS’DEN DOĞRUDAN
BAĞLANTI İMKANI

yönetimini bir üst seviyeye taşıyabilir.
Hızlandırılmış veri aktarımı ve hatalara
karşı azaltılmış duyarlılık, tüm forwarder sürecini optimize eder.
Yapay zeka tarafından kapsamlı
destek sağlanmaktadır. Öncelikli hedef,
forwarderlar için işi mümkün olduğunca kolaylaştırmak ve taşımacılık
sözleşmelerinin ihale edilmesi ve sonuçlandırılması için gereken süreyi en
aza indirmektir. Gelişmiş algoritmalar
sayesinde belirli bir rota için; en iyi
fiyatı önermek üzere mevcut ve rotaya
özgü ulaşım fiyatlarını analiz eder. Bu
rota üzerindeki ilave nakliyeciler ve
yükler de otomatik eşleştirme kullanılarak bulunabilir. Ayrıca, otomatik
kurallar taşımacılık platformundaki
tüm yük yayınlama sürecinde saklanabilir ve yük borsasına manuel giriş
ihtiyacını ortadan kaldırır.

DAHA İYİ STRATEJİK
KARARLAR İÇİN
KAPSAMLI RAPORLAMA

Otomasyona ek olarak, yük borsasında toplanan verilerin değerlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır.
Bunun için Trans.eu tüm taşıma süreci
boyunca ilgili performans verilerini
toplamaktadır. Şirket performansına
ilişkin raporlar ve tarife kıyaslaması,
verimlilikte geniş kapsamlı bir artış
sağlar. Örneğin, belirli yükler ve rotalar
için mevcut fiyat seviyesi, tarife karşılaştırmaları temelinde analiz edilebilir.
Bu tür içgörüler sayesinde forwarderlar, tahmin edilmesi zor piyasa gelişmelerinin yaşandığı dönemlerde maliyet hesaplamaları ve süreç optimizasyonları için geçerli bir veri temelinden
yararlanırlar. Kendi marjları hakkında
bilgi sağlarlar ve yeni iş ilişkileri kurmak için kullanılabilecek
iyileştirme potansiyelini gösterirler. Ayrıca
raporlama, kendi
hizmet seviyesini
korumak ve önemli iş ortaklarıyla
işbirliğini yoğunlaştırmak ve geliştirmek için önemli
ipuçları
yaratır.

Trans.eu yük borsası, yalnızca spot
piyasadaki yükleri ve taşıma kapasitelerini birbirine bağlamaya yönelik bağımsız bir sistem olmaktan çıkalı
çok oldu. Trans.eu daha ziyade Transport 4.0 anlamına
gelmektedir. Bulut tabanlı
taşımacılık platformu, bir
API arayüzü kullanılarak
TMS’ye entegre edilebilir ve böylece nakliye
şirketlerinin taşımacılık
Ömer F. GÖZEL – Trans.eu Iş Geliştirme Müdürü
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TAŞIMACILIK TAHSİSİ, FİYAT
GÖRÜŞMESİ - HEPSİ TEK BİR
İLETİŞİM AKIŞINDA

Zaman paradır, özellikle de lojistikte.
Yavaş ve eski iletişim kanalları, nakliye
siparişlerinin işlenmesini büyük ölçüde
olumsuz etkileyebilir. Özellikle sınır
ötesi taşımalarda, dil engelleri de yanlış
anlaşılmalara yol açabilir. Belirli koşullar
altında bu durum, nakliye borsasında
sözleşmelerin yapılmasını engelleyebilir.
Trans.eu yük borsasındaki Messenger’da
her ay 400.000’den fazla işlem gerçekleştirilmektedir. Fiyat pazarlıkları gerçek
zamanlı olarak mümkündür. İletişim sorunlarını önlemek için, program mesajları
otomatik olarak ilgili ülkenin diline çevirmektedir. Bir işlem tamamlandığında,
görüşmeler belgelenir. Böylece olası talep
ve iddialar daha sonra varılan anlaşma
temelinde kontrol edilebilir. Bu, tüm
taraflar için önemli bir yasal güvencedir.

GELECEĞE HAZIR OLUN!
TRANS.EU YÜK BORSASI İLE
TAŞIMACILIK 4.0’A

Taşımacılık platformunda her gün
250.000 kargo ve araç teklifi yayınlanmaktadır. Trans.eu yük borsası, 25.000
doğrulanmış nakliyeciden oluşan bir ağa
doğrudan erişim sunmaktadır. Bu da yük
borsasını Avrupa’daki en büyük nakliyeci
veri tabanlarından biri haline getirmektedir.
Trans.eu ile aşağıdaki özelliklerden
yararlanabilirsiniz:
» Avrupa’daki en büyük nakliye
topluluğuna erişim
» Kapalı gruplar ve özel borsalar
sayesinde güvenli taşıma sağlanması
» Potansiyel nakliyecilerin profilleri
profillerine ilişkin ayrıntılı bilgiler
» Kendi TMS’nize API arayüzü
» Otomatik yük tahsisi için ayarlana
ayarlanabilir parametreler
» Belirli rotalarda uygun nakliyeciler
ve yüklerle otomatik eşleştirme
» Taşımacılık için algoritma tabanlı
fiyat tahminleri
» Etkinlik ölçümü de dahil olmak
üzere kapsamlı raporlama.
Taşımacılık 4.0 için hazır mısınız?
Burada Trans.eu yük borsasının işlevleişlevle
rine genel bir bakış bulacaksınız. Bir da
danışmandan randevu almaktan ve on beş
dakikalık bir demo ile yük borsasını test
etmekten çekinmeyin.
Transport 4.0’a dijital yük borsaları
ile, dijital forwarder olmak, yük satın
almak, yük ihalesi yapmak hepsi tek bir
bulut tabanlı taşımacılık çözümünde.
İletişim: ogozel@trans.eu
+90 212 709 96 22
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enel üdür Avrupa ve Amer a o er nd erv e n
ma l ro ertates po er ndserv e om nsta ram o ert ates

