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Y

er küre ısınıyor, iklim değişiyor ve doğal afetler artıyor. İnsanlık iklim
konusunda çok daha hassas hale geldi. Yaşamın her alanında olduğu
gibi çevre konusunda da kaybettikçe anlaşılıyor kaybedilenin kıymeti.
Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat ile iklim ve çevreyle ilgili zorluklarla
mücadele konusunda bir yol haritası çizdi ve birçok alanda aksiyon alıyor.
Avrupa ile işbirliği içinde olan tüm ülkelerin de bu kurallara uyması gerekiyor.
Türkiye’de de bu sürece kayıtsız kalınmıyor ve yapılan düzenlemelerle sürece
hazırlık yapılıyor. Adımlar yeterli mi? Daha gidilmesi gereken uzun bir yol
var…
Lojistik yüzde 25’e varan payıyla karbon emisyonlarının ana kaynaklarından
biri. Bu alanda geleneksel yöntemlerden vazgeçilmesi ve çevreci taşımacılık
modellerinin geliştirilmesi genel CO2 emisyonlarının düşürülmesinde büyük bir
rol oynayacak. İşte bu yüzden lojistikte çok konuşulan yeşil lojistiğin taşımacılık
çözümlerinin omurgası haline getirilmesi gerekiyor.
Diğer yandan bu alanda adım atmak bir tercih değil zorunluluk. Şirketlerin
yeşil dönüşüm potasına girmemek gibi bir lüksü de yok. Önümüzdeki beş
on yıl içerisinde yeşil dönüşümü başaramayan şirketler yarıştan elenecek.
Sürdürülebilirlik ve yarışa devam etmek için bu alanda gelişim kaçınılmaz.
Elbette alışılmış yöntemlerden vazgeçmek, teknolojiye ve yeni taşımacılık
çözümlerine yatırım yapmak bir maliyet getirecek. Ancak yatırımdan kaçmak
çok daha büyük bir maliyet demek! Diğer yandan araştırmalar ve elde edilen
tecrübeler, yeşil dönüşümün şirketlere kar sağladığı ve daha çok müşteri
anlamına geldiğini gösteriyor.
Asıl soruya gelirsek, yeşil olmak lojistik şirketlerine ne getirecek?
1-Yasal düzenlemelerin yaratacağı değişikliklerle baş etmek ve bunları
yönetmek daha kolay olacak.
2-Hükümetlerin bu alana dönük vereceği sertifika, destek, teşviklerin
alınmasına imkan sağlayacak.
3-Hizmet alımlarında çevreci çözümler üst sıralarda yer bulacak. Bu alana
yatırım yapan şirketler müşteri baskısından kurtulacak. Hatta tercih edilen
haline gelecek. Müşteri kaybetmeyecek, yeni müşteri kazanacak.
4-Yeşil lojistik yatırımları başlangıçta yüksek maliyet gibi görünse de kısa
zamanda operasyonel maliyetlerin belirgin oranda düşmesine sebep olacak.
5-Çevresel taleplere yönelik ürün geliştiren şirket, hizmette farlılık yaratacak.
6-Kaynaklar daha verimli kullanılacak. Atıklar azalırken, geri dönüştürülmüş
malzeme kullanımı artacak.
7-Artan verimlilik, azalan tüketim maliyetleri gelirin artmasına katkı sunacak.
8- Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarında farkındalığın artması
sağlanacak.
9- Sürdürülebilir yenilikler ve teknolojik avantajlar şirketler için yeni fırsatlar
yaratacak.
10-Lojistiğin hizmetler bütünü olduğu düşünüldüğünde bu alana yatırım
yapan şirketler müşterilerini de dönüştürecek. Düşük karbon ekonomisine ve
çevrenin korunmasına katkı sunacak.
Karbon nötr maratonunda koşmak kolay değil, büyük bir efor sarf etmek
gerekiyor. Yarışta kalmak için dönüşmek kaçınılmaz.
Keyifli okumalar…
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Horoz Lojistik e-ticaret
hacmini e-depoyla genişletti

