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G
eçen beş yılda üzerine koyarak büyüttüğümüz ve sektörde 
gördüğü ilgiyle gelenekselleştirdiğimiz Ekonomi ve 
Lojistik Zirvesi’nin altıncısını 25-26 Ağustos tarihlerinde 
gerçekleştirdik. Pandemi koşullarının yarattığı tüm 

zorluklara inat bu yıl iki güne çıkardığımız zirvede, uzun 
zamandır yüz yüze gelemeyen ekonomi ve lojistik dünyası 
profesyonellerini buluşturarak güçlü bir diyalog ve iletişim kanalı 
oluşturduk. 

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da zirveye katılım çağrımız güçlü 
bir yanıt buldu ve salgın koşullarına rağmen ciddi bir katılım sağlandı. 15 oturumun 
düzenlediği zirvede Bakanlık ve dernek temsilcilerinden, lojistik firma yöneticilerinden, 
Türkiye’nin üst düzey tedarik zinciri yöneticilerinden oluşan 48 konuşmacı, sektörün 
bugününe ve geleceğine projeksiyon tuttu. 

Covid-19’un ekonomiye, tedarik zinciri süreçlerine ve lojistik sektörüne etkisinin enine 
boyuna tüm yönleriyle tartışıldığı zirvede, ekonomi ve lojistikte değişimin rotası, yapısal 
reformlar ve gelecek tasarımları gündeme taşındı. Tüm içeriğini daha geniş kitlelere 
ulaştırmak üzere sosyal medya hesaplarımızdan da paylaştığımız 6. Ekonomi ve Lojistik 
Zirvesi’nde ortaya çıkan görüşleri şöyle özetleyebiliriz: 

» Pandemi tedarik zincirinde ciddi kopuş ve döngü bozuklukları yarattı. Bu durum 
tedarik zincirinde bölgeselleşme hareketlerini güçlendirdi. 

» Küreselleşme miti rafa kaldırıldı. Tedarik zincirinde olduğu gibi ekonomide de 
bölgeselleşme hareketleri yaşanacak. 

» Tedarik zincirinde yaşanan değişim ve lojistikte yükselen maliyetler Türkiye için 
yeni bir fırsat penceresi açtı. Tedarik zincirinde üretim noktası, lojistikte üs olmaya 
bir adım daha yaklaştı. Ticareti kolaylaştıracak adımlar atarsa bu durum ete kemiğe 
büründürülecek. 

» Pandemi döneminde navlun fiyatları zirve yaptı. Şangay-Rotterdam hattındaki 
fiyatlar 4,5 kat, dünyadaki 8 ana hattaki fiyatlar 3 kat arttı. 

» Navlun fiyatları yüksek seviyede devam edecek. 2023 yılında fiyatlar düşse de 
Covid-19 öncesi rakamlara dönülemeyecek. 

» Pademi döneminde demiryolu yıldızını parlattı. Bu durum davam edecek. 
» Gümrük prosedürlerinin iyileştirilmesi ve altyapının güçlendirilmesi ile Türkiye 

Orta Koridorda güçlü bir alternatif haline gelecek. 
» Salgının tüketim alışkanlığında yarattığı değişim, e-ticarete doping oldu, e-ticaret 

lojistiği arttı. E-ticaret lojistiğinde yükseliş devam ederken, yeni iş modelleri ortaya 
çıkacak.

» Taşımacılıkta sürdürülebilirlik intermodal ve kombine taşımacılık ile sağlanacak. Bu 
alana dönük yatırımlar artacak 

» Kombine Taşımacılık Yönetimi yılsonuna kadar yayınlanacak. ‘Yeşil Lojistik Belgesi’ 
alan şirketler teşvik edilecek. 

» Yeşil Lojistik en önemli gündem maddesi olacak. Avrupa Yeşil Mutabakatı tüm 
taşıma modlarını etkileyecek. Karayolunda sınırda karbon ticareti uygulamasına 
geçilecek. Bu uygulama Türkiye’nin AB ile olan dış ticaret ilişkisini mutlaka etkileyecek. 
Ayrıca karayolunda da navlun fiyatlarını yükseltecek. 

» Havayolunda kabin içinde yük taşımacılığı bir süre daha devam edecek. 
» Dijitalleşme lojistiğe yön verecek. Bu alana dönük yatırımlar sürecek. 
Eylül sayımızda 6. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nin tüm içeriğine yer verdik. 
Keyifli okumalar…
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T
ürkiye hracatçılar Meclisi T M  ve 
Türk Hava Yolları THY  arasında 
Türkiye’nin ihracat seferberliğine 
önemli katkılar sağlayan işbirliğinin 

kapsamı genişletildi. şbirliğiyle Genel Kargo 
GEN , Yumurta HEG , Yaş Meyve ve Sebze 
PEP  ile Balık PES  kapsamında taşınabile-

cek Türk ihraç ürünleri, 35 ülkedeki 46 des-
tinasyona yüzde 10 ila yüzde 35 aralığında in-
dirimle ulaştırılacak. rün muhteviyatlarıyla 
birlikte ürün gamlarının sadece ton özelinde 
değil ton altında da sağlandığı kampanya 31 
Aralık 2021 tarihine kadar 
devam edecek. Türkiye hra-
catçılar Meclisi T M  ve THY 
Hava Kargo şbirliği Proto-
kolü imza törenine katılan 

laştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, iki ku-
rum arasında gerçekleşen ilk 
iş birliği anlaşması sonrası 
Aralık 2020-Mart 2021 arasın-

daki 4 aylık dönemde belirlenen 28 destinas-
yon üzerinde toplam 1,2 milyar dolara yakın 
yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçek-
leştirildiğinin, yıl sonuna kadar bu miktarın 
6 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini 
söyledi. T M Başkanı smail Gülle, yeni pro-
tokolle havayoluyla ihracatın payını yukarı 
taşıyacaklarını söyledi. Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu ve cra Komitesi Başkanı 
lker Aycı ise projenin Türk ihracatçısının 

stratejik önemdeki pazarlara erişiminde can 
suyu olduğunu aktardı. 

DHL’den 
e e 

7 milyar euroluk 

Şişecam’ın tüm lojistik süreçlerini Arkas yönetecek 

TİM ve THY işbirliğinin 
kapsamı genişletildi

Y R O YOL ULU U E DEOOL R DE M EDİYOR

LPG sektörünün öne çıkan markası Aygaz’ın, 
kurum içi girişimcilik ve inovasyon faaliyetleri 
kapsamında hayata geçirdiği Aykargo, marka 
kimliğini yeniledi. Şirket yoluna Sendeo olarak 
davam edecek. Şirketten yapılan açıklamada, 
“Aygaz’ın yaygın bayi ağı ve Koç Topluluğu’nun 
üstün hizmet ve servis anlayışıyla ilerliyoruz. Ül-

kemizde yükselen e-ticaret trendlerinin vazgeçil-
mez bir parçası olan ‘Son Nokta Teslimatı’nın en 
önemli temsilcilerinden biri olma ve sektörde ye-
nilikçi bakış açımızla fark yaratma hedefimiz var. 
Bu doğrultuda, gelecek hedeflerimizi ve iş mode-
limizi kapsayıcı bir yeni marka kimliğine kavuştu-
ğumuzu düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi.  

L
ojistik devi Deutsche Post 
DHL, karbondan arındırma 
ve çevresel sürdürülebilirlik 
alanında önemli bir adımı 

temsil eden ‘Sürdürülebilirlik Yol 
Haritası’nın lansmanını gerçekleştirdi. 
Yeni planın ana hedefi, iddialı iklim 
hedefleri sunmak. Yeni yol haritasına 
göre DHL, yeni taahhütlerinin bir 
parçası olarak alternatif havacılık 
yakıtlarına, sıfır emisyonlu elektrikli 
araçların genişletilmesine ve iklim 
açısından nötr binalara odaklanarak 
CO2 emisyonlarını azaltmaya yönelik 
tedbirlerde gelecek 10 yıl içinde işletme 
giderleri ve sermaye giderlerine  
milyar euroluk yatırım yapacak. DHL, 
yeni önlemler olmadan yaratılacak 
olan 46 milyon tona kıyasla, Grup 
CO2 emisyonlarını 2030 yılına kadar 
29 milyon tonla sınırlamayı taahhüt 
etti. Küresel bir markanın parçası olan 
DHL Supply Chain Türkiye olarak 
üzerlerine düşen tüm görevleri yerine 
getirmeye hazır olduklarını belirten 
DSC Türkiye ve Orta Doğu CEO’su 
Orkun Saruhanoğlu, Yeni depo ve araç 
yatırımlarının yanı sıra sürdürülebilir 
projelere de odaklanacağız. Türkiye’de 
2022 yılı sonuna kadar 150 milyon TL 
tutarında bir yatırım yapma hedefimiz 
bulunuyor. Bu yatırımların tamamı ise 
doğa dostu çözümlerle olacak  dedi. 

Ş
işecam, Mersin’de cam ambalaj, cam 
ev eşyası ve düzcam faaliyet alanla-
rına dair tüm lojistik operasyonlarını 
tek merkeze topladı. Şişecam Mersin 

Lojistik Merkezi’nde lojistik süreçleri Arkas 
Lojistik tarafından yönetilecek. Şişecam 
Mersin Lojistik Merkezi’nden cam ambalaj 
faaliyet alanında binden farklı ürünle 40 ülke-
ye, düzcam alanında 00’e yakın ürünle 50 
ülkeye sevkiyat yapılması planlanıyor. 

Cam ev eşyası faaliyet kolunda ise 250 
farklı ürünle 30’a yakın ülkeye ulaşma hedefi 

bulunuyor. Aylık ortalama 2bine yakın ara-
cın işlem göreceği Şişecam Mersin Lojistik 
Merkezi’nin tedarik, lojistik, güvenlik gibi 
süreçlerinin yönetimi ise 120 kişilik bir ekiple 
Arkas Lojistik tarafından gerçekleştirilecek. 
Merkezin açılışında konuşan Arkas Lojistik 
cra Kurulu Başkanı Onur Göçmez Şişecam 

ile uzun yıllar önce başlayan işbirliklerinin 
güçlenerek devam ettiğini, şirketin yurt dı-
şındaki üretim merkezlerinin lojistik çözüm 
ortağı olmanın öncelikli hedefleri olduğunu 
söyledi. 



HOROZ LOJISTIK ’’,IN 

TEKNOLOJIK 

HIZMETLERI ILE

DIJITAL YUKUNUZU DE 

HAFIFLETIYORUZ
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Dİ ER LO İ İ E L D Y DE E

A
ras Kargo’da üst düzey bir 
atama gerçekleştirildi. Şirketin 
Bilgi Teknolojileri Genel Müdür 
Yardımcılığı görevine Dr. Gökay 

Burak Akkuş getirildi. Aras Kargo Bilgi 
Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Dr. 
Gökay Burak Akkuş, yeni göreviyle ilgili 
yaptığı açıklamada, Pandemi son iki 
yılda küresel anlamda tüm sektörlerin iş 
yapış şekillerini önemli ölçüde değiştirdi. 

zellikle e-ticaretin ve kargo sektörünün 
tedarik zincirindeki önemine ve yükseli-
şine global anlamda tanıklık ettik. Sektö-
rümüz dijital olarak geliştikçe  iş süreçleri 
basitleşirken, riskler azalıyor, verimlilik 
ve kapasite artışı sağlanıyor. Aras Kargo, 
operasyonel tecrübe ve yetkinliğine ek 
olarak gerçekleştirdiği otomasyon ve T 
altyapı yatırımları sayesinde bu süreci 
daha başarılı bir şekilde yönetiyor. Tek-
noloji yatırımlarımıza şube ve transfer 
merkezleri olmak üzere iki başlık altında 
devam etmeyi planlıyoruz. Bu alanlarda 
öncü ve yenilikçi olmayı sürdüreceğiz  
dedi. 

A
lışan Lojistik, dijital dönüşüm 
yolculuğuna Microsoft iş birliği 
ile devam ediyor. Dijitalleşmeye 
yaptıkları yatırımlara pandeminin 

başlangıcı ile birlikte hız verdiklerini vurgu-
layan Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Damla Alışan, Dijitalleşmeye 
giden yolun ilk adımı olan teknoloji dönüşü-

mü için Microsoft Global ile yapılan işbirliği 
antlaşması kapsamında şirketimizde bulut 
teknolojilerine geçiş başlamıştır. Bu kap-
samda uygulamalar, veri tabanları, sunucu 
sistemleri, kurum içi haberleşme sistemleri 
ile raporlama sistemleri bulut teknolojilerine 
uygun şekilde tasarlanıp, kurumumuzun iş 
sürekliliği göz önünde bulundurularak Mic-
rosoft Azure sistemine taşınmaktadır. Tüm 
geçiş, 2022’de tamamlanacak şekilde iş süreç-
lerimiz yürütülmektedir  dedi. 

zellikle Batı ve Kuzey Avrupa’daki iş 
süreçlerinde yakaladıkları iş sürekliliğini 
de bu iş birliği ile garanti altına aldıklarını 
belirten Alışan, ayrıca kurum içi iletişimde 
de daha etkin bir intranet ortamına geçiş 
yaptıklarını söyledi. Alışan, online raporların 
ve yük takip sisteminin, müşteri erişimine 
açık olması, bu iç görülerin müşteri tarafında 
global olarak paylaşılabilmesi gibi çevik iş 
süreçleri ile üretkenliği artırdıklarına dikkat 
çekti. 

U
laştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Denizcilik 
statistiklerine göre 

Ro-Ro taşımaları 
yılın ilk yarısında yüzde 
4 ,3 arttı. Sarp ntermodal 
CEO’su Onur Talay, 
Ro-Ro ve intermodal 
çözümlerin daha çok 
önem kazanacağını ifade 
etti. Avrupa’ya açılan kara 
yolu gümrük kapılarında 
zaman zaman uzun kuyruklar 
oluştuğunu anımsatan Talay, 
teslimat sürelerinde de kara yoluyla 
rekabet eder hale gelindiğini vurguladı. 
Talay, Sadece pandemi kaynaklı engeller 
değil, bazı ülkelerde yaşanan ‘transit geçiş 
belgesi’ gibi sorunlara karşı da intermodal 
taşımacılık ve Ro-Ro taşımacılığı önemli 
avantajlar sağlıyor. Sarp ntermodal olarak 

toplam taşımalarımızın yaklaşık 
yüzde 90’ını kara ve demir yoluna 

entegre Ro-Ro taşımacılığı 
odaklı gerçekleştiriyoruz  
diye konuştu. luslararası 
taşımacılık yapan lojistik 
şirketlerinin pandemi 
engellerini aşmak için 
Ro-Ro seferlerine her 
zamankinden daha 
çok ihtiyaç duyduğunu 

belirten Talay, Biz de 
Sarp ntermodal olarak 

müşterilerimizin talepleri 
doğrultusunda özellikle Avrupa 

ülkelerine yönelik taşımalarımızda Ro-Ro 
hatlarını daha çok kullandık. Kara yoluyla 
birden çok sınır kapısının geçildiği hatlarda 
Ro-Ro seferleri ithalat ve ihracatçılarımıza 
büyük kolaylık sağladı.  değerlendirmesinde 
bulundu.

 Dinçer Lojistik; Birleşmiş Milletler’in 
‘2030 Sürdürülebilir Küresel Kalkınma 
Hedefleri’ kapsamında âtıl ürünlerin 
geri kazanımını sağlayan bir teknoloji 
platformu olarak çalışmalarını sürdüren 
Fazla Gıda’nın girişimini yaptığı yatırım 
ve lojistik altyapısıyla destekliyor. Dinçer 
Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Dinçer, Fazla Gıda girişimine verdikleri 
desteğin sürdürülebilir ekonomiye katkı 
sağlayacağını söyledi. Dinçer, “Lojis-
tik sektörü toplum ve çevre üzerinde 
önemli bir etkiye sahip. ‘Sürdürülebilir 
bir döngü yaratmak’ sektörde hızla 

benimsenen uygulamalar arasında yer 
alıyor. Dinçer Lojistik olarak biz de dün-
yanın geleceğini teminat altına almak 
adına döngüsel ekonomiye katkıda 
bulunmaya gayret ediyor ve sektöre 
yön verme misyonuyla çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Sektörün önemli konula-
rından biri de lojistik hizmetlerde gıda 
sürdürülebilirliğini sağlamak. Bu sebep-
le Fazla Gıda’ya verdiğimiz desteği çok 
önemsiyoruz. Bu konuda sektörümüze, 
ekonomiye, çevreye, topluma yapacağı-
mız katkının farkındalık oluşturacağına 
da inanıyoruz” dedi.

Alışan Lojistik’ten Microsoft ile 
dijitalleşmede bir adım daha 

Ro-Ro kullanımı yüzde 47 arttı

Aras Kargo’da 
üst düzey atama
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E OL LO İ İ E İM L Y E ED O DE E

K  İ  
T  
projesine ödül

D
DS Akdeniz ş Birimi’nin, 

KAG DER iş birliği ile hayata 
geçirdiği Kadın çin Taşıyoruz  
projesi, global iş dünyasının 

en saygın ödül programlarından Stevie 
luslararası ş dülleri’nde Yılın letişim 

 PR Kampanyası  kategorisinde bronz 
ödül kazandı. Projenin başarılarını daha da 
yukarıya taşımayı amaçladıklarını belirten 
D DS Akdeniz ş Birimi Başkanı Lars 
Ho mann, Kadın için Taşıyoruz  projesi 
ile ilgili olarak şöyle konuştu: D DS olarak, 
Avrupa’nın en büyük denizcilik ve lojistik 
şirketlerinden biri konumundayız. Bu 
gücümüzü girişimci kadınların hizmetine 
sunarak, kadınların rekabetçi piyasalara 
ulaşabilmeleri ve pazara erişimlerindeki 
sıkıntıları aşmaları için kıymetli bir destek 
verdiğimize inanıyoruz. Projemizin 
Türkiye’de ve uluslararası alanda aldığı 
ödüller motivasyonumuzu güçlendiriyor. 
Kadın çin Taşıyoruz  projemizi daha 

büyük başarılara ‘taşımayı’ amaçlıyor, 
kadınların iş hayatında ve ekonomik 
hayatta daha güçlü olarak yer almasını 
destekliyoruz.

Ekol Lojistik, tesislerinin bulunduğu 
Polonya’dan başlayarak Nepal’de sona 
erecek uluslararası insani yardım ve kültür 
gezisi Himalaya Expedition 2021 orga-
nizasyonunu destekliyor. Ağustos- Eylül 
döneminde gerçekleştirilecek Himalaya 
Expedition için Polonya’dan hareket eden 
Polonyalı dört dağcı, rotaları üzerinde 
bulunan Türkiye’ye geldi ve Ekol Lotus 
Tesisi’nde misafir edildi.  Gezi, 1979 yılın-
da Güney Annapurna’ya  (Himalayalar’da 
bulunan zirve) düzenlenen ve üç Himalaya 
dağcısının hayatını kaybettiği ilk büyük 
keşif gezisini anmayı amaçlıyor. Gezginler, 

aynı zamanda yolculuklarının son durağı 
olan Nepal’in başkenti Katmandu’da bir-
kaç yıl önce yaşanan deprem felaketi ve 
ardından salgın nedeniyle zor koşullarda 
yaşayanların bulunduğu merkezi ziyaret 
ederek, yardım malzemesi götürecek. Dağ-
cıların ziyaretinde değerlendiren Ekol Po-
lonya Ülke Müdürü Arkadiusz Jastrzębski, 
“Himalaya Expedition 2021’i destekleye-
bildiğimiz için mutluyuz. Bu organizasyon 
Ekol’ün Avrupa ve Asya’yı sadece ulaşım 
hizmetiyle değil, aynı zamanda bölgeler 
arasındaki kültür etkinlikleri de destekleye-
rek bağlayabileceğini gösteriyor” dedi.  

M
ars Logistics Avrupa’da-
ki yatırımlarına 
devam ederek 

ransa şirketinin 
açılışını gerçekleştirdi. Geç-
tiğimiz sene spanya’da 
kendi adıyla şirket kuran 
Mars Logistics, bu sene 
de pandemiye rağmen 
yurt içi ve yurt dışındaki 
yatırımlarına devam etti ve 
gücünü uluslararası boyut-
ta genişletti. Mars Logistics 
Yönetim Kurulu Başkanı Garip 
Sahillioğlu, konuyla ilgili olarak 
şu ifadeleri kullandı: Mars Logistics 
olarak her yıl ihtiyaçlar ve talepler doğrultu-
sunda yurt içinde ve yurt dışında yatırımlar 
yapıyor, müşterilerimize sunduğumuz hiz-
meti geliştirmek ve genişletmek için çalışıyo-

ruz. Gerek ransa’da yerleşik müş-
terilerimizin gerekse ransa’ya 

önemli ölçüde ihracat yapan 
Türk firmalarının taşıma ve 
depolama organizasyon-
larından doğan ihtiyacı 

ransa’da kurduğumuz 
şirket ile karşılamayı 
ve 32 yıllık tecrübemizi 
ransa’da da müşterileri-

mize sunmayı planlıyoruz. 
Paris’te kurduğumuz, 1 

Ağustos itibariyle faaliyete 
başlayan Mars Logistics rance 

ile Türkiye’de ve spanya’da müş-
terilerimize sunduğumuz güveni, hızı, 

tecrübeyi, lojistik süreçlerde müşterilerimizin 
talep ettiği bütün unsurları sunmaya ve Mars 
kalitesi ile güvenli taşımacılık hizmetleri 
gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

T
ürkiye’nin en büyük liman 
işletmelerinden biri olan DP orld 
Yarımca önemli bir başarıya imza 
attı. 400 metre uzunluğunda ve 

19.462 TE ’luk yük taşıma kapasitesine sahip 
MSC NGY gemisinde rekor sayılabilecek 
düzeyde konteyner elleçlendi. Bu rakamla 
DP orld Yarımca yıl içindeki gemi başına 

yaptığı hareketin tam 50 katına imza 
atmış oldu. Operasyon 4 vincin saatte vinç 
başına 35 hareket hızında 140 hareketi 
tamamlamasıyla gerçekleştirildi.  Limandaki 
bu hızlı operasyonun, teknolojiye ve yeni 
nesil liman vinçlerine yapılan yatırımla 
sağlandığını belirten DP orld Yarımca 
CEO’su Kris Adams, Bizim son iki yılda 

limanda kullanıma sunduğumuz 
karadan denize ve denizden 
karaya yükleme ve boşaltma yapan 
vinçlerimiz sayesinde bu kadar 
büyük bir operasyonu bu kadar 
hızlı bir şekilde gerçekleştirebildik. 
Aynı zamanda yazılım ve nesnelerin 
interneti yatırımlarımızla da 
otomasyon açısından en nitelikli 
liman operasyonuna sahibiz. Bu 
yatırımlarımız sayesinde Türkiye 
limanlarında az görülen bir rekora 
imza attık. Bu başarıda tüm 
çalışanlarımızın büyük bir emeği 
var  dedi.

Mars Logistics yurt dışı yatırımlarına 
Fransa ile devam ediyor

DP World Yarımca’dan rekor elleçleme 
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FLO yurt dışı mağaza 
sayısını 120’ye çıkardı

Türkiye’den çıkacak 10 global markadan 
biri olma hedefiyle yurt dışı mağaza açılışlarına 
ağırlık veren FLO, yurt dışı mağaza sayısını 
120’ye çıkardı. 3 kıta ve 21 ülkede hizmet 
veren marka, Kasım ayında girdiği Ukrayna 
pazarında 5’inci mağazasının açılışını 
gerçekleştirdi. Global büyüme stratejisi çer-
çevesinde FLO’nun Doğu Avrupa pazarında 
büyük hedeflerle yaygınlaşmaya devam 
ettiğini söyleye FLO Mağazacılık Genel Müdür 
Yardımcısı Kazım Çimen, yurt dışında 21 ül-
kede, toplam 120 mağazayla hizmet verdikleri-
ni söyledi. Globalde büyümeye devam ettikleri-
ni belirten Çimen, ülkeye girişlerinden kısa bir 
süre sonra Ukrayna’daki 5’inci mağazalarının 
açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Yılsonuna 
kadar Kharkiv, Dnipro, Odessa’da yapacakları 
açılışlarla ülkedeki mağaza sayısını 10’a 
çıkarmayı hedeflediklerini açıklayan Çimen, 
şöyle konuştu: “2023 yılında Ukrayna’da  
35 mağaza hedefimize emin adımlarla ilerli-
yoruz. Yurt içindeki yatırımlarımızla paralel 
olarak yurt dışındaki fırsatları değerlendiriyor 
ve yeni mağazalar açmaya devam edi-
yoruz. 2020 yılı gibi tüm dünyada zorlu geçen 
bir yılda, ciromuzun yüzde 15’i yurt dışı 
yatırımlarımızdan oluştu ve yurtdışında pa-
zar paylarımızı daha da artırdık. 2021 yılında 
da yakaladığımız bu güçlü büyüme tren-
dini korumak istiyoruz. Hedeflerimizi de bu 
nedenle şimdiden belirliyor, ona uygun adımlar 
atıyoruz. Orta vadede bu oranı yüzde 50 sevi-
yelerine getirebilmek için var gücümüzle çaba 
sarf ediyoruz. 2021’in ilk yarısında yurt dışında 
yaklaşık 20 mağaza açtık. İkinci yarısında bir o 
kadar daha açma hedefiyle çalışıyoruz. 2023 
yılına kadar ise yurt dışında 250 mağazaya 
ulaşmayı ve Türkiye’den çıkacak 10 global 
markadan biri olmayı hedefliyoruz.”

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller 
İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB) ‘İhracatın Met-
alik Yıldızları 2020’ sıralamasında alüminyum 
mutfak eşyaları kategorisinde üçüncülük ödül-
ünün sahibi olan OMS Paslanmaz, yeni pazar-
larla ihracatını artırmayı hedefliyor. OMS’nin 
İhracattan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Talha Özger, şirketin gelecek hedeflerini ve 
ihracattaki son durumuna ilişkin açıklamalarda 
bulundu. Bu yılın ilk 8 ayında yaklaşık 16 milyon 
dolar ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen 
Özger, “Hedefimiz 2021’i en az yüzde 25 
ihracat artışı ile kapatmak. Bugün 90 ülkeye 
‘Made in Turkiye’ etiketli ürünler ihraç ediyoruz 
ancak bize göre yeterli değil. Ülke olarak 
üretmekten, daha da önemlisi ürettiğimizi 
dış pazarlara satmaktan başka çaremiz yok. 
Önümüzdeki dönemde ABD’nin kuzeyi ile 
güneyi ile Sahra altı Afrika’yı odak noktamıza 
alacağız. Bu ülkelerin mutfak eşyaları özelinde-
ki harcama eğilimleri ve beğenileri ile ilgili ciddi 
bir araştırma yaptırdık. Diğer yandan katma 
değeri yüksek ihracat için var gücümüzle iş 
geliştirme projelerine imza atıyoruz” dedi. Şu 
anda İstanbul ve Adıyaman fabrikalarında üre-
tim yaptıklarını belirten Özger “Bu yıl Adıyaman 
fabrikamızda Hes projesi uyguladık ve kendi 
elektriğimizi kendimiz üretir durumuna geldik. 
Aynı zamanda yine Adıyaman’da alüminyum 
mutfak gereçleri üretim hattını kuruyoruz. 
Elektrikli ev grubu eşyaları üretimine buradan 
başlayacağız” ifadelerini kullandı.

TürkTraktör, 2021 yılının ilk yarısında 
üretimini yüzde 105, ihracatını ise yüzde 31 
arttırdı. Salgın sürecine bağlı belirsizliklerin 
etkisinde geçen 2021 yılının ilk yarısında 
tarımın artan stratejik önemine paralel 
büyüyen TürkTraktör, toplam satış adedini 
yüzde 94 artırarak cirosunu 5 milyar 576 mi-
lyon TL’ye yükseltti. Yılın ilk yarısında 25 bin 
335 adet traktör üreten şirket Türkiye’deki 
toplam traktör üretiminin de yaklaşık üçte 
ikisini gerçekleştirmiş oldu. Türkiye’den 
yurtdışı pazarlara yapılan traktör ihracatının 
yüzde 88’ini de tek başına gerçekleştiren 
TürkTraktör’de ihracatın toplam ciro içinde-
ki payı ise yüzde 30 olarak gerçekleşti. 
Yılın ilk yarısında cirosu üretimindeki artışa 
bağlı olarak 5 milyar 576 milyon TL’ye 
yükselen TürkTraktör’ün faaliyet kâr marjı 
ve FAVÖK marjı ise sırası ile yüzde 14,1 ve 
yüzde 15,5 oldu. Tüm bu sonuçlarla birlikte 
TürkTraktör, yılın ilk yarısını 608 milyon TL 
net kârla tamamladı. TürkTraktör Genel 
Müdürü Aykut Özüner, belirsizliklerin devam 
ettiği 2021 yılının ilk yarısında üretim ve 
ihracatta yakalanan performansın teme-
linde, düşük maliyetli yüksek kalitede üretim 
yapmayı sürdürmelerini sağlayan Ar-Ge 
çalışmalarının yattığını belirtti. Özüner, 
‘TürkTraktör’ü 14 yıldır kesintisiz pazar 
lideri konumuna taşıyan 3 önemli etkenden 
bahsedebiliriz. Bunlardan ilki, güçlü ve 
özgün Ar-Ge yeteneğimiz. Ar-Ge ve fabrika 
yenileme yatırımlarımız için her yıl ortalama 
250-300 milyon TL fon ayırıyoruz. Diğer bir 
konu tarımda ihtiyaç duyulan her alanda 
geniş ürün yelpazesini yüksek miktarda 
üretebilen çok esnek bir üretim kabiliy-
etine sahip olmamız. Üçüncüsü ise sahip 
olduğumuz satış ve satış sonrası yaygın ve 
güvenli hizmet ağımız. Türkiye genelinde 
yaklaşık 500 servis ve 150 yedek parça bay-
imizle her noktada çiftçimizin yanındayız.’ 
ifadelerini kullandı.

AYAKKABI DEMİR-ÇELİK OTOMOTİV 

TürkTraktör ihracatta 
rekor kırdı

OMS Paslanmaz ihracatta 
yüzde 25 artış hedefliyor 
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S
evgili Dostlar,

. konomi ve Lojistik irvesi 25-2  Ağustos 
2021 tarihlerinde ekonomi dünyası, kamu 
ve lojistik sektörünün temsilcilerinin yoğun 

katılımıyla gerçekleşti. 
irve kapsamında düzenlenen “5. Yılın Lojistikte 

Başarı Ödülleri”nde UTİKAD olarak “Yılın Sivil Toplum 
Kuruluşu” seçildik. Bu kıymetli ödülü tüm Yönetim 
Kurulu, İcra Kurulu ve üyelerimiz adına aldım. 30 
yılı aşkın bir süredir lojistik sektörünü temsil etme 
faaliyetini sürdüren UTİKAD’ın her geçen gün daha 
da güçlenerek yoluna devam etmesini diliyorum. Aynı 
zamanda ödül töreni sırasında birçok üyemiz de farklı 
alanlardaki ödüllerin sahibi oldu. meği geçen herkese 
bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
zirvenin açılış konuşmacıları arasında yer aldım ve 
COVID-19 salgınının lojistik sektörüne olan etkilerini 
değerlendirdim.

Pandemi ile birlikte yaşanan konteyner krizi sektörü 
derinden etkiledi. Konteynerde yaşanan bu kriz lojistik 
süreçlerinin tümüne yansıyor. Şimdiye kadar hiç böyle 
bir şey görmedik. Asya’dan Batı’ya giden gemiler, 
farklı nedenlerle geri dönemiyor. Konteyner nakliye 
maliyetlerindeki artış yüzde 300’ü geçmiş durumda. 
Fiyat artışlarında tedarik zincirindeki maliyet artışlarının 
çok ciddi etkisi oluyor. Bu lojistik sektörü için çok ciddi 
finansman yükü getiriyor. Mevcut durumda konteyner 
sıkıntısının 2021 sonuna kadar devam edeceğini, 
fiyatların normalleşmeye başlamasının ise 2022’den 
önce olmayacağını öngörüyoruz.