AVRUPA’DAN KISA KISA…

A

vrupa’da borsalar geçtiğimiz haftalarda
düşüş yaşadı. Karışık ekonomik sinyaller,
bu piyasaların genellikle aynı işlem günleri
içinde kargaşa ile karakterize edilmesine
neden oldu. Örneğin eylülün son Salı günü ABD
borsalarının durumu hakkında çelişkili sinyaller geldi.
Günün erken saatlerinde tüketici güveni ve ev satışları
beklentilerin çok üzerinde gelişti ve hisse senedi
piyasalarını yüzde 2 yukarı itti. Ancak aynı günün
ilerleyen saatlerinde, Amerikan Merkez Bankası Fed’in
politika yapıcılarından biri, aynı piyasalar üzerinde
yeniden baskı uygulayarak başka bir kesin not aldı.
Ayrıca, Kuzey Akım boru hatlarındaki sorunlar
Avrupa pazarlarındaki hissiyatı da olumsuz etkiledi.
Boru hatlarında şu anda dört sızıntı bulundu ve
sabotaj hakkında spekülasyonlar var. Sonuç olarak,
Avrupa’da gaz ﬁyatları yükseldi ve Avrupa borsaları
Çarşamba günü olumsuz tepki verdi. Ancak,
ABD’den gelen olumlu haberlerin ardından aynı işlem
günü olumlu bir notla sona erdi. Gaz piyasalarındaki
sorunlar Avrupa’da tüketici güvenini de etkiledi. Bu,
2020’den bu yana en düşük seviyesine düştü. Böylece
Avrupa borsaları Perşembe günü tekrar düştü.
Boru hatları çalışmıyor ve önemli miktarda gaz
denize karışıyor. Sızıntıların çevresel etkileri hala
bilinmiyor, ancak metan sızıntısı olduğu açık. Bu
güçlü sera gazı, CO2’den sonra iklim değişikliğinin en
önemli ikinci nedenidir.
Diğer yandan belirsizlik piyasa oynaklığını
körüklüyor. Merkez bankaları agresif bir şekilde
enﬂasyonla mücadele ederken, hisse senedi piyasaları
dalgalı olmaya devam ediyor. Tabii tetikleyen
etkenler ﬁnansal koşulların sıkılaşması, enerji arzı ve
Ukrayna’daki savaşla ilgili belirsizlikler devam ediyor
olması.
Yatırımcılar için ana tema hala yüksek enﬂasyon ve
merkez bankalarının enﬂasyonu frenlemek için aldığı
önlemler. FED açıkça daha yüksek faiz oranlarına
yöneliyor. Son zamanlarda, FED faiz oranlarını art
arda üçüncü kez 75 baz puana kadar artırdı.
FED’in politika faizi şu anda yüzde 3,0 ila yüzde
3,25 aralığında. FED’in bu yıl sonuna kadar bu aralığı
yüzde 4,25-4,50’ye çıkaracağını düşünüyoruz. Buna
ek olarak, FED başkanı Jerome Powell kısa süre
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önce enﬂasyonla mücadelenin hem hane halkları
hem de işletmeler için acı verici olacağını kabul etti.
ABD’li tüketiciler ve işletmeler zaten daha yüksek
borç verme oranları yaşıyor. Örneğin, uzun vadeli
ipoteklerdeki sabit faiz oranı zaten yaklaşık yüzde 6
veya daha yüksek. Avrupa’ya baktığımızda, Avrupa
Merkez Bankası’nın (ECB) bu yıl sonuna kadar kilit
faiz oranını yüzde 2 seviyesine çıkmasını bekliyoruz.
Durgunluk korkusu haklı. Hem Avrupa’da hem
de ABD’de ekonomik daralmanın Avrupa’da önemli
ölçüde daha güçlü bir etki yaratmasını bekleyerek
zaten resesyonları bekliyorduk. ABD’nin de daha ciddi
bir resesyonla karşı karşıya kalması artık daha olası
ama kesin değil. ABD iş piyasası yeterince soğumazsa
ve FED enﬂasyonla mücadele ile ekonomik büyümeyi
yavaşlatmak arasında doğru dengeyi kurmazsa,
durum böyle olabilir. Sonuç, ABD ekonomisi için bir
“sert iniş” olabilir. Bu arada, Avrupa’daki ekonomik
durum, Ukrayna’daki savaş ve önümüzdeki kış
aylarında bir enerji krizi olasılığı nedeniyle hem
işletmeler hem de tüketiciler için sisli bir ortamda
kalıyor.
İkinci çeyrekte, şirket kazançları büyümesi oldukça
iyi bir şekilde devam etti. Bunun ABD’deki nihai
talebin ikinci çeyrekte oldukça güçlü kalması ve
Avrupa’daki ekonomik büyümenin beklenenden
yüksek olmasıyla açıklanabileceğine inanıyoruz.
Bununla birlikte, kazanç artışının genel olarak eşit
derecede güçlü olmadığını gördük. Bu dönemde
özellikle enerji sektörü öne çıktı. Avrupa’da ve
gelişmekte olan piyasalarda kurumsal kazanç artışının
düşmesini bekliyoruz. ABD’de kazanç artışı açısından
haﬁf bir düşüş öngörüyoruz. Azalan kazanç artışı
eğiliminin üçüncü veya dördüncü çeyrekte başlaması
muhtemeldir. Tüketici segmentindeki istikrarlı ABD
oyuncularından beklenmeyen kar uyarıları gördük;
bu şirketler azalan talep, daha dar marjlar ve daha
yüksek faiz oranları ile karşı karşıyadır.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken bütün lojistik
servis sağlayıcılarının yakından takip etmesi,
stratejik yönetim yılı olacak önlerindeki beş yılı
çok iyi planlaması gerekmektedir. Bu sisli ortamda
sadece doğru bir strateji bizi bir noktadan diğerine
ulaştıracaktır.

Türkiye-Almanya arasında blok tren
taşımalarına Medlog desteği

Ç

obantur Boltas’ın Ocak ayında başlattığı Almanya
– Türkiye arasında yapılan haftalık gerçekleşen
karşılıklı blok tren seferlerinin son durağı
Medlog’un Tekirdağ tren istasyonu oldu.
Alman demiryolu şirketi Deutsche Bahn’ın vagonları ile
organize edilen Çobantur Boltas’ın Münih’ten hareket eden
treninin Türkiye bacağındaki operasyonlarında Medlog
Tekirdağ tren istasyonunu kullanmaya başladı. İthalat ve
ihracat yüklemeleri artık bu hat üzerinden gerçekleştirilecek.
Tek yönde 34 ekipmanın (konteyner ve swap-body) taşındığı
seferde yükler, Türkiye içine buradan dağıtılacak.
Medlog tren istasyonundaki hızlı operasyonlar sayesinde
Almanya’dan gelen yüklerin indirilmesi ve ihracat yüklerinin
aynı vagonlarda hazır hale getirilmesi 3 saat gibi kısa bir süre
içerisinde tamamlandı. Tekirdağ’dan dönüş seferine geçen
tren Almanya’nın Münih şehrine gönderildi.
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023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama
Rehberi’ne göre, ulaştırma alanında demiryolu projeleri
ile ikinci hat yapımlarına öncelik verilecek. KonyaKaraman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep,
Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Bandırma-BursaYenişehir- Osmaneli, Halkalı-Kapıkule projeleri ile ikinci
hat yapımlarına, sinyalizasyon ve elektrifikasyon yatırımları
öncelikli olarak yapılacak. Öte yandan, önemli yük merkezlerine
iltisak hattı yapımı, hat kapasitesi ve verimliliğini artıracak
projeler ile raylı sistem araçlarının yerli üretimine öncelik
verilecek. Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri
başta olmak üzere mevcut ve yapımı devam eden lojistik
merkezlerin standartları yükseltilecek, yeni yapılacak yük ve
lojistik merkezleri yük talebinin yüksek olduğu demiryolu
koridorlarında planlanacak.

DTD ile UTİKAD arasında iş birliği

emiryolu Taşımacılığı Derneği
(DTD) ve Uluslararası Taşımacılık
ve Lojistik Hizmet Üretenleri
Derneği (UTİKAD) iş birliği
protokolü imzaladı. Anlaşma ile taşımacılık
ve lojistikle ilgili alanlar başta olmak üzere
her türlü konuda, sektörün gelişimine
katkıda bulunacak, bilgi alışverişine olanak
sağlayacak, ortak bağlantılar ve projeler
geliştirecek, konferanslar, etkinlikler ve
ortak temsil gerektiren konularda iş birliği
yapılacak. UTİKAD ve DTD ortak bir çalışma

grubu oluşturacak. Sektörün problemleri
belirlenerek, çözüm için öncelik sırasına
konulacak.
Demiryolundaki sıkıntıların herkesin
sorunu olduğuna dikkat çeken DTD Başkanı
Ercan Güleç, “Ancak her kesimden farklı bir ses
çıktığında kaotik bir durum ortaya çıkıyor. Bu
nedenle STK’lar olarak işbirliği yoluna gidiyoruz.
Bizim odağımız sektörün önünü açmak. DTD
olarak biz daha mikro bakarken, UTİKAD daha
makro bakıyor. O mikrolar çözülmeden makro
sorunlar da çözülmeyecek” dedi.

UTİKAD olarak Demiryolu ve
Intermodal Çalışma Grubu ile sektörün
sorunlarına ve çözüm yollarına dair
çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden
UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy, ise
şunları aktardı: “Hazırladığımız sektör
raporları ile demiryolu ve diğer taşıma
modlarında lojistik sektörünün gelişme
alanlarını ve mevcut durumuna dair önemli
bir literatür sunmaktayız. Aynı zamanda
lojistik sektörünün en önemli STK’larından
biri olma sorumluluğu ile üyelerimizin
sorunlarını kamu nezdinde görüşme,
çözüm önerilerimizi ve sektörümüzün
taleplerini dile getirme çabasındayız. İş
dünyası, lojistik sektörünün tüm paydaşları
ve diğer STK’lar ile farklı platformlarda
bir araya gelerek hem demiryolu
taşımacılığına hem de diğer lojistik
süreçlere yönelik bilgi alışverişinde
bulunmakta, elde edilen çıktıları
tüm üyelerimizle paylaşmaktayız.
Yine bu bağlamada DTD ile bir iş
birliği protokolü imzalandık. Bu iş
birliğinin derneğimiz ve üyelerimiz
açısından çok büyük önem arz ettiğini
düşünüyorum.”

DEMIRYOLU

D

Ulaştırma yatırımlarında
öncelik demiryolunun
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Tedarik zincirini

YENIDEN KURGULAMAK
“Tedarik zincirlerimizi en optimum şartlara getirmeye çalışırken, teknolojik,
çevreci ve insan dokunan yapılar olarak kurgulamak durumundayız.
Gelecekte başarılı yapılar bu temeller üzerinde yükselecektir.”