E

-ticaret sektörüne lojistik ve depolama
alanlarında hizmet veren Horoz Lojistik, kendi geliştirdiği neredeyse %100
tam otomasyona sahip e-depoyu
kullanıma açtı. E-ticaret sevkiyatlarındaki
yükselişleri karşılamak üzere geliştirilen SCADA destekli depo, stok doğruluğu ve hatasız
sevkiyat alanlarında kullanılacak. Akıllı depo,
günde 50 bin siparişi verimli şekilde yönetecek
bir kapasiteye sahip. Depoda verimliliği artıran
ve sipariş hazırlama hızını 4 katına çıkaran bu
akıllı sistem, hem markalara hem de müşterile-

re daha kaliteli bir e-ticaret hizmeti verilmesini
sağlıyor. Buna göre; partiler halinde toplanan
siparişler otomatik paketleme makineleri, boş
kasa hatları ve otomatik barkodlama sistemleri
sayesinde e-ticaret firmalarının tümüne tek
bir elden yanıt verebiliyor ve bütün sürecin
“minimum insan, maksimum hız” mantığıyla
ilerletilmesini sağlıyor. E-ticarette müşterilerimizin birden fazla kanalda sattıkları malların
sevkiyat ve stok takiplerini yapabilmeleri için
bir platform geliştirdiklerini vurgulayan Horoz
Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz,
“Tekli ürün siparişlerinde günlük kapasitesi 250
bine ulaşan akıllı e-depo sistemi; anneler günü,
efsane cuma, sevgililer günü ve yılbaşı gibi
ölçek artışı gözlenen dönemlerde markalar için
en iyi çözümlerden biri haline geldi. Tam otomasyon sistemi sayesinde siparişleri ayrıştıran,
kişiye özel paketleme sistemlerine sahip olan ve
ihtiyaca uygun şekilde cevap veren sistem; aynı
gün mal kabulde %99.5, aynı gün sevkiyatta
%99.8, hatasız sevkiyatta %99.9 ve stok doğruluğunda %99.8 oranında verimlilik sağlayarak
en başarılı sistem olduğunu kanıtladı” dedi.

EvoLog Lojistik’in yurt dışındaki yeni durağı Azerbaycan

B

u yıl yatırımlarına hız
veren EvoLog Lojistik,
Türkiye’nin doğusundaki ilk şirketini
Azerbaycan’da açtı. 10 Haziran
2022’de açılışı yapılan EvoLog
Azerbaijan MMC; firmanın
Danimarka, Çek Cumhuriyeti,
Almanya ve İsveç’ten sonra
yurt dışındaki beşinci yatırımı
oldu. EvoLog Lojistik Havayolu
Direktörü ve Azerbaycan Operasyonlarından Sorumlu Yöneticisi Fırat Pakyüz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu
yatırımımız ile; hem Kobilerimizin e-ticarette
stratejik pazarlarına erişimlerini, maliyet etkin
çözümler ile kolaylaştırmayı ve rekabet kapasitelerini artırmayı, çok yakın zamanda pazara

sunacak olduğumuz havayolu
+ karayolu, demiryolu + havayolu, havayolu + denizyolu,
kombine taşımacılık çözümleri
ile ihracatçımızın ihtiyacı olan
ham madde – yarı mamul
tedariği için sürdürülebilir
kapasite, sürdürülebilir maliyet
sağlamayı ve stratejik savunma
sanayimiz için güvenli bir tedarik hattı sağlamayı amaçlamaktayız. Bu çözümlerimize değerli
müşterilerimizin teveccühlerinin de yüksek
olacağından emin olmak ile birlikte, bugüne
kadar ve bundan sonar kendilerinden almış
olduğumuz destek ve dinamik vizyonumuz
ile hem bölgede hem dünyada yatırımlarımıza
devam ediyor olacağız” dedi.