Sınır kapılarındaki yoğunluk ise sektör için çok büyük 
bir sorun oluşturuyor. Özellikle Kapıkule’deki bir türlü 
hızlandıramıyoruz. Çünkü, araçlarımız çıkınca Bulgar 
duvarına çarpıyor. Mevcut durumda geçiş sayılarını 
artırmak mümkün değil. Gümrüklerde artık eskisi 
gibi fiziksel teması artıracak işlemler yapılmıyor. Tek 
pencere, gümrük sistemini daha da basitleştirdi. Bu gibi 
uygulamaların sayısı arttırılmalıdır.

Pandemi ile birlikte iş yapış şekillerinde önemli 
değişiklikler oldu, evden çalışma ön plana çıktı. 
Bu zorlu süreçte sektör en büyük evrimini ise 

dijitalleşme alanında yaşanmaya başladı. Lojistik 
sektöründeki firmaların da dijitalizasyon ve şirket 
yapılarını gözden geçirerek, rekabetin artacağı yeni 
döneme hazırlık yapmaları gerekiyor. Uzun süredir 
kullanılan geleneksel evrak ve usullerin dijitalleşme ile 
değişebileceğini görüyoruz. Bu dönüşümü UTİKAD 
olarak uzun süredir destekliyoruz. İlgili paydaşların yer 
alacağı dijital bir platform oluşturulması çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde dijitalleşme 
konusundaki girişimlerimizi anlatmayı sürdürecek, her 
platformda hem üyelerimizi hem de paydaşlarımızı 
cesaretlendirmeye devam edeceğiz.

Bir diğer önemli konu ise Avrupa Yeşil Mutabakatı. 
Söz konusu mutabakat Avrupa Birliği’ndeki sanayi 
faaliyetleri başta olmak üzere kökten ve çevreci bir 
dönüşüm gerektiriyor. Bu sebeple ağırlıklı olarak 
karayolu ile taşınan yükün demiryolu ve kombine 
taşımacılık gibi çevre dostu taşıma türlerine kaydırılması, 
taşıma türleri arasındaki yük aktarmalarının 
kolaylaştırıldığı lojistik merkezlerin doğru kurgulanması 
ve sürdürülebilirlik prensibi esasında getirilecek mevzuat 
ve uygulama değişikliklerinin gündeme alınması 
gerekebilecektir. Çevreye duyarlı teknolojilere yatırım 
yapılması, bu yatırımların teşvik edilmesi, transit 
taşımacılığın fiziki ve mevzuat altyapısının geliştirilmesi 
ve kolaylaştırılması ise alınacak diğer önlemler olarak 
değerlendirilebilir.

Sözlerime son verirken bu yazının UTİKAD Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak kaleme aldığım son yazı olduğunu 
belirtmek istiyorum.  

Bildiğiniz üzere yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm UTİKAD 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimi 15 ylül 2021 
tarihinde gerçekleştireceğimiz UTİKAD 38. Olağan 
Seçimli Genel Kurulu’nda bir başka meslektaşıma 
devredeceğim. Bu süreçte başta Derneğimize ve 
Yönetim Kurulumuza, desteklerini esirgemeyen siz 
değerli üyelerimize, omuz omuza çalıştığım Yönetim 
Kurulu’ndaki dostlarıma ve UTİKAD İcra Kurulu’na 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

UTİKAD’ın bir parçası olmaktan her zaman gurur 
duydum. Sağlıcakla kalın.

UTİKAD YILI  Sİ İL TO LUM 
KURULUŞU SE İLDİ



UTİKAD YILI  Sİ İL TO LUM 
KURULUŞU SE İLDİ

Yavuz Sultan Selim Bulvarı, Keleş Plaza Kat:8/138 34520 Beykent - İstanbul - Türkiye
+90 (212) 444 10 96  |  0850 333 27 37

ares@arestrans.com.tr  |  www.arestrans.com.tr 

Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerine 
#BirlikteGidelim

Farklı özelliklerdeki yüklerinizi komple ve parsiyel olarak
hedefe ulaştıralım.
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M
alını gönderecek olanın dikkatle üzerinde 
duracağı hususlar çok doğaldır ki; taşımanın 
maliyeti, taşıma hızı ve istenilen zamanda 
yerine varması, yükleme ve boşaltmasını her 

yerde yapabilme imkanı, bir defada yapabileceği  taşıma 
miktarı, taşıma esnasında malın zarar görüp görmeyeceği, 
ülke sınırlarında geçiş hızı ve kolaylığı gibi onlarca konudur. 
Bu konulardaki sorularına aldığı cevaplara göre, taşıma 
şeklini belirlemek üzere yaptığı çalışmanın sonucunda 
taşımasını, bir taşıma türü veya zinciri içinde ya kendisi 
yapacaktır veya bir Taşıma İşleri Organizatör TİO  firmasına 
yaptıracaktır. Bu çalışmalarını yaparken düşündüğü şey, 
kendi malının maliyetini artırmayacak, malının piyasada 
rekabet edebilir bir durumda olmasını sağlayacak bir şekilde 
taşınmasının teminidir. Ancak taşımanın yapılması için 
oluşturulan taşıma sistemi zinciri taşımanın süreci içinde 
insan, doğa, yerleşim yerleri, taşıma araçlarında kullanılan 
enerji türü ve miktarı, trafik, hava ve ses kirliliği, dünyanın 
ısınmasını vb. etkilerini hem mal sahibi hem de Taşıma İşleri 
Organizatörleri dikkate almalıdır.

Ulaştırma ve lojistik sektörü ile ilgili şöyle bir görüş 
oluştu: Bir rekabet baskısı dikkate alınarak taşıma 
biçiminin seçilmesi sonucunda, bu zincir içinde malların 
taşınması sırasında, rekabet kaygısıyla seçilen bu taşıma 
türünün zincirinin taşıma esnasında ortaya çıkardığı bazı 
oluşumlar, tüm insanlığı, doğayı ve yaşam alanlarını 
etkileyebilmektedir. Kıyasıya rekabet nedeniyle bu olumsuz 
oluşumlar göz ardı edilebilmektedir. O zaman tercih ne 
olmalıdır; ticari kaygılar mı, yoksa insan ve yaşam alanları ile 
ilgili kaygılar mı  Sonuç; her ikisini de dengeleyecek taşıma 
türlerinin işbirliği olmalıdır.

Bunu dikkate alan, Birleşmiş Milletler BM  teşkilatı ve 
özellikle AB, geleceğimize tehdit olabilecek sektörler ve alt 
sektörlerle ilgili Paris İklim Anlaşması 201 , Avrupa Yeşil 
Mutabakatı 2019 ve Avrupa İklim Yasası 2021 ile sert ve 
süreli kısıtlamalar yürürlüğe koydu ve bazı radikal önlemleri 
de hemen almaya başladılar. 

Bilindiği üzere, İkinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında 
petrol fiyatlarındaki makul fiyatlar, savaş sonrasında 
harabeye dönen dünyanın inşaat ihtiyacı, otomotiv 
sektöründeki gelişmeler, karayolu ile her yere kolay kapıdan 
kapıya  ulaşım imkanının sağlanabilmesi, yol yapımlarının 
hızlanması ve iki bloka ayrılan dünyanın kıyasıya rekabeti 
sonucu karayolu taşımacılığı her yıl büyük artışlar göstererek 
demiryolunun payını  “cüce” bir duruma getirmişti. 1980’li 

yıllara gelindiğinde dünya taşımacılık sektöründe; taşıma 
payı düşmüş bir demiryolu taşımacılığı, petrol fiyatlarındaki 
müthiş yükselme nedeniyle karayolu taşımacılığının getirdiği 
maliyet artışları, 30 yıl 1950-1980  içinde tüm dünyada 
taşımacılık türleri içinde karayolu taşımacılığının lehinde 
ortaya çıkan inanılmaz boyuttaki dengesizliğin tüm canlı ve 
cansız varlıklara, trafiğe, havaya, suya ve dünyanın yaşamına 
olan etkilerinin kötü sonuçları ortaya çıktı. 1950’li yılların 
ikinci yarısından itibaren konomik birlikteliğe başlayan ve  
iyi sonuçlar alan bazı Avrupa ülkeleri, aldıkları iyi sonucun 
da etkisiyle tek bir devlet olma yönündeki çalışmalara 
başlamıştı. 

Avrupa Birliği AB  oluşum süreçlerini yaşayan topluluk 
kalkınmasını, gelişmesini ve oluşumunu hızlandıracak 
Ulaştırma ve Lojistik Sektörüne hemen el attı. Taşımacılık 
türleri arasındaki dengesizliği ortadan kaldırmak amacıyla 
demiryolu, denizyolu, içsuyolu taşımacılığına öncelik 
vererek, taşıma türleri arasında rekabet yerine işbirliğini 
sağlayacak taşıma maliyetlerini düşürecek, insanı ve çevreyi 
önemseyecek oluşumları sağlayabilecek önlemleri almaya 
başladı. AB’nin bu bağlamda yaptığı çalışmaları sonucunda 
Demiryolu konusundaki ilk kararı 91 0 Sayılı Direktiftir. 
AB’nin Demiryollarının Geliştirilmesine ilişkin 29 Temmuz 
1991 tarih ve 91 0 C Sayılı Konsey Direktifi yürürlüğe 
konuldu. Bu Direktif; demiryollarının tam rekabetçi 
bir pazarda bütünleşme ve etkinliğinin iyileştirmesini, 
demiryollarını diğer taşımacılık türlerine modlarına göre 
rekabetçi yapmak için, demiryolu şirketlerine bir bağımsız 
işletmecilik statüsü garanti edilmesini, demiryolu altyapı 
yönetimi ve taşımacılık hizmetlerinin etkin işletilmesi ve 
birbirinden ayrılmasını, hizmetin kalitesinin iyileştirilmesi 
açısından, taşımacılık hizmetlerinde  rekabetin teşvik 
edilmesini düzenlemektedir.

Bu düzenleme ile demiryolu işletmeciliği, kamu ve özel 
demiryolu işletmelerine bir ayırım yapılmaksızın açılmıştır. Bu 
demiryolu işletmecilik sistemi dünyada bir ilktir. AB üyeliği 
çalışmaları kapsamında olan Türkiye, AB’nin demiryollarının 
serbestleştirmesini dikkate alarak, 01.05.2013 tarihinde 

1 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi 
akkında Kanunu” yürürlüğe koydu. Türkiye kamu ve 

özel şirket demiryolu işletmecileri ile birlikte tüm ulaştırma 
ve lojistik firmalarının, BM ve AB’nin yürürlüğe koyduğu 
sert ve süreli mevzuata uygun taşımacılık yapacağına, 
demiryolunun Türkiye ve dünyaya önemli katkıları olacağına 
inanıyoruz. 

DEMİRYOLU TAŞIMA ILIĞI 
D YA I  YARI IDIR

GeleceğimizdirDemiryolu
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L
ojistik sektöründe en iyi müşteri 
deneyimini sunma hedefiyle 
faaliyetlerini yürüten Borusan 
Lojistik, hizmet verdiği sektörün 

yanı sıra aynı zamanda bir teknoloji 
şirketi olarak da müşterileri için özel 
çözümler sunan dijital platformlar ge-
liştiriyor. Hızlı teknoloji geliştirme ve 
uzmanlığıyla Türk lojistik sektöründeki 
güçlü liderliğini sürdüren Borusan Lo-
jistik, sektörün dijital dönüşümünü de 
yönlendiriyor.

ETA İLE KARBON 
EMİSYONLARI AZALACAK

Borusan Lojistik, geçtiğimiz yıllarda 
hızlandırdığı dijitalleşme atılımını 2021 
faaliyet döneminde ana odak noktası 
haline getirerek kamyonculara çok daha 
gelişmiş bir mobil uygulama deneyimi 
sunmayı hedefliyor. 2012 yılında ku-
rulan eTA, Türkiye’de nakliyecileri ve 
kamyoncuları aracılar olmaksızın dijital 
ortamda bir araya getiren ilk dijital 
lojistik platformu olarak öne çıkıyor. 
Borusan Lojistik Ar-Ge ekibi tarafından 
geliştirilen eTA aracılığıyla geçtiğimiz 
sene yapılan sefer sayısı 420 bin olarak 

kaydedildi. Dijitalleşme aracılığıyla 
verimlilik ve müşteri memnuniyeti 
sağlamanın yanı sıra, eTA için bir diğer 
önemli başarı faktörü de çevresel sürdü-
rülebilirlik. Türkiye’de TL hizmetleri 
için boş sefer oranının yüzde 24 civarında 
olduğu tahmin ediliyor. Kişiselleştirilmiş 
sefer önerileri sunan ve seferlere en yakın 
kamyoncuları atayan eTA bu oranı yüzde 
18’e indirmeyi ve TL seferlerinden kay-
naklanan karbon emisyonlarını azaltma-
yı hedefliyor.

DEPO ÇATILARINA 
GÜNEŞ PANELLERİ KURULDU

Borusan Holding’in sürdürülebilirlik 
stratejisi kapsamında belirlediği odak 
alanları olan iklim, insan ve inovasyon 
başlıklarına paralel çalışmalar yürüten 
Borusan Lojistik, stratejinin iklim  
odağında katkı vererek operasyonları ile 
ortaya çıkan karbon salımını azaltmak 
amacıyla güneş enerjisi projesini hayata 
geçirdi. Yıllık olarak yaklaşık 2.000 M h 
elektriğini depo çatılarına yerleştirilen 
güneş panelleri ile karşılayan Borusan 
Lojistik, temiz enerji kullanımı ile karbon 
emisyonlarını önemli ölçüde azaltıyor.

Temel olarak iki alanda dijital dönü-
şüm çalışması yürüten Borusan Lojistik, 
süratli ve insan hatalarından arınmış 
iş akışları oluşturmayı ve müşterilere 
sağlanan hizmet kalitesini artırmayı he-
deflerken müşteri ilişki yönetimi alanında 
dijitalleştirme adımlarını hayata geçiriyor. 
Geçtiğimiz yıl dijital dönüşüm odaklı 
14,3 milyon TL düzeyinde Ar-Ge yatırımı 
gerçekleştiren Borusan Lojistik ilerleyen 
dönemlerde de dijitalleşme atılımını hız-
landırarak ana odak noktası haline getir-
meyi planlıyor.

DİJİTALLEŞMEDE ÜST 
SEVİYELERE ÇIKILACAK

Dijitalleşme adımları kapsamında 
ekibini de güçlendiren Borusan Lojistik, 
Borusan Lojistik Bilgi Teknolojileri  
Arge Genel Müdür Yardımcısı görevine 
Ahmet Reha Argaç’ı getirerek dijitalleşme 
süreçlerini daha üst seviyelere çıkarmayı 
amaçlıyor. Ağustos ayı itibariyle Borusan 
Lojistik ailesine katılan Argaç, Borusan 
Lojistik’in Bilgi Teknolojileri  Arge fonk-
siyonunun stratejilerinin, şirket hedefleri-
ne ve ihtiyacına paralel olarak belirlenme-
sinden sorumlu olacak.

Borusan Lojistik, 
teknolojiyi müşteri 

memnuniyetinden iş 
yapış şekillerine 

kadar tüm süreçlerine 
entegre ediyor. 

Geçtiğimiz yıl 
14,3 milyon TL 
Ar-Ge yatırımı 
gerçekleştiren 

Borusan 
Lojistik, bunun 

yanı sıra 
sürdürülebilirlik 

çalışmalarına da 
hız veriyor.

Borusan Lojistik, 

BORUSAN LOJİSTİK’in odağında 
dijitalleşme ve sürdürülebilirlik var
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Crafter Okul.
Konforlu, güvenli ve mutlu
yolculuklara yeni bir adım

Crafter Okul’un içine bindiğiniz anda sunduğu konforu hissedecek,
iç tasarımı ve donanımıyla her yolun keyfini çıkaracaksınız.
Tasarruflu ve verimli TDI motoruyla cebinizi de düşünen Crafter Okul’la
öğrenciler mutlu, yolculuklar güvenli. Onunla tanışmanız için
sizi de Volkswagen Yetkili Satıcılarına bekliyoruz.

• 16+1 ve 19+1 koltuk seçenekleri • Üst düzey konfora sahip sürücü kabini
• Lüks segment iç tasarım ve yolcu koltukları • 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği
• 2,0 litre 140 PS 320 Nm ve 177 PS 410 Nm motor seçenekleri 
• Artırılmış sürücü destek ve güvenlik sistemleri
• Okul taşıtı etiketi, DUR lambası, dış analog kameralar, 9 inç ekran, kayıt alabilen 
3 adet iç IP kamera, yolcu koltuk sensörleri, koltuk uyarı sistemi, yolcu koltuklarında 
otomatik yükseklik ayarlı 3 noktadan gergili emniyet kemeri ekipmanlarından oluşan okul kiti

Ticari Araç

www.vw.com.tr

Fotoğraftaki aracın görüntüsü satışa sunulan modellerimizden farklılık gösterebilir.

DANIŞMA HATTI: (0216) 266 54 98

Doğuş Otomotiv’in Volkswagen için tercihi
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L
ojistik sektöründe 12 yılı geride 
bırakan KeyLine, tüm dünya 
limanlarına hem açık yük hem de 
konteynerler için ithalat, ihracat ve 

cross-trade taşımaları organizasyonu yaparak 
gerektiğinde kapıdan kapıya hizmet sağlıyor. 
Denizyoluyla başta otomotiv yan sanayi, 
gıda, yat malzemeleri, hammadde ve proje 
taşımacılığı sektörlerine hizmet sunduklarını 
belirten KeyLine Kurucu Ortağı Dr. Kayıhan 

. Turan, KeyLine olarak müşterilerimize 
butik hizmet üretiyoruz. Müşterilerimizin 
beklentisi hız ise yüksek navlun bedelli kısa 
süreli servislerle, uygun maliyet ise daha 
uzun süreli servisler ile hizmet sunabiliyoruz. 
Müşterilerimizin ihtiyaçları paralelinde 
öncelikli taşıma modumuz hız nedeni ile 
karayolu oldu. Denizyolu taşımaları ciromuz 
içinde ikinci sırada yer alıyor  dedi.         

KRİZ D NEMİNDE ALTERNATİ  
Ç ZÜMLER YARATTI 

Pandemiyle birlikte gündeme gelen kon-
teyner krizinin yarattığı sonuçları ve bu süreci 
nasıl aştıklarını da değerlendiren Turan, Pan-
deminin denizyolu taşımacılığına en önemli 
etkisi arz ve talep dengesinin bozulması oldu. 

nce in ihracat taşımaları yavaşladı. Sonra-
sında in’in toparlanmasına rağmen bu sefer 
batı dünyasının pandemiden etkilenmesi ile 
malzemeler zamanında çekilemedi.  Kontey-
nerlerin boşaltılamaması ve ihracat yüklerinin 
olmaması nedeniyle boş konteynerler tekrar 

in’e sevk edilemedi. Halen devam eden bu 
süreç nedeniyle navlun fiyatları in, Avru-
pa ve Amerika pazarında 4 kat, Akdeniz ve 
Avrupa içi pazarlarda ise 2 kat arttı. Navlun 
fiyatlarındaki bu seviyenin 2023-2024’e kadar 
devam edeceğini düşünüyorum. Bu kriz 
döneminde KeyLine olarak dört ana taşıma 

modunda da hizmet üretmemiz nedeniyle 
müşterilerimize alternatif çalışmalar yaparak 
her daim çözüm ürettik ve ihtiyaçlarının 
karşılanmasını sağladık. Sadece denizyo-
lu ile yapılması gereken taşımalarda ise 
KeyLine tecrübesi ve güç birliği yaptığımız 
meslektaşlarımız ile yüksek oranda müşteri-
lerimizin ihtiyaçlarını karşılayabildik. Bunu 
sağlayabilmemizde müşterilerimizin global 
krizi anlamaları ve navlun artışlarını anla-
yışla karşılamalarının da önemli bir destek 
olduğunu ifade etmeliyim.

TACİKİSTAN DAN SONRA 
SIRADA TÜRKİYE VAR 

Kuşak ve Yol Girişimi’nde Belt and 
Road nitiative  BR  aktif rol alan KeyLine, 

in-Avrupa hattında sunduğu demiryolu 
çözümüyle müşterilerinin lojistik maliyetle-
rinde büyük iyileştirmeler sağlıyor. in itha-
lat taşımalarında önemli oranda artan deniz-
yolu navlunlarının, in-Türkiye demiryolu 
hattındaki navlunların da artmasına neden 
olduğunu belirten Dr. Kayıhan . Turan, 
Ancak eskiye oranla aradaki makas önemli 

oranda kapanıyor. Bugün için demiryoluyla 
yapılan taşımalar sadece i’an çıkışlı trenler 
ile yapılmakta ve transit süreler denizyoluna 
göre daha kısa. Bu durum talebin artmasına, 
her gecen gün ithalat ve ihracat yüklerinin 
bu taşıma güzergahına kaymasına ve inter-
modal taşıma modunun tercih edilmesine 
veya en azından denenmesine neden olu-
yor. Son üç senedir in-Avrupa pazarında 
kullandığımız ve bugüne kadar in’den 
Polonya, ekya, Belçika, ransa nihai ad-
resli kapıdan kapıya taşıma hizmetimize 
Temmuz ayında in-Slovenya güzerg hını 
eklemiştik. Ağustos ayında hizmet ağımıza 

in-Tacikistan arasında demiryolu nter-

modal taşıma modu ile 40’ konteynerler 
kullanarak taşıma yapmaya başladık. 2021 
yılı bitmeden in-Türkiye hattında da bu 
hizmeti sunmayı hedefliyoruz  dedi. 

EDE  SÜRDÜRÜLEBİLİR VE 
UZUN SÜRELİ İLİŞKİ 

2021 yılında dünya ticaretinin artmasına 
paralel olarak Türkiye’de de ticaretin artış 
göstermeye başladığını ifade eden Turan, 
Bu paralelde logomuzda da yer aldığı 

gibi müşterilerimizin çözüm ortağı olmaya 
devam edeceğiz. nceliğimiz müşterile-
rimiz ile sürdürülebilir ve uzun süreli bir 
işbirliği içinde olmak. Her operasyonumuzu 
ilk günkü heyecan ve istek ile ama artan 
tecrübemiz paralelinde, lojistiğin  doğru-
sunu her an göz önünde bulundurarak icra 
ediyoruz. Sorumluluğunu aldığımız lojistik 
hizmeti planladığımız şekilde sonlandırmak 
en büyük motivasyonumuz  diye konuştu. 

UTİKAD İNCİ SEÇİMLİ 
GENEL KURULU

Eylül ayı içinde gerçekleşecek T KAD 
Genel Kurulu’na da değinen Turan, şun-
ları vurguladı: Sektörümüzün çatı STK’sı 
olan derneğimiz T KAD’ın 38’inci seçimli 
Genel Kurul’u yaklaşık bir sene sonra 15 
Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sivil 
toplum kuruluşu faaliyetleri gelişmiş ülkeler 
daha mutlu ve çağdaş bir toplum anlamına 
gelmektedir. 35 yıllık bir geçmişe sahip der-
neğimizin ilk kez tecrübe edeceği iki listeli 
bir seçim heyecanına tüm üyelerimizin katı-
lımı bu önemli güne değer katacaktır. Seçim 
sonrası derneğimizi ve sektörümüzü Geç-
mişten Geleceğe taşımak adına hep birlikte 
el ele çalışmaya devam etmeliyiz.
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INTERMODAL 
DEMİRYOLU 
HİZMET AĞINA

in ithalat taşımalarında nemli oranda artan denizyolu 
navlunlarının demiryoluna tale i arttırdığını elirten 

ey ine uru u rtağı r. ayıhan . uran  son üç yıldır 
in den olonya  ekya  elçika  ransa ve lovenya ya 

sundukları demiryolu hizmet ağına Ağustos ayında 
a ikistan güzerg hını da eklediklerini   yılı itmeden 

in- ürkiye hattını devreye ala aklarını açıkladı. 

Tacikistan’ı da ekledi
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1
982 yılında Kamil Barlın 
tarafından stanbul Karaköy’de 
gümrük müşavirlik firması 
olarak kurulan Barsan, bugün 38 

ülkede 4 lojistik merkeziyle ABD’den 
in’e, Avrupa’dan Asya’ya çok geniş 

bir coğrafyada hizmet veren bir lojistik 
şirketi haline dönüştü. 

39 yıl önce başlayan yolculuğu bu-
gün uluslararası kara, hava ve deniz 
demiryolu nakliye, gümrüklü, gümrük-
süz depolama, gümrükleme, iç nakliye 
ve dağıtım olmak üzere, entegre lojistik 
hizmeti veren bir dünya markası olarak 
sürdürdüklerini belirten Barsan Global 
Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz 

aptuğ, , Dünya avucumuzun içinde  
mottosuyla global şirketlerin çözüm 
ortağı olarak dünyayı bir ucundan diğer 
ucuna kat etiklerini söyledi. aptuğ, Te-
mel stratejimiz  dünya çapında büyürken 
dünyayı koruyan, çalışanları için en 
güvenli iş ortamına ve müşterileri için en 
güvenilir sistemlere ve hizmet kalitesine 
sahip çözüm ortağı olmak  dedi. 

LOJİSTİK MERKEZ 
SAYISINI ARTIRDI 

Planlama ve analizlerini doğru 
yapmayan, stratejilerini doğru belirleme-
yen firmaların sürdürülebilir hizmet ve 
hizmet kalitesini sağlayamadığını gördü-
ğümüz bu dönemde, müşterilerimizden 
aldığımız geri bildirimler ile müşteri 
memnuniyeti ve hizmet kalitesi konu-
sunda BGL olarak ne kadar doğru adım-
lar attığımızı gösterdiğini söyleyebiliriz  
diyen aptuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:  
2020 yılında BGL olarak, gelecek plan-

lamalarımıza uygun bir şekilde yıllardır 
sürdürdüğümüz altyapı yatırımlarımıza 

küresel 
marka 
hedefine

devam ederek yurt dışı lojistik merkezle-
rimizin sayısını arttırmaya devam ettik. 

ietnam, Norveç, Portekiz, Singapur, Tay-
van, Tayland, sveç gibi Barsan yatırımları 
ile giriş yaptığımız ülkelerle birlikte, 38 
ülkede kendi yatırımları ve kendi yetiş-
tirdiğimiz çalışma arkadaşları ile hizmet 
sağlayan global bir lojistik şirketi olarak 
teknolojik yatırımlarımıza ara vermeden 
devam ederek yatırımlarımızı kararlı bir 
şekilde sürdürdük. Tüm dünyaya yayılan 
hizmet ağımızın pandemi döneminde 
önemli oranda katkılarını gördük. Hızlı 
bir şekilde aksiyon alarak krizin etkilerini 
büyük ölçüde bertaraf etmeyi başardık.  

DO RU KAYNAK KULLANIMI 
VE PLANLAMA 
BAŞARIYI GETİRDİ 

aptuğ, şirket olarak belirledikleri he-
deflere ulaşma konusundaki başarılarında 
kaynakların etkin kullanılması ve planlı 
bir önceliklendirme yapılmasının önemli 
rol oynadığını aktardı. aptuğ, Lojistik 
sektöründeki küresel fırsatların neler 
olduğu ve Barsan’ın bu fırsatlardan 
ne ölçüde faydalanabileceği düşü-
nülerek hazırlanan önceliklendirme 
planında belirli ülkelerin öne çıktı-
ğı görülmektedir. zellikle ABD, 
Almanya ve in gibi küresel 
ekonominin önemli pazarlarında 
hali hazırda faaliyetleri bulunan 
Barsan’ın bu ülkelerde varlığını 
güçlendirmesi, hedefi olan 
küresel marka olma yolunda 
önemlidir. Ayrıca, yeni yatı-
rımların yapılacağı ülkelerde 
başarıya ulaşmak adına de-
taylı pazara giriş stratejileri 
hazırlanmakta ve uygula-

andemi d neminde tüm dünyaya yayılan hizmet ağlarının katkısıyla krizin etkilerini üyük lçüde 
ertara  ettiklerini elirten G  netim urulu aşkanı engiz aptuğ  ugün  ülkede  lojistik 

merkeziyle hizmet verdiklerini  nümüzdeki süreçte var oldukları pazarlarda varlıklarını güçlendirirken  
yeni yapa akları yatırımlarla dünya G nın sine ulaşmayı hede lediklerini s yledi. 

sağlayan global bir lojistik şirketi olarak 
teknolojik yatırımlarımıza ara vermeden 
devam ederek yatırımlarımızı kararlı bir 
şekilde sürdürdük. Tüm dünyaya yayılan 
hizmet ağımızın pandemi döneminde 
önemli oranda katkılarını gördük. Hızlı 
bir şekilde aksiyon alarak krizin etkilerini 
büyük ölçüde bertaraf etmeyi başardık.  

DO RU KAYNAK KULLANIMI 
VE PLANLAMA 
BAŞARIYI GETİRDİ 

aptuğ, şirket olarak belirledikleri he-
deflere ulaşma konusundaki başarılarında 
kaynakların etkin kullanılması ve planlı 
bir önceliklendirme yapılmasının önemli 
rol oynadığını aktardı. aptuğ, Lojistik 
sektöründeki küresel fırsatların neler 
olduğu ve Barsan’ın bu fırsatlardan 
ne ölçüde faydalanabileceği düşü-
nülerek hazırlanan önceliklendirme 
planında belirli ülkelerin öne çıktı-
ğı görülmektedir. zellikle ABD, 
Almanya ve in gibi küresel 
ekonominin önemli pazarlarında 
hali hazırda faaliyetleri bulunan 
Barsan’ın bu ülkelerde varlığını 
güçlendirmesi, hedefi olan 
küresel marka olma yolunda 
önemlidir. Ayrıca, yeni yatı-
rımların yapılacağı ülkelerde 
başarıya ulaşmak adına de-
taylı pazara giriş stratejileri 
hazırlanmakta ve uygula-

YENI YATIRIMLARLA YÜRÜYOR 

maya konulmaktadır. Dünya GSMH’nın 
92’sine ulaşılması hedeflenmektedir  

dedi. 

EN NEMLİ KAYNA IMIZ 
ÇALIŞANLARIMIZ

Şirket olarak istihdam alanında 
ekonomik katma değer yarattıklarının 
altını çizen Cengiz aptuğ, Amerika’dan 

in’e, Avrupa’dan Asya’ya dört kıtada 
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bulunan lojistik merkezlerimizle hizmet 
veriyoruz. in hariç yurtdışı merkezleri-
mizdeki yöneticilerimiz Türkiye’de yetiş-
tirip gönderdiğimiz arkadaşlar. Dolayısı 
ile tüm dünyada aynı hizmet anlayışımız 
ile iş yapış şeklimizle, kendi merkezleri-
mizde müşterilerimize hizmet veriyoruz. 
En önemli kaynağımız çalışanlarımız. 

lkemize ve ülkemiz gençlerine inanıyor 
ve güveniyoruz. niversitelerin çeşitli 
bölümlerinden mezun olmuş, iyi yabancı 
dil bilgisi olan gençlerimizi yetiştirmek 
üzere işe alıyoruz. Bir yıl boyunca deniz, 
hava, kara nakliye, gümrükleme, depo ve 
stok yönetimi gibi sektörde hizmet verdi-
ğimiz tüm lojistik hizmetlerinde, müşteri 
ilişkileri, operasyon ve ihale yönetimi gibi 
yönetsel süreçlerde eğitiyoruz. Eğitimle-
rini tamamladıktan sonra yurt dışındaki 
şirketlerimize gönderiyoruz. Yurt dışı 
lojistik merkezlerimiz bu pırıl pırıl gençle-
re emanet  diye konuştu. 