D

ünya pandemi ile yeni
bir evreye adım atarken,
ekonominin bu bağlamda
dönüşümünde tedarik zinciri
de kendi rolünü almaya başladı. Artık
dünyanın her yerinde ve sektöründe,
lojistik modlarında veya satın alma
sistemlerinde değişim kaçınılmaz
olmuştur. Geçmiş dönemlerde Uzak
Doğu’nun üretim üssü ve lojistik hatlarının
nispeten ucuz maliyetli olması bir
rahatlama oluşturuyordu. Çok rahatlıkla
stoklar ve üretim planları yönetilirken,
buna bağlı nakit akışında da sorun yoktu.
Bugünden geçmişe bakıldığında ufak
tefek problemler ile “nede güzel zamanlar
geçirmişiz” diye düşünebiliriz.
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“Tüm sektör için uzun vadeli
planlar yapılırken, kısa vadeli
değişimlere her an hazır olmak
artık zorunluluktur.”
Tüm yönleri ile planlamalarımızın
akılcı ve teknolojik destekli olmasının
yanı sıra iletişim de son derece önemli
bir düzeye gelmiştir. Artık proaktif bir
davranış sistematiği içinde, tedarik
zincirinin tüm tarafları ile etkin ve
açık iletişim içinde bulunmak, anlık
değişimleri yönetmek durumundayız.
Eski günler artık tatlı bir anı olarak kalacaktır. Geleceği iyi okuyarak, hazırlanarak daha güzel anlar yaşanacaktır.

Türkiye için son derece gelişim
fırsatlarının olduğu bir dönem çok
yakınımızdadır. Coğrafyanın bizler
için “kader” olduğu doğrudur. Bir
tarafta gelişmiş ekonomiler diğer
tarafta gelişmekte olan ekonomilerin tam da kesiştiği bir noktadayız.
Yetişmiş, gelişmeye açık teknolojik
altyapıya sahip hırslı gençlerimiz,
bizim en büyük silahımızdır. Üretim
altyapımızı gelişime adapte ederken,
lojistik altyapımız da paralel hareket
etmelidir. Üretimde ve lojistikte dünyada çok az görülen krize karşı dayanıklılık mevcuttur. Bunda geçmişte
yaşanan birçok lokal krizin etkisi var
diye düşünüyorum.
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“Tedarik zinciri yönetimlerinde,
akılcı sistematik teknolojik
altyapıların kurulması ve bu
yapıların devamlı değişime açık
olması son derece önemlidir.”
Son zamanlarda yaşanan gelişmeler
göstermiştir ki, krizler artarak devam
edecek, buna adapte olan sistemler ve
ekipler başarılı olacaktır. Artık tüm sektörlerde stok taşımak son derece riskli bir
durumdur. Finansmana ulaşmak, ulaşılsa
bile maliyetin yönetimi epey zordur.
Maliyetleri düşürmek ve aynı zamanda
rekabetçiliği sağlamak için tek faktör
kontrollü, sürdürülebilir tedarik zinciri
hızı sağlamaktan geçiyor. Satış kaybına
tahammül her zamanki gibi yoktur. Ancak bunu minimum stoklar ile çevirmek
artık kesin hedeftir. Burada karşımıza
lojistik yönümüzün güçlenmesinin önemi
çıkmaktadır. Alternatif modlar, lojistik
hatlarının geliştirilmesine tüm tarafların
destek olması önemlidir. Mazeret üretecek zaman değil, sorunlar belirmeye
başlamadan çözüm planlarını ortaya
koyma zamandır.
Üretim lokasyonlarını değiştirmek,
alternatif hammadde kaynaklarına
ulaşmak zorundayız. Yeni kıtalar bizi
beklemektedir. Farklı coğrafyalardan
hammadde temin edip, gerekirse farklı
noktalardan üretim yaparak, pazara
en hızlı ve maliyet avantajıyla çıkmak
hedefimiz olmalıdır. Transit veya direkt
transit olarak adlandırabileceğimiz operasyonlar artarak devam edecektir. Bu
gelişmeler ile tüm hareketlerin kontrolü
ve sevk sürelerinin takibi daha da önem
kazanacaktır.

‘Kontrol kuleleri her tedarik
zinciri yapısının en iyi işleyen
bölümü olmaktadır.’
7 gün 24 saat yaşana anlık
değişimler ve krizlere anında alternatif
aksiyonlar üretebilen çevik yapılar
hayatımızın parçası olmaya başladı.
Türk firmaları gerek hizmet alan
gerekse hizmet veren tarafta olsun
global düşünce tarzı ve sistemlerine
adapte olmak zorundadır. Birçok
uluslararası şirket, tedarik zincirlerini
kendi ülkelerinin firmalarıyla organize
etmektedir. Bizlerin de aynı seviyede
kalite ve maliyetle hizmet verebilen
yerli firmalar ile gelişim süreçlerine
yönelik işbirliği yapmamız önemlidir.
Türkiye’nin en dinamik ve bu yeni
dönemde çok daha fırsata sahip sektörü
tekstil perakende olarak öne çıkmaktadır.
Yurt dışı perakende ağları ve buna bağlı
tedarik zincirleri yapılarıyla emin adımlar ile bir adım öndedir.

LOJİSTİK VİZYON

“Artık proaktif bir davranış sistematiği içinde, tedarik
zincirinin tüm tarafları ile etkin ve açık iletişim
içinde bulunmak, anlık değişimleri yönetmek
durumundayız. Eski günler artık tatlı bir anı
olarak kalacaktır. Geleceği iyi okuyarak,
hazırlanarak daha güzel anlar
yaşanacaktır.”

“Koton olarak, yurt dışı tedarik
zincirinin geçmiş dönemde çevik bir
yapıda kurgulamamızın avantajlarını
şu anda yaşamaktayız.”
Her noktada sistemsel raporlama ve durum değişim aksiyonları
alınmaktadır. Gerek Türkiye gerekse
üretim ve satış noktalarına yakın
lojistik merkezleri ile en optimum
kaliteli seviyesi yüksek süreçleri yakalayabilmekteyiz. Kendi IT sistem ve
donanımlarımızı her geçen gün geliştirmekteyiz. Koton olarak yeni dönemi
yurt dışı ve online ticaret de büyümek
olarak kurguladık. Bu stratejiye uygun
adımları plan dahlinde atmaktayız.
Yeni kıtalar, ülkeler ve online ticaret
noktaları seri ve emin adımlar ile iş
planlarımız içindedir.
Bu dönemde devletlere de çok
daha fazla görev ve sorumluluklar
düşmektedir. Değişik modlarda lojistik altyapısının kurulması ve işletme
sistemlerinin devreye hızlıca alınması
tedarik zinciri yapılarımızı güçlendirecektir. Yetkilendirirmiş Yükümlü
Statüsü (YYS ) gibi uluslararası belgelendirme sistemleri, gerek markalar
gerekse hizmet üreten lojistik firmaları

için zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken,
kaliteli, uzun soluklu, güvenilir bir yolun
da kurulmasını sağlayacaktır.

“Ne kadar sistemler üzerinde
kurgular yapılsa da insana
dokunmayan ve onun duygusal,
pratik, tecrübe katsayılarını
almayan bir yapıdan bahsetmemiz
mümkün değildir.”
Bu taraf coğrafyamızın bence kuvvetli
yönüdür. Değişime açık, her an ve lokasyonda riski yönetebilecek bir yerde ayakta
kalacak eğitimli gençlerimizi, iyi değerlendirmek ve yönlendirmek hedefinde
olmalıyız.
Bu yeni dönemde gelişim ve sürdürebilirliğin yanı sıra daha çevreci modeller da hayatın içine girdi. Gerek üretim
yapıları gerekse lojistik altyapıları çevre
ile uyumlu hala getiriliyor. Müşteriler ve
dolayısı ile devletler bu çevreci ve yeşil
yapının takibi için birçok sistemi devreye
almaktadır.
Sonuç olarak, tedarik zincirlerimizi
en optimum şartlara getirmeye çalışırken,
teknolojik, çevreci ve insan dokunan yapılar olarak kurgulamak durumundayız.
Gelecekte başarılı yapılar bu temeller üzerinde yükselecektir.
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Kargo sektörü
Beş yıl içinde hacmen
yüzde 15 büyümesi
beklenen kargo
sektörünün, rekabetçi
avantajlarını korumaları
için müşteri yolculuğunun
her bir adımı üzerinde
çalışması, operasyonel
mükemmellik,
sürdürülebilirlik
ve dijitalleşmeye
yönelik iyileştirmelere
odaklanması gerekiyor.

