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2
020 belirsizlikler yılı oldu. Bir sağlık sorunu olmanın 
ötesine geçen Covid-19, küresel çapta ekonomik ve 
toplumsal bir krize dönüştü. Adeta bir korku filmi 
ortamı içinde yaşadığımızı düşündüren bu 

süreçte yapılan tüm planlar altüst oldu. Hükümetler, 
kurumlar, şirketler, bireyler tüm planlarını gözden 
geçirmek, bazılarını askıya almak zorunda kaldı. 
Pandeminin yarattığı şok etkisi atlatıldıktan sonra, hasar 
tespitleri yapıldı. Yıl ortasında başlayan “yeni normal” ile 
birlikte de yol haritaları çıkarılmaya başlandı. 

UTA Lojistik ailesi olarak biz de bu yeni sürece projeksiyon tutmak adına 
elimizi taşın altına koyuyoruz. Kamu, reel sektör ve lojistik sektörünü en geniş 
platformda bir araya getiren EKONOMİ ve LOJİSTİK ZİRVESİ’nin beşincisini 
gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. 5. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi, 
ilgili bakanlıklar, sektörel birlik ve derneklerin katılımıyla 30 Eylül 2020’de 
İstanbul’da Hilton Bomonti Otel’de gerçekleştirilecek.  

“Ekonomi ve Lojistikte Dönüşüm: COVID-19 SONRASI YENİ DÖNEMİN 
PARAMETRELERİ” ana başlığı altında gerçekleştirilecek olan Zirve’de, 
COVID-19’un taşıma modlarına ve lojistik süreçlerine etkileri, yeni dönemin 
yol haritası, geleceğin lojistik zinciri ve tedarik zincirinin nasıl olacağı, 
taşımacılık ve lojistikte öne çıkacak konular, hangi politikalar ve stratejilerin 
gündeme alınması gerektiği, dijital ekonomi, yapay zeka ve endüstri 4.0’ın 
ortaya çıkardığı yeni fırsatlar ve lojistik sektörünün bu süreçlere entegrasyonu 
ele alınacak. Geleceğe güvenli, sağlam ve sürdürülebilir adımlar atmanın 
yolları ortaya konmaya çalışılacak. 

5. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 
Cumhurbaşkanlığı’ndan üst düzey bürokratların yanı sıra başta lojistik sektörü 
olmak üzere, tekstil, enerji, sağlık, gıda, kimya, petrol ve e-ticaret dünyasından 
çok değerli konuşmacılar ve katılımcılarla gerçekleştirilecek. 

Zirvenin Ana Oturum konuşmacıları arasında bu yazı hazırladığı sırada 
kesinleşen isimler arasında Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, TCDD 
Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Ulaştırma 
ve Lojistik Dairesi Başkanı Volkan Recai Çetin, UTİKAD Başkanı Emre Eldener, 
UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, AND Başkanı Selçuk Görmezoğlu, 
TEDAR Başkanı Tuğrul Günal, DIŞYÖNDER Başkanı Dr. Hakan Çınar, Türk 
Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, CEVA Lojistik 
Satış ve İş Geliştirme Başkanı Murat Karadağ, C.H. Robinson Türkiye Müdürü 
Gökalp Ertuğrul, Konsped Genel Müdürü Mete Tırman, Reibel Taşımacılık 
Genel Müdürü Arif Badur, Airports Cargo Committee Türkiye Başkanı Serkan 
Demirkan yer alacak. 

Ayrıca Sektör ve Lojistik oturumlarına katılan Tüpraş, Shell, Koton, Mavi, 
Colin’s, Boyner, Siemens, Yıldız Holding, McDonald’s, Enercon, Hepsiburada, 
Modanisa, Arkem gibi sektörlerinin lider markalarının üst düzey temsilcileri ve 
tedarik zinciri yöneticileri de konuşmalarıyla zirveye güç katacak. 

Zirvede buluşmak dileğiyle…

5. EKONOMİ ve LOJİSTİK ZİRVESİ
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S
ertrans Logistics, Ege Bölgesi’ni 
büyümede odağına alarak İzmir 
ofisini açtı. İzmir’de açılan yeni 
ofisle Ege’nin tamamında hizmet 

ağını genişletmeyi amaçlayan Sertrans, özelikle 
Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz 
gibi ülkelere yönelik bölgenin ihtiyaçlarını kar-
şılamayı hedefliyor. Tedarik zinciri yönetiminin 
tüm unsurlarına yanıt verebilen bir şirket olma-
yı hedeflediklerini belirten Sertrans Logistics 
İcra Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve İş 
Geliştirme Yöneticisi Batuhan Keleş, ”Sertrans, 
tedarik zinciri yönetimi alanında yaklaşık 31 
yıllık bir deneyime sahip. Bu alanda gerek iş 
yapış tarzı, gerek kalitesi, gerekse yaygın hiz-
met ağı ile iş ortakları için güvenilir bir çözüm 
ortağı olmayı başarmış bir şirketiz. İzmir’de 
açılan yeni ofisimizle sadece İzmir’de değil 
bölgenin tamamında yatırım yapmayı sürdüre-
ceğiz. Bu noktada, özelikle bölgenin en önemli 
ihtiyacı olan Almanya, Fransa, İtalya, İspanya 
ve Portekiz gibi ülkelere yönelik hizmetlerimiz 
ile iş ortaklarının yanında olacağız” dedi.

D
ış Ticarete Yön Verenler Derneği 
(DIŞYÖNDER), pandemi sürecine 
uygun gündemle üç ana başlıktan 
oluşan raporunu Ticaret Bakan-

lığına sundu. Toplam 55 başlıktan oluşan 
rapor, ithalat, ihracat, lojistik/tedarik zinciri 
yönetimi başlıklarından oluşuyor. DIŞYÖN-
DER Başkanı Dr. Hakan Çınar, rapora ilişkin 
şunları belirtti: “Bahse konu çalışmalarımı-
zın amacı, öncelikli olarak COVID-19 süre-
cinde Bakanlığımız nezdinde ortaya çıkan 
temassız dış ticarete ilişkin yorumlar geliş-
tirmek ve gelecekte de buradan elde edile-
cek deneyimler sayesinde uygulamada yer 
almasında yarar görülecek öneriler oluştur-
maktı. Öyle de oldu. Çok kapsamlı bir rapor 
oluşturduk ve bunu Ticaret Bakanlığımıza 
sunduk. İhracatta devlet yardımlarından 
gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına, 
ilave gümrük vergilerinin yarattığı yük-
ten dijitalleşmeye, ithalatta, muayene risk 
kriterlerinden, gümrük vergilerinin tahsil 
usulüne, gümrük idarelerine yapılacak itiraz 
başvurularından, YYS uygulamalarına; 
lojistikte ise e-ticaretteki düzenlemelerden, 
lojistik maliyete etki eden unsurlara, taşıma 

kooperatiflerindeki tekelleşmeden GET-APP 
uygulamalarına varıncaya kadar pek çok 
konuya raporumuzda yer verdik. Gümrük 
idarelerince son dönemlerde düzenlenen ek 
tahakkuk ve ceza kararlarının, hem firmala-
ra hem de Gümrük Müşavirlerine kesilmesi-
ne ilişkin eleştirilerimize de yer verdiğimiz 
görüşmemizde, Bakanlığın pandemi süre-
cindeki uygulamalarındaki olumlu buldu-
ğumuz yönlerine de değindik.” 

Yusen İnci Lojistik 
YYS Belgesini aldı

Sertrans, Ege bölge ofisini açtıSertrans, Ege bölge ofisini açtı

DFDS PATRAS-TRIESTE SEFERLERINE BAŞLADI

DFDS Akdeniz İş Birimi, yeni ya-
pılanmayla sadece Avrupa içerisinde 
olmak üzere Patras-Trieste seferlerine 
başladı. DFDS Akdeniz İş Birimi’nin 
2018 yılından beri Trieste - Patras 
arasında uğraklı seferler ile hizmet 
veren Yunanistan hattı, ayrı bir hizmet 
ve açılan yeni hata özel bir gemi ile 
seferlerini sürdürecek. DFDS Akdeniz 
İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann yeni 
hizmetleri hakkında “DFDS Akdeniz 
İş Birimi’nin mevcut ağındaki yüksek 
kaliteli hizmet yelpazesine bir hizmet 
daha eklediğimizi duyurmaktan bü-

yük mutluluk duyuyoruz” dedi. DFDS 
Akdeniz İş Birimi’nin mevcut piyasa 
ihtiyaçlarını göz önüne alarak hayata 
geçirdiği seferler İtalya – Yunanistan 
arası düzenli ve güvenilir hizmet su-
nacak. 2018 yılından itibaren ihracat 
yönünde Pendik kalkışı sonrası Patras 
uğraklı gerçekleştirilen Trieste seferleri 
gerçekleştiriliyordu. Aynı doğrultuda 
Trieste kalkışı sonrası Patras uğraklı 
olarak varış noktası Pendik oluyordu. 
DFDS Akdeniz İş Birimi yeni yapı-
lanmayla Patras-Trieste arası sadece 
Avrupa içerisindeki seferlerini başlattı.

İ
nci Holding ve Japon firması 
Yusen Lojistik iştiraki Yusen İnci 
Lojistik, Ticaret Bakanlığı tarafından 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü 

(YSS) belgesini almaya hak kazandı. 
Yusen İnci Lojistik, YYS sertifikası ile 
ticaret güvenilirliği, iş yapma biçimi, 
kontrol metotları onaylanan Türkiye’nin 
500 şirketinden biri oldu. Yusen İnci 
Lojistik Genel Müdürü Hakan Meriç, 
YYS belgesini Ticaret Bakanlığı İstanbul 
Bölge Müdürlüğü yetkililerinden teslim 
aldı. Hakan Meriç, yaptığı açıklamada 
“Dünyada en çok tercih edilen lojistik 
firması olma yolunda emin adımlarla 
ilerliyoruz. AEO Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Statüsü sertifikası ile Ticaret 
Bakanlığı tarafından, güvenirliliği, iş 
yapma biçimleri, kontrol metodları 
onaylanmış firmayız ve aynı zamanda 
müşterilerimize de zamantasarrufu ile 
verimlilik artışı sağlayacağız. Bunun yanı 
sıra müşterilerimizin global ticarette işlerini 
de kolaylaştıracağız” dedi.

DIŞYÖNDER, COVID-19 Raporu’nu bakanlığa sundu
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G
ıda ve hijyen 
ürünü ihraç 
eden firmalar 
pandemi döne-

minde iç pazara yönelince 
lojistik sektöründe yurt içi 
taşımalar zirveye ulaştı. 
Bu süreçte yurt içi taşıma-
cılığın daha fazla önem 
kazandığına dikkat çeken 
Fevzi Gandur Logistics’in 
Yurt İçi Lojistik Genel 
Müdürü Devlet Kudat, 
artan iç talebe karşı stok 
yönetimi ve dağıtım 
planlamaların daha etkin 
yapılması gerektiğini 
belirtti. Müşteriye ve artan 
talebe karşı, sürekli hazır ve esnek durumda 
olunması gerektiğini dile getiren Kudat, “Sıfır 
stok mantığıyla hareket etmek her zaman 
faydalı olmayabiliyor. Bunun en net örneğini, 
koronavirüs sürecinde yaşadık. İç talepte 
yaşanan talep artışı stok yönetimini doğru 
yapamayan firmaları zor durumda bıraktı. 
Bu talebe hızlı cevap verebilme adına doğru 

planlama ve optimizasyon ile 
rafta sürekli ürün bulunması 
oldukça önem arz ediyor” 
ifadelerini kullandı. Yurt içi 
dağıtım hizmetlerinin, ulus-
lararası taşımalara göre farklı 
parametrelerinin bulunduğu-
nun altını çizen Kudat, “Şe-
hirlerarası taşımacılıkta anlık 
veri-bilgi akışı ve yol durumu 
oldukça önemli. Özellikle bü-
yük şehirlerde yapılan dağı-
tımlarda, trafik yoğunluğuna 
göre hareket etmeniz ve yol 
durumunu önceden bilmeniz 
gerekiyor. Aksi takdirde saat-
lerce trafik yoğunluğu içinde 
kalabilirsiniz ve bu durum 

ürünlerin tedarik akışını ve teslimatını olum-
suz etkileyebilir” değerlendirmesinde bulun-
du. Fevzi Gandur Logistics olarak pandemi 
süreci boyunca hizmet verdikleri müşterileri-
nin ürünlerini Türkiye’nin 81 iline ulaştırmaya 
devam ettiklerini aktaran Kudat, bu alandaki 
yatırım ve etkinliklerini artırmak istediklerini 
de sözlerine ekledi.

AUSTRIAN POST ARAS KARGO’DAKI PAYINI %80’E YÜKSELTTI

P
andemi süreci, insanların sos-
yal yaşamlarında olduğu gibi 
tüketim alışkanlıklarında da 
değişime neden oldu. Daha 

pratik olduğu düşüncesiyle, evlerde 
dondurulmuş ve hazır gıdaların kulla-
nımı artış gösterdi. Bu durum lojistik 
sektöründe de farklı bir hareketliliğe 
sebep oldu. Soğuk zincir taşımacılığı 
yapan lojistik şirketlerinin ısı kontrollü 
araçlarına olan talep en üst seviyeye 
ulaştı. Intermax Logistics’in Yönetim 
Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, her yıl yaz 
döneminde ısı kontrollü araç talebinin 
arttığını ancak bu yıl talebin daha fazla 
olduğunu söyledi. “Özellikle tüm dün-
yada yeme-içmenin evde daha fazla ol-
maya başlaması, çalışan kişilerin yemek 
hazırlamaya daha az zaman harcamak 
istemesi gibi etkenler ile dondurulmuş 
ürünlere, hazır yemeklere, konserve gibi 
ürünlere talebi arttırdı. Dolayısıyla bu 
alandaki ihracat ve taşımalar da arttı. 
Intermax Logistics olarak hâlihazırda 
yaptığımız soğuk zincir taşımalarımızın 
yoğunluğu da bunu işaret ediyor” ifa-
delerini kullandı. Dondurulmuş ürün 
üreten firmaların ihracatının yıl sonuna 
kadar artış gösterebileceğine dikkat 
çeken Çelikel, yurt içindeki taleplerin de 
ciddi oranda arttığını belirtti. 

O
rtadoğu Lojistik, Turkish 
Cargo’nun, Atatürk – İstanbul 
Havalimanı kargo terminalleri 
arası transfer çalışmalarına hız 

kesmeden devam ediyor. Nisan 2019 itiba-

rıyla çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız 
sürdüren Ortadoğu Lojistik, bu süre zarfın-
da toplam 30 bin sefer gerçekleştirdi. 500 bin 
ton yükün taşındığı operasyonda, dünya 
çevresinde 41 tura eş değer olan 1 milyon 
650 bin km yol kat edildi. Kuru yüklerin 
yanı sıra soğuk zincir, canlı hayvan, tehli-
keli yük, radyoaktif yükler gibi her türlü 
malzemenin taşımasına yönelik kapasite ve 
altyapı oluşturduklarını vurgulayan Ortado-
ğu Lojistik Yöneticisi Ferhan Bay, “Üstlendi-
ğimiz görev, sadece bir taşıma operasyonu 
değil, iki havalimanı arasındaki lojistik 
akışın ortasında yer alan kara transferlerinin 
güvenli ve global taşıma kriterlerine uygun 
olarak, transit kargoların sorunsuz aktarıl-
masıydı. Bu doğrultuda çalışmalarımızı, 
bayrak taşıyıcı milli hava kargo markası 
Turkish Cargo ile sorunsuz bir şekilde sür-
dürdük ve operasyonda büyük bir başarı 
elde ettik” dedi. 

Aras Kargo’nun, 2013 yılından bu yana yüzde 25 hissesine sahip 
olan Austrian Post ile hisse payının artırılması yönünde mutabaka-
ta varıldı. Austrian Post’un hissesini yüzde 80’e çıkartan satış, 25 
Ağustos’ta resmi olarak tamamlandı. Buna göre; Baran Aras, Aras 
Kargo’da yüzde 20 hisseye sahip olmaya devam ederek Yönetim 
Kurulu’nda görev yapacak. Austrian Post İcra Kurulu Başkanı Georg 
Pölzl, “Aras Kargo ile 2013 yılında başladığımız birlikteliğimizin, o 
zaman da mutabık kaldığımız üzere bugün 
hisse artışı ile sonuçlanmasından dolayı 
mutluluk duyuyorum. Türkiye; çekici, dina-
mik, güçlü ve büyüyen bir pazar. Türkiye’nin 
potansiyeline inanıyor ve yatırımlarımıza 

devam etmek istiyoruz. Aras Kargo’da hissemizin artması, seçkin 
pazarlarda büyümeye yönelik stratejimizin kararlı uygulamasının bir 
sonucudur” dedi.  Austrian Post’un Parsel ve Lojistik Bölümünden 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Peter Umundum ise, yıllık yatırım 
hedeflerini milyon TL bazında üç hane üzerinde planladıklarını 
açıkladı. Baran Aras da,  “Avusturyalı ortağımızla bir süredir devam 
eden hukuki sürecin sonunda uzlaşma yoluyla yeni ortaklık yapı-

sında anlaşma sağladık. Yeni oluşumumuz tüm 
paydaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun. 14 bin 
kişiye ulaşan insan kaynağı gücümüzden ve yeni 
yapılanmamızdan aldığımız güçle yolumuza hız 
kesmeden devam edeceğiz.” dedi.

Yurt içi taşımalarına talep arttı!

Ortadoğu Lojistik, 500 bin ton yük taşıdı

Soğuk zincir 
taşımacılığı 
rekora koşuyor 
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DKV mobil ödeme dönemini başlattı 

ARKAS LOJISTIK FINANSAL SÜREÇLERINI DIJITALLEŞTIRDI 

Gümrüklü antrepo 
işletmecileri 
dernekleşti 

S
abay Lojistik, son 
dönemde önem kazanan 
e-ticaret ve mikro 
ihracat taşımacılığına 

yeni bir soluk getirmek için 
SBYExpress birimini hayata 
geçirdi. Firma ilk 5 içinde yer 
almayı hedefliyor. SBYExpress 
ailesine 2019 yılında katılan ve 
kurduğu güçlü, tecrübeli ekibi 
ile kısa sürede günlük 1000-1500 
adetlik gönderi rakamlarını 
yakalayan SBYExress CEO’su Savaş Yaşar, 
“Tüm ülkelere noktadan noktaya gönderi 
hizmeti sunarken başta Almanya olmak üzere 
tüm Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
Bölgesi, Rusya, İsrail ve Azerbeycan’da kendi 
operasyonel ağımız ve güçlü partnerlerimiz 

ile kapıdan kapıya hizmet 
veriyoruz” dedi. Pandemi 
sürecini iyi yönettiklerini ve 
operasyonlarına ara vermeden 
devam ettiklerini belirten Savaş 
Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Artan maliyetlere rağmen servis 
kalitemizi artırarak rekabetçi 
fiyatlar ile iş ortaklarımızın 
yanında olduk. Hedefimiz 
yakaladığımız ivmeyi artırarak 
ilk 5’in içerisinde yer almak. 

E-ticaret alanında başlangıç yapmak isteyen 
müşterilerimize sadece lojistik hizmeti değil 
ödeme sistemleri, pazar yeri entegrasyonları 
ve hedef ülkelerde lokal çözümler gibi 
konularda da danışmanlık yapıyor ve çözüm 
önerileri sunuyoruz.”

DD
KV dijitalleşme yönünde önemli bir KV dijitalleşme yönünde önemli bir 
yatırım yaparak “Bağlantılı Yakıt yatırım yaparak “Bağlantılı Yakıt 
Ödeme” teknolojisinin sahibi PACE Ödeme” teknolojisinin sahibi PACE 
şirketinin hissedarı oldu. Şirketin şirketinin hissedarı oldu. Şirketin 

ana ürünü olan “Bağlantılı Yakıt Ödeme” ana ürünü olan “Bağlantılı Yakıt Ödeme” 
sayesinde sürücüler yakıt ödemelerini benzin sayesinde sürücüler yakıt ödemelerini benzin 
istasyonlarında doğrudan akıllı telefonlarından istasyonlarında doğrudan akıllı telefonlarından 
yapabiliyorlar. Böylece kasa kuyruklarında yapabiliyorlar. Böylece kasa kuyruklarında 
beklemeleri gerekmiyor ve e-makbuzları tele-beklemeleri gerekmiyor ve e-makbuzları tele-
fonlarına geliyor. Temassız ödeme fonksiyonu fonlarına geliyor. Temassız ödeme fonksiyonu 
gereksiz sosyal temasları da azaltarak korona-gereksiz sosyal temasları da azaltarak korona-
virüs pandemisi döneminde enfeksiyon riskini virüs pandemisi döneminde enfeksiyon riskini 
düşürüyor. Yakıt şirketleri ise bu platformu kul-düşürüyor. Yakıt şirketleri ise bu platformu kul-
lanarak müşterilerine araç yıkama gibi ihtiyaç lanarak müşterilerine araç yıkama gibi ihtiyaç 
duydukları farklı hizmetleri de sunabiliyorlar. duydukları farklı hizmetleri de sunabiliyorlar. 
Yapılan yatırımla ilgili olarak DKV Euro Service Yapılan yatırımla ilgili olarak DKV Euro Service 

CEO’su Marco van Kalleveen şunları söyledi: CEO’su Marco van Kalleveen şunları söyledi: 
“PACE’den hisse alarak dijitalleşme alanımızı “PACE’den hisse alarak dijitalleşme alanımızı 
genişletiyoruz. Bağlantılı Araç Hizmetleri tek-genişletiyoruz. Bağlantılı Araç Hizmetleri tek-
nolojilerinde önde gelen bir hizmet sunucuyla nolojilerinde önde gelen bir hizmet sunucuyla 
yaptığımız stratejik ittifak, yakıt endüstrisinde yaptığımız stratejik ittifak, yakıt endüstrisinde 
hızla gelişen dijitalleşme sürecimizi müşterileri-hızla gelişen dijitalleşme sürecimizi müşterileri-
miz ve iş ortaklarımızla birlikte başarıyla şekil-miz ve iş ortaklarımızla birlikte başarıyla şekil-
lendirmemize yardımcı olacak.”  PACE Genel lendirmemize yardımcı olacak.”  PACE Genel 
Müdürü Dr. Martin Kern ise, “DKV ile gerçek-Müdürü Dr. Martin Kern ise, “DKV ile gerçek-
leştirdiğimiz bu ortaklık son birkaç yılda bağ-leştirdiğimiz bu ortaklık son birkaç yılda bağ-
lantılı yakıt ödeme platformunu geliştirirken lantılı yakıt ödeme platformunu geliştirirken 
doğru adımlar atmış olduğumuzu gösteriyor. doğru adımlar atmış olduğumuzu gösteriyor. 
Avrupa’nın pazar lideriyle bu yenilikçi alanda Avrupa’nın pazar lideriyle bu yenilikçi alanda 
iş birliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. DKV iş birliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. DKV 
ile birlikte mobil ödemede lider bir platform ile birlikte mobil ödemede lider bir platform 
oluşturacağız” dedi.oluşturacağız” dedi.

G
ümrüklü antrepo işletmecilerini 
tek çatı altında bir araya 
getirecek Gümrüklü Antrepo 
İşletmeciler Derneği (GAİD) 

iki ay süren çalıştayların ardından 
27 Temmuz’da faaliyetlerine başladı. 
GAİD’in Kurucu Başkanlığına lojistik 
sektörünün deneyimli isimlerinden Ekol 
Lojistik Filo Yönetim Kurulu Başkanı 
Cavit Değirmenci getirildi. Değirmenci’nin 
başkanlığında GAİD; kamunun yaptığı 
sektörel faaliyetlerde kurumlarla 
birlikte hareket ederek şeffaf, güvenilir 
ve sürdürülebilir çalışmalar yapmayı, 
kamu- özel sektör iş birliğinde öncü 
sektör örgütü olmayı hedefliyor. GAİD, 
lojistiğin bir parçası olan gümrükleme ve 
depolama işlemlerinin gerçekleştirildiği 
gümrüklü antrepo sektörünün sesini 
daha yüksek duyurabilmesi ve alınan 
kararlarda söz sahibi olunabilmesi için 
çalışmalar yürütecek.  Kamu kurumları 
ile istişare toplantılarına başlayan GAİD,  
önce Ticaret Bakanlığı sonra da Uludağ 
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 
yetkilileri ile bir araya geldi. Toplantılarda 
sektörün sorunları konuşuldu. 

Arkas Lojistik, tedarikçilerinden ve müşterilerinden kuruma 
iletilen faturaların sistem giriş süreçlerini hızlandırmak, ilgili süreci 
tek merkezde toplayıp takibini yapmak ve insan hatasını en aza 
indirmek amacıyla Azure Form Recognizer çözümünü kullanmaya 
başladı. Microsoft’un Cognitive Service’leri dâhilinde görsel sınıflan-
dırma ve otomatik form doldurma yöntemlerini kullanarak, dijital 
dönüşüm yolculuğunda güvenli adımlarla ilerleyen Arkas Lojistik, 
bu atılımla finansal iş süreçlerini dijitalleştirip hız kazandı. Bu çözüm 
sayesinde verilerin daha hızlı ve doğru olarak sisteme girilmesini 
sağladıklarını belirten Arkas Lojistik Bilgi Sistemleri ve Dijital Dönü-
şüm Koordinatörü Volkan Karaboğa, “Arkas ve Microsoft ekibi tek 
bir takım gibi büyük bir uyumla çalıştı. Bunun yanında özellikle ön 
hizmet bedelinin olmayışı, maliyet avantajı ve Microsoft güvence-
sinde bir hizmet olması, Azure Form Recognizer çözümünü tercih 
etmemizde etkili oldu. Sistem kolayca ve hızla kurulduktan sonra 

manuel olarak metin girişi ve buna bağlı hatalar tamamen ortadan 
kalktı. Hem zamandan hem de iş yükünden tasarruf ettik. Kullandı-
ğımız diğer platformlarla da uyumlu çalışmasını sağladık. Muhasebe 
alanında büyük çabalar sarf ettiğimiz ve uzun vakitler harcadığımız 
bir alanı dijitalleştirdik. Bu sayede diğer finansal işlerimize daha 
etkin odaklanıyoruz” dedi.

SBYExpress’in hedefi ilk 5



UZUN YOLDA KONFORLU SÜRÜŞ 
Kabinde karbon rengi kumanda paneli, siyah deri döşemeler, gri tavan 
kaplama, özelleştirilebilir radyatör ızgarası ve iç-dış dikiz aynalar, sadece 
geliştirilmiş ayrıntılar... Euro 6 Step D motor ve uyarlanabilir Eco Hız 
Kontrol sistemi ile donatılan T High  2020 çekiciler, uzun yolda maksimum 
sürüş konforu sunuyor.

ZİRVEDE
SÜRÜŞ KONFORU

renault-trucks.com.tr

RENAULT TRUCKS
T HIGH 2020
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Hollanda limanları 
blcokchain ile bağlanıyor  

Moody’s: COVID-19 
tedarik zincirine 
biçim değiştirtecek

çCovid-19 aşısını dağıtmak için 
8 bin uçağa ihtiyaç duyulacak 

K
üresel ilaç firmaları Covid-19 aşı denemelerini tamam-
lamaya çalışırken, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği 
(IATA) Genel Müdürü Alexandre de Juniac aşısının 
dünyadaki 7,8 milyar insana ulaştırılması için Boeing 

747 büyüklüğünde 8 bin uçağa ihtiyaç duyulacağına dikkat çekti. 
“Covid-19 aşılarını güvenli bir şekilde sunmak, küresel hava kargo 
endüstrisi için yüzyılın misyonu olacak” sözleri ile konunun öne-
mine dikkat çeken Juniac, çalışmaların acilen başlaması gerektiğini 
söyledi.

“Hükümetleri lojistik zinciri boyunca işbirliğini kolaylaş-
tırmada liderlik etmeye çağırıyoruz, böylece tesisler, güvenlik 
düzenlemeleri ve sınır işlemleri önümüzdeki devasa ve karmaşık 
göreve hazır olabilir” diyen Juniac, hava kargo endüstrisinin uzun 
süredir aşı dağıtımında önemli bir rol oynadığına işaret etti. Juniac, 
Covid-19 aşılarının hızlı ve verimli taşınması anlamında zamanla-
maya ve ısıya duyarlı sistemlere sahip olduğunu da belirtti.

IATA Genel Müdürü Alexandre de Juniac, Covid-19 aşısının ta-
şınması ile ilgili en önemli endişelerinden birinin, yeterince eğitim-
li personelin yetiştirilmesi olduğunu, güvenlik tedbirlerinin de göz 
önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti. Juniac, aşıların çok 
değerli ürünler olacağını ve bu konuda yaşanması muhtemel hır-
sızlık ve kaçakçılık olaylarının öngörülmesi gereğine vurgu yaptı. 

Havacılık endüstrisinin salgın döneminde büyük maddi zarara 
uğradığının hatırlatan Juniac azalan talep nedeni ile birçok kargo 
uçağının uzun vadeli olarak depolara çekildiğine işaret etti. Juniac, 
aşıların taşınmasında büyük ihtiyaç duyulacak olan bu uçakların 
yeniden personel tedariği ve uçuş hazırlıklarının yapılması gerek-
tiğine de dikkat çekti.

Hollandalı lojistik çözümleri sağlayıcısı Portbase, blockchain tabanlı 
platform TradeLens ile entegrasyonunun ilk aşamasını başarıyla 
tamamladı. Birlikte, Amsterdam ve Rotterdam’daki limanlar için 
operasyonları ve temel süreçleri yönetecekler. Konuyla ilgili yapılan 

açıklamaya göre, hem Portbase hem de TradeLens, dijital bir liman altyapısı 
yönetim sistemi aracılığıyla küresel bir taşıyıcılar, limanlar ve terminaller eko-
sistemi oluşturmayı hedefliyor. Gelecekte tüm bunlar TradeLens’in blockchain 
altyapısı tarafından desteklenecek.

Portbase Genel Müdürü Iwan van der Wolf, blockchain’in şirketin operas-
yonlarını daha etkili bir şekilde organize etmek için nasıl kullanıldığını şöyle 
açıkladı: “Lojistik zincirindeki tüm oyuncuların, karşılıklı ilişkilerine bakıl-
maksızın verileri birbirleriyle kolayca, hızlı ve güvenli bir şekilde paylaşması-
na olanak tanıyarak dahil olan herkes için ticareti geliştirir. Portbase, Hollanda 
limanları aracılığıyla küresel ticaret için bir veri merkezi görevi görür ve 
Kuzeybatı Avrupa’daki bölgesel ağlara bağlantıyı kolaylaştırır.” TradeLens 
Küresel Yetkilileri Lideri Norbert Kouwenhoven ise bu seçilen yapının tek 
tıkla yükseltmeye imkan sağladığını ve ekosistemin kapsamı arttıkça kolayca 
genişletilebileceğini belirtti.

U
luslararası kredi derecelendirme ku-
ruluşu Moody’s, COVID-19 salgınının 
tedarik zinciri değişikliklerini hızlandı-
racağını belirterek, tedarik zincirlerinin 

daha sağlam, parçalı ve bölgesel odaklı hale gele-
ceğini bildirdi. Moody’s’ten yapılan açıklamada, 
COVID-19 salgınının küresel ticaret ilişkilerindeki 
temel değişiklikleri özellikle Asya’da hızlandıra-
cağı belirtildi. Tedarik zincirlerinin gücü artırarak 
arz güvenliğini sağlamanın maliyet ve verimlilik 
konularını geride bırakan bir hedef haline geleceği-
ne işaret edilen açıklamada, “Tedarik zincirlerinin 
daha sağlam, parçalı ve bölgesel odaklı hale gel-
mesi muhtemel” değerlendirmesinde bulunuldu. 
Açıklamada, şirketlerin güçlü tedarik zincirleri 
oluşturmak için hem çeşitlendirme hem de bölge-
selleşme stratejilerini kullanacakları ifade edildi. 
Çeşitlendirme stratejisinin tek bir tedarikçiye olan 
bağımlılığı azaltmayı hedeflediğinin aktarıldığı 
açıklamada, bölgeselleşmeyle ise üretimin iç paza-
ra yakın bir yere taşımasının amaçlandığı kayde-
dildi. Açıklamada, tedarik zinciri değişikliklerinin 
kapsamının sektöre göre değişim göstereceğine 
işaret edilerek, en büyük değişimlerin ilaç sektörü 
gibi büyük stratejik öneme sahip alanlarda olacağı 
belirtildi.



Covid-19 aşısını dağıtmak için 
8 bin uçağa ihtiyaç duyulacak 
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İHRACATIN BAROMETRESI9 

Ford Trucks kamyonları Romanya 
sokaklarını temizleyecek

Ford Trucks, Avrupalı belediyelerin ve 
toplu taşıma filolarının tercihi olmaya de-
vam ediyor. Ford Trucks, son olarak Doğu 
Avrupa’daki en önemli pazarlarından biri 
olan Romanya’da, atık toplama şirketi AVE 
Bihor’a 35 adet Ford Trucks çöp kamyonunu 
teslim etti. Belediye araçları segmentinde 
pazar lideri olan Ford Trucks, bu önemli 
teslimatın ardından %45,3 pazar payına 
ulaşarak liderliğini de pekiştirdi. Romanya 
pazarına ilk kez Mayıs 2017’de girdiklerini 
belirten Ford Trucks Doğu Avrupa & Balkan 
Ülkeleri Müdürü Koray Kuvvet, teslimatın 
ardından “Romanya gerek AB üyeliği ile hızla 
gelişen ekonomisi, gerekse de yoğun altyapı 
yatırımları ve sanayi üretiminin artışıyla 
büyüyen karayolu nakliye ihtiyacıyla odak 
pazarlarımızdan biri konumunda. Ford 
Trucks olarak, Romanya’da belediye araçları 
segmentinde üst üste üçüncü yıl pazar lideri 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıyı 
Romanya’daki distribütörümüz Cefin Trucks 
ile birlikte ürün kalitemiz, ürünlerimizin 
Avrupa pazarlarına olan uygunluğu, yüksek 
mühendislik yeteneğimiz, Ar-Ge gücümüz 
ve ileri teknolojilerimiz sayesinde elde et-
tik. Romanya’nın köklü firmalarından AVE 
Bihor ile iş birliği yapmaktan ve markamızı 
tercih etmelerinden dolayı çok mutluyuz, iş 
birliğimizin uzun soluklu olmasını diliyoruz” 
diye konuştu. Ford Trucks’ın Avrupa’daki en 
önemli pazarlarından biri olan Romanya’da, 
2018’den bugüne belediye araçları seg-
mentindeki satış liderliğiyle müşterilerine 
katma değer sunarak ilk tercih olmaya de-
vam ediyor. Ford Trucks distribütörü Cefin 
Trucks, 2017’de işbirliğinin ilk yılında%2,36 
olan pazar payını, 2018 yılında iki katına 
çıkararak %4,1 pazar payı ile segmentindeki 
güçlü rakiplerini geride bıraktı. 2019 yılının 
Kasım ayında 1.000’inci Ford Trucks aracını 
teslim eden Cefin Trucks, yıl sonunda %8 pa-
zar payına ulaştı ve belediye araçları ve inşaat 
segmentinde liderliğini sürdürüyor.

Zorlu Tekstil’den 
İngiltere’ye 5 milyon maske 

Zorlu Tekstil, Marks & Spencer ile 
gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında 
İngiltere’ye 5 milyon adet antibakteriyel 
yıkanabilir yüz maskesi ihraç edecek. 
Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya 
göre Zorlu Tekstil, uzun yıllardır yatırım 
yaptığı akıllı tekstil alanındaki bilgi ve te-
crübesiyle küresel perakende devlerinin 
inovatif iş ortağı olmaya ve ihracatta yeni 
nesil ürün portföyünü genişletmeye devam 
ediyor. Açıklamada, “Zorlu Grubu’nun 
‘Akıllı Hayat 2030’ vizyonu doğrultusunda, 
döngüsel ekonomi tabanlı inovasyona 
dayalı yeni nesil tekstillere uzun süredir 
yatırım yapan Zorlu Tekstil, sürdürül-
ebilir üretim yaklaşımı kapsamında 
İngiltere’nin dünyaca ünlü markası Marks 
& Spencer için 5 milyon adet antibakteri-
yel ve yıkanabilir özellikli maske üretimi 
gerçekleştirdi. Yüzde 100 pamuk olan 
ve antibakteriyel özelliğiyle hem yetişkinler 
hem de çocuklar için farklı renk ve desen-
lerde üretilen maskeler İngiltere pazarına 
sunulacak” ifadelerine yer verildi.