 KITADA  LOJİSTİK MERKEZ
5 ülkede 12 lojistik mer-

kez
» ABD: Ne  York, Ne  ersey, Los 

Angeles, Chicago, Houston, Miami, San 
rancisco, Atlanta

» Kanada: Toronto
» Brezilya: Sao Paulo
» Meksika: Me ico City 
» Arjantin: Buenos Aires 

 18 ülkede 42 lojistik merkez 
» Türkiye: Anadolu Bölge Direktörlü-

ğü, Avrupa Bölge Direktörlüğü, Avrupa 
Serbest Bölge Direktörlüğü, Hadımköy 
Bölge Direktörlüğü, Kurtköy Bölge Di-
rektörlüğü , Ankara Bölge Direktörlüğü, 
Gebze Bölge Direktörlüğü, Mersin Bölge 
Direktörlüğü, Trakya Bölge Direktörlüğü, 
skenderun Bölge Direktörlüğü, Ege Böl-

ge Direktörlüğü, Güney Marmara Bölge 
Direktörlüğü

» Almanya: Nurnberg H , Stuttgart, 
rankfurt, Hamburg, Remscihed, Berlin, 

Münih, Hannover, Crailsheim 

» ngiltere: Coventry, Manchester, 
Londra

» ransa: Paris H , Lyon
» talya: Modena
» spanya: Barselona
» Polonya: Kato ice, Lodz, arşova
» Macaristan: Budapeşte
» Hollanda: Rotterdam
» sviçre: Basel
» Belçika: illebroek
» rlanda: Dublin
» Belarus: Minsk
» Avusturya: iyana 
» Danimarka: Kopenhag
» sveç: Göteborg
» Norveç: Oslo
» Portekiz: Lizbon

14 ülkede 19 lojistik merkez 
» in: Şangay H , Shenzhen, Ningbo
» aponya: Tokyo
» Güney Kore: Seul 
» rak: Bağdat, Erbil 3
» Kazakistan: Almati
» Birleşik Arap Emirlikleri: Dubai
» Hong Kong: K ai Chung
» ietnam: Ho Chi Minh 
» srail: Tel Aviv  
» Hindistan: Mumbai
» Rusya: Moskova
» Tayland: Bangkok
» Tayvan: Taipei
» Singapur: 

» Avusturalya: Sidney 

bulunan lojistik merkezlerimizle hizmet 
veriyoruz. in hariç yurtdışı merkezleri-
mizdeki yöneticilerimiz Türkiye’de yetiş-
tirip gönderdiğimiz arkadaşlar. Dolayısı 

üzere işe alıyoruz. Bir yıl boyunca deniz, 
hava, kara nakliye, gümrükleme, depo ve 
stok yönetimi gibi sektörde hizmet verdi
ğimiz tüm lojistik hizmetlerinde, müşteri 
ilişkileri, operasyon ve ihale yönetimi gibi 
yönetsel süreçlerde eğitiyoruz. Eğitimle
rini tamamladıktan sonra yurt dışındaki 
şirketlerimize gönderiyoruz. Yurt dışı 
lojistik merkezlerimiz bu pırıl pırıl gençle
re emanet  diye konuştu. 

 KITADA  LOJİSTİK MERKEZ

kez
» 

Angeles, Chicago, Houston, Miami, San 
rancisco, Atlanta

» 
» 
» 
» 

» 
ğü, Avrupa Bölge Direktörlüğü, Avrupa 
Serbest Bölge Direktörlüğü, Hadımköy 
Bölge Direktörlüğü, Kurtköy Bölge Di
rektörlüğü , Ankara Bölge Direktörlüğü, 
Gebze Bölge Direktörlüğü, Mersin Bölge 
Direktörlüğü, Trakya Bölge Direktörlüğü, 
skenderun Bölge Direktörlüğü, Ege Böl

ge Direktörlüğü, Güney Marmara Bölge 
Direktörlüğü

» 
rankfurt, Hamburg, Remscihed, Berlin, 

Münih, Hannover, Crailsheim 
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ya an ı dil ilgisi olan gençlerimizi yetiştirmek üzere işe 
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L
ojistik sektöründe 80.yılına 
yaklaşan Horoz Lojistik, bugün 
ortaklarının tedarikçisinden 
müşterisinin müşterisine 

kadar olan süreçte entegre lojistik 
hizmetler sunarak iş ortağının rekabet 
gücüne katkı sağlama hedefiyle 
büyümesini sürdürüyor. Yurtiçi komple 
taşıma, depolama-dağıtım, e-ticaret 
lojistiği, mikro ve e-ihracat, e-ticaret 
depoculuğu, mobilya montaj ve satış 
sonrası hizmetler, uluslararası karayolu 
ve demiryolu taşımacılığı, ransız 
ortağı Bollore Logistics ile denizyolu 
ve havayolu for arding hizmetleri, 
konteyner dahili taşımacılığı ve proje 
kargo taşımacılığı alanlarında faaliyet 
gösteren şirket, yurtiçinde 34 ilde yer 
alan lojistik merkezleri, 5 kıtada 109 
ülke ve 600 noktadaki net orküyle 
Türkiye’nin her ilçesini dünyanın 
her ilçesine bağlayan bir hizmet ağı 
sunuyor. Bu süreçte e-ticaret lojistiğini, 
büyüme stratejinin odağına alan Horoz 
Lojistik, teknolojiye ciddi yatırımlar 
yapıyor. 

Horoz Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner Horoz, teknolojik çözüm-
lerle hizmet verdikleri iş ortaklarına 
ve tüketicilere sağladıkları avantajlar 
ile şirket içi süreçlerin yönetiminde 
yarattığı etkiler olmak üzere iki alanda 
önemli kazanımlar sağladıklarını söyle-
di. E-ticaretin yükselişe geçtiği son  yıl 
içerisinde özellikle ağır ve hacimli ürün 

teknolojik 
yatırımlarla

lojistiğinde lider konuma yükseldiklerini 
vurgulayan Taner Horoz, bu kapsamda iş 
ortaklarına ve tüketicilere yönelik tekno-
lojik yatırımlara öncelik vermeye devam 
ettiklerini aktardı. Taner Horoz, bu alanda 
hayata geçirdikleri iki önemli önemli pro-
jenin rota optimizasyonu  ve KOB ’lere 
yönelik Horoz Cüzdan  olduğunu söy-
ledi. 

TESLİMAT SÜREÇLERİ YAPAY 
ZEKAYLA Y NETİLİYOR 

Rekabetin yoğun yaşandığı 
ve tüketicilerin bilgi ile ürüne 
hızlı ulaşmak istediği yeni bir 
lojistik dünyasına gidildiğini ve 
bu alana dönük birçok yatırımın 
olduğunu vurgulayan Taner 
Horoz, hayata geçirdikleri rota 
optimizasyonu projesi hakkında 
şu bilgileri verdi: Ho-
roz Lojistik olarak 
tüketiciye dokunan 
noktada bu talepleri 
karşılamak adına 
ülkemizde ‘last 
mile delivery’ 
konusundaki en 
sıkıntılı alan-
lardan adres 
doğrulama 
sistemlerine ve 
tüketicilerimize 
verilen taahhütlere 
uymak adına teslimat 

oroz ojistik  üyüme stratejisinin odağına aldığı e-ti aret lojistiği alanında iddi teknolojik yatırımlar 
yapıyor. u alana d nük yatırımların  yılında da hız kesmeden devam ede eğini açıklayan 

oroz ojistik netim urulu aşkanı aner oroz  aşlata akları yeni ir projeyle teknoloji yoğun 
plat orm hizmetleri suna aklarını  e-ihra at lojistiğine y nelik yeni sistemler geliştire eklerini s yledi. 

planlama sistemleri yatırımlarımıza 
devam ediyoruz. Bu bağlamda entegras-
yonlar ile örneğin Y Camisi arkası gibi 
girilen bir teslimat adresini kurduğumuz 
sistemlerle geo koda dönüştürüp bunu 
karar destek sistemleri planlayarak tesli-
mat araçlarına rotalayan, teslimat zaman-
larını güncel trafik verileri ile tahminle-
yen ve N ile tüketicilere robotik süreç 
bilgilendirmesi yapan mekanik zekaya 

çevirdik. Türkiye’nin 0 binden fazla 
mahallesini sistem içinde dağıtım 

alanlarına ayırıp bunlar için an-
lık sorgulamanın yapılabileceği, 
GoogleMaps ve Yande  hari-
talar ile adreslere gidilebilen, 
bu sürecin tüketici tarafından 
anlık izlenebildiği HoRute ile 
yapay zekayla çalışan bir altyapı 

kurduk. Böylece tüketici-
lerimizin süreçleri 
anlık izleyebildiği, 
konutlarında 
ürün bekleme ve 
zaman planla-
malarına büyük 
katkı sağlıyoruz. 
Aynı zamanda 
bu sayede tüm 
taraflar için cid-
di yük oluşturan 
çoklu ve karma-

şık bilgi trafiğinin 
de önüne geçmiş 

olduk.  

TESLİMAT SÜREÇLERİ YAPAY 
ZEKAYLA Y NETİLİYOR 

Rekabetin yoğun yaşandığı 
ve tüketicilerin bilgi ile ürüne 
hızlı ulaşmak istediği yeni bir 
lojistik dünyasına gidildiğini ve 
bu alana dönük birçok yatırımın 
olduğunu vurgulayan Taner 
Horoz, hayata geçirdikleri rota 
optimizasyonu projesi hakkında 
şu bilgileri verdi: Ho-
roz Lojistik olarak 
tüketiciye dokunan 
noktada bu talepleri 
karşılamak adına 
ülkemizde ‘last 

konusundaki en 

sistemlerine ve 
tüketicilerimize 
verilen taahhütlere 
uymak adına teslimat 

bilgilendirmesi yapan mekanik zekaya 
çevirdik. Türkiye’nin 0 binden fazla 

mahallesini sistem içinde dağıtım 
alanlarına ayırıp bunlar için an
lık sorgulamanın yapılabileceği, 
GoogleMaps ve Yande  hari
talar ile adreslere gidilebilen, 
bu sürecin tüketici tarafından 
anlık izlenebildiği HoRute ile 
yapay zekayla çalışan bir altyapı 

kurduk. Böylece tüketici
lerimizin süreçleri 
anlık izleyebildiği, 
konutlarında 
ürün bekleme ve 
zaman planla
malarına büyük 
katkı sağlıyoruz. 
Aynı zamanda 
bu sayede tüm 
taraflar için cid
di yük oluşturan 
çoklu ve karma

şık bilgi trafiğinin 
de önüne geçmiş 

olduk.  

e-ticarette yeni hamleler yapacak
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UÇTAN UCA DİJİTAL KONTRAT 
Y NETİMİ  OROZ CÜZDAN

E-ticaretteki büyüme ile sadece plat-
formlara değil aynı zamanda pazar yerle-
rindeki binlerce KOB ’ye de hizmet ver-
diklerini aktaran Taner Horoz, Süreçleri 
daha doğru yönetebilmek adına lojistik 
sektöründe ilk uçtan uca dijital kontrat 
yönetimini Horoz Cüzdan ile 2019 yılın-
da hayata geçirdik. Sistem hiçbir ayrım 
gözetmeden, hizmet almak isteyenleri 
e-ticarette hacimli ürün satacak yetkinliğe 
kavuşturan bir mekanizma ile çalışıyor. 
çeriğinde online talep, e-kontrat, dijital 

kimlik doğrulama, kredi kartı ile taksitli 
ödeme gibi hızlı ve pratik çözümler barın-
dıran Horoz Cüzdan ile gelecekte dijital 
paralar ile de ödeme almayı planlıyoruz  
d e d i .  

DMS  ENSEMBLE VE 
EBA PROGRAMLARINI 
DEVREYE ALDI  

Taner Horoz, iş ortaklarına sundukları 
tüm hizmetlerin standardize edilmesi, 
sürdürülebilir ve sürekli geliştirmeye açık 
olabilmesi adına şirket içi süreçlerinde 
de dijitalleşmeye çok önem verdiklerini 
söyledi. Bu kapsamda Yönetim Sistemle-
rinde Dijitalleşme Süreci ni başlattıklarını 
ifade eden Horoz, sözlerini şöyle sürdür-
dü: Dijitalleşme yolunda DMS, EN-
SEMBLE ve EBA programlarını devreye 
aldık. DMS ile şirketin Kurumsal Hafı-
zasını büyük oranda oluşturup her geçen 
gün programın kullanım ve etkinliği 
arttırılmaktadır.  ENSEMBLE ile şirketin 
tüm faaliyetlerine ait süreçlerin aktarımı 
tamamlanmış, süreç optimizasyon çalış-
maları yürütülmektedir. Aynı zamanda 
süreçlerin optimum yönetimi ile sürekli 
iyileştirme ve buna bağlı olarak hizmet 
kalitemizi ve paydaşların memnuniyetini 
arttırmayı hedeflemekteyiz. EBA prog-
ramıyla şirket iş süreçlerinin elektronik 
ortamda otomasyonu, standardizasyonu 
ve kurumsal uygulamalarla hızlı ve kolay 
entegrasyonu sağlanarak dijital dönüşü-
mün tamamlanması planlanmaktadır.   

ÇA RI MERKEZİNİ DİJİTAL 
ORTAMA TAŞIDI 

Müşteri ilişkileri süreçlerini dijitalleş-
tirmek adına da önemli adımlar attıklarını 
vurgulayan Taner Horoz, Bilgiye ulaşma-
da ihtiyaç arttıkça kontak oranlarının art-
tığı, bunun insan gücü ile karşılanmasının 
zorlaştığı geleneksel çağrı merkezi yapı-
sını kendi yazılımımızla dijital bir zemine 
taşıdık. Bu sayede tüketicinin uzun bekle-
me süreleri yaşamadığı ve hızlıca bilgiye 
ulaştığı bir ortam oluşturduk. Appstore 
ve ebchat uygulamaları ile bunun her 
platforma yayılmasını sağlıyoruz. ağrı 

merkezimizde kullanılan yapı, nteractive 
oice Response R  olarak geçen Sesli 

Yanıt Sistemidir. Bu yapıda bir gönderinin 
göndericisi alıcısı sipariş içinde tanımlı 
telefon numaraları ile destek hattını ara-
dığında R algoritması devreye girer ve 
gönderiler içinden tarama yaparak karşı-
lığı varsa gönderinin son durumu ile ilgili 
bilgi verir ve çağrı merkezindeki agentla-
rın müdahale etmesine gerek kalmadan 
çağrı karşılanmış olur. Böylece agentların 
sistemin çözemediği konularla ilgili tüke-
ticiye daha iyi ve hızlı hizmet vermesine 
imk n tanır  diye konuştu. 

DEPOLAMADA OTOMASYON 
SİSTEMİNE GEÇİYOR 

Taner Horoz, teknolojiye yönelik 
yatırımlarına 2022’de de hız kesmeden de-
vam edeceklerini belirtti. zellikle artan 
e-ticaret sevkiyatlarındaki yükselişleri 
karşılayacak, neredeyse tam otomasyonla 
yönetilen depo yönetim yazılımı ile en-
tegre çalışan SCADA destekli yeni nesil 
depolarını Nisan 2021 itibariyle devreye 
aldıklarını belirten Taner Horoz, bu yatı-
rıma ilişkin şu bilgeleri paylaştı: Tekli
çoklu sipariş olarak düşünüldüğünde, 
günde 50 bin siparişi kolaylıkla yönete-
bilecek teknolojik tasarım ve yerleşim 
kno -ho ’ı 100 Horoz Lojistik’e ait bir 
yapı kuruldu. Bu yapı içinde öne çıkan en 
önemli kısım, depoda verimliliği artıran, 
sipariş hazırlamada kapasiteyi 3-4 kat 
artıran ve tamamen Horoz’un AR-GE’si 
içinde geliştirilen batch toplama ve pre-
sorting kurgusu oldu. Bu kurguyu des-
tekler nitelikte otomatik paketleme ma-
kineleri, kargo konveyör hatları, boş kasa 
hatları, otomatik asansörler, yeni paket-
leme ekranları, otomatik barkodlama ve 

barkod okuma sistemleri de yapıya ekle-
nerek sektördeki büyük ölçekli e-ticaret 
firmalarının ihtiyaçlarına tek elden cevap 
verecek bir kapasite yaratıldı. rneğin 
tekli ürün siparişinde kapasite günde 250 
bin siparişi yönetmeye, paketlemeye izin 
veriyor. Bu sayede e-ticaret sektörünün 
dönemsel olarak siparişlerinin arttığı 
özellikle anneler günü, sevgililer günü, 
kara cuma, yılbaşı, okula dönüş gibi özel 
günlerdeki ölçek artışı artık korkulacak 
bir durum olmaktan çıkmış, yatırımı 
yapılan bu konveyör destekli otomasyon 
sistemi ile sipariş ayrıştırma ve paketle-
me otomatize edilerek müşterilerin reka-
betinde önemli bir avantaj noktası haline 
getirilmiştir. Bu alandaki yatırımlarımıza 
devam edeceğiz.

TEKNOLOJİ YO UN PLAT ORM 
İZMETLERİ SUNACAK 

Pandemi ile inanılmaz bir yükseliş 
trendine giren e-ticaret sektöründe fa-
aliyet gösteren firma sayısının artmaya 
devam ettiğini belirten Taner Horoz, Bu 
alandaki firmalara lojistiğin ötesine geçip 
özellikle e-ticaret alanında teknoloji yo-
ğun platform hizmetleri sağlayacağız. Bu 
çok önemli e-projemizin detaylarını önü-
müzdeki süreçte açıklayacağız  dedi. 

İ RACAT LOJİSTİ İNİ 
GELİŞTİRECEK 

2021 yılında sunmaya başladıkları 
e-ihracat lojistiğine yönelik yatırımları da 
geliştireceklerinin altını çizen Taner Ho-
roz, Gerek yurt dışı pazarlara ulaşmakta 
zorlanan firmaların buradaki mevcudi-
yetini sağlayacak entegrasyon platformu 
gerekse yine hacim ve ağırlıktan bağım-
sız tüm satışlara ait, direkt depo ve fab-
rikalardan yapılacak sevkiyatların anlık 
takip edilebilir sistemlerle gerçekleşti-
rilmesi en kritik gelişme alanlarımızdan 
olacak  dedi. 
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edlog ojistik  ekirdağ 
ve Ömerli demiryolu 
istasyonlarını kullanarak 
geliştirdiği yeni projelerle 
hem Kafkaslar ve 
Orta Asya’ya hem 
de alkanlar ve oğu 
Avrupa ya yeni ti aret 
kapıları açmaya devam 
ediyor. Bu iki istasyondan 
Avrupa ya konteyner 
ve dorse taşıma ılığına 
aşlaya aklarını açıklayan 

Medlog Lojistik Genel 
üdür ardım ısı Gon a 

Al a  u sayede ürk 
tırları sınır geçişlerini vagon 
üzerinde gerçekleştirerek 
hem zamandan hem 
de maliyetten tasarruf 
ede ek  dedi. 

edlog ojistik  ekirdağ 

geliştirdiği yeni projelerle 

ediyor. Bu iki istasyondan 

aşlaya aklarını açıklayan 

tırları sınır geçişlerini vagon 
üzerinde gerçekleştirerek 

M
edlog Lojistik’in 
ekipman gücünden  
ve istihdama  

   
söz eder misiniz?

MSC Grubu şirketlerinden Medlog 
Lojistik, dünyada toplam 6 bin çekici, 
9 bin treyler, 80 lokomotif, 4 bin 200 
vagon, 830’dan fazla konteyner elleç-
leme ekipmanı ve 40’tan fazla antrepo 
ile 0’in üzerinde ülkede lojistik ve 
depo çalışmaları yürütüyor. Türkiye’de 
2011’de 30 araçlık kamyon filosu ile 
işe başladık. Şu an 12 ofis, 600’e yakın 
konteyner taşıyıcı, 29  tren vagonu, 20 
Open Top konteyner, 6 Türk bayraklı 
gemi ve 41 farklı lokasyonda bin 200’ün 
üzerinde çalışanımızla yolumuza de-
vam ediyoruz. 29 depomuzun 22’sini 
demiryolu bağlantılı istasyonlar oluş-
turuyor. Tekirdağ, Kocaeli, Eskişehir, 
Bursa, zmir, Ankara, Trabzon, Antalya, 
Gaziantep, Mersin ve skenderun’da 
şubelerimiz var. Tüm hatlarla gerçek-
leştirilen yüklemelerin kapıdan kapıya 
taşınmasının yanı sıra, demiryolu 
taşımacılığı, transit taşıma, proje taşı-
macılığı ve depo hizmetleri veriyoruz. 

Yaptığımız vagon ve yük aktarma istas-
yonu yatırımlarıyla karayoluna alternatif 
ekonomik çözümler sunuyoruz.

A RİKA AVRUPA ARASINDAKİ 
TRANSİT SÜREYİ 

 GÜN DÜŞÜRDÜ 
B    

    
   

Gündeminizdeki yeni projeler neler?
Bu yıl araç filomuzu yenileyerek tüm 

konteyner taşıyıcı araçlarımızı yeni nesil 
ord MA  yapıyoruz. 500 bini karayolu 

ve 110 bini demiryolu ile olmak üzere 
2020 yılında toplamda 610 bin TE  ta-
şıma yaptık. Bu yılın ilk  ayında da 380 
bin TE ’nun üzerinde taşıma yaparak 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 
gibi bir büyüme gerçekleştirdik. Depola-
rımızda 600 bin TE  üzerinde konteyner 
elleçleyerek tamir-bakım ve yıkama gibi 

ihtiyaç duyulan her türlü hizmeti verdik. 
aaliyete aldığımız Tekirdağ ve 

merli demiryolu istasyonlarımızla 
Balkanlar ve Doğu Avrupa’ya taşıma-
larımıza başladık. Marmaray’dan ilk 
yurtiçi yük trenini geçiren firma olduk. 
Yine Medlog Lojistik organizasyonu ile 

orlu’dan çıkan yükler Bakü-Tiflis Kars 
parkuru üzerinden Orta Asya’ya ihraç 
edildi. Bu sayede Trakya Bölgesi’ndeki 
sanayi kuruluşları da Ka aslara ve Orta 
Asya’ya ihracat için Marmaray’ı kullan-
maya başladı.

Avrupa’ya kara taşımalarında sıkışık-
lık yaşanan bir dönemde, Kasım ayında 
Medlog Tekirdağ Tren stasyonu’ndan 
hızlı ve güvenli, yeni bir taşıma alternatifi 
sunarak Avrupa’ya ilk ihraç yüklü demir-
yolu taşımasını yaptık. Böylece Balkanlar 
ve Doğu Avrupa için ülkemize yeni bir 
ticaret kapısı açmış olduk.

Medlog’un Asyaport ile kombine 
taşımacılıkta gerçekleştirdiği yatırımlar 

Medlog doğu ve batı yönünde
YENI A ILAR A IYOR
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Medlog Lojistik Genel Müdür Yardımcısı 
Gonca Alca, dijitalleşme alanında önemli 

alışmalar yürüttüklerini söyledi. U tan 
uca tüm nakliye ve depolama sürecine 
yatırım yaparak kayıt sistemlerini 
geliştirdiklerini belirten Alca, iş ortakları 
ile olan veri transferini kolaylaştırdıklarını, 
izlenebilirliği ve iş verimliliğini arttırdıklarını 
söyledi. Dijital dönüşüm ile iş süre lerinin 
verimliliğinde şu ana kadar  20 ila 30 

arasında bir verimlilik artışı yakaladıklarını 
aktaran Alca, Her gün gelişen teknoloji 
ile daha gidilecek ok yolumuzun da 
olduğunu biliyoruz. Dijitalleşme alanında 
gündemimizde nesnelerin interneti ( T), 
yapay zeka (A ) gibi teknolojileri kendi 
yazılımlarımıza entegre ederek yaptığımız 
yatırımlarla tüm hizmetlerin mobil olarak 
izlenebilmesi ve müşteri odaklı teknolojik 
hizmetlerimizi artırmak var  dedi. 

Dİ İ L D MLE ERİMLİLİ İ Y R RD

ve Medlog Tekirdağ Tren stasyonu’nun 
Asyaport’a olan yakınlığı, ülkemizin 
ve bölgedeki ülkelerin yüklerinin diğer 
taşıma yöntemlerine göre daha kısa sü-
rede taşınmasını sağladı. Bu kapsamda 
Şubat ayında ildişi Sahili’nden gele-
rek Bulgaristan’a gidecek olan 20 adet 
40’ High Cube konteyner transit yük, 
Asyaport’a indirilip Medlog Tekirdağ 
Tren stasyonu’na aktarılarak  burada 
organize ettiğimiz ilk transit yüklü tren  
ile Bulgaristan’daki varış noktasına ulaş-
tırıldı. Daha önce denizyolu ile stanbul 
Boğazı’nı geçerek Burgaz Limanı’na 
giden yükler, demiryolu taşımasıyla 
zamandan büyük ölçüde tasarruf ederek 
teslim edilmiş oldu. MSC, Asyaport ve 
Medlog’un ortak çalışması ile gerçek-
leştirdiğimiz bu lojistik operasyon, alıcı 
firmaya denizyolu taşımasına kıyasla 10 
güne yakın zaman avantajı sağladı. 

Bunlara ek olarak  Avrupa geçişlerin-
de Türk tırlarının yaşadığı bekleme soru-
nunu aşabilmek adına Medlog Tekirdağ 
ve Medlog merli Tren stasyonlarına 
önemli bir görev yükledik. Planlarımız 
arasında stanbul ve Tekirdağ tren is-
tasyonlarından Avrupa’ya konteyner ve 
dorse taşımacılığına başlamak bulunu-
yor. Bu sayede Türk tırları sınır geçişleri-
ni vagon üzerinde gerçekleştirerek hem 
zamandan hem de maliyetten tasarruf 
edecektir.

    
   

  S      
      

ncelikle tüm depo ve operasyon 
ekibimiz ile sahadaydık. alışma ar-
kadaşlarımıza ve paydaşlarımızın çalı-
şanlarına teşekkür ederiz. Türkiye’deki 
demiryolu, karayolu ağımız  farklı lokas-
yonlardaki depolarımız ile konteynere 
nerede ihtiyaç var ise bölge fark etmeksi-

zin ulaştırdık. Konteynerleri tekrar kulla-
nıma en hızlı şekilde ve gerekirse en uzak 
noktadan bile yetiştirerek dış ticaretimizin 
bundan olumlu etkilenmesi için gayret 
gösterdik. MSC de bu dönemde, ihracatın 
aksamaması için on binlerce konteyneri 
boş pozisyonladı. Bu pozisyonlamanın 
en belirgin çalışmalarından biri ABD 
limanlarından 5 direkt gemi ile sadece boş 
konteyner sağlaması oldu.

Demiryolu ve kombine taşıma mod-
larının önemini artırdığı bir dönemdeyiz. 
Türkiye’de demiryolu ile taşıma oranı 
yüzde 1 civarında iken Medlog’un kara-
daki taşıma toplamlarının yüzde 20’si de-
miryolu ile gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 
Türkiye’de en fazla kombine taşımacılık, 
en fazla ihracat konteyner taşıması ve en 
fazla farklı noktadan demiryolu taşıması 
yapan şirketiz. alışmalarımız Türk dış 
ticaret firmalarımızın lojistik hinterlandını 
yüzlerce kilometre genişletmekte, uygun 
bulduğu navlun, servis ve limana ulaşa-
bilme avantajı sağlamaktadır.

Bugün yaşanılan navlun ve ekipman 
probleminin ana kaynağı özellikle ABD 
limanlarında ve lojistik kabiliyetinde 
yaşanan darboğazdır. Zaten vizyon 
edindiğimiz ve bu şekilde bir kez daha 
kanıtlandığı üzere yatırımlarımız ülke-

miz için böyle bir darboğazı yaşatmamak, 
lojistik yolları artırmak, genişletmek ve 
geliştirmek üzerine kurulu olacak. Lojistik 
çözümlerimiz sayesinde müşterilerimize 
hiç konteyner sıkıntısı yaşatmadık.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK 
M  L    

  D   
     

nümüzdeki dönemde elektrikli yük 
lokomotifleri ve vagonlar satın alarak, yeni 
yükleme boşaltma alanları iltisak hatları 
inşa etmeyi planlıyoruz. Yeni vagon satın 
alımlarımız ile vagon filomuzu 500 adet 
civarına yükseltiyoruz. Kendi lo bed, 
tenteli, frigorifik dorselerimiz ile hizmet-
lerimizi çeşitlendirmek üzere yatırımlar 
yapıyoruz.

G      
     

nedir?
Hem yük hacmi hem de cirolarımızda 

büyümeyi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl 
bir önceki yıla göre yüzde 29’luk bir artış 
gerçekleştirmiştik. 2021 yılını da geçen 
seneye göre hedeflerimiz doğrultusunda 
yaklaşık yüzde 35’lik bir artışla kapatmayı 
planlıyoruz.
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2
012 yılında kurulan Seyir Mobil, yüz-
de yüz yerli yazılım ve donanımlarla 
geliştirdiği teknolojisiyle filo yönetim 
sistemlerinde ihtiyaca yönelik çö-

zümler üretiyor.  Kuruluşlarından çok önceye 
uzanan lojistik tecrübesine ve kurdukları 
AR-GE merkezine dayanarak sektörde emin 
adımlarla ilerlediklerini belirten Seyir Mobil 
Genel Müdürü Yakup Küçük, Bugün iş 
ortaklarımızın tüm sorunlarına çözüm ürete-
bilecek altyapıya sahip durumdayız. Deposu 
sabotaja mı uğramış, aracı ne kadar yakıt 
yakmış, rölantideki yakıt tüketimi hangi se-
viyede gibi soruların hepsini yanıtlayabiliriz. 

ilo yönetimi, araç takibi, CANbus ile rapor-
lama, dijital takograftan veri indirme, nesne 
takip, Bluetooth eşleşmesi ile soğuk zincir 
takibi ve kablosuz dorse eşleşmesi gibi sek-
törel tüm ihtiyaçları karşılıyoruz diyebiliriz. 
Seyir Mobil’den önce uzun yıllar nakliyecilikle 
uğraştığımız için bugün üretimlerimizin her 
aşamasında sektörde yaşanabilecek sorunların 
öngörüsüyle hareket ediyoruz. Bu durum da 
muhtemel açıkların çok daha önce fark edilip 
çıkabilecek sorunlara anında çözüm getirme-
mizi sağlıyor  dedi. 

 YERLİ SERMAYE
Seyir Mobil olarak gururla taşıdıkları 

özelliklerinden bir tanesinin de yüzde yüz 
yerli sermayeli bir şirket olmak olduğunu 
vurgulayan Yakup Küçük, uluslararası SO 
9001, SO 10002, SO 14001 ve SO 2 001 kalite 
sertifikasyonlarının yanı sıra, ürünler için CE, 
E-Mark ve Yerli Malı Belgesi’ne sahip oldukla-
rını aktardı. Bugün itibariyle 12 bin müşteriye, 
120 bin araç takip cihazına ulaştıklarını belir-
ten Küçük, Sadece üretim olarak değil, yetkili 
servis ağımızla da kaliteli ve hızlı hizmeti 
ülkemizin her noktasına ulaştırıyoruz  dedi.  

A DAN Z YE Ç ZÜMLER 
Sundukları çözümler hakkında da bilgi 

veren Yakup Küçük, şunları aktardı:  
Araç takip sistemi sayesinde araçlarınızı 

gerçek zamanlı ve geçmişe dönük olarak  gün 
24 saat takip edebilirsiniz. stelik, araçlarınıza 

hız limiti tanımlaması yapabilir, tanımladı-
ğınız durumlarla ilgili alarmlar kurabilirsi-
niz. Tabi tüm verilerin raporlarını da istedi-
ğiniz gibi görüntüleyebiliyorsunuz. 