P

wC’nin strateji danışmanlığı
grubu Strategy&, “Türkiye
Kargo Pazarında Yeni Ortaya
Çıkan Müşteri İhtiyaçlarını
Karşılamak” başlıklı raporunu
yayınladı. Strategy&, yeni raporunda
Türkiye kargo pazarında müşterilerin
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5 YILDA

YÜZDE 15
değişen ihtiyaç ve beklentileriyle
ilgili analizlere yer verdi. Pazardaki
hızlı büyümenin uzun vadede
devam edeceğinin vurgulandığı
raporda, sektörün mevcut
durumuyla ilgili rakamsal verilere
ve geleceğe yönelik iyileştirme
önerilerine yer verildi.
Türk kargo pazarı, pandemi döneminde ortaya çıkan kısıtlı fiziksel
alışveriş imkanı ve evden çalışmanın
getirdikleriyle hızlanan e-ticaretin
yükselişiyle birlikte kayda değer
şekilde büyüyor. Resmi tahminlere
göre, Türkiye’de bir günde ortalama
15 milyon haneye kargo teslim ediliyor. Önümüzdeki 5 yılda pazarın
yüzde 15 yıllık bileşik büyüme oranıyla büyümesi bekleniyor. 2015 ve
2019 arasındaki yıllık bileşik büyüme
oranının hacmen yüzde 9 olduğunu
düşünürsek, bu oran pandemi öncesi
yılların çok üstünde.

büyüyecek

YENİ KULLANICILAR
ORTAYA ÇIKTI

Raporda pazarın itici gücü olan faktörler şöyle sıralandı:
» Değişen tüketici alışkanlıkları: Tüketici alışkanlıkları değişirken, otomobil
lastiğinden beyaz eşyaya kadar daha
geniş bir yelpazede ürün çeşitleri sipariş
edilmeye başlandı. Hızlı e-ticaret gibi
yeni online hizmetler nedeniyle gönderi
ve teslimat sıklığı arttı.
» Türkiye’deki farklı segment ve
coğrafyalardan yeni kullanıcılar ortaya
çıkması: 2026’da online alışveriş yapanların sayısının 45 milyona ulaşması ve
16-74 yaş aralığındaki toplam erişilebilir
nüfusun yüzde 70’inden fazlasını temsil
etmesi bekleniyor.
» Birçok geleneksel perakendecinin

nn
nn
nn

pazar fırsatları arayışı içinde olması: Bu
nedenle online pazaryerlerinin hacimleri artarken, Instagram’dan websitelerine kadar e-ticaret kanallarının
sayısı çoğaldı.

GÜNLÜK YÜZDE 30
KAPASİTE EKSİĞİ
BULUNUYOR

Öncü kargo oyuncuları teslimat
kapasitelerini artırmak ve artan talebi
karşılayabilmek üzere geçtiğimiz yıl 10
milyar TL yatırım yaptı. Rapora göre
bu yatırımlara rağmen Türkiye kargo
pazarında ortalama bir günde yaklaşık
yüzde 30 kapasite eksiği bulunuyor. Zamanında teslimat performansı ise sektör
oyuncuları için yüzde 70 ila yüzde 95
arasında değişiyor.

GÜVENİLİRLİK, HIZLI
TESLİMAT VE UYGUN FİYAT

Türkiye kargo pazarında segmentler; C2X (Yüksek değerli-VIP ve Orta
Gelir, Kitlesel) ile B2X (Büyük şirketler-e
ticaret, Kobi ve Soho-küçük ofis/home
ofis) gruplarından oluşuyor. Strategy&,
kargo sektörüne yönelik olarak farklı
müşteri segmentleri için çeşitli ihtiyaçlar
belirledi. Buna göre; bireysel segmentteki yüksek değerli müşteriler için güvenilirlik, hizmet kalitesi ile zamanında
ve hızlı teslimata önemliyken kitlesel ve
varlıklı müşteriler için daha uygun fiyat
ve satış sonrası hizmet kalitesi (erişim
kolaylığı, online müşteri hizmetleri
gibi faktörler) satın alma faktörleri öne

“Türkiye kargo
pazarı e-ticaretteki
yükselişin etkisi sayesinde hızla
büyürken mevcut kapasite talebini
karşılamaktan uzak. Aynı zamanda,
pazar tüketici beklentilerindeki
değişiklikleri ve yeni iş modelleriyle
çeşitlenen rekabetle dönüşüyor ve
mevcut oyuncuları da değişime
zorluyor.”

çıkıyor. Kurumsal segmentte ise, büyük
şirketler ve e-ticaret müşterileri yenilikçi
ürünler ve hizmetler ile birlikte transfer
merkezi teknolojilerinde operasyonel
mükemmelliğe ve sistem entegrasyonuna değer verirken, KOBİ’ler ve SoHo’lar
(küçük ofis-ev ofisi) fiyatı ve yaygınlığı
önemsiyor.

SEKTÖRÜN GELECEĞİNE
YENİLİKÇİ ÜRÜNLER
YÖN VERECEK

Rapora göre zaman aralıklı ya da
randevulu teslimat, akşam eve teslimat,
aynı gün teslimat, tahmini teslimat
zamanı (gerçek zamanlı takip edilebilirlik) ve teslimatı komşuya ya da aileye
yönlendirme, Türkiye kargo sektörünün
geleceğini şekillendiren yenilikçi ürün
ve hizmetlerin kilit örnekleri olacak.
Kargo sektöründe müşterilerin yenilikçi
ürün ve hizmet talepleri artsa da, bu
hizmetler için daha fazla ödeme yapmak
istemiyorlar. Bu sebeple, farklılaşmış
ücretlendirme politikaları daha fazla
müşteri çekmek için iyi bir araç olabilir.
Örneğin, yoğun olmayan saatlerde tes
teslimatın, yoğun saatlerdeki teslimattan
daha ucuz olması gibi seçenekler değer
değerlendirilebilir.

MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ
DEĞİŞİYOR

Cem Çamlı

Türkiye’de sektör standardına
göre; gönderiler 600 km’ye kadar 1-2
gün içinde, daha uzak mesafelere ise
2-4 günde teslim ediliyor. Farklı kargo
oyuncularının müşterilerine verdikleri
teslimat süresi taahhüdü değişebiliyor.
Fiyat, ulaşılabilirlik ve yaygınlık, kargo
göndericileri için karar verme sürecinde
etkili olan faktörler arasında. Müşteri
Müşteriler, kesintisiz hizmet kalitesi ve müşteri
hizmetlerine kolay erişim talep eder
ederken; teslimatta şeffaflık, iyileştirilmiş
şube ve acente deneyimi ile teslimat
detaylarında kolayca değişiklik
yapabilme, öne çıkan beklentiler
arasında.
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SEKTÖR OYUNCULARININ
CEVAPLAMASI
GEREKEN SORULAR

Strategy& tarafından hazırlanan
“Türkiye Kargo Pazarında Yeni Ortaya
Çıkan Müşteri İhtiyaçlarını Karşılamak”
çalışması, Türkiye pazarında başarılı olmak isteyen kargo sektörü oyuncularının
cevap vermesi gereken stratejik soruları
ortaya koyuyor.
1-Mevcut ve potansiyel müşteriler için
en önemli satın alma kriterleri nedir? Müşterilerimizin ortaya çıkan ihtiyaçlarına nasıl
yanıt verebiliriz?
2-Müşteri yolculuğunda satın alma kriterlerini olumsuz şekilde etkileyen mevcut
acı noktaları nelerdir?
3-Bu problemli noktaları nasıl düzeltebiliriz veya iyileştirebiliriz ve bunları
müşteri memnuniyetini artıran gerçeklik
anına çevirebiliriz? Sektördeki geçmişteki
hatalardan nasıl kaçınabiliriz?
4-Rakiplere karşı en önemli satın alma
kriterlerinde mükemmelliğe ulaşmak için
hangi farklı yetkinliklerimizi öne çıkarmalıyız?
5-Rakiplerin önünde kalabilmek için
hedef müşteri yolculuğunu nasıl şekillendirmeliyiz?

KARGO SEKTÖRÜNÜ
NELER BEKLİYOR?

Strategy& Lojistik, Kargo ve Ulaştırma
Sektör Lideri Cem Çamlı, Türkiye kargo
sektörünün geleceğine dair şu değerlendirmeyi yaptı: “Hızla değişen piyasa şartlarında kargo şirketlerinin kendilerini konumlandırabilmesi için müşteri beklentilerini
iyi anlaması şart. Gelecekte, kargo sektörü
oyuncularının rekabetçi avantajlarını korumaları için artan müşteri taleplerine ve
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, müşteri
yolculuğunun her bir adımı üzerinde çalışması gerekecek. Dijitalleşmeden operasyonel mükemmelliğe ve sürdürülebilirliğe
yönelik tüm iyileştirmelerin satış öncesi,
hizmet, teslimat ve satış sonrası gibi müşteri yolculuğu adımlarında müşteri deneyimini iyileştirmeye odaklanması gerekiyor.
Şirketler; müşterilerinin geçmiş gönderim
davranışlarını inceleyerek özelleştirilmiş
paketleme, evden veya ofisten teslim alma
hizmetleri daha da yaygınlaştırabilir. Teslimatta ise operasyonel mükemmellik ve
esnekliğin yanı sıra hızlı, zamanında ve
kaliteli teslimat garanti altına alınmalı. Bu
amaçla, birçok kargo oyuncusu transfer
merkezi teknolojilerine, dağıtım ağı optimizasyonuna, son kilometre teslimat teknolojilerine, alternatif dağıtım yöntemlerine ve
verimliliğe yatırım yapmaya devam ediyor.
Türkiye kargo pazarında rekabetin kızışması ve çeşitlenmesi gelecekte dengelerin
değiştirebilir ve tüm oyuncular için yeni
fırsatları ortaya çıkarabilir.”
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ÜNİVERSİTELİ SÜRÜCÜ
LODER ve Kütahya
Dumlupınar
Üniversitesi iş
birliğinde “Karayolu
Yük Taşıtı Sürücülüğü”
adı altında üniversiteli
şoförler yetiştirilecek.
Ön lisans programı
2023-2024 eğitim
öğretim yılında
başlayacak. İş bulma
garantisi olan okulda
öğrenciler 15 hafta
sektör firmalarında
staj yapacaklar.
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dönemi başlıyor!