FLO, Kuzey Makedonya’daki ikinci 
mağazasını başkent Üsküp’teki Capitol 
Mall alışveriş merkezinde açtı. Kuzey 
Makedonya’nın kendileri için stratejik bir 
pazar olduğunu belirten FLO Mağazaları 
Yurt Dışı Operasyonlar Müdürü Fatih 
Fedai,  “Balkanlara girerken Balkanları 
tanımak için çok önemli. İlk mağazamızı 
Kalkandelen’de açtık bir ay önce, bu ik-
inci mağazamız. Çok hızlı iki açılış yaptık 
ve buradan beklentilerimiz çok yüksek” 
ifadelerini kullandı. FLO’nun 1960 yılında 
Türkiye’de kurulan bir firma olduğunu ve 
28 ülkede kendi 
mağazalarını 
başarıyla devam 
ettirdiğini ifade 
eden Fedai, 
“Makedon 
ve Türk halkı 
birbirine çok 
benzer, çok 
yakın halklar 
dolayısıyla 
buradan çok 
ümitliyiz, çok 
heyecanlıyız burada açtığımız için” 
şeklinde konuştu. Son yıllardaki mağaza 
açılışlarıyla birlikte ciddi bir büyüme 
gerçekleştirdiklerini ifade eden Fedai, 
“Bu yılın sonunda pandemi süreci de 
dikkate alınarak büyümeye yine devam 
edeceğiz. Yılsonuna doğru inşallah 
Balkanlar’da üçüncü mağazamızı da 
Sırbistan’da Belgrad’ta BEO Mall’da 
açacağız. Mutluyuz, gururluyuz. Gelen 
tepkiler de bizi çok heyecanlandırıyor, çok 
sevindiriyor. Umarım Makedon halkı ile 
birlikte bütünleşip daha iyi yerlere geliriz 
diye düşünüyorum” değerlendirmesinde 
bulundu.

TEKSTİL AYAKKABI OTOMOTİV 

FLO, Kuzey Makedonya’da 
ikinci mağazasını açtı
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M
art ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal 
hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda 
olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle dünya 
ekonomilerinde yaşanan daralmanın etkilerinin Haziran 

ayından itibaren ortadan kalkmaya başladığı görülmektedir.
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre; 

2020 yılı Ağustos ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 
yüzde 5,74 oranında azalarak 12 milyar 463 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Aynı ayda ithalatımız ise bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 20,6 artışla 18 milyar 776 milyon dolar 
olmuştur. Bunun yanı sıra dış ticaret hacmimiz yüzde 8,52 artarak 
31 milyar 239 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı ise yüzde 66,4 olmuştur.

Dünya ekonomisini etkisi altına alan koronavirüs salgını tabii 
ki, lojistik sektöründe de fazlasıyla etkili oldu. Mart-Nisan-Mayıs 
aylarına dönecek olursak, Türkiye’nin dış ticaretinde iki önemli 
bölge olan AB ülkeleri ve Ortadoğu-Orta Asya ülkelerinde 
kısıtlamalara maruz kaldık, taşıma faaliyetleri durma noktasına 
geldi, şoförlerimize karantina uygulandı. Karayolunda 15 Haziran 
itibarıyla yük sayısı ve iş hacimlerinde yükselişler başladı. Temmuz ve 
Ağustos aylarında ise durum beklenen düzeyden iyi geçti. Ancak 
ithalat yüklemelerinde ithal malzemelere getirilen ek vergiler ve 
kur değişimlerinden kaynaklı sorunlar yaşanmaya devam ediyor. 
Bu durum da ithalat dönüşlerinin fiyat ve hacim olarak düşüş 
yaşamasına sebep olmaktadır.

Havayolunda ise getirilen kısıtlamalar ve yasaklamalar nedeniyle 
pek çok yolcu uçağı sefer iptali söz konusu oldu, ancak kargo 
uçağı seferleri yapılmaya devam etti. Normalleşme adımlarının 
atıldığı bugünlerde yolcu uçakları devreye girdi, ancak yeni bagaj 
uygulamaları nedeniyle kapasite sorunu tam olarak çözülebilmiş 
değil. Bunun yanı sıra ithalat ihracat dengesizliği sebebiyle havayolu 
taşımacılığı maliyetlerinde bir azalma beklemiyoruz. Ülkemizden 
çıkış var, ancak gelen mal olmayınca bu durum havayolu 
taşımacılığının birim maliyetlerinin düşmesini engelliyor.

Denizyolu Taşımacılığı bu kriz ortamından diğer taşıma modlarına 
nispeten daha az etkilenip daha çabuk toparlanan taşıma modu 
oldu. Uğrak iptalleri azaldı, navlunlardaki artış kontrol altına alındı. 
Koronavirüs süreci sonrasında ekipman sorunu yaşamayan, tam 
kapasite ile taşıma yapan ve uğrak iptalleri neredeyse yok denecek 
kadar azalan denizyolu taşımacılığının, yılı durağan bir şekilde 
tamamlaması hedefleniyor.

Pandemi döneminde hava, kara, denizyolunda yaşanan 
operasyonel sıkıntıları demiryolu taşıma alternatifini kullanarak 
bertaraf etmeye çalıştık. Demiryolu taşımacılığı kriz dönemlerinde 
her zaman kurtarıcımız olmuştur: Üzerine bir de böyle gelişmeler 
yaşandıkça kesintisiz Marmaray taşımacılığının sektörümüze rahat 

bir nefes aldıracağını düşünüyoruz. Bu süreçte iyi bir alternatif 
olan demiryolu taşımacılığında yeni rotalar da oluşturuldu. Hatta 
pandemi günlerinde sevindirici bir gelişme de yaşandı. 8 Mayıs 
2020 tarihinde ham madde taşıyan yük treni Marmaray’dan 
geçiş yaptı. İlk yurtiçi treni Gaziantep’ten çıkış yaptı ve Çorlu’ya 
ulaştı. Bin 200 ton ağırlığındaki yükün 16 vagonda 32 konteyner 
içinde yapılmasının en olumlu yanı ise taşımanın kesintisiz yapılmış 
olmasıydı.

Bildiğiniz üzere Kasım ayında Çin’den Avrupa’ya giden ilk 
yük treni İstanbul’dan geçmişti. Bu gelişme için de duyduğumuz 
heyecanı sizinle paylaşmış, bu konuyu değerlendirmiştik. Kasım 
ayı sonrasında ilk yurtiçi geçişin de kesintisiz olarak tamamlanması 
son derece önemli bir gelişmedir. Bu dönemde sıkça söz ettiğimiz 
e-ticaret, dijital uygulamalar, evrakta otomasyon konularına 
da değinmek gerekiyor. Pandemi dönemi öncesinde tercihen 
uygulanan sistemler pandemi dönemi ile birlikte tercihten çok 
zorunluluk olarak önümüze çıktı. Bu sektörde kalıcı olmak isteyen 
her firma gelecek dönem stratejilerine dijital uygulamaları eklemek 
durumunda olduklarının farkına vardılar.

Yaşanan salgın krizi; yeni iş yapma biçimlerinin geliştirilmesi, 
temassız ve dijital uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğini 
net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu nedenle lojistik ve 
taşımacılık süreçlerinde daha gelişmiş dijitalleşme ve otomasyon 
uygulamaları geliştiren kurumlar birkaç adım öne çıkacaktır. 
“Yeni normal”in konuşulduğu bir dönemde ülkemiz birçok fırsatı 
değerlendirebilecek altyapıya sahiptir ve bu noktada üzerimize 
düşen doğru kurgulanmış dijital sistemleri kamu idaresi ve özel 
sektör iş birliği ile hayata geçirerek uygulamaya almaktır. Küresel 
tedarik zincirinde Türkiye’nin Uzakdoğu ülkelerine alternatif bir ülke 
konumuna gelmesi mümkün olacaktır. Bu süreçte gerek uluslararası 
gerekse ulusal mevzuatta geliştirilmesi gereken birçok alan vardır. 
Gümrük Birliği Anlaşması’nın yenilenmesi, uluslararası karayolu 
taşımacılığında kota ve vize sorunlarının aşılması, ülkemizde transit 
taşımacılığın geliştirilmesi, demiryolu ve intermodal taşımacılığın 
özendirilmesi vb. gibi UTİKAD’ın pek çok platformda öncelikle ülke 
çıkarlarını gözeterek dile getirdiği konular mevcuttur. Ancak tüm 
modlarda kamu idaresi ve özel sektörün lojistik süreçlere ilişkin 
evrak ve bilgi alışverişinin dijitalleştirilmesi projesi sektörün her 
alanına hız, verimlilik, güvenlik ve maliyet avantajı getirebilecek, 
ülkemizi küresel tedarik zincirinin “yeni normal”inde önemli 
noktalara taşıyabilecektir. Derneğimiz evrak teslim süreçlerinde 
fiziksel teması azaltmak ve dijitalizasyonu iş yapış biçimlerimize 
adapte etmek üzere tüm taşıma modları için “İş akış şemaları 
ve evrak otomasyonu” konularında bir proje hazırlığındadır. Bu 
projedeki hedefimiz; teması azaltmak, insan gücünü daha verimli 
kullanmak ve gelişmiş sistemlere adapte olunmasını sağlamaktır.

PerspektifLojistikEMRE ELDENER

DİJİTALLEŞME ARTIK 
TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK
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ALİ ERCAN GÜLEÇ

T
üm dünyayı etkisi altına alan Covid19 
salgını ve akabinde ortaya çıkan 
pandemi sebebiyle karayolu taşımalarına 
ve insanların dolaşımına getirilen 

kısıtlamalar, ağırlıklı olarak tek moda dayanan 
lojistik sistemlerinin risklerini ortaya çıkartmıştır. 
Hem fiziki temasın diğer taşıma modlarına göre 
daha düşük olması, hem de bu dönemde karayolu 
sınır kapılarında oluşan uzun araç kuyrukları 
demiryolunun önemini bir kez daha kavratmış ve 
dolayısıyla demiryolu taşımacılığına talebi arttırmıştır. 
Gerek yurtiçi, gerekse uluslararası taşımalarda 
kesintisiz ve sürekliliğin sağlanması açısından, 
diğer taşıma modlarına göre taşıma riski en az olan 
demiryolu taşımacılığına ilginin önümüzdeki süreçte 
daha da artacağını öngörebiliriz.

Pandemi sürecinde, özellikle ithalat-ihracat 
taşımalarında limanlardan ve sınır kapılarından 
yapılan taşımalarda demiryolunun devreye girmesi 
yaşanan sıkıntıları bir nebze olsun rahatlatmıştır. 
Sınır kapılarının kapatılması ve karantina süreleri 
sebebiyle taşımalarda ortaya çıkan aksamalar 
özellikle İran ve BTK hattında demiryoluna 
talebi arttırmıştır. Aynı sebeplerden dolayı liman 
lojistiğinde meydana gelen aksamalar demiryolu 
bağlantısı olan limanlarda daha rahat aşılmıştır. 
Marmaray hattının yük trafiğine açılması ile birlikte 
kesintisiz bir demiryolu taşıması imkânı ortaya 
çıkmıştır. Avrupa’ya yapılan ihracat taşımalarının 
demiryolu ile yapılması neticesinde ortaya çıkacak 
fiyat avantajı, ihracatçımızın dünya ile rekabet etme 
gücünü arttıracaktır. 

Taşıma türleri arasında dengeli bir dağılıma 
sahip olan, ulaştırmayı ve hareketliliği sürdürülebilir 
kılan, taşıma türleri arasında geçişi kolaylaştıran 
bir ulaştırma ağı ekonominin düzgün bir şekilde 
ilerlemesini mümkün kılar. Altyapı sorunlarını 
çözememiş, modlar arası entegrasyonu 
sağlayamamış ulaşım sektörü ekonominin gelişimi 
için bir engeldir. Demiryolu hattının kesintisiz 
taşımalara imkan verecek yeterlilikte ve aktif 

olması, liman ve sanayi bölgelerine demiryolu 
bağlantılarının yapılması yabancı yatırımları da cazip 
hale getirecektir. 

Demiryolu taşımacılığına olan bu talep artışı 
demiryollarının hala çözüme kavuşturulmamış 
birçok problemini de tekrar göz önüne çıkartmıştır. 
Özellikle çeken-çekilen araç filosunun yenilenmesi, 
liman ve iltisak hattı bağlantılarının sağlanması, 
yeni yolların yapılması, hatlarda geometrik 
düzenlemelerin ve yenilemelerin yapılması, 
sinyalizasyon ve elektrifikasyon yatırımları öncelik 
taşımaktadır. Ancak yatırımlar kendi başına 
demiryollarında belirlenen hedefe ulaşmak için 
yeterli değildir. Demiryollarının küresel anlamda 
rekabet gerektiren yeni bir anlayış ve yapılanmaya 
ihtiyacı vardır. Kullanıcıların talepleri ile örtüşen, 
zamanı etkin kullanabilen, izlenebilir bir taşımacılık 
anlayışının geliştirilmesi belirlenen hedeflere 
ulaşmada yatırımlara destek olacaktır. 

Verimli taşımacılığın önemli unsuru, uzun 
mesafelerde taşınan yüklerin, çıkış ve varış 
noktalarında birleştirilmeleridir. Özellikle 
demiryolu taşımacılığı bunun için çok uygundur. 
Taşıma yapılacak güzergâhlarda oluşturulacak 
koridorlar güvenilir, hızlı, düşük işletim ve idari 
maliyetlere sahip olmaları nedeniyle cazip imkânlar 
sağlayacaktır. Yatırımların “Yük Öncelikli” 
planlanması, orta ve uzun vadeli demiryolu 
taşımaları da olmak üzere verimli, yenilikçi ve 
kombine taşımacılığın desteklenmesi önemli yararlar 
sağlayacaktır. İlave olarak demiryolu sektörünün 
rekabet gücünü ve taşımalardaki payını arttırmak 
için her türlü destek ve teşvik ivedilikle yapılmalıdır. 
Mevcut demiryolu ağının geometrik ve fiziki 
standartlarının düşük olması ve tek hat işletmeciliği 
maalesef modern demiryolu işletmeciliği yapılması 
önündeki büyük engellerden biridir.

Demiryolunda verimliliğin sağlanması, ülkemizin 
uluslararası rekabetinde önemli bir gelişme 
sağlayacaktır.   



ÜZERİNİZDEN BÜYÜK BİR YÜK ALIYORUZ

Depolama ve stok yönetimi konusunda alternatif çözümler 
sunmak, operasyonda kusursuzluk ve verimlilik ilkelerini 
deneyimlemeniz için var gücümüzle çalışıyoruz.

@4klojistik @4klojistik @4klojistik @4klojistik

www.4klojistik.com.tr

info@4klojistik.com.tr
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T
CDD Taşımacılık AŞ Genel 
Müdürü Kamuran Yazıcı, son 
17 yılda öncelikli demiryolu 
politikalarının izlenmesi 

sonucunda Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’nın liderliğinde çok önemli 
demiryolu projelerinin birer birer 
hayata geçirildiğini söyledi. Öncelikle 
mevcut demiryolu ağının yenilenmesi, 
sinyalli ve elektrikli hale getirilerek 
hat kapasitesinin ve kabiliyetinin 
arttırılmasının sağlandığını ifade eden 
Yazıcı, ayrıca yolcu ve yük taşımacılığına 
imkan veren hızlı demiryolu 
projelerinin ülkenin dört bir köşesinde 
yürütüldüğünü, milli ve yerli demiryolu 

sanayinin geliştirilmesi için 
yatırımların devam ettiğini 
aktardı. 

Demiryolu yük taşımacılı-
ğında iltisak hatlarının önemli 
bir yere sahip olduğuna dik-
kat çeken Yazıcı, “Toplamda 
12.803 kilometrelik ulusal de-
miryolu ağında maden saha-
ları, fabrikalar, OSB’ler, liman 
ve iskeleler ile lojistik merkez-
lere bağlantı sağlayan 366 km 
uzunluğunda toplam 235 adet 
iltisak hattı bulunmaktadır. 
2019 yılında toplam taşımanın 
yaklaşık yüzde 40’ı olan 11,7 
milyon ton, 2020 yılının ilk 
7 ayında yapılan taşımanın 
yüzde 41’i olan 6,5 milyon ton 
yük bu iltisak hatlarına bağ-
lantı sağlanan merkezlerden 
gerçekleştirildi” dedi. 

2035’TE 43 MİLYON TON 
YÜK TAŞINACAK 

Yazıcı, bu süreç kapsamında demiryo-
lu işletmeciliğinde de çok önemli ilklerin 
hayata geçirildiğini vurguladı. Demiryolu 
taşımacılığının serbestleştirilmesi ile  
“demiryolu tren işletmecisi” olarak  
1 Ocak 2017 tarihinden itibaren sektörde 
yerini alan TCDD Taşımacılık AŞ Genel 
Müdürlüğü’nün, 2 ila18 bin kilometre 
arasında değişen destinasyonlarda faa-
liyetlerini sürdürdüğünü aktaran Yazıcı, 
“Taşınan yük miktarında görülen önemli 
orandaki artış, kaynakların daha etkin 
kullanımı ile taşıma sürelerinde ciddi 
şekilde kısalmalar sağlayan ve maliyet-
leri önemli oranda azaltan bu uygulama 
ile müşteri memnuniyeti artmakta, bu 
sayede demiryoluna talep artmaktadır. 
Bakanlığımızın liderliğinde yürütülen 
Türkiye’yi lojistik üs yapma hedefinde, 
demiryolu taşımacılığımız daha da önem 
kazanmaktadır. Bu hedef doğrultusunda 
Genel Müdürlüğümüzün 2023 yılı taşıma 
hedefi 30 milyon netton, 2035 yılı taşıma 
hedefi ise 42,8 milyon netton’dur” dedi.  

ULUSLARARASI TAŞIMALAR 
İVME KAZANDI

Kamuran Yazıcı, bu süreçte 
Türkiye’nin uluslararası yük taşımacılı-
ğında da önemli bir yol kat ettiğini söyle-
di. Blok tren uygulaması ile uluslararası 
demiryolu taşımacılığında büyük avantaj 
sağlandığını vurgulayan Yazıcı, “Dış 
ticaret hacmini geliştirmek ve özellikle 
uluslararası taşımalardaki demiryolu 
taşıma payını artırmak amacıyla değişik 
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GÜÇLENEREK GÜÇLENEREK 
ÇIKACAKÇIKACAK

Pandemiyle birlikte 
ortaya çıkan yeni dünya 
sisteminde demiryolu 
taşımacılığının hem ulusal 
hem de uluslararası 
boyutta gittikçe önem 
kazandığını vurgulayan 
TCDD Taşımacılık AŞ Genel 
Müdürü Kamuran Yazıcı, 
son 17 yılda bu alana 
ciddi yatırımlar yapan 
ve Tek Kuşak, Tek Yol 
Projesi’nin oluşturduğu 
koridorun merkezinde 
yer alan Türkiye’nin 
önümüzdeki süreçte başta 
lojistik olmak üzere birçok 
alanda önemli fırsatlar 
yakalayacağını söyledi. 
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ülkelerle yapılan anlaşmalar çerçevesin-
de; Avrupa ülkelerine, Orta Asya Türk 
Cumhuriyetlerine ve Ortadoğu ülkeleri-
ne tarifeli blok yük trenleri işletilmekte-
dir. Halen Türkiye’den Batı’da; Almanya, 
Fransa, Macaristan, Avusturya, Polonya, 
Bulgaristan, Romanya ve Slovakya’ya, 
Doğu’da; İran’a; Orta Asya’da Gürcis-
tan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, 
Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, 
Kazakistan ve Çin’e karşılıklı olarak blok 
trenler çalıştırılmaktadır. 2019 yılında 2,5 
milyon ton uluslararası yük taşınırken, 
2003 yılına göre uluslararası yük taşıma 
miktarında yüzde 49 artışa ulaşılması 
sektörümüz için başarının en somut gös-
tergesidir” diye konuştu. 

SERBESTLEŞMEYLE 
VERİMLİLİK ARTTI 

Demiryolu taşımacılığının serbestleş-
tirilmesinin sektöre ivme kazandırdığını 
ifade eden Kamuran Yazıcı, bunu rakam-
larla şöyle açıkladı: “2016 yılında 25,9 
milyon ton olan demiryolu yük taşımacı-
lığı pazarı, 2017 yılı Aralık ayında demir-
yolu taşımacılık sektörünün serbestleşti-
rilmesi ile tarihinin en yüksek rakamları-
na ulaşarak 2017 yılında 28,6 milyon ton, 
2018 yılında 31,7 milyon ton ve 2019 yılı 
sonunda 33,5 milyon tona çıktı. Serbest-
leşen demiryolu sektöründe 2019 yılında 
özel sektörün yük taşımacılık payı yüzde 
12,6 olarak gerçekleşti. Ayrıca, uygulanan 
esnek tarife uygulamaları ile mevcut 
kaynaklar kullanılarak 3 milyon ton fazla 
yük taşıması karayolundan demiryoluna 
çekildi. Blok tren uygulaması ile 2019 yı-
lında 29,3 milyon ton yük taşınarak, 2003 
yılına göre yük taşıma miktarında yüzde 

84 artış sağlandı.2020 yılının ilk 7 ayında 
Genel Müdürlüğümüz, 14 milyon tonu 
yurt içi, 2 milyon tonu uluslararası olmak 
üzere toplam 16 milyon ton yükün ulaş-
tırılmasını sağladı. Aynı dönemde özel 
demiryolu tren işletmecileri tarafından da 
2,4 milyon ton yük taşınırken, 2020 yılının 
ilk 7 ayında demiryolu yük taşımacılığı 
pazarı 18,4 milyon ton olarak gerçekleşti.” 

BTK YENİ BİR ÇIĞIR AÇTI 
Kamuran Yazıcı, 30 Ekim 2017 tarihin-

de işletmeye açılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) 
demiryolu hattı ile Çin ve Orta Asya’yı 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayan 
yeni bir koridor oluşturulduğunu söyle-
di. Başta Marmaray ve yük taşınmasına 
olanak veren hızlı demiryolu hatları inşası 
gibi tamamlayıcı yatırımların birer birer 
hayata geçirilmesiyle Çin’den Avrupa’ya 
kesintisiz tren işletmeciliği yapılmaya 
başlandığını aktaran Yazıcı, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Orta Koridor ve Bakü-
Tiflis-Kars (BTK)  demiryolu hattının 
etkin ve verimli işletilmesini sağlamak 
amacıyla Genel Müdürlüğümüz 15 Şubat 
2018 tarihinde Trans-Hazar Uluslararası 
Taşımacılık Güzergâhı Birliği’ne (TITR) 
üye oldu. Genel Müdürlüğümüzün de 
yönetiminde yer aldığı Trans-Hazar 
Uluslararası Taşımacılık Güzergâhı Bir-
liği, Hazar Denizi geçişli olarak yapılan 
demiryolu taşımalarının tarifeleri ve ku-
rallarını belirlemektedir. Hattın işletmeye 
açıldığı günden 01 Ağustos 2020 tarihine 
kadar toplam 547 tren ile 625 bin ton yük 
taşıması gerçekleştirilen BTK’da,  2020 yı-
lında 20.000 konteyner ve 500.000 ton yük 
taşıması beklenmektedir. BTK Demiryolu 
Hattı üzerinden Türkiye-Rusya (Türkiye-

Gürcistan-Azerbaycan-Rusya) demiryolu 
taşımaları ile yeni bir koridor oluşturul-
du. Bu Kuzey-Güney koridoru ile farklı 
destinasyonlar ve farklı ürün gruplarının 
taşınmasına imkan sağlanırken, reefer 
(frigofirik) konteynerlerle ülkemiz ile 
Rusya/Orta Asya Cumhuriyetleri ara-
sında yaş sebze ve meyve taşımacılığı, 
Rusya’dan ülkemize rulo sac, çelik (me-
tal), kütük demir ve kömür taşımaları 
gerçekleştirilmektedir.” 

MARMARAY İLE TRANSİT SÜRE 
VE MALİYET AVANTAJI 

Marmaray’ın BTK, Orta Koridor 
ile Asya-Avrupa arasındaki demiryolu 
bağlantısının en önemli halkalarından 
birisini oluşturduğunu ifade eden Ka-
muran Yazıcı, “Asya ile Avrupa kıtaları 
arasında kesintisiz demiryolu taşımacı-
lığına imkan sağlayan Marmaray’dan 
ilk uluslararası yük treninin geçmesi çok 
önemli bir milattır. Çin’in Xi’an şehrin-
den 42 adet high-cube konteyner yüklü 
vagondan oluşan blok konteyner yük 
treni, Çin-Türkiye parkurunu 12 günde 
ve Çin-Prag arasındaki toplam parkuru-
nu ise 18 günde tamamladı. Demir İpek 
Yolu üzerinden Kasım 2019’ da Çin’den 
Avrupa’ya giden ve Marmaray’ı kul-
lanarak Avrupa’ya ulaşan ilk yük treni 
olarak tarihe geçti. Marmaray yük taşı-
macılığına açılmasından sonra, 08 Mayıs 
2020 tarihinde, Gaziantep’ten Çorlu’ya 
plastik hammadde taşıyan yük treni, 
Marmaray’dan geçerek, Marmaray’ı 
kullanan ilk yurt içi yük treni oldu. 2020 
yılı ilk 8 ayı itibariyle Marmaray’dan yurt 
içi ve uluslararası olmak üzere toplam 
(giden+gelen) 205 adet yük treni geçiş 
yaparken, bu trenlerle toplam 162 bin ton 
yük taşıması gerçekleştirildi. Marmaray, 
trenlerin Asya’dan Avrupa’ya geçişinde 
süre ve maliyet olarak önemli avantaj 
sağlamaktadır. Derince-Tekirdağ feribotu 
aktarması ile yapılan taşımaların yerine 
kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlana-
rak ara elleçleme ve feribot maliyetleri 
ortadan kalktı. Bu şekilde hem süre ba-
zında hem de demiryolu taşıma maliyeti 
açısından rekabet edilebilir taşıma tarife-
leri oluştu” diye konuştu.  

YÜKTE ÇEŞİTLİLİK SAĞLANDI 
“İşletmeciliğimizde ilklerden birisi 

de farklı sektörlere temas edilmesi, des-
tinasyonların çeşitlendirilmesi ve uygun 
vagon üretimleri ile sunulan avantajlar 
neticesinde demiryollarıyla farklı tipte 
yüklerin taşınmasının da sağlanmasıdır” 
diyen Kamuran Yazıcı,  böylece demiryo-
luyla ağırlıklı olarak dökme yük, inşaat 
malzemeleri, madenler taşınmakta iken, 
özellikle uluslararası taşımalarda; kim-
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yasal ürünler, gıda maddeleri, temizlik 
ürünleri, demir-çelik ve ürünleri, tahıl, 
hububat, elektronik ürünler, beyaz eşya, 
otomotiv ürünleri, yaş sebze ve meyve 
gibi geniş bir yelpazeye ulaşıldığını söy-
ledi. 

Yazıcı, kombine taşımacılığa olanak 
sağlayan ve diğer taşıma modları ile 
işbirliğini amaçlayan konteyner taşıma-
cılığının geliştirilmesi için de tedbirler 
alındığını belirtti. Yerli ve milli olarak 
üretilen platform vagonlarının (Sgns, 
Sggmrs) Avrupa’ya ve BTK hattı üze-
rinden Orta Asya’ya yapılan konteyner 
taşımalarında kullanılmaya başlandığını 
aktaran Yazıcı, daha fazla yükün, daha 
kolay taşınmasını sağlayan bu vagonların 
yoğun talep gördüğünü ifade etti. 

TÜRKİYE OYUN 
KURUCU OLUYOR 

Sektör paydaşlarıyla işbirliğine 
büyük önem verdiklerini vurgulayan 
Kamuran Yazıcı, “Bu kapsamda, geçti-
ğimiz yıl Ankara’da ev sahipliğimizde; 
Türkiye, İran, Kazakistan, Özbekistan 
ve Türkmenistan demiryollarının katı-
lımıyla Orta Asya Zirvesi yapıldı. Tür-
kiye ve Orta Asya ülkeleri ile Çin H.C. 
arasında demiryolu yük taşımalarında 
İran üzerinden Orta Asya ülkelerine ve 
Çin H.C. uzanan Güney koridorunun 
da kullanılması konusunda işbirliğinin 
geliştirilmesine ve gerekli teknik, tarife 
vb. düzenlemelerin yapılmasına karar 
verildi. Tüm bu gelişmelerle demiryolu 
sektörü güçlenen bir Türkiye, bu alanda 
oyun kurucu olarak rol oynamakta ve 
bölgesindeki ülkelerle ekonomik, siyasi 
ve sosyal bağı güçlenirken örnek teşkil 
etmektedir” dedi. 

DEMİRYOLU TİCARETİN 
DEVAMLILIĞINI SAĞLADI 

Kamuran Yazıcı, pandemi dönemin-
de demiryolu yük taşımacılığı ile ticaretin 
devamlılığının sağlandığını, gelecek pers-
pektifinde çok daha güzel işbirliklerinin 
tohumlarının atıldığını söyledi. TCDD 
Taşımacılık olarak uluslararası demiryolu 
yük taşımacılığında temassız taşımacılık 
yaptıklarını belirten Yazıcı, vagonların 
düzenli olarak dezenfektasyonunu sağla-

mak üzere Kapıköy’de bir tesis kuruldu-
ğunu aktardı. Yazıcı, “İran transit geçişi-
nin kapatılması ile İran’ı transit geçecek 
Orta Asya yüklerinin, BTK hattına kayma 
olasılığına karşılık, BTK hattı üzerinden 
taşınan mevcut yüke ek günlük 3.500 ton 
yükün taşınabilmesi için çalışma başlatıl-
dı. Bu kapsamda, Gürcistan Ahılkelek’te-
ki aktarma kapasitesine ilave olarak Gür-
cistan sınır istasyonumuz Canbaz’a gelen 
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT-CIS) 
ülkeleri vagonlarındaki yüklerin Kuru-
luşumuza ait vagonlara aktarılması için 
hareketli (portal) vinç kuruldu. Uluslara-
rası demiryolu yük taşımacılığında insan 
temassız taşımacılık ve alınan hijyen 
tedbirleriyle Avrupa, Asya (BTK) ve İran 
yük taşımalarında 2020 yılı ilk 7 aylık 
döneminde geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 36 artarak 530 bin tona ulaştı” 
diye konuştu. 

ÇİN-İZMİT HATTINDAKİ 
TRANSİT SÜRE 
10 GÜNE DÜŞECEK

Pandemiyle birlikte ortaya çıkan yeni 
dünya sisteminde demiryolu taşımacı-
lığının hem ulusal hem de uluslararası 
boyutta gittikçe önem kazandığını vur-
gulayan Kamuran Yazıcı, sektörün gele-
ceğine ilişkin şunları aktardı: “Genel bir 
değerlendirme yapıldığında, pandemiyle 
birlikte ortaya çıkan yeni dünya siste-
minde demiryolu taşımacılığı hem ulusal 
hem de uluslararası boyutta gittikçe 
önem kazanmaktadır. Son 17 yıldır de-
miryoluna yapılan yatırımlarla demiryo-
lu sektörü gittikçe güçlenen bir Türkiye, 
bölgesindeki ekonomik ve sosyal etkile-
şimin de artmasını sağlamaktadır. Ülke-
mizin 2053 yılı ihracat hedefi ve başta Çin 
olmak üzere Çin ile Avrupa, Ortadoğu, 
Afrika arasındaki gittikçe gelişen ticaret 
hacmi, Orta Koridor olarak adlandırılan 
ülkemizden geçen uluslararası demiryo-
lu koridorunu daha da etkin hale getir-
mektedir. Bu kapsamda, Bakü-Tiflis-Kars 
ve Orta Koridor demiryollarında, Çin 
(Xi’an) – Türkiye (İzmit-Köseköy) gü-
zergahında haftada iki kez olmak üzere 
yılda 100 blok tren geçişi planlanmakta-
dır. Söz konusu blok geçiş tren sayısının 
yakın gelecekte artması beklenirken 

Çin’in Rusya üzerinden Avrupa’ya yap-
tığı demiryolu yük taşımacılığının yüzde 
30’unu Orta Koridor’a kaydırmayı plan-
lıyor. Böylece kuzey hat olarak belirtilen 
Çin-Rusya (Sibirya)- Belarus üzerinden 
yılda 5 bin 500 trenle yapılan taşımaların 
ilk etapta yılda 1000, daha sonra ise 1500 
seferinin Türkiye üzerinden ulaştırılmaya 
başlanması öngörülmektedir. BTK demir-
yolunun Marmaray ve Edirne-Kars Hızlı 
Tren Projesine entegre olmasıyla Türkiye 
ile Çin arasında demiryolu ile yük taşıma 
süresi, bir aydan 10 güne, Avrupa’nın 
en uç noktası için ise 15 güne düşecektir. 
Çin’in girişimleriyle başlatılan dünya 
genelinde 60’tan fazla ülkenin direkt ya 
da endirekt yer alacağı, 21 trilyon dolar-
lık hinterlandı ile dünya nüfusunun 4,5 
milyarını ve 900 milyar dolarlık bir yatırı-
mı kapsayan ‘Tek Kuşak, Tek Yol Projesi”, 
Çin’den Avrupa’ya kadar yaklaşık 14 bin 
kilometrelik bir koridoru oluşturmakta. 
Türkiye bu koridorun merkezinde yer 
almaktadır. Bu gelecekte ülkemize ve 
bölge ülkelerine sadece lojistik sektörün-
de değil, sanayiden turizme kadar birçok 
sektörlerde büyük fırsatlar sunmaktadır.”

22  22  www.utalojistik.com.trwww.utalojistik.com.tr

TÜRKİYE-İRAN HATTINDA HEDEF 1 MİLYON TON 

Uluslararası demiryolu yük taşımaları içerisinde İran 
taşımalarının artarak devam ettiğini belirten Kamuran Yazıcı, 
“İran ile 2019 yılında gerçekleşen toplam 352 bin ton yük 
taşıması, 2020 ilk 7 ayı itibariyle toplam 402 bin tona çıktı. 
İran ile olan demiryolu yük taşımalarımızı yıllık 1 milyon tona 

çıkarılması amacıyla İran demiryolları ile işbirliği içerisinde 
çalışmalarımız devam etmektedir. Yeni inşa edilen, mevcut 
kapasiteyi 5 kat artıran, 4.000 ton kapasiteli Van Gölü 
Feribotlarının devreye girmesi bu yöndeki taşıma kapasitemize 
önemli oranda katkı sağlamaktadır” dedi. 
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Yüksek kabini, geniş görüş hakimiyeti ve gelişmiş
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Pandemi sonrası yaşanan 
küresel dönüşümde 
Türkiye’nin önünde büyük 
fırsatlar olduğunu belirten 
UND Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu, 
lojistik sektörünün Türk 
ihracatçısıyla omuz  
omuza çalışmaya 
devam ederek, ihracatın 
itici gücü olmaya devam 
edeceğini söyledi. 

U
ND Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu, 2020 yılına 
damgasını vuran pandemi 
süreciyle birlikte dünyada arz 

zinciri, stratejik ürünler, güvenlik, ortak 
hareket etme, lojistik gibi kavramlar 
üzerinden küresel ticaretin işleyişinin 
yeniden tartışılmaya başlandığını 
söyledi. Pandemi sonrasında küresel 
düzeyde bir yandan daha korumacı 
yaklaşımlar ortaya çıkarken, bir yandan 
da yeni küreselleşme modellerinin 
devreye girdiğini belirten Nuhoğlu, 
sözlerini şöyle sürdü: 

“Koronavirüs salgını öncesindeki 
dünyanın çok sürdürülebilir olmadığını 
hep birlikte gördük. Ülkeler arasında 
ekonomi, ticaret, hukuk, sağlık, ulaşım, 
eğitim başta olmak üzere tüm alanlarda 
tam bir işbirliğinin olmaması nedeniyle; 
salgın tüm dünyayı etkilerken ülkeler 
farklı uygulamaları ve önlemleri devreye 
aldılar. Şimdi önümüzde yeni bir dönem 
var ve bu dönem büyük riskleri ve büyük 
fırsatları barındırmasıyla, ülkelerin gele-
ceği açısından belirleyici olacak. Ülkeler 
ve çok uluslu firmalar bu belirsizlik için-
de yeni uluslararası stratejilerini ortaya 
koymaya hazırlanmakta. Sürdürülebilir 

bir sistemi ortaya çıkarmak için farklı 
kaynaklardan beslenen ve kaynağa 
daha yakın olan üretim stratejileri öne 
çıkacaktır. Nitekim, en büyük ticaret 
ortağımız olan Avrupa Birliği, ticaret 
politikasını gözden geçirmek üzere 
Eylül ayında sona erecek kapsamlı bir 
istişare süreci başlatmış; tedarik zincir-
lerini çeşitlendirerek yakın pazarlara 
yönelmeyi planları arasına yerleştirmiş 
bulunuyor.” 