Yapı taşlarımızdan biri olan filo yöne-
tim sistemi  araçların yakıt, bakım, trafik 
cezaları ve diğer tüm masraflarının takibini 
yapıp muayene, sigorta, kasko gibi belirli 
sürelerde yenilenmesi gereken periyodik iş-
lemleri de kullanıcıya hatırlatan bir sistem. 
Müşterilerimiz, sistem sayesinde periyodik 
işlemlerde gecikme sonrası çıkan fazladan 
maliyetten kurtuluyor.

luslararası nakliyecilerin ve yönetici-
lerin son zamanlardaki en büyük sorunla-
rından biri haline gelen dijital takograftan 
veri indirme problemini 2 şekilde çözüme 
kavuşturuyoruz. 

» Birincisi TA  Yerel  cihazımız. Bu 
cihaz ile indirme yapacağınız zamanlar 
aracın uyumlu dijital takografına cihazımı-
zı bağlayıp takograftan verileri indirebilir-
siniz. 

» Seyir Mobil’in farkını gösterdiği ikin-
ci çözümümüz ise uyumlu cihazlarımıza 
d hil olarak çalışan zaktan Dijital Takog-
raf erisi ndirme  çözümüdür. Bu şekilde 
Seyir Mobil sistemi üzerinden nerede olur-
sanız olun araçlarınızın takograf verilerine 
ulaşabilir ve indirebilirsiniz. 

Bu çözüm sayesinde yasal zorunluluk 
yerine getirildiği için olası cezalardan ve iş 
yükünden kurtulmuş olursunuz.

Bunun yanında mevzuatlara göre sürü-
cülerin günlük ve haftalık sürüş sürelerini, 
dinlenme sürelerini de kolayca kontrol 
edebiliyor olmanız gerekiyor. Seyir Mobil 
olarak sürücülerin sürüş ve dinlenme sü-
relerini anlık olarak gerçek zamanlı takip 
edilebileceği bir sistem geliştirdik. Kalan 

Sürüş Zamanı Takibi. Bu sisteme göre dijital 
takografa sahip tüm araçlarda, takografın 
oluşturmuş olduğu gerçek zamanlı sürüş 
sürelerine anlık olarak erişebiliyorsunuz. Bu 
sayede sürücülerin yasal olarak belirlenen 
günlük ve haftalık sürüş ve dinlenme süre-
lerini en iyi şekilde yönetebilir, operasyonel 
verimlilik sağlayabilirsiniz.

Bir başka amiral gemimiz de Soğuk Zincir 
Takip Sistemi. Bu sistem ile frigorifik araçlar-
da taşınan ürünlerin sıcaklık değerlerini, anlık 
olarak kolayca takip edebilirsiniz. Sistem, olası 
kritik sıcaklık değişimlerinde hızlı bir şekilde 
sizleri uyarıyor ve önlem almanıza olanak 
sağlıyor. Ayrıca sıcaklık sensörü ve cihaz ara-
sında kullanılan Bluetooth teknolojisi sayesin-
de, klasik kablolama yöntemlerinde yaşanılan 
veri kayıplarının önüne geçmiş oluyorsunuz. 

Bluetooth teknolojisini sıcaklık takibin 
yanında bir de dorse-çekici eşleştirme işlem-
lerinde de kullanıyoruz. Bu çözümümüzde 
çekici üzerinde bulunan cihazımız, dorseye 
kablosuz bir şekilde kolayca eşleşerek sizi 
ekstra iş yükünden kurtarmış oluyor. Sistem 
üzerinden yapacağınız anlık kontroller ile 
dorse-çekici eşleşmelerini de anlık olarak 
görüntüleyebiliyorsunuz.  

Yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve yerli üretimiyle Türkiye’nin önemli 
teknoloji şirketleri arasında yer alan eyir o il  ilo y netimi  araç 

taki i  A us ile raporlama  dijital takogra tan veri indirme  nesne 
takip  luetooth eşleşmesi ile soğuk zin ir taki i ve ka losuz dorse 
eşleşmesi gi i ç zümleriyle lojistik sekt rünün işini kolaylaştırıyor. 

Lojistik ihtiyaçlarına özel 
FİLO YÖNETİM

ÇÖZÜMLERİ
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6. EKONOMİ ve LOJİSTİK ZİRVESİ

27 yıldır aylık olarak 
yayınlanmakta olan 

TA Lojistik Dergisi 
tarafından, laştırma 

ve Altyapı Bakanlığı, ekonomi 
dünyası, sektörel birlik ve derneklerin 
katılımıyla gerçekleştirilen 6. Ekonomi 
ve Lojistik Zirvesi, pandemiye rağmen 
yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 
Bu yıl iki gün süren zirvede, Covid-
19’un ekonomide, tedarik zincirinde ve 
lojistikte nasıl değişimlere yol açtığı, 
geleceğin lojistik tasarımında nelerin 
ön plana çıktığı, Türkiye’nin hangi 
projeleri hayata geçirmesi gerektiği, 
dijitalleşmenin yarattığı fırsatlar tüm 
yönleriyle tartışıldı. Kara, hava, deniz 
ile demiryolu taşımacılığının yanı 
sıra gerçekleştirilen özel oturumlarda 
lojistikteki gelecek trendleri, pandemi 
sonrası ekonomide ve tedarik zincirinde 
yaşanan değişimler ve gelecek 
beklentileri ele alındı. Türkiye’nin 
önde gelen şirketlerinin tedarik zinciri 
yöneticilerinin katılımıyla kimya, 
e-ticaret, tekstil, enerji, gıda, sağlık ve 
otomotiv alanlarına yönelik sektörel 
oturumlar gerçekleştirildi. 

Zirvede yapılan tartışmalara lojistik-
te dijitalleşme, intermodal taşımacılık 
ve yeşil lojistik damga vurdu. Demir-
yolunda haksız rekabet, denizyolunda 
konteyner krizi, havayolunda yüksek 
kira bedelleri ve gümrük süreçlerinde 

modernizasyon, kara-
yolunda 

sınır kapılarında karbon düzenlemesi 
öne çıktı. Pandemiyle birlikte Türkiye 
için lojistikte yeni bir fırsat penceresi 
açıldığı, bunun hayat bulması için ge-
rekli adımların hızlıca atılması gerekti-
ği vurgulandı. 

laştırma Hizmetleri Düzenleme 
Genel Müdürü Murat Baştor, Denizci-
lik Genel Müdürü nal Baylan, SHGM 
Genel Müdür Yardımcısı zcan Ba-
şoğlu, stanbul Gümrük ve Dış Ticaret 
Bölge Müdürü Yalçın zden, T KAD 
Başkanı Emre Eldener, MEAK Deniz 
Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki 

akır, ND cra Kurulu Başkanı Alper 
zel’in de konuşmacı olarak yer aldığı 

6. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nin açı-
lışında konuşan TA Lojistik Dergisi 
Genel Yayın Yönetmeni Cem Kaçmaz, 
Pandemi lojistik sektörünün dinamiz-

mini, büyüklüğünü ve değerini ortaya 
çıkardı. Sektörün dinamizmini konuş-
mak ve gelecek vizyonunu ortaya koy-
mak ancak bu tip organizasyonlarla bir 
araya gelerek, konuşarak ve tartışarak 
mümkün. Bizim de amacımız buydu, 
bunu gerçekleştirmek için yol çıktık ve 
bugün Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nin 
altıncısını gerçekleştiriyoruz. Bu orga-
nizasyonu gerçekleştirmemize katkı 
sağlayan sponsorlarımız SGS Transit-
Net, Genel Transport, Batu nternati-
onal Logistics, Konsped, 360 Group, 

CE A ve C.H. Robinson şir-
ketlerine teşekkür 
ediyorum.  Bu 
yıl iki gün olarak 
planladığımız 
zirvede 48 konuş-

macının yer aldığı 15 
oturum gerçekleşti-
receğiz. Zirvenin içe-
riği daha sonra sosyal 
medya aracılığıyla 
daha geniş kitlelerle 
paylaşılacak. marım 
değerli ve verimli bir 

organizasyon olur  dedi. 

EKONOMİ ve LOJİSTİK

Cem Kaçmaz
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LOJİSTİĞİN GELECEK 
ROTASI BELİRLENDİ

Kamu, özel sektör ve 
lojistik dünyasından güçlü 
ir katılımın sağlandığı 

6. Ekonomi ve Lojistik 
irvesi -  Ağustos 

tarihinde stan ul da 
gerçekleştirildi. u 
yıl iki gün süren ve 
15 oturumda 48 
konuşma ının yer aldığı 
zirvede, ekonomi ve 
lojistikte değişimin 
rotası  yapısal re ormlar 
ve gele ek tasarımları 
gündeme taşındı. 
artışmalara  lojistikte 

dijitalleşme  intermodal 
taşıma ılık ve yeşil 
lojistik damga vururken  
ürkiye için lojistikte 

açılan ırsat pen eresinin 
iyi değerlendirilmesi 
gerektiğinin altı çizildi.
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Z
irvenin açılışında konuşan 
MEAK Deniz Ticaret Odası 

Meclis Başkanı Salih Zeki 
akır, denizcilik sektörüne 

ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
Türk deniz ticaret filosunun 30 milyon 
D T kapasiteli ve 1.500 gemiden oluş-
tuğunu belirten akır, Pandemi döne-
minde navlun fiyatlarında çok ciddi bir 
yükselme ortaya çıktı. Bu krize çözüm 

arıyoruz ama sorun küresel olduğu için 
çözümü de küresel olmalıdır  diye konuştu. 
Pandemi sürecinde  deniz taşımacılığı ve lo-
jistiğin öneminin bir kez daha anlaşıldığının 
altını çizen akır, Deniz taşımacılığında 
ne kadar iyi olsanız da bir ürünü uygun bir 
maliyetle ulaştıramıyorsanız, başarılı sayıl-
mazsınız. Bu sektördeki gelişmelerin daha 
iyi olması için projeler üretmeli ve elimiz-
den geleni yapmalıyız  diye konuştu. 

KRİZ KÜRESEL 
ÇÖZÜMÜ DE KÜRESEL OLACAK 

- İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı

Z
irvenin açılış konuşmacıları 
arasında yer alan T KAD 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Emre Eldener, konuşmasında 

CO D-19 salgınının lojistik sektörüne 
olan etkilerini değerlendirdi. Pandemi 
ile birlikte yaşanan konteyner krizine 
değinen Eldener, konteyner fiyatlarının 
sektörü derinden etkilediğini belirtti. 
Konteynerde yaşanan bu krizin lojistik 
süreçlerinin tümüne yansıyacağının altını 
çizen Eldener, Şimdiye kadar hiç böyle 
bir şey görmedik. Asya’dan Batı’ya giden 
gemiler, farklı nedenlerle geri dönemi-
yor. Konteyner nakliye maliyetlerindeki 
artış yüzde 300’ü geçmiş durumda. iyat 
artışlarında tedarik zincirindeki maliyet 
artışlarının çok ciddi etkisi oluyor. Bu 
lojistik sektörü için çok ciddi finansman 
yükü getiriyor. Mevcut durumda kon-
teyner sıkıntısının 2021 sonuna kadar 
devam edeceğini, fiyatların normalleş-
meye başlamasının ise 2022’den önce 
olmayacağını öngörüyoruz  dedi. Sınır 
kapılarındaki yoğunluğun sektör için 
çok büyük bir sorun olduğunun altını 
çizen Eldener  zellikle Kapıkule’deki 
geçişleri bir türlü hızlandıramıyoruz. 

ünkü, araçlarımız çıkınca Bulgar duvarına 
çarpıyor. Mevcut durumda geçiş sayılarını 
artırmak mümkün değil. Gümrüklerde artık 
eskisi gibi fiziksel teması artıracak işlemler 
yapılmıyor. Tek pencere, gümrük sistemini 
daha da basitleştirdi. Bu gibi uygulamaların 
sayısı artmalı  ifadelerini kullandı. Bu zorlu 
süreçte sektörün en büyük evriminin ise 
dijitalleşme alanında yaşanmaya başlandığını 
dile getiren Eldener, şunları aktardı: Lojistik 
sektöründeki firmaların da dijitalizasyon ve 
şirket yapılarını gözden geçirerek, rekabetin 
artacağı yeni döneme hazırlık yapmaları ge-
rekiyor. zun süredir kullanılan geleneksel 
evrak ve usullerin dijitalleşme ile değişebi-
leceğini görüyoruz. Bu dönüşümü T KAD 

olarak uzun süredir destekliyoruz. 
lgili paydaşların yer alacağı dijital bir 

platform oluşturulması çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. nümüzdeki dönemde 
dijitalleşme konusundaki girişimlerimizi 
anlatmayı sürdürecek, her platformda 
hem üyelerimizi hem de paydaşlarımızı 
cesaretlendirmeye devam edeceğiz.  
Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında da 
bilgi veren Eldener  Avrupa Yeşil Mu-
tabakatı ile Avrupa Birliği’ndeki sanayi 
faaliyetleri başta olmak üzere, kökten ve 
çevreci bir dönüşüm gerektiriyor. Bu se-
beple ağırlıklı olarak karayolu ile taşınan 
yükün demiryolu ve kombine taşımacılık 
gibi çevre dostu taşıma türlerine kay-
dırılması, taşıma türleri arasındaki yük 
aktarmalarının kolaylaştırıldığı lojistik 
merkezlerin doğru kurgulanması ve 
sürdürülebilirlik prensibi esasında getiri-
lecek mevzuat ve uygulama değişiklikle-
rinin gündeme alınması gerekebilecektir. 

evreye duyarlı teknolojilere yatırım 
yapılması, bu yatırımların teşvik edilme-
si, transit taşımacılığın fiziki ve mevzuat 
altyapısının geliştirilmesi ve kolaylaştırıl-
ması ise alınacak diğer önlemler olarak 
değerlendirilebilir  ifadelerini kullandı.

KAPIKULE’DEN ÇIKABİLİRSEK 
BULGAR DUVARINA ÇARPIYORUZ 

- UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı
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S
ivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü Genel 
Müdür Yardımcısı zcan 
Başoğlu ise, pandemi 

döneminin farklı çalışma şekillerini 
kabul ettirdiğini, ancak bazı 
konular için zaman zaman bir 
araya gelerek görüş alışverişinde 
bulunmanın daha hızlı ve 
efektif çözümler bulmaya imkan 
sağladığını, zirvenin de buna 

imkan verdiğini söyledi. Ekim ayında 
gerçekleştirilecek 12. laştırma ve 
Haberleşme Ş rası’nın üç önemli 
başlığından birinin lojistik olduğunu 
vurgulayan Başoğlu, Bununla 
ilgili çalışmalar son hız devam 
ediyor. SHGM olarak havacılık 
kısmını oluşturmaya çalışıyoruz. 
Şurada alınacak kararlarla sektörün 
önünü açacak stratejik hamlelerin 
yapılacağına inanıyoruz  dedi. 

LOJİSTİĞİN YOL HARİTASI ÇİZİLECEK 
- SHGM Genel Müdür Yardımcısı

stanbul Gümrük ve Dış Ticaret 
Bölge Müdürü Yalçın zden, 
özellikle birçok ülke için 
kara, deniz, havayolu ve boru 

hattının geçiş yolu olması nedeniyle 
Türkiye’de lojistik sektörünün 
öneminin her geçen gün arttığını 
söyledi. Son yıllarda hızla gelişen 
bilgi teknolojileri ve dijitalleşme 
trendlerinin, diğer sektörler gibi 
lojistik sektörünü de hızla etkilediğini 
vurgulayan zden, Tüm dünyada 
korumacılığın artış gösterdiği 
günümüz şartlarında güçlü lojistik 
kabiliyeti olan ülkelerin ön plana 
çıktığı dikkate alındığında, lojistik 
sektörüne yönelik gerekli atılımların 
ivedilikle yapılması büyük önem 
kazanmaktadır. Bu kapsamda 
Bakanlığımızca yakın zamanda 
hayata geçirilen Yeni Bilgisayarlı 
Transit Sistemi, Konteyner ve 
Liman Takip Sistemi, arış ncesi 
Gümrükleme, hracatta Kağıtsız 
Gümrük ygulaması, Liman Tek 
Pencere Sistemi, hracatta Yerinde 
Gümrükleme, zinli Gönderici gibi 
dijital proje ve uygulamalarla lojistik 
işlemlerin verimliliği ve etkinliği 

artırılarak zaman ve maliyetten tasarruf 
sağlandı. Bu sayede firmalarımızın 
rakip ülkelerle rekabet edebilme 
kapasitesi geliştirildi. Ayrıca Muratbey 
Gümrüğü’nde vardiyalı uygulamaya 
geçilerek ticaret erbabımıza 24 hizmet 
verilmeye başlandı  dedi. Covid-19 
salgının dış ticaret ve gümrük işlemleri 
üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari 
düzeyde tutulmasını sağlamak üzere 
gerekli tedbirlerin ivedi ve kademeli 
bir biçimde hayata geçirildiğini 

DİJİTAL PROJELERLE SEKTÖRÜN 
REKABET GÜCÜ ARTIRILDI  

- İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü

aktaran zden, temassız ticaret 
formülü ile tedarik zincirindeki 
aksaklıların giderildiğini 
söyledi. Bu dönemde Ticaretin 
Kolaylaştırılması Beş Yıllık Eylem 
Planı’nın hazırlandığının bilgisini 
veren zden, ayrıca stanbul 
Havalimanı’nın dünya çapında 
önemli bir aktarmak merkezi 
olması için atılması gereken 
adımlara yönelik yol haritası 
oluşturulması için bir çalışma 
grubu kurulduğunu aktardı. 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü 
ile ticaretin gücünün artırıldığını 
ifade eden zden, YYS sahibi 
5 8 firmamız bulunuyor. zellikle 
lojistik sektöründeki firmalarımızın 
gerekli koşulları sağlayarak 
zinli Alıcı, zinli Gönderici 

belgelerini almaları lojistik ve 
gümrük süreçlerinin etkinliği 
ve kazanması açısından büyük 
fayda sağlayacaktır  dedi. zden, 
Türkiye’nin lojistik performansının 
daha da iyileştirilmesine yönelik 
tüm paydaşlarla etkin bir iletişim 
halinde çalışmaya devam 
edeceklerini vurguladı.
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C
E A Lojistik Satış 
ve ş Geliştirme 
Başkan Yardımcısı 
Murat Karadağ, 

yaptığı Lojistikte Geleceğin 
Tasarımları ve Trendleri  özel 
sunumunda 2021-2022 yılları 
için lojistik trendleri ele aldı. 

ncelikle denizyolu ve havayolu 
taşımacılığına değinen Murat 
Karadağ, şunları aktardı: 

luslararası Para onu M , 
küresel ekonomi için büyüme 
beklentisini 2021 yılı için yüzde 
6, 2022 için 4,4 olarak açıkladı. 
Bunun Amerika ve Asya 
arasındaki ticarette yüzde 35’lik 
taşıma hacmi artışı yaratması 
bekleniyor. Böyle olunca hem 
daha pahalı hem de transit süre 
kısa olduğu için konteynerler 
bu hata yönlendirildi. Bu da, 
denizyolu taşımacılığında arz 
ve talep dengesizliği yarattı, 
liman kapasiteleri yetersiz kaldı 
ve navlun fiyatları yükseldi. 
2021 ve 2022’de navlunlarda bir 
normalizasyon beklenmiyor. Bu 
dönemde 1 milyon D T’luk yeni 
gemi kapasitesi için siparişler 
verildi. Ancak bu kapasitenin 
2023’ten sonra dünya ticaretine 
yansıması bekleniyor. Yeni 
kapasite navlunlarda bir miktar 
gerileme yaratsa da 2019 öncesi 
seviyelere dönmesini beklememek 
gerekir. Bu kondisyon içinde 
for arder ve 3LP şirketlerinin 
yer, konteyner ve boşaltma 
garantisi gibi premium hizmetlere 
yöneldiğini görüyoruz. Arz ve 
talep dengesi kurulana kadar 
bu hizmetler görülmeye devam 
edecek. Yine bu dönemde yeni 
stratejik iş birliklerinin yapılmaya 
başlandığını görüyoruz. 
Hizmet alan şirketler, çok 
tedarikçiyle çalışmak yerine 
daha az tedarikçiyle çalışmaya 
yönelirken, uzun dönemli fiyat 
anlaşmaları yapılmaya çalışılıyor. 

Havayolunda ise pandemi döneminde 
kargo kapasitesi oldukça düştü ve 
navlunlar yükseldi. Yolcu uçakları 
yeniden havalanmadığı sürece 
navlunların eski haline dönmesi 
beklenmiyor. Bu alanda hava kargo 
şirketlerine, lojistik ortaklarıyla 
uyum içinde talep tahminlerini 
iyi yaparak maliyetlerini azaltma 
yönünde bir strateji izlemeleri 
öneriliyor.  Teknoloji alanındaki 
trendlere de değinen Karadağ, 

Yapılan araştırmalara göre hizmet 
alanların yüzde 68’i tedarik zincirinde 
yeterli izlenebilirliğe sahip olduğunu 
düşünmüyor. Yüzde 1 ’si var olan 
seviyeden memnun. Yüzde 15 
ise sadece üretim süreçlerindeki 
izlenebilirlikten memnun. Teknoloji 
var ama bütünleşmiş değil. Bu süreçte 
herkes big datanın eleçlenmesi, bulut 
teknolojisinde işletim ve OT’ya 
odaklanıyor. Depo içinde otonom 
cihazlar, getir götür cihazları ve dron 
kullanımı artıyor. Ancak nihayetinde 
her şey elektroniğe bağlandığında 
eskiden manuel yollarla sürdürülen 
operasyonlar artık sürdürülemez 
hale gelecek. Bunun için de siber 
güvenliğe yönelik artan yatırımlar 
var. retici tarafından üç boyutlu 
yazılımların kullanımına yönelik 

teknoloji yatırımları artıyor.   ne 
çıkan bir diğer trendin ise green 
logistics  uygulamaları olduğunu 
ifade eden Karadağ, elektrikli 
arabalar, LNC gemiler, güneş 
enerjisiyle elektrik üreten depolar, 
enerji tüketimini ölçen, optimize 
etmeye çalışan ölçüm sistemlerine 
yönelik yatırımların artığını 
söyledi. Karadağ, Green logistics 
önümüzdeki yıllarda maliyetle 
başa baş rekabet edecek bir seçilme 
kriteri olacak. Türkiye’de bu konuda 
yeterli adımların atılmadığını 
görüyoruz. Ancak bu önümüzdeki 
süreçte zaruriyet haline gelecek  
dedi. Karadağ, ayrıca entegrasyon 
ve tedarik zincirinde block chain 
kullanımının önemli trendler 
olarak öne çıktığını aktardı. CE A 
Lojistik’in dijitalleşme, yeşil 
lojistik ve e-ticaret alanında yaptığı 
çalışmalara da değinen Karadağ, 
şunları aktardı: novasyona 
odaklanıyoruz. Stratejik 
yazılımlara, depo yönetiminde 
otomasyon ve robotizasyona 
yönelik önemli yatırımlarımız 
var. MyCE A dijital platformunu 
hayata geçiriyoruz. Bunun 
lokalizasyonu tamamlandığında 
müşterilerimiz kendi kendilerine 
teklif alabilecekler, aldıkları 
tekliften memnun kalırlarsa 
booking yaparak, mallarını sevk 
edecekler. Yeşil lojistik kapsamında 
önemli adımlar atıyoruz. Elektrik 
ve LNC ile çalışan araçlarımız 
var. Sadece Belçika-Hollanda 
bölgesinde 29 depomuzda güneş 
enerjisi kullanılıyor. Globalde ve 
Türkiye’de bu alana dönük lisans ve 
sertifikalarımız var.  Clean Cargo 
gibi platformlara üyeyiz. 2023 
yılında e-ticaretin perakendecilik 
tarafındaki global cirosunun 6,6 
trilyon dolara ulaşması bekleniyor. 
Bu 1 trilyon dolarlık bir e-ticaret 
hizmet pazarı demek. CE A 
Lojistik olarak bunun yaklaşık 80-
150 milyar dolarına talibiz.  

SEKTÖRE DİJİTALLEŞME VE 
GREEN LOGISTICS YÖN VERECEK 

- CEVA Lojistik Satış ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı
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R
eibel Taşımacılık Genel 
Müdürü Arif Badur, 
havayolunda kargonun yüzde 
85’inin yolcu uçaklarıyla 

taşındığını, pandemi döneminde bu 
uçakların sistemin dışına çıkmasıyla 
ciddi kapasite problemlerinin ortaya 
çıktığını vurguladı. SHGM’nin hızlı 

hareketle yolcu uçaklarında kabin içi kargo 
taşıma prosedürünü devreye aldığını 
aktaran Badur, zellikle medikal malzeme 
ve aşı taşımaları hava kargoyla yapılmaya 
başlandı. Bu sayede tedarik zincirinin 
bozulmaması sağlandı. Ancak hava ve deniz 
navlunlarında fiyatlar neredeyse üç-dört 
katına çıktı. iyatlar malum seviyeye gelir 

mi  Bu oturumda bu sorunun cevabını 
da arayacağız  dedi. Badur, ayrıca 
hava kargoda yaşanan sorunların 
daha hızlı bir şekilde çözülebilmesi 
için koordinasyonun önemine dikkat 
çekerek, bu doğrultuda SHGM içinde 
kargoyla ilgili özel bir departmanın 
kurulmasını önerdi. 

HAVA KARGOYA ÖZEL BİR DEPARTMAN KURULMALI  
- Reibel Taşımacılık Genel Müdürü

Moderatörlüğünü Reibel Taşımacılık Genel Müdürü Arif Badur’un yaptığı 
oturumda SHGM Genel Müdür Yardımcısı Özcan Başoğlu, Ekol Lojistik 

Global Forwarding Genel Müdürü Mehmet Özal, ACC (Air Cargo Committee) 
Türkiye Başkanı Serkan Demirkan, Covid-19’un hava kargo sektörüne 

etkilerini, hava kargoda dijital dönüşümün getirdiği fırsatları, Türkiye’nin 
hava kargodaki konumunu, beklenti ve hedeflerini değerlendirdi.

Mehmet Özal

Serkan Demirkan

A
CC Air Cargo Committee  
Türkiye Başkanı Serkan 
Demirkan ise, Pandemi 
başladığında ATA çok 

net ifadeyle bu sürecin 2024’e kadar 
devam edeceğini öngörmüştü 
ve yaşanan süreç eskiye dönme 
ihtimalinin olmadığını gösteriyor. 

Pandemi in’de başladı ve hem üretim 
hem de yolculuklar durdu. Yolcu akışları 
durunca dolayısıyla kapasite de durdu. 
Diğer yandan taşınan ürün tipi de 
değişti. iyatlar arttı. Yolcu uçaklarının 
kabinlerinde kargo taşınması hem 
taşınan ürün tipinin buna uygun olması 
hem de fiyatlar yüksek olduğu için ilk 

dönemlerde verimliydi. Ancak şu anda 
fiyatlar aynı seviyelerde değil, ayrıca eski 
taşınan kargolar geri gelmeye başladı. 
Bu nedenle bazı spesifik hatların dışında 
bu tip taşımacılık çok da kullanışlı değil. 
Yine deniz navlunlarındaki artış da hava 
kargodaki navlun fiyatlarını yüksek 
tutuyor  diye konuştu. 

ESKİYE DÖNME İHTİMALİ YOK 
- ACC (Air Cargo Committee) Türkiye Başkanı
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S
HGM Genel Müdür Yar-
dımcısı zcan Başoğlu, 
pandeminin hava kargo 
sektörüne etkilerini, atılan 

adımları değerlendirdi. Türkiye’nin 
1 3 ülkeyle ikili havacılık anlaşması 
bulunduğunu, bu anlaşmalar sa-
yesinde 334’ten fazla noktaya uçuş 
yapıldığını belirten Başoğlu, ayrıca 
yapılan taşımalarda kargo sınırının 
da olmadığını aktardı. Pandeminin 
ciddi bir kriz yarattığını ve havayolu 
taşımacılığının bundan ciddi anlam-
da etkilendiğini ifade eden Başoğlu, 
diğer konuşmacıların da belirttiği gibi 
ATA öngörülerinin gerçekleştiğini 

ve 2019 rakamlarına ancak 2024’te 
ulaşılabileceğini belirtti.  Havayolu 
sektörüne yönelik istatistikleri de ak-
taran Başoğlu, şunları söyledi: Gelir 
açısından bakıldığında 2021 yılının ilk 
altı ayında geçen yılın aynı dönemine 

göre yüzde 23, 2019’un aynı dönemine 
göre yüzde 80 artış yaşandı. çak altı 
kargo kapasitesi yüzde 2 oranında dü-
şerken, hava trafiği ise 1998 seviyelerine 
geriledi. Bununla birlikte hava kargoya 
talep açısından bakıldığında ilk aylarda 
yaşanan düşüş çok hızlı toparlanarak, 
2020 yılı sonunda 2019 rakamları yaka-
lanmış durumda. Bu potansiyeli gören 
THY, kargo alanında bir şirket kurma 
yönünde çalışma yürütüyor. 4. kargo 
havayolu şirketi olarak pazara girmeyi 
hedefliyorlar. Biz de bunun sertifikasyon 
faaliyetine devam ediyoruz.

SHGM olarak bu dönemin en az 
hasarla atlatılması için uluslararası alan-
da önemli girişimlerde bulunduklarını 
ve çeşitli düzenlemeler yaptıklarını ifade 
eden Başoğlu, Yolcu kabininde kargo 
taşımaya yönelik uygulamanın süresini 
önümüzdeki yıla kadar uzatacağız. lgili 
tüm bakanlıkların girişimiyle krizin de-

vam edeceği öngörülerek, önümüzdeki 
yıl için de havacılık sektörüne yönelik 
destek ve teşvik verilebilir. Tabii bunun 
için sektörden bir talep gelmesi lazım. 
Sektör girişimde bulunursa Bakanlık 
olarak bunu destekleriz  dedi. SHGM 
içinde kargoya özel bir departmanın ku-
rulmasına yönelik öneriyi de değerlen-
diren Başoğlu, Genel Müdürlüğümüz 
içinde kargoyla ilgili farklı departmanlar 
farklı konulardan sorumlu. Kurum adına 
değil ama kişisel açıdan bu departman-
ların koordinasyonunu sağlayacak bir 
mekanizma olması bence de mantıklı. Bu 
talebi Genel Müdürümüze ileteceğim  
ifadelerini kullandı. Genel Müdürlük 
olarak serbest piyasa koşulları nedeniyle 
stanbul Havalimanı’ndaki kira fiyatla-

rına yönelik bir müdahalede bulunama-
yacaklarını aktaran Başoğlu, güvenlik 
tedarik zinciri kurulmasının ise önemli 
bir konu olduğunu söyledi. 

YOLCU KABİNİNDE KARGO TAŞINMAYA DEVAM EDECEK 
- SHGM Genel Müdür Yardımcısı

E
kol Lojistik Global or arding 
Genel Müdürü Mehmet zal, 
pandemiyle birlikte hava 
kargoda beklenmedik kapasite 

daralması yaşandığını söyledi.  Bu 
dönemde yolcu kabinlerine yapılan 
yüklemelerle taşımalar yapıldığını  
ancak bunun sürdürülebilir bir model 
olmadığını ifade eden zal, ünkü bir 
kargo kompartımanı yüklemek ile yolcu 
kabinini yüklemek arasında 5 kat daha 
fazla insan gücüne ve zamana ihtiyaç 
var. Toplamda havacılık sektörünün 
yaklaşık 400 milyar doların üzerinde 
zarar ettiği raporlanıyor. Daralan 
kapasiteye rağmen havacılık sektörü 
ayata kalmayı başardı. SHGM, DMH  
ve GA’nın ruhsat ücretleri, kiralar gibi 
alanlarda indirim ve ertelemeye gitmesi 
havacılık sektörüne bir nebze can suyu 
oldu. Krizin 2023’e kadar devam edeceği 

düşünüldüğünde bu desteklerin devam 
etmesinde fayda var  dedi. 