D

ünyada ve Türkiye’de
yaşanan TIR şoförü
bulma sorununun
çözümüne yönelik
LODER ve Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi arasında önemli bir
işbirliğine imza atıldı. İmzalanan
işbirliği protokolü çerçevesinde
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,
2023-2024 öğretim yılında
“Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü”
programı adı altında kamyon
sürücüleri yetiştirmeye başlayacak.
İlgili programın öğrenim
çıktılarını ve ders planını
belirlemek üzere 1 Ekim’de İTÜ
Sosyal Tesis’lerinde LODER ve
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
tarafından bir çalıştay yapıldı.
Çalıştaya UND İcra Kurulu Başkan
Yardımcısı Elif Savrum ve UND

Eğitimlerden Sorumlu icra Kurulu
Üyesi Muammer Ünlü de katıldı.

‘NİTELİKLİ SÜRÜCÜLERE
İHTİYAÇ VAR’

Çalıştayda konuşan Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma
Hizmetleri Düzenleme Genel
Müdürlüğü Uluslararası
İlişkiler Daire Başkanı Hasan
Boz, kamunun, özel sektörün
ve üniversitelerin bir araya
geldiğini ve en iyi müfredatın
belirleneceğine inandığını
belirterek, projenin kendileri için
de çok önemli olduğunu söyledi.
Lojistiğin önemine vurgu
yaptıktan sonra şu anda çok daha
önemli hale geldiğini aktaran Boz,
“Son 2 yılda taşımacılık ve lojistik
bambaşka bir boyut kazandı.
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Son iki yılda ihracat rekorları
kırıyoruz. Hizmet ihracatında
da lojistiğin büyük katkısı var.
Uluslararası taşımacılık yapan firma
sayısı yüzde 40 arttı. Bununu için
sevinçliyiz ancak sürücü sorunları
nedeniyle korkularımız da var. Şu
anda sürücü temininde sorunlar
yaşıyoruz. Bunun yanında vizeler,
beklemeler gibi sürücülerin işini
zorlaştıran sorunlar var” diye
konuştu.
Boz, sürücü temini için mevcut
havuzun kullanılabileceğini ancak
asıl ihtiyacın nitelikli sürücülerin
sektörün hizmetine sunulması
olduğunu belirterek, “Bu eğitimden
de beklentimiz bu” dedi.

‘KARAYOLU TAŞIMACLIĞINA
DESTEK SAĞLAYACAK’

Açılışta konuşan, LODER
Başkanı Gülçin Büyüközkan,
eğitim programlarının standardize
edilmesi için faaliyetlerini
sürdürdüklerini belirterek,
uluslararası taşımacılığa destek
sağlamak için bu programı
geliştirdiklerini söyledi. Sektör
için atılan bu ilk adımın diğer
üniversiteler için örnek teşkil
edeceğine ve ihtiyaca yönelik
sürücüler yetiştirileceğine
inandıklarını aktaran Büyüközkan,
“Yetişmiş karayolu sürücüsü büyük
ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu ihtiyaç şu anda firmaların
özel programları ile karşılanıyor.
Gençler mesleğe ilgi göstermiyorlar.
Teknolojik araç kullanılmasına
rağmen, vize sorunları, beklemeler,
toplumun mesleğe bakışı gibi
nedenlerle ilgi gösterilmiyor” diye
konuştu.

HABER

MEZUNLARA IŞ BULMA GARANTISI
2023-2024 öğretim yılında
başlanması planlanan program
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek
Okulu bünyesinde yer alacak. 2
yıllık ön lisans programını bitiren
öğrenciler Karayolu Yük Taşıtı
Sürücülüğü diplomasına sahip
‘DİĞER ÜNİVERSİTELERE
ÖRNEK OLACAK’

Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksek Okulu Müdürü Hakan Kara
da yaptığı konuşmada okullarında
26 yıldır Otobüs Kaptanlığı bölümü
altında sürücü yetiştirdiklerini
ve deneyim sahibi olduklarını
söyledi. “Gururla söyleyebilirim
bir mezunumuz dahi açıkta
kalmadığı gibi geçen sene yüzde
98 doluluk oranını yakaladık”
diyen Kara, LODER ile imzalanan
protokolle verilecek eğitimin diğer
üniversitelere örnek olacağını,
burada bilinçli sürücüler yetiştirerek
sektöre sunacaklarını söyledi.
Kara’nın verdiği bilgiye göre, şu
anda bir adet pist eğitimler için
ayrılmış durumda. Sürüş eğitiminde
kullanılacak simülatör ve kamyon
için de görüşmelerin son aşamaya
geldiği açıklandı.

‘SÜRÜCÜ HAVUZU
DARALIYOR’

Programa destek veren
firmalardan Mars Logistics’in

alacaklar. Diploma Avrupa’da da
geçerli olacak. Öğrenciler
son sene 15 hafta lojistik
firmalarında staj yapacaklar.
Programa lojistik firmalar da tam
destek verdiği için mezuniyet
sonrası öğrencilerin iş bulma
sorunu olmayacak.
Filo Operasyon Genel Müdür
Yardımcısı Erkan Özyurt, eğitimi
şoförlükten sürücülüğe geçiş
için önemli bir adım olarak
gördüğünü söyledi. Sürücülükte
yaş ortalamasının arttığına dikkat
çeken Özyurt, şunları aktardı:
“Varolan sürücü havuzundaki
daralmayı görüp bunun ilerideki
yıllarda daha vahim olacağını
tespit ettik. Yaş ortalaması
60’lara çıktı. Bu nedenli Mars
Logistics Akademi’yi kurduk.
Sektörde bugüne kadar geleneksel
yöntemlerle eğitim veriliyordu
ancak lojistik yaşayan bir meslek.
Belgeler değişiyor her şey
yenileniyor. Bizim de kendimizi
yenilememiz gerektiğini düşünerek
akademimizi ileriye taşıdık ve
profesyonelleştirdik. Şu noktadan
sonra bunu daha da geliştirmemiz
gerekiyor. 10 kişi ile hedeflediğimiz
grubu 20’li gruplara çıkardık.
Şimdi 30’lu grupları konuşuyoruz.
Kadınların da ilgi göstermesi
bizi sevindiriyor. 11 aday kadın
sürücümüz var bu da bizi motive
ediyor.”
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FORD TRUCKS Batı Avrupa’daki

F

büyümesini Avusturya ile sürdürüyor

ord Trucks, dünya çapında
büyümesine İspanya, Portekiz,
İtalya, Belçika ve Lüksemburg ve
son olarak Avrupa’nın en büyük
pazarları Almanya ve Fransa’da arka
arkaya gerçekleştirdiği açılışların ardından
Avusturya ile devam ediyor. Ford Trucks,
Batı Avrupa yayılım planlarında stratejik
öneme sahip Avusturya pazarına, F-Trucks
Austria GmbH iş birliği ile giriş yapacak.