TÜRKİYE BU SÜREÇTEN 
KAZANÇLI ÇIKACAK 

Çetin Nuhoğlu, bu küresel dönü-
şümde en avantajlı ülkelerin başında 
Türkiye’nin geleceğini söyledi. “Önü-
müzde belki de hiç olmadığı kadar 
büyük fırsatlar var” diyen Nuhoğlu, 
şunları aktardı: “Türkiye’nin coğrafi 
konumu, lojistik altyapısı ve ağ bağ-
lantıları, aksamayan iç tedarik zinciri,  
üretim gücü ve becerisi, verimli insan 
kaynağı gibi daha birçok unsurla birlik-
te, eskisinden daha avantajlı konumda 
değerlendirildiği bir dönemdeyiz. Ül-
kelerin küresel tedarik zincirlerindeki 
kopan ilişkilerin çeşitli kritik noktala-
rında, Türkiye’nin konumlandırılması 

fırsatı, pandemi krizi sonrası dönemde 
ülkemizin tüm kesimleri tarafından 
çok iyi analiz edilip değerlendirilmesi 
gereken bir husus. Dünyada mevcut 
değerlendirmelere göre, tedarik zin-
cirinden yeni stratejik ortaklıklar ve 
arayışlar gündeme gelecektir. Türkiye 
olarak Orta Asya, Avrupa, Ortadoğu 
tedarik zinciri politikalarını yeniden 
değerlendirmeli ve uygun stratejileri 
geliştirmeliyiz.  Pandemiden sorumlu 
olarak görülen Çin’e karşı küresel 
mutabakat gün geçtikçe güçlenmekte, 
tazminat dışında bu ülkeye karşı ciddi 
yaptırımların olma ihtimali yüksek 
bir olasılık olarak görülmektedir. 
Dünyadaki toplam üretimin %40’ını 
yapmakta olan Çin’e nazaran birçok 
avantajı barındıran ülkemizin bu süreç-
ten kazançlı çıkacağına inanıyoruz, bu 
doğrultuda Hükümetimizin koymuş 
olduğu ihracat hedefleri doğrultusun-
da ihracatçılarımız ile omuz omuza 
çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin 
24 milyar dolar döviz getirisi ile en 
büyük hizmet ihracatçısı olan lojistik 
sektörümüz bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da ihracatımızın itici 
gücü olmaya devam edecektir.” 

Lojistik ihracatın

olmaya devam edecek 
ITICI GÜCÜ
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GELECEK SENARYOLARI 
OLUŞTURULMALI 

Bu süreçte tüm sektörlerin iç ve 
dış kaynaklı olarak birçok sıkıntı, 
engelleme ile karşı karşıya kaldığına 
dikkat çeken Nuhoğlu, “Bu manada, 
pandemi sürecinde tedarik zincirinde 
yaşadığımız sıkıntılardan ders çıkarı-
larak stratejilerin belirlenmesi ve buna 
bağlı senaryoların ortaya konması 
gerekmektedir. Sektörlerin etkin temsil-
cileri olan meslek örgütlerinin görüş ve 
değerlendirmeleri daha fazla dikkate 
alınarak gerçekleştirilecek olan senaryo 
analizleri ile, farklı gelecek senaryola-
rında ülkemizin lojistik altyapısı, kuv-
vetli ve zayıf yönlerinin ve kurumların 
karşılaşacağı fırsat ve tehditlerin belir-
lenmesi faydalı olacaktır” dedi.  

‘YEŞİL HATLAR – 
HIZLI SINIR GEÇİŞLERİ’ 
KALICI HALE GETİRİLMELİ 

Pandemi sürecinde “ulaştırma” 
sektörünün ekonomiler ve insan ya-
şamı üzerindeki kritik önemini çok 
daha net bir şekilde ortaya koyduğu-
nu belirten Çetin Nuhoğlu, her türlü 
krizden en çabuk ve yoğun şekilde 
etkilenen bu sektörün temsilcisi olan 
resmi kurumlar, karar alıcılar, meslek 
örgütleri ve özel sektör arasında tam 
koordinasyon sağlamalı ve etkin bilgi 
ve görüş alışverişi platformları ile ben-
zer krizlere sektörün kolektif olarak en 
hızlı ve doğru şekilde yanıtlar verebil-
mesinin sağlanması gerektiğini söyledi. 
Bu konuda Avrupa Birliği’nin pandemi 
nedeniyle “kıtlık” riski ile karşı karşıya 
kalınmasına karşı geliştirdiği etkin 
bir yanıt olan “Yeşil Hatlar – Hızlı 
Sınır Geçişleri” ilkeleri ve bun-
ların uygulanması için AB 
dışı ülkeler de dahil edile-
rek kurulan “Ulusal İrtibat 
Noktaları Ağı”nın örnek 
alınabileceğini vurgula-
yan Nuhoğlu, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

“Bu irtibat nokta-
ları, krizin en yoğun 
yaşandığı dönemde 
sınırlar arası taşıma-
lardaki tıkanıklıkların 
hızla açılabilmesi için 

ülkeler arasında hızlı etkileşim sağlamayı 
amaçlamaktadır. Avrupa Birliği ekono-
misinde daralma 2. çeyrek sonunda çift 
haneli rakamlara ulaşırken; yıl sonu için 
daralma tahminleri de %7’den yukarılara 
çekiliyor. Dünya Ticaret Örgütü yıl so-
nuna kadar dünya ticaretinde %13-%32 
arasında azalma beklediğini açıkladı. Bu 
daralmalara karşı hazırlanacak senaryo-
larda, sektörlerin tüm paydaşları arasın-
da günlük krizler ve çıkar çatışmalarının 
ötesine geçilmesi, stratejik ve rekabet 
öncesi işbirliklerinin teşvik edileceği 
platformların oluşturulması elzemdir. 
Lojistik kurullarının, ticareti kolaylaş-
tırma kurullarının stratejik çalışmaları 
salgın süreci deneyimleri üzerinden 
yeniden gözden geçirilmelidir. Türkiye, 
dış ticaret lojistiğine uygun stratejileri 
ve senaryoları ortaya koymalı, hedefleri 
tespit etmeli, eylem planları ile ulusal ve 
uluslararası engelleri ortadan kaldırıp, 
gelecek fırsatları değerlendirecek bir me-
kanizmaya kavuşturulmalıdır. Avrupa 
Birliği’nin pandemi sürecinde kurduğu 
‘Yeşil Hatlar – Hızlı Sınır Geçişleri’ meka-

nizması ve ilkelerinin, salgın sonrasında 
da ve AB dışı ülkelerle olan taşımacılık 
ilişkilerimiz için de geçerli olacak şekil-
de ‘kalıcı’ hale getirilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Özellikle Avrupa Birliği 
ile Türkiye arasındaki ilişkilerdeki so-
runlu başlıklardan biri olan ‘ulaştırma’ 
konusunun salgın nedeniyle ‘malların 
serbest dolaşımı’ kapsamında ele alın-
mış olması ve malları taşıyan araçların 
ve kişilerin de bu kapsamda ‘sınır geçişi 
kolaylıklarından faydalandırılması gere-
ken kritik kesim’ kapsamında değerlen-
dirilmiş olması, AB ülkelerinin bugüne 
kadar aşılamayan paradigmalarının 
sonlandırılması için çok önemli fırsatlar 
sunmaktadır.” 

KARAYOLU SEKTÖRÜ 
TÜRKİYE’Yİ TAŞIMAYA 
DEVAM EDECEK

Uluslararası karayolu yük taşımacı-
lığı sektörünün bugüne kadar Türkiye 
için büyük bir gayret ve fedakarlıkla 
çalıştığını belirten Nuhoğlu, “Vizeler, 
kotalar gibi engellemelere karşı büyük 
bir rekabetçilik örneği gösterdik. Bu en-
gellemeler küresel salgın sürecinde dahi 

devam edebildi, ediyor. Fakat tüm 
haksız rekabet şartlarına ve zor-

luklara rağmen, Türk ihraç 
yüklerini her koşulda taşı-

maya hazır olduğumuzu 
bu salgın sürecinde de 

ispatladık. Bundan 
sonra da ülkemiz 
için, insanımız için 
çalışmaya devam 
edeceğiz. Ülkemiz 
ihracatının yüzde 
40’ını taşıyan bu 
sektör, Türkiye’yi 
taşımaya devam 

edecektir” dedi. 

“Türkiye, dış ticaret lojistiğine uygun stratejileri ve 
senaryoları ortaya koymalı, hedefleri tespit etmeli, 

eylem planları ile ulusal ve uluslararası engelleri 
ortadan kaldırıp, gelecek fırsatları değerlendirecek 

bir mekanizmaya kavuşturulmalıdır.” 
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ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı İsmail Gülle, başarılı 
bir 2019 yılının ardından ciddi 
hedeflerle yola çıkılan 2020 

yılında Covid-19 engeliyle karşılaşıldığını 
söyledi. Koronavirüsün tüm dünyaya 
birçok şey öğrettiğini vurgulayan Gülle, 
dijitalleşmenin gücü, tedarikte pazar 
çeşitliliğinin önemi gibi başlıkların değer 
kazandığını belirtti. Hem Türkiye hem de 
TİM’in bu sürece hızla adapte olduğunu 
aktaran Gülle, şoklara dayanıklı ve seri 
reflekslere sahip ihracatçıların, attıkları 
yerinde adımlarla yaşanan her krizden 
güçlenerek çıkmayı başardığına dikkat 
çekti. Gülle, “Bu güçle birlikte, ticaret 
diplomasisinin saha neferleri ihracatçılar 
olarak pandemi öncesindeki ihracat 
rakamlarına ulaşmayı başardık” dedi.  

TANITIM VE DİJİTALLEŞME 
HAMLESİ 

Bu süreçte, tanıtım ve dijitalleşme 
hamleleriyle güçlü bir adım attıklarını ve 
bu çalışmaların son derece önemli oldu-
ğunu görmeye başladıklarını vurgulayan 
Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni 
nesil ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, 
sektör temsilcileri, ihracatçılar ve Bakan-
larımızla olan buluşmalarımızla, ‘Dış 
Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefine, 

Bütün ülkelerin ekonomilerinin selameti için lojistiğe yatırım 
yaptığına dikkat çeken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 

Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin de jeo-stratejik alandaki 
avantajını dezavantaja çevirmemek ve Lojistik Performans 
Endeksi’nde daha üstte yer alabilmek için lojistiğe, Türk 

lojistik sektörünün de teknolojiye ve nitelikli işgücüne 
yatırım yapması gerektiğinin altını çizdi. 

TİM Başkanı İsmail Gülle 

her zamankinden daha büyük bir inançla 
odaklanmış durumdayız. Pandemi sü-
reci, bizleri yeni nesil ticaret diplomasisi 
faaliyetlerimizden alıkoyamadı. Yeni ne-
sil ticaret heyetlerimizi, Ticaret Bakanlığı-
mızın koordinasyonunda, Kenya, Özbe-
kistan, Hindistan, Nijerya Pakistan, Ko-
lombiya-Meksika ve Almanya ile sanal 
ortamda gerçekleştirdik. Farklı coğrafya-
lardan birçok ülkeyle sanal ticaret heyet-
lerimize devam edeceğiz. Bunun yanı 
sıra, Yine, Türkiye’nin ilk sanal fuarı olan 
Shoedex Ayakkabı Fuarı’nı, Türkiye’nin 
ilk üç boyutlu sanal fuarı olan Agrivirtual 
Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal 
Fuarı’nı gerçekleştirdik. Son olarak, fiziki 
bir şekilde gerçekleşen 89. İzmir Enter-
nasyonel Fuarı’nın açılışını yaptık. Sanal 
fuarlara katılım ve bu fuarların sayısı 
önümüzdeki dönemde artmaya devam 
edecektir. TİM olarak bizler de ticaret he-
yetleri ve fuarların sürmesi adına her tür-
lü desteği vermekten çok büyük heyecan 
ve mutluluk duyuyoruz. Ayrıca; katılım 
sağladığımız birçok toplantıyla da ihra-
catçıların sorunları ve önerilerini dinliyor 
ve bu sorunların çözülmesi adına değerli 

lojistikçiler teknolojiyelojistikçiler teknolojiye
YATIRIM YAPMALIYATIRIM YAPMALI

TÜRKIYE TÜRKIYE 
LOJISTIĞELOJISTIĞE

bakanlarımızla bir araya geliyoruz. Hü-
kümetimiz ihracatçıların taleplerini jet 
hızıyla çözüme kavuşturuyorlar. Bunlar 
gibi birçok projenin en zorlu şartlarda 
gerçekleştirilmesi adına çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Daha önce Covid-19 
süreci ve sonrasında ticaretin yönünü 
çizmek hedefiyle ülkemizin Çin, Hollan-
da, ABD ve AB Büyükelçileriyle online 
ortamda gerçekleştirdiğimiz TİM Export 
Talks buluşmaları ile Covid-19 sonrası 
bu pazarlarda ihracatçılarımız için hangi 
fırsatların olduğunu değerlendirdik. 
Kıymetli büyükelçilerimizin tespit ve 
önerileriyle Covid-19 sürecinde daralan 
uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta 
yaşanan kaybı telafi edecek başlıkları 
ihracatçılarımıza sunmuş olduk.”

‘GÜVENİLİR TEDARİKÇİ 
TÜRKİYE’ KONUMUNU 
PERÇİNLEDİK

Bu süreçte DHL Express ile çok 
önemli bir iş birliği gerçekleştirdiklerine 
dikkat çeken İsmail Gülle, “Ülkemiz, 
Covid-19 salgını döneminde 70’ı aşkın ül-
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keye uzattığı dost eliyle salgınla küresel 
mücadeleye destek verirken ihracatçılar 
olarak bizler de #GoodnessFromTürkiye 
projesini hayata geçirerek, ‘Made in Tür-
kiye’ hijyen ürünleriyle bu ‘İnsanlık’ ve 
‘İyilik’ hareketini bir adım öteye taşıdık. 
Hedef pazarlarımızdaki büyük alıcı-
lara, ticari dernek temsilcilerine, basın 
mensuplarına özel tasarım hijyen kitleri 
göndererek hem zor günlerde dayanış-
ma ruhunu canlandırmayı hem de Türk 
ürünleri algısını ve ‘Güvenilir Tedarikçi 
Türkiye’ konumumuzu perçinlemeyi 
amaçladık. Bu dönemde yurtdışındaki 
paydaşlarımıza ülkemizde üretilen hij-
yen ürünleri ile yanlarında olduğumuz 
mesajını vermek istedik. Aynı zamanda 
ülkemizde üretimin devam ettiğini ve 
her alanda tedarik ihtiyaçları için bugün 
de gelecekte de güvenilir bir ortak 
olarak burada bulunduğumuzu bir 
kez daha hatırlatma fırsatı yakala-
dık” dedi. 

TEDARİK ZİNCİRİNDE 
KÖKLÜ DEĞİŞİKLER 
YAŞANACAK 

Küresel ölçekte hizmet 
veren birçok sektörün Co-
vid-19 pandemisinin etkisi 
altında bulunduğunu, lojistik 
sektöründe de fazlasıyla krizin 
etkilerinin görüldüğünü vur-
gulayan İsmail Gülle, bu sürecin 
navlun fiyatlarında da artışlara 
yol açtığını söyledi. “Bu günlerde 
tedarik zincirlerinin geleneksel talep 
ve tedarik planlama yaklaşımlarının, 
pazar ve ticari dinamiklerdeki keskin 
değişimler, pandemi, doğal felaketler vb. 
unsurlardan dolayı, güncel iş ihtiyaçla-
rını karşılamaya yetmediği aşikârdır” 
diyen Gülle, bundan sonraki süreçte, 
anlık değişimlerden etkilenmeyen, es-
nek iş modeline sahip ve sürdürülebilir 
kararları dinamik bir şekilde alabilen 
tedarik zincirlerine ihtiyaç duyulacağının 
altını çizdi. Organizasyonların mevcut 

lere hazırlıklı olup teknolojiyi, rasyonel 
düşünmeyi ve sorumluluk içerisinde 
stratejik adımlar atmayı başarabilirsek bu 
süreçten minimum etkilenmemiz müm-
kün olacaktır.” 

TÜRKİYE RAKİPLERİNE  
GÖRE AVANTAJLI 

İsmail Gülle, Türkiye’nin, uyguladığı 
önleyici tedbirlerle salgının neden ol-
duğu krizi başarıyla yönettiğini ve kü-
resel arenadaki olumlu imajını daha da 
güçlendirdiğini vurguladı. “Bu olumlu 
rüzgârı arkamıza alarak, tedarik zinciri 
kanallarının çeşitlendirilmesinin yoğun 
olarak tartışıldığı bu günlerde, küresel 
tedarik zincirindeki konumumuzu daha 
iyi yerlere taşıyabilecek adımlar atılması 
mümkündür” diyen Gülle, Türkiye’nin 
dinamizmi ve süratiyle, rakip ülkelere 
göre daha da avantajlı olacağına kesin 
gözüyle baktıklarını söyledi. 

Yeni dönemde teknolojik gelişmeler, 
yeşil lojistik, otonom araçlar gibi pek çok 
yeni kavramın insan hayatına girmeye 
başladığını belirten İsmail Gülle, sadece 
iş yapış şekillerinin değil, finanstan liman 
yönetimine, akıllı şehirlerden akıllı ula-
şım sistemlerine lojistik süreçler içinde 
yer alan birçok etkeni baş döndürücü bir 
hızla dönüştürmeye başladığını vurgu-
ladı. 

GEREKEN DÜZENLEMELER 
YAPILMALI 

Lojistik sektörünün dünyada da 
Türkiye’de de devamlı büyüdüğü-

nü ve bu ölçüde sektörün rekabet 
düzeyinin de yükseldiğini ifade 
eden İsmail Gülle, bu nedenle 
bütün ülkelerin, ekonomilerinin 
selameti için lojistik sektörüne 
gereken yatırımları yapma-
sı gerektiğinin altını çizdi. 
Türkiye’nin jeopolitik konumu 
itibariyle lojistik sektöründe 
önemli bir rol oynayan ülkelerin 

başında geldiğini vurgulayan 
Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Kara, hava, demir ve denizyolu 
taşımacılıklarının her birinde ayrı bir 

ehemmiyete sahiptir. Asya, Avrupa ve 
Ortadoğu’nun geçiş koridorunda yer 
alan Türkiye, lojistik sektöründe ayrıca 
oldukça avantajlı bir ülke konumunda-
dır. Gerek İpek Yolu’na ilişkin gelişmeler 
gerekse Asya-Pasifik ülkelerinin ekono-
mik ağırlığı ve bunun Batı’ya tezahürü, 
merkezdeki ülke olarak Türkiye’ye 
jeo-stratejik anlamda eskisinden daha 
önemli bir ülke rolü biçmektedir. Hem 
bu avantajı dezavantaja çevirmemek için 
hem de Türkiye’nin, Lojistik Performans 
Endeksi’nde daha üstte yer alabilmesi 

“Ülke 
ekonomisini daha 

üst sıralara taşıyabilmek 
için öncelikle lojistiğin tüm 

departmanlarında kurumsal ve fiziksel 
altyapı eksiklikleri tespit edilmeli, bunun için 
gereken düzenlemeler yapılmalıdır. Örneğin, 

eğitim hizmetleri, lojistik köyleri, personel 
destekleri, yasal düzenlemeler, sürekli maliyetler, 
liman yatırımları, demiryolu bağlantıları, kombine 

taşımacılık, boru hattı yetersizlikleri, gümrük 
işlemleri gibi konularda iyileştirmeler 
yaparak uluslararası standartların 

yakalanmasına gayret 
gösterilmelidir.” 

stoklarını etkin kullanmaları ve tedarik 
zincirlerini mevcut konjonktürel durum-
dan kaynaklanan risklerini optimum 
seviyede tutarak yönetmelerinin önem 
arz ettiğinin altını çizen Gülle, şunları 
aktardı: “Bilindiği üzere, hammadde 
tedarikinde büyük ölçüde ithalata ba-
ğımlı olunması, satışların tahmin edile-
bilirliğinin olumsuz yönde etkilenmesi 
ve tüm tedarik zinciri planlamalarının 
söz konusu satış tahminleri üzerinden 
yapılması ile başta tedarikçiler, üreticiler, 
müşteriler olmak üzere değer zincirinin 
tüm paydaşlarının etkilenmesi ile ortaya 
çıkan komplikasyonlar değer zincirleri-
ni olumsuz yönde etkileyen en önemli 
nedenlerdendir. Covid-19’un tüm dünya 
tedarik zincirlerine yaptığı en önem-
li uyarıysa, üretimin tek bir bölgede 
odaklanmış olmasının getirdiği tedarik 
riskleri ve giderek verimsizleşen tedarik 
zinciri yapısıdır. Pandemi ile birlikte tüm 
dünya piyasalarında tüketicilerin ihti-
yaçları ani bir değişiklik göstererek, bazı 
ürün ve hizmetlere olan talep artarken 
bazılarına olan talepse ciddi olarak azal-
mıştır. Covid-19’un tedarik zincirlerine 
olan etkilerinin bazıları geçici olmakla 
birlikte, yaşadığımız sosyal, ekonomik 
ve psikolojik ortam köklü değişiklikleri 
de beraberinde getiriyor. Bu değişiklik-
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için sektöre gereken yatırımlar yapıl-
malı, gerekli eğitim imkânları oluştu-
rulmalı ve lojistik altyapı çalışmalarına 
özen gösterilmelidir. Konumu itibariyle 
batı ile doğuyu buluşturan uluslara-
rası planlara önemli katkılar sağlayan 
Türkiye, daha hızlı kalkınacaktır. Ülke 
ekonomisini daha üst sıralara taşıyabil-
mek için öncelikle lojistiğin tüm depart-
manlarında kurumsal ve fiziksel altyapı 
eksiklikleri tespit edilmeli, bunun için 
gereken düzenlemeler yapılmalıdır. Ör-
neğin, eğitim hizmetleri, lojistik köyleri, 
personel destekleri, yasal düzenlemeler, 
sürekli maliyetler, liman yatırımları, de-
miryolu bağlantıları, kombine taşıma-
cılık, boru hattı yetersizlikleri, gümrük 
işlemleri gibi konularda iyileştirmeler 
yaparak uluslararası standartların yaka-
lanmasına gayret gösterilmelidir.” 

İsmail Gülle, diğer yandan ulaştır-
ma ve altyapı alanında önemli gelişme-
ler yaşandığını söyledi. Son on yılda 
gerçekleştirilen kamu ve özel sektör 
altyapı yatırımlarının sunulan lojistik 
hizmetlerini önemli ölçüde iyileştirdi-
ğini belirten Gülle, “Başta yeni İstanbul 
Havalimanı olmak üzere, çok sayıda 
yeni havaalanı inşa edilmiş; otoyollar 
ve bölünmüş yollar ile ülkenin dört bir 
yanına önemli ölçüde erişim sağlanmış-
tır. Buna ek olarak, gelişmekte olan hızlı 
tren ağı büyük şehirleri birbirine bağla-
mış ve Türk limanlarının kapasitesinin 
de artırılmasına yönelik çalışmalara 
devam edilmiştir. Özellikle demiryolu 
taşımacılığında yeni master planlar dev-
rede bulunmakta olup, böylelikle çok 
modlu taşımacılık için altyapı, önemli 
ölçüde güçlendirilmeye başlanmıştır” 
dedi. 

REKABET GÜCÜNÜ 
TEKNOLOJİDEN ALIYOR 

İsmail Gülle, diğer yandan lojistik 
sektörünün insan gücü ihtiyacını karşı-
lamak üzere; üniversitelerde çok sayıda 
lojistik, dış ticaret bölümleri açıldığını 
ve önemli bir insan gücü kapasitesi 
de yaratıldığını söyledi. Ciddi oranda 
istihdam sağlayan lojistik sektöründe 
nitelikli insan gücü kapasitesinin önü-
müzdeki dönemde daha da artırılması-
nın önem taşıdığını vurgulayan Gülle, 
“Lojistikte üniversitelerle iş birliği ile 
Ar-Ge merkezleri kurularak, teknoloji 
kullanımı ve dijitalleşme desteklenme-
lidir. Lojistik süreçlerinde yer alan tüm 
paydaşlar; nesnelerin interneti(IoT) 
olarak adlandırılan teknolojiler ile 
kendi kendine öğrenen bu sistemleri 
kullanarak ve buradan elde edecekleri 
‘Büyük Veriler’le istatistik ve geleceğe 
ilişkin öngörüleri yapabilmeli, lojistiğin 
içerisinde yer alan tüm taraflar artık iş 

sektörü olduğu kadar hatta belki daha 
da fazla olarak lojistik sektörünü de çok 
kuvvetli bir değişime zorlayacağını görü-
yoruz.” 

LOJİSTİK SEKTÖRÜ 
TEKNOLOJİK DEVRİME UYUM 
SAĞLAMALI 

İsmail Gülle, Türk lojistik sektörünün, 
ekonomisi için dünya standartlarına daha 
yakın, dış pazarlara daha ucuz ve daha 
çabuk lojistik hizmetler üretmesi gerektiği-
ni vurguladı. Son yıllarda uluslararası yük 
taşımacılığı sektörünün büyük bir değişim 
içinde olduğu belirten Gülle, “Bu değişi-
min en önemli sebebi, taşıma talebinde 
bulunanların değişen talepleri olmuştur. 
Firmalar, mallarının sadece iki nokta 
arasında taşınmasını değil; depolanması, 
gümrüklenmesi, elleçleme, ambalajlanma-
sı ve ihtiyaçlara göre dağıtılmasını da talep 
etmektedirler ki, bu da lojistik hizmetlerin 
önemini gün geçtikçe artırmaktadır. Dola-
yısıyla da, sektörün, zamana ve teknolojik 
devrimlere uyum sağlaması ile nitelikli 
işgücünü bünyesinde barındırması çok 
büyük önem taşımaktadır. Lojistik sek-
törü, son yıllarda çok önemli gelişmeler 
gösteren dinamik bir sektör olarak göze 
çarpmaktadır. Birçok krizin üstesinden 
layıkıyla gelen ülkemizin, pandemi kri-
zini de en iyi şekilde yöneterek huzurlu 
günlere erişeceğine inanıyoruz. Bu süreçte 
TİM olarak, yoğun gayretlerle ülkemiz ve 
ihracatımız adına çalışıyoruz, çalışmaya 
devam edeceğiz” dedi. 

yapma anlayışını da gözden geçirmelidir. 
Unutulmamalıdır ki, rekabet gücünü ar-
tırmanın ve büyümenin yolu, teknolojik 
gelişmelere uyum sağlayabilmekten ve 
hatta o teknolojiyi üretmekten geçmekte-
dir” dedi. 

TÜRKİYE LOJİSTİK ÜSSÜ 
OLMA YOLUNDA İLERLEME 
KAYDETTİ

“Dünya genelinde 7 trilyon dolar 
hacme sahip olan lojistik sektöründe, 
son yıllarda atılım yapan Türkiye, yeni 
projeler ve yatırımlar sayesinde ulusla-
rarası lojistik üssü olma yolunda önemli 
ilerlemeler kaydetmektedir” diyen İsmail 
Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “Günü-
müzde üretim maliyetlerinin birbirine 
yakınsadığı ve fiyat rekabetinin tek 
başına bir anlam ifade etmediği küresel 
ticaret arenasında, rekabet edebilmek 
açısından lojistik hizmetlerin ve strateji-
lerin önemi artmaktadır. Taşımacılıktan 
lojistik yönetimine geçen ülkeler günü-
müzde uluslararası pazarlardan daha 
fazla pay almaktadır. Geçtiğimiz 10 yılda 
Türkiye’nin dünyayla olan ticaretinin 
hem ülke ekonomisindeki önemi hem 
de dünya ticaret deseni ile olan uyumu 
artmış, ihraç ve ithal edilen ürünlerin 
genel dünya ticaret örüntüleri ile olan 
benzerliği yükselmiştir. Bu sonuçlarla, 
Türkiye’nin geçtiğimiz yıllarda küresel 
değer zincirlerine entegre olduğunu 
söylemek mümkündür. Her platformda 
yenilikleri, gelişmeleri ve geleceğin her 
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emin adımlarla

peşinde
“etkin sürdürülebilirliğin”
Pan Lojistik, yeni dönem için atacağı adımları belirledi. “Ekip ve 
sisteme yapılan yatırımın en doğru ve bilinçli yatırım olduğunu 
gördük” diyen Pan Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Gülriz 
Kantek, yeni dönemde depolama ve dağıtımda hizmet verilen 
sektör ve bölgeye göre kompakt yapılar oluşturacaklarını, 
ofis sayılarını da, büyük merkez ofisler yerine, küçük birimler 
olacak şekilde bölgesel olarak arttıracaklarını söyledi. 

1
997 yılında kurulan Pan Lojistik, 
geçen 23 yılda sadece hava kargo 
operasyonu yapan 8 kişilik bir ekip-
ten, deneyim ve vizyonu ile geliş-

tirdiği entegre lojistik çözümler sunan, 
135 kişilik, konusunda uzman bir yapıya 
dönüştü. “Pan Lojistik’in amaç ve hedefi, 
etik ve insani değerleriyle 360 derece lojis-
tik çözümler sunmak” diyen Pan Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı Gülriz Kantek, 
bu kapsamda hava, deniz, proje, sistem ve 
envanter yönetiminde maliyet ve çözüm 
odaklı sürdürülebilir hizmetler sunduk-
larını ve bunu devamlı geliştirdiklerini, 
yedek parça lojistiğinde olmazı oldur-
duklarını, proje, 4 PL çözümler ve entegre 
lojistik hizmeti sunduklarını söyledi. Kan-
tek, envanter yönetimi ve dağıtım hizme-
tinde ise müşterilerine tedarikçi olarak 
değil, değer katan ve üreten stratejik ekip 
üyeleri olarak hizmet verdiklerini aktardı. 

COVID-19’A KARŞI  
5 ÖNEMLİ ADIM ATTI 

2020’nin her açıdan zor bir yıl oldu-
ğunu belirten Kantek, özellikle perakende 
(retail) alanında yaşanan daralma nede-
niyle, düzenli birçok taşıma operasyonun-
da daralma veya durgunluk yaşandığını 

söyledi. Yılın ilk yarısında proje ve ağır 
yük taşımalarının yanı sıra medikal ekip-
man taşıma operasyonlarının oldukça 
yoğun olduğunu ifade eden Kantek, yı-
lın geneli için planladıkları proje ve uzun 
soluklu “husbandary” operasyonlarının 
ise devam edeceğini belirtti. 

Covid-19 sürecinin öncelikle şaşkın-
lık ve çaresizlik yarattığına dikkat çeken 
Kantek, bu süreci hızlı karar ve uygula-
ma, doğru planlama, sağlıklı ve efektif 
ekip yönetimi, efektif bilgi işlem altyapı-
sı ve online çalışmak konusunda gerekli 
rehabilitasyon çalışması, 7/24 kesintisiz 
tedarik ve iletişim zinciri oluşturarak 
yönettiklerini vurguladı.  

İLK DEPOYU  
HADIMKÖY’DE AÇACAK 

“Bu dönem iletişim, akıcı, dinamik 
sistem ve ekip yapısının, gerektiğinde 
uzaktan kumandayla bile nasıl efektif ve 
verimli olabileceğini, lojistik dinamik-
lerin günlük hayatın olmazsa olmazı 
olduğu hepimiz tarafından anlaşıldı. 
Lojistik Hayattır ve hayatın devamı için 
son derece güncel, dinamik ve her türlü 
durum senaryosuna hazır planlama 
yapılması gerektiğini öğrendik” diyen 
Gülriz Kantek, Pan Lojistik olarak yeni 

Gülriz Kantek

döneme nasıl hazırlandıklarını ise şöyle 
anlattı: 

“Depolama ve dağıtım yapımızı 
büyük merkezi alanlar yerine, hizmet 
verilen sektör bazında ve bölgesel ola-
rak ayırdığımız daha kompakt yapılar 
haline getirmeye karar verdik. Bunun ilk 
örneği olarak Hadımköy’de 5.000 m2’lik 
sadece elektronik ve hitech ürün katma 
değerli hizmetlerine yönelik depomuzu, 
Kasım 2020’de devreye alıyoruz. Merkez 
ofisimizde kişi sayısını azaltarak İstanbul 
içinde, ofis sayımızı daha küçük birimler 
olacak şekilde bölgesel olarak arttırıyoruz, 
bu hafta Ümraniye yeni ofisimizde hayat 
başladı. Ekip yönetimi ve yatay iletişimin 
gerekliliği ile bugüne kadar ekip ve siste-
me yapılan yatırımın en doğru ve bilinçli 
yatırım olduğunu gördük. Bu alanda geri 
dönüşler bizi çok mutlu etti.  

2021 benzer zorluklar ile ve daha 
yorgun olma ihtimalimiz olan bir dönem 
olacak ama bunun bilincinde olarak ‘Di-
namik ve Her İhtimale Hazırlıklı’ lojistik 
planlarla yönetimimiz de dinamik yeni bir 
döneme giriyor olacak.” 
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K
ınay Taşımacılık ve 
Lojistik (KTL) geride 
bıraktığı 15 yıla hangi 
başarıları sığdırdı?   

1946 senesinde A. Rıza 
Kınay Vapur Acenteliği olarak 
faaliyetlerine başlayan, ülkemizin 
en köklu denizcilik gruplarından 
Kınay’ın lojistik alanındaki ilk 
atılımı, Kınay Taşımacılık ve 
Lojistik’i 1 Ocak 2005’te kurduk. 
Şirketi ilk kurduğumuzda aynı 
odada 6 kişiyle başladık. Altı kişiden 
bugün Türkiye’de 10, yurt dışında 
6 ofis ve yaklaşık 400 çalışanlı bir 
yapıya ulaştık. Rakamsal olarak 
baktığımızda, şu anda ihracat 
tarafında Türkiye’nin bir numaralı 
forwarderiyiz. İthalatta ikinci 
sırada geliyoruz. Hacimsel anlamda 
bakarsak, Türkiye’nin bir numaralı 
forwarderiyiz. 

Biz, bu işe başlarken, Türkiye’de 
bu işi yapan firmalardan daha farklı 
nasıl bir yapı oluşturabiliriz diye 
düşündük ve sanayi olan yerlerde 
bunu nasıl gerçekleştirebiliriz 
dedik. O yüzden de sadece deniz 
olan yerlerde değil, ticaretin olduğu 
Ankara, Eskişehir, Gaziantep,  
Konya, Adana ve Kayseri’de 
de kendi ofis ve çalışanımızla 
hizmet vermeye başladık. Çünkü, 
Türkiye’nin doğası gereği o şehrin 

insanıyla iş yapmanın çok daha 
doğru olduğunu düşündük. Bu 
sayede Türkiye’deki yapılanmayı 
tamamladık.  

Yurt dışında KTL Çin, KTL 
Birleşik Krallık (UK), KTL Vietnam 
ve KTL Benelux gibi kendi 
ofislerimiz ve network üyelerimiz 
KTL Ukrayna ve KTL Avustralya 
ile geniş bir coğrafyada hizmet 
veriyoruz. İlk başladığımız gün, 
aynı zamanda global bir firma 
olmayı da hedefliyorduk. Hizmet 
verdiğimiz alanda bir Türk şirketi, 
global yapıya kavuşmuş değil. 
Biz, hedeflerimiz doğrultusunda 
ilerlemeye devam ediyoruz.

2012’de KTL International adında 
bir şirket kurduk. Bu şirketin hedefi, 
sadece ithalat operasyonlarını yö-
netmek. Bu şirketi kurmamızdaki 
temel neden, ithalat ve ihracat dina-
miklerinin farklı olması ve ithalata 
odaklanan ekip ile bu hizmeti daha 
iyi vermekti. Şirketimizde ithalat bö-
lümümüzü farklı şekilde büyütmek 
ve geliştirmek adına bu piyasayı çok 
iyi bilen iki arkadaşımızla yollarımız 
kesişti. Onlara da ithalat şirketimizin 
yönetimini emanet ettik.  Bu konuda 
da kısa süre içerisinde Türkiye’de 
ikinci sıraya yükseldik.