E-ticaretteki büyümeye dikkat çeken 
zal, şunları aktardı: Türkiye dünyanın 

en büyük uçak filosuna sahip ülkesi. En çok 
ülkeye uçan havayolu şirketimiz var. çün-
cü faz bitirildiğinde dünyanın en büyük 
havayolundan birine sahip olacak. Ancak 
bütün bu altyapıya rağmen dünya e-ticaret 
pazarından pay alabilecek miyiz  Açıkçası 
bu soru işareti. Ticaret su gibidir, en hızlı, 
en kolay nerden akarsa, orayı tercih eder. 

rankfurt, Hong Kong, Singapur, Dubai 
gibi yerler varken, Türkiye daha pahalı ve 
yavaş hizmet veren bir konumda olursa, 
büyüyen e-ticaret pazarından istediği payı 
alamaz. Bu noktada çözülmesi gereken iki 
konu var. Birincisi maliyetler. luslararası 
hub olan diğer limanlar ile kıyaslandığında 
stanbul Havalimanı’nda verilen hizmet-

lerin maliyeti ve kiraları yüksek. Bunu 

nasıl düşürürüz buna bakılması lazım. 
kinci konu ise gümrük süreçleri. Bir 

malı taşırken elektronik konşimento 
düzenliyoruz, yanına konşimentonun 
fotokopisini basıp öyle uçurabiliyoruz. 
Kağıtsız operasyona geçebilmiş değiliz. 
Ambar kabullerinde ek dokümantas-
yon uçakların tarifelerini ve maliyetleri 
etkiliyor. Bir de transit yüklerle ilgili 
yüksek bir risk anlayışımız var. Riskli 
bir ürünse, bir ihbar varsa, alıcı-gön-
dericide sabıka varsa her türlü önlem 
alınabilir, ancak böyle bir kayıt yoksa 
transit yükün akışına müsaade edilme-
li. Ancak çoğu zaman bu yükler sarı 
hattan, kırmızı hata yönlendiriliyor ve 
fiziki muayeneye tabi tutuluyor. Bunlar 
önemli handikaplar. ar olan altyapıyı 
ve bilgi birikimini kullanmak istiyorsak, 
gümrük süreçlerini daha modern hale 
getirmemiz gerekiyor.  

MALİYETLER DÜŞÜRÜLMELİ, GÜMRÜK 
SÜREÇLERİ MODERNİZE EDİLMELİ 

- Ekol Lojistik Global Forwarding Genel Müdürü
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S
abay Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülent Aymen, 
Türkiye 200 milyar doları 
aşan bir ihracat hacmine 

ulaşırken, lojistik sektörünün ise 
bu ticaretin gerçekleştirilmesinde 
en önemli aktör olduğunu söyledi. 
Gerçekleştirdiği 13 milyar dolarlık 
hizmet ihracatı ile toplam ihracat içinde 
önemli bir güce sahip olan sektörün, 
aynı zamanda ciddi bir istihdam 
yarattığını ifade eden Aymen, sözlerini 
şöyle sürdürdü: Lojistik sektörü, 
ihracat, üretim ve sanayi büyürken 
Türkiye gerçek bir hub olabilir mi  
Coğrafik olarak önemli bir lokasyona 

sahibiz. Liman yatırımları son 10 
yılda oldukça arttı. Yeni havaalanları 
yapıldı. Karayolunda otoban yatırımları 
gerçekleştirildi. Demiryolunda yatırımlar 
artsa da bir takım yerlerde eksikler 
var. Ancak bu kadar yatırıma rağmen 
hala genel bir strateji ve planlama yok. 
Türkiye’nin lojistik hub olması için 
yapılması gerekenler eksik yapılıyor. Bir 
yükün havayolundan çıktıktan sonra 
demiryoluna gideceği güzergah hala 
doğru planlanmamış ya da karayolunda 
gümrüklerdeki beklemeler maliyet ve 
transit sürelerini etkiliyor. Bunlar aynı 
zamanda dış ticareti etkileyen en önemli 
unsunlar. O yüzden Türkiye lojistik hub 

olma trenine geç kalıyor. Diğer yandan 
dünyada ve Türkiye’de e-ticaret hızla 
büyüyor. Bunla ilgili önemli fırsatlar 
var, bunu yakalamamız lazım. Sektör 
oyuncuları bu konuda elinden gelen 
çabayı gösteriyor, ancak bunun sahipsiz 
kaldığını görüyoruz. Sanayi ve tarım 
alanında gerek sorunların çözümü 
gerekse destek mekanizmalarının 
devreye sokulması konusunda çok hızlı 
çalışılıyor, ancak lojistikle ilgili aynı 
alanlarda geç kalınıyor  dedi. Bülent 
Aymen de TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin 
tek bir firmayı operatör olarak atamasını 
eleştirdi ve bu tür adımların ilerlemenin 
önünde engel olduğunu ifade etti.  

HUB OLMA TRENİNE GEÇ KALIYORUZ 
- Sabay Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı

Konsped Genel Müdürü Mete 
Tırman’ın moderatörlüğünü 
yaptığı, Solmaz Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı ve TÜSİAD Dış 
Ticaret ve Gümrük Birliği Çalışma 
Grubu Başkanı Asım Barlın, DTD 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Erkan Koçyiğit, Sabay Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent 
Aymen’in konuşmacı olarak 
katıldığı oturumda, lojistik 
sektörünün gelecek perspektifleri, 
Türkiye’nin uluslararası hub 
olabilmesi için ne gibi adımlar 
atması gerektiği, kara, deniz ve 
demiryolu entegrasyonunun önemi 
değerlendirildi. 

L
ojistik hub olmanın uzun 
zamandır Türkiye’nin 
gündeminde olduğunu 
hatırlatan Konsped Genel 

Müdürü Mete Tırman, taşıma 
modları arasında entegrasyon 
sağlanmadan bunu başarmanın 
mümkün olmadığını ifade 
etti. Türkiye’nin deniz, hava 
ve karayolunda ciddi adımlar 
attığını ve geliştiğini vurgulayan 

Tırman, Ancak demiryolu geride 
kaldı. ‘Bir musibet bin nasihatten 
iyidir’den hareketle pandemi 
döneminde demiryolu öne çıkmaya 
başladı. Neredeyse her bölgeye yapılan 
taşımalarda sorunların aşılmasını 
sağladı  dedi. Demiryolu alanında iki 
önemli soruna dikkat çeken Tırman, 
bunları yük öncelikli yatırımların 
yetersizliği ve serbestleşmenin de 
gereklerinden olan eşit koşullarda 

rekabet ve liyakat olarak açıkladı. 
TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin şe af 
ve tüm kurumlara eşit mesafede 
olması gerektiğini vurgulayan 
Tırman, tek bir firmanın operatör 
olarak atanmasının şe aflık, liyakat, 
eşitlik durumunu bozduğunu, 
bu yaklaşımın sürdürülmesi 
durumunda demiryolu 
taşımacılığında ilerlemenin 
sağlanamayacağının altını çizdi. 

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. TÜM KURUMLARA EŞİT MESAFEDE OLMALI 
- Konsped Genel Müdürü

M

Bülent Aymen

E
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olmaz Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı ve 
T S AD Dış Ticaret 
ve Gümrük Birliği 

alışma Grubu Başkanı 
Asım Barlın, konuşmasında 
Paris klim Anlaşması ve 
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 
taşımacılık sektörüne 
etkilerini değerlendirdi. 
Türkiye’nin Paris klim 
Anlaşması’nı imzaladığını 
ancak onaylamadığını ifade 
eden Barlın, bunun nedeninin 
hem az gelişmiş ülkelere 
verilen iklim fonlarına, 
finans kaynaklarına ve kredi 
olanaklarına erişiminin kısıtlı 
olması hem de ihracata yönelik 
getirilen kısıtlamalardan 
dolayı Türkiye’nin kendi 
için belirlenen gelişmişlik 
düzeyi statünden 
memnun olmamasından 
kaynaklandığını söyledi. 
Türkiye’nin güçlü olduğu 
ve çok fazla üretim yaptığı 
bazı ürün gruplarının 
Paris klim Anlaşması’nda 
sorunlu sektörler arasında 
yer aldığını belirten Barlın, 
bununla birlikte Avrupa Yeşil 
Mutabakatı kapsamında 
önümüzdeki yılın ortalarında 
sınırda karbon düzenlemesi 
mekanizmasının hayata 
geçirilmesinin beklendiğini 
aktardı. Barlın, ygulama 
devreye girdiğinde 
Türkiye’den sınıra taşınan 
ürünler vergiye tabi olacak 
ve maliyetler artacak. Diğer 

yandan yine bu durum sınırda 
bekleme sürelerini uzatacak. 

ergilerin normal gümrük 
vergileri içinde mi yoksa sınırda 
müracaat anında mı alınmasına 
yönelik tartışmalar devam 
ediyor. Pandemi nasıl lojistik 
sektörünü değiştirdiyse, Paris 
klim Anlaşması ve Avrupa Yeşil 

Mutabakatı’ndaki prosedürler 
devreye girdiğinde bir değişiklik 
yaşanacak. Kamu bu konuda 
ciddi bir çalışma içinde, Paris 
klim Anlaşması’nı imzaladık 

ancak onun ilerisine gidemedik  
dedi. 

Bir ülkenin hub olabilmesi 
için üretim, tüketim ve sermaye 
olmak üzere üç temel özelliğe 
sahip olması gerektiğini 
vurgulayan Barlın, Bugün 
hub olarak gösterilen Hong 
Kong, Dubai, Singapur gibi 
merkezlerin temel bir özelliği 
beyan esasına göre hareket 
edilmesi,  yani söylenenin 
doğru kabul edilmesidir. Ancak 
Türkiye gümrük mevzuatı 
sviçre kaynaklı, uygulaması 

sosyalist ülkelerin uygulaması 
şeklindedir. Pandemi döneminde 
üretimde in’e bağımlı olan 
ülkeler tedarik zincirinde 
ciddi sıkıntılar yaşadı, içinde 
çıkılmayan problemlerle 
karşılaştı. Bu ‘ya kendi kendine 
yeten ülke olacağız ya da 
ürünleri yakın ülkelerden 
tedarik edeceğiz’ yönünde bir 
durum oluşturdu. Bu durum da 
Türkiye için üretici olma şansını 
doğurdu. Türkiye tedarikçi 

olma sıfatına hazır. Ancak 
bunu fırsata çevirmek için 
beyan esaslı sisteme geçmemiz 
gerekiyor. Bu sorunu aştığımız 
zaman Türkiye koşa koşa 
hub olur. Diğer yandan 
Gümrük Birliği anlaşması 
yenilenmek isteniyor. Ancak 
25 yıldır asıl üye olamıyoruz. 
Yaşanan medeniyetler kavgası 
yüzünden bu çok da kolay 
değil. nümüzde bir 25 yıl 
daha var gibi görünüyor. 
Yaşanan sıkıntılarda 
gümrükler suçlanıyor. 
Ancak gümrüklere talimat 
veren 21 tane kamu kurumu 
var. Sonuç olarak Gümrük 
Birliği ve Paris klim 
Anlaşması doğrultusunda 
gerekli modernizasyonları 
yapabilseydik, bu yeni süreçte 
zor durumda kalmaz ve hub 
olma şansını yakalardık  diye 
konuştu. 

Avrupa Yeşil Mutabakatı 
kapsamında önemi artacak 
bir diğer alanın ise demiryolu 
taşımacılığı olduğunu ifade 
eden Barlın, bu alanda rekabet 
ortamının yaratılmasının 
önemine dikkat çekti. 
Avrupa’ya hala tek noktadan 
çıkış yapıldığını aktaran 
Barlın, ilyos Limanı, stanbul 
Havalimanı’na demiryolu 
bağlantıları sağlanarak hem 
Avrupa’ya birkaç yerden 
çıkış yapılabileceğini hem 
de rekabet ortamının 
sağlanabileceğini sözlerine 
ekledi. 

AVRUPA TAŞIMALARINDA YENİ MALİYETLER YOLDA  
- Solmaz Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve 

TÜSİAD Dış Ticaret ve Gümrük Birliği Çalışma Grubu Başkanı

YE İ Y RML R İ İY R
E D D Y Y

DTD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan Koçyiğit, demiryolunda en önemli sorunlardan birinin tek yönde yapılan 
taşımalar olduğunu söyledi. Türkiye’nin coğrafik konumuyla lojistik hub olabilecek bir ülke olduğunu vurgulayan Koçyiğit, 
Marmaray’ın açılması önemli bir avantaj sağladı. Artık Avrupa’dan in’e, in’den Avrupa’ya kesintisiz taşıma yapılabiliyor. 

Ancak demiryolunda altyapı yatırımları çok fazla yapılmıyor. Yeni hat yapılamadığı için eski hatlar rehabilite ediliyor. Bu hatlarda 
ise çok ciddi maliyet artışları yaşanıyor  dedi. Pandemi döneminde demiryoluna olan talebin artığını vurgulayan Koçyiğit, bu 
dönemde demiryolunun taşımalar içindeki payının yüzde 4’lerden yüzde ’lere çıktığını aktardı. 
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stanbul Kültür niversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Alçın, 
siyah kuğu  benzetmesi yapılan 

pandeminin diğer krizlerden 
en önemli farkının öngörülemeyen 
bir kriz olması olduğunu söyledi. 
Krizin ekonomide bütün iş yapma 
biçimlerini değiştirdiğini ifade eden 
Alçın, bu dönemde birçok sektörün 
ciddi oranda müşterisini kaybettiğini, 
istihdam konusunda ciddi kayıplar 
yaşandığını ve tedarik zincirinde 
ciddi kopuş ve döngü bozuklukları 
olduğunu belirtti. Bu durumun tedarik 
zincirinde bölgeselleşme hareketlerini 
güçlendirdiğini vurgulayan Alçın, 
küreselleşmenin de rafa kaldırılarak 
ekonominin de böyle şekilleneceğini 
söyledi. Bu kapsamda Transit Atlantik 
Anlaşması’nın gündeme gelebileceğini 
aktaran Alçın, Türkiye’nin buna göre 
pozisyon alması gerektiğini belirtti.  
Geçen 1,5 yılla rağmen belirsizliğin 
devam ettiğini, bunun da şirketleri 
temkinli davranmaya, küçülmeye, 
daralmaya ve kapanmaya doğru 
ittiğini ifade eden Alçın, Başarılı 
sektöler var, çok büyük yara alan 
ve toparlanması 10 yılı aşacak 

söktörler var. Ancak tam anlamıyla 
yeniden bir yapılanma sürecindeyiz  
dedi. Bu dönemde tedarik zincirinde 
yaşanan değişimden dolayı fırsat 
penceresi en çok açılan ülkenin Türkiye 
olduğunu vurgulayan Alçın, sözlerini 
şöyle sürdürdü: Ancak bunun devamı 
kendiliğinden gelecek diye bir garanti 
de yok. 2015 yılından bu yana Endüstri 
4.0 alanında teknolojilere yönelik en 
çok yatırım yapan in. Dolayısıyla in 
bilinen in olmaktan çıkıyor. Türkiye in 
ile bu alanda rekabet edebilir mi  Böyle 
giderse maalesef edemez hale geliriz. 
Diğer yandan Avrupa Yeşil Mutabakatı 
ile belli standartlar getiriliyor. Burada 
konu sadece çevre değil, esas amaç 
ticarette korunaklı bir alan yaratmak. 
Avrupa Konseyi tarafından Mart ayında 
açıklanan metinde sviçre ve Türkiye’nin 
adı zikredildi. Eğer Türkiye ve sviçre 
yeşil mutabakat ve karbonizasyon 
alanında standartlara uygun biçimde 
üretimlerini dönüştürürlerse, AB ile ticaret 
partnerliklerinin güçleneceğine dikkat 
çekildi. Bu olumlu, ancak Türkiye’ye çok 
ciddi ödevler getiriyor. Diğer yandan 
Türkiye’de bu konuda bir farkındalık 
olduğunu düşünmüyorum. Oysa her 

sektörün önüne hedefler konulması 
gerekir. Pandemi dünyayı bir bıçak gibi 
çok farklı yerinden ikiye böldü, Türkiye 
açısından da bu durum söz konusu. 
Türkiye ya üretim ve hizmet sektörlerini 
daha nitelikli hale getirerek içinde olmak 
istediği bölgeler içinde yer alacak ya da 
dışarıya savrulacak.  Yabancı yatırımcı 
konusuna da değinen Alçın, Burada 
ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınız 
önemli. Ekonomik aktörlerin attığınız 
adıma güven duyması gerekiyor. 
Ekonomi beklenti yönetimidir. 
Beklentiler de geleceğe yöneliktir. 
Dolayısıyla bizim geleceğe dönük risk 
algısını azaltacak adımlar atmamız 
gerekiyor. Bunun için de özgürlüklerin 
artırılması, hukuk sisteminin evrensel 
normlara göre revize edilmesi var. 
Türkiye’nin sorunu ekonomik, ancak 
çözümü ekonomik değil. Yoksa kolay 
kolay Türkiye vazgeçilebilir bir ülke 
değil. Yeni duruma göre kamunun da 
özel sektörün de kendini revize etmesi 
gerekiyor. ünkü eski alışkanlıklarla 
yeni dünya yönetilemiyor.  Alçın, 
önümüzdeki süreçte özellikle giyilebilir 
teolojilerin başat sektör olacağının altını 
çizdi. 

FIRSAT PENCERESİ İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ 
-  İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Zirvede moderatörlüğünü 
DIŞYÖNDER Yönetim 

Kurulu Başkanı Dr. 
Hakan Çınar’ın yaptığı 

ilk günün son oturumunda 
İstanbul Kültür 

Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 

Sinan Alçın, Covid-19’un 
ulusal ve uluslararası 
ekonomilere etkisini, 

ekonominin yeni rotasını 
ve gelecek beklentilerini, 

Türkiye’nin önündeki 
fırsatları değerlendirdi. 

D D
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C
.H. Robinson Türkiye Genel 
Müdürü Gökalp Kobe 
Ertuğrul, tedarik zincirinin 
bugünkü ütopyasının 

hammaddenin üretilmesinden, depo 
stoklarına, hatta nihai müşteriye 
teslimatına kadar A’den Z’ye tüm 
süreçlerin izlenebilmesi olduğunu 
söyledi. Daha önceki konuşmalarda 
da belirtildiği gibi müşterilerin 
yüzde 68’inin ürünlerin takip 
edilebilirliğinden memnun olmadığını, 
yüzde 12’sinin biraz memnun 
olduğunu vurgulayan Ertuğrul, 
memnun olanların oranın ise sadece 
yüzde 1  olduğunu aktardı. Ertuğrul, 

Tabi, tedarik zincirinde dijitalleşme 
sadece ürünlerin izlenebilirliğinden 
ibaret değil. rnek vermek gerekirse 
bunun içerisinde Kapıkule’den 
sürücülerin sadece pasaport kontrolü 
için geçmesini sağlamak, her hangi 
bir sevkiyatın içinde 15 bin farklı ürün 
grubunun her an nerede olduğunu 
takip edebilmek, belki de en önemlisi 
çevreyle ilgili yapılacaklar var. Karbon 
emisyonunu her adımda ölçebilmek ve 
takip edebilmek dijitalleşmeyle mümkün 
olacak  dedi. Dünyanın büyük lojistik 
platformu olan C.H.Robinson hakkında 
da bilgi veren Ertuğrul, şirketin yılda 
yaklaşık 20 milyar dolarlık taşımacılık 

faaliyetini yönettiğini, 3 bin kontratlı 
nakliyeci ile çalıştığının söyledi. 
C.H.Robinson’un aynı zamanda 
bir teknoloji firması olduğunu 
vurgulayan Ertuğrul, Ertuğrul, her 
yıl teknolojiye 1 milyar dolar bütçe 
ayırdıklarını ifade etti. Ertuğrul, 
Microsoft’un da global tedarik 

zinciri yönetimi için tercih ettiği 
teknoloji platformu Navisphere 
C.H.Robinson’un kendi yazılımıdır. 
Nihai hedefimiz tüm operasyonların 
‘el değmeden’ yani bilgisayarlara 
dokunulmadan yönetilmesini 
sağlamak ve sadece ‘istisna yönetimi’ 
için ekran başına geçmektir  dedi. 

TEKNOLOJİYE HER YIL 1 MİLYAR $ YATIRIM YAPIYORUZ 
-  C.H. Robinson Türkiye Genel Müdürü

Zirvenin ikinci gününde moderatörlüğünü C.H. Robinson Türkiye Genel Müdürü Gökalp Kobe 
Ertuğrul’un yaptığı ilk oturumda Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. Murat Korçak, Tedarik Zinciri ve Lojistik Danışmanı / TEDAR Yönetim Kurulu Üyesi 
Atilla Yıldıztekin, Omsan Lojistik CFO’su Cem Yaşar Özey, “Dijital Lojistik: Geleceğin 

Lojistiği Ve Tedarik Zinciri Nasıl Şekilleniyor?” konusunu değerlendirdi. 

Y Y E D M

40  www.lojistikhatti.com



n n
n n
n n
6. EKONOMİ ve LOJİSTİK ZİRVESİ

D
ijitalleşmenin firmalara, 
risklere karşı önlem alma, 
müşteri ihtiyaçlarına 
adapte olma, ürün yaşam 

döngüsü koordinasyonunda hızlı 
hareket etme imkanı sağladığını 
belirten Omsan Lojistik C O’su Cem 
Yaşar zey, Teknoloji olmadan 
lojistik olmuyor  dedi. Dünyada 
dijitalleşmeyle ilgili birçok trendin 
bulunduğunu vurgulayan zey, 
yapay zeka ve sürdürülebilirliğin 
bunlar arasında yer aldığını belirtti. 
Lojistiğin her alanında çevreye 
duyarlı sistemlerin kullanılmasının 
iklim krizi ile mücadelede önemli 
olduğunu ifade eden zey, Enerji 
tasarrufunun sağlanması için  
elektrikli araçlardan üretilen en 

düşük emisyonlu rotayı hesaplayan 
Yapay Zeka tabanlı yazılımlara 
kadar çok sayıda teknolojiden 
yararlanılıyor. Bu gelişmeler yakından 
takip ediliyor ve bunlarla ilgili 
çalışmalar yürütülüyor  dedi. Bir 
diğer önemli konunun blockchain 
olduğunu belirten zey, şunları 
aktardı: Burada şifrelenmiş işlem 
takibiyle, güvenli bir veri saklama 
yapısı oluşturuluyor. Bu sayede 
lojistik firmaları  ürün, depolama 
ve rota kayıtlarını tek bir yerde 
saklıyor, akıllı sözleşmeler yapıyor, 
şe af olarak paylaşıyor. Müşteriler 
herhangi bir işlemin uzaktan takibini 
yapıyor, tüm aşamaları ile anlık 
olarak izliyor.  zey, bu süreçte 
depo robotiği ve giyilebilir cihazların 

da öne çıktığını ifade etti. Ayrıca 
gelecekte otonom araçlarla uzun 
mesafe taşımalarda güvenliğin ve 
verimliliğin artırılacağını vurgulayan 

zey, yapılan araştırmalara göre, 
otonom tır filolarında 5 ile 10 arası 
yakıt tasarrufu sağlandığını ifade 
etti. zey, Karayolunda  otonom 
araçlar, Akıllı Taşıma Sistemleri 

TS  dijital yük komisyonculuğu 
hizmetleri, denizyolunda  otonom 
gemiler, online rezervasyon ve online 
kargo yönetimi, rota optimizasyonu, 
demiyolunda  otonom trenler, 
sinyalizasyon ve trafik yönetimi, 
dijital tren kontrolü, e-bilet, 
havayolunda  e-freight ve E-A B 
uygulamaları yaygın kullanılacak 
uygulamalar olarak gözüküyor  dedi. 

TEKNOLOJİ OLMADAN LOJİSTİK OLMUYOR
-  Omsan Lojistik CFO’su

U
laştırma Hizmetleri 
Düzenleme Genel 
Müdür Yardımcısı Dr. 
Murat Korçak, devlette 

dijitalleşme çalışmaları, karayolu 
sınır geçiş problemleri, yeşil lojistik 
ve AB emisyon vergisi gibi birçok 
konu hakkında değerlendirmelerde 
bulundu. Genel Müdürlük olarak 
dijitalleşme alanında önemli 
çalışmalar yürüttüklerini ifade 
eden Korçak, bu kapsamda sürücü 
vizesi ön başvuru işlemlerinin 
de içinde yer aldığı 122 adet 
hizmeti e-devlete taşıdıklarını, 
ayrıca yapılan tüm işlemlerin 
tüm adımlarının -Net sistemi 
üzerinden doğrulandığını, birçok 
belgenin sorgulanabildiğini söyledi. 
Yol kenarı denetim istasyonlarında 
bulunan plaka algılaması yapan 
kamera sistemleri ile ağırlık ve 
boyut denetimine giren tüm araçlar 
için uzaktan denetim yapılacağını 
belirten Korçak, pilot uygulaması 
Ankara’da yapılan sistemin, 
diğer 13 bölgeye de yayılacağını 
aktardı. Gündemde olan bir diğer 
projenin de Elektronik Geçiş Belgesi 

e-permit  olduğunu ifade eden Korçak, 
bu proje yetki belgesi takiplerinin kolayca 
yapılabileceğini söyledi. Masalarındaki bir 
diğer konunun ise Kombine Taşımacılık 
Yönetmeliği olduğunu belirten Korçak, 
Bu Yönetmelik ile çevreci lojistik 

faaliyetler yürüten ve kombine yük 
taşımacılığı yapan işletmelere ‘Yeşil 
Lojistik Belgesi’ verilerek, bu işletmelerin 
bazı teşviklerden ve muafiyetlerden 
yararlanmaları sağlanacaktır. 
Yönetmeliğin 2021 yılı dördüncü çeyreği 
içerisinde yayımlanması planlanmaktadır  
ifadelerini kullandı. Emisyon ticareti 
sistemi kapıda  diyen Korçak, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 2021’de ‘ it for 55’ yeşil 
mevzuat paketi yayınlandı. Bu paket 
özellikle karayolu taşımacılığı açısından 
çok önemli. Karayolu taşımacılığına 
emisyon ticaret sistemi getiriliyor. Bir 
de bunların sonucu Sınırda Karbon 
Düzenleme Mekanizması SKDM  diye 
bir mekanizme ortaya kondu. Buna göre, 
seçili sektörler için ithalat fiyatı, eşyanın 
üretimi esnasında ortaya çıkan karbon 
içeriği dikkate alınarak belirlenecek. 
1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek bu 
düzenleme in, Rusya, Hindistan ve 
ABD gibi büyük ekonomilerle birlikte 

Türkiye’nin de AB ile olan dış 
ticaret ilişkisini mutlaka etkileyecek. 
Dijitalleşme alanında en önemli itici 
güçlerden biri olacak. Aynı zamanda 
navlun fiyatlarında artışlara yol açacak 
gibi gözüküyor.  Orta Koridora 
ilişkin de değerlendirmelerde 
bulunan Korçak, Orta Koridorun 
sürdürülebilir olması için ülkeleri 
Türk konseyi çatısı altında kombine 
taşımacılık anlaşması imzalatmaya 
çalışıyoruz. NESCAP ülkeleriyle 
kombine taşımacılık anlaşması 
inisiyatifi oluşturmaya çalıyoruz. Bu 
anlaşmalarla kombine taşımacılık 
yaparak, karayolu taşımacılığındaki 
konulan sınırları aşmaya çalıyoruz. 
Gürcistan’da yapılan Anaklia 
Limanı, Orta Koridora bir alternatif 
oluşturacak. Bu dikkat edilmesi 
gereken bir konu, Türkiye olarak 
altyapıyı güçlendirirsek buna alternatif 
olabiliriz. Yoksa in yükleri bu rota 
üzerinden denizyoluyla taşınacak. 
Gümrük prosedürlerinin iyileştirilmesi 
ve altyapının güçlendirilmesi ile Orta 
Koridorda güçlü bir alternatif haline 
gelmek istiyoruz  diye konuştu.  

TÜRKİYE ORTA KORİDORDA GÜÇLÜ BİR ALTERNATİF HALİNE GELECEK  
-  Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı
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T
edarik Zinciri ve Lojistik 
Danışmanı ve TEDAR Yönetim 
Kurulu yesi Atilla Yıldıztekin, 
oturumda Geleceğin Tedarik 

Zinciri Nasıl Şekilleniyor  başlıklı bir 
sunum yaptı. Günümüzde çok ciddi bir 
rekabetin olduğunu ve lojistikte de bu 
rekabetin yaşandığını söyleyen Atilla 
Yıldıztekin, değişmeyen şirketlerin 
sektörden çekilmek zorunda kalacağının 
altını çizdi. Değişimi yaratan şirketlerin 
işlerini büyüttüğünü kaydeden 
Yıldıztekin, Değişimi sadece izlemek 
yetmiyor. Değişimi uygulamak ve 
yaratmak gerekiyor  dedi. Yıldıztekin, 
uzak gelecekte tedarik zincirinde bizi 
nelerin beklediğini ise şöyle anlattı: 
Planlanmış ve önceden bilinen tüketim 

karşılanmış olacak. Planlı tüketime 
göre üretim yapılacak. Planlı tüketime 

P
anelin açılışını yapan SGS 
TransitNet Genel Müdürü 
Mine Kaya, Türkiye’nin 
jeopolitik konumu, genç 

nüfusu ve Avrupa’ya yakınlığının 
önemli bir avantaj olduğunu 
söyledi. Sahip olduğumuz 

uygun hızlı teslimat olacak. E-ticaretten 
M-Ticarete mobil  geçiş olacak. Büyük 
ölçekli birleştirilmiş sevkiyatlar olacak. 
Minimum çevrim zamanına yönelme 
olacak. Dengelenmiş arz-talep bekliyor 
bizi gelecekte. Ortak şehir içi teslimat ağı 
oluşacak. Semtler bazında stoksuz teslim 
noktaları oluşturulacak. Büyük şehirlerde 
lojistik köyler kurulacak.  Konuşmasında 
Tedarik Zinciri 4.0’ın getirdiklerine de 
değinen Yıldıztekin, Tedarik zinciri 4.0 ile 
birlikte dijitalleşme, oT, uydu teknolojileri 
ile zinciri oluşturuyor. Zincir boyunca 
nesnelerin, sistemlerin, süreçlerin etkileşimi 
ile oluşturulan ortak tedarik zinciri bulut, 
müşteri seçimleri, nakliye süreci, üretim 
detayları, stok durumu, tedarikçi teslimat 
süreci zincir aktörleri ile eş zamanlı 
paylaşılıyor. Bu bilgilere göre, doğru ve 
etkin karar alınabiliyor. Tüketiciye ürün 

bu avantajları çok iyi kullanmak 
zorundayız  diyen Kaya, sözlerini şöyle 
sürdürdü: Yıllardır Türkiye’nin lojistik 
üs olması gerektiğini söylüyoruz. Ancak 
bu konuda bir planlama eksiğimiz var. 
Ne yazık ki, hala Almanya, spanya, 
talya’da bulunan lojistik köyler gibi 

izlenebilirliği imkanı sunuyor. Tedarik 
zincirinde kayıplar kontrol edilebiliyor. 
şbirlikçi ve yenilikçi anlayış ve akıllı 

iş modelleri sunuyor. Zincirde yatay 
ve dikey işbirlikleri, entegrasyon ve 
şe aflık var  dedi. Tedarik Zinciri 
5.0 bizi bekliyor  diyen Yıldıztekin, 
sözlerini şöyle sürdürdü: Tedarik 
Zinciri 5.0 ile insansız tedarik zinciri 
oluşturulması, yalnızca müşteri 
memnuniyetine değil, aynı zamanda 
verimliliği ve marjları da iyileştirme, 
daha güncel bilgilere dayalı olarak 
tedarik zinciri risklerini ve israfını 
azaltmak, daha stratejik ortaklıklar 
için tedarik zinciri entegrasyonunu 
geliştirmek, üçüncü taraf lojistik 3PL  
operasyonlarını daha önce hiç olmadığı 
kadar otomatikleştirmek ve birbirine 
bağlamak mümkün olacak.  

köylere sahip değiliz. zellikle bu 
alandaki çalışmanın tek çatı altına 
toplanması gerekiyor. Yabancı 
yatırımcının Türkiye’ye çekilmesi 
gerekiyor. Ayrıca bu sektörün 
dijitalleşmeye çok fazla önem 
vermesi gerekiyor.