‘BÜYÜME HEDEFİMİZİ HIZ
KESMEDEN SÜRDÜRÜYORUZ’

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı
Serhan Turfan, bu yeni adımla ilgili olarak

şunları söyledi: “Ford Trucks olarak 60 yılı
aşkın süredir ağır ticari sektöründe ‘En verimli taşıma çözümleri ile değer yaratmak’
vizyonumuz ile ‘ilk’leri başarmaya ve dünya
çapında bir başarı hikayesi yazmaya devam
ediyoruz. Sıfırdan geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (IToY)
ödülünü kazanan F-MAX, üretim gücümüzün, mühendislik kabiliyetlerimizin, tasarım,
teknoloji ve araç geliştirme becerilerimizin
ulaştığı noktanın en önemli göstergelerinden biri olmaya devam ediyor. Ağır ticari
sektöründe kalite ve hizmet beklentisinin
en yüksek olduğu pazarlardan biri olan
Avusturya’da sektörün önde gelen, tecrübeli

kuruluşlarından KLV Rent ve Hama Austria
ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet
duyuyoruz. İnanıyoruz ki, F-Trucks Austria
GmbH, markamızı Avusturyalı müşterilere
mümkün olan en iyi şekilde temsil edecek.”
Avrupa’nın Ford Trucks’ın ana ihracat pazarı
olduğunu ve Avusturya’nın global büyüme
planlarında önemli bir role sahip olduğunu
vurgulayan Turfan, “Ford Trucks olarak, Batı
Avrupa’da kalıcı ve güçlü büyüme için gerekli hazırlıklarımızı tamamlıyoruz, büyümemiz
kuzey ülkelerine doğru devam edecek. 2024
yılı itibariyle Kuzey Avrupa ülkelerine girmeyi planlıyoruz. 2025 yılına kadar toplam 55
ülkede bulunmayı hedefliyoruz” dedi.
Avrupa’nın Ford Trucks’ın ana ihracat
pazarı olduğunu ve Avusturya’nın buradaki büyüme planlarında kilit bir role sahip
olduğunu vurgulayan Turfan, “Avrupa’nın
ticaret hatlarının kalbinde yer alan stratejik
konumu ile uluslararası taşımacılıkta önemli
noktalarından birine sahip Avusturya lojistik
faaliyetler açısından çok önemli bir pazar. Bu
ülkede faaliyet göstermemiz küresel büyüme planlarımız kapsamında kritik bir adım.
Ford Trucks olarak, hedefimiz global büyüme planlarımızda kritik önem taşıyan tüm
Avrupa’ya yayılmak” dedi.

PROMETEON yöneticileri usta şoförlerle yolculuğa çıkıyor…

P

rometeon Türkiye yöneticileri
ve çalışanları, “Prometeon Yol
Günlükleri” projesi ile uzun yol
şoförlerinin sağ koltuklarına
konuk oluyor ve onlarla yolculuğa çıkıyor.
Yolculukları boyunca şoförlerin hikayelerine
odaklanan Prometeon Türkiye ekibi, şoförlerin ihtiyaç ve taleplerine kulak veriyor, yeni
ürün ve hizmetler için içgörü elde ediyor.
Prometeon Yol Günlükleri projesinin
ilk yolculuğunda Prometeon Türkiye ve
MEA Pazarlama Direktörü Faruk Uslu’nun
Kaptan Eyüp Ergün’ün aracı ile Samsun’dan
çıktığı yolculuk, Çorum’da sona erdi. Yolculuk boyunca Uslu, Kaptan Ergün’ü yakından
tanıma fırsatı buldu ve Ergün’ün sorularını
yanıtladı.
Serinin ikinci bölümünde Prometeon
Türkiye, MEA, CIS ve Rusya CEO’su Gökçe
Şenocak, Kaptan Mustafa Özçelik’in aracına
misafir oldu ve birlikte Çatalca’daki Prometeon Türkiye servisinden Kapıkule’ye yolculuk ettiler. Şenocak, Özçelik’in isteklerini,
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ihtiyaçlarını, yorumlarını dinledi ve uzun
yol şoförlerinin lastiklerden beklentilerini
öğrendi. Şenocak yolculuğu şöyle değerlendirdi: “Sağ koltukta Mustafa Kaptan’ın
yol arkadaşı oldum. Bu yolculuk benim
için çok değerli bir tecrübeydi. Mustafa
Kaptan’ın sohbeti ise çok keyifli ve öğretici
oldu. Prometeon Yol Günlükleri yeni yolculuklarla devam edecek. Usta şoförlerin

her birine teşekkür ederiz.”
Üçüncü yolculukta ise Prometeon
Türkiye Satış Müdürü Uğur Aydın, Kaptan
Savaş Dikici’nin aracına misafir oldu ve
Van Merkez’den Gevaş’a yapılan seyahat
boyunca Dikici’nin deneyimlerini paylaştı.
Yeni yolculuklar ile sürecek proje
kapsamında şirketin farklı departmanlarından pek çok çalışan, şoförlerle bir araya
gelmeye devam edecek. Şoförlerin farklı
ülkelerde ve yol koşullarında yaşadıkları
deneyimleri ilk ağızdan dinleyecekler;
geliştirilecek yeni ürün ve hizmetlerde
şoförlerin kılavuzluğundan yararlanacak.
Yolculuklar Prometeon Youtube kanalında
yayınlanacak.
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SCANIA çevreci araçlarını tanıttı

S

cania, IAA Hannover
Ticari Araçlar Fuarı’nda
elektrikli ve alternatif yakıtlı
modellerini sergiledi. Fuara
üç farklı alanda on dört farklı araç
ile katılan marka, sürdürülebilirlik
çözümlerini de sergiledi. Scania’nın
yakın zamanda piyasaya sürdüğü
bölgesel taşımacılık için yeni seviye
elektrikli kamyonları ilk kez sergilendi.
IAA’da dünya prömiyerini yapan
Scania, iki yeni güçlü (420 ve 460 hp)
biyogaz kamyon motorunu da gösterdi.
Doğuş Otomotiv Scania Genel
Müdürü Tolga Senyücel, yaptığı
açıklamada “Bu stratejinin odak noktası
ise işletme maliyetlerinin en büyük
kalemi olan yakıt giderinde tasarruf.
Scania tüm motor serisinin üretim
aşamalarında ve pazara sunduğu
araçlarında her türlü iklimsel ve
çevresel etkiyi azaltma çalışmalarına
öncelik veriyor. Fuarda sergilenen
elektrikli, biodizel ve biogaz gibi
alternatifli yakıtlarla çalışan Euro 6
normlarındaki motorlar bu çalışmaları
gösteriyor. Fuarda sergilenen ve yüzde
8’e varan oranlarda sağladığı yakıt
tasarrufu nedeniyle üst üste 6 yıldır
“Yeşil Kamyon” ödülünü alan Scania
Super’de bunun en somut örneğidir”
dedi.

SCANIA SUPER

Scania, yakıt tasarrufu konusundaki
iddiasını gösteren Super modeli ile dikkat
çekti. Avrupa’da satışa çıkan Super, bir önceki modeline göre minimum yüzde 8 varan
yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu araç için tasarlanan ve İsveç mühendislik kalitesini yansıtan
şanzıman, diferansiyel ve motor da bunu
destekliyor. Emisyon normlarına uygunluk
sağlarken bunu sadece SCR kullanarak
gerçekleştiriyor.

45 DAKİKADA
300 KM EKSTRA MENZİL

Scania uzun zaman önce çalışmalarına başladığı elektrikli araç modellerini de
fuardaki standında sergiledi. Full elektrikli

şehir içi dağıtım kamyonu öne çıkan model
olarak dikkat çekti. 18 ton taşıma kapasitesi
3 dingil ile 25-26 tona çıkabilirken, 450 kw
elektrik motorlu 4x2 çekici ile 4 saatlik çalışma süresinde ortalama 80 km süratle 350
km ye kadar menzile sahip. 45 dakikalık
sürücü molasında yüzde 80’e varan şarj ile
300 km daha mesafe kazanabiliyor.

GOODYEAR’dan %63’ü sürdürülebilir malzemeden üretilen lastik

G

oodyear, IAA Transportation fuarında yüzde 63 sürdürülebilir
malzemeden* ürettiği yenilikçi
kamyon lastiğini görücüye
çıkardı. Tanıtım amaçlı üretilen kamyon
konsept lastiği, 20 lastik bileşeninden oluşan 15 özel malzemeden oluşuyor. Yakıt
verimliliği açısından “A” sınıfı etiketli
lastik, şu anda pazarda bulunan en verimli
Goodyear kamyon lastikleriyle eşit düzeyde yakıt tasarrufu sağlıyor.
Konsept lastiğinin içeriğinde, bitkisel
yağ, kullanım ömrünün sonuna gelmiş
lastik piroliz yağı, arbondioksit yakalama
ve dönüştürme ve düşük karbonlu metan piroliz işleminden üretilen dört farklı
karbon siyahı yer alıyor. Konsept lastikte
bulunan petrol bazlı yağların bir kısmının
yerine kolza yağı kullanılıyor. Kolza yağı,
lastiğin kauçuk bileşiminin değişen sıcaklıklar karşısında esnekliğini korumasına
yardımcı olan biyolojik bazlı bir kaynak ol-

duğundan; biyolojik bazlı kolza yağının kullanılması, şirketin petrolden türetilen yağları
2040 yılına kadar üretim süreçlerinden tamamen çıkarma hedefiyle de tutarlı bir adım
olarak öne çıkıyor. Yol tutuşu artırmak ve
yakıt tüketimini azaltmak için lastiklerde sıklıkla kullanılan bir malzeme de silisyum. Bu
konsept lastik, pirinç üretiminin çoğunlukla
çöp toplama tesislerine gönderilen bir yan
ürünü olan pirinç çeltiği külünden üretilmiş
yüksek kaliteli özel bir silisyum türü içeriyor.