Havayolu taşımacılığında da 
önemli bir oyuncu olmak istiyoruz, 

Türkiye’deki yapılanmasını tamamlayan Kınay Taşımacılık Türkiye’deki yapılanmasını tamamlayan Kınay Taşımacılık 
ve Lojistik (KTL), global bir forwarder şirketi olma hedefi ve Lojistik (KTL), global bir forwarder şirketi olma hedefi 

doğrultusunda yurt dışı yatırımlarını hızlandırdı. Uzakdoğu, doğrultusunda yurt dışı yatırımlarını hızlandırdı. Uzakdoğu, 
Ortadoğu ve Afrika marketlerinde oldukça etkin olduklarını Ortadoğu ve Afrika marketlerinde oldukça etkin olduklarını 
belirten Kınay Yönetim Kurulu Başkanı Sina Kınay, “KTL UK belirten Kınay Yönetim Kurulu Başkanı Sina Kınay, “KTL UK 
ve KTL Benelux yatırımlarımızla Avrupa pazarında da yakın ve KTL Benelux yatırımlarımızla Avrupa pazarında da yakın 
zamanda etkili olmayı hedefliyoruz. Amerika marketinde de zamanda etkili olmayı hedefliyoruz. Amerika marketinde de 

kısa süre içerisinde ciddi yatırımlarımız olacak” dedi. kısa süre içerisinde ciddi yatırımlarımız olacak” dedi. 
Kınay, 2021 yılı içinde 5 farklı Kuzey Afrika ülkesinde ve Kınay, 2021 yılı içinde 5 farklı Kuzey Afrika ülkesinde ve 

Çin’in farklı şehirlerinde ofis açacaklarını söyledi. Çin’in farklı şehirlerinde ofis açacaklarını söyledi. 
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bu konuda da ciddi yatırımlarımız var. 
Tecrübeli ekibimiz ile IATA sıralama-
sında üst sıralıları hedefliyoruz. 2019 
yılında başlayan karayolu taşımacılığı 
hizmetimiz henüz yolun başında, ama 
her üründe olduğu gibi kara taşıma-
cılığında da forwarder olarak iyi işler 
çıkartacağımıza inanıyoruz.

YENİ DURAK AMERİKA 
Hangi bölgelerde hizmet 
sunuyorsunuz? 

Kınay Taşımacılık ve Lojistik 
olarak hizmetlerimizin yoğunlaştığı 
bölgelerin başında Uzakdoğu, daha 
sonra Ortadoğu ve Afrika marketi 
gelmektedir. Son yaptığımız yatırım-
lar olan KTL UK ve KTL Benelux ile 
Avrupa pazarında da yakın zamanda 
etkili olmayı hedefliyoruz. Amerika 
marketinde de kısa süre içerisinde 
ciddi yatırımlarımız olacak. Kınay Ta-
şımacılık ve Lojistik olarak standart bir 
forwarder değiliz. 1946’dan itibaren 
geliştirdiğimiz ciddi bir know-how’a 
sahip olduğumuzu düşünüyorum. 
Grup firmalarımıza baktığınızda, 
gemi acentalığı ve operatörlüğünden, 
charter ve brokerlik operasyonlarına, 
liman ve depo operasyonlarından 
feeder taşımacılığına kadar geniş bir 
hizmet ağımız var ve tüm grup kendi 
içinde ciddi bir sinerji ile çalışmakta. 
Müşteri ihtiyaçlarını tecrübeli ekibi-
miz ile iyi analiz edip hem forwarder 
taşımacılığı ürünlerimiz ile hem de 
diğer grup firmalarımızın taşıma ve 
depolama ürünleri ile verebileceğimiz 
hizmeti belirliyoruz.

Sektörde nasıl fark yaratılacağını 
düşünüyorsunuz? 

Burada fark yaratabileceğiniz 
konu müşteriye verdiğiniz hizmet 
noktasıdır. Biz, burada müşteri ilişki-

leri departmanımızı yapısal olarak 
değiştirdik. “Müşterinin her zaman 
haklı olduğu” ilkesiyle bu arkadaşla-
rımıza çok yoğun bir eğitim verdik. 
Çok genç bir kadro kurduk. Müşteri 
hizmetlerimizde yer alan bir çalışanı-
mız, bizden hizmet alan bir firmayla 
bütünleşmiş ise artık o müşteri biz 
çok büyük bir hata yapmadıkça bizi 
değiştirmiyor. Çalışanımız artık o 
firmanın A’dan Z’ye her şeyini ez-
berlemeye başlıyor. Bunun yanında 
müşteriyi yakından takip ediyor, 
müşterinin iç bünyesindeki lojistik 
departmanı gibi hareket ediyoruz, 
böylelikle gereksinimlerini en hızlı 
şekilde yerine getiriyoruz.

BENELÜKS VE VİETNAM 
OFİSLERİ AÇILDI 
2020 yılında hedeflerinizi ne 
oranda gerçekleştirdiniz? 

2020 yılı yatırım hedeflerimizin 
bir kısmını yılın ilk çeyreğinde ta-
mamlayarak, Belçika merkezli KTL 
Benelux ve Güneydoğu Asya hedef-
lerimiz doğrultusunda kurduğumuz 

KTL Vietnam’ı faaliyete geçirdik. Yakın 
gelecekte bir ülke daha kendi ofisimiz 
ile bünyemize katılacak. Ayrıca yine 
2021 yatırım hedeflerimiz içinde yer 
alan 5 farklı Kuzey Afrika ülkesinde 
ve Çin’de farklı şehirlerde kuracağımız 
yeni şubeler ile yatırımlarımıza devam 
edeceğiz ve Kınay markasının yurt 
dışındaki şirket ve şubelerinin sayısını 
artıracağız. 2020 büyüme hedefimizi 
yılın başında yüzde 8-10 olarak be-
lirlemiştik, bu hedefimizin hala arka-
sındayız ve üstünde bitireceğimize 
inanıyoruz.

Covid-19 süreci operasyonlarınızı 
nasıl etkiledi ve ne tür tedbirler 
aldınız? 

Pandemi sürecine iki sektör 
damga vurdu. Bunlardan bir tanesi 
sağlık diğeri ise lojistik. Covid-19 sü-
recini iyi takip ettiğimize inanıyoruz, 
Türkiye’de sektörümüzde sisteme 
uzaktan bağlanarak çalışan ilk firma-
lardan bir tanesiyiz. Çalışanlarımız ve 
ailelerinin sağlığı bizim için çok önem-
li. Mart ayının başından itibaren evden 
çalışmaya başladık. Video konferanslar 
sayesinde iletişimimizi hiç kopartma-
dık hatta daha fazla arttırdık.

Pandemi süreci boyunca bölge 
ve şube yöneticilerimiz aracılığı ile 
çalışanlarımızın sağlığını yakından 
takip etmeye çalıştık, minimum sevi-
yede ve zorunlu kapasite ile çalışan 

“Kınay Taşımacılık Avrupa’da KTL Benelux ve KTL Birleşik Krallık 
(UK) ile kendi ofis ağı sayesinde büyümeyi planlıyor. KTL UK 

ofisimizin hinterlandı sadece Birleşik Krallık fakat KTL Benelux, 
Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Almanya ve Fransa’nın yanında 

hem kuzey hem de güney Avrupa’ya hizmet verecek.”  
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ofislerimizi Sağlık Bakanlığımızın 
belirlediği kriterleri göz önüne alarak 
yeniden düzenledik. Ofis içi oturma 
düzenleri sosyal mesafe kurallarına 
göre düzenlendi, çalışma masaları 
arasına şeffaf paravanlar takıldı, çay 
ve kahve servisleri kaldırıldı, tek 
kullanımlık çevreye duyarlı ürünler 
tercih edildi, kişisel ve ofis içi hijyen 
konularında online platformlarda ve 
bire bir eğitimler verildi. Evlerinde 
küçük çocuğu olan, 65 yaş üzeri bir 
aile bireyi ile beraber yaşayan, kendi-
sinde veya ailesinde kronik hastalığı 
olan hiçbir çalışanımızın ofiste çalış-
masına izin vermedik. Ofise gelmek 
zorunda olan çalışanlarımızın toplu 
taşıma kullanımına izin verilmedi, 
ofise ulaşım şirket araçları ile sağ-
landı.

Kara sınırların kapalı olması ne-
deniyle taşıma modlarından en fazla 

karayolu operasyonları sıkıntı 
yaşadı. Karayolu ağırlıklı 

taşıma servislerini tercih 
eden firmaların ticareti 
olumsuz etkilendi. Bu 
müşteri gruplarına 
denizyolu ve havayolu 
alternatiflerini sunarak 
ticaretlerinin devam 
etmesini sağlamaya 

çalıştık. Diğer yandan 
bildiğiniz gibi havayolu 

firmalarının toplam geliri 
yolcu ve kargo taşımacılı-

ğından oluşmaktadır. Covid-19 
nedeniyle yaşanan yolcu kayıpları, 
uçuş maliyetlerinin tamamının kargo 
taşımacılığından elde edilmesini zo-
runlu kıldı. Bu nedenle hava navlun-
larında ciddi artışlar yaşandı. Deniz 
taşımacılığında ise kurallarının çok 
belli olması ve yıllar içindeki gelişimi 
itibariyle salgın hastalıklara çok aşi-
na olduğundan operasyonel süreçler-
de çok fazla sıkıntı yaşanmadı.

BÜYÜK BİR SİSTEM 
YARATTIK 
Kısa ve uzun vadeli büyüme 
stratejiniz ve yatırım hedeflerinizi 
aktarır mısınız?

Kısa vadeli hedeflerle uzun va-
deli düşünerek hareket ediyoruz. 
İlk kısa vadeli hedefimiz Türki-
ye’deki yapıyı tamamlamaktı. Şu 
an Türkiye’de ticaretin olduğu her 
yerde varız. İkinci hedef, Türkiye ile 
Uzakdoğu’yu birleştirecek olan yer-
lerde bulunmak. Çin’i ve Türkiye’yi 

bitirdikten sonra Avrupa’da çalışmala-
rımız devam ediyor, ayrıca Amerika’da 
da yapılanmak istiyoruz. Gideceğimiz 
hedef, Türkiye’den çıkmış global bir 
forwarder olabilir miydi? Bu yolda 
şu anda ilerliyoruz. Tabii bu hedefler 
içinde 2020’de 100 bin TEU hedefi 
vardı ama 2018’de 125 bin TEU yaptık. 
Yani koyduğumuz hedefi yaklaşık 2 yıl 
öncesinden tamamladık. Şimdi hedef, 
2023’te 185 bin TEU. Büyük bir ihtimal-
le de gerçekleştireceğiz gibi duruyor, 
ama pandeminin ekonomiye olan ne-
gatif etkisini de unutmamak gerekiyor. 
Kısa ve koşulabilir hedefler koyuyoruz. 
En büyük değer, 6 kişiyle başladığımız 
şirketi 400 çalışana -ki, bunların hepsi 
beyaz yakalı-, getirmekti. Büyük bir 
sistem yarattığımızı düşünüyoruz.

DİJİTALLEŞME ADIMLARINI 
HIZLANDIRDI 
Yeni dönemde uluslararası 
taşımacılık ve lojistikte neler öne 
çıkacak? KTL, yeni döneme nasıl 
hazırlanıyor? 

Uluslararası taşımacılık ve lojistikte 
dijitalleşme, her sektörde olduğu gibi 
önemli bir yer teşkil etmeye başladı. 
Pandemi süreci ise sektörün dijitalleş-
mesinde katalizör etkisi yarattı. Fiziki 
evrak ve işlem yapısının dünya üzerin-
de çok fazla yeri kalmadığına inanıyo-
ruz. Kağıtsız operasyon ve dijital arşiv 
uygulamaları konusunda yatırım ya-
pıyoruz. Globalleşen dünyada paydaş 
sektörlerden bankacılıkta, işlemlerin 
büyük bir kısmının mobil cihazlardan 
yapılmasına karşın uluslararası taşıma-
cılık sektöründe dijitalleşme maalesef 
henüz istenilen seviyede değil.

Özellikle Endüstri 4.0’la birlikte 
başlayan dijitalleşme bizim de önem 
verdiğimiz bir konu. AI (Yapay Zeka), 
AR (Artırılmış Gerçeklik), RPA (Robo-
tik Süreç Otomosyonu), IoT (Nesne-
lerin İnterneti), Blockchain teknolojisi 
başta olmak üzere, yeni teknolojileri 
yakından takip ediyoruz ve dijital 
dönüşüm süreçlerimize nasıl dahil 
edebileceğimiz hakkında projeler tasar-
lıyoruz.

Bu konuda ilerleyebilmek adına, 
iyi eğitim almış, bizimle uzun süre 
birlikte olacak, genç, başarma isteği 
olan arkadaşları aramıza katıyoruz. 
Biz, bunlarla beraber bu alanlarda da 
büyümek istiyoruz. Lojistiği lojistik 
yapacak tüm halkaları tamamlamaya 
çalışacağız. Lojistiği dijitalle entegre 
edip, tüm halkalarına ulaşmak hedef-
lerimiz arasında ön sıralarda. Sektörde 
olacak bütün yenilikleri zamanından 
önce yakalamak istiyoruz.

“Özellikle 
Endüstri 4.0’la birlikte 

başlayan dijitalleşme bizim de 
önem verdiğimiz bir konu. Yeni 

teknolojileri yakından takip ediyoruz 
ve dijital dönüşüm süreçlerimize 

nasıl dahil edebileceğimiz hakkında 
projeler tasarlıyoruz. Lojistiği 

dijitalle entegre edip, tüm 
halkalarına ulaşmak 

hedeflerimiz arasında 
ön sıralarda.”
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Türkiye hava kargo 
pazarında ciddi bir paya 
sahip olan MNG Havayolları, 
bugün tarifeli ve charter 
seferleriyle dünyada 350 
değişik noktaya uçuyor. 
Pandemi döneminde esnek 
ve çözüm odaklı hizmetleriyle 
operasyonlarını aralıksız 
sürdüren şirket, filoya büyük 
gövdeli uçaklar ekleyecek, 
hizmet ağını ve çeşitliğini 
genişletecek ve kontrollü 
büyümeye devam edecek. 

1
996 yılında 100 yerli sermaye 
ile kurulan MNG Havayolları, 
Kasım 1997’de orta menzilli 
Airbus A300 ile Hahn (Almanya) 

ve Stansted’e (İngiltere) tarifeli kargo 
seferleri ile hizmet vermeye başladı. 
Bugün altı Airbus A300-600F ve bir 
A330-200 F uçağından oluşan filosuyla 
operasyonlarına devam eden MNG 
Havayolları, Türkiye’deki hava kargo 
kapasitesinin büyük kısmını elinde 
tutuyor. MNG Havayolları, tarifeli 
seferlerinin yanı sıra müşterilerine arzu 
ettikleri türde uçak ve kapasite hizmeti 
sunan charter seferleriyle de büyümesini 
sürdürüyor. MNG Havayolları Genel 
Müdürü Ali Sedat Özkazanç, Yer İşletme 
Başkanı Serkan Eren ve Ticaret Başkanı 
Hasan Tasus, şirketin yeni döneme 
nasıl hazırlandığını, sektöründe nasıl 
fark yarattığını, hava kargoda gelecek 
senaryolarını UTA Lojistik’e anlattı. 

Hangi ülkelere hizmet 
sunuyorsunuz? Gündeminizde 
filo yenileme veya genişletme 
çalışmaları var mı? 

Hasan Tasus: Hâlihazırda tarifeli 
uçuşlarımız ile haftanın her günü 
(bazı noktalara birden fazla olarak) 
Avrupa’nın birçok noktasına (Almanya, 
Fransa, İtalya, Hollanda, İngiltere, 

İspanya, Belçika, Çekya, İsviçre, 
Norveç, Danimarka vb.) direkt veya 
multimodal taşımacılık yöntemiyle 
hizmet vermekteyiz. Uzun dönem 
ACMI anlaşmaları ile uluslararası 
lojistik hizmet veren hava kargo 
acentaları, broker firmaları ile hızlı 
kargo taşımacılığı yapan integratörlere 
taşımacılık işlerinde gerek uçak gerekse 
kapasite sağlayarak önemli bir çözüm 
ortağı oluyoruz. ACMI ve charter 
uçuşlar ile o günkü mevcut koşullara 
göre (savaş, salgın, sağlık, ticari 
uyuşmazlık, devletlerarası kısıtlamalar 
vb.) ve uçuş noktasının uçaklarımıza 
uygun olmasına istinaden dünyanın 
birçok noktasına hizmet vermekteyiz. 
Bugün dünyanın yaklaşık 350 değişik 
noktasına tarifeli ve/veya charter 
olarak başarılı uçuş operasyonları 
düzenleyen global bir kargo havayolu 
olmanın haklı gururunu taşımaktayız. 
MNG Havayolları, uçuş güvenliği 
ve müşteri memnuniyetini kendine 
görev edinerek, vermiş olduğu 
kaliteli hizmet, tüm dünya genelinde 

operasyon yapmış olduğu noktalar ve 
birden çok kez kazanmış olduğu “En İyi 
Operatör” ödülleri ile sektörde önemli bir 
yere sahiptir. Filomuzu büyük gövdeli 
uçaklar ile genişletme planlarımız ve 
girişimlerimiz bulunmaktadır.

KARGO ELLEÇLEMEYİ  
HİZMET AĞINA EKLEDİ  
Hava kargo dışında sunduğunuz özel 
hizmetler neler? Bu hizmetleriniz 
hakkında bilgi verir misiniz? 

Serkan Eren: MNG Havayolları 
olarak, hava kargo taşımacılığının 
yanı sıra kendi uçaklarımıza kargo 
elleçleme ve Ramp hizmetleri, kendi 
uçaklarımıza, diğer havayolu ve paydaş 
müşterilerimize ihracat geçici depolama, 
ithalat antrepo hizmetleri (İstanbul, 
Ankara, İzmir, Adana ), yurt içi gümrüklü 
aktarma hizmetleri, ulusal/ uluslararası 
karayolu transit taşımacılık 
hizmetleri sunmaktayız. 
2019 yılında İstanbul 
Havalimanı’nda 20.000 m2 
entegre tesisimizde tüm bu 
hizmetlere ilave olarak diğer 
havayollarına C grubu kargo 
posta çalışma ruhsatımız 
kapsamında kargo 
elleçleme hizmeti 
vermeye başladık. 
Deneyimli ekibi, 
hızlı çözümler 
sunan gerekli 
ekipmanı, 
teknolojiye 
ayak uyduran 

hizmet ve büyümede
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modern sistemleri, soğuk hava, değerli 
eşya, tehlikeli madde bozulabilir 
kargolar, canlı hayvan taşımacılığı 
ile pharma lojistiği , özel kargolar 
uzmanlıklarımız ile depolama hizmetleri 
sunarak çözüm ortaklığında fark 
yaratıyoruz. 

Müşterilerimizin de marka değerle-
rini korumak, taahhüt ettiğimiz hizmet 
kalitesini verebilmek adına kendimizi 
sürekli geliştiriyor, müşterilerimizin ilk 
tercihi olmaya çalışıyoruz. Örneğin tüm 
uçaklarımızın zamanında operasyonları 
gerçekleştirme performansı şu an yakla-
şık (on time performance) %98 civarına 
ulaşmıştır. Her geçen yıl çalışanlarımız, 
servis sağlayıcılarımız ile ortak, ulaşı-
labilir hedeflere koşarak operasyonel 
mükemmelliğimizi sürekli mercek al-

tında tutup, performansımızı arttırarak 
bugünlere ulaştık. Bu gösterdiğimiz 
üstün gayret ve başarı Airbus firması 
tarafından birçok kez “A300/A310 Kar-
go Filosu Operasyonel Mükemmellik 
Ödülü”ne layık görülmemizi de sağla-
mıştır.

Müşterilerimize sunduğumuz tüm 
bu esnek çözümlerle ve hizmetlerle 
sadece ülkemizde değil uluslararası 
arenada da pazar oluşturmayı başardık. 
Gerek operasyonel, gerek filo, gerekse 
insan gücüne yaptığımız yatırımlar ve 
deneyimlerimiz ile müşterilerimize, 
diğer uluslararası havayolu ve lojistik 
şirketlerine esnek çözümler sunuyoruz. 
Hizmet ve servis kalite farkımız ile de-
ğerimizi her geçen gün arttırarak müşte-
rilerimize rekabetçi üstünlük sağlamaya 
çalışıyoruz. 

Salgın döneminde 
operasyonlarınızın devamlılığını 
sağlamak adına hangi adımları 
attınız? Ne tür tedbirler aldınız? 

Serkan Eren / Hasan Tasus: 
Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 
salgını, maalesef tüm şirketleri 2020 
planlarında değişiklikler yapmak 
durumunda bıraktı. Sürecin başından 
itibaren salgının hava kargo taşımacılığı 
sektöründe yarattığı talebi karşılamaya 
ve salgınla birlikte gelen kısıtlamalara 
uymak için gerekli önlemleri ve ilave 
aksiyonları almaya yoğunlaştık. 
Bilinmezlik ortamında müşterilerimizin 
lojistik ihtiyaçlarının en kısa sürede ve 
en esnek çözümlerle karşılanabilmesi 

amacıyla tarifemizde oluşan taleplere ve 
kısıtlamalara karşı değişiklikler yaparak 
filomuzu en efektif şekilde kullandık ve 
kullanmaya devam ediyoruz. Bununla 
birlikte, İstanbul Havalimanı antrepo 
ve geçici depolama tesislerimizin 
müşteri odaklı faaliyetleri, “bagaj” kargo 
taşımacılığında yeni rotalar açmak, mevcut 
uzun dönem anlaşmalı iş partnerlerimiz 
ile yeni fırsatlar yaratmak üzerine 
yoğunlaştık.

Bu dönemde Covid-19 etkisini mini-
mum seviyelere indirgeyebilmek adına 
ilgili tüm birimlerimizle tam bir işbirliği 
içerisinde gerek uçuş operasyonlarında ve 
gerekse de Ramp ve Kargo tesislerimizde 
gerekli tüm önlemler alınmış ve bununla 
ilgili prosedürler ve beklenen olası geliş-
meler şirket içi tüm birimlere gerek online 
toplantılar gerekse de yazılı duyurularla 
aksaksız iletilmiştir. Covid-19 salgınının 
uçakla yayılmasını önlemek ve kontrol 
etmek için, “Hedefli ve ayrıntılı önleme ve 
kontrol önlemleri” ilkesine uyarak, MNG 
Havayolları  (Covid-19) Salgın Hastalığı 
Önlenmesi Rehberi hazırlanmıştır. Bu Kı-
lavuz, yurtiçinde ve yurtdışında vakaların 
yayılmasını önlemeye, dış hat uçuşları için 
risk seviyesi sınıflandırma standartlarını 
daha da rafine etmeye, kişisel koruma 
gereksinimlerini ve ekip üyelerine ilişkin 
karantina planlarını optimize etmeye yö-
nelik çalışma gereksinimlerimizi ortaya 
koymayı amaçlamaktadır. Görevde yurt-
dışında uçan ekibin yönetimi konusunda 
önerilerde bulunacak, önleme ve kontrol 
önlemlerini güçlendirecektir. Bu doküman 
hazırlanırken EASA, SHGM, DHMI , Sağ-
lık Bakanlığı ve diğer ulusal/ uluslararası 
kamu kurum ve kuruluşlarımız, bakanlık-
larımız  referans olarak alınmıştır.

ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞIYOR 
MNG Havayolları başarıyı nasıl 
yakalıyor? Nasıl fark yaratıyor? 

Hasan Tasus: Uçuş güvenliğini ön 
planda tutan ve müşteri memnuniyeti 
odaklı bir organizasyon olması, 
şirketimizin başarısının arkasında yatan 
en önemli nedenlerin başında geliyor. 
Esnek çözümler sunarak, teknolojiyi ve 
sektördeki yenilikleri anlık takip ederek, 
kargo taşıma sürecini en başından en 

“Çözüm odaklı çalışma yaklaşımımız ile her konuya proje olarak 
bakarak, ona göre hizmetler sunuyoruz. Biz uçak pazarlıyoruz, 

uçağın yarısını pazarlıyoruz, kilo bazında satıyoruz, hizmet 
satıyoruz. Gelebilecek her türlü talebe esnek çözümler sağlıyoruz. 

Hem mali hem de operasyonel olarak avantajlarımızı bilip ona 
uygun şartlarda çözüm üretebilme kabiliyetimiz var.” 

www.utalojistik.com.tr   37  

Serkan Eren



n n n n
n n
n n
n nDOSYA

sonuna kadar deneyimli ve yardımsever 
çalışan kadrosuyla güvenli bir şekilde 
gerçekleştirerek “müşteri odaklı” bir 
yapıda faaliyet göstermesi, sektörde 
MNG Havayolları kalitesini farklı bir 
yere koymaktadır. Çözüm odaklı çalışma 
yaklaşımımız ile her konuya proje olarak 
bakarak, ona göre hizmetler sunuyoruz. 
Biz uçak pazarlıyoruz, uçağın yarısını 
pazarlıyoruz, kilo bazında satıyoruz, 
hizmet satıyoruz. Gelebilecek her türlü 
talebe esnek çözümler sağlıyoruz. 
Hem mali hem de operasyonel olarak 
avantajlarımızı bilip ona uygun şartlarda 
çözüm üretebilme kabiliyetimiz var. 
Çalışanlarımız, müşterilerimiz, piyasa 
koşulları, imkânlarımızın hepsini tek 
bir potada harmanlayarak krizleri 
aşmaya çalışıyoruz. Özellikle bu salgın 
sürecinde yarattığımız ilave çözümler, 
insan kaynağımızı verimli, etkin ve 
gerekli önlemler çerçevesinde yürüterek 
dünyanın birçok noktasında global hava 
kargo pazarında lojistik desteği sağladık 
ve sağlamaya devam ediyoruz.

Kısa ve uzun vadeli büyüme 
hedefleriniz neler? 

Ali Sedat Özkazanç: Öncelikli 
hedefimiz dünyamızın özellikle Pandemi 
kaynaklı ekonomik bir sınavdan geçtiği 
şu zamanda hava kargo taşımasında en 
büyük özel havayolu olmamızı sağlayan 
müşteri odaklılık ve rekabetçi esnek 
çözümler sunan uçuş operasyonlarımızın 
devamını sağlamaktır. Uzun vadede 
ise hedefimiz,  kontrollü bir büyümeyle 
hizmet ağını ve hizmet çeşitliliğini 
müşteri talepleri doğrultusunda arttıran, 
bölgemizin en istikrarlı özel hava kargo 

taşıması yapan ve dünyanın en büyük 
bayrak taşıyıcılarıyla ortaklık kurmaya 
devam eden ve işbirliklerini ülkemizin 
de menfaati ölçüsünde büyüten bir kargo 
havayolu şirketi olmaktır.     

OPEN SKIES ÇÖZÜM DEĞİL 
Covid-19 hava kargo sektörünü nasıl 
etkiledi? Open Skies politikasının 
sorunlara çözüm olacağını 
düşünüyor musunuz? 

Ali Sedat Özkazanç: Covid-19 
sürecinin kısa vadeli olarak hava kargo 
sektörünü özellikle pek çok yolcu uçağı-
nın aylarca yerde kalması ve gövde altı 
(belly) kargo dediğimiz taşımaların yapı-
lamaması nedeniyle olumlu etkilediğini 
söyleyebiliriz. Open Skies politikasının 
kısa vadede sorunlara çözüm olacağını 
düşünmüyoruz. Ülkelerin kendi hava-
yollarının menfaatlerinin karşılıklı eşit 
haklarla korunan anlaşmalarla korunması 
gerektiği görüşündeyiz. Bu noktadan 
hareket ile Open-Skies konusu, topyekûn 
olarak uygulamaya alınabilecek bir po-
litika değildir. Ülke bazında bu konu 
üzerinde tüm tarafların fikir birliği sağla-
narak yapılması gerekliliği vardır. Böyle 
bir görüş sorulduğunda, kurumumuz 
üzerine düşen görüşü yıllara sarih tecrübe 
ve örnekleri ile bitaraf olarak belirtecektir. 
Bizim için öncelik Türkiye’nin toplam 
menfaati olacaktır. 

Yeni dönemde hava kargo 
sektöründe nasıl değişiklikler 
bekliyorsunuz? 

Ali Sedat Özkazanç / Hasan 
Tasus: Covid-19 dönemi sonrasında 
hava kargonun öneminin bu zorlu 
süreçte daha iyi anlaşılmasıyla pek çok 
yolcu taşımacılığı yapan havayolunun 
bu sektöre yatırım yapacağını veya 
ortaklıklara katılacağını düşünmekteyiz. 
Uzun vadede hava kargo sektöründe 
oyuncu sayısının artmasıyla rekabetin 
daha da artacağı, bu nedenle müşteri 
odaklı esnek ve multimodal çözümler 

sunan, stratejiler benimseyen kargo 
havayollarının her daim kazançlı çıkacağı 
görüşündeyiz. 

HAVAYOLUNDA İKİNCİ DEVRİM 
KARGODAN GELECEK 
Türkiye hava kargoda elini nasıl 
güçlendirebilir? 

Ali Sedat Özkazanç / Serkan 
Eren: Türkiye ciddi bir lojistik üs. Biz 
bunun ne kadarını kullanabiliyoruz 
sorusu önemli. Türkiye gibi Avrupa 
Birliği’nin (AB) yanında Gümrük Birliği’ne 
tabi çok uygun olanakları ile Avrupa 
ülkelerine servis yapabilecek ama AB 
regülasyonlarının tamamına tabii olmayan 
(çevre koşulları, insanların yaşam tarzı 
ve benzeri etkenler) dünya üstünde 
başka bir ülke yok. Yolu kısaltmanın bir 
yöntemi Türkiye’yi ara nokta yapmak. 
Türkiye çok ciddi anlamda multimodal 
taşımacılık, kombine lojistik çözümleriyle 
Uzakdoğu’dan Avrupa, Afrika, Rusya 
bölgelerine taşınan yükün çok büyük bir 
kısmını kendi üstüne döndürebilir. Bu yolcu 
taşımacılığında yapılmış olanın benzerinin 
kargo için de yapılmasıdır. Türkiye’de 
havacılık sektöründe ikinci devrim kargo 
taşımasından gelebilir. Önemli olan 
hava kargonun sadece taşımacılığı değil, 
elleçlenmesi, depolanması, istendiği 
zaman müşterinin siparişine göre 
gününde Avrupa’ya, Afrika’ya, Rusya’ya 
ve Ortadoğu’da bize yakın bölgelerde 
dağıtımının sağlanmasıdır. Bölgede 
Türkiye’den daha güvenli, bu anlamda 
daha gelişkin, iş gücü kabiliyeti olan başka 
bir ülke yok.

Gümrük mevzuatlarının kolaylaştırıl-
ması, transit rejim uygulamalarına  
basit usuller getirerek hız kazandırılması, 
dijitalleşmenin getireceği hız ve etkinliğin 
arttırılması, kargo elleçleme alanlarının ve 
kargo tesislerinin hava kargo sektörünün 
büyüyen trendine karşılık verebilecek 
şekilde düzenlenmesi önemli adımlar ola-
caktır. Gerekli altyapı ve düzenlemelerle 
Türkiye’yi kargo üssü haline getirmemek 
için hiçbir sebep yok.

“Open Skies politikasının 
kısa vadede sorunlara 
çözüm olacağını 
düşünmüyoruz. Ülkelerin 
kendi havayollarının 
menfaatlerinin karşılıklı 
eşit haklarla korunan 
anlaşmalarla korunması 
gerektiği görüşündeyiz. 
Bu noktadan hareket 
ile Open-Skies konusu, 
topyekûn olarak 
uygulamaya alınabilecek 
bir politika değildir.”
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M
ars Logistics’in gelişim 
seyrini anlatır mısınız?

Mars Logistics’in uzun 
soluklu yolculuğuna 1989 

yılında 30 metrekarelik bir ofiste sadece 
karayolu taşımacılığı hizmeti vererek 
başladık. Şimdi ise yurtiçi ve yurtdışında 
20 ofisimiz, 1500’ün üzerinde çalışanımız 
ve 2.650 araçlık filomuz ile tüm dünyada 
bütün taşımacılık modlarıyla müşte-
rilerimize ulaşıyoruz. Toplam 174.550 
metrekarelik alana sahip 15 lojistik mer-
kezimizde ise gümrüklü ve gümrüksüz 
depolama hizmeti veriyoruz. Müşteri 
taleplerine ve ihtiyaçlarına uygun şekilde 
filo ve depo yatırımlarımız ile yurt içi ve 
yurt dışında büyüme hedeflerimizi ger-
çekleştirmeye devam ediyoruz.

 
LOKOMOTİF SEKTÖRLERİ 
TAŞIYOR 
Ağırlıklı olarak hangi sektörlere 
hizmet veriyorsunuz?

Başta otomotiv ve tekstil olmak üzere 
beyaz eşya, FMCG, inşaat, yapı market, 
elektronik vb. birçok sektöre tüm taşı-
macılık metotlarıyla hizmet veriyoruz. 

Türkiye dış ticaretine bağlı olarak en 
çok Avrupa ülkelerine ve ticarette loko-
motif sektörler olan tekstil ve otomotiv 
sektörleri bizim çalışmalarımızda da 
ağır basıyor. 

Mars Logistics nasıl bir adım öne 
çıkıyor? 

Değişikliklere hızlıca uyum sağ-
layabilen dinamik bir yapıya sahibiz. 
Müşteri portföyümüzün genişliği ve 
gelen talepleri her zaman titizlikle de-
ğerlendirmemiz şirketimizi öne çıkaran 
unsurlardan. Gelişime ve yeniliğe her 
zaman açığız. Uzun yıllardır tüm taşı-
ma metotları ile hizmet veriyoruz ve 
yüke, müşteriye, sektöre özel entegre 
çözümler üreterek en uygun süreci 
belirliyoruz. Böylelikle hem çevreye 
duyarlı hareket edebiliyor hem de vakit 
kazandıracak yolları müşterilerimizle 
buluşturabiliyoruz. Müşterilerimiz 
bize ve sunduğumuz hizmetlere güven 
duyarak geliyor ve kendilerini doğru 
bir şekilde yönlendireceğimizi biliyor. 
Mars Logistics olarak müşterilerimizin 
her zaman yanında olmaya gayret 
ediyoruz böylelikle karşılıklı bir değer 
alışverişi söz konusu oluyor.

 
2020’DE ÖNCÜ PROJELERE 
İMZA ATTI 
Bu yıl hangi alanlara yatırım 
yaptınız?

Mars Logistics olarak her zaman 
iş hacmimizi genişletmek ve müşteri 
taleplerini karşılamak adına yatı-
rımlarda bulunuyoruz. Ocak ayında 
Eskişehir’de 1.000 metrekarelik bir 
lojistik merkezi açtık. Pandemi dö-
neminde de yatırımlarımıza devam 
ederek Nisan ayında Manisa’da 5.500 

ve 5.600 metrekarelik iki yeni depo ile 
yurtiçi depolama noktasında önemli 
adımlar attık. Var olan İzmir depomuzda 
adres değişikliğine giderek müşterileri-
miz için daha geniş ve ihtiyaçlarına daha 
kolay cevap verebileceğimiz bir adrese 
geçiş yaptık.

Yeniliklerimize Mayıs ayında Halkalı-
Duisburg hattımıza Marmaray Tüneli’ni 
dahil ederek devam ettik ve Marmaray 
hattını uluslararası taşımacılıkta ilk kez 
kullanan firma olduk. 

Temmuz ayında ise Türkiye’de İzinli 
Alıcı uygulamasını kullanan ilk firma ol-
duk. Bu uygulamayla müşterimizin itha-
lat sürecinde yükünün varış gümrüğüne 
ya da antrepoya gitme zorunluluğunu 
ortadan kaldırarak süreci kolaylaştırdık.  

Ağustos ayında Avrupa yakasının 
BEDAŞ’tan onaylı en büyük Güneş Enerji 
Sistemi Projesi’nin kurulumuna başladık. 
Projenin Ekim ayında kullanıma hazır 
hale gelmesiyle Hadımköy depomuzun 
elektrik ihtiyacını çatı üstüne kurulan 
Güneş Enerji Sistemi panellerinden kar-
şılayacağız. Yenilenebilir enerji kullanımı 
ile kaynaklarımızı çevre dostu sistemler 
ile değiştirmeyi ve sürdürülebilirlik an-
layışımızı Mars Logistics’in her alanına 
dahil ederek ilkleri gerçekleştirmeye 
devam etmeyi hedefliyoruz.

 
Pandemi süreci operasyonlarınıza 
nasıl yansıdı? Ne tür tedbirler 
aldınız?

İki senedir üzerine çalıştığımız İş Sü-
rekliliği Planımız sayesinde operasyonel, 
teknolojik ve insan kaynakları anlamında 
uzaktan çalışma modeli için hazırdık. 
Pandemi, tüm dünya tarafından beklen-
meyen bir durumdu dolayısıyla küresel 
bir teknoloji sınavına girdik. Mars Lo-

Pandemi durduramadı 

Mars Logistics, yatırımla büyümeye devam ediyor. 
Yurt içinde yatırımlarını hızlandıran şirket, toplamda 

12 bin 100 m2’lik üç yeni depo açtı. Bu yılın sonuna kadar 
Türkiye’nin farklı illerinde transfer merkezleri açarak depo 

yatırımlarını sürdüreceklerini ifade eden Mars Logistics 
Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan, Avrupa’da yeni bir 

şirket açmak için de hazırlık yaptıklarını açıkladı.
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Gökşin Günhan

Mars Logistics yatırım depoladı 



n n n n
n n
n n
n nDOSYA n n n nEKONOMİ VE LOJİSTİKTE DÖNÜŞÜMn n

n n
n n

gistics olarak yeni duruma hızlıca uyum 
sağlayabildiğimize ve sınavdan başarıyla 
çıktığımıza inanıyoruz.  