E-TİCARETTEN M-TİCARETE GEÇİŞ OLACAK
-  Tedarik Zinciri ve Lojistik Danışmanı & TEDAR Yönetim Kurulu Üyesi

DOĞRU PLANLAMAYLA LOJİSTİK ÜS OLABİLİRİZ
-  SGS TransitNet Genel Müdürü

SGS Transitnet Genel 
Müdürü Mine Kaya’nın 
moderatörlüğünü yaptığı 
oturumda Ulaştırma 
Hizmetleri Düzenleme Genel 
Müdürü Murat Baştor, Horoz 
Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner Horoz ve 
UND İcra Kurulu Başkanı 
Alper Özel; yeni ekonomi 
oluşurken lojistik sektörünün 
nasıl konumlanması 
gerektiğini ve atılması gereken 
adımları değerlendirdi. 

Mine Kaya M
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U
laştırma Hizmetleri 
Düzenleme Genel 
Müdürü Murat 
Baştor, konuşmasında 

taşıma modlarında yaşanan 
gelişmeleri, pandemi döneminde 
hangi krizlerin nasıl fırsata 
dönüştürülmeye çalışıldığını 
ve kamu adına hangi adımların 
atıldığını değerlendirdi. Dünya 
ticaretinde 2020 yılında 12 milyar 
ton yükün taşındığını belirten 
Baştor, 250 yılında bu rakamın 95 
milyar tona ulaşmasının tahmin 
edildiğini söyledi. Türkiye’den 
0’ten fazla ülkeye taşıma 

yapıldığının bilgisin veren Baştor, 
Geçiş belgeleri kısıtına rağmen 

karayolu ile ihracatımızı her yıl 
arttırıyoruz. 2021 yılının ilk  
aylık döneminde, uluslararası 
karayolu taşımalarında 20 artış 
sağladık. Bu bize, Türkiye’nin 
bulunduğu coğrafya ve üretim 
yapısıyla avantajlı bir konumda 
olduğunu gösteriyor. Son 1,5 
yıllık süreçte Bakanlığımızdan 
yetki belgesi alan firma sayısı 

22, taşıt sayısı ise 13 arttı. 
Demiryoluyla taşınan yük 
miktarında son 18 yılda yüzde 
100, son 5 yılda ise yüzde 28 artış 
yaşandı. Amacımız bunu daha 
da artırmak. Limanlarımızda 
işlem gören yük miktarlarında 
artış yaşandı. 2020 yılında 
limanlarımızda elleçlenen yük 
miktarı 496 milyon 642 bin 
ton olarak gerçekleşti. Yeni 
yapılan limanlarla önümüzdeki 
süreçte bu rakamların daha 
da artacağını öngörüyoruz  
dedi. Genel Müdürlük olarak 
lojistik sektörünün önünü 
açmak için önemli adımlar 

attıklarını vurgulayan Murat Baştor, 
şunları aktardı: Dijitalleşme 
lojistik sektörü için büyük önem 
arzediyor. Bu kapsamda Bakanlık 
olarak uluslararası karayolu 
taşımacılığında tüm belge 
başvurularının e-Devlet üzerinden 
yapılmasını, yolcu ve yük 
taşımacılığının -ETDS üzerinden 
sürekli takip edilmesini, -Net 
üzerinden uzaktan denetimlerin 
yapılmasını, sınır geçişlerinde 
e-permit sistemiyle etkinliğin 
arttırılmasını amaçlıyoruz. 
Tüm kamu kurumları içinde 
e-Devleti en fazla kullanan Genel 
Müdürlüklerden bir tanesiyiz. 
E-Devlet üzerinden verdiğimiz 
180 hizmetimiz var. Geçtiğimiz 
aylarda elektrikli e-skuter ile ilgili 
bir yönetmelik çıkardık. Elektrikli 
scooter’lı postacılar 1,5 ayda  
19  bin dağıtım gerçekleştirdi. 
Yakın gelecekte elektrikli kent 
içi lojistikte elektrikli ve mikro 
mobilite araçlarını göreceğiz. Bu 
araçların daha etkin kullanılması 
için mevzuat alanında gerekli 
altyapıyı hazırlıyoruz. Karayolu 
Taşıma Yönetmeliği’nde elektrikli 
araçların teşvik edilmesi için 
bir takım düzenlemeler yaptık. 
Bu kapsamda elektrikli çekici, 
kamyon, otobüs, minibüs, 
otomobil, motosiklet veya moped 
cinsi taşıtların da kullanımına 
imkan sağladık. Elektrikli 
taşıtlarla sektöre giriş yapacaklar 
için, sektöre giriş şartlarını 
kolaylaştırdık. luslararası 
Kombine Yük Taşımacılığı 
anlaşmaları imzalıyoruz. Bugüne 
kadar, Azerbaycan, Türkmenistan, 
Gürcistan, krayna, zbekistan, 
Belarus, Kazakistan ve Moldova 

ile bu anlaşmalar imzalandı. Diğer 
ülkeler ile süreç devam etmekte. 
Amacımız, yol geçiş ücretinden 
muafiyet, Ro-La trenleri ile sınır 
geçişlerinde kolaylık sağlamak 
ve kombine taşımacılığı teşvik 
etmek. Pandemi döneminde 
özellikle geçiş belgeleri sayılarında 
ciddi sıkıntılar yaşandı. Sınır 
geçiş belgeleri temini için büyük 
çaba harcıyoruz. Türkiye Lojistik 
Master Planı’nı güncelleyerek 

laşım Ana Planı haline getirdik. 
Lojistik Merkezler konusunda 
yönetmelik taslağı hazırladık. 
Pandemi döneminde karayolunda 
sorunlar yaşanırken, demiryolu 
taşımacılığı sekteye uğramadı ve 
bu alanda ciddi artışlar yaşandı. 
Bu da bize, taşıma modlarını 
zenginleştirmemiz gerektiğini 
göstermiş oldu. Demiryolunda 
işletmelerin adil ve sürdürülebilir 
bir rekabet ortamında hizmet 
verebilmesi için AB Müktesebatı’na 
uygun mevzuat çalışmaları 
yapıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars Hattı 
ve Marmaray üzerinden in’den 
Avrupa’ya blok tren taşımacılığında 
önemli taşımalar gerçekleştirdik. 
2021 yılında bu hatta 200 blok 
tren işletmeyi hedefliyoruz. 
Ancak ülke olarak bu ticaretten 
daha fazla pay almak istiyoruz.  
Gelecekte atacakları adımlara da 
değinen Baştor, dijitalleşmeye, 
intermodal taşımacılığa ve 
alternatif taşıma modlarına öncelik 
vereceklerini, lojistik merkezleri 
etkinleştireceklerini söyledi. 
Baştor ayrıca, Orta Koridoru 
etkinleştirmek için çalışma 
yürüttüklerinin altını çizdi. 

ATTIĞIMIZ ADIMLARLA LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÖNÜNÜ AÇTIK
-  Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü
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ND cra Kurulu Başkanı Alper zel, pandemi ile birlikte sınır kapılarının kapanmaya başlandığını, dolayısıyla taşımacıların 
krizlerle boğuştuğunu aktararak, yaşanan sorunları tek tek sıraladı. ND’nin kamu kuruluşlarıyla örnek bir çalışma gösterdiğini 
ifade eden zel, bu sayede pandemi sürecini başarıyla yönettiklerini söyledi. Genç ND projesiyle yeni neslin eğitimine ve 
gelişimine katkı verdiklerini aktaran zel, ilk mezunlarını verdiklerini, 1200 kişiye ulaştıklarını aktardı. 
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H
oroz Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Taner 
Horoz, Türkiye’nin hem 
ulusal hem de global 

alanda bu süreçte yaşadığı krizler 
düşünüldüğünde ihracattan başka 
bir çıkar yolu olmadığını vurguladı. 
hracatta çok önemli gelişmeler 

yaşandığını, Cumhuriyet tarihinin 
en yüksek rakamlarına ulaşıldığını 
aktaran Horoz, Ama çok büyük 
dış ticaret açığı yaşıyoruz. Bu 
da ekonomiyi olumsuz etkiyor. 
hracata odaklandığımızda neler 

yapmalıyız  zellikle lojistik 
merkezleriyle ilgili atılan adımlar 
yeterli değil. Bu noktada lojistik 
merkezlerinin Organize Sanayi 
Bölgeleri ile eşgüdüm içinde olması 
gerekir. Türkiye’de ihracatını en 
hızlı geliştiren sektör otomotiv. 
Otomotiv sektörü üretimde belli 

bir bölgede öbeklendiği için lojistik 
tarafında bunun maliyetlerin 
ucuzlaması, konsolidasyon imkanları, 
tam zamanında teslimat gibi 
avantajları yaşıyoruz. Diğer taraftan 
tekstil sektörüne baktığımızda üretim 
ve ihracatta çok dağınık bir yapı var. 
Hızlı modada in, Hindistan ile 
rekabet etmeyi hedefliyoruz. rün 
Türkiye içerisinde üretilip AB’ye 
götürülecek. Ancak bu ürünler 
Türkiye içinde beş-altı kez dolaşıyor. 
Bir ürünü stanbul’dan Diyarbakır’a 
göndermek Münih’ten daha uzak. Bu 
transit süre ve maliyetleri arttırıyor. 
Bu noktada üretim ve lojistiğin 
aynı bölgede konuşlandırılması 
gerekiyor. Okul, gümrük, banka gibi 
birçok alanın da buna göre organize 
olması lazım. Türkiye’de 2 bin 400 
tane Organize Sanayi Bölgesi var. 
Ancak bunların lojistik açısından 

organize olduğunu söylemek 
güç. Hatta OSB’ler içinde lojistik 
tesisi kurulması yasak. Bu yasağın 
kaldırılmasına yönelik taleplerimizi 
yıllardır dile getiriyoruz  dedi. 
Diğer taraftan gerek ihracatta 
gerekse de ithalatta Türk 
firmalarının lojistiği üstlenmediğini, 
yabancı ülkelere bıraktığını ifade 
eden Horoz, Sattığımız malı, 
kendi sektörümüzü büyütmekte 
kullanamıyoruz. lla Türk şirketine 
taşıtılsın demiyoruz. Ancak ithalatçı 
ve ihracatçı firmalarımızın lojistik 
kontrolünü ellerine geçirmeleri 
çok önemli. Bu noktada kamu 
belli teşvikler ve yönlendirmeler 
içerisine girebilir  diye konuştu. 
E-ticaretteki yükselişe de değinen 
Horoz, özellikle mikro ihracata 
yönelik özel teşvikler getirilmesi 
gerektiğini sözlerine ekledi. 

LOJİSTİK MERKEZLERİ İLE OSB’LER EŞGÜDÜM İÇERİSİNDE OLMALI 
-  Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı
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D

K
eyLine Kurucu Ortağı 
Dr. Kayıhan . Turan, 
Covid-19’un daha 
önce karşılaşılmayan 

ve tecrübe edilmeyen bir salgın 
olduğunu, dünya ticaretinde arz 
ve talep dengesinin benzersiz bir 
şekilde bozulduğunu, iş akış ve 
iş yapış şekillerinin değiştiğini 
söyledi. Dünyada denizyolunun 
toplam taşımacılık içindeki payının 
yüzde 80’nin üzerinde olduğunu 
ve bu taşımaların yüzde 1 ’sinin de 
konteyner ile yapıldığını aktaran 
Turan, Bu dönemde konteyner 
taşımacılığı tarihinde görülmeyen 
arz talep dengesindeki bozulmanın 
etkisi önemli sonuçlar doğurdu. 
Arzın kısıtlı olması sonucu 
konteyner fiyatları 6-  kat arttı. 

Hala bu düzenini koruyor. Beklentiler bu 
durumun 2023 hatta 2024’e kadar devam 
edeceği yönünde. ünkü yeni gemi 
siparişlerinin teslim tarihleri bu yıllara 
denk geliyor  dedi. Denizcilik Genel 
Müdürlüğü’nün yayınladığı istatistiklere 
bakıldığında koronavirüs salgını 
ülkemizde denizyolu taşımacılığını hiç 
etkilememiş gibi gözüküyor  diyen 
Turan, konuya ilişkin şu istatistikleri 
paylaştı: Limanlarımızda elleçlenen yük 
miktarı ton bazlı olarak baktığımızda 
2018-2019 rakamları için yüzde 5.2, 
2019-2020 dönemi için yüzde 2.6, 
2021 yılının ilk  aylık döneminde ise 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
5.2  artmış durumda. Konteyner 
taşımalarında da aynı artış söz konusu. 
2018-2019 rakamları için yüzde 6.9, 
2019-2020 dönemi için aynı seviyelerde 

kalmış yüzde 0.3, 2021 yılının ilk 
 aylık döneminde ise geçen yılın 

aynı dönemine göre yüzde 12 artmış 
durumda. Ro-Ro taşımacılığında 
2018-2019 rakamları karşılaştığımızda 
yüzde 2.3, 2019-2020 yılı için yüzde 
23.6 üzerinden bir artış var. Yine son üç 
yılın rakamlarını karşılaştığımızda hem 
tonaj hem de konteyner taşımalarında 
bir artış var. Tonajda 2018-2019 için 
yüzde 19, 2019-2020 döneminde 
yüzde 5.5, 2020-2021 yılının ilk yedi 
ayı karşılaştırıldığında yüzde 13.98 
bir artış var. TE  bazında ise 2018-
2019 için yüzde 10.44, 2019-2020 için 
yüzde 0.5, 2020-2021 yılının ilk yedi ayı 
karşılaştırıldığında ise yüzde 8’lik bir 
artış var.  Turan ayrıca bu dönemde 
lojistik sektörünün ülkenin istihdamına 
katma değer yarattığını vurguladı. 

PANDEMİ TÜRKİYE DENİZYOLU TAŞIMACILIĞINA UĞRAMADI 
-   KeyLine Kurucu Ortağı

Moderatörlüğünü KeyLine Kurucu Ortağı Dr. Kayıhan Ö. Turan’ın yaptığı “Covid-19 
denizyolu taşımacılığını nasıl etkiledi? Navlun ve konteyner sorununun sektöre etkileri neler? 

Lojistik önemini artıran Türkiye, denizyolu taşımacılığında hangi politikaları gündemine 
almalı?” oturumunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, 

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Kemal Bozkurt, Arkas Liman ve Terminal 
Hizmetleri Grup Başkan Yardımcısı Alp Çapa konuşmacı olarak yer aldı. 
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D
enizcilik Genel Müdürü 

nal Baylan, yaşanan 
artışı doğrulayarak, 
Pandemi 

döneminde dünyada konyener 
taşımacılığında bir azalış varken, 
biz de çok az olsa da artış yaşandı. 
Genel limanlarda elleçlenen 
toplam yük miktarı 500 milyon 
tona yaklaştı. Bunda ilgili 
bakanlıkların, ilgili kuruluşların 
ve paydaşların yaptığı çalışmalar 
ve düzenlemeler etkili oldu. 
Limanların çok büyük bir bölümü 
özel sektöre ait. zel sektörün 
dinamizmi pratikliğiyle beraber 
çok hızlı bir şekilde problemler 
karşısında aksiyon alındı. Biz de 
onların işlerini kolaylaştırmak 
için regülasyonlarda düzenleme 
yaptık. 2021 yılında durum daha 
da iyi olacak  dedi. Konteyner 
alanında sıkıntının devam edeceği 
yönünde görüş bildiren Baylan, 

ünkü ciddi bir navlun artışı 
var. Şangay’dan Rotterdam’a 
giden bir konteynerin maliyeti 
geçen yıla göre 4,5 kat artmış, 
geçen yıl 2 bin dolar olan navlun 
fiyatları 8 bin 400 dolar civarına 
yükselmiş durumda. Dünyadaki 
8 ana hattaki navlun fiyatlarında 
ise geçen yıla göre üç kat artış 
var. Pandemi döneminde in ve 
ABD hızlı bir şekilde kapandı. 
Ancak pandeminin etkileri 
bitmeye başladığında in hızlı bir 
şekilde açıldı ve tüm konteyner 
gemilerini kendi ülkesine 

pozisyonlandırmaya başladı. 
Bu gemilerle 3-4 aylık kontratlar 
yapıldı. Bu durum karşısında 
konteyner krizi yaşanmaya başladı. 
Diğer yandan dünyada konteyner 
taşımacılığında tekel bir oluşum 
var. Birkaç firma tüm piyasayı 
regüle ediyor. Ayrıca firmalar 
belli hatlarda ortak taşımalar 
yapıyor. Kısa vadede bu sorunun 
çözüleceğini sanmıyorum  
diye konuştu. luslararası 
taşımalarda ticaretin yüzde 
89’unun denizyoluyla yapıldığını, 
ancak kısa mesafeli taşımalarda 
karayolunun dominant olduğunu 
vurgulayan Baylan, Navlun 
maliyetlerinin azalması, kısa 
mesafeli denizyolu taşımacılığının 
her alanda teşvik edilmesinden 
geçiyor. Yeni Ro-Ro hattı açan ve 
kısa mesafede karayolu araçlarını 
taşıyan kuruluşlara yönelik 
teşvik getireceğiz. Ayrıca deniz 
ve demiryolu bağlantılı kombine 
taşımacılığın navlun fiyatlarında 
ciddi cazibe yaratacağını 
düşünüyor ve sektöre bu konuda 
tüm gücümüzle destek olmaya 
çalışıyoruz. Bundan sonraki 
yatırlılarımız kombine taşımacılığın 
geliştirilmesi kapsamında 
öncelikli demiryolu odaklı olacak. 
Köseköy-Gebze hattında hızlı trene 
paralel bir kargoline yapıyoruz. 
Limanlara demiryolu bağlantısıyla 
multimodal taşımacılığı 
destekleyen çözümler üreteceğiz  
açıklamalarında bulundu. 

Hayata geçirmeyi planladık-
ları diğer projeler hakkında da 
bilgi veren Baylan, şunları aktardı: 
Büyük bir deniz ticaret filomuz 

var. Son yirmi yılda gemi filomuz 
3,5 kat büyüdü. Türk sahipli de-
niz ticareti filosu 2021 itibariyle 
28,9 milyon D T büyüklüğe 
ulaşmış durumda. Türk deniz 
ticaret filosunu geliştirmek üzere 
koster filosunu yenileme kapsa-
mında bir teşvik mekanizması 
oluşturduk, bunu geliştirmeye 
devam edeceğiz. Dijitalleşmeyle 
birlikte deniz ticaretimize yönelik 
iş ve işlemlerin birçoğunu elektro-
nik ortama taşıdık. Gemi adımları 
istihdamında çok ciddi artış var, 
buna yönelik olarak çalışmalar 
yürütüyoruz. Dünyanın en büyük 
100 konteyner limanı içinde üç 
limanımız var, bunun sayısının 
artacağını düşünüyoruz. Liman-
larda kapasite sorunumuz yok. 
Her yerde eşit hizmete ulaşılması, 
istihdamın oluşması için öbeklen-
meyi dağıtmak istiyoruz, bununla 
ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 
Yeni liman projelerinin yanı sıra 
mevcut limanların büyütülmesine 
yönelik çalışmalar gerçekleştiriyo-
ruz. ‘Yeşil Enerji’, ‘Yeşil Limanlar’ 
konusunda teşvik mekanizmaları 
oluşturuyoruz. Dünya çok hızlı 
değişiyor, denizcilikte geleneksel 
ticaret anlayışıyla bu değişimi 
yakalamamız çok zor. Rekabet 
edecek bir mekanizmaya dönme-
miz lazım.  

KISA MESAFELİ DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI TEŞVİK EDİLECEK 
-  Denizcilik Genel Müdürü
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D
DS Akdeniz ş Birimi 

Başkan Yardımcısı 
Kemal Bozkurt, şirket 
olarak bu dönemde 

gemileri karantina altına alarak 
durmadıklarını, Türk ihracatçısının 
ve lojistikçisinin ihtiyacı neyse, 
bu kapasiteyi devamlı olarak 
sağladıklarını söyledi. D DS’nin 
Türkiye’den alınan yükü Avrupa’daki 
en yakın noktaya kadar götüren 
bir intermodal altyapısına sahip 
bir şirket olduğunu vurgulayan 
Bozkurt, pandemi sürecinin bu 
modelin sürdürülebilir olduğunu 
kanıtladığını söyledi. Navlun 
fiyatlarının Ro-Ro taşımalarına 

A
rkas Liman ve Terminal 
Hizmetleri Grup Başkan 
Yardımcısı Alp apa, 
Türkiye limancılık 

sektörünün bu dönemden 
etkilenmeden yükünü artırdığını 
söyledi. Ancak globalde özellikle 
liman tedariğinde ciddi sıkıntılar 
yaşandığını ifade eden apa, in 
kapanırken, Türkiye ise Avrupa’ya 
yönelik tedarikçi pozisyonu aldığında 
üretimimiz ve ihracatımız çok 

etkilerini de değerlendiren Bozkurt, 
Müşterilerimize ileriye yönelik işlerini 

planlamada rahatlık sağlamak adına 
sene başında bir tarife açıklıyoruz. Bu 
tarifeyi sene içinde değiştirmeyiz. Bu 
kapsamda pandemi döneminde de bir fiyat 
değişikliği yapmadık  dedi. Bu dönemde 
konteyner ve s ap body taşımalarında 
artış yaşandığını ifade eden Bozkurt, 2022 
projeksiyonlarına bakıldığında bu alana 
dönük yatırım iştahının yüksek olduğunu 
söyledi. Kemal Bozkurt, denizyolu 
taşımacılığında yapılması gerekenlere 
ilişkin olarak ise, öncelikle risk analizlerinin 
gözden geçirilerek, sürdürülebilir ve 
krizlere karşı dayanıklı taşıma modelleri 
ve politikalar oluşturulması gerektiğinin 

yükseldi. Bu da, hacimlerimizi destekledi. 
Krizin ilk sürecindeki kayıplar kısa 
sürede kapatıldı. Yine globalde liman 
gemi uğrak sayıları ilk çeyrekler olarak 
baktığımızda ciddi oranda azaldı. Ancak 
Türkiye’ye gemiler uğramaya devam 
etti. Sağlık alanında yaşanan krize 
karşı ilgili kurulların gösterdiği yoldan 
giderek yönetim sistemleri kurduk. 

alışanlarımızı takımlara ayırdık. Tam da 
bu dönemde Süveyş Kanalı krizi ortaya 
çıktı. Pandemi öncesinde yüzde 80-85 

altını çizdi. Konteyner krizi ve tedarik 
zincirinde yaşanan sıkıntılar sonrasında 
ürünlerin daha yakın coğrafyalardan 
üretilip, tedarik edilmesi yönünde 
oluşan durumun Türkiye için bir 
avantaj yarattığını vurgulayan Bozkurt, 
bu alana dönük gerekli altyapının 
hazırlanmasının Türkiye’nin önünü 
açacağını vurguladı. Diğer önemli 
konulardan birisinin de dijitalleşme 
olduğunu ifade eden Bozkurt, bu alana 
dönük yatırımların önünü açacak 
politikaların belirlenmesi gerektiğini 
söyledi. Bozkurt, ayrıca çevre 
konusunda da tüm sektörlerin üzerine 
düşeni yapacak şekilde politikalar 
geliştirmesi gerektiğini aktardı. 

vakit uğrak yapan gemi sayısı yüzde 
40’a düştü. Pandemi olmasaydı çok 
daha büyük rakamlar yakalayacaktık. 
Tüm bunlara rağmen kontyener 
tarafında mevcudu koruduk, hatta 
büyüme yaşadık. Sadece Avrupa’nın 
kapanması ve talebin düşmesiyle 
bitmiş araç lojistiğinde düşüş yaşandı. 
Bu dönemde o sorun da çözüldü ve bu 
yıla baktığımızda geçen seneyi geçmiş 
durumdayız  dedi. Navlun artışlarına 
ilişkin de değerlendirmelerde bulunan 

apa, yerli ve milli armatörlerin 
bulunmasının ihracatı destekleyen 
önemli faktörlerden biri olduğunu 
ifade etti. apa, Kamu ve özel 
sektör bu süreci çok iyi yönetti  dedi. 
Denizcilikte büyüyen gemi boylarının 
limancılıkta çok büyük sermaye 
yatırımlarını gerekli kıldığını hatırlatan 

apa, Bu yatırımların geri dönüşü çok 
uzun. Ayrıca sıfır emisyon hedefi var. 
Bunun gerektirdiği yatırımı şu anda 
öngöremiyoruz. Bu noktada işletme 
izinlerinde düzenlemeye gidilmesi, 
yatırımların daha kolay finanse 
edilmesini, altyapı hizmetlerinin daha 
efekttik yapılmasını sağlayacaktır  
dedi. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TAŞIMACILIK ÇÖZÜMLERİNE İHTİYAÇ VAR 
-    DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı

LİMANCILIKTA İŞLETME İZİNLERİNDE DÜZENLEMEYE GİDİLMELİ  
Alp Çapa  -   Arkas Liman ve Terminal Hizmetleri Grup Başkan Yardımcısı
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E
mekli Tümamiral Cem 
Gürdeniz, konuşmasında 
uluslararası ticaret yollarında 
nelerin değiştiğine ilişkin 

değerlendirmelerde bulundu. Bu 
değişiklikleri nüfus artışı, denizlerin 
öneminin artması, jeopolitik 
kırılmalar, pandemi, çevresel endişeler 
ve teknolojik gelişmeler olmak üzere 
beş maddede sıralayan Gürdeniz, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: Asya 
yüzyılı başlıyor. Nüfus artıyor ve orta 
sınıf büyüyor, bu tüketim demek. 
2030’a kadar Asya’da alım gücü 8 kat 
artacak. Dolayısıyla ekonomide arz 
ve talep dengelerinde nüfus endeksli 
değişiklikler olacak. Bunun yarattığı 
kaynak ve pazar savaşları jeopolitik 
kırılmaları etkileyecek. Doğu 
Akdeniz, Güney in Denizi, Arktik 
Okyanusu’nda yaşananların özü 
budur. Büyük tüketim kaynaklarını 
tatmin etmek için devletlerin 
kaynağa ihtiyacı var, bunun savaşı 
veriliyor. Hatta bu dönem üçüncü 
paylaşım dönemi savaşları şeklinde 
değerlendiriliyor. Diğer yandan 21. 
yüzyıl deniz yüzyılı olacak. Tarihte hiç 
olmadığı kadar okyanus ve denizlerin 
önemi artıyor. Doğalgazın yüzde 
50’si, petrolün yüzde 30’u denizden 
çıkıyor. Dünya ticaretinin yüzde 89’u, 
petrolün yüzde 60’ı denizin üstünde 
taşınıyor. 2030’da bugün 12 milyar 
ton denilen taşınan yük miktarı 25 
milyar tona ulaşacak. Bu kapsamda 
denizyoluna bağımlılık artarak devam 
ediyor. Deniz ticaret akslarında en 
önemli değişiklik ise Asya Pasifik 

bölgesine dönülüyor olması. ünkü 1  
trilyon dolarlık malın sadece 5 trilyon 
doları Güney in Denizi’nden geçiyor. 

zellikle de intermodal modele imkan 
sağladığı için konteyner taşımacılığında 
artış sürüyor. Son 25 yılda dünya 
konteyner filosunun 8 kat büyüdüğünü 
görüyoruz. Konteyner taşımacılığı 
uzun bir süre ulaştırmanın akyuvarı 
olmaya devam edecek. Hegemonyanın 
el değiştirmesi ve jeopolitik kırılmalara 
gelecek olursak, ABD okyanuslardaki 
gücünü kaybederken, in güçleniyor. 
Gelişen teknolojiyle birlikte olası bir savaş 
durumunda ABD artık, in ve Rusya 
gibi ülkelerin deniz sahasına giremez, bu 
dönem bitti. Bunun etkisiyle kırılmalar 
başlıyor. Hegemonya geçmişteki gibi 
yine denizde el değiştiriyor ancak 
karasal odaklı olarak ise Avrupa ve 
Asya’nın oluşturduğu dünya adası 
denen Avrasya bölgesinin kontrolü 
esas alınacak. Bütün mücadele dünya 
adasını kuşatmaya yönelik. Hegemonya 
el değiştirirken, Türk-Rus, Türk- in 
gibi güç dengelerine, Türkiye’nin kendi 
çıkarlarını koruma politikalarına çok 
dikkat edilmesi gerekiyor… Pandeminin 
jeopolitiği nasıl etkilediğine bakacak 
olursak, Covid-19 tüm ülkelerin yalnız 
olduğunu gösterdi. 2008-2012 ekonomik 
krizlerinden sonra kurulan sisteme ‘kral 
çıplak’ dedirtti. Küreselleşmeye büyük 
bir darbe vurdu, bölgeselleşme ön plana 
çıkmaya başladı. Lojistik sektörünün 
büyümesine neden oldu. Son olarak 
iklim değişikliği ve çevresel etkilere 
gelecek olursak, daha önce saydığım 
bu dört maddeyi etkileyecek tek faktör 

bu. evreyi kaybedersek her şeyi 
kaybederiz. Bu kapsamda karbon 
salınımına yönelik ciddi tedbirler 
getiriliyor. Alınan tedbirler en fazla 
denizyolu taşımacılığını etkileyecek. 
Denizyolu filolarında LNC’ye 
geçiliyor. Türkiye bu noktada ne 
yazık ki, geriden gidiyor. Teknolojik 
gelişmeler denizyolu taşımacılığı 
ve lojistiği ciddi oranda etkileyecek. 
nsansız taşımacılık artacak.  Lojistik 

üs olmanın Türkiye için biçilmiş 
bir kaftan olduğunu vurgulayan 
Gürdeniz, bunun farkında 
olunduğunu ve ulaştırma sektörüne 
ciddi yatırımlar yapıldığını belirtti. 
Ancak bazı alanlarda yeni adımlara 
ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan 
Gürdeniz, ç ulaştırmada 
denizyolu taşımacılığında çok 
gerideyiz. Karayoluna bu kadar 
bağımlılık sürdürülebilir değil. 
Kabotaj taşımacılığının yüzde 4 
olan payını artırmamız gerekiyor. 

luslararası taşımalarda denizyolu 
taşımacılığının payı yüzde 89‘larda 
bu çok iyi. Ancak bunun sadece 
yüzde 19’u Türk sahipli gemilerle 
yapılıyor. Bunun artırılması 
gerekiyor. Lojistik sektörünün 
kendine yeni vizyonlar çizmesi 
gerekir. Denizden çok uzaklaştık, 
denize yeniden dönmemiz lazım. 
Bugün savunma sanayi neyse lojistik 
sektörü de odur. Lojistik içinde 
denizyolunun payının, denizyolu-
demiryolu entegrasyon oranının, 
demiryoluna entegre liman sayısının 
artırılması gerekir  dedi.  

BÜYÜME DENİZDEN GELECEK 
-  Emekli Tümamiral

Zirvenin son 
oturumunda Emekli 
Tümamiral Cem 
Gürdeniz, “Uluslararası 
Ticaret Yolları Yeniden 
Şekillenirken Türkiye’nin 
Önündeki Fırsatlar” 
konulu özel bir sunum 
gerçekleştirdi. 

Cem Gürdeniz
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Batu International Logistics İş Geliştirme Direktörü Tarık Cansız’ın moderatörlüğünü yaptığı 
Tehlikeli ve Kimyevi Maddeler Lojistiği ve ADR oturumunda Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel 
Müdürlüğü Tehlikeli Yük Taşımacılığı Daire Başkanı Bülent Eyyüpoğlu, Petrol Ofisi Lojistik Müdürü 
Mert Çelik,  TÜPRAŞ Lojistik ve Optimizasyon Müdürü Onur Önyılmaz konuşmacı olarak yer aldı. 