İçeriğinde kullanılan polyester ise; plastik
şişelerden ve diğer plastik atıklarından,
polyesterin baz kimyasallarına geri döndürülmesi ve lastik üretimine uygun ve
yeniden kaplanabilirlik kalitesini artıran
sanayi tipi polyester haline getirilmesiyle
polyester geri dönüşümü gerçekleştirilerek üretiliyor.
Goodyear Ticari Çözümler Birimi
Başkan Yardımcısı Grégory Boucharlat
konuyla ilgili olarak, “Goodyear Total
Mobility çatısı altında geliştirdiğimiz
entegre ürünlerimiz ve mobilite çözümlerimiz, müşterilerimize zorlu taşımacılık
pazarında daha fazla destek sağlayabilir
ve kendi sürdürülebilirlik hedeflerine
ulaşmalarına yardımcı olabilir. Goodyear,
iş ortaklarımızın daha rekabetçi, daha verimli ve daha sürdürülebilir olma konusundaki hedef ve beklentilerine yardımcı
olan ürün ve çözümler geliştirmek için
çalışıyor” dedi.
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TEMSA
TEMSA’dan
İstanbul Gıda’ya
38 adet Fuso Canter

RENAULT TRUCKS

T

Ateşsan Ambalaj ürünlerini
Renault Trucks
D-MED serisiyle dağıtacak

ürkiye ambalaj
sektörünün güçlü
firmaları arasında yer
alan Ateşsan Ambalaj, 7 adet Renault Trucks
D16 MED 4x2, 280 kamyon
alımı ile dağıtım filosunu genişletti. Ateşsan Ambalaj A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi Kadir
Ateş, yeni yatırımla ilgili şunları belirtti: “Müşterilerimiz ile
yarattığımız güven ilişkisinde
ürünlerimizin kalitesi kadar
teslimatlarını da çok önemsiyoruz. Bu nedenle filomuz için
araç seçimlerimizde oldukça
titiz davranıyoruz. Filomuzda
2012’de teslim aldığımız Renault Trucks’ın aynı segmentteki bir önceki modelini kullanıyorduk. Yeni Renault Trucks
D-MED kamyonları ise yine
sınıfında sunduğu ayrıcalıklar
nedeniyle tercih ettik. Parsiyel
dağıtım ile gerektiğinde 1
palet ürün bile teslim ediliyor.
Bu tip bir taşımacılıkta araçlarınızın performans, verimlilik
ve donanımları önem taşıyor.
Renault Trucks D-MED serisini
incelediğimizde aynı segmentteki araçlara göre sundukları
ideal taşıma kapasitesi, gelişmiş donanım ve araç özellikleri ile düşük yakıt tüketimi bu
kamyonları tercih nedenlerimiz oldu.” Yakıt maliyetlerindeki artışın tüm ürün maliyetlerine yansıdığının altını çizen
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Ateş, “Bu nedenle ürünlerimizin nakliyesinde en tasarruflu
çözüme odaklanarak Renault
Trucks D-MED kamyonları
filomuza kattık. Bu araçlar,
düşük yakıt tüketimi ile çevreci politikamızı da destekliyor.
Daha az yakıt ile daha yüksek
hacimde ürün taşıyarak maliyetlerimizi iyileştirmenin yanı
sıra düşük emisyon değerleri
sağlayacağız” dedi. İstanbul
Sanayi Odası’nın yayınladığı
en büyük ikinci 500 sanayi şirketi arasında yer alan
Ateşsan, Marmara ve Trakya
bölgesi ağırlıklı olmak üzere
tüm Türkiye geneline ürünlerini sevk ediyor. Teslimatlar
hem öz mal araçlar hem de
taşeron iş ortakları aracılığıyla
gerçekleştiriliyor. Ateşsan’ın
özmal araçları, yıllık ortalama
50 bin km yol kat ediyor.
Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Koçaslan ise, “Renault Trucks
D-MED kamyonlar, Ateşsan’ın
dağıtım operasyonlarında tüm
beklentilerini karşılayacak.
Sınıfının en ekonomik yakıt
tüketimine sahip olması nedeniyle de memnun kalacaklarına inanıyoruz. Aracın dizayn
ergonomisi sebebiyle manevra
kabiliyetinin yüksek olması
ise her türlü bölgeye dağıtım
operasyonlarını kolaylaştıracak” diye konuştu.

G

ıda taşımacılığı alanında faaliyet gösteren İstanbul
Gıda’nın tercihi Fuso Canter oldu. 38 adet Fuso
Canter, İstanbul Gıda’ya törenle teslim edildi. Araçların teslimatı öncesinde açıklamalarda bulunan
İstanbul Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Şipal, şirketlerinin 2007 yılında İstanbul’da faaliyete geçtiğini belirterek,
“Van merkezli şirket olarak taşımacılık alanına adım attık.
Grup bünyesinde 25 ildeyiz. Özel uzmanlık alanımız ise tavuk
taşımacılığı üzerine. Grup bünyesinde büyük ve küçük kamyon
olmak üzere 1000 dolayında aracımız var. İstanbul Gıda’nın
filosunda ise 52 araç bulunuyor. Artan iş hacmimize yönelik
yeni araç ihtiyacımız oluştu. Yatırım arayışı içinde sahada kullanıcılarla görüşmelerde bulunduk, memnuniyetlerini dinledik,
gördük, donanımlarını ve konfor düzeyini beğendik ve Fuso
Canter almaya karar verdik. TEMSA yöneticileri ile yaptığımız
görüşmeler de beklentimizin ve ihtiyaçlarımızın karşılandığını
değerlendirdik. Böylece 38 Fuso Canter alımına yönelik anlaşma imzaladık. Filomuzda 38 adet Fuso Canter yerini aldı. Hatta
araçların bir kısmı da bu sabah dağıtım hizmetine başladı. Kaptanlarımızın ilk geri dönüşleri araçla ilgili çok olumlu oldu. Biz
Fuso Canter araçlardan memnun kaldıkça bu tercihimizin aynı
iş kolunda faaliyet gösteren diğer şirketlere de örnek olacağına
inanıyoruz” dedi.
TEMSA Yurtiçi Satış Direktörü Baybars Dağ, yenilenen
Fuso Canter’in ağustos ayında pazara sunulduğunu belirterek,
şunları aktardı: “Sene başında belirlediğimiz hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Pazar payında yılı yüzde 20’nin üzerinde
kapatmayı hedefliyoruz. Fuso Canter’in çok sadık bir müşteri
kitlesi var. Onlar da araçlarda yenilik beklentisi içindeydiler.
Yeni Fuso Canter ile ilgili müşterilerimizden ilk günden beri
sağlamlığı, donanımları, konforu ve yakıt tüketimi ile ilgili çok
olumlu geri dönüşler aldık. İstanbul Gıda’nın artan iş hacmi
için filoyu büyütme düşüncesiyle bir araya geldik. Sayın Abidin
Şipal ile yaptığımız görüşmeler sonucunda 38 adet Fuso Canter satışına yönelik bir anlaşma yaptık. Şimdi araçla ilgili onların
geri dönüşlerini, izlenimlerini alabileceğiz. Biz hem aracımıza
hem kendimize hem de iş birliğimizin uzun yıllar süreceğine
inanıyoruz.” Satış sonrası hizmetler noktasında da iddialı olduklarını belirten Dağ, “Marmara Bölgesi satış sonrası hizmetler açısından en güçlü olduğumuz bölge. Avcılar’dan Gebze’ye
kadar servisimiz var. Müşterilerimizin servislere erişimleri çok
kolay. Yol yardım noktasında da ekiplerimiz ile müşterilerimize
24 saat kesintisiz hizmet sunabiliyoruz” dedi. Baybars Dağ,
2023 yılına yönelik beklentilerin olumlu olduğunu, hedeflerinin
2022’deki rakamların üzerine çıkmak olduğunu söyledi.
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NGL filosunu Iveco S-WAY çekicilerle güçlendiriyor

vrupa ile Türkiye arasında
entegre lojistik hizmetleri sunan
Norther Global Logistics (NGL),
filosunu güçlendirmeye devam
ediyor. Şirket, 40 adet çekici yatırımı
yaptı. IVECO’ya verilen S-Way çekici
siparişlerinin ilk 10 adedi, NGL’ye teslim
edildi.
NGL Kurucuları Sefa Erol ve Ferhat
Emanetoğlu ve IVECO Ağır Vasıta Satış
Sorumlusu Mete Geçör’ün hazır olduğu
teslimat töreninde konuşan Sefa Erol,
yoğun şekilde devam eden uluslararası

taşımacılık taleplerini karşılayabilmek için
yatırımlarına hız verdiklerini söyledi. Yeni
çekici yatırımıyla lojistik operasyonlarındaki işlevselliklerini artırdıklarını dile getiren
Erol, siparişlerin tamamını teslim almalarının ardından hedef pazarlardaki hareket
kabiliyetlerinin de ciddi olarak artacağını
vurguladı.
Sefa Erol, IVECO’yu yaygın servis ağı
ve çevreci motor özellikleri nedeniyle
tercih ettiklerini belirterek, önümüzdeki
dönemde filoya yeni yatırımların süreceğini de sözlerine ekledi.