Sendeo 360 milyon
lira yatırım yapacak

K

oç Topluluğu’nun dağıtım ve
teslimat sektöründeki markası
Sendeo, 2021 yılında 143
milyon lira yatırımı hayata
geçirdi. Geçtiğimiz günlerde birinci yılını
kutlayan marka, 2022 yılında 360 milyon
lira yatırım yapacağını ve bu yatırımların
insan kaynağı, operasyonel faaliyetler
ve teknoloji alanında gerçekleşeceğini
açıkladı. Bir yıl önce 400 kişilik bir ekiple
faaliyetlerine başlayan Sendeo, bugün
gelinen noktada 1.344 kişiyi istihdam
ediyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen basın
toplantısında yeni bir marka olarak 2025
yılına kadar 60 milyon dolar yatırım
hedefleri olduğunu hatırlatan Sendeo
Genel Müdürü Özgün Şahin, “2021 yılında
insan kaynağımıza, teknolojimize ve
operasyonel faaliyetlerimize 143 milyon
lira yatırım yaptık. 2022 yılında 360
milyon liralık yatırımı hayata geçireceğiz.
400 kişiyle çıktığımız yolculukta bugün
1.344 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yıl
sonuna kadar ise 2.500’den fazla kişiye
ulaşmayı hedefliyoruz. Araç filomuzu
ocak ayından bu yana 2 katına çıkardık,
yıl sonunda 2 kat daha artıracağız. Sendeo
Asistan hizmetimizle müşterilerimize
diledikleri an, diledikleri kanaldan hizmet
veriyoruz. Müşterilerimiz 444 75 48
numaralı çağrı merkezimizden, WhatsApp
hattımızdan ya da web sitemizdeki Canlı
Destek sekmesinden diledikleri an bize
ulaşabiliyor” dedi.

SARP INTERMODAL ISOTANK TAŞIMALARINI YÜZDE 35 ARTIRDI
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre kimyevi
maddeler ve mamulleri ihracatı, Ocak-Temmuz 2022’de geçen
yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41,8 arttı ve 19,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Kimya ihracatındaki rekorlar, lojistik
sektörüne de olumlu yansıyor. Sarp Intermodal’in likit yükleri
taşıdığı Isotank operasyonları, Ocak-Temmuz aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttı.
Sarp Intermodal Isotank Operasyon Direktörü
Cem Karaman, toplam operasyonlarının yüzde
20’sini Isotank taşımalarının oluşturduğunu,
geçen yıl bu taşımaların yüzde 55 ihracat, yüzde
45 ithalat yönlü gerçekleştiğini belirtti. Kimya
ihracatının rekor kırmasında intermodal taşımacılığın da payı olduğuna dikkati çeken Karaman,

6 www.lojistikhatti.com

üretim bantlarının “non-stop” çalıştığı sektörde müşterilerinin
teslimatlarını tam zamanında gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.
2021 yılında gıda sektöründeki likit ürünler için de Isotank taşımalarına başladıklarını ifade eden Karaman, kimya sektöründeki büyüme oranlarını kısa sürede bu alanda da yakalamak
istediklerine dikkati çekti. Sarp Intermodal’in, başta ABD,
Kanada, Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu olmak
üzere dünyanın birçok noktasına Isotank taşıması
gerçekleştirdiğini belirtti. Özellikle son 3 yılda
sadece Isotank taşıması yapan ADR’li çekici ve
dorselerinin sayısını önemli oranda artırdıklarını
anlatan Karaman, söz konusu yatırımlar için
şirket olarak ciddi bütçeler ayırmaya devam
edeceklerini de sözlerine ekledi.

Turkish Cargo Avrupa’da zirvede

T

urkish Cargo,
Uluslararası Hava
Taşımacılığı Birliği (IATA)
tarafından her yıl yayınlanan
Dünya Hava Taşımacılığı İstatistiklerine göre
Avrupa’da birinci, dünyada 4. dördüncü
hava kargo taşıyıcı havayolu oldu. Turkish
Cargo kilometrelendirilmiş konaj verilerine
göre 2021 yılında 9,2 milyon ton kilometrelik
taşıma performansı göstererek iş hacmini
yüzde 32 oranında artırdı. Böylelikle
Avrupa’da kargo taşıyan havayollarını geri de
bırakarak zirvede yer aldı. Türk Hava Yolları
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Bolat yaptığı açıklamada
“Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo

markası olarak tedarik zincirine sağladığımız
katkılar ile hava kargo sektörüne değer
katmaya ve küresel ticaretin rekabet
gücünün artırılmasında üstlendiğimiz kritik
rolümüzü kararlılıkla sürdürmeye devam
ediyoruz. Turkish Cargo’nun Avrupa’da
sergilediği bu başarıyı dünyanın her yerine
taşıyarak 2025 yılında dünyanın ilk 3 hava
kargo markasından biri olma hedefimize
doğru hızla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.
Turkish Cargo 2017 yılında yapmış olduğu
yatırımlarla pazar da 22’nci sıradan 4’lüğe,
pazar payını ise yüzde 2,6 seviyelerinden
yüzde 5,2 seviyelerini çıkarmayı başardı.