Sistem altyapısı olarak uzun süredir 
uzaktan çalışmaya uygun yatırımlar ya-
pıyorduk. 2019 yılı stratejik planımızda 
evden çalışma modelinin altyapısını kur-
mak vardı bu sayede altyapımız hazırdı 
ve planladığımız modeli hızlıca hayata 
geçirerek iş süreçlerimize uzaktan çalışma-
yı dahil ettik.

Salgın ile beraber temassız teslimatın 
önem kazanması ve karayolu taşımacılı-
ğında yaşanan gecikmeler bizlere inter-
modal taşımacılığının önemini gösterdi. 
Bizler de müşterilerimizi intermodal 
taşımacılığına yönlendirdik. Böylelikle 
taleplere daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde 
karşılık verebildik.

Mars Logistics olarak tüm taşıma 
metotlarını uzun yıllardır kullanan ve 
Avrupa’ya tren işleten bir firma olarak 
intermodal taşımacılık yöntemini ön plana 
çıkardık ve pandemiden en az etkilene-
ceğimiz şekilde düzenlemeler yaptık. 
Örneğin her ülkede lokal nakliyecilerle 
anlaşarak demiryolundan sonra karayolu 
ile devam edecek yüklerin nakliyesini bu 
sayede gerçekleştirdik. Böylece hız kesme-
den, sınır geçişlerini minimize ederek ve 
karantinaya takılmadan süreci ilerlettik.

 
YURT DIŞINDA  
YENİ ŞİRKET AÇACAK 
Yatırım ajandanızda neler var? 

İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda 
yatırımlar yapıyor ve bu yatırımlara önü-

müzdeki dönemlerde de devam etmeyi 
planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Avrupa’nın 
lojistik açıdan önemli konumlarından 
biri olan İspanya’da şirket açarak yurtdı-
şındaki büyümemizi sürdürdük. Şimdi 
ise Avrupa’da başka bir ülkede şirket 
açmak için çalışmalarımız devam ediyor. 
2.650 adetlik özmal araçlık filomuz ile 
Avrupa’nın en genç ve en büyük filo-
larından birine sahibiz. Önümüzdeki 
dönemlerde filo yatırımlarımıza devam 
etmeyi ve hizmet ağımızı genişletmeyi 
amaçlıyoruz. 2020 yılı sonuna kadar 
yatırım planımız ise, Türkiye’nin farklı 
illerinde transfer merkezleri açarak depo 
yatırımlarımızı sürdürmek.

Ar-Ge’nin her geçen gün öneminin 
arttığının bilincinde olarak 2020 strateji-
lerimizi belirlerken, Ar-Ge çalışmalarını 
ön plana çıkartma kararı almıştık. Bu 
doğrultuda gerek altyapı gerekse fiziksel 
olarak ihtiyaçlar belirlenerek, 2020 yılı 
bütçe ve iş planlarını hazırladık. Ar-Ge 
yatırımlarımızı her yıl artırmayı hedefli-
yoruz.

Özellikle operasyonel hedeflerimiz 
doğrultusunda mevcut işlerin iyileşti-
rilmesi ve yeni süreçlerin tasarlanması 
aşamalarında dijital dönüşüm ve dijital-
leşme çalışmalarından faydalanılması 
konularında çalışmalarımız olacak. De-
polama süreçlerimizde, yeni teknolojiler 
ışığında en uygun otonom sistemleri 
kullanmak, taşıma süreçlerimizde de 
yeni hatların geliştirilmesi aşamalarında 
çevreci taşıma modellerine odaklanmak 
ve yeni süreçlerimizi buna uygun tasar-

lamak, araç ve yük takibinin en optimum 
düzeyde yapılmasını sağlamak önem 
verdiğimiz konular arasında yer alacak. 
Bu süreçlerde donanımsal ve yazılımsal 
bazı projeleri devreye almıştık. Bu proje-
lerin sonuçlarını dikkatle takip ediyor ve 
geliştirilmesi gereken yönler için çalışma-
larımızı sürdürüyoruz.

Yeni dönemde lojistikte hangi 
alanlar öne çıkacak? 

Geçirdiğimiz bu dönem tedarik zin-
cirinin ve lojistiğin varlığını sürdürme-
sinin ne denli önemli olduğunu bir kez 
daha gösterdi. Bundan sonra da lojistik 
sektörü temassız iş modellerinin daha 
fazla öne çıkacağı çalışma tarzını benim-
senecek gibi görünüyor. Lojistik dahil 
olmak üzere tüm sektörlerde dijitalleşme, 
planlarda ne kadar esnek olunabildiği 
ve karşılaşılan beklenmedik durumlara 
adapte olabilme hızı öne çıkacaktır diye 
düşünüyoruz.

İntermodal ve demiryolu taşımacılığı 
pandemi süresinde önemini bir kez daha 
kanıtladı. Çevre dostu olan ve / veya 
tek seferde taşınılan yük miktarının fazla 
olmasıyla tercih edilen bu taşımacılık 
metotları, pandemide temassız şekilde 
teslimat yapılabilmesi ve sınır kapılarına 
takılmaması sayesinde daha fazla talep 
edilmeye başlandı. 

Önümüzdeki yıllarda teknolojinin 
lojistik süreçlere daha fazla dahil olaca-
ğını ve temassız teslimatın gün geçtikçe 
önemini artırarak talep ve kullanımının 
artacağını öngörüyoruz.

 “Salgın ile beraber temassız teslimatın önem kazanması ve karayolu 
taşımacılığında yaşanan gecikmeler bizlere intermodal taşımacılığının önemini 

gösterdi. Bizler de müşterilerimizi intermodal taşımacılığına yönlendirdik. 
Böylelikle taleplere daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde karşılık verebildik.”
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Yer hizmetlerindeki başarısını kargo ve antrepo 
hizmetlerine de taşıyan Havaş, yatırımlarını hız kesmeden 
sürdürüyor. Son yaptığı yatırımla depolama kapasitesini 
20 bin m2’nin üzerine çıkaran şirket, bozulabilir gıdalar 

için frigorifik araçlarla yaptığı taşımlarla da fark yaratıyor. 
Ayrıca İstanbul-İzmir, İstanbul-Ankara ve İstanbul-Antalya 
arasında gümrüklü kargo taşımacılığı hizmeti sunduklarını 

belirten Havaş Genel Müdür Vekili Mete Erna, lojistik 
sektörüne yatırım yapmaya devam edeceklerini söylüyor. 

lojistik

88
7’inci kuruluş yılını kutlayan 7’inci kuruluş yılını kutlayan 
Havaş, nasıl bir hizmet Havaş, nasıl bir hizmet 
yelpazesine sahip?yelpazesine sahip?

Ülkemizde 29 havalima-Ülkemizde 29 havalima-
nında, yurt dışında ise Letonya’nın Riga nında, yurt dışında ise Letonya’nın Riga 
Havalimanı ile Suudi Arabistan’ın Medine Havalimanı ile Suudi Arabistan’ın Medine 
Havalimanı’nda 200’ün üzerinde havayolu Havalimanı’nda 200’ün üzerinde havayolu 
müşterimize uluslararası standartlarda yer müşterimize uluslararası standartlarda yer 
hizmetleri sunuyoruz. İştiraklerimizle bir-hizmetleri sunuyoruz. İştiraklerimizle bir-
likte yılda 1 milyondan fazla uçuşa hizmet likte yılda 1 milyondan fazla uçuşa hizmet 
sağlıyor ve 1.3 milyon tona yakın kargo sağlıyor ve 1.3 milyon tona yakın kargo 
ile 97 milyonun üzerinde bagaj taşıyarak ile 97 milyonun üzerinde bagaj taşıyarak 
yılda 151 milyonun üzerinde yolcuya hiz-yılda 151 milyonun üzerinde yolcuya hiz-
met veriyoruz. Yer hizmetlerinin yanı sıra met veriyoruz. Yer hizmetlerinin yanı sıra 
Türkiye’de 20 ilde havalimanları ile şehir Türkiye’de 20 ilde havalimanları ile şehir 
merkezleri arasında, havayolu taşımacılığı merkezleri arasında, havayolu taşımacılığı 
ile aynı konfora sahip otobüslerimizle yolcu ile aynı konfora sahip otobüslerimizle yolcu 
taşımacılığı hizmeti sunuyoruz. taşımacılığı hizmeti sunuyoruz. 

Kargo ve antrepo hizmetlerimiz kap-Kargo ve antrepo hizmetlerimiz kap-
samında ise İstanbul, Ankara, İzmir ve samında ise İstanbul, Ankara, İzmir ve 

Antalya havalimanlarında son teknoloji ve Antalya havalimanlarında son teknoloji ve 
donanımlara sahip tesislerimizde toplamda donanımlara sahip tesislerimizde toplamda 
20 bin 457 metrekare alanda faaliyet göste-20 bin 457 metrekare alanda faaliyet göste-
riyoruz. Kargo ve Antrepo hizmetlerimiz-riyoruz. Kargo ve Antrepo hizmetlerimiz-
de, genel kargolar ile birlikte değerli kargo, de, genel kargolar ile birlikte değerli kargo, 
bozulabilir kargo, canlı hayvan, tehlikeli bozulabilir kargo, canlı hayvan, tehlikeli 
madde, radyoaktif madde vb. tüm özel madde, radyoaktif madde vb. tüm özel 
kargolara ev sahipliği yaparak ithalat ve kargolara ev sahipliği yaparak ithalat ve 
ihracat kargoların sevk ve idaresini gerçek-ihracat kargoların sevk ve idaresini gerçek-
leştiriyoruz. Tesislerimizde; soğutma gerek-leştiriyoruz. Tesislerimizde; soğutma gerek-
tiren bozulabilir kargolardan canlı hayvan tiren bozulabilir kargolardan canlı hayvan 
bekleme odalarına kadar farklı nitelikteki bekleme odalarına kadar farklı nitelikteki 
gönderilere uygun özel alanlar yer alıyor. gönderilere uygun özel alanlar yer alıyor. 
Özel sevkiyat gerektiren bozulabilir kargo-Özel sevkiyat gerektiren bozulabilir kargo-
ların uçak-tesis, tesis-uçak transferleri için ların uçak-tesis, tesis-uçak transferleri için 
frigorifik araçlarımız ile müşterilerimize frigorifik araçlarımız ile müşterilerimize 
ayrıcalıklı hizmet sunmaktayız. Ayrıca, ayrıcalıklı hizmet sunmaktayız. Ayrıca, 
gümrüklü kargo taşımacılığı hizmetimiz gümrüklü kargo taşımacılığı hizmetimiz 
kapsamında İstanbul-İzmir, İstanbul-An-kapsamında İstanbul-İzmir, İstanbul-An-
kara ve İstanbul-Antalya arasında tarifeli kara ve İstanbul-Antalya arasında tarifeli 
karşılıklı seferlerimiz bulunuyor.karşılıklı seferlerimiz bulunuyor.

İLK’LERE İMZA ATARAK İLK’LERE İMZA ATARAK 
İLERLİYOR İLERLİYOR 
Kargo ve geçici depolama Kargo ve geçici depolama 
hizmetleriniz kapsamında mevcut ve hizmetleriniz kapsamında mevcut ve 
gerçekleştirdiğiniz yatırımlar hakkında gerçekleştirdiğiniz yatırımlar hakkında 
bilgi verir misiniz? bilgi verir misiniz? 

Geçtiğimiz yıl İstanbul Havalima-Geçtiğimiz yıl İstanbul Havalima-
nı’ndaki yeni antrepo tesisimizi Atatürk nı’ndaki yeni antrepo tesisimizi Atatürk 
Havalimanı’na göre iki kat büyüterek yak-Havalimanı’na göre iki kat büyüterek yak-
laşık 10 bin metrekarelik bir kapalı alanda laşık 10 bin metrekarelik bir kapalı alanda 
faaliyete geçirdik. Yeni tesisimizin son faaliyete geçirdik. Yeni tesisimizin son 
teknoloji tüm donanımları için yaklaşık 11 teknoloji tüm donanımları için yaklaşık 11 

YATIRIMLARINI 
SÜRDÜRÜYOR

milyon Avro yatırım gerçekleştirdik. ULD milyon Avro yatırım gerçekleştirdik. ULD 
hazırlık ve/veya gelen ULD açma işlem-hazırlık ve/veya gelen ULD açma işlem-
lerini sağlamak üzere, toplamda 80 ULD lerini sağlamak üzere, toplamda 80 ULD 
(PMC palet) bekletme, aynı anda 10 ULD (PMC palet) bekletme, aynı anda 10 ULD 
için hazırlık/açma hizmeti verme kapasiteli için hazırlık/açma hizmeti verme kapasiteli 
“Castor Deck” ve “ULD Hazırlık Havuzu” “Castor Deck” ve “ULD Hazırlık Havuzu” 
sistemini oluşturduk. Ekipman yatırımları-sistemini oluşturduk. Ekipman yatırımları-
mız kapsamında, soğuk zincirin korunma-mız kapsamında, soğuk zincirin korunma-
sını gerektiren özel nitelikli ürünlerin ulus-sını gerektiren özel nitelikli ürünlerin ulus-
lararası standartlarda taşınmasına imkan lararası standartlarda taşınmasına imkan 
tanıyan frigorifik araçları filomuza katarak tanıyan frigorifik araçları filomuza katarak 
Türkiye’de sektörde bir ilke imza attık. Fri-Türkiye’de sektörde bir ilke imza attık. Fri-
gorifik araçlarımızı gümrüklü taşımacılık gorifik araçlarımızı gümrüklü taşımacılık 
hizmetlerimize de dahil ederek İstanbul ile hizmetlerimize de dahil ederek İstanbul ile 
İzmir, Ankara ve Antalya arasında tarifeli İzmir, Ankara ve Antalya arasında tarifeli 
karşılıklı seferlerimizde devreye aldık. karşılıklı seferlerimizde devreye aldık. 
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin 
(IATA) tehlikeli madde kargo kabullerinde (IATA) tehlikeli madde kargo kabullerinde 
verimliliği ve emniyeti artırmaya yönelik verimliliği ve emniyeti artırmaya yönelik 
geliştirdiği Tehlikeli Madde Otomatik Kont-geliştirdiği Tehlikeli Madde Otomatik Kont-
rol (DG AutoCheck) sistemini faaliyetlerine rol (DG AutoCheck) sistemini faaliyetlerine 
taşıyan Türkiye’deki ilk yer hizmetleri taşıyan Türkiye’deki ilk yer hizmetleri 
şirketiyiz. Tüm antrepolarımızda en önem şirketiyiz. Tüm antrepolarımızda en önem 
verdiğimiz konuların başında emniyet geli-verdiğimiz konuların başında emniyet geli-
yor. Bu nedenle, tesislerimizin tamamı 7/24 yor. Bu nedenle, tesislerimizin tamamı 7/24 
CCTV sistemleri ile takip edilmekle birlikte CCTV sistemleri ile takip edilmekle birlikte 
tüm kayıtlar bir yıl süresince tutularak resmi tüm kayıtlar bir yıl süresince tutularak resmi 
makamlara ulaştırılabilmektedir. Ayrıca, makamlara ulaştırılabilmektedir. Ayrıca, 
kısa süre önce Antalya Havalimanı’ndaki kısa süre önce Antalya Havalimanı’ndaki 
yeni antrepo tesisimizi de açarak hizmet yeni antrepo tesisimizi de açarak hizmet 
ağımızı genişlettik. Müşteri memnuniyeti ağımızı genişlettik. Müşteri memnuniyeti 
odaklı yaklaşımımızla inovasyona yönelik odaklı yaklaşımımızla inovasyona yönelik 
ekipman ve tesis yatırımlarımızı hız kesme-ekipman ve tesis yatırımlarımızı hız kesme-
den sürdürmeyi planlıyoruz.  den sürdürmeyi planlıyoruz.  
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Yer hizmetlerinde uzmanlaşan Havaş, Yer hizmetlerinde uzmanlaşan Havaş, 
lojistik hizmetler alanında nasıl fark lojistik hizmetler alanında nasıl fark 
yaratıyor? yaratıyor? 

Sektördeki bilgi birikimi ve deneyimi-Sektördeki bilgi birikimi ve deneyimi-
miz ile nitelikli insan kaynağımız başarı-miz ile nitelikli insan kaynağımız başarı-
mızın temelinde yatan en önemli unsurlar. mızın temelinde yatan en önemli unsurlar. 
Havalimanları gibi 7/24 canlı ve eş za-Havalimanları gibi 7/24 canlı ve eş za-
manlı ilerleyen karmaşık bir yapının içinde manlı ilerleyen karmaşık bir yapının içinde 
güvenlikten ödün vermeden doğru zaman güvenlikten ödün vermeden doğru zaman 
yönetimini sağlayarak operasyonlarımızı yönetimini sağlayarak operasyonlarımızı 
yürütüyoruz. Antrepo hizmetlerimizde yürütüyoruz. Antrepo hizmetlerimizde 
tüm kargoların uluslararası ve ulusal otori-tüm kargoların uluslararası ve ulusal otori-
teler tarafından oluşturulan yasal düzenle-teler tarafından oluşturulan yasal düzenle-
melere uygunluğunu titizlikle takip ediyor melere uygunluğunu titizlikle takip ediyor 
ve sevkiyat gerekliliklerini yerine getiriyo-ve sevkiyat gerekliliklerini yerine getiriyo-
ruz. Operasyonların verimliliği için teknik ruz. Operasyonların verimliliği için teknik 
altyapı ve dijital çözümlerle sürekli daha altyapı ve dijital çözümlerle sürekli daha 
iyiye odaklanıyoruz ve sektörel yeniliklere iyiye odaklanıyoruz ve sektörel yeniliklere 
hızlıca adapte oluyoruz. Bunun yanı sıra hızlıca adapte oluyoruz. Bunun yanı sıra 
dijitalleşmeyi etkin kullanarak, tazeleme dijitalleşmeyi etkin kullanarak, tazeleme 
eğitimleri ve simülatör araçlarındaki özel eğitimleri ve simülatör araçlarındaki özel 
eğitimlerle çalışanlarımızı belirli aralıklarla eğitimlerle çalışanlarımızı belirli aralıklarla 
destekleyerek operasyon zincirinin her destekleyerek operasyon zincirinin her 
alanında sorunsuz bir iş akışı sağlıyoruz. alanında sorunsuz bir iş akışı sağlıyoruz. 
Hizmet sektöründe yer alan bir firma ola-Hizmet sektöründe yer alan bir firma ola-
rak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını mutlaka rak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını mutlaka 
gözetiyoruz ve müşterilerimizin bu alanda gözetiyoruz ve müşterilerimizin bu alanda 
stratejik iş ortağı olma bilinciyle, hizmet stratejik iş ortağı olma bilinciyle, hizmet 
çeşitliliğini, türünü belirleyerek en uygun çeşitliliğini, türünü belirleyerek en uygun 
şekilde talebe cevap vermeye çalışıyoruz. şekilde talebe cevap vermeye çalışıyoruz. 
“Kazan-Kazan” prensibi ile müşterilerimi-“Kazan-Kazan” prensibi ile müşterilerimi-
zin ihtiyacı olan hızlı, güvenilir, süreklilik zin ihtiyacı olan hızlı, güvenilir, süreklilik 
arz eden hizmetler üretip sunuyoruz.arz eden hizmetler üretip sunuyoruz.

2020’DE YURT DIŞINA 2020’DE YURT DIŞINA 
ODAKLANDI ODAKLANDI 
Bu yılı nasıl bir büyümeyle kapatmayı Bu yılı nasıl bir büyümeyle kapatmayı 
hedefliyorsunuz?hedefliyorsunuz?

2020 yılında Türkiye’deki liderliğimizi 2020 yılında Türkiye’deki liderliğimizi 
korumakla birlikte, yurt dışında büyüme korumakla birlikte, yurt dışında büyüme 
hedefimize odaklandık. Letonya ve Suudi hedefimize odaklandık. Letonya ve Suudi 
Arabistan’ın ardından hizmet ağımızı Arabistan’ın ardından hizmet ağımızı 
Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’na da Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’na da 
taşımak üzere görüşmelerimiz sürüyor. taşımak üzere görüşmelerimiz sürüyor. 
Ayrıca, yüzde 100 iştiraki olduğumuz Ayrıca, yüzde 100 iştiraki olduğumuz 
TAV Havalimanları’nın Kazakistan Al-TAV Havalimanları’nın Kazakistan Al-
matı Havalimanı’ndaki yeni yatırımında matı Havalimanı’ndaki yeni yatırımında 
yer almayı bekliyoruz. TAV’ın Almatı yer almayı bekliyoruz. TAV’ın Almatı 
Havalimanı’nı satın alması ile ilgili an-Havalimanı’nı satın alması ile ilgili an-
laşma sağlandığında biz de hem kargo laşma sağlandığında biz de hem kargo 
hem de yer hizmetleri sağlayıcısı olarak hem de yer hizmetleri sağlayıcısı olarak 
burada yer almak için fırsat kolluyoruz. Bu burada yer almak için fırsat kolluyoruz. Bu 
yılı, pandemi sürecinin etkilerini gelişen yılı, pandemi sürecinin etkilerini gelişen 
faaliyetlerimizle dengeleyerek kapatmayı faaliyetlerimizle dengeleyerek kapatmayı 
hedefliyoruz.hedefliyoruz.

Pandemi operasyonlarınızı nasıl Pandemi operasyonlarınızı nasıl 
etkiledi? Ne tür tedbirler aldınız? etkiledi? Ne tür tedbirler aldınız? 

Pandemi sürecinde sektördeki tüm Pandemi sürecinde sektördeki tüm 
paydaşlarımızla birlikte, azalan hava trafi-paydaşlarımızla birlikte, azalan hava trafi-
ğinin yarattığı olumsuz etkilerle ve salgın ğinin yarattığı olumsuz etkilerle ve salgın 
tedbirlerine yönelik oluşan ek maliyetlerle tedbirlerine yönelik oluşan ek maliyetlerle 
karşı karşıya kaldık. Ancak eş zamanlı karşı karşıya kaldık. Ancak eş zamanlı 
olarak hava kargoda yaşanan trafik artışı olarak hava kargoda yaşanan trafik artışı 
ve antrepolarımızdaki faaliyetlerin yoğun ve antrepolarımızdaki faaliyetlerin yoğun 
şekilde devam etmesiyle sürecin olumsuz şekilde devam etmesiyle sürecin olumsuz 
mali etkilerini kontrol altına aldık. Ek ola-mali etkilerini kontrol altına aldık. Ek ola-
rak, iç hat uçuşlarındaki normalleşmeler rak, iç hat uçuşlarındaki normalleşmeler 
ile birlikte Rus ve İngiliz pazarındaki ha-ile birlikte Rus ve İngiliz pazarındaki ha-
reketlenme de yer hizmetleri operasyon-reketlenme de yer hizmetleri operasyon-
larımıza olumlu yönde yansıdı. Covid-19 larımıza olumlu yönde yansıdı. Covid-19 
salgınının ilk günlerinden itibaren iş sağlı-salgınının ilk günlerinden itibaren iş sağlı-
ğı ve güvenliği politikalarımız çerçevesin-ğı ve güvenliği politikalarımız çerçevesin-
de çalışanlarımıza, görev alanlarına göre de çalışanlarımıza, görev alanlarına göre 
değişen koruyucu ekipmanlarını sağladık. değişen koruyucu ekipmanlarını sağladık. 
İstasyonlarımız ve ekipmanlarımızda İstasyonlarımız ve ekipmanlarımızda 
dezenfeksiyon çalışmalarımızı başlattık. dezenfeksiyon çalışmalarımızı başlattık. 
Yolcu taşımacılığında tüm illerdeki oto-Yolcu taşımacılığında tüm illerdeki oto-
büslerimizi düzenli aralıklarla dezenfekte büslerimizi düzenli aralıklarla dezenfekte 
ederek taşımacılık gerekliliklerine uygun ederek taşımacılık gerekliliklerine uygun 
önlemleri uyguladık. Antrepolarımızda, önlemleri uyguladık. Antrepolarımızda, 
koruyucu ekipmanlar, dezenfeksiyon koruyucu ekipmanlar, dezenfeksiyon 
çalışmaları ve sosyal mesafe önlemlerine çalışmaları ve sosyal mesafe önlemlerine 
yönelik tedbirleri devreye alarak operas-yönelik tedbirleri devreye alarak operas-
yonlarımızı emniyetli şekilde sürdürmeye yonlarımızı emniyetli şekilde sürdürmeye 
devam ediyoruz. devam ediyoruz. 

Yeni normale nasıl hazırlanıyorsunuz? Yeni normale nasıl hazırlanıyorsunuz? 
Önceliğimiz her zaman çalışanlarımı-Önceliğimiz her zaman çalışanlarımı-

zın sağlığı ve operasyonlarımızı üst düzey zın sağlığı ve operasyonlarımızı üst düzey 
güvenlik standartlarında yürütmektedir. Bu güvenlik standartlarında yürütmektedir. Bu 
doğrultuda, pandemi önlemleri kapsamın-doğrultuda, pandemi önlemleri kapsamın-
da tüm gereklilikleri operasyonlarımızda da tüm gereklilikleri operasyonlarımızda 
ilk günden itibaren uyguluyoruz. Dünyayı ilk günden itibaren uyguluyoruz. Dünyayı 
etkisi altına alan bu zorlu sürecin etkilerini etkisi altına alan bu zorlu sürecin etkilerini 
belirleyerek, yeni normali iş modelimize belirleyerek, yeni normali iş modelimize 
yansıtmak üzere değişen koşullara hızla yansıtmak üzere değişen koşullara hızla 
uyum sağladık. Havaş, inovasyon yatırım-uyum sağladık. Havaş, inovasyon yatırım-
larını sürdüren ve koşullara adaptasyon larını sürdüren ve koşullara adaptasyon 
kabiliyeti güçlü bir şirket. Bu doğrultuda, kabiliyeti güçlü bir şirket. Bu doğrultuda, 
yeni trendleri ve sektörün değişkenlerini yeni trendleri ve sektörün değişkenlerini 
yakından takip ediyoruz. Kriz dönemleri, yakından takip ediyoruz. Kriz dönemleri, 
ortaya çıkan olumsuzluklara rağmen bazı ortaya çıkan olumsuzluklara rağmen bazı 
fırsatları da beraberinde getiriyor. Dönemin fırsatları da beraberinde getiriyor. Dönemin 
ortaya çıkardığı koşullar, havalimanlarına, ortaya çıkardığı koşullar, havalimanlarına, 
havayollarına ve yer hizmetleri şirketlerine havayollarına ve yer hizmetleri şirketlerine 
yeni teknolojileri faaliyetlerine taşımaları yeni teknolojileri faaliyetlerine taşımaları 
için olanak sağladı. Biz de, bu yönelimlerde için olanak sağladı. Biz de, bu yönelimlerde 
kendi alanımızı belirliyoruz. Yer hizmet-kendi alanımızı belirliyoruz. Yer hizmet-
lerinde olduğu gibi kargo ve antrepo hiz-lerinde olduğu gibi kargo ve antrepo hiz-
metlerimizde de müşterilerimize son trend metlerimizde de müşterilerimize son trend 
teknolojilerle hizmet sunmaya odaklandık. teknolojilerle hizmet sunmaya odaklandık. 
Pandemi sürecinde lojistik alanında büyü-Pandemi sürecinde lojistik alanında büyü-
me trendinin oluştuğunu gördük. Hava kar-me trendinin oluştuğunu gördük. Hava kar-
goda talep artışıyla birlikte, antrepolarımız-goda talep artışıyla birlikte, antrepolarımız-
daki faaliyetler de hız kazandı. Teknolojinin daki faaliyetler de hız kazandı. Teknolojinin 
gelişimi ve kullanım alanlarının artmasıyla gelişimi ve kullanım alanlarının artmasıyla 
birlikte yaşam biçimlerimize yansıyan dö-birlikte yaşam biçimlerimize yansıyan dö-
nüşüm sürecinde, lojistik sektörü önemini nüşüm sürecinde, lojistik sektörü önemini 
artırmayı sürdürecek. Bu yöndeki yatırımla-artırmayı sürdürecek. Bu yöndeki yatırımla-
rımıza da devam etmeyi planlıyoruz.rımıza da devam etmeyi planlıyoruz.

ORTAK ADIM ATMALIYIZ ORTAK ADIM ATMALIYIZ 
Yeni dönemde lojistikte neler öne Yeni dönemde lojistikte neler öne 
çıkacak? Hangi politikalar ve stratejiler çıkacak? Hangi politikalar ve stratejiler 
gündeme alınmalı? gündeme alınmalı? 

Yeni dönemin en fazla öne çıkacak ko-Yeni dönemin en fazla öne çıkacak ko-
nusunu, artık birçok iş sürecinin “temassız” nusunu, artık birçok iş sürecinin “temassız” 
olması gerekliliği şeklinde görüyoruz. Diji-olması gerekliliği şeklinde görüyoruz. Diji-
talleşmenin önemini giderek arttırmasıyla, talleşmenin önemini giderek arttırmasıyla, 
temassız ve uzaktan yönetilebilir işlemlerin temassız ve uzaktan yönetilebilir işlemlerin 
geleneksel iş akışlarının yerini almasını bek-geleneksel iş akışlarının yerini almasını bek-
liyoruz. Bu paralelde, resmi otoritelerden liyoruz. Bu paralelde, resmi otoritelerden 
hizmet sağlayıcılar ve hizmet alanlara kadar hizmet sağlayıcılar ve hizmet alanlara kadar 
zincirdeki tüm paydaşların gelişmeleri zincirdeki tüm paydaşların gelişmeleri 
yakından takip ederek sürece uyum sağla-yakından takip ederek sürece uyum sağla-
maları gerekiyor. Bu amaçla, sektörün tüm maları gerekiyor. Bu amaçla, sektörün tüm 
paydaşlarının bir araya gelerek, ortak bir paydaşlarının bir araya gelerek, ortak bir 
standart oluşturmasının gerektiğine inanı-standart oluşturmasının gerektiğine inanı-
yoruz. Paydaşlar arası süreç akışının iyi ve yoruz. Paydaşlar arası süreç akışının iyi ve 
doğru kurgusu için böyle bir sektörel ortak doğru kurgusu için böyle bir sektörel ortak 
adım atılması önem taşıyor.adım atılması önem taşıyor.

“Pandemi sürecinde hava kargoda talep artışıyla birlikte, 
antrepolarımızdaki faaliyetler de hız kazandı. Teknolojinin gelişimi ve 
kullanım alanlarının artmasıyla birlikte yaşam biçimlerimize yansıyan 

dönüşüm sürecinde, lojistik sektörü önemini artırmayı sürdürecek. 
Bu yöndeki yatırımlarımıza da devam etmeyi planlıyoruz.”
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B
atu International Logistics 
18 yılda nereden nereye 
geldi?

Batu International Logis-
tics olarak kurulduğumuz 2002 yılından 
bu yana uluslararası karayolu taşıma-
cılığı ile başladığımız hizmetlere yıllar 
içinde yaptığımız yatırımlar ve gelişimi-
miz neticesinde farklı hizmet türlerini 
de ekledik. Deniz, hava, demiryolu ve 
intermodalin yanı sıra depo yönetimi, 
gümrükleme ve dış ticaret alanlarında 
kapsamlı ve entegre bir hizmet anlayışı 
sunabilir bir konuma geldik. 

Hizmet verdiğimiz endüstriler ve 
müşterilere özel çözümler üreterek her 
yıl sektör ortalamalarının çok üzerinde 
büyümeye devam ediyoruz. Gebze,  
Konya ofislerimizle birlikte depo ve 
antrepolarımız başta olmak üzere 
Türkiye’de ihracat ve ithalatın 
olduğu her yerde aktif hizmet 
veriyoruz. 1000’in üzerinde araç 
ve ekipmanımızın yanı sıra tüm 
Türkiye’de 100.000 m2 üzerinde 
depolama alanımız, 450’nin üze-
rinde çalışanımız ile Bulgaristan, 
İtalya, Almanya başta 
olmak üzere yurt dışında 
da ofis ve depolarımızla 
müşterilerimize kesin-
tisiz servis sağlıyoruz. 

Tüm bunlar içe-

Pandemi döneminde 
büyümesini sürdüren 
ve müşteri yelpazesini 
genişleten Batu 
International Logistics’in 
yeni dönem ajandası 
yoğun. Kısa vadede 
ekspres ve intermodal 
operasyonlarını 
büyüteceklerini, kara, hava 
ve deniz taşımacılığında 
servis verdikleri coğrafyayı 
genişleteceklerini, 
proje ve fuar lojistiğiyle 
servis kapsamlarını 
geliştireceklerini belirten 
Batu International  
Logistics Yönetim  
Kurulu Başkanı Taner 
Ankara, uzun vadede yurt 
içi ve yurt dışında yeni 
depo ve ofis yatırımlarının 
da gündemlerinde 
olduğunu söyledi. 

risinde bizim için en önemli yatırımımız 
kendini işine adamış kalifiye ve yüksek 
teknoloji çözümleri kullanan genç ve 
dinamik ekibimiz. Şirket mottosu olarak 
benimsediğimiz müşteri memnuniyeti 
ve işine adanmışlık çalışanlarımızın 
DNA’sına işlediği için aldığımız tüm 
aksiyonlarda müşteri memnuniyetini ön 
planda tutuyoruz. Sahip olduğumuz tüm 
ISO sertifikalarımızın yanı sıra ISO 10002 
müşteri memnuniyeti kalite yönetim 
sistemi ile de müşteri memnuniyetine 
yönelik aksiyon ve stratejilerimizi geliş-
tirmeye devam ediyoruz.

KARAYOLU HACMİNİN %90’INI 
AVRUPA OLUŞTURUYOR 
Yoğunlaştığınız sektörler ve 

bölgeler nereler? Sunduğunuz 
servislerin avantajları nedir?

Başta kimya, FMCG, oto-
motiv, tekstil olmak üzere pek 
çok sektöre hizmet veriyoruz. 
Bugün kıta Avrupası başta 
olmak üzere, Ortadoğu, Türki 

Cumhuriyetler dahil çok geniş 
bir coğrafyada karayolu 

taşımacılığı hizmetle-
ri vermeye devam 
ediyoruz. İtalya, 
Almanya başta 

olmak üzere 
ofislerimizin 

AJANDASI YOĞUN

Taner Ankara

’in
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ve depolarımızın olduğu bu coğrafyada 
çok daha kapsamlı entegre lojistik hiz-
metler sunuyoruz. Avrupa taşımaları 
toplam hacmimizin %90’ını oluşturu-
yor. 

Ayrıca geniş acente ağımızla sun-
duğumuz hava ve deniz taşımacılık 
çözümlerimizle Almanya’dan Dominik 
Cumhuriyeti’ne kadar çok kapsamlı bir 
coğrafyada hizmet veriyoruz. Ekspres 
ve butik taşımacılık çözümlerimiz bize 
müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre 
analiz yapabilme ve kapsamlı entegre 
lojistik hizmetler sunma imkanını ta-
nıyor. Her bir müşterimizin ihtiyacını 
özenle tespit edip maliyet ve hizmet 
beklentisi anlamında en etkin çözümü 
üretebilme kabiliyeti bizi sektörde mar-
ka olarak ön plana çıkartıyor.

Başarıyı nasıl yakalıyorsunuz? 
Tüm yatırımlarımıza ek olarak 

müşteri memnuniyetine verdiğimiz 
önem ve kendini buna adamış uzman 
bir ekibe sahip olmamız başarımızın 
temelini oluşturuyor. Ayrıca müşteri-
lerimiz ile ilişkilerimizi uzun dönem iş 
ortaklığı anlayışı çerçevesinde ele alma-
mız başarımızın diğer temel faktörü. 

PANDEMİYE  
RAĞMEN BÜYÜDÜ 
2020 yılı ajandanızda hangi 
başlıklar öne çıktı? 

Pandemi sürecine rağmen sundu-
ğumuz hizmet kalitesi ile öne çıkarak 
yeni müşteriler kazandık. Bununla 
birlikte mevcut müşterilerimize sun-
duğumuz sofistike ekspres taşımacılık 
alternatifleri ile büyümeye devam ettik. 
Yeni müşterilerimize sunduğumuz pro-
je taşımacılığı ve butik taşıma çözümle-
rimizin yanı sıra Hollanda ve Almanya 
depo yatırımları, fuar taşımacılığı, 
hizmet verdiğimiz coğrafyanın gelişti-
rilmesi 2020 yılı boyunca ajandamızda 
yoğunlaştığımız alanlar oldu.