IVECO Ağır Vasıta Satış Sorumlusu
Mete Geçör de yatırımın NGL’ye hayırlı
olmasını dileyerek sözlerine şöyle devam
etti: “Kurulduğu günden bu yana hızla
büyüyen ve yaptığı yatırımlarla sektörde
öncü firmalar arasında yerini alan NGL
ile yapmış olduğumuz işbirliğinden dolayı
IVECO ailesi olarak çok mutluyuz. NGL’nin
IVECO markasını tercih nedenlerinin başında işletme giderlerinin düşük olması
öncelikli sebebidir. İşbirliğimizin daha
uzun devam etmesi için IVECO olarak her
zaman elimizden geleni yapacağız.”

FORD TRUCKS
MLA Lojistik’ten
50 adet
Ford Trucks
çekici yatırımı

M

LA Lojistik, filosunu yeni
nesil Ford Trucks Çekici
Serisi’nden 50 adet araçla
genişletti. Kocaeli ve
Mersin’deki depolarıyla faaliyetlerini
sürdüren MLA Lojistik, son üç yılda
yaptığı yatırımlarımla filosunu 220 araca
çıkardı. Ford Trucks Genel Merkezi’nde
düzenlenen teslimat törenine Ford
Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan
Turfan, Ford Trucks Türkiye Direktörü
Burak Hoşgören, MLA Lojistik CEO’su
Cengiz Yılmaztürk ve Ford Trucks
Mardin bayisi Nas Oto Yönetim Kurulu
Başkanı Maşuk Nas katıldı.
MLA Lojistik CEO’su Cengiz Yılmaztürk, törende yaptığı konuşmada şirke-

tin yeni araç yatırımları ile büyüyeceğinin altını çizerek şunları söyledi: “Araçlarımızı yeni nesil modellerle yenileyerek
çevresel karbon salınımını minimize
etmeyi hedefliyoruz. Sadece taşımacılık
değil; antrepo ve depo süreçlerinde,
Kocaeli ve Mersin’de bulunan depolarımızla, müşteri odaklı yaklaşımımızla
büyüme ivmemizi sürdürüyoruz. Ford
Trucks çekiciler şirketimizin ve kaptanlarımızın büyük beğenisini kazandı, yeni
projeler ve iş birlikleri için Ford Trucks’ı
tercih etmeye devam edeceğiz.”
Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak

Hoşgören ise, “Bizim için iş ortaklarımızla uzun dönemli iş birlikleri geliştirmek çok değerli. Ford Trucks olarak
kalite odaklı yaklaşımımız ve ürünlerimizin toplam sahip olma maliyetinde
yarattığı avantajlar ile müşterilerimizin
operasyonlarında onlara büyük verimlilik ve katkı sağlamayı hedefliyoruz.
Yüksek performanslı motoru ve ileri
teknolojik donanımlarıyla kendini kanıtlamış araçlarımıza çok güveniyoruz.
MLA Lojistik’e bize ve Ford Trucks’a
duydukları güven için çok teşekkür
ederiz” dedi.

www.lojistikhatti.com 63

nnnn

TİCARİ ARAÇLAR

nn
nn
nn

VOLVO TRUCKS

T

en büyük tesisini Kayseri’de açtı

emsa İş Makinaları, distribütörlüğünü üstlendiği Volvo Trucks
markasıyla satış ve satış sonrası
hizmetler ağını güçlendirmeye
devam ediyor. Volvo Trucks’ın Türkiye
genelindeki 12. yetkili servisi olan Kayseri
Motorlu Araç’lar törenle açıldı. 14.000
m2’lik alana kurulu olan tesiste, Volvo
Trucks çekici ve kamyon ürünlerinin satış,
servis ve yedek parça hizmetleri aynı çatı
altında verecek.
Temsa İş Makinaları Genel Müdürü
Eşref Zeka, açılışta yaptığı konuşmada
bölgenin Türkiye ve Volvo Trucks için
kritik önemine ve Kayseri Motorlu Araç’ın
bölgedeki gücüne vurgu yaparak şunları
dile getirdi: “Temsa İş Makinaları olarak
Volvo Trucks distribütörlüğünde 5. yılımızı tamamlıyoruz. Bu 5 yıl içerisinde
önemli başarılara imza attık; yeni yetkili
satıcı ve servis noktaları açarak ağımızı
güçlendirdik. Karayolu taşımacılığında
ağır ticari araçlar en önemli unsur olarak
görülse de onları yolda tutacak ve en yüksek verimle çalışmalarını sağlayacak satış
sonrası hizmetler de gün geçtikçe daha
değerli hale geliyor. Bu yüzden ülkemizin
tamamını kapsayarak müşterilerimizin
yola kesintisiz devam etmelerini sağlayacak güçlü bir yetkili servis ağı oluşturmayı
ilke edindik. Kayseri Motorlu Araç tesisimiz bu stratejimizin önemli bir halkası

T

Araç’ın da hizmet ağına katılması ile bu
bölgede de yüksek müşteri memnuniyeti
sağlanacağını düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.
Özaltın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Özaltın da, “Kayseri tesisimiz
toplamda 14 bin metrekare alan üzerine
kurulu; 3 bin metrekare kapalı ve 11 bin
metrekare açık alana sahip olup, yüksek
kalite standartlarında hayata geçirilmiştir.
Taşımacılık sektörü için büyük öneme
sahip bu bölgede, geniş ürün gamı ve hizmet kalitesiyle ön plana çıkan Volvo Trucks
markasıyla omuz omuza çalışmak bizim
için de büyük bir avantaj. Markamız; çözüm ortağı yaklaşımıyla satış ve satış sonrası hizmetlere oldukça önem veriyor. Yeni
tesisimizde bunu her geçen gün daha geniş
kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

TIRSAN her hafta bir patent alıyor

ırsan 2009 yılında kurduğu sektörün ilk Ar-Ge merkezinde, toplam
152 uzman personeli ile teknoloji
ihraç etmeye ve 70’den fazla ülkedeki müşterilerinin rekabet gücünü artırmaya devam ediyor.
Turkishtime tarafından, Ar-Ge harcaması, fikri mülkiyet ve istihdam kategorilerine
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olacak. Bulunduğumuz bölge, İpek Yolu
hattındaki konumu nedeniyle Volvo Trucks
için kritik öneme sahip. Bu önemli bölgede
sizlere en iyi hizmeti sunmaya gayret göstereceğiz.”
Volvo Trucks Uluslararası Kıdemli
Başkan Yardımcısı Per-Erik Lindström ise,
“Yaptığımız her işin merkezine kalite, güvenlik ve çevreye saygı ilkelerini koyarak
yaklaşık 130 ülkede faaliyet gösteriyoruz.
İş ortaklarımızla birlikte, uzun vadeli sürdürülebilir ulaşım çözümlerini geliştirip
hizmete sunuyoruz. Bugün, müşterilerimizin kamyonlarında daha fazla güvenlik,
performans ve üretkenlik talebi sayesinde,
Volvo Trucks olarak sahip olduğumuz
değerler, nitelikler ve marka imajımız
Türkiye’de giderek önem kazanan bir
konuma sahip durumda. Kayseri Motorlu

göre hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye’nin
En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri-2021” araştırması açıklandı. Tırsan,
araştırma kriterlerinden biri olan patent
tescili konusunda 2021 yılında aldığı
toplam 54 patent, haftada 1 patent başarısıyla, otomotiv sektörü sıralamasında
ikinci, tüm sektörler sıralamasında ise

dördüncü sırada yer aldı.
Uzman mühendislik kadrosu ve
Ar-Ge yatırımları ile sektöre yön veren
çalışmalarını ürün, hizmet, komponent ve
proses geliştirme faaliyetleri olarak sürdüren Tırsan, Türkiye’den 7, Avrupa’da
ise 8 üniversite ile araştırma faaliyetlerine
devam ediyor.

Tüm Avrupa Kapınızda!
Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında farklı taşıma modlarını
kullanarak yüklerinizi hedefe ulaştırıyoruz.
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