Borusan Limanı’ndan kız öğrencilere destek

B

orusan Limanı, Borusan Holding’in
öncülüğünde yürütülen “Borusan
Eşittir” hareketine sağladığı
katkılarla Sürdürülebilir Kalkınma

Hedeflerinden toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı
çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda
Borusan Limanı Gemlik Atatepe Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi ile bir protokol
imzaladı. Protokol kapsamında on birinci
sınıflara koçluk ve on ikinci sınıflara staj
imkânı sağlayan Borusan Limanı ayrıca
okulun lojistik laboratuvarına da malzeme
ve materyal desteği sağlıyor. Mezun olan
kız öğrencileri de istihdam etmeyi planlayan
Borusan Limanı, kadın saha çalışanı sayısının
ortaöğretimden başlayarak limancılık
sektörüne kadın yeteneklerinin kazandırılması
yoluyla artırılmasını amaçlıyor. Bölgesindeki
saha operasyonlarında en çok kadın
istihdamını sağlamayı hedefleyen Borusan
Limanı, erkek egemen bir sektörde toplumsal
cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla projelerine
devam edecek.

ATF Forwarding,
ABD hattında
güçleniyor

A

BD ile Türkiye arasında hızla
büyüyen dış ticaret, yerli
lojistik firmalarının bu ülke
taşımalarına ilgisini artırdı. ATF
Forwarding’in Genel Müdürü Haldun
Kavrar, geçen yıl doğru stratejiler satış
hacimlerini 2 kat artırdıklarını, güçlü
büyümeyi bu sene de sürdürmek için
ABD pazarına odaklandıklarını belirtti.
ABD’li şirketlerin özellikle pandemi
sonrası Çin dışında alternatif tedarikçi
arayışına girdiğini hatırlatan Kavrar,
“Bu da Türkiye’nin ihracatına önemli
bir katkı sağladı. Lojistik sektörü için
ABD’ye ihracat ve ithalat taşımalarında
önemli fırsatlar doğdu. ABD’de yerleşik
bir firmanın Çin’de yerleşik bir üreticiden
verdiği siparişin, alıcı firmanın deposuna
varışı 110 günü buluyor. Bu süreç Türkiye
için daha hızlı işliyor. Biz de hem bu fırsatı
en iyi şekilde değerlendirmek hem de
iki ülkenin ticaret artışına destek olmak
için elimizden geleni yapıyoruz” diye
konuştu. Kavrar, Türkiye-ABD hattında
deniz ve hava yolu taşımacılığında kapıdan
kapıya teslimat yapabildiklerinin altını
çizerek, “Küresel lojistik ağlarından JAS
Forwarding Worldwide’ın Türkiye’deki tek
yetkili acentesiyiz. IATA acentesi olmanın
da gücüyle ihracatçı ve ithalatçı firmalara
hızlı, güvenli ve maliyet etkin çözümler
sunuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

DHL SUPPLY CHAIN TÜRKIYE’DEN SAĞLIKTA “AKTIF DAĞITIM” ÇÖZÜMÜ
DHL Supply Chain Türkiye, stratejik
planlamaları kapsamında Türkiye’deki
ısı kontrollü ilaç dağıtım çözümü “Aktif
Dağıtım” uygulamasını devreye aldı.
Uygulama, ekstra ambalaj kullanımının
önlenmesiyle karbon ayak izini yüzde 38
oranında azaltıyor. Paketleme süreçlerinin ve sarf malzemelerinin depolanması
için dondurucuların muhafaza edilmesi
ihtiyacının ortadan kaldırılması sayesinde
ise ek verimlilikler sağlanıyor. Uygulama
kapsamında frigorifik kamyonlar, ürün
sıcaklığının online görülebilmesi için özelleştirdi. Kamyon kabinine monte edilmiş
özel bir ekran, sürücünün nakliye sırasında sıcaklığı izlemesini sağlamanın yanın-
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da, bu iş özelinde yatırımı yapılan kasaların içerisindeki sıcaklığı ve konumun ise
web üzerinden uzaktan takibi de sağlanıyor. Proje hakkında açıklama yapan DSC
Türkiye Nakliye Direktörü Utku Uysal,
“Geliştirdiğimiz bu yeni uygulaması sayesinde, ürün sıcaklıklarına dijital olarak
sürekli görünürlük sağlayarak, uyumluluğu da basitleştirdik ve düzenlemelerin