U
laştırma Hizmetleri 
Düzenleme Genel 
Müdürlüğü Tehlikeli Yük 
Taşımacılığı Daire Başkanı 

Bülent Eyyüpoğlu, Tehlikeli madde 
taşımacılığı alanında son dönemde 
önemli gelişmeler kaydedilmiş ve bu 
alandaki uluslararası sözleşmelere taraf 
olma sürecimiz tamamlanmıştır. Taraf 
olduğumuz bu anlaşmalar kapsamında 
yapılan mevzuat düzenlemeleriyle 
Tehlikeli Madde aaliyet Belgesi ile 
tehlikeli madde taşımacılığında yer 
alan işletmeler kayıt altına alınmış  
yurt içi ve yurt dışı tehlikeli madde 
taşımacılığının, hava, kara, demiryolu 
ve denizyolu ile uluslararası normlara 
uygun şekilde yapılması için gerekli 
yasal altyapı oluşturulmuştur.  
Bu kapsamda Tehlikeli Madde 
Güvenlik Danışmanlığı hizmetini 
kurumsallaştırarak Tehlikeli Madde 
Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları 
yetkilendirilmiş ve uluslararası 
sözleşmeler kapsamında tehlikeli 
maddelerin emniyetli taşınması 

konusunda işletmelere hizmet vermek 
üzere Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanlığı Hakkında Tebliğ 
yayımlanmıştır  dedi. 

Petrol Ofisi Lojistik Müdürü Mert 
elik, Covid-19’un akaryakıt sektörüne 

etkilerini değerlendirdi. Sektörde çok 
zorlu süreçlerin yaşandığını aktaran elik, 
Hızla değişen ve homojen olmayan talep 

artışı, tanker operatörü ve şoför azlığı, 
demiryolunda sıkışıklık ve Türk bayraklı 
gemi havuzundaki darlık bu dönemde 
karşılaştığımız en büyük sorunlar oldu. 
Bunların sonucu olarak maliyetler ve 
stock-out riski artı. Bulunabilirlik sorunu 
ortaya çıktı. zun vadeli bu problemlerin 
devam edeceğini düşünüyorum. Lojistik 
şirketlerinin özellikle şoför sorununa yö-
nelik önlem almaları ve yatırım yapmaları 
gerekiyor. Petrol Ofisi olarak demiryolu 
taşımacılığı ağırlık vermeyi hedeflediği-
miz bir alan. leride bu alana dönük nasıl 
ortaklıklar yapılabilir, nasıl çözümler 
bulunabilir bunun arayışı içindeyiz. Bu 
alanın hızlı büyüyeceğini ve yapılacak çok 
iş olduğunu düşünüyorum  dedi. 

T PRAŞ Lojistik ve Optimizasyon 
Müdürü Onur nyılmaz konuşmasın-
da, Tüpraş rafinelerinin dağıtım ağı ve 
lojistik süreçleri hakkında bilgi verdi. 

nyılmaz, Lojistik operasyonlarımızla 
hedef lokasyonlardaki akaryakıt talep-
lerine zamanında ve en ekonomik şe-
kilde cevap veriyoruz. rün lojistiğinin 
yanı sıra ara ürün taşımaları da gerçek-
leştiriyoruz. Ayrıca son birkaç yıldır da 
müşterilere yönelik kapı teslim ürün 
taşımalarımız var. Taşıdığımız ürün 
miktarı 6,5 milyon ton civarındadır. 
Bunların yaklaşık 5’i denizyoluyla, 

24’ü demiryoluyla ve 1’i ise kara-
yoluyla taşınıyor  dedi. Tüpraş’ın kara 
taşımalarının yüzde 90’dan fazlasının 
demiryoluyla yapıldığının bilgisini 
veren nyılmaz, Tüpraş iştiraklerin-
den Körfez laştırma Türkiye’nin ilk 
özel demiryolu tren işletmecisi. Yılda 
1,6 milyon ton ürün taşıyor. Yatırım-
larına devam eden şirket, Türkiye’de 
demiryolu taşımacılığının yüzde 10’luk 
kısmını tek başına gerçekleştirmeyi 
hedefliyor  diye konuştu. 

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE DEMİRYOLUNA TALEP ARTIYOR 

M

E

O
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Tedarik Zinciri ve Lojistik Danışmanı Seyhan Gülhan’ın moderatörlüğünü yaptığı E-Ticaret 
Lojistiği oturumunda, FLO E-Ticaret ve Uluslararası Lojistik Direktörü Duygu Dökmecier, 

Yemeksepeti / Banabi Tedarik Zinciri ve Lojistik Direktörü Furkan Nebioğlu, Doğtaş / Kelebek 
E-Ticaret Direktörü Önder Bakal konuşmacı olarak yer aldı. 

F
LO’nun 50 milyon çift ayakkabı 
ve 600’den fazla mağazayla 
operasyonlarını yönetmeye 
devam ettiğini belirten LO 

E-Ticaret ve luslararası Lojistik 
Direktörü Duygu Dökmecier, 2023 
yılında Türkiye’den çıkacak 10 global 
markadan biri olmayı ve toplam 
ciromuzun 30’unu e-ticaretten 
sağlamayı, bölgemizde önde gelen çok 
markalı, çok kanallı bir platform olmayı 
hedefliyoruz. Tüm bunlarla birlikte bir 
teknoloji şirketine dönüşme hedefiyle 
önemli yatırımlar ve çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz  dedi. E-ticarette 
müşteri beklentilerinin çok önemli 
olduğuna dikkat çeken Dökmecier, 
Bu noktada teknolojik uygulamalar, 

teslimat ve iade süreçlerinde sunulan 
hizmetler ve sonrasında müşteri 
deneyimi çok önemli. Operasyonel 
yetkinlikler ve müşteri deneyimi bir 
sonraki alışverişin potansiyeli haline 
geliyor. Ama bunun garantisi yok. Bu 
nedenle hem çevik, hem hızlı olmanız 
hem de operasyonlarınızın mükemmel 
derecede çalışması gerekiyor. Bu da, 
geleneksel çalışma şeklini bir tarafa 

bırakarak, yenilikçi ve trend belirleyici 
olmayı gerektiriyor  diye konuştu. 

Yemeksepeti  Banabi Tedarik Zinciri 
ve Lojistik Direktörü urkan Nebioğlu, 
sektörde 16 yıllık tecrübeye sahip olduğu-
nu ve bu dönemde çalıştığı şirketlerden 
örnekler vererek farklı sektörlerin lojistikte 
farklı ihtiyaçları olduğunu vurguladı. 
Yemeksepeti  Banabi için önceliğin ise 
bulunurluk ve hızlı teslimat olduğuna 
dikkat çeken Nebioğlu, Bugün işler o 
kadar evrildi ki, geleneksel modeller fayda 
sağlamıyor. Alternatif ve yeni modelleri 
tüketicilere sunmamız gerekiyor. Bu hızlı 
dönüşüm artarak devam ediyor. ş süreç-
lerinde yaşanan değişimlere baktığımızda 
öngörülebilir tahminleme ön plana çıkıyor. 
Depolama metodları değişiyor. Toplama 
ve paketleme operasyonları insana bağlı 
olmaktan çıkıyor, otomasyon sistemleri 
geliştiriliyor. Teslimat yöntemleri tama-
men değişti, kamyonla gidilen yere artık 
motorla gidiliyor. Bu değişimin özünde 
hız var. Hız için ise, kalifiye iş gücü, uygun 
altyapı, doğru tahminleme ve doğru stok 
yönetimine ihtiyaç var  dedi.  

Doğtaş  Kelebek E-Ticaret Direktörü 
nder Bakal ise şunları aktardı: 2008 

 2010 dünyada ekonomik krizin 
yaşandığı bir dönem. Bu yıllarda 
ülkemizde e-ticaret yeni yeni büyüme 
aşamasındaydı. Türk tüketicisi özel 
alışveriş siteleriyle tanışmıştı. Bu 
siteler kullanıcılar açısından ucuzluk 
algısı oluşturmuştu. Bu büyüme 
2010-2015 yılları arasında devam 
etti, fiyat ve zaman baskısı ortadan 
kalktı. zleyen yıllarda e-ticaret ka-
nalına yatırım yapan markalar kendi 
ticaret sitelerini ve ekiplerini oluş-
turdu. O yıllarda e-ticaret birimleri 
pazarlama, iş geliştirme bazen de T 
departmanlarının altında kendilerine 
bir pozisyon bulmaya çalışıyorlardı, 
hatta e-ticaret birimi değil alternatif 
satış kanalı gibi bir yaklaşım vardı. 
Ama pandemiyle birlikte e-ticaretin 
alternatif bir satış kanalı olmadığını, 
kanalın kendisi olduğu gerçeğini 
görmüş olduk. Bundan sonrasına 
baktığımızda alışkanlıklar değişiyor. 
Her istediğinin, istediği yere ve iste-
diği zamanda getirilmesine yönelik 
bir talep var. Bize düşen görev ope-
rasyonlarımızı buna göre koordine 
edebilmek ve kurgulayabilmek    

E-TİCARET LOJİSTİĞİNDE YENİ MODELLER ARANIYOR 

Seyhan 
Gülhan

D D

Önder Bakal
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Tedarik Zinciri ve Lojistik Danışmanı Seyhan Gülhan’ın moderatörlüğünü yaptığı Tekstil ve 
Hazır Giyim Lojistiği oturumuna LC Waikiki Uluslararası Lojistik Direktörü Osman Evren Şen, 

SBS Tekstil Dış Ticaret ve Lojistik Müdürü Yasin Kayhan konuşmacı olarak katıldı. 

L
C aikiki luslararası Lojistik 
Direktörü Osman Evren Şen, 
şirketin gelecek hedefleri ve 
lojistik operasyonları hakkında 

bilgi verdi. Şen, LC aikiki olarak 
Türkiye dışında 50 ülkede faaliyet 
gösteriyoruz. Bu ülkelerin 21’inde 
pazar lideriyiz. Yılda yaklaşık 10 bin 
sevkiyat yapıyoruz, bunun 5’i tırla, 

21’i deniz ve 4’ü de havayoluyla 
gerçekleşiyor. Bunun içinde toplamda 
200 milyon adet ürünü yurt dışına 
sevk ediyoruz  dedi. LC aikiki’nin 
2023 yılında Avrupa’nın en başarılı 

üç moda perakende markasından biri 
olmak gibi büyük hedefler koyan bir 
şirket olduğunu hatırlatan Şen, bu 
doğrultuda lojistik alanda da dünyada 
en iyi derecede lojistik hizmetler nasıl 
yönetiliyorsa öyle bir yapı oluşturmayı 
hedeflediklerini söyledi. Hızlı ve yalın 
lojistik stratejik hedefimiz  diyen Şen, bu 
doğrultuda gerçekleştirdikleri çalışmalar 
ve yatırımlar hakkında detaylı bilgi 
verdi. 

SBS Tekstil Dış Ticaret ve Lojistik 
Müdürü Yasin Kayhan ise, SBS Tekstil 
3 ülkede yatırım yapan erkek gömlek 

tedarikçisi bir firma. ietnam, 
Bangledeş ve Türkiye’de eş za-
manlı yatırımlarımız var. Lojistik 
ve ürünlerin müşterilere ulaştırıl-
ması operasyonlarını büyük bir 
titizlikle yürütüyoruz. Pandemi 
bazı sektörleri olumlu bazılarını 
ise olumsuz etkiledi. Tekstil sektö-
rü olumsuz etkilenen sektörlerden 
bir oldu. Lakin bundan 10 yıl önce 
teknoloji ve lojistik altyapılarına 
yatırım yapan firmaların ön plana 
çıktıklarını ve hızlı çözümler üret-
tiklerini gözlemledik  dedi. 

TEKSTİLDE LOJİSTİĞE YATIRIM YAPAN KAZANIYOR 

Seyhan Gülhan
O E Yasin Kayhan
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Moderatörlüğünü BDP International Bölge Satış Direktörü (Afrika-Türkiye) Rüşan Güven’in 
yaptığı oturumda TOFAŞ Tedarik Zinciri Geliştirme Müdürü Özgür Doğan, Pimsa Otomotiv 
Kıdemli Lojistik ve Planlama Müdürü Zafer Barış Güngör ve CAVO Otomotiv Planlama ve 

Lojistik Müdürü Kadir Dönmez otomotiv ve yan sanayi lojistiğini değerlendirdi. 

T
O AŞ Tedarik Zinciri 
Geliştirme Müdürü zgür 
Doğan, otomotiv sanayinde 
gelecek projeksiyonlarına 

bakıldığında hem üretim hem de 
lojistik süreçlerini etkileyecek en 
önemli konunun green logistics  
denilen Avrupa Birliği’nin sıfır 
emisyon hedefi olduğunu söyledi. 
Doğan, Bu hedef doğrultusunda 
üreticiden araçlarında emisyon 
yaratmayacak çözümler, lojistikçiden 
ise bu aracın üretimi için gerekli 
olan malzemeleri en az emisyonla 
taşıması istenecek  dedi. ne 
çıkan bir diğer trendin ise otonom 
ve elektrikli araçlar olduğunu 
vurgulayan Doğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: Ancak aşılması 
gereken sorunlar nedeniyle otonom 
araçların önünde daha gidilecek yol 
var. Ama bu trend artarak devam 
ediyor. Lojistik sektörü açısından 
emisyonla mücadelenin yanında 
elektrikli araç üretimi konusu başka 

şeyleri de beraberinde getirecek. 
Otomobil parçaları olarak daha önce 
karşılaşmadığımız yeni parçalarla 
karşılaşıyoruz. Bunların taşınması, 
taşırken uyulması gereken kurallar 
hızlı bir şekilde öğrenilmesi ve adapte 
olunması gereken alanlar. Elektrikli 
araçların tahminen ömrünün 10-15 yıl 
olacağı düşünüldüğünde bir de bu işin 
geri toplama lojistiği olacak ve yeni bir 
oyun alanı daha açılacak.  

Pimsa Otomotiv Kıdemli Lojistik ve 
Planlama Müdürü Zafer Barış Güngör, 
sektörün bu yılı 80-85 milyon adet 
üretimle kapatması beklendiğini,100 
milyon adet üretim hedefinin ise ancak 
2025 yılında yakalanabileceğini söyledi. 
Türkiye’nin otomotiv sektöründe 
dünyada 14. sıradayken lojistikte 
4 . sırada yer aldığına dikkat çeken 
Güngör, Türkiye otomotiv sektörü 
olarak lojistik alanda veri şe aflığı 
ve izlenebilirliğinden, zamanında 
teslimattan memnun değiliz. Bu 
noktada çare Lojistik Master Planı. Bu 

planın bir an önce hayata geçirilmesi 
gerekiyor. Bir diğer nokta, lojistik 
hesap yapma sanatı. Sektörün bu 
sanatı icra etmesi gerekiyor. Bu 
sanatı bana göre en iyi mühendisler 
icra eder. Ancak lojistik sektörü 
mühendis çalıştırmayı tercih etmiyor. 
Sektörde mühendis oranı yüzde 
10 düzeyinde. Bir diğer nokta ise, 
lojistik kadın doğasına en uygun 
sektör. Sektörde kadın istihdamının 
artırılması gerekiyor  dedi. CA O 
Otomotiv Planlama ve Lojistik 
Müdürü Kadir Dönmez, otonom 
araçların taşımacılıkta önemli 
değişiklikler yaratacağını söyledi. 

zellikle yük hazır değildi, lastik 
patladı, trafik kazası vardı, araç 
arıza yaptı gibi gerekçelerle yaşanan 
gecikmelerin önüne geçileceğini 
vurgulayan Dönmez, Birlikte yükün 
akıllı olduğunu düşünürsek risk 
oranı ciddi oranda azaltılacak. Yakın 
gelecekte ciddi gelişmeleri göreceğiz  
dedi. 

OTOMOTİV LOJİSTİĞİNDE YENİ ALANLAR AÇILACAK   

D

D

R
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Moderatörlüğünü Selçuk Görmezoğlu’nun yaptığı Proje & Ağır Yük ve Enerji Lojistiği 
oturumunda AND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Eker, Aydem Enerji 

GES Satınalma ve Lojistik Müdürü Gamze Akgün, TPI Composites Tedarik Zinciri 
Direktörü Fatih Burak Mücahitoğlu konuşmacı olarak yer aldı. 

A
ydem Enerji Güneş Enerjisi 
Sistemleri Satınalma ve Lojistik 
Müdürü Gamze Akgün, 
Covid-19’un lojistik sektörüne 

etkilerini değerlendirdikten sonra enerji 
sektörüne yansımalarını değerlendirdi. 
Güneş paneli üretiminde hammaddenin 
yüzde 90’ının yurt dışından ithal 
edildiğinin bilgisini veren Akgün, 
2021 yılı içinde gerçekleştirdikleri en 
önemli operasyonun yeni kuracakları 
panel üretim hatlarına yönelik 
taşıma olduğunu aktardı. Toplam 40 
konteynere tekabül eden makinaların 
taşımasını 3 farklı yükleme ile break 
bulk olarak Derince Limanı’na 
getirdiklerini aktaran Akgün, Enerji 
sektöründe 10 yıllık tecrübem içinde 
en zor operasyonlardan biriydi. Bu 
operasyon planlanan bütçenin yüzde 
25 daha fazla bir bütçeyle sonuçlandı. 
Teslimat süresinde ise 32 gün sarkma 
yaşandı. Konteyner olarak getirseydik 
yüzde 300’lere kadar çıkan bir taşıma 
bütçesi oluşacaktı. Dünyadan her 
an her türlü krize karşı üretim ve 
planlamalarımızı oluşturmamız 
gerekiyor  dedi. 

TP  Composites Tedarik Zinciri 
Direktörü atih Burak Mücahitoğlu, 
sunumunda yenilenebilir enerji lo-
jistiğine değindi. Dünya genelinde 
yaşanan iklim krizinin üretilen ener-
jinin artık yenilenebilir kaynaklardan 
sağlanması gerektiğini gösterdiğini 
vurgulayan Mücahitoğlu, 2015 yılın-
da dünyadaki enerjinin 24’ü yeni-
lenebilir kaynaklardan sağlanırken, 

6’sı ise konvansiyonel kaynaklar-
dan elde ediliyordu. 2050 yılı için ya-
pılan projeksiyonlarda yenilenebilir 
kaynakların oranının 85’lere yükse-
leceğinden bahsediliyor. Bunun için-
de en büyük payı ise rüzgar ve güneş 
enerjisi alacak  dedi. Bu noktada 
yenilenebilir enerji lojistiğine odak-
lanılması gerektiğinin altını çizen 
Mücahitoğlu, şunları aktardı: Yenile-
nebilir enerji lojistiği gabari dışı, stan-
dart dışı operasyonları kapsıyor ve 
bu alanda ciddi sorunlar yaşanıyor. 
Yaşanan sorunlara bakacak olursak 
öncelikle altyapı sorunları geliyor. 
Bu alana dönük devletle ilişkiler ve 
teşvikler son derece önemli. Lojistik 
firmalarının bu alana dönük altyapı-

larını geliştirmeleri, T entegrasyon 
ve izlenebilirlik alanında adımlar 
atmaları gerekiyor. Lojistik maliyetler 
ve sürdürülebilirlik çok önemli. Son 
olarak bu alana dönük yetişmiş kalifi-
ye işgücüne ihtiyaç var.

AND Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Bülent Eker, Covid -19 
döneminde ağır nakliye hizmeti su-
nan firmaların işini yapmaya devam 
ettiğini ancak özellikle proje lojisti-
ğinde çok ciddi düşüşler yaşandığını 
söyledi. Bu dönemde Macaristan 
Hükümeti tarafından B REG adıyla 
devreye alınan online izin ön kayıt 
sistemi uygulamasından kaynaklı 
ciddi sorunlarla karşılaştıklarını ifa-
de eden Eker, Nakliyecilerimiz bu 
uygulama nedeniyle küçük bir hata 
yapıldığında dahi yaklaşık 3 bin euro 
para cezalarıyla karşılaşıyor. Bu ceza-
larla karşılaşmamak için büyük efor 
serf ettik. Gümrüklerde buna benzer 
dijitalleşme adımları atılıyor. Bunlar 
tabi ki önemli. Bizim de temennimiz 
sınırlarda geçme sürelerinin dijitalleş-
mede olduğu gibi hızlandırılmasıdır  
dedi. 

YENİLENEBİLİR ENERJİ LOJİSTİĞİ YÜKSELİŞE GEÇECEK  

 Bülent Eker

M
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Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Tanyaş’ın yaptığı Soğuk Zincir Lojistiği (Gıda ve 
Sağlık Lojistiği) oturumunda Ak Gıda Süt Alım ve Lojistik Müdürü Ahmet Doyuk, 
MLPCARE Sağlık Grubu Tedarik Zinciri Direktörü Dr. Mustafa Işık, Kervan Gıda 

Lojistik Müdürü Kıvanç Dalgıç konuşmacı olarak yer aldı. 

A
k Gıda Süt Alım ve Lojistik 
Müdürü Ahmet Doyuk, 
çiğ süt lojistiğine ilişkin 
kapsamlı bir sunum yaptı. 

iğ süt lojistiğinin cirosunun 1 milyar 
TL civarında olduğunu aktaran 
Doyuk, sözlerini şöyle sürdürdü: 
Ak Gıda olarak yaklaşık 100 adet 

nakliyeci tedarikçimizle çalışıyoruz. 
Tır, kırkayak ve kamyonlardan 
oluşan 180 araçlık çiğ süt filosunu 
yönetiyoruz. iğ sütün serüveninde 
üreticiden tüketiciye kadar tüm 
basamaklarında izlenebilirliği 
sağlıyoruz. Bunun için gerekli dijital 
geliştirmeler yapılmıştır. Hangi 
pakette hangi bölgenin, süt alım 
merkezinin veya çiftliğin sütünün 
olduğunu izleyebiliyoruz. Bunun 
yanı sıra Türkiye’nin ilk karayolu 
taşıma kapasitesi standartlarına 
uygun yüksek hacimli Tank Projesi 
2019 yılında yoğun bir AR-GE 
saha çalışması projesiyle Ak Gıda 
tarafından gerçekleştirildi.  

MLPCARE Sağlık Grubu Tedarik 

Zinciri Direktörü Dr. Mustafa şık, sağlık 
ve hastane lojistiğine ilişkin kapsamlı 
bir sunum yaptı. şık, şunlara değindi: 
Covid-19 pandemisiyle birlikte hızla-

nan dijital dönüşümün özellikle sağlık 
ve lojistik sektörlerine büyük ivme 
kazandırdığını ve bu sürecin artarak 
devam edeceğini gözlemliyoruz. Peki bu 
durum hastaneler için neden önem arz 
ediyor  ünkü yakın gelecekte doktor-
ların yerini robotların alıp alamayacağı, 
bildiğimiz anlamda hastanelerin yerine 
başka yapıların olacağı bir gündemi 
tartışıyoruz. Covid-19 krizi  satın alma 
birimlerinin stratejisinde değişikliğe yol 
açtı. Kısa vadede maliyet azaltımı ve te-
darikçi araştırma ön plana çıkarken, orta 
vadede geleceğe daha iyi hazırlanmak 
için süreçlerin dijitalleştirilmesi öncelik 
olmuştur.

Kervan Gıda Lojistik Müdürü Kı-
vanç Dalgıç, şirketin lojistik süreçleri 
ve bu alanda gerçekleştirdikleri iyileş-
tirmeler hakkında bilgi verdi. 2021’de 
Akhisar’da kurdukları yeni depo ve 
devreye aldıkları depo yönetim siste-

miyle geleneksel kanallardaki dağıtım 
ağlarını artık kendilerinin yönettiğini 
aktaran Dalgıç, sözlerini şöyle sürdür-
dü: Bu yeni durum, ürünlerimizin 
hızlı bir şekilde lojistiğini ve dağıtımını 
sağladı. Şirketimiz bünyesinde 350 
civarında aracımız var. Yurt içi tesli-
matlarımızı bayilerimiz üzerinden bu 
araçlar aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. 
Gıda sektöründe üreticiden tüketiciye 
kadar oluşan dağıtım kanalının iyi 
tasarlanması çok önemli. Yükleme-
lerde dayanıklı, hafif, hesaplı nakliye 
yöntemi olan Slip Sheet kullanımına 
başladık. Böylelikle paletli yüklemeler-
de 14-25 aralığında miktarsal artış, 
dökme yüklemelerde ise 65’e yakın 
zaman tasarrufu elde ettik. te yandan 
sektörde bazı gereksinimlere de ihtiyaç 
var. Bunları  frigofrik ve double deck 
araç kısıtları, reefer konteyner maliyet-
leri, ürün izlenebilirliğinin sağlanması 
ve entegrasyon, e-ticarette soğuk zincir 
kargo taşımacılığı ve dijital takograf 
düzenlemesinin yarattığı kısıtlar ola-
rak sırayabiliriz.  

GIDA VE SAĞLIK LOJİSTİĞİNDE İZLENEBİLİRLİK ÖN PLANDA 

D M D D M D
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TEDAR Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Günal’ın moderatörlüğünü yaptığı Perakende, FMCG 
ve Dağıtım Lojistiği oturumunda Boyner Büyük Mağazacılık Lojistik Genel Müdür Yardımcısı 
Anıl Haşimoğlu, Mondi Group Tedarik Zinciri ve Lojistik Müdürü Levent Karasaç, Decathlon 

Türkiye Lojistik ve Gümrük Ülke Lideri Emirhan Arslan konuşmacı olarak yer aldı. 

M
ondi Group Tedarik 
Zinciri ve Lojistik Müdürü 
Levent Karasaç, pandemi 
sürecini nasıl yönettikleri ve 

dijitalleşme alanında gerçekleştirdikleri 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. Karasaç 
şunları aktardı: Mondi Group, kağıt 
ambalaj ve kağıt alanında Avrupa’nın 
en büyük şirketlerinden biridir. 
Kovid-19 pandemisine birçok şirket 
gibi biz de hazırlıksız yakalandık. 
Ancak bu krizi çok iyi yöneterek bir 
gün bile fabrikamızı kapatmadık. 
Sevkiyatlarızda tüm operasyonları 
insandan arındırmaya çalıştık. 
Şirket olarak tüm operasyonlarda 
dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. 
Yani kağıdın fabrikamıza geldikten 
kutu olarak müşterimize ulaştığı 
tüm süreçlerde koordinasyonu ve 
izlenebilirliği sağlıyoruz. Şirketimizde 
bölümler arasında otomasyonun 
eksiksiz çalışması için çalışmalarımız 
devam ediyor, ama alınacak daha 
yolumuz var. Siparişin takip edilmesi, 
üretime sevk edilmesi ve üretimden 
nakliye operasyonlarının ayarlanması 
tamamen dijital veri operasyonu 

üzerinden yürütülüyor. Tüm sürecin 
tek bir ekrandan takip edilmesini 
gerçekleştirdiğimizde Lojistik 4.0’a 
ulaşmış olacağız. Şirket olarak bu yolda 
adımlar atıyoruz.      

Decathlon Türkiye Lojistik ve Güm-
rük lke Lideri Emirhan Arslan, pan-
deminin iş yapış şekillerinde değişikliğe 
yol açtığını söyledi. Decathlon’un spor 
ürünleri satan bir perakende firması 
olduğunu aktaran Arslan, Satışını yap-
tığımız ürünlerin yaklaşık 5’ni ithal 
ürünler oluşturuyor. Dolayısıyla dünya 
genelinde 26 farklı lokasyondan ithalat 
yapıyoruz. Bunun yanı sıra çok bilin-
mese de önemli ölçekte üretim gerçek-
leştiriyoruz. Bunun bir bölümünü lokal 
ihtiyaçlarımız için, bir bölümünü ise 
ihracat amaçlı yapıyoruz. thalat operas-
yonlarımızı 4 bin tırla, ihracatımızı ise 3 
bin tırla yürütüyoruz. Pandemi gibi kriz 
dönemleri şirketlerin belirli noktalara 
konsantre olmalarını sağlayabiliyor. Biz 
de şirket olarak bunu yaşadık. E-ticaretin 
bu durumun 1 numaralı çıktısı oldu-
ğunu söyleyebilirim. Decathlon için 
e-ticaret 2-3 yıl öncesine kadar stratejik 
hedeflerden biriyken pandemiyle bir-

likte ana strateji haline geldi. Pandemi 
öncesi satışlarımızda e-ticaretin aldığı 
pay ’ler civarındayken, bu oran gü-
nümüzde 30’lara ulaştı. Bu trendin 
artarak devam etmesini bekliyoruz.        

Boyner Büyük Mağazacılık Lo-
jistik Genel Müdür Yardımcısı Anıl 
Haşimoğlu, pandeminin e-ticaretin 
gelişimini hızlandırdığını söyledi. 
Eve kapandığımız günlerde online 

ticareti olmayan firmaların ve mağa-
zaların nasıl bir dünyayla karşı karşıya 
kaldıklarını görmüş olduk  diyen 
Haşimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
Boyner 2003-2004 yıllarında online 

olarak boyner.com.tr’yi bünyesine kattı 
ve son olarak 2011 yılında Morhibo 
sitesiyle e-ticaretteki faaliyetlerini 
yoğunlaştırdı. Bunu hem şans hem de 
gelecekte çıkacak fırsatların görülmesi 
olarak değerlendirebiliriz. Pandemi sü-
reci tüm mağazalarımıza lojistik depo 
vasfını kazandırmada elimizi kolay-
laştırdı. Bizim için o ine ya da online 
diye bir yaklaşım yok. rneğin bugün 
Bodrum’daki into n mağazamızın 
deposundaki stoku müşterilerimize sa-
tılabilir stok olarak gösterebiliyoruz.   

FMCG

PERAKENDE SEKTÖRÜ DİJİTALLEŞME VE E-TİCARETE YATIRIM YAPIYOR 

L

 Emirhan Arslan
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Asım arlın - olmaz Grup netim 

urulu aşkanı

2-  L  
u ien Arkas - Arkas olding 

netim urulu aşkanı

3-  
urat aştor - A  laştırma 
izmetleri üzenleme Genel 

Müdürü

4-  L  e e
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G
eride bıraktığımız yazı dizilerimizde, lojistiğin 
geleceğini şimdiden ön görmemizi sağlayacak 
gelişmeleri irdelemeye başlamış ancak buna, 
insanlığın karşılaştığı en korkunç salgınlardan 

Covid-19 ve lojistiğimiz serileri ile güncel gelişmeleri takip 
edebilmeniz için bir süre ara vermiştik. Teknolojinin evrimi 
kendi sınırlarını giderek artan bir devinimle zorluyor ve iş 
yapma şekillerini değiştirmeye devam ediyorken bu ay, 
“Geleceğin Lojistiği” yazı dizilerimizde çok sorulan bir alan 
olan yani dijital freight forwarding konusuyla sizleri yoğun 
günlük gündemden biraz olsun dışarı çıkarıp lojistiğin 
geleceğine geri götürmeye karar verdik. Bu yolculuğa 
gönüllü katılmalısınız, çünkü gelecekte sizi yakından 
ilgilendiren olaylar var.

Öncelikle bir hatırlatma yapalım. Lojistiğin geleceğine 
dair kehanetlerde bulunacağımız yazı dizilerimizde, 
birçok gelecek bilimci ve Matrix filmlerinin çıkış romanı 
olan Neuromance’ın yazarı William Gibson tarafından 
kabul gören, benim de çok etkili  bulduğum bir metodu 
uygulayacağız. Gelecek burada fakat asimetrik şekilde 
dağıtılmıştır. 

Dijitalleşme ve freight forwarder kavramları yan yana 
ikinci milenyumun başlarında duyulmaya başlanmıştı. 
Kuruculuğunu yaptığım Apollon da bir grup lojistik 
profesyoneli ve yazılım profesyoneli ile 2005’te bir dijital 
freight forwarder projesi olarak doğdu. Aynı yıl dünyanın 
önde gelen markalarından birinde yöneticilik yapmak üzere 
Apollon ile olan birlikteliğimize bir süre ara verecektik. 