Covid-19 sürecinde nasıl aksiyon 
aldınız?

Ülkeler salgının yayılımını ve kendi 
ülkelerine girişini engelleyebilmek adı-
na ilk başta sınır kapılarını kapattılar. 
Yapılan taşımaların sayıca azal-
ması, karantina süreçleri 
uluslararası karayolu 

“Trieste üzerinden ürettiğimiz alternatif intermodal 
taşımalar ile pandemi süreci boyunca operasyonlarımızda 

aksamaların önüne geçtik. Bu alanda yatırımlarımıza devam 
edeceğiz. Ayrıca son dönemde artan ekspres taşımacılık 

çözümleri taleplerine ilişkin servis ağımızı ve hizmet 
yelpazemizi genişletmeye devam ediyoruz.”

taşımacılığındaki transit süreleri ciddi 
anlamda etkiledi. Hava taşımacılığı ve 
denizyolu sevkiyatları da bu süreçten 
olumsuz etkilendi. Süreç boyunca en 
büyük avantajımız her taşıma modun-
da uzman ekibimiz ve iş ortaklarımız 
ile süreci profesyonel yönetmemiz 
oldu. 

Bu süreçte alternatif taşıma model-
leri üreterek özellikle intermodal taşı-
malara ağırlık verdik. Ayrıca havayolu 
taşımalarına alternatif olan minivan 
ekspres taşımacılık çözümlerimize 
talep ciddi anlamda arttı. Bugüne kadar 
yaptığımız teknolojik yatırımlar süreci 
kesintisiz iletişim ile yönetebilmemizi 
sağladı. Pandeminin daha en başında 
aldığımız tüm tedbirler ile sektörde alı-
nan aksiyonlara öncelik eden bir firma 
konumuna geldik.

Kapıkule’de yaşanan sorunlara pro-
aktif çözüm üreterek ve müşterilerimizi 
zamanında bilgilendirerek, Trieste üze-
rinden ürettiğimiz alternatif intermodal 
taşımalar ile pandemi süreci boyunca 
operasyonlarımızda aksamaların önü-
ne geçtik. Bu alanda yatırımlarımıza 
devam edeceğiz. Ayrıca son dönemde 
artan ekspres taşımacılık çözümleri 
taleplerine ilişkin servis ağımızı ve hiz-
met yelpazemizi genişletmeye devam 
ediyoruz.

DEPO VE OFİS YATIRIMLARI 
DEVAM EDECEK 
Kısa ve uzun vadeli büyüme 
stratejiniz ve yatırım hedeflerinizi 
aktarır mısınız?

Kısa vadede ekspres taşımacılık 
çözümlerimizi ve intermodal operas-
yonlarımızı büyütmek, geliştirmek, 
kara, hava ve deniz taşımacılığında 
servis verdiğimiz coğrafyayı daha da 
genişletmek öncelikli hedeflerimiz 
arasında. Hollanda, Almanya depo 
yatırımlarımız yanı sıra proje taşıma-
cılığı, fuar taşımacılığı ve lojistiği ile 
servis kapsamımızı daha da geliştire-
ceğiz. Uzun vadede yurt içi ve yurt dı-
şında yeni depo ve ofis yatırımlarımız 
da gündem maddelerimiz arasında.

Yeni dönemde lojistikte neler 
öne çıkacak? Hangi politikalar 
gündeme alınmalı? 

Yeni dönem ve normalleşme ile 
birlikte lojistik firmaları süreç boyun-
ca geliştirdikleri acil durum aksiyon 
planları ve taşıma modellerine yönelik 
yatırımlarına devam ediyor olacaklar. 
Sürecin kesintiye uğramaması ve her 
zaman erişilebilir olmak sadece hiz-
met sunan açısından değil ülkemiz 
açısından da büyük öneme sahip. Bu 
durum pandemi sürecinde çok daha 
net görülmüş oldu. Dolayısı ile lojistik 
sektörüne yönelik teşvik edici politika 
ve uygulamaların hayata geçirilmesi, 
lojistik sektörüne hizmet verenlerin 
sorunlarına çözümler üretilmeye de-
vam edilmesi gerekmektedir. 
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4
K Lojistik nereden nere-
ye geldi? 

4K Lojistik, Hazi-
ran 2016’da Altunbaş 

Mobilya’ya tedarik zinciri yönetimi 
alanında butik olarak hizmet verme-
ye başlayarak kuruldu. Başarı yüz-
desini işin normlarının çok üzerine çı-
karan firmamız, çok kısa sürede tüm 
sektörün dikkatini üzerine çekmeyi 
başardı. Kuruluşunun üzerinden 
henüz 2 ay geçmemişken irili ufaklı 
birçok franchise firmaya hizmet verdi 
ve daha sonra üretici firmaların da ra-
darına girdi. Nihayetinde 2016 yılının 
sonunda mobilya sektöründe liderliği 
zorlayan Yataş A.Ş. ile el sıkıştı, hız-
lıca firmanın optimizim sahibi ve en 
önemli çözüm ortağı olmayı başardı. 
Bu sayede 4K Lojistik kendi kulvarın-
da kısa sürede sektörün en güçlü, en 
başarılı, adından en çok söz edilen ve 
tüm camia tarafından en çok iş birliği 
teklif edilen firması haline geldi.

2020 yılı Mart ayı ile birlikte 
tüm dünyanın ve ülkemizin de bir 
numaralı gündemi haline gelen 
Covid-19 pandemi süreci, özellikle 
saha operasyonları kanadında hizmet 
veren firmalar için çok ciddi bir risk 
oluşturmuştur. 4K Lojistik, A’dan 
Z’ye hizmet veren bir kuruluş olması 
hasebiyle satış noktaları, showroom-
lar, fuar alanları ve nihai tüketiciye 

adreste mobilya montajı hizmeti vermek-
te ve risk taşımaktaydı. Bu kapsamda 
riski önceden ön görerek 25.03.2020 tarihi 
itibariyle önce insan sağlığı ilkesi esas 
alınarak ilk olarak nihai tüketici ziyaret-
leri azaltılmış, akabinde de saha operas-
yonları tümü ile azaltılarak kontrol altına 
alınmaya çalışılmıştır. Bu sürecin ardın-
dan 4K Lojistik hizmet kollarını yeniden 
değerlendirmeye alarak depolama, stok 
yönetimi, müşteri memnuiyeti ölçümü, 
nihai tüketici ve satış noktası teslimatı, 
satış sonrası çözüm hizmetleri içerisinden 
dikkatini depolama hizmetleri ve stok 
yönetimi tarafına aktarmaya başladı. 

Hizmetlerinizi yoğunlaştırdığınız 
sektörler hangileri? 

4K Lojistik depolama ve stok yöneti-
mi alanlarında, başta dayanıklı tüketim 
malları, hazır gıda, hazır giyim, pet shop 
vb. ürün gruplarına ve üretici firmalara 
hizmet vermektedir. Sürekli iyileştirme, 
iç dinamiklerinde gelişme ve revizyonu 
esas alması hasebiyle farklı ürün gamları-
na da hizmet verebilmeye açıktır. 

YÜZDE 25 BÜYÜYECEK 
2020 yılında hangi alanlara 
yoğunlaştınız? Bu yılı nasıl 
bir büyümeyle kapatmayı 
hedefliyorsunuz?

2020 yılı Covid - 19 kaynaklı bakış 

açısı değişikliği gerektirmiş ve saha 
operasyonlarında küçülme yaşanırken, 
depolama ve stok yönetimi alanında ise 
büyüme göstermeyi hedefe koymuş bu-
lunmaktayız. Q3 dönemi başlangıcında 
e-ticaret kanallarının ve pazar yerlerinin 
klasik alışveriş sisteminin yerini alması 
ile birlikte depolama ve stok yönetimi 
alanında %70 büyüme gerçekleştirmiş 
ve bu ivmelenme yılsonu için revize bir 
hedef oluşturmamıza olanak tanımıştır. 
Güncel olarak depo ve stok yönetimin-
de yılı %90, tüm süreçler toplamında 
ise %25 büyümeyle kapatma hedefimiz 
bulunmaktadır.

Covid-19 süreci operasyonlarınızı 
nasıl etkiledi? Ne tür tedbirler 
aldınız?

Covid-19 süreci etkisini henüz yeni 
hissettirmeye başladığında Yönetim 
Kurulu ve İSG Kurulu’nu bir araya 
getirerek bir kurul toplantısı düzenle-
dik ve firmamızın saha operasyonları 
alanındaki etkisini azaltmaya karar 
vererek, hızlı bir aksiyon aldık ve kade-
meli olarak kısa süre içerisinde müşteri 
ziyaretlerimizi sonlandırdık. Depo içi 
süreçlerimizde ise iş yeri hekimimiz ve 
iş güvenliği uzmanlarımız ile birlikte 
haftalık Covid – 19 korunma ve önlem 
eğitimleri vermeye, iş alanlarımızda de-
zenfektasyon uygulamaları konusunda 

YOL HARITASI HAZIRSalgın döneminde depolama 
ve stok yönetimine ağırlık 
vererek bu alanlarda 
%70 büyüme yakalayan 
4K Lojistik, bu yılı %25 
büyümeyle kapatmayı 
hedefliyor. 4K Lojistik 
Genel Müdürü Zafer Lafçı, 
yeni dönemde teknolojik 
yatırımlara ağırlık vererek, 
patent sahibi oldukları 
stok yönetimi çözümünde 
sürpriz çalışmalara imza 
atacaklarını söyledi.  

Zafer Lafçı

’in yeni dönem
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hizmet almaya ve periyodik Covid-19 
tahlilleri yapmaya başladık. Sosyal 
mesafe, maske ve eldiven uygulamala-
rı, kişisel hijyen kurallarına daha fazla 
önem verilmesi, çalışma süreleri ve 
vardiya değişikliklerini gündeme ala-
rak personelimizin dinlenme sürelerini 
artırdık. Ateş ölçümü, dezenfektasyon 
uygulaması yapmadan ve maskesiz 
hiçbir kişinin çalışma alanlarımıza giriş 
yapmasına izin vermeyerek süreci 
başarılı yönettiğimize inanıyoruz. Bu 
inancımızı destekleyen ve bizlere 
mutluluk veren en önemli ölçü biri-
mi ise hiçbir çalışanımızda vakaya 
rastlanmamış olmasıdır. 

Başarınızın temelinde yatan 
ayrıntılar neler?

Müşteri memnuniyetini en tepe 
noktaya koyan 4K Lojistik’in başarı-
sının temellerinde; dayanıklı tüketim 
malları alanında 25 yıllık tedarik zinciri 
yönetimi geçmişi ve tecrübesi bulun-
makta. Altyapı, sistem, güvenirlik, iş 
güvenliği, İK ve insana dokunmanın 
kıymetini bilmek, çalışan memnuni-
yetine önem vermek, genç, dinamik 
ve aidiyeti yüksek bir kadro ve elde 
edilmesi zor seviyede düşük turn over 
sahibi olarak personel için cazip bir 

rağmen soğuk-
kanlılığını ve 
heyecanını yi-
tirmemesidir. 
Bildiğimiz 
çok önemli 
nokta var ki, 
bu da şüphe-

siz ülkemize 
hizmet etmek ve 

insanımıza istih-
dam sağlamaktadır. 

Bu bilinç de bizi her 
şartta güçlü olmaya sevk 

etmektedir.
Bilindiği üzere, lojistiğin birçok 

doğrusu bulunmakta ve çok fazla 
değişkenlik göstermektedir. Genel 
olarak oluşacak tüm ekonomik olum-
suzluklar ve olağan dışı gelişmeler-
den de en çok etkilenen sektörlerin 
başında lojistik gelmektedir. 4K Lo-
jistik olarak, hiçbir olumsuzluk karşı-
sında ve hiçbir koşulda gardını dü-
şürmeyerek ve ilk günkü heyecanını 
kaybetmeyerek işimizle yaşamaya, 
yeni bakış açıları ve hayallerimizle 
hedefe yürümeye devam etmekteyiz.

2021 SÜRPRİZLER YILI 
OLACAK 
4K Lojistik, yeni döneme nasıl 
hazırlanıyor? 

Yeni dönemde 1 Kuşak ve 1 Yol 
Projesi, lojistik köylerinin kurulması 
ve e-ticaretin de güç kazanmasıyla 
birlikte kargo taşımacılığı ve 
lojistik pazarına yeni oyuncuların 
katılacağını ve hacmin her geçen gün 
daha da artacağını öngörmekteyiz. 

4K Lojistik olarak şirketler 
grubumuzda yer alan Volant  
Yazılım A.Ş. ile birlikte patent  
sahibi olduğumuz stok yönetimini 
daha da ileriye taşıyacak yapay  
zeka ve optimizasyon çalışmalarımız 
sayesinde bulunduğumuz  
kanalda adından daha fazla söz 
ettirecek ve sektöre farklı bir bakış 
açısı ekleyecek sürpriz çalışmalarımız 
mevcut. Bu çalışmaları olağan dışı  
bir durum olmazsa 2021 yılının  
Q2 döneminde hayata geçirmeyi ve 
duyurmayı planlıyoruz.

“4K Lojistik depolama ve stok yönetimi alanlarında, 
başta dayanıklı tüketim malları, hazır gıda, hazır giyim, 
pet shop vb. ürün gruplarına ve üretici firmalara hizmet 

vermektedir. Sürekli iyileştirme, iç dinamiklerinde 
gelişme ve revizyonu esas alması hasebiyle farklı ürün 

gamlarına da hizmet verebilmeye açıktır.” 

şirket olmak ve son derece sorunsuz bir 
İK süreci yönetmektedir. 

4K Lojistik’in başarısının ardında 
yatan bir yaklaşım da, yönetimimizin ilk 
günden bu yana olumsuz gelişmelere 
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016 yılından itibaren düzenlenen, iş, ekonomi 
dünyası, kamu ve lojistik sektörünü bir araya 
getiren Ekonomi ve Lojistik Zirvesi, bu yıl 
beşincisini gerçekleştiriyor. 

Ekonomi ve Lojistik Zirvesi, geride bıraktığımız zorlu 
beş yıl boyunca dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmelere 
paralel olarak ekonominin gelecek perspektiflerini, 
lojistik sektöründeki gelişmeleri ele aldığı gibi bu yıl 
da değişimlerin şafağında olan sektörlerimizin geniş 
kapsamlı gündemleri ile kapılarını sizlere açıyor. Geleceği 
görebilmemiz ve olmamız gereken yerde geleceği 
karşılamamız için en önemli organizasyonumuz  Ekonomi 
ve Lojistik Zirvemiz.

Sektörler ve lojistik oturumları kapsamında hazırlanan 
oturumlar; tekstil ve hazır giyim, perakende ve dağıtım, 
gıda, otomotiv ve yan sanayi, sağlık ve ilaç, tehlikeli ve 
kimyevi maddeler, proje-ağır yük ve enerji lojistiği konuları 
ile e-ticaret ve dijital trendler ilgi çekiciliğin yanında ciddi 
bir birikim tranferine öncülük etmeye devam edecek. 

Hep vurguladığımız bir hususu bu önemli zirve 
öncesinde tekrar etmemizde fayda var. Global 
sorunlarımızın tamamının ardında ekonomik sebepler 
yatar. Global sorunlarımızın çözümü için kuvvetli bir 
ekonomi,  sürdürülebilir ekonomi için de güçlü ve yaygın 
lojistik olmak zorundadır. Bu bağlamda beş zor yıldır 
önemli bir misyonu üstlenen Ekonomi ve Lojistik Zirvemiz, 
başta kurucusu sayın Cem Kaçmaz Bey, değerli ekibi, 
sayın Gülbahar Salık Hanım ve siz tüm katılımcılara can-ı 
gönülden teşekkürü borç biliriz.

Değişen dünyamızda, ülkelerin ekonomik büyüme 
oranlarını artırabilmelerinde ve küresel pazarlardan pay 
alabilmelerinde dış ticaretin, özellikle de ihracatın önemi 
büyüktür. İhracatın tatmin edici düzeylerde olması ve 
sürdürülebilirliği, ülkelerin katma değeri yüksek ürün 
ihraç etmesine, ürün ve pazar çeşitliliğinin artırılmasına 
bağlı olduğu, matematik bilimi ile ortaya konmuş bir 
gerçektir. Ülkelerin politika ve stratejilerini mutlaka lojistik 
stratejileriyle geliştirmesi ve entegre etmesi zorunludur.

Tarihsel gelişim kronolojisi ile taşımacılık kavramının 
gelişerek dönüştüğü lojistik kavramı, ürünün üretildiği 
noktadan alınarak depolarda tutulması, elleçlenmesi, 
ürünün istenilen yerlere ve istenilen şekilde teslim 
edilmesi ve bütün bu işlerin planlı, en verimli ve en 

hızlı şekilde yapılmasıdır. Lojistik faaliyeti, ulaştırmayla 
birlikte, ürünü ihraç eden ülke ve firma ile ithal eden ülke 
ve firma arasındaki ulaştırma öncesi bilgi akışı, iletişim 
kanallarını ve ulaştırma sonrası depolama işlemlerini 
kapsar hale geldiğinde tarihsel gelişim karşımıza kontrat 
lojistiğini çıkarır. Değişen dünya ile karşımıza tarihin 
çıkaracağı yeni kavram dijital kontrat lojistiği’dir ve tüm 
sektörlerimiz bu değişimin şafağına gelmiştir.

Gelişmişlik ve kalkınmışlık düzeylerini anlamamızı 
sağlayan en önemli yapı taşları ekonomik göstergelerdir. 
Ekonomik göstergelerin pozitif olması demek sosyal, 
psikolojik ve kültürel hayatın olumlu yönde ilerlemesi 
demektir. Ekonomi toplumdaki bireylerin kültür, yaşam 
ve refah seviyelerini yükselterek bireysel ve toplumsal 
yaşam kalitesini arttırmaktadır. Ekonomik göstergelerin 
değişiminde ve yükselmesinde en önemli rolü lojistik 
oynar. Sadece yukarıda değindiğimiz kavramlar zihin 
haritanıza yansımasın, hayatın her yerinde lojistik 
mevcuttur.  Ekonomik faaliyetlerdeki sürdürülebilirlik, 
sürdürülebilir bir iç ve dış ticaret sistemine sahip olmak 
mutlaka doğru lojistik stratejileriyle desteklenmelidir.

Mikro boyuta indiğimizde eğer işletmeler eş zamanlı 
olarak üretim faaliyetleri ve pazarlama etkinliklerinin yanı 
sıra lojistik faaliyetlerine de önem vermezseler kesinlikle 
sürdürülebilir başarı ve ekonomi sağlayamazlar. Lojistiğini 
etkin kullanan global sektör liderleri  daima maliyet 
düşürücü, üretim arttırıcı, kalite yükseltici, müşteri 
memnuniyetini arttırıcı, dolayısıyla da pazar payını 
büyütücü ve rekabet gücünü arttırıcı etkiler üretir.

Son olarak Covid-19 ile olan mücadelemize bakalım. 
Bir tarafta Covid-19’dan hastalanan sayısı dünya’da 25 
milyonu bulmuşken diğer taraftan başta Berlin’de olmak 
üzere, bir çok şehirde binlerce kişi hükümetlerin aldığı 
önlemlerleri protesto etmekte. Avrupa’da yazın rehaveti 
ile birlikte kişisel ve kitlesel gevşemeler de yaşandı. Oysa 
ki, bizim Covid-19 ile işimiz bitmiş gibi görünse de Covid-
19’un bizimle işi henüz bitmedi. Kişisel ve kurumsal 
koruma önlemlerimiz, 1,5 metrelik fiziksel mesafemiz ve 
kalabalık ortamlarda maske kullanımına özen gösterme, 
öncelikli önlemlerimiz olarak devam etmeli. 

Tez vakitte sürdürülebilir ekonomilerin lojistik 
stratejiler ile perçinlendiği sağlık dolu günlerde görüşmek 
dileğiyle.

CLK Representative EUROPE, Apollon Group Managing Director
E-mail: robertates@apollonlogistics.com / Instagram: Robert_ates

STRATEJİLojistikROBERT T. ATEŞ

DİJİTAL KONTRAT 
LOJİSTİĞİNİN ŞAFAĞINDAYIZ
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LOJİSTİKTE EKOSİSTEMİN 
OLUŞUMU VE GELİŞİMİ

Lojistik Gündem
Lojistik ve Tedarik Zinciri 

Profesyoneli

SEYHAN GÜLHAN

L
ojistik canlı bir organizma yapısına sahip olup 
değişim ve gelişimler göstermektedir. Ticaretin 
yönüne göre uyum sağlama çabası olarak da ifade 
edebiliriz. Bu şekildeki değişimleri dışsal etkenlere 

bağlayabiliriz. İçsel etkenler ise herhangi bir dış etkiye bağlı 
kalmadan verimlilik adına yapılan çalışmalardır. Örnek 
olarak ERP kullanımı ve geliştirilmesi, otomasyon yapılarının 
oluşturulması vs. 

Lojistik profesyonellerinin iç ve dış etkenlere yönelik 
algılarının açık olma gerekliliği mevcuttur. Denizdeki 
dalgalara göre iyi bir sörfçü gibi hareket etme yeteneğine 
ihtiyacı var. Bu nedenle iç ve dış etkenleri çok iyi takip 
ve analiz edip hızlı uyarlamalarda bulunarak ancak 
darboğazları aşabilir. Şirket içerisindeki gelişmeleri ve 
değişimleri yakından izleme imkanı olan bir lojistik 
profesyoneli, dışsal etkenleri nasıl yakından takip edebilir?

1990’lı yıllarda lojistik ile ilgili etkinliklerin ve yazıların 
sayıları yok denecek kadar azdı. Lojistik kavramı tam olarak 
oluşmadığından dolayı daha çok depo, nakliye gibi ayrı ayrı 
kelimelerle ifade ediliyordu. 2000’li yılların başında lojistik 
kavramı ülkemizde oluşmaya başladı. Şuan Lojistik diye 
belirtilince depo, nakliye, kargo, envanter gibi bölümlerin 
bütünü olarak algılanmaktadır. Bu 
kavram değişimini, ticaretin 
gelişimi ve lojistik alanında 
çalışan profesyonellerin 
kalifikasyonunun yükselmesine 

bağlayabiliriz.  Lojistik profesyonellerinin eğitim seviyesi, 
bilgi ve tecrübesi arttıkça birbirleri ile olan etkileşimi de 
artmaktadır. Etkileşimin artmasını sağlayan öğelerin en 
başında lojistik etkinlikleri ve yayınlarını sayabiliriz. Bu 
etkinlik ve yayınların özellikle son yıllarda lojistik alanında 
ekosistemin oluşumuna ve gelişimine olan katkısını 
gözlemlemekteyim. Sektördeki yeni uygulamaları, 
yatırımları ekinliklerde ilk elden öğrenme imkanı oluyor. 
Dergilerdeki makaleler, uygulamaya alınmış projeler ile 
lojistik ufkumuz genişlemektedir. Lojistik ile ilgili yayın yapan 
ve organizasyonu gerçekleştiren meslektaşlarıma (içimizde 
oldukları ve lojistik ekosistemine değerli katkılarından 
dolayı bu şekilde ifade ediyorum ) çalışmalarından dolayı 
teşekkürlerimi sunuyorum. Düzenlenen etkinliklerde 
meslektaşlarımızla bir araya gelip tecrübe ve bilgilerimizi 
birbirimizle paylaşma imkanı bulmaktayız.

Meslekte uzun yıllar geçirmenin verdiği imkan ile 
etkinlikleri yakından takip etmeye çalışıyorum. Her bir 
lojistik etkinliğinin ekosistemin oluşumuna ve gelişimine 
katkısı var. Bu konularda deneyim kazanan biri olarak 
rahatlıkla ifade edebilirim ki,  bu yıl 5’ncisi düzenlenecek 
olan “Ekonomi ve Lojistik Zirvesi”nin yılın en büyük ve en 
etkili etkinliği olduğunu söyleyebilirim.

Covid-19 etkisi ile tedarik zincirinde yaşanan darboğazın 
lojistik üzerine etkisinin konuşulacak 
olması, zirvenin önemini daha da artmıştır. 
Bu dönemde firmaların lojistik alanında 
geliştirdikleri çözüm yöntemlerini öğrenmek 

için en uygun adres Ekonomi ve Lojistik Zirvesi olacaktır.
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layacağız. UND olarak 20 katılımcının 
eğitim masraflarını karşılayacağız.” 

AB ve Almanya’nın, Türkiye üze-
rinden Orta Asya ve Afrika’ya açılmak 
için yeni alternatif yol arayışlarını örnek 
gösteren Nuhoğlu, “Bugünlerde bunu 
planlayanlar, ön görebilenler geleceğe 
çok daha hazırlıklı olacak. Yeni küresel 
tedarik zincirinden pay alacaksak 3 ku-
ruluşun yan yana gelerek oluşturduğu 
bu program ülkemize büyük bir katma 
değer sağlayacaktır.  Programa katılanlar 
sektörde sağlanacak gelişmelere öncülük 
edecekler” dedi. 

GENÇ UND ÇALIŞMA  
GRUBU’NA YOĞUN İLGİ 

UND olarak şirketlerde görev ve 
sorumluluk almaya başlayan genç ça-
lışanları aynı çatı altında buluşturmak 
üzere “GENÇ UND Çalışma Grubu” 
adında yeni bir oluşuma hayat vermeye 
hazırlandıklarını belirten Çetin Nuhoğ-
lu, oluşumun hedeflerini şöyle açıkladı: 
“Genç UND’ye iki günde 100 kişi üye 
oldu. Hedefimiz 250 kişi. Sektörümüz-
deki genç enerjiyi çalışma gruplarımıza 
katmak ve şirketimizde sorumluluk 
alacak olan gençlerimizi geleceğe ha-
zırlamayı hedefliyoruz. Bu inançla ve 
amaçla yürüdüğümüz yolda, ülke eko-
nomisinin belkemiği olan lojistik sektörü 
girişimcilerinin ikinci, üçüncü kuşak 
temsilcilerinin yeterli eğitim, donanım, 
bilgi birikimi ve tecrübelerini arttırma-
ları ve yetkinliklerinin geliştirilmesi için 
yine bir ilke imza atıyoruz. GENÇ UND 
Çalışma Grubu’nun UND Üyesi firma 

UND, WCTRS ve İTÜ işbirliğinde, geleceğin 
trendlerini belirleyen, öngörü yapabilen, 
lojistiğe yön verecek lojistikçiler 
yetiştirmek amacıyla Lojistik Yönetimi 
Uluslararası Sertifika Programı’nı başlattı. 
UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Yeni küresel 
tedarik zincirinden pay alacaksak bu program 
ülkemize büyük bir katma değer sağlayacak” dedi.  

U
ND (Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği), İTÜ (İstanbul Tek-
nik Üniversitesi) ve WCTRS 
(World Conference on Trans-

port Research Society) uluslararası ge-
çerliliği olan bir sertifika için işbirliğine 
gitti. İTÜ’nün 15 yıldır üzerinde çalıştığı 
ve bugüne kadar 30’un üzerinde toplantı 
gerçekleştirerek oluşturduğu WCTRS - 
İTÜ Lojistik Yönetimi Uluslararası Serti-
fika Programı 14 Eylül’de başlıyor. UND, 
İTÜ ve WCTRS işbirliğinde hayata geçen 
sertifika programı için Türkiye’den 4 
dünyadan ise 5 öğretim görevlisi be-
lirlendi. Program; UND Başkanı Çetin 
Nuhoğlu ve İTÜ İşletme Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Emre Çevikcan’nın ev 
sahipliğinde yapılan ve Prof. Dr.Yücel 
Candemir ve Prof. Dr. Dilay Çelebi’nin 
de katıldığı “Yeni Lojistik Ağlar ve Yeni 
İş Gücü” toplantısında tanıtıldı. 

20 KİŞİNİN ÜCRETİNİ  
UND KARŞILAYACAK 

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu, lojistiğin yeni anlamlar ka-
zandığı bir dönemde olduğumuzu söy-
leyerek, dünyanın yeni trendlerle, yeni 
çözümler aradığını söyledi. Bu programı 
bu anlamda çok önemsediğini aktaran 
Nuhoğlu, sözlerini şeyle sürdürdü: 
“UND’nin bir misyonu var. Bu progra-
mı bu dönemin olmazsa olması olarak 
görüyoruz. Türkiye’nin sahip olduğu 
çok önemli lojistik avantajına baktığımız 
zaman ben bu programa çok inanıyo-
rum. Bu arkadaşları yetiştirir sayılarını 
artırırsak çok yüksek katma değer sağ-

yetkililerinin çocukları veya birinci dere-
ce yakınları olan 20 ila 35 yaş aralığında-
ki gençlerden oluşturacak.” 

İYİ KARAR ALANLARIN 
ETKİNLİĞİ ARTACAK 

İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Emre Çevikcan da Türkiye’de lojistik 
sektörünün önemine vurgu yaparak 
sektörün 500 milyar liralık potansiyeline 
dikkat çekti. Çevikcan, olağan dışı koşul-
ların yaşandığı bugünlerde dünyanın, 
küresel ticaretteki ana aktörlerin duru-
mu, ülkelerin stratejik konumlanması ve 
yeni iş modellerinin oluşması nedeniyle 
önemli bir karar aşamasında olduğunu 
anlattı. “İyi karalar alanlar önemli et-
kiye sahip olacaklar” diyen Çevikcan, 
Türkiye’nin konumu ve lojistik potan-
siyeli deniyle avantajlı oluğunu söyledi. 
Çevikcan, “Bu yeni program nitelikli 
insan gücünü artıracak, lojistik sektörü-
ne hedeflediği katkıyı sunacaktır” dedi. 

GELECEĞİ ÖNGÖRECEK 
UNSURLARA İHTİYAÇ VAR

Prof. Dr. Yücel Candemir ise yaptığı 
sunumda geriye dönüş olmayacağını ve 
yeni paradigmalara ihtiyaç olduğunu 
söyledi. Geleceğe hazır olmak için önce-

UND, geleceğe yön verenUND, geleceğe yön veren
LOJISTIKÇILER LOJISTIKÇILER 
YETIŞTIRECEKYETIŞTIRECEK
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likle bilime ve bilimin gösterdiği yolda 
çalışacak birimlere ihtiyaç olduğunu 
vurguladı. “Geleceği bilmeden, gelece-
ğin getireceklerini öngörecek unsurlara 
ihtiyaç var. Dünyayı yönetenler ulaştır-
manın sürdürülmesinin yollarını bul-
mak zorunda” diyen Candemir, sertifika 
programının bu anlamda çok değerli 
olduğuna atıfta bulundu.

İLK ULUSLARARASI 
SERTİFİKA PROGRAMI 

Programın hazırlanmasına öncülük 
eden Prof. Dr. Dilay Çelebi program hak-
kında bilgiler verdi. Programın 15 yıllık 
bir çalışmanın sonucunda ortaya çık-
tığını, lojistik ve ulaştırma alanında ilk 
uluslararası sertifika programı olduğunu 
söyledi. WCTRS’in 80’in üzerinde ülke-
de, lojistik ve ulaştırma alanında çalışan 
1500 üzerinde çalışanı bir araya getirin 
bir ağ olduğunun bilgisini veren Çelebi, 
bu ağır desteği ile ülkemizde lojistik eği-
timine ve sektöre yeni bir soluk getirecek 
bir programı başlattıklarını aktardı. 

Programın sağlayacağı avantajlarla 
ilgili açıklamalarda bulunan Dilay Çe-
lebi şu bilgileri verdi: “Dünya çapında 
tanınmış bir topluluğun üyesi olacaklar. 
Bunun yanı sara bilgi ve yetkinliklerini 
uluslararası alanda tescilleme imkanı 
bulacaklar. İTÜ ve WCTRS onaylı çift 
sertifikayla mezun olacaklar. Çalışanlar 
aracılığıyla ulaştırma ve lojistik alanında 
bir ağın parçası olacaklar. Politikalara 
yön veren uluslararası kuruluşlarla 
doğrudan iletişim şansı bulacaklar. Aynı 
zamanda taşımacılık politikalarında 
örnek olaylar gibi topluluğun dijital ya-

uzmanlık modülü olduğunu aktaran 
Çelebi, temel modül derslerinin 
14 Eylül de başlayacağını ve 4 ay 
süreceğini söyledi. Eğitimler haftada 
2 gün ve online ve yüz yüze olarak 
gerçekleştirilecek. Uzmanlık eğitimleri 
ise Şubat ayında başlayacak ve Mayıs 
ayında tamamlanacak. Haziran ayında 
sertifikalar verilecek.

SERTİFİKA PROGRAMI DETAYLARI
Program Başlangıcı: 14.09.2020 (Uzaktan Eğitim – Canlı Sınıf)
Son Kayıt Tarihi: 13.09.2020
Eğitim Süresi: 72 saat (Salı - Perşembe 18:30 − 19:30)
Eğitim Kontenjanı: En az 18 ve en çok 30 kişi
Program Koordinatörü: Prof. Dr. Dilay Çelebi (İTÜ)
Programın Amacı: WCTRS DL-İTÜ Lojistik Sertifika programı, 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Dünya Ulaştırma Araştırma 
Konferansı Derneği / World Conference on Transport Research 
Society (WCTRS) ile birlikte oluşturulmuş, ulaştırma ve lojistik 
alanında farklı disiplinleri bir araya getiren, uzaktan eğitime dayalı 
bir sertifika programıdır. Bu programın amacı, lojistik sektöründe 
de yaşanan nitelikli işgücü sıkıntısının giderilmesi ve lojistik 
alanındaki yükseköğrenimin araştırma ve sanayi gereksinimleri ile 
ilişkilendirilmesidir.
Program uluslararası ve disiplinler-arası bir yapıda oluşturulmuştur. 
Programda yer alacak öğretim üyelerinin tamamı alanında öncü 
kesitlerden gelmektedirler ve hem öğretim deneyimleri hem 
de dünya ekonomisinin bütüncül karakterinin içinde yer alan 
kimlikleri ile Türkiye’nin bu alanda ciddi bir odak noktası durumuna 
getirilmesini sağlama olanağı bulunmaktadır. Programın dili 
İngilizcedir ve Uzaktan Eğitim yolu ile verilecektir.

Katılımcılarda Aranan Nitelikler: Ön lisans veya lisans öğrencisi/
mezunu olmak ve çok iyi seviyede İngilizce bilmek
Programın Öğretim Üyeleri: 
Dr. Banu Yobaş – Koç Üniversitesi – Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Dilay Çelebi – İstanbul Teknik Üniversitesi – İşletme 
Mühendisliği Bölümü
Prof. Gernot Liedtke, DLR Almanya Havacılık ve Ulaştırma Araştırma 
Merkezi (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) – Berlin 
Teknik Üniversitesi
Doç Dr. Mehmet Erçek - İstanbul Teknik Üniversitesi – İşletme 
Mühendisliği Bölümü
Prof. Rosário Macário, MIT Portekiz - Lizbon Ulaştırma Enstitüsü 
(MIT Portugal / Instituto Superior Tecnico. Univ. of Lisbon)
Prof. Ryuichi Shibasaki, Tokyo Üniversitesi
Prof. Dr. Ümit Şenesen – İstanbul Teknik Üniversitesi – İşletme 
Mühendisliği Bölümü/Emekli
Prof. Vasco Reis, MIT Portekiz - Lizbon Ulaştırma Enstitüsü (MIT 
Portugal / Instituto Superior Tecnico. Univ. of Lisbon)
Prof. Werner Rothengatter, Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü 
(Karlsruher Institut für Technologie), Ekonomik Politika Araştırmaları 
Enstitüsü

yınlarına doğrudan üyelik kazanacaklar. 
Belli akademik alanlarda öncü gruplara 
üyelikleri olacak.” Çelebi burada eğitim 
alacakların akademisyen olarak görev 
yapmasını da amaçladıklarını söyleri. 

TEMEL VE UZMANLIK 
EĞİTİMLERİ VERİLECEK

Programda 4 temel modül ve 4 
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McKinsey & Company 
raporuna göre endüstriler 
ortalama her 3,7 yılda, 
bir ay süren yıkıcı 
etkilere maruz kalıyor. 
Bunlar ortalama on yıllık 
süreçte şirketlerin yıllık 
kârlılığının yüzde 40’ına 
mal olabiliyor. Ekstrem 
bir krizde ise bu çok 
daha büyük bir maliyet 
kaybı anlamına geliyor. 
McKinsey uzmanları bu 
yıkıcı etkilerden korunmak 
isteyen kurumların 
tedarik zincirlerini 
yeniden yapılandırmaları 
gerektiğini vurguluyor. 