Geride bıraktığımız yıl haber sitelerinde Jeff Bezos’in 
İngiliz dijital nakliye ve tedarik zinciri firmasına yatırım 
yapıyor haberlerinin çıkmasının ardından, Reuters´e haber 
şu şekilde düştü; Amazon.com İcra Kurulu Başkanı Jeff 
Bezos, son yatırımı için dijital nakliye komisyoncusu olan 
İngiliz startup Beacon’u seçti. Beacon, yaptığı açıklamada; 
Bezos ve risk sermayesi şirketi 8VC dahil olmak üzere 
yatırımcılardan A Serisi bağış toplamada 15 milyon doların 
üzerinde para topladığını söyledi. Bezos, web sitesinden 
yaptığı açıklamada, freight forwarding’in trilyon dolarlık bir 
sektör olduğunu ve Beacon’un, ticaret lojistiği ve finansmanı 
kolaylaştırırken ithalatçılar ve ihracatçılar arasında 
rezervasyon acentesi olarak hareket etmeyi amaçladığını 

söyledi. Merkezi Londra’da olan ve 2018’de kurulan 
Beacon’un yatırımcıları arasında, sitesine göre halihazırda 
Uber, Google ve Amazon’dan yöneticiler de bulunuyor. Baş 
teknoloji sorumlusu Pierre Martin, daha önce Amazon’un 
paket ve yük taşıma teknolojisi için yazılım mühendisliği 
başkanıydı.

Şirket ayrıca ithalatçılar için nakit akışı konusuna 
odaklanıyor. 72 saat içinde “nitelikli finansman” sunduğunu 
ve müşterilerine daha fazla esneklik sağladığı açıklamalar 
arasında. Çok sayıda girişime yatırım yapan Bezos’un 
desteği, şirketin lojistik ve ticaret finansmanında küresel 
bir lider olma misyonunda büyük önem taşıyor. Böyle bir 
yatırım dehasının dijital freight forwarder yatırımı ister 
istemez tüm ilgileri bu alana çekiyor. Bezos, Amazon’da 
%12 hisseye sahip. Küresel e-ticaret ve bulut yazılım 
devi, dünyanın en değerli halka açık şirketi unvanı için 
teknoloji hegemonları Apple, Microsoft ve Google’ın ana 
şirketi Alphabet ile düzenli bir rekabet içinde. Geleceğin 
lojistiğinde bakalım dijital freight forwarder yatırımı nerede 
duracak ve bu rekabete neler katacak.

Dijital freight forwarderler en son teknolojik gelişmenin 
kuvvetini şirketinize katarken IT giderlerinizi yarın sabahtan 
itibaren düşürebilmenize olanak sunabilir. Bu sayede 
müşterilerinize gönderilerini izlemelerini ve yönetmelerini 
sağlayan özel bir gönderi takip sistemi sunar. Gönderi 
bildirimleri ve mesajları, özelleştirilebilir, raporlama ve onlara 
yapılan sevkiyata özgü bilgileri içeren müşteri hesaplarını 
ücretsiz hizmete sunabilir.

Standart sürümler hakikaten göz alıcı. Barındırdığı 
özellikler özel nakliye takibi, özelleştirilebilir raporlama, 
gönderi takipleri, bildirimleri ve mesajlaşma. Ayrıca 
gösterge panellerini istediğiniz şekilde oluşturmanıza 
izin veriyor. Çoklu girişler yani tüm takım arkadaşlarınız 
ile sanal ortamda bilgi paylaşımı yine müşteri isteğine 
göre değiştirilebilir özelliklerle hizmetinizde. Dahası 
müşterilerinizin kendilerine yönelik bilgileri içeren 
hesaplara ulaşmaları sadece bir kaç tıklama. Teknolojinin 
kanepelerimizin rahatlığında her şeyi yönetmemize izin 
vermesinden şikayet edemeyiz.  

Sağlıklı günlerde ve lojistiğin parlak dijital geleceğinde 
görüşmek dileğiyle…

CLK World Avrupa Temsilcisi
E-mail:  robert.ates@clkworld.com / Instagram: Robert_ates

STRATEJİLojistikROBERT T. ATEŞ

DİJİTAL FREIGHT 
FORWARDER



Lojistik Gündem
Lojistik ve Tedarik Zinciri 

Profesyoneli

SEYHAN GÜLHAN

L
ojistik faaliyetler, fiziksel taleplerin karşılanmasına 
yönelik hareketler bütünüdür. Fiziksel ihtiyaçları 
gruplandırırsak; kamu, şirketler ve insanlar olarak 
değerlendirebiliriz.

Pandemi, değişen dünyamızda değişim süreçlerini 
hızlandırmıştır. Lojistikte de, değişimlerin dışında kalması 
mümkün olmadığından dolayı hızlı değişimlere ayak 
uydurma çabaları olarak inovatif uygulamaları ve startupları 
son zamanlarda daha çok görmeye başladık. Tedarik 
zincirinde meydana gelen kırılmalarından dolayı daha fazla 
güvenlik stoku tutulması ve bunun yeni lojistik depolar 
ihtiyacını ortaya çıkarması, maliyetlerin daha aşağıya 
indirilerek rekabete uyum sağlama çabası, daha hızlı ve 
hatasız teslimatlarla müşteriyi memnun etme hususları 
önceki dönemlere göre daha çok önem kazanmıştır.

Lojistik operasyonlarını iyi yönetmenin yolu süreçler 
ve yazılımdan geçmektedir. Süreçler ve yazılım sizin 
operasyonlarınızı ölçme ve 
değerlendirmenizi sağlamaktadır. 
Ölçemediğinizi yönetemezsiniz 
olgusu günümüz için de geçerlidir.

Pandemi ile birlikte daha düşük 
maliyetler ve daha hızlı teslimat 
için yapılan çalışmaları şöyle 
sıralayabiliriz:

» Outsource’ye geçilmesi: 
Şirketin mevcut durumundaki 
operasyonlarını geliştirecek 
ve daha verimli hale getirecek 
yatırımların outsource 
maliyetinden yüksek olması 
nedeniyle tercih edilmesi.

» Son Nokta Teslimatı: 
Müşteriye dokunan ve müşteri 
memnuniyetine en çok etki eden 
kısımlardan biri olan son nokta 
teslimatında araç planlama, sipariş 
yönetimi, online izlenebilirlik ve 
interaktif uygulamalar konusunda 

hızlı gelişmelere sektörün ayak uydurması.

» Operasyon içerisinde ve dışında farklı uygulama 
modellerinin devreye alınması.

Yeşil Mutabakat; AB Yeşil Mutabakatı’na göre 2030 
yılına kadar karbon ayak izinin %55 aşağıya çekilmesi 
hedeflenmektedir. Ülkemiz de Ticaret Bakanlığı’nın bu 
konuda hazırladığı eylem planlarını geçtiğimiz günlerde 
açıkladı. Lojistik faaliyetlerinin karbon ayak izine neden 
olması nedeniyle sektörümüzün bu kon da adım atması ve 
geleceğe hazırlanması gerekiyor. Ayrıca meslektaşlarımızın 
iş planlarına yeşil çözümleri alma gerekliliği ortaya 
çıkmıştır. Bu durumu, hem doğaya ve çevreye olan saygı 
hem de ileride muhtemel yasal gerekliliklere hazırlık 
olarak görebiliriz. Doğa ve çevre dostu sürdürülebilir 
uygulamaların daha çok ön plana çıkacağı bir döneme 
giriyoruz. 

Mutlu müşteri memnuniyeti için yeşil lojistik ile kalın…

LOJİSTİKTE DEĞİŞİM ve 
YEŞİL MUTABAKAT



DEMİRYOLU

M
S C ,  1 0  E y l ü l ’ d e n  i t i b a r e n ,  
Trieste, talya ve 
Lud igshafen, Almanya’yı 
bağlayan, demiryolu 

kapasitesini iyileştirmek ve Türkiye 
ile Almanya arasındaki transit süreyi 
ortalama 12 güne düşürmek için yeni, 
direkt demiryolu servisinin başlayacağını 
duyurdu. MSC’nin multimodal 
çözümü, Türkiye’nin Derince, Gemlik, 
stanbul, zmir Aliağa , Mersin ve 

Tekirdağ limanlarından  Almanya’daki 
Lud igshafen sanayi bölgesine, MSC’nin 
Line D ve Adriakia servisleri aracılığıyla, 
karayoluna alternatif, hızlı ve güvenli bir 
rota sağlamayı amaçlıyor. 

MSC Türkiye yetkilileri şu anda 
Türkiye’den Almanya’ya çok büyük 
hacimlerle çalıştıklarını ve mevcut 
demiryolu servislerinde kapasitenin 
sınırlı olduğunu belirterek  Bu hizmet, 
müşterilerimiz için istikrarı artıracak 
ve MSC’nin Almanya’daki intermodal 
yatırımları sayesinde, iki nokta arasında 
hızlı ve güvenli kapıdan kapıya hizmet 
sağlayabileceğiz  dedi. 

Servis  otomobil parçaları, 
kimyasallar, tekstil, ambalaj, gıda, ilaç 
başta olmak üzere, tüm sektörler için 
Türkiye ve Almanya arasındaki transit 

MSC, Türkiye-Almanya hattında 
transit süreyi 12 güne düşürecek

Körfez Ulaştırma, ilk hibrit lokomotifleri teslim aldı

süreleri hızlandırmak için tasarlandı. 
Lud igshafen’in Ren üzerindeki stratejik 
konumu, rankfurt ve Stuttgart’a kolay 
erişim sağlaması ve bir ticaret merkezi 
olarak önemi, onu hem yerel ürün 
dağıtımı hem de daha geniş Kuzey 
Avrupa pazarına erişim için ideal bir 
lokasyon haline getiriyor. Ayrıca Trieste, 
hem Avrupa hem de küresel ticaret 
için Adriyatik’teki önemli bir merkez. 
Bu sayede yeni demiryolu bağlantısı  
ürünlerin tüm Avrupa’ya daha hızlı 
taşınmasına imkan sağlıyor. 

MSC Adriyatik Bölgesi yetkilisi, 

Lud igshafenin, çok önemli bir 
sanayi merkezi ve Türkiye’den gelen 
yükler için her zaman talep gören bir 
bölge olduğunu, servisin, Almanya ve 
Türkiye arasındaki bu önemli bağlantıyı 
desteklemek için oluşturulmuş olsa da, 
Trieste’deki multimodal seçeneklerinin, 
hem Akdeniz’de hem de küresel 
ticaret yollarında çok çeşitli çıkış ve 
varış noktalarına hizmet verilmesini 
sağlayacak  dedi.  Haftalık serviste tren, 
her Perşembe Trieste’den hareket edecek 
ve her Cumartesi Lud igshafen’e 
ulaşacak.

sonrasında ticari kullanıma alınması 
planlanıyor.

TÜRKİYE NİN İLK Çİ T YAKITLI 
LOKOMOTİ LERİ

Türkiye’nin ilk çift yakıtlı EuroDual 
hibrit lokomotifleri, son teknoloji ürünü 
olan sürüş kontrol sistemi sayesinde 
500 kN’ye kilone ton  varan üstün bir 
çekiş gücü sağlayabiliyor. 6 akslı CoCo 
çekiş sistemine sahip, 123 ton ağırlığında 
ve 23 metre uzunluktaki lokomotifler 
2000 tona kadar trenleri çekebiliyor. 
EuroDual lokomotifler, dizel modda 
2.800 k  ve elektrikli modda .000 
k ’ye varan gücü ile saatte maksimum 
120 km hıza ulaşabiliyor.  adet 
EuroDual hibrit lokomotifin tamamının 
faaliyete geçmesiyle birlikte toplam 12 
adetlik Körfez laştırma filosu, CO2 
emisyonunu her yıl yaklaşık 35 bin ton 
azaltacak.

T
üpraş’ın demir yolu 
taşımacılığındaki iştiraki 
Körfez laştırma, Türkiye’nin 
ilk çift yakıtlı, EuroDual hibrit 

lokomotiflerini teslim almaya başladı. 
sviçreli demir yolu araçları üreticisi 

Stadler ile 2019’da imzaladığı anlaşma 
çerçevesinde teslim alınmaya başlanan 
lokomotifler, çift yakıtlı, dizel ya da 
elektrikli olarak çalışabilme özelliğine 
sahip bulunuyor. Türkiye’nin ilk 
özel demir yolu işletmecisi Körfez 

laştırma, sviçreli firmayla yedi adet 
hibrit lokomotif, 8 yıllık yedek parça ve 
tam servis bakımı dahil olacak şekilde 
anlaşma imzalamıştı. lk iki lokomotif 
3 Eylül’de zmit Derince limanından 
teslim alındı. Kalan 5 lokomotif ise 
kasım-aralık aylarında Türkiye’ye 
gelmiş olacak. Teslim alınacak 
EuroDual lokomotiflerle birlikte, Körfez 

laştırma’nın lokomotif filosu 12 
adede ulaşacak. Lokomotiflerin testler 
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6. EKONOMİ ve 
LOJİSTİK ZİRVESİ

25 - 26 Ağustos 2021

EKONOMİDE YENİ ROTA ve 
LOJİSTİKTE GELECEK TASARIMLARI

5. YILIN 
LOJİSTİKTE 

BAŞARI 
ÖDÜLLERİ 
TÖRENİ ve

GALA YEMEĞİ

SEKTÖRLER 
ve LOJİSTİK 

OTURUMLARI 

» LİDER SEKTÖRLERİN GELECEK PLANLARI, 
DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJELERİ, 

ve LOJİSTİK SÜREÇLERİ
» TEHLİKELİ ve KİMYEVİ MADDELER LOJİSTİĞİ

» E-TİCARET LOJİSTİĞİ 
» PROJE & AĞIR YÜK ve ENERJİ LOJİSTİĞİ

» TEKSTİL ve HAZIR GİYİM LOJİSTİĞİ
» OTOMOTİV ve YAN SANAYİ LOJİSTİĞİ

» GIDA LOJİSTİĞİ
» SAĞLIK ve FARMA 

LOJİSTİĞİ

√  COVID 19 PANDEMİSİ ULUSAL ve ULUSLARARASI EKONOMİLERİ NASIL DÖNÜŞTÜRÜYOR? 
√  COVID 19 PANDEMİSİ İLE GELECEĞİN LOJİSTİK TASARIMLARINDA NELER ÖN PLANA ÇIKIYOR?
√  E-TİCARETİN YÜKSELİŞİ EKONOMİ ve LOJİSTİKTE HANGİ DÖNÜŞÜMLERİ ZORUNLU KILIYOR?

√  YENİ EKONOMİ OLUŞURKEN LOJİSTİK SEKTÖRÜ NASIL KONUMLANMALI, 
ATILMASI GEREKEN ADIMLAR NELER OLMALI?

√  LOJİSTİKTE BÖLGESEL OYUNCU OLMA HEDEFİNDEKİ TÜRKİYE 
HANGİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRMELİ?

2021

Altın Sponsor

Yaka Kartı Sponsoru

Konferans Çanta Sponsoru

DESTEKLEYEN KURUMLAR

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği
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Bronz Sponsorlar

Platin Sponsor
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• HEAD OFFICE
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ANKARA
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KAYSERI

GAZIANTEP
ISKENDERUNMERSIN

KONYA

ANTALYA

BURSA

IZMIR

AIR FREIGHT OCEAN FREIGHT
ROAD FREIGHT

INTERMODAL
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info@geneltransport.com.tr 
www.geneltransport.com.tr
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TIRSAN

F
ilosunun tamamı Tırsan araçlarından oluşan 
Deneks Uluslararası Nakliyat, 36 adet Perdeli 
Mega yatırımı yaptı. Tırsan Treyler Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu teslimat töreninde 

yaptığı açıklamada, “Bugün Deneks’e yapmış olduğumuz 
treyler teslimatı ile firmanın filosu 116 adet Tırsan aracına 
ulaştı. Bu teslimatın Denizli merkezli ve uluslararası taşıma 
sektörü için önemli bir firma ile olması bizim için çok 
kıymetli. Türkiye ve Avrupa arasında güçlü firmalarımızın 
varlığı bizleri rekabette çok daha öne çıkartacaktır. 
Uluslararası ihracat ve ithalat operasyonlarında, 
müşterilerin yüklerinin; doğru yerde, doğru zamanda, 
hasarsız ve en uygun maliyet ile teslimi çok büyük önem 
arz ediyor. Soner Bey’in bu konudaki hassasiyeti Deneks 
firmasını Türkiyenin değerli şirketlerinden biri yapmıştır. 
Bizim de, Tırsan ailesi olarak amacımız, yüksek teknoloji 
ile ürettiğimiz araçlarımız ve kaliteli hizmetlerimizle 
müşterilerimizin uluslararası arenadaki rekabet gücünü 44 
yıldır olduğu gibi artırmaktır” dedi. Deneks Uluslararası 
Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Soner Üstünsoy ise 
şunları aktardı: “Firma olarak, Türkiye ve Avrupa arasında 
sunduğumuz taşıma ve lojistik hizmetlerinizde; tekstil, 
kablo, mermer, cam, makine, mobilya ve özellikle de 
parsiyel taşımacılık alanlarında müşterilerimize hizmet 
sunuyoruz. Bu süreçte taşımalarımız için hacimli araçları 
kullanmak operasyonel verimliliğimizi artırmakta. 
Dolayısıyla Tırsan’ının çatı kaldırma sistemi özelliğine 
sahip, Perdeli Mega Treylerleri, farklı yükleme ve boşaltma 
kolaylığı sağlamasıyla, firmamızın araç yatırımında ilk 
tercihi oldu. Treylerleri zorlayan yüklerimiz var ve Tırsan 
araçlarının bu tip zorlu yük ve koşullardaki dayanıklılığı 
bize güven veriyor. Tırsan araçlarını her zaman tercih 
etmemizin bir diğer önemli nedeni de yüksek ikinci el 
değeridir. Bu sayede, alırken de satarken de kazanıyoruz. 
Yeni aldığımız araçlarla filomuzun gücünü artırırken, 
filomuzda bulunan diğer Tırsan araçları da operasyonlarına 
sorunsuz devam etmektedir. Bu da treyler sektöründe 
Tırsan’ın liderliğini bir kez daha kanıtlamaktadır.” 

eneks luslararası akliyat 
 adet Tırsan treyler aldı 
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TT Lo istik araçlık filosunun 
tamamını enault Trucks ya tı

RENAULT TRUCKS

I
TT Lojistik, 25 adet Renault Trucks T460 4x2 ADR’li 
çekici yatırımı yaptı. Şirket bu yatırımla 85 adetlik araç 
filosunda tek markalı döndü. Yeni alım kapsamında 
ilk 10 araç düzenlenen törenle teslim edildi. Törende 

konuşan ITT Lojistik Kurucu Başkanı Tekin Öztanık, “Her yıl 
organik bir büyüme ile hedeflerimize ulaşıyoruz. 2020’ye 
göre ilk yarıyılda yüzde 25’in üzerinde büyüme kaydettik ve 
hedefimiz yüzde 30 büyüme ile yılı kapatmak. Bu doğrultuda 
araç parkımızı da hem yeniliyor hem de güçlendiriyoruz. 
2015’ten bu yana filomuzu Renault Trucks ile tek markalı 
hale getirmeyi planlıyorduk ve başardık” dedi. Öztanık, 
Renault Trucks çekiciler ile en az 2 puanlık yakıt tasarrufu 
sağladıklarına söyledi. ITT Lojistik Genel Müdürü Didem 
Öztanık, “Büyüme stratejilerimiz doğrultusunda taleplere 
cevap verebilmek üzere düzenli olarak iş gücümüzü de 
arttırıyoruz. Kalifiye sürücü bulabilmenin zor olduğu 
günümüzde hem nitelikli sürücüyü koruyabilmek hem 
de sürücü kaynaklı hataları minimize edebilmek için 
araçların donanımlarına önem veriyoruz. Bu doğrultuda 
sürücülerimizin araçların konfor ve performansından 
memnuniyetlerini de gözetiyoruz. Tüm sürücülerimiz, Renault 
Trucks çekiciler ile yolda olmaktan son derece memnun.” 
Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, 
“ITT Lojistik, son derece kontrollü ancak düzenli büyüme 
kaydeden alanında uzman bir firma. ITT Lojistik’in çözüm 
ortağı olarak büyüme sürecine şahitlik yaptığımız gibi 
katkı sağladığımıza da inanıyoruz. Birlikte başarılı bir ivme 
yakaladık. Zaten öyle olmasa bugün iş birliğimiz, bu başarıda 
devam etmezdi. Araçlarımızdan memnuniyetleri kadar 
toplam sahip olma maliyetinde avantaj yakalamaları için 
tüm desteğimiz ile yanlarında oluyoruz” dedi. Koçaslanlar 
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ise; 
“ITT Lojistik, sadece lojistik değil artık pek çok yan hizmet 
sunarak gelişmeye devam ediyor. Bu nedenle lojistik 
kısmında üstlerinden yük alabilmeyi ve filolarının sorunsuz 
operasyonlarına devam etmelerini sağlamayı hedefliyoruz. 
Satış sonrası hizmetlerimizde düzenli ve verimli bir iş akışı 
yakaladık. Böylece araçların sorunsuz olarak görevlerine 
devam etmesini sağlıyoruz” diye belirtti.



I
VECO yetkili satıcısı Gülsoylar 
Otomotiv,  ABC Lojistik’e satışını 
gerçekleştirdiği 100 adet S WAY 
çekicinin 10 adetini teslim etti. 10 

adet IVECO S-WAY AS440S51 TP çekicinin 
teslim edildiği törene, ABC Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Ergün Bilen, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ali Bilen ve Atakan Bilen, Genel 
Müdür Hüseyin Cingi ve Genel Müdür 
Yardımcısı Mehmet Cingi, IVECO’yu adına 
Ülke Müdürü Hakkı Işınak, Ağır Vasıta Satış 
Müdürü Murat Uçaklı, Gülsoylar Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Gülsoy, 
Yönetim Kurulu Üyesi Önder Candan 
Gülsoy ve Satış Müdürü Doğan Şahin 
katıldı. ABC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı 
Ergün Bilen, törende yaptığı konuşmada 
müşteri memnuniyeti ve kalite politikası 
gereği olarak bu yatırımları yaptıklarını 
söyledi. IVECO Araç Ülke Müdürü Hakkı 

Işınak da ABC Lojistik ile başlattıkları bu iş 
birliğinden son derece memnun olduklarını 
ifade ederken Gülsoylar Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Candan Gülsoy’da 
ABC Lojistik’i satış sonrasında yalnız 
bırakmayacaklarını ifade etti.

NGL LOJISTIK’TEN 
IVECO DAILY YATIRIMI 
Halihazırda filosunda 100’den fazla 
özmal çekici bulunduran Norther Global 
Logistics (NGL), minivan filosunu da 6 
adetlik IVECO Daily minivan araç yatırımıyla 
güçlendirdi. Şirketin bu yatırımla minivan 
araç sayısı 22’ye yükseldi. Yatırımla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan NGL Lojistik 

Kurucu Ortağı Sefa Erol, Türkiye ile Avrupa 
ülkeleri arasında artan parsiyel ve hızlı 
taşıma talepleri doğrultusunda minivan 
araç yatırımlarına ağırlık verdiklerini 
belirtti. Bu araçlarla 1300 kg’a kadar olan 
yükleri sınır kapılarındaki yoğunluklara 
takılmadan taşıyabildiklerini dile getiren 
Erol, müşterilerine zaman ve maliyet 
avantajı sağladıklarını söyledi. Yatırımlarını 
planlarken birden çok etkeni göz 
önünde bulundurduklarını söyleyen Erol, 
“Lojistik sektörünün geleceğiyle birlikte, 
müşterilerimizin talep ve eğilimlerini de 
takip ediyoruz. Güncel trendleri yakından 
izleyerek daha iyi hizmet verebilmek için 
çalışıyoruz” dedi. 

ıldırımlar Lo istik filosunu Scania’ya çe iriyor

 Lo istik filosunu 
IVECO 

çekicilerle üyüttü 

SCANIA 

IVECO

D
üzce merkezli Yıldırımlar Lastik Kaplama ve Lojistik, 
16 adet R500 A4X2LA park klimalı araç satın aldı. 
Yıldırımlar Lastik Kaplama ve Lojistik, yeni araçlarını 
kendi tesislerinin yer aldığı Kaynaşlı’da düzenlenen 

törenle teslim aldı. Teslimat törenine Yıldırımlar Lastik Kaplama 
ve Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yıldırım, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ömer Yıldırım, Mehmet Yıldırım ve Veysel 
Yıldırım ile Scania Satış Bölge Yöneticisi Metin Bayrak, Tırsan 

Satış Yöneticisi Recep Demir, Tırsan Satış Danışmanı Atakan Sarp 
katıldı. Teslimat töreninde bir konuşma yapan Yıldırımlar Lastik 
Kaplama ve Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yıldırım, 
“Filomuzda şu an 20 adet farklı markada çekici bulunuyor. 
Bugün teslim aldığımız Scania araçlar ile filoyu tamamen 
yenilemeyi ve Scania markası ile oluşturmayı planlıyoruz. 
Scania markası uluslararası taşımacılıkta rekabet gücümüzü 
yükseltecektir” şeklinde konuştu.
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3
,5 tondan 26 tona kadar 
sektördeki en kapsamlı elektrikli 
kamyon yelpazesini sunan 
Renault Trucks, D Wide Z.E. 

LEC (Alçak Girişli Kabin) modeliyle 
ürün yelpazesini genişletti. Şirket, alçak 
girişli kabine sahip D Wide Z.E. Low 
modelinin Avrupa lansmanı yaptı. Tam 
elektrikli araç, atık toplama görevlerini 
kolaylaştırmak, operatörlerin ve diğer yol 
kullanıcılarının güvenliğini arttırmak için 
özel olarak tasarlanan yeni bir alçak kabin 
ile donatıldı. Renault Trucks D Wide 
Z.E. LEC, operatörlerin araca kolay ve 
güvenli bir şekilde erişimini sağlayacak 
şekilde donatıldı. Kabin girişi, standart 
bir dağıtım kamyonuna göre 200 mm 

D
aimler Truck, TRATON GROUP 
ve Volvo Group, batarya-elekt-
rikli ağır uzun yol kamyonlara ve 
otobüslere özel Avrupa çapında 

yüksek performanslı bir genel şarj ağı kur-
mak ve işletmek için bağlayıcı olmayan bir 
anlaşma imzaladı. Daimler Truck, TRATON 
GROUP ve Volvo Group arasındaki anlaşma 
ile 2022’de faaliyete geçirilmesi planlanan 
ve üç tarafın da eşit oranda sahipliğini üst-
lendiği bir ortak girişimin temelleri atıldı. 
Taraflar, ortak girişimin başlangıcından 
itibaren beş yıl içinde, birlikte 500 milyon 
euro yatırım yaparak karayollarına yakın 
konumlara, lojistik noktalarına (çıkış ve varış 
lokasyonlarına) en az 1.700 adet yüksek per-

daha alçak tasarlanırken, tek bir kaymaz 
basamağa ve 90° açılan kapılara sahip. Bu 
durum, çalışan ekibin bir tam güzergah 
başına 100 defadan fazla kabine girip 
çıkmasından kaynaklanan yorgunluğunu 
önemli ölçüde azaltıyor. Kabinin alçak 
konumu, sürücüler için mükemmel 
bir doğrudan görüş sağlayarak diğer 
yol kullanıcıları için optimum koruma 
sağlıyor. Görüşü daha da artırmak için 
Renault Trucks, opsiyonel olarak kabinin 
arka tarafına yerleştirilen ek yan camları 
öneriyor. Tam elektrikli kamyonun geniş 
kabini, sürücüye ve ek olarak üç çalışana 
daha alan sunuyor. Opsiyonel düz zemin, 
araç içinde hareket özgürlüğü sağlarken 
hem sol hem de sağ taraftan biniş ve inişi 

formanslı yeşil enerji şarj noktası kurmayı 
ve işletmeyi planlıyor. Zamanla ek kamu 
finansmanı ve yeni ortaklar bulunarak 
şarj noktalarının sayısının önemli ölçüde 
artırılması amaçlanıyor. Gerçekleştirilmesi 
planlanan ortak girişimin, kendi kurumsal 
kimliği altında ve Amsterdam, Hollanda 
merkezli olarak faaliyet göstermesi öngö-
rülüyor. Ortak girişim, faaliyetlerini sür-
dürürken, kurucu ortaklarının ağır hizmet 
kamyon taşımacılığındaki engin deneyim 
ve bilgilerinden faydalanacak.

Anlaşmaya ilişkin olarak Daimler 
Truck CEO’su Martin Daum, “Avrupa’daki 
kamyon üreticilerinin ortak hedefi, 2050 
yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmak. 

E e       
e  e e  

mümkün kılıyor. Üstyapı üreticisi Estepe 
ile yakın işbirliği içinde geliştirilen 
Renault Trucks D Wide Z.E. LEC, 
dümenli arka akslı 6x2 versiyonuyla 
sunuluyor ve tüm Avrupa’da sipariş 
edilebiliyor. Tam elektrikli olan 
araç, egzoz gazı yaymıyor ve trafik 
kısıtlamalarının söz konusu olduğu 
kentsel alanlarda kullanılabiliyor. 

RENAULT TRUCKS 
e  e e   

Ancak doğru altyapıyı oluşturmak, en az 
CO2 nötr kamyonları yola çıkarmak kadar 
önemli. Bu nedenle, TRATON GROUP ve 
Volvo Group ile birlikte, Avrupa çapında 
yüksek performanslı bir şarj ağı kurmak 
adına bu öncü adımı attığımız için çok he-
yecanlıyız” dedi. TRATON GROUP CEO’su 
Matthias Gründler ise, “TRATON GROUP 
için, taşımacılığın geleceğinin elektrikte yat-
tığı açık. Bu durum, özellikle uzun mesafeli 
ağır hizmet taşımacılığı için, halka açık şarj 
noktalarının hızlı bir şekilde geliştirilmesini 
gerekli kılıyor. Şimdi, ortaklarımız Daimler 
Truck ve Volvo Group ile birlikte bu yüksek 
performanslı ağı en kısa sürede gerçek-
leştirmek için çabalıyoruz. Sürdürülebilir, 
fosilsiz ulaşıma geçişi hızlandırmak için ilk 
adımı attık. İkinci adım, Avrupa çapındaki 
bu şarj ağının kapsamlı olarak büyütülmesi 
için AB’nin güçlü bir şekilde destek vermesi 
olmalı” diye konuştu. Volvo Group Başkanı 
ve CEO’su Martin Lundstedt ise şunları 
aktardı: “Avrupa’da bir şarj şebekesi lideri 
yaratarak müşterilerimizin elektrifikasyona 
geçişini destekleyecek bir atılımın temellerini 
atıyoruz. Güçlü elektromobilite teknolojile-
rine sahip olmanın yanı sıra, Daimler Truck, 
TRATON GROUP ve Avrupa Yeşil Mutaba-
katı sayesinde, artık sürdürülebilir ulaşım ve 
altyapı çözümleri konusunda ilerleme kay-
detmek için gereken endüstri ittifakı ve uy-
gun siyasi ortam da yanımızda bulunuyor.”
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BARDAK
OLDU!

İK sektörünün 1 numaralı tercihi iTEP ile tanışın, 
işe alım ve terfi kararlarınızı bir üst seviyeye taşıyın. 
Hem doğru insanı işe alın, hem de bütçenizi koruyun.

Ücretsiz pilot çalışma için 
uzmanlarımızla görüşebilirsiniz 
> (0216) 414 78 18
> info@iteptestleri.com

Uluslararası akreditasyona sahip, online İngilizce 
ölçme-değerlendirme ve yeterlilik testi iTEP Business; 
okuma, dinleme, dilbilgisi, yazma ve konuşma gibi  
farklı dil becerilerinin her biri için kolay, hızlı ve detaylı 
raporlar hazırlarken, siz kahvenizin tadını çıkarın. 

www.iteptestleri.com
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