HAREKETE GEÇME ZAMANIHAREKETE GEÇME ZAMANI
Y

önetim danışmanlığı firması 
McKinsey & Company, 
COVID-19 küresel salgını ile 
birlikte kritik önemi artan 

‘dirençlilik’ konusunda derinlemesine 
analizler ve öneriler sunmaya devam 
ediyor. Şirketin iş ve ekonomi araştırma 
kolu McKinsey Global Enstitüsü (MGI), 
uluslararası ölçekte 23 endüstriyel 
değer zincirini pandemi, çatışma, 
siber saldırı, ticari anlaşmazlıklar, 
doğal afetler ve iklime bağlı riskler 
olmak üzere farklı krizler kapsamında 
değerlendirdi. “Risk, Dirençlilik ve 
Global Değer Zincirlerini Yeniden 
Dengelemek” adlı bu rapor kurumlar 
ve hükümetler için bir rehber niteliği 
taşıyor. 

Son yıllarda doğal afet ve siber 
tehditler gibi unsurlar küresel çapta 
sanayide çok daha sık ve yoğun bir 
şekilde şoklar yaratıyor. COVID-19 
küresel salgını bunların en şiddetlisi 
oldu. Bu da dirençliliği endüstride ba-
şarının temel faktörlerinden biri kıldı. 
İş dünyası değer zincirlerini dirençli 
hale getirmenin yollarını ararken MGI 
da endüstrilerin bulundukları coğrafya, 

üretim alanları ve diğer değişkenleri 
de baz alarak farklı kriz koşullarında 
dirençliliği analiz etti. Küresel ölçekte 
ilk kez bu denli derinlemesine incele-
nen bu konuda McKinsey uzmanları, 
yenilikçi yollar ve çözüm önerilerini 
de paylaştı. 

MGI’ın hazırladığı kriz senaryola-
rına göre çoğu endüstri, ortalama on 
yılda bir yıllık karlarının yüzde 40’ını 
yaşanan şoklarda kaybetme potansi-
yeli taşıyor. Krizler, hasar gören fi-
ziksel varlıkların yeniden yapılanma 
maliyetleri ve operasyonlarını devam 
ettirme başarısı gösteren rakiplere 
karşı pazar payı kaybetme gibi ku-
rumsal bazda riskler teşkil ediyor. 
Aynı zamanda insanların hayatlarını 
kaybetmeleri, işsizlik, gıda vb. temel 
ihtiyaçlara erişememek gibi toplum-
sal refahı yaralayan riskler de kurum-
ları derinden etkiliyor. 

KÜRESEL TİCARETİN YÖNÜ 
DEĞİŞECEK 

Rapora göre, kurumların tüm 
bu risklere karşı dirençliliğini ve 
kârlılığını artırabilmelerinin temel 

Tedarik Zincirinde 
McKinsey uyardı:

Can Kendi
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faktörlerinden biri de tedarik ağların-
da güçlü bir değer zinciri yaratmak-
tan geçiyor. Bugün tek bir coğrafyada 
yoğunlaşan tedarik ağları kriz an-
larında darboğazların yaşanmasına 
neden olabiliyor. MGI raporuna göre, 
yıllık 135 milyar dolar değer yaratan 
180 ürünün ana tedarikçisi tek bir 
ülke. Öte yandan çok uluslu şirket-
lerin binlerce tedarikçisi olabiliyor 
ancak tedarik ağlarının iç içe geçmiş 
olmasından ötürü bunların çoğu 
görünür değil. 

Tüm bunlar tedarik zincirinin 
baştan yapılanacağı anlamına mı ge-
liyor? Rapora göre bu sorunun yanıtı 
hem evet hem de hayır. Endüstriyel 
tedarik ağlarının bugünkü şeklini 
almasının ardında ekonomik bir 
mantık var. Bu ağın ölçeği, karmaşık 
ve birbirine bağlı yapıları düşünül-
düğünde değer zincirlerini yeniden 
yapılandırmak oldukça zor. 

Bununla birlikte MGI değerlen-
dirmelerine göre, küresel çapta ihraç 
edilen ürünlerin yüzde 15 ilâ 25’i -ki 
bu yıllık 2,9-4,6 trilyon dolar değerin-
de ticaret anlamına geliyor- gelecek 
5 yılda başka ülkelere taşınabilir. Bu 
kararların alınmasında ise temelde iki 
faktör etkili olacak: 1. Üretimi başka 
yere taşımanın maliyeti gibi ekono-
mik nedenler 2. Kritik bulunan ürün-
lerin yerli imalatına karar verilmesi 
gibi politik nedenler.  

DİRENÇLİLİĞİ ARTIRMANIN 
PEK ÇOK ETKİLİ YOLU VAR

MGI raporuna göre, tedarik 
zincirinde dirençlilik kazanmak için 
üretim lokasyonlarını değiştirmenin 
yanında pek çok farklı faktör de de-
ğerlendirilmeli. Örneğin, operasyonel 

seçimler ve tedarik ağı yapısı, yıkıcı 
koşullar karşısında şirketin kırılganlık-
larını artırabilir ya da azaltabilir. Sıfır-
stoklu üretim, tek bir tedarikçiye bağlı 
kalmak, ikamesi az olan özel mallara 
bağlı üretim ve borç yükü gibi faktörler 
kriz anlarında güçlü finansal şoklar 
yaşanmasına sebep olabilir. 

Şirketler bu riskleri önleyecek 
adımları kriz gelmeden atabilir: Tedarik 
zincirlerinde yer alan alt tedarikçilerini 
detaylıca listelemek ve onları daha iyi 
bir görünürlük ve şeffaflık için dijital bir 
yapıda birbirine bağlı bir sistem olarak 
yapılandırmak, çoklu üretim üslerini 
kullanarak esnek bir üretim ağı kur-
mak, envanter tutmak ve şirket bilanço-
larını güçlendirmek gibi… 

Öte yandan hükümetler de yaşanan 
bu değişimden güçlenerek çıkmak için 
üretim ağlarını ülkelerine çekecek aksi-
yonlar alabilir. Örneğin; daha güçlü bir 
tedarikçi ekosistemi geliştirmek, alanın-
da uzmanlaşmış bir istihdam yaratmak, 
altyapıları güçlendirmek ve iş dünyası 
için cazip bir ticari ortam sunmak bun-
lardan birkaçı.

‘YATIRIM YAPMALIYIZ’
Her dört operasyondan birinin yer 

değiştirme potansiyeli taşıdığı bu yeni 
dönemde Türkiye’nin fırsatlar ve risk-
lerle karşı karşıya olduğuna değinen 
McKinsey & Company Türkiye Ülke Di-
rektörü Can Kendi; şunları aktardı: “CO-
VID-19 küresel salgını öncesinde tüm 
dünyada maliyet yapılarının değiştiği ve 
sanayide dijital teknolojiler devriminin 
yaşandığı bir süreç başlamıştı. Aralık 
2019’da yayınladığımız araştırmada, kü-
resel çapta yöneticilerin yüzde 70’i küre-
selleşme ve kaynak yönetimi stratejilerin-
de değişiklik öngörüsünde bulunmuştu. 
Aynı araştırmada katılımcıların yüzde 
32’si operasyonlarını son kullanıcıya 
yakınlaştırdığını ve yüzde 24’ü de teda-
rikçilerini çeşitlendirdiğini belirtmişti. 
Ancak COVID-19 bu aksiyonların hız-
lanmasını gerektirdi. Bugün yöneticilerin 
yüzde 90’ı tedarik zincirinde dirençliliğe 
yatırım yapmayı planlıyor. Bu durum, 
son araştırmamızın ortaya koyduğu üze-
re tedarik zinciri ağlarında kısmi de olsa 
bir yeniden yapılanma anlamına geliyor. 
Küresel ticaret ağı düşünüldüğünde bu-
nun yüzde 15 ilâ 25’inin yer değiştirmesi 
demek pek çok fırsatın ve riskin bir ara-
da olacağı yeni bir süreç anlamını taşıyor. 
Böyle bir ortamda sanayiden lojistiğe her 
alanda güçlü bir atılım içerisinde olan 
Türkiye’nin bu dönüşümde öncü bir rol 
alacak şekilde kendini hazırlamasının 
önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir 
yandan altyapı, iş gücü ve teknoloji 
alanlarına yatırım yapılırken bir yan-
dan da değişen uluslararası ticaret 
dinamiklerine uygun uygulamaların 
hayata geçmesi Türkiye’nin gücüne 

güç katacaktır. İnanıyoruz ki ülkemiz iş 
birliği içerisinde hareket ederek ve işin 
geleceğine yatırım yaparak, potansiyelini 
gerçeğe dönüştürecektir.” 

“MGI raporuna 
göre, tedarik zincirinde 

dirençlilik kazanmak için üretim 
lokasyonlarını değiştirmenin yanında 

pek çok farklı faktör de değerlendirilmeli. 
Örneğin, operasyonel seçimler ve tedarik 
ağı yapısı, yıkıcı koşullar karşısında şirketin 
kırılganlıklarını artırabilir ya da azaltabilir. 
Sıfır-stoklu üretim, tek bir tedarikçiye bağlı 
kalmak, ikamesi az olan özel mallara bağlı 

üretim ve borç yükü gibi faktörler kriz 
anlarında güçlü finansal şoklar 

yaşanmasına sebep 
olabilir.”
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I
RU, Avrupa Yeşil Anlaşması 
girişimini ve Başkan Ursula von 
der Leyen’in Yeşil Anlaşmayı 
Avrupa için yeni büyüme stratejisi 

haline getirme çabasını memnuniyetle 
karşılamaktadır. Avrupa’nın iddialı 
karbonsuzlaştırma hedefleri söz konusu 
olduğunda karayolu taşımacılığı önemli 
bir role sahiptir. 

Yeşil Anlaşma nasıl politikalar 
içeriyor ve bu politikalar 2050 iklim-
nötr vizyonuna giden yolda karayolu 
taşımacılığını nasıl etkileyecek?

YENİ İKLİM YASASI  
Uzun Vadeli Net Bir Yasal Çerçeve

İklim Yasası, 2050 karbon-nötr he-
define kılavuzluk etmek üzere yasal bir 

revizyonu, Avrupa Birliği genelinde 
yakıt fiyatlandırmasının uyumlaştırıl-
masını ve tank turizminin azaltılmasını 
sağlama, aynı zamanda CO2 vergi 
uygulamasıyla daha düşük karbonlu 
yakıtların devreye alımını hızlandırma 
potansiyeline sahiptir. Yakıt vergileri-
nin genel anlamda enerji çıktısı yerine 
özel olarak karbondioksiti hedeflemesi 
durumunda, karbonsuzlaştırma konu-
sunda yapılan yenilikler daha hızlı ve 
kapsamlı olacaktır. 

ALTERNATİF YAKITLAR 
Sektördeki Büyümeyi Karşılamak 
İçin Gerekli Unsurlardan Biri 

Ticari karayolu taşımacılığı, eko-
nomik ve sosyal kalkınmaya yanıt 
olarak Avrasya’da 2050 yılına kadar 

AVRUPA YEŞİL 
ANLAŞMASININ

karayolu karayolu taşımacılığı taşımacılığı için anlamıiçin anlamı

“Avrupa’da malların %50’sinden fazlası karayoluyla “Avrupa’da malların %50’sinden fazlası karayoluyla 
taşınmaktadır ve bu da yaklaşık 500 milyar Euro yıllık taşınmaktadır ve bu da yaklaşık 500 milyar Euro yıllık 
gelir, 5 milyondan fazla kişiye de istihdam anlamını gelir, 5 milyondan fazla kişiye de istihdam anlamını 

taşımaktadır. Son 20 yılda, karayolu taşımacılığı taşımaktadır. Son 20 yılda, karayolu taşımacılığı 
sektörü yenilikçi teknolojilere büyük yatırımlar yaptı ve sektörü yenilikçi teknolojilere büyük yatırımlar yaptı ve 
bu şekilde standart kirleticileri %98’e kadar azaltmayı bu şekilde standart kirleticileri %98’e kadar azaltmayı 

başardı. Karbon emisyonları konusunda da benzer başardı. Karbon emisyonları konusunda da benzer 
şekilde, sürdürülebilirliğin sektörün yol gösterici ilkesi şekilde, sürdürülebilirliğin sektörün yol gösterici ilkesi 
olduğunu ortaya koyan ve karayolu taşımacılığının olduğunu ortaya koyan ve karayolu taşımacılığının 
ülke ekonomileri için önemini pekiştiren sorumluluk ülke ekonomileri için önemini pekiştiren sorumluluk 

sahibi bir yaklaşım benimsenecektir.” sahibi bir yaklaşım benimsenecektir.” 
MATTHIAS MAEDGE

IRU Lobi Faaliyetlerinden Sorumlu Direktör

çerçeve ortaya koymaktadır. Karayolu 
taşımacılığı operatörleri için bu poli-
tikalar, akıllı karayolu taşımacılığını 
azaltmak yerine, onu teşvik ettiği sürece, 
dünyanın sürdürülebilir ve kapsayıcı 
büyüme yolculuğunda ona yardım ede-
cek yeni fırsatlar anlamına gelmektedir. 
Günümüzde CO2 emisyonlarının %75’i, 
“özel binek otomobillerinden” kaynak-
lanmaktadır ve bu rakam yeni bir iklim 
mevzuatında ele alınması gereken eylem 
alanlarının yönünü bariz bir şekilde orta-
ya koymaktadır. 

ENERJİ VERGİLENDİRME 
DİREKTİFİ  
Düşük Karbonlu Yakıtların Pazara 
Aktarımının Hızlandırılması 

Enerji Vergilendirme Direktifinin 
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bir diğer önerisi de karayolu kullanıcı-
larından kesilen ücretlerin yine kara-
yolu taşımacılığında yenilik projelerine 
yatırım amaçlı kullanılmasıdır. 

HIZLI KAZANIMLAR 
Karbon Emisyonlarının 
Azaltılmasına Yönelik Kısa Vadeli 
Çözümler 

Yüksek kapasiteli taşıtlar, özellikle 
kamyonlar için sınır ötesi standartların 
uyumlaştırılması; yolcu ve ticari yükle-
rin optimize edilmesi amacıyla navlun 
borsalarının ve benzeri dijital platform-
ların daha fazla kullanılması; eko-sü-
rüş eğitimi ve belgelendirmesi; daha 
iyi sınır geçiş dijital süreçleri yoluyla 
ağır vasıtalar için sınırlarda zaman 
kaybına yol açan darboğazların en aza 
indirgenmesi; özel taşıt kullanımını 
azaltmak üzere hızlı ve esnek karayo-

lu tabanlı toplu ulaşım altyapısına ve 
hizmetlerine yatırım yapılması dahil 
olmak üzere AB ve ötesinde halihazırda 
elde edilebilecek hızlı kazanımlar mev-
cuttur.  

KARAYOLU TAŞIMACILIĞI 
SORUMLULUĞUNU 
ÜSTLENMEKTEDİR
Ülke Ekonomilerinin Can Damarı, 
Karbon Azaltımı İçin Doğru Yolda 

Avrupa’da malların %50’sinden 
fazlası karayoluyla taşınmaktadır ve bu 
da yaklaşık 500 milyar Euro yıllık gelir, 
5 milyondan fazla kişiye de istihdam 
anlamını taşımaktadır. Son 20 yılda, 
karayolu taşımacılığı sektörü yenilikçi 
teknolojilere büyük yatırımlar yaptı ve 
bu şekilde standart kirleticileri %98’e 
kadar azaltmayı başardı. 

Karbon emisyonları konusunda 
da benzer şekilde, sürdürülebilirliğin 
sektörün yol gösterici ilkesi olduğunu 
ortaya koyan ve karayolu taşımacılığı-
nın ülke ekonomileri için önemini pe-
kiştiren sorumluluk sahibi bir yaklaşım 
benimsenecektir. 

COVID-19 
Yeşil Bir Canlanma İçin Bir Fırsat 

COVID-19’un ticari taşımacılık 
sektörü üzerindeki ekonomik ve ticari 
etkilerine yanıt olarak pek çok hükü-
met, özellikle filoların ve operasyonla-
rın yeşil hale getirilmesine odaklanarak 
sürdürülebilir bir canlanmaya doğru 
net bir yol ortaya koyan destek paketle-
ri oluşturdu. Bu, işlerini ve hizmetlerini 
yeniden inşa eden taşımacılık şirketle-
rinin karbonsuzlaştırma girişimlerinde 
bulunmasını daha fazla teşvik etme 
yönünde atılan olumlu bir adımdır. 

Kamu ve özel sektörler arasındaki 
iş birliğinin, AB düzeyinde ve küresel 
düzeyde daha iyi koordinasyonla sür-
dürülmesi elzem olmakla birlikte, sür-
dürülebilir bir refahın hüküm sürdüğü 
bir gelecek bizleri beklemektedir. 

“Avrupa Birliği, ulaşım biçimlerine yönelik iş birliğinin önemini 
kabul ederken; IRU olarak biz, farklı ulaşım modları arasında 

eşit bir faaliyet alanı oluşturma çağrısında bulunmaktayız. IRU, 
ulaşım modları arasında tepeden inme değişim politikalarının 
uygulanması yerine, ulaşım biçimleri arasında daha hızlı, daha 

yeşil ve daha kârlı karşılıklı bağlantılar oluşturulması amacıyla en 
başından yeniliğe odaklanmayı önermektedir.” 

%300 oranında büyümeye doğru iler-
lemektedir. Bu büyüme ancak gazlı ve 
sıvı bazlı yakıtlar dahil çeşitli alternatif 
yakıt seçeneklerinin kullanılmasıyla 
gerçekleştirilebilir. Yalnızca araçların 
egzoz borusu yerine kapsamlı bir 
yaşam döngüsü yaklaşımıyla karbon 
emisyonlarının ölçüldüğü sıfır emis-
yonlu bir döngüsel ekonomi doğrul-
tusunda ilerlemek burada kilit bir rol 
oynayacaktır. 

ULAŞIM ŞEKİLLERİNE 
YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ  
Eşit Şartlar Sağlanmasının Önemi 

Avrupa Birliği, ulaşım biçimlerine 
yönelik iş birliğinin önemini kabul 
ederken; IRU olarak biz, farklı ulaşım 
modları arasında eşit bir faaliyet alanı 
oluşturma çağrısında bulunmaktayız. 

IRU, ulaşım modları arasında 
tepeden inme değişim politikalarının 
uygulanması yerine, ulaşım biçimleri 
arasında daha hızlı, daha yeşil ve daha 
kârlı karşılıklı bağlantılar oluşturulma-
sı amacıyla en başından yeniliğe odak-
lanmayı önermektedir. 

Tüm ulaşım modları genelinde 
en verimli ve sürdürülebilir ulaşım 
hizmetlerinin nasıl işletileceğini en iyi 
taşıma operatörleri bilmektedir. Ulaşım 
biçimlerine yönelik iş birliğini daha 
fazla teşvik etmek açısından IRU’nun 



Sibel BAYAT 
Oyak-Renault Lojistik Direktörü

“Geleceğin Fabrikası konsepti ile Endüstri 4.0’a emin adımlarla ilerlerken, Üretim 
Planlama, Malzeme Planlama, Depo Yönetimi, Ambalaj Yönetimi gibi birçok sistemin 
entegre olarak uyum içinde çalıştığı ‘Symphony’ adıyla bir ekosistem yaratıyoruz. Bu 
ekosistem içindeki tüm bilgilerin dijital olarak izlenebilmesi sayesinde, uçtan uca tüm 

tedarik zinciri risklerinin fark edilmesi ve bu risklerin önlenmesi sağlanıyor.” 

T
eknolojik gelişmelere bağlı 
sanayi üretiminin artmasının 
doğal bir sonucu olarak tedarik 
zinciri faaliyetlerinin de önemi 

giderek arttı. Bu yılın başında başlayan 
ülkemizi ve dünyayı derinden etkileyen 
Covid-19 krizi, tedarik zincirinin tüm 
endüstriyel faaliyetlerin bel kemiği 
olduğunu, tereddütlere yer bırakmayacak 
bir şekilde gösterdi. 

OYAK RENAULT, DIJITAL ÇAĞA

Oyak Renault olarak tedarik zinciri 
ekiplerimizin başarılı kriz yönetimi 
sayesinde bu süreci en verimli şekilde 
yönettik. Kriz yönetimi, tedarik zincirinin 
doğasında var olan temel yetkinliklerden 
birisi olmasına rağmen, Covid-19 
sürecinin en önemli unsuru haline geldi. 
Bu sürecin etkin yönetilmesinde önemli 
rol oynayan üç temel faktör var.  

1. Çevik davranan tedarik  
zinciri ekipleri, 

2. Tedarikçiden müşteriye etkin 
ve kesintisiz bir iletişim,

3. Nitelikli insan gücü. 

Bu üç kritik faktöre kısaca göz atarsak, 
çevikliğin neden gerekli olduğunun altını 
şu kıyaslama ile çizebiliriz. Otomobiller, 
50 milyon kullanıcıya 62 yılda ulaştı. 
Bugün ise piyasaya çıkan müzik 
albümleri, mobil uygulamalar günler 
ile ifade edilen zamanda milyonlarca 
kullanıcı sayısına ulaşıyorlar. Böyle hızlı 
bir değişimin ve tüketimim yaygınlaştığı 
bir dünyada, çevik olmayan, kendini aynı 
hızda yenileyemeyen ve hızlı kararlar alıp 
uygulayamayan şirketler, küresel rekabet 
ortamında  
geride kalıyorlar. 

geleceğin fabrikası konsepti ile hazırlanıyor 

“Küresel ticareti etkileyen Covid-19 
krizini en az hasarla atlatan şirketler, 

her türlü krize hazır olan ve doğal 
olarak çevik davranan şirketler oldu.”
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Tedarik zincirinin büyük önem 
taşıdığı otomobil üretim sanayinde 
faaliyet gösteren Oyak Renault olarak 
konu bazında tüm mesleki paydaşlar ile 
oluşturduğumuz ve adına FAST (Future-
Ready at Scale Transformation) dediğimiz 
ekipler ile sorunları hızlı ele alıp, çözüme 
kavuşturmayı hedefliyoruz. Çözüme 
giderken en önemli destekçimiz ise dijital 
araçlar ve teknolojiler. Dijital Dönüşüm 
hayatımızın her alanında, özellikle 
Covid-19 döneminde adından sıkça söz 
ettiriyor. 

Tek bir platformda tüm tedarik zinciri 
süreçlerinin A’dan Z’ye durumunu, 
süreçlere ait bilgileri, riskleri, yapay 
zekâ yardımıyla optimum çözümleri ve 
aksiyonları görüp takip edebildiğimiz bir 
gelecek inşa ediyoruz. Bu yüzden Oyak 
Renault olarak artık kendimizi araç üreten 
bir şirketten ziyade bir teknoloji şirketi 
olarak konumlandırıyoruz. 

DIJITAL DÖNÜŞÜME  
GELECEĞIN FABRIKASI 
KONSEPTI ILE HAZIRLANIYOR 

Geleceğin Fabrikası konsepti ile 
Endüstri 4.0’a emin adımlarla ilerlerken, 
Üretim Planlama, Malzeme Planlama, 
Depo Yönetimi, Ambalaj Yönetimi gibi 
birçok sistemin entegre olarak uyum 
içinde çalıştığı “Symphony” adıyla bir 
ekosistem yaratıyoruz. Bu ekosistem 
içindeki tüm bilgilerin dijital olarak 
izlenebilmesi sayesinde, uçtan uca tüm 
tedarik zinciri risklerinin fark edilmesi ve 
bu risklerin önlenmesi sağlanıyor.

RPA (Robotic Process Automation) 
uygulaması sayesinde manuel ve 
katma değeri olmayan işleri i-Automate 
robotlarına devrediyoruz. Operasyonel 
anlamda zaman kazanmak için de 
katma değersiz işleri tespit etmek ve 
ortadan kaldırmak amacıyla “Değer Kat” 
kampanyası gibi etkinlikler düzenleyerek 
projeler üretiyoruz. Bunun için de 
üniversiteler ve start-up firmaları ile 
iş birlikleri yapıyoruz. Tedarik zinciri 
proses ekipleri olarak geliştirdiğimiz 
iyi uygulamalar konusunda da diğer 

fabrikalara rehberlik ediyoruz.
Tüm sistemlerimizin dijitalleşmesi ile 

birlikte ortaya yönetilmesi gereken çok 
zengin bir veri bulutu çıkıyor. Üretilen 
veriyi saklamak ve görselleştirmek 
veri yönetiminin ilk aşaması. Asıl 
önemli olan ise bu veriyi analiz etmek, 
anlamlandırmak ve gelecek tahmini 
yaparak, şirketin strateji ve vizyonuna 
uygun kararlar almak. Stokları, siparişleri 
ve üretimi analiz edip gelecekteki stok 
seviyelerinin tahminini yaparak, stok 
seviyelerinin düşürülmesi için önceden 
aksiyonlar alabiliyoruz veya üretimde 
yapılacak değişikliklerin tedarik zincirine 
olan etkilerini simüle edebiliyoruz. Bunlar 
veri yönetimine ait en temel örnekleri 
teşkil ediyor. 

Global olarak tüm tedarikçilerimiz 
için hazırladığımız ve tüm Renault 
Tedarik Zinciri proseslerinin standart 
olarak tanımlandığı Tedarikçi Lojistik 
Kitabı tedarikçinin belirlenmesinden, seri 
üretim hayatının sonuna ve hatta satış 
sonrası aktivitelerine kadar bize rehberlik 
eden bir araç. Yakın gelecekte Blockchain 

“Yakın gelecekte Blockchain teknolojisini 
kullanarak devreye alacağımız izlenebilirlik 
projesiyle de veriyi koruyarak, veriye tüm 

paydaşlar tarafından güvenli şekilde 
ulaşılmasını sağlayarak uçtan uca etkin 

iletişimin sürdürebilirliğini garanti 
altına alacağız.”

“Türkiye’de 50 yıl önce başladığımız 
Oyak Renault serüveninde varmak 

istediğimiz nokta ise Bütünleşik Dijital 
bir Tedarik Zinciri oluşturmak.”

“Tüm Tedarik Zinciri süreçlerindeki 
katma değersiz işlerin dijital 

çözümler ile ortadan kaldırılması da 
öncelik verdiğimiz başlıca konular 

arasında yer alıyor.” 

“İkinci önemli etken ise 
tedarikçiden müşteriye kadar olan tüm 

iletişim ve tedarik zincirinin etkin bir 
şekilde yönetilmesi.”  

“Son ve en önemli etken ise 
yetkin insan gücü.”

teknolojisini kullanarak devreye alacağımız 
izlenebilirlik projesiyle de veriyi koruyarak, 
veriye tüm paydaşlar tarafından güvenli 
şekilde ulaşılmasını sağlayarak uçtan uca 
etkin iletişimin sürdürebilirliğini garanti 
altına alacağız.

Dijital Dönüşüm denince akla insandan 
tamamen soyutlanmış aktiviteler geliyor 
ancak biz merkeze insanı yerleştirerek 
tüm faaliyetlerimize yön veriyoruz. Bu 
sayede yetkin insan kaynağını elde ederek, 
müşterilerimizi de memnun edeceğimizi 
biliyoruz. 

Her alanda olduğu kadar iş dünyasında 
da her şey çok hızlı şekilde değişiyor. 
İki yıl öncesinin gıpta ile bakılıp, dört 
elle sarıldığımız teknolojileri bugün 
kullanılamaz hale gelebiliyor. Bu noktada 
en çok üzerinde durduğumuz konulardan 
biri de geleceğin iş gücünü yaratmak. 
Bunun için oluşturduğumuz Digital Talent 
Cloud uygulamasıyla da çalışanlarımızın 
farklı alanlardaki yetkinliklerini tespit 
edip çeşitli projelerde değerlendiriyoruz. 

Böylece şirket iç dinamiklerinden 
faydalanarak çalışanlara 
yetkinliklerini kullanacakları alanlar 
açıyoruz. Ayrıca bu yetkinliklerin 
şirket içinde yaygınlaştırılmasını 
sağlayacak ortamlar yaratarak, bu 
sayede kolektif bilgi ve becerileri 
artırıyor ve geleceğin iş gücünü 
oluşturuyoruz. Oyak Renault içinde 
kısa bir süre önce kurduğumuz 
İnovasyon Laboratuvarı da buna 
destek veriyor. Düzenlediğimiz 
workshoplar ve eğitimler ile 
çalışanlarımızın dijital yetkinliklerini 
artırıyor ve tüm şirkete yayılan bir 
Dijital Kültür ortamı oluşturmayı 
hedefliyoruz.
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M
ercedes-Benz yıldızı taşıyan 
kamyonların tüm dünyadaki 
tek yol testi onay merci olan 
Mercedes-Benz Türk Aksaray 

AR-GE Merkezi’nde; 2,5 milyon avroluk 
yatırım yapılan yeni Şaft Test Alanı 
hizmete alındı. İstanbul’daki Hoşdere 
AR-GE Merkezi’nin Kamyon Geliştirme 
Bölümü’nün 2015 yılında şaft tasarımında 
Küresel Yetkinlik Merkezi olmasının 
ardından, 2016 yılında bilgisayar 
destekli simülasyon sorumluluğu da 
Türkiye’ye verildi. 2020 yılında Küresel 
Test Yetkinlik Merkezi’nin Aksaray AR-
GE Merkezi’ne kurulması sonucunda 
ise süreçte hem bütünsellik sağlandı 
hem de verimlilik artırıldı. Yapılan bu 
yeni yatırım sonucunda dünyadaki tüm 
Mercedes-Benz fabrikalarında üretilen 
kamyonlara takılacak şaftların ömür ve 
dayanım testleri tamamen Türkiye’de 
gerçekleştirilmeye başlandı.

ŞAFTLAR GERÇEK YOL 
ŞARTLARINDA TEST EDİLİYOR 

9 ayda inşa edilen ve 360 metrekare 
üzerinde kurulu olan Şaft Test Alanı’nda 
biri ömür, diğeri dayanım olmak üzere iki 
adet yüksek kapasiteli test standı bulunu-
yor. Çamur, nem gibi çevresel koşulların 
da oluşturulabildiği ömür testi standında 
4 şaft aynı anda test ediliyor ve ağır ko-
şullardaki dayanımları gözlemleniyor. 
Araç testlerinden elde edilen gerçek yol 

Aksaray’a 2,5 milyon euroluk Aksaray’a 2,5 milyon euroluk 
Şaft Test Alanı yatırımıŞaft Test Alanı yatırımı

“YAZ STAJ PROGRAMI”  ONLİNE YAPILACAK 
Mercedes-Benz Türk, üniversitelerde okuyan 
gençlerin profesyonel hayata entegrasyonunu 
sağlama amacıyla oluşturduğu zorunlu yaz 
dönemi staj programı “Summer Stars”, bu 
yıl online olarak yapılacak. 7.500’den fazla 
başvuru arasından seçilen stajyerler, Mercedes-
Benz Türk çalışanlarıyla gerçekleştirecekleri 
çalışmalar ve çeşitli eğitimler ile kariyer 
yolculuklarına yeni bir adım atacaklar. Mercedes-
Benz Türk’ün uzun yıllardır devam eden staj 
programına katılacak stajyerler, yöneticilerinin 
rehberliğinde gerçekleştirecekleri projelerle 
teorik eğitimlerini pratik hayatta uygulama 
fırsatı bulacaklar. Mercedes-Benz’in sağlam 
dijital alt yapısı sayesinde sunulan bu program 
çerçevesinde vaka çalışmaları, mentorluk 
oturumları, ilişki geliştirme toplantıları ve proje 

sunumları gibi birçok faaliyet online ortamda 
gerçekleştirilecek. Mercedes-Benz bünyesinde 
çalışan, alanında uzman yöneticiler, çeşitli 
webinarlar aracılığıyla deneyim ve bilgilerini 
stajyerlere aktaracaklar. Bilgi Teknolojileri, 
Üretim, Otobüs-Kamyon Geliştirme, İnsan 
Kaynakları, Kurumsal İletişim, Pazarlama & 
Satış, Finans & Muhasebe ve İş Geliştirme 
gibi bir çok departmanda staj imkânı sunulan 
program, 4 hafta boyunca devam edecek. 
Böylece Mercedes-Benz Türk Summer Stars 
programına bu yıl online olarak 55 öğrencinin 
katılımı sağlanacak. Ayrıca pandemi döneminde 
staj bulmakta zorlanan öğrencilere yönelik 
hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği 
Programı da bu proje kapsamında Mercedes-
Benz Türk tarafından destekleniyor.

Mercedes-Benz Türk 2,5 milyon euroluk yatırımla Mercedes-Benz Türk 2,5 milyon euroluk yatırımla 
Aksaray Fabrikası’na Şaft Test Alanı kurdu. Tüm dünyada Aksaray Fabrikası’na Şaft Test Alanı kurdu. Tüm dünyada 

üretilen Mercedes-Benz kamyonlarında kullanılacak üretilen Mercedes-Benz kamyonlarında kullanılacak 
şaftların ömür ve dayanım testleri burada yapılıyor. şaftların ömür ve dayanım testleri burada yapılıyor. 

verileri kullanılarak; şaftların değişken 
tork, hız ve açı altındaki performansları 
ölçülüyor. Aksaray AR-GE Merkezi’nde 
kurulan ömür test standı, Daimler Truck 
AG bünyesinde gerçek yol şartları al-
tında testlerin yapılabildiği tek merkez 
özelliğini taşıyor. 

MÜHENDİSLİK İHRACATINA 
AKSARAY KATKISI

Yeni kurulan Şaft Test Alanı ile 
Daimler Truck AG’nin dünyadaki tüm 

Mercedes-Benz fabrikalarında üretilen 
kamyonlarına takılan şaftlar, Aksaray 
AR-GE Merkezi’nin sorumluluğunda 
test ediliyor. Şaft Test Alanı yatırımı; 
Türkiye’nin küresel pazarlar karşısın-
daki mühendislik ihracat kapasitesine 
katkıda bulunurken, Daimler Truck AG 
üst yönetiminin Mercedes-Benz Türk 
AR-GE Merkezi’ne olan güvenini bir kez 
daha kanıtlıyor.
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K
arsan, Avrupa’daki yedek 
parça ve satış sonrası servis 
ağını genişletmek adına önemli 
bir projeyi hayata geçirdi. Proje 

kapsamında, Almanya’nın Nürnberg 
şehrinde bir yedek parça deposu 
açan Karsan, ihtiyaç duyulan yedek 
parçaları Avrupa’nın her noktasına 2 
gün içerisinde gönderebilecek. Böylece, 
ihtiyaç duyulan parçaları Avrupa’nın 
her yerine kısa sürede gönderecek olan 
Karsan, minimum zamanda düşük 
maliyetle hizmet sağlayarak müşteri 
memnuniyetini artırmayı hedefliyor. 
Yerinde yedek parça hizmeti için Barsan 
Global Lojistik ile güçlerini birleştiren 
Karsan, ilerleyen süreçte Barsan’ın 45 
farklı ülkede bulunan depolarından 
ve lojistik ağından da faydalanarak 
operasyon gücünü katlamayı planlıyor.

“MESAFELERİ MİNİMUMA 
İNDİRİYORUZ”

Konuyla ilgili bilgiler veren Karsan 
Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı 

Muzaffer Arpacıoğlu, “Covid-19 sal-
gını sonrası toparlanmaya başlayan 
Avrupa’dan hem konvansiyonel hem de 
yüzde 100 elektrikli modellerimiz için 
önemli adetlerde sipariş almayı sürdü-
rüyoruz. Bu doğrultuda, satış sonrası 
servis ağımızı güçlendirmek ve Avru-
pa’daki bayilerimizin müşterilerden 
gelen taleplerine çok kısa sürede çözüm 

sunabilmek amacıyla önemli bir yatırımı 
daha devreye aldık. 50 yılı aşan tecrü-
bemize dayanarak, satış sonrası müşteri 
desteğinin, marka güvenilirliği ile tercih 
edilmede ciddi bir paya sahip olduğunu 
biliyoruz. Yeni yatırımımızla kurulan 
bu yapı ile müşterilerimizle aramızdaki 
mesafeleri minimuma indireceğiz” ifade-
lerini kullandı. 

KARSANKARSAN, Almanya’da yedek parça deposu açtı , Almanya’da yedek parça deposu açtı 

F
ord Otosan, Global Reporting 
Initiative (GRI) tarafından 
yayınlanan GRI Standartları’nın 
(GRI Standards) “temel” (core) 

ilkeleri doğrultusunda hazırladığı 
1 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihleri 
arasındaki dönemi kapsayan 2019 yılı 
Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. 
Buna göre, şirket sürdürülebilirlik 
alanında gösterdiği performansla Borsa 
İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki 
ve sorumlu yatırım konusunda 
uluslararası ölçekte kabul gören 
‘FTSE4Good - Gelişmekte Olan Piyasalar 
Endeksi’ndeki yerini koruyarak Karbon 

Saydamlık Projesi (CDP) notunu C’den 
B’ye yükseltti.

Rapora göre, ürettiği birim araç ba-
şına düşen enerji tüketimini ve sera gazı 
salınımını azaltma hedeflerine ulaşmak 
üzere çalışmalarına devam eden Ford 
Otosan, bu kapsamda farklı enerji verim-
liliği ve yenilenebilir enerji projelerini 
hayata geçiriyor. Gölcük ve Sancaktepe 
Fabrikalarında bina dış cephesini kapsa-
yan panellerden oluşturulan ‘Solarwall’ 
sistemiyle ısıtma, soğutma ve havalandır-
ma için güneş ışınlarını kullanan şirket, 
yine Gölcük Fabrikasında kurulan yedi 
rüzgâr türbini ile tüketilen enerjinin yeni-
lenebilir enerji kaynaklarından sağlamaya 
çalışıyor. Aydınlatma konusunda ise LED 
dönüşümlere odaklanan şirket, 2019’da 
hayata geçirdiği ‘Suntracker’ sistemleriy-
le güneşten gelen ışığı atölyelerini aydın-
latmak için kullanmaya başladı.

2019 sürdürülebilirlik raporu ile 
ilgili değerlendirmede bulunan Ford 
Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, 
Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih 
edilen sanayi şirketi olma vizyonlarına 

ulaşma yolunda sürdürülebilirlik yöneti-
mini güçlendirmek amacıyla dijital dönü-
şüm, inovasyon ve yalınlaşma süreçlerine 
odaklanarak kurum içi girişimcilik ve 
inovasyonu şirketin tüm kademelerine 
yaymaya 2019 yılında da devam ettikleri-
ni aktardı.“Büyük veri”yi kullanarak bir 
yandan üretim süreçlerinde daha fazla 
verimlilik sağlarken diğer yandan üretim 
faaliyetleri kaynaklı çevresel performans-
larını geliştirdiklerini ve ürünlerini daha 
da sorumlu hale getirdiklerini söyleyen 
Yenigün, “Ayrıca, çevik çalışma şekli ile 
daha verimli ve sürdürülebilir iş süreçleri 
için çalışmalarımıza devam ediyor, hiye-
rarşiyi yok ediyoruz. Yarını inşa ederken, 
farklılıkları ve çeşitliliği destekliyor, sek-
tördeki kadın-erkek eşitliğini sağlamak 
için öncü adımlar atıyoruz. İşe alımlarda 
kadın kotası uygulaması ile otomotiv sek-
töründe kadın istihdamı lideriyiz. Çalış-
ma arkadaşlarımızın emekleriyle ortaya 
çıkan tüm yenilikçi projeler ve dönüşüm 
sayesinde hedeflerimize ulaşıyor, rekabet 
gücümüzü artırırken sürdürülebilir bir 
gelecek için fayda sağlıyoruz” dedi.

FORD OTOSANFORD OTOSAN, Karbon Saydamlık , Karbon Saydamlık 
Projesi notunu B’ye yükselttiProjesi notunu B’ye yükseltti
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A
ğır yük ve proje taşımacılığı hizmetleri sunan Işıklar 
Ağır Nakliyat, 4 adet yeni Renault Trucks C520 
6x4 çekicilerini filosuna kattı. Yaptığı alımlarla 
Işıklar filosunun bugün üçte biri Renault Trucks 

çekicilerden oluşuyor. Işıklar Ağır Nakliyat’ın yeni araçlarını 
Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Işık ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Sinan Işık’a Renault Trucks bayi Ceyhan Otomotiv adına 
Ali Mert Can teslim etti. 2017’den bu yana Renault Trucks 
araçları kullandıklarını belirten Sedat Işık, şunları aktardı: 
“Yüksek çekiş gücüne sahip ilk Renault Trucks 6x4 çekici 
yatırımımızı, araçların üstün performansını zorlu yollarda 
sıra dışı yükler taşıyarak deneyimledikten sonra devam 
ettirme kararı aldık. Renault Trucks araçların sunduğu yüksek 
performans, sağlamlık ve düşük yakıt tüketimi gibi pek 
çok avantajı, filomuzu büyütürken tercihimizi bir kez daha 
Renault Trucks’tan yana kullanmamıza sebep oldu. Ağır yük 
taşımacılığında en önemli kriterler aracın performansı ve 
dayanıklılığı. Renault Trucks C 520 6x4 çekici, ağır nakliyatta 
beklediğimiz performansı sağlarken yakıt tasarrufu ile de 
operasyonlarımıza değer katıyor. 100 km’de en az 5 litre 
yakıt tasarrufu sağlıyoruz.”  “Bizim operasyonlarımızda 
sıra dışı yükler taşındığı için aracın ilk günkü performansını 
koruması önemli,” diyen Sedat Işık; bu nedenle araçlarının 
tüm servis, bakım ve onarım ihtiyaçları için Renault Trucks 
satış sonrası hizmetlerinden faydalandıklarına değindi. 
Ceyhan Otomotiv Satış Yöneticisi Ali Mert Can, Renault 
Trucks C serisini ağır yükler için önerdiklerinin altını çizerek; 
“Işıklar Ağır Nakliyat ile artan iş ortaklığımızı 4 adet yeni 
C serisi 6x4 çekici ile güçlendirdik. Renault Trucks C serisi 
araçlarımızı, ağır nakliye sektörüne sunuyoruz. C serisi 
çekicilerimiz, pazarda tasarruflu ve dayanıklı araçlar olarak 
ön plana çıkıyor. Renault Trucks C serisi araçlarımız ağır 
nakliyede faaliyet gösteren müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını 
karşılayacak donanım ve özelliklere sahip. Işıklar Ağır Nakliyat 
gibi alanında öncü bir firmanın ise C serisi araçlarımıza 
referans olması çok önemli. Hedefimiz, sadece en güçlü 
ve en dayanıklı araçları sunmak değil, aynı zamanda 
müşterilerimizin operasyonlarının verimliliğini, kilometre 

başına maliyetlerini minimize 
edecek toplam çözümler 

sunmak” dedi. 

Işıklar, ağır taşımalarını 
Renault Trucks ile yapacak

TARAÇLAR

İCARİ 

FORD TRUCKS

A
RCLOG Lojistik, filosunu 20 adet “2019 Uluslararası 
Yılın Kamyonu (ITOY)” ödüllü Ford Trucks F-MAX ile 
genişletti. 2019 yılında uluslararası nakliyat firması 
MRLLOG ile ortaklık anlaşması imzalayan ARCLOG 

Lojistik, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere global arenada 
da hizmet sağlıyor. ARC Lojistik Bursa Nilüfer’deki merkez 
ofisinde düzenlenen araç teslimat törenine ARC Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Arabacı, Ford Trucks Satış 
Müdürü Murat Bakış, Ford Trucks Satış Bölge Müdürü Orhan 
Altınbaş, Erdeğer Ford Trucks Genel Müdürü Tunç Ertaş, 
Erdeğer Satış Müdürü Korkut Karakaya ve firma çalışanları 
da katıldılar. Teslimat töreninde Ford Trucks F-MAX’i yerli 
üretim olması, Eskişehir’de üretilmesi ve yaygın yedek parça 
ve servis ağı gibi sunulan kapsamlı hizmetlerden dolayı ile 
tercih ettiklerini vurgulayan Fahrettin Arabacı’ya Ford Trucks 
yönetimi tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.
 F-MAX, modern tasarımı ve sürücü odaklı yaklaşımının yanı 
sıra 2.5 metre genişliğindeki kabiniyle de konfor ve lüks 
sunuyor. Kokpit tarzı konsolun tasarımı, tüm fonksiyonlara 
kolayca erişilebilmesini sağlıyor. Sürüş deneyiminin keyfini 
artırmak için entegre edilen en küçük detaylarla birlikte 
kabinde ferah bir ortam sağlanıyor. Yeni F-MAX, 500 PS, 2500 
Nm güç ve 400 kW frenleme gücü ile yüksek performanslı 
bir motor içeriyor. Üstün aerodinamik, aktarma sistemi 
kalibrasyonu ve teknik özellikler, yakıt tüketimi açısından 
mükemmel performans ile önceki modellere göre %6’lık 
iyileştirme sağlıyor. Teknik özellikler arasında E-APU teknolojisi 
ve predictive hız kontrolü (Max Cruise) de bulunuyor. Bakım 
maliyetlerinin %7’ye varan oranda azaltılması ve uzun 
bakım aralıkları toplam sahip olma maliyetini düşürüyor. 
F-MAX’ın Ecotorq motoru, her türlü yol koşulunda maksimum 
performans ve minimum yakıt tüketimi sunuyor. Ağır ticari 
araç sektöründeki en saygın ve prestijli ödüllerden biri olan 
“2019 Uluslararası Yılın Kamyonu” (International Truck Of 
the Year - ITOY) ödülüne layık görülerek önemli bir başarıya 
imza atan Yeni Ford Trucks F-MAX, güç, verimlilik, teknoloji ve 
konforu bir arada sunuyor. Yüksek kapasiteli 225 Ah aküsü, 
1050 litreye kadar artırılabilen yakıt tankı hacmi, aerodinamik 
tasarımı ve yüksek konforlu kabini ile yeni F-MAX uzun 
yollarda kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor.

RENAULT TRUCKS

ARC Lojistik 
20 adet F-MAX aldı 
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Iveco’dan Demirkol’a 
10 adet S-WAY teslimatı

MAN KAMYON 

IVECO 

M
adencilik, inşaat, yol ve üst yapı 
alanlarında faaliyet gösteren BAŞ-KA 
Grup’un yol ve üst yapı işlerini yapan 
grup şirketlerinden Kaan Yol İnşaat 

San. ve Tic. A.Ş., araç filosunu 5 adet MAN TGS 
18.470 4X2 BLS GA Retarder çekici ile güçlendirdi. 
MAN’ın Ankara, Akyurt’taki MAN Tesislerinde 
düzenlenen teslimat töreninde MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Müşteri Temsilcisi 
Engin Karaoğlu, sembolik MAN anahtarını Kaan 
Yol İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yetkilisi Hakan Öz’e 
teslim etti. Teslimat töreninde yaptığı konuşmada 
MAN olarak, müşterilerini ‘Yaşam boyu iş ortağı’ 
olarak gördüklerini ve bu anlayışla hareket ettiklerini 
belirten Engin Karaoğlu, yeni araçların BAŞ-KA 
Grup’a hayırlı olması temennisinde bulundu. Hakan 
Öz ise konuşmasında, MAN’ın sahip olduğu kalite 
ve sunduğu avantajların yanı sıra satış sonrası 
verdiği hizmetlerin kendilerine işlerinde büyük 
kolaylık sağladığını kaydetti. Öz, satın aldıkları 
araçların da yapımı süren Niğde-Pozantı yolunda 
çalışacağını söyledi.

I
VECO’nun İstanbul yetkili satıcılarından Istanbul Fiat Otomotiv 
satışını gerçekleştirdiği 10 adet S-WAY AS440S48 T/P çekicileri 
Demirkol Uluslararası Nakliyat firmasına teslim etti. Teslimat töreni-
ne Iveco Araç Ağır Vasıta Bölge Satış Müdürü Yusuf Pekel, İstanbul 

Fiat Yönetim Kurulu Başkanı Cem Arı, Genel Müdür Hikmet Yılgör, 
Satış Müdürü Alper Akbay, Demirkol firma sahibi Ulaş Osman Kolçak, 
Özenç Ustabaş, Yiğit Kolçak katıldı. Demirkol yetkilileri S WAY’in özel-
likle kabin genişliği, yeni teknolojileri ve performansının yatırım karar-
larında etkili olduğunu ifade ettiler. Iveco S-WAY çekiciler yeni kabin 
tasarımıyla mükemmel sürüş ortamı sağlıyor. Ayarlanabilir koltuğun ba-
zası alçaltılıp minderin kalınlığı ve ileri geri hareket mesafesi arttırılarak 
sürücüye konforlu bir pozisyon ve ideal görüş alanı sunuluyor. Direksi-
yonun alt kısmı düz tutularak sürücülere daha fazla alan bırakılıyor ve 
konfor arttırılıyor. 7 İnç kapasitif dokunmatik ekran, son teknoloji bilgi-
eğlence sistemine erişimi sağlıyor ve sürücünün dijital hayatını Apple 
Car Play ile telefonunu eşleyerek araca getirmesine olanak veriyor. Ek 
olarak eller-serbest ve müzik yayını için Bluetooth, DAB radyo, ses tanı-
ma, kamyon navigasyon sistemi ve de çeşitli donanım ile siber güvenlik 
de dâhil olmak üzere yazılım geliştirmeleri mevcut. Sürücü 7/24 Servis 
ve Uzaktan Servis Hizmetleri ile Sürüş Tarzı Değerlendirme sistemine de 
erişebiliyor. Merkezde yer alan çok sayıda düğme, olası kombinasyonla-
rı arttırırken aracın gövdesi veya treyleri kontrol etmek üzere fazladan 
boş düğmeler bırakıyor. Yeni tasarım unsurları bir arada üstün aerodi-
namik performansa erişirken ürün ailesinin ayırıcı özelliği olan sıra dışı 
yakıt tasarrufunun üzerine belirgin miktarda ek yakıt tasarrufu sağlıyor. 
IVECO S-WAY’in kabininin yeni tasarımında maliyeti azaltmak için tek 
parça tampon yerine yalnızca etkilenen parçanın değişmesini sağlayan 
çok-parçalı tampon gibi çeşitli özelliklerle her tasarruf fırsatı değerlen-
dirildi. IVECO verilerine göre bu, filolardaki çoğu olayda belirgin ölçüde 
daha düşük tamir masrafı sağlayacak. Belirgin ek tasarruf ise tümleşik 
park soğutucusundan geliyor: Yalnız bayi tarafından takılan alternatif 
kitten daha verimli olmasıyla değil, aynı zamanda aracın aerodinamik 
performansı üzerinde hiç etkisi olmamasıyla da tasarruf sağlıyor. Kabin 
baştan tasarlanırken IVECO, müşterinin kârlılığını arttırmak adına ma-
liyet azaltıcı ve üretkenlik arttırıcı her fırsatı kullandı. Yeni tasarım ae-
rodinamik performansı optimize ediyor ve hâlihazırda mükemmel olan 
yakıt verimliliğini %4’e kadar arttırıyor. 

TARAÇLAR

İCARİ 

MAN çekicileri 
Niğde-Pozantı 

yolunda çalışacak 
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BERNA AKYILDIZ
UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Transtaş İcra Kurulu Başkanı

10SORUDAÜ
TRANSİT 
TAŞIMACILIK

UTİKAD Türkiye’de Transit 
Taşımacılık: Gelişim Alanları 
Raporu’ndan bahsedebilir 

misiniz?
UTİKAD ülkemizin bulunduğu coğraf-

yanın avantajları sayesinde transit taşıma-
cılıkta dünya genelinde bir aktarma nokta-
sı olmasının önemini her platformda dile 
getirmiş, 2019 yılında yayınlamış olduğu 
Lojistik Sektörü Raporu’nda da bu konuya 
dikkat çekmişti.

UTİKAD bünyesinde kurduğumuz 

UTİKAD, “Türkiye’de Transit Taşımacılık: Gelişim Alanları” raporunu yayınladı. Transit 
taşımacılığın Türkiye’deki mevcut durumunun incelendiği raporda aynı zamanda bu alanda 
darboğaz yaratan noktalar tespit edilerek, bunların giderilmesine yönelik çözüm önerileri 

sunuldu. Türkiye’nin transit taşımacılıktaki potansiyelinin tam anlamıyla harekete geçirilmesinin, 
uygulamadaki ve mevzuattaki bir takım gelişim alanlarına yönelik alınacak tedbirler ve 

yapılacak iyileştirmeler ile mümkün olabileceğini belirten UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Transtaş İcra Kurulu Başkanı Berna Akyıldız, raporda yer alan ayrıntıları 10 Soruda özetledi. 

transit taşımacılık alanında avantajlı kılacak 
altyapı yatırımları ve projelerine de değinildi. 
Türkiye’nin uluslararası transit taşımacılıkta 
daha rekabetçi koşullara sahip olmasını sağla-
yacak gelişim alanları tespit edilerek bu alan-
lara yönelik önerilere yer verdik. Raporumu-
zun ülkemize, sektörümüze ve üyelerimize 
fayda sağlamasını diliyoruz.

Transit taşımacılık  
kavramı nedir? 

Bir ülkeden başka bir ülkeye 
yapılan taşımalarda taşınan yükün nihai varış 
yeri olmayan ülkelerden geçmesi, bu ülke-
lerde taşıma kaplarının, taşıma araçlarının 
veya taşıma türünün değiştirilmesi gerekli 
olabilmektedir. Bu faaliyetler bütünü transit 
taşımacılık olarak adlandırılmaktadır. Transit 
taşımacılık, taşınan yükün göndericisi ya da 
tüketicisi olmayan üçüncü ülkeler üzerin-
den taşınması olarak tanımlanmaktadır. Bu 
kapsamda taşımacılık işleminin başladığı ve 
bittiği ülkelerden farklı olarak en az bir farklı 
ülke üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmekte-
dir. Transit taşımacılık tek bir taşıma modu ile 
gerçekleştirilebileceği gibi birden fazla taşıma 
modunun kombinasyonu ile de gerçekleştiri-
lebilir. Gümrük işlemleri bakımından incelen-
diğinde transit, transit geçilen ülke yönünde 
vergiye tabi olmayan bir geçiş türüdür. Bir 

Transit Taşımacılık Odak Grubu’nun çalış-
maları doğrultusunda UTİKAD Sektörel 
İlişkiler Departmanı tarafından hazırlanan 
rapor ile transit taşımacılığın Türkiye’de-
ki mevcut durumu incelendi. Raporda 
transit taşımacılıkta darboğaz yaratan 
noktalar tespit edilerek bunların gideril-
mesine yönelik çözüm önerileri sunuldu. 
Türkiye’de transit taşımacılığı düzenleyen 
mevzuata ve uygulamalara yer verilen 
raporda ayrıca Türkiye’nin entegre oldu-
ğu taşımacılık koridorları ile Türkiye’yi 

2.
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köprü konumundadır. Pan Avrupa 4. Kori-
dor, TEM Ağı, TRACECA, TEN-T, Viking 
Treni, Kuşak ve Yol Girişimi gibi uluslara-
rası projeler Türkiye’nin de içerisinde yer 
aldığı önemli taşımacılık koridorları ve 
projeleridir. Ayrıca İstanbul Havalimanı, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Bakü-Tiflis-
Kars Demiryolu Hattı, Marmaray Tüp Ge-
çiti, Kanal İstanbul Projesi, Büyük İstanbul 
Tüneli Projesi ve Çanakkale 1915 Köprüsü 
gibi kullanımda olan ve planlanan projeler 
gerek ülkemiz içi ve gerekse uluslararası 
taşımacılık faaliyetlerinin kolaylaştırılma-
sında önemli rol oynayacaktır. 

Ülkemizin tüm taşıma modlarını 
aktif olarak kullanabiliyor olması transit 
taşımacılık faaliyetleri için de avantajlar 
sunmaktadır. Demiryolu ve karayolu ile 
Asya ve Orta Doğu ülkelerinden getirilen 
yüklerin ülkemizin limanlarında elleçle-
nerek Akdeniz ile tüm dünyaya taşınması 
mümkündür. Ülkemiz Avrupa ve Asya 
ülkeleri arasında hem karayolu hem de 
demiryolu ile yapılacak kesintisiz taşımacı-
lık için doğal bir köprü konumundadır. Bu 
taşımacılık koridorlarından öne çıkan Çin, 
Asya, Avrupa ve Ortadoğu’yu birbirine 
bağlayarak büyük bir altyapı ve ulaşım ağı 
oluşturulmasını amaçlayan Bir Kuşak Bir 
Yol Projesi’nde Türkiye’nin içinde yer aldı-
ğı ‘ana hat’ Orta Koridor, projenin merkezi 
konumunda yer almaktadır. Proje İpek 
Yolu Hattı üzerinde bulunan 60’tan fazla 
ülkeyi yakından ilgilendirmekte ve her bir 
ülke için avantaj sağlayacak durumdadır. 
Marmaray hattının yük trafiğine açılması 
sektörümüze yeni bir soluk kazandıracağı 
gibi ülkelerin yatırımlarını da trend taşıma 
biçimine yapacağını öngörebiliriz. Demir-
yolu hattının kesintisiz taşımaya uygun ve 
aktif halde olması, limanların demiryolu 
bağlantılarının da tamamlanması ile birlik-
te yine yabancı yatırımcılar için cazip hale 
gelecektir. Çin’in ana hedefinin Avrupa’ya 
daha hızlı bir şekilde ulaşmak olduğu 
dikkate alındığında Türkiye jeopolitik 
konumunun avantajından yararlanarak 
Bir Kuşak Bir Yol Projesi’nde etkin olarak 
yer almalıdır. Kombine taşımacılığa teşvik 
verilmesi ile kombine taşımacılığın geliş-
mesi sağlanacak ve Türkiye’nin Avrupa’nın 
transit dağıtım merkezi olabilme potansiye-
li öne çıkacaktır.

ülkeye yapılan ithalat ve bir ülkeden yapılan 
ihracat taşımaları çeşitli vergilere tabi olabil-
mekte iken transit taşımacılığa konu yükler 
için transit geçilen ülkelerde herhangi bir 
vergi uygulaması söz konusu olmamaktadır. 
Taşımacılık altyapısının kullanılması, geçiş 
ücretleri ve transit yüklere sunulan hizmetle-
re yönelik ücretlendirmeler vergi muafiyetin-
den farklı değerlendirilmelidir.

Türkiye’nin transit 
taşımacılıktaki avantajları 
neler?

Türkiye jeopolitik konumu itibarıyla 
lojistik sektöründe önemli bir rol oynayan 
ülkelerin başında gelmektedir. Kara, hava, 
demir ve denizyolu taşıma türlerinin hepsi 
ve bu taşıma türlerinin kombinasyonu aktif 
olarak kullanılabilmektedir. Asya, Avrupa 
ve Ortadoğu’nun geçiş koridorunda yer alan 
ülkemiz, jeopolitik konumu sayesinde avan-
tajlı bir ülke konumundadır. Ülkemiz sahip 
olduğu bu ayrıcalık sayesinde transit taşıma-
cılıkta dünya genelinde transit ülke ve ticaret 
merkezi olma yolunda takip edilen bir ülke 
konumunda, Batı ile Doğu’yu buluşturan 
güçlü bir rol üstlenmektedir.

Türkiye’de transit 
taşımacılıkta geliştirilmesi 
gereken alanlar nelerdir? 

Türkiye’yi nasıl daha cazip bir transit 
aktarma merkezi haline getirebiliriz?

Türkiye’nin gerek Avrupa ülkelerine ve 
gerekse Ortadoğu ile Asya ülkelerine yakın 
konumuna ve bu ülkelere yönelik etkin 
taşımacılık ağına rağmen transit taşımacılık 
henüz gerçek potansiyelini ortaya koymak-
tan uzaktır. Ülkemizin, transit eşya sevklerin-
de sahip olduğu potansiyeli tam anlamıyla 
gerçekleştirebilmesi, uygulamadaki ve mev-
zuattaki bir takım gelişim alanlarına yönelik 
alınacak tedbirler ve yapılacak iyileştirmeler 
ile mümkün olabilecektir. Tüm taşıma mod-
ları için transit taşımacılık mevzuatı uygula-
nabilir ve taşımacılığı kolaylaştıracak şekilde 
dizayn edilmelidir. Bilindiği üzere ülkeler 
arası dış ticaretin ve taşımacılık faaliyetle-
rinin kolaylaştırılması amacıyla ulaştırma 
koridorları oluşturulmaktadır. Türkiye’nin 
gerek üç kıtanın birbirine yakınlaşmış bir 
noktada konumlanmış olması gerekse dün-
yanın üretim alanları olarak öne çıkan doğu 
ülkeleri ile bu ülkelerde üretilen eşyaların 
temel pazarları konumunda yer alan batı 
ülkeleri arasında yer alması ülkemizin 
transit taşımacılığa vermesi gereken önemi 
vurgular niteliktedir.

Uygulamada ele alınması gereken ve 
raporumuzda da yer verdiğimiz konuları 
şu başlıklar altında özetleyebiliriz: Transit 
Eşyanın Bir Geçici Depolama Yerinden Aynı 
Gümrüğe Bağlı Farklı Bir Geçici Depolama 
Yerine Aktarılması, Risk Analizi Kriterleri, 

Transit Yüklerin Antrepolara Alınamama-
sı, Transit Olarak Gemiye Yüklenecek ve 
Karayolu İle Limana Getirilen Eşyaların 
Yüklü Bulunduğu TIR’ların Limanlarda 
Bekletilmesi, Havayolu Taşımacılığında 
Transit Eşyanın Bir Geçici Depolama Yerin-
deki Durumu, Özet Beyan Ambar Onayları, 
Transit Beyannamelerde Damga Vergisi ve 
E-AWB Kullanımı. 

Türkiye’de transit taşımacılık 
faaliyetlerine ilişkin verilere 
ulaşmak mümkün müdür? 

Türkiye’de Transit Taşımacılık: Gelişim 
Alanları Raporu’nu planlama aşamasında 
raporumuzda transit taşımacılığı sayısal 
verilerle incelemek ve bu verilere de raporu-
muzda yer vermek istedik. Her ne kadar bu 
çalışma kapsamına ülkemizdeki transit taşı-
macılığa yönelik sayısal verilerin eklenmesi 
planlanmış olsa da tüm taşıma modlarında-
ki transit taşımacılık verilerine ulaşamadık, 
TÜİK ve ilgili kamu idaresi birimleri ile 
yaptığımız görüşmelerde transit taşımacılı-
ğa dair verilerin mevcut olmadığını öğren-
dik. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 
yayınladığı Denizcilik İstatistikleri kapsa-
mında transit yüklere ilişkin veriler mevcut 
ancak modlar arası karşılaştırma yapmayı 
sağlayan veriler mevcut değil. Raporumuz-
da da belirttiğimiz gibi “Tanımlanamayan 
hiçbir şey ölçülemez; ölçülemeyen hiçbir şey 
yönetilemez ve iyileştirilemez” deyiminden 
yola çıkarak bu raporumuzun Türkiye’de 
transit taşımacılığın durumunu açıklaması 
için bir adım olmasını, ilgili kamu idaresi 
birimlerine ve sektörün tüm paydaşlarına 
çalışmadaki önerilerimiz çerçevesinde tran-
sit taşımacılığın geliştirilmesine yönelik bir 
yol haritası sunmasını ve transit taşımacılı-
ğın ölçülmesindeki kriterlerin belirlenmesi-
ne olan ihtiyacımızı gözler önüne sermesini 
amaçlıyoruz.

Türkiye’de bulunan taşımacılık 
koridorlarının işlevleri ve 
öneminden bahsedebilir 

misiniz? Bu taşımacılık koridorlarını 
nasıl daha aktif kullanabiliriz?

Ülkemiz Avrupa ve Asya ülkeleri ara-
sında hem karayolu hem de demiryolu ile 
yapılacak kesintisiz taşımacılık için doğal bir 

4.

“Yeni normalin konuşulduğu bir dönemde ülkemiz 
birçok fırsatı değerlendirebilecek altyapıya sahiptir. Küresel 
tedarik zincirinde Türkiye’nin Uzakdoğu ülkelerine alternatif 
bir ülke konumuna gelmesi mümkündür. Bu sebeple transit 
taşımacılık önündeki engeller giderilmeli, Türkiye üzerinden 

yapılacak transit taşımalar hız, verimlilik, güvenlik ve 
maliyet avantajı ile birlikte anılır hale getirilmelidir.” 

3.

5.

6.
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Dubai’ye gerçekleştirdiğiniz 
saha ziyaretinden bahseder 
misiniz?

20-21 Ekim 2019 tarihleri arasında 
Dubai’de transit taşımacılık operas-
yonlarının yerinde gözlemlenmesi ve 
incelenmesi amacıyla saha ziyaretlerinde 
bulunduk. Bu kapsamda T.C. Dubai Baş-
konsolosluğu Ticaret Ataşeliği, Cebel Ali 
Limanı, Dubai Gümrük İdaresi, NAFL 
(National Association of Freight and 
Logistics) ve lojistik sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların yetkilileri ile bir araya 
geldik. Bu ziyarette gördük ki yürürlükte-
ki uygulamalar transit taşımacılığı kolay-
laştırıcı ve destekleyici etkiye sahiptir. 

Özellikle transit yüklerin gümrük 
muayenesine girme oranının çok düşük 
olması ile gümrük muayenesinin kısa 
sürede tamamlanması, gümrükleme 
işlemlerinin çevrimiçi ortamda evrak 
gerektirmeden tamamlanması ile hız 
ve maliyet avantajı sağlanması, taşıma 
modları arasındaki entegrasyonun transit 
yüklerin zaman kaybedilmeden mod-
lar arası aktarılmasına katkı sağlaması, 
bölgedeki ülkeler ile yapılan anlaşmalar 
(vergi ve yüke ilişkin diğer finansal ge-
reklilikler gibi) ve bu ülkelere kısa sürede 
taşıma olanakları, serbest bölgelerde tran-
sit yüklere ilişkin sunulan hizmetler ve 
gümrük idaresinin sunduğu hizmetlerin 
kullanıcıları memnun etmesinin amaçlan-
ması gibi uygulamalar transit taşımacılı-
ğın Dubai’de gelişmiş olmasının sebepleri 
arasındadır.  

Türkiye’nin transit 
taşımacılığın gelişmesinin 
kazanımları neler olur, bu 

kazanımların artırılması için neler 
yapılmalıdır?

Türkiye’de transit taşımacılık hacmi-
nin artması istihdamı ve devlet gelirlerini 
olumlu yönde etkileyecektir. Transit yüke 

hizmet sunan paketleme görevlisinden 
forklift operatörüne kadar lojistik sek-
töründe hizmet sağlayıcılar yük hacmi 
artışından olumlu etkilenecek, devletin 
vergi gelirleri artış gösterecektir. Serbest 
bölgelerde transit yüklere yönelik sunulan 
hizmetlerin çeşitlilik kazanması (malların 
işlenmesi, bir araya getirilmesi, gruplan-
ması gibi) da yine istihdam ve ülkenin 
gelirlerine olumlu katkı sunacaktır. Liman-
lar, taşıyıcılar, depolama alanları, yükü 
elleçleyenler ve acenteler de artan iş hac-
minden faydalanacak, bu hacim devlete 
gelir olarak yansıyacaktır. Bakü-Tiflis-Kars 
hattının devreye alınmış olması ile birlikte 
Akdeniz ve Karadeniz’de yer alan limanlar 
transit yük trafiğine hizmet verebilecektir. 
Özellikle Asya’dan Avrupa yönünde ve 
limanlar aracılığı ile Akdeniz’deki liman-
lara transit yük taşımacılığı yapılması ve 
ülkenin hedef pazarlarından olan Kuzey 
Afrika’ya daha hızlı ulaşılması mümkün-
dür. Karayolu ağı hem demiryolu hem de 
denizyolu ile taşıması yapılan ürünlerin 
son destinasyonlarına taşınmasında etkili 
bir yöntemdir. Marmaray hattının Türki-
ye üzerinden kesintisiz yük taşımacılığı 
operasyonları için kullanımı da son dö-
nemdeki önemli gelişmeler arasında yer 
almaktadır. İstanbul Havalimanı ise dünya 
çapında öneme sahip bir yatırımdır. 

Bu açıdan altyapı yatırımlarından en 
yüksek verimin alınabilmesi ancak mevzu-
atın ve mevzuatın sahadaki uygulaması-
nın doğru kurgulanması ile mümkündür. 
Transit taşımacılık Türkiye Lojistik Master 
Planı’nda da işlenen bir konu olup TLMP 
transit yükün Türkiye üzerinden geçme-
sini GSYİH’yi artıracak bir etken olarak 
görmektedir. TLMP kapsamında transit 
gelirin 2023 yılında 5 milyar ABD Doları, 
2035 yılında 54 milyar ABD Doları ve 2053 
yılında 214 Milyar ABD Doları’na ulaş-
masının hedeflendiği belirtilmektedir. Bu 
hedeflerin ulaşılmasında bu çalışma kapsa-
mında yapılan önerilerin uygulamaya alın-
ması mutlaka etkili olacaktır. 2020 yılına 
damgasını vuran ve etkisini uzun süre his-
settireceği tahmin edilen COVID-19 salgını 
dış ticaret firmalarının tedarik zincirlerini 
tek kaynaktan beslemelerinin sakıncalarını 
ortaya koymuştur. 

Hammadde girişinin sağlanamadığı 
süreçte çoğu üretici üretime ara vermek 
zorunda kalmıştır. Hemen her alanda 
“yeni normal”in konuşulduğu bir dönem-
de ülkemiz birçok fırsatı değerlendirebi-
lecek altyapıya sahiptir ve küresel tedarik 
zincirinde Türkiye’nin Uzakdoğu ülkele-
rine alternatif bir ülke konumuna gelmesi 
mümkündür. Bu sebeple transit taşımacılık 
önündeki engeller giderilmeli, Türkiye 
üzerinden yapılacak transit taşımalar hız, 
verimlilik, güvenlik ve maliyet avantajı ile 
birlikte anılır hale getirilmelidir.

Koronavirüs sürecinden 
çıkardığımız derslerle birlikte 
gelecek planlarımızı nasıl 

şekillendirmeliyiz?  
Yaşanan salgın krizi yeni iş yapma bi-

çimlerinin geliştirilmesi, temassız ve dijital 
uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğini 
net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu neden-
le lojistik ve taşımacılık süreçlerinde daha 
gelişmiş dijitalleşme ve otomasyon uygula-
maları geliştiren kurumlar birkaç adım öne 
çıkacaktır. “Yeni normal”in konuşulduğu bir 
dönemde ülkemiz birçok fırsatı değerlendi-
rebilecek altyapıya sahiptir ve bu noktada 
üzerimize düşen doğru kurgulanmış dijital 
sistemleri kamu idaresi ve özel sektör iş birli-
ği ile hayata geçirerek uygulamaya almaktır. 
Küresel tedarik zincirinde Türkiye’nin Uzak-
doğu ülkelerine alternatif bir ülke konumuna 
gelmesi mümkün olacaktır. Bu süreçte gerek 
uluslararası ve gerekse ulusal mevzuatta 
geliştirilmesi gereken birçok alan vardır. 
Gümrük Birliği Anlaşması’nın yenilenmesi, 
uluslararası karayolu taşımacılığında kota ve 
vize sorunlarının aşılması, lojistik sektörünün 
taban ve tavan fiyat uygulamaları ile dü-
zenlenmesi, ülkemizde transit taşımacılığın 
geliştirilmesi, demiryolu ve intermodal taşı-
macılığın özendirilmesi vb. gibi UTİKAD’ın 
pek çok platformda öncelikle ülke çıkarlarını 
gözeterek dile getirdiği konular mevcuttur. 
Ancak tüm modlarda kamu idaresi ve özel 
sektörün lojistik süreçlere ilişkin evrak ve 
bilgi alışverişinin dijitalleştirilmesi projesi 
sektörün her alanına hız, verimlilik, güvenlik 
ve maliyet avantajı getirebilecek, ülkemizi 
küresel tedarik zincirinin “yeni normal”inde 
önemli noktalara taşıyabilecektir.

Derneğimiz evrak teslim süreçlerinde 
fiziksel teması azaltmak ve dijitalizasyonu 
iş yapış biçimlerimize adapte etmek için 
tüm taşıma modları için “İş akış şemaları ve 
evrak otomasyonu” konularında bir proje 
hazırlığındadır, bu projedeki hedefimiz te-
ması azaltmak, insan gücünü daha verimli 
kullanmak ve gelişmiş sistemlere adapte 
olmaktadır.

UTİKAD “Türkiye’de 
Transit Taşımacılık: 
Gelişim Alanları” 

Raporu’na nasıl ulaşılabilir?
Raporumuz değişen, gelişen dünya dü-

zenine ayak uydurarak dijital olarak yayın-
lanmıştır. Rapora UTİKAD’ın resmi internet 
adresi olan https://www.utikad.org.tr/ 
adresi üzerinden “UTİKAD Yayınları” bölü-
münden ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte 
koronavirüs salgınının ülkemizde etkisini 
göstermesi ile birlikte internet sitemizde 
COVID-19 bölümünü açtık ve taşıma modu, 
ülke bazındaki güncellemelere yer vererek 
sektörel gelişmeleri üyelerimizle paylaştık, 
paylaşmaya da devam ediyoruz. 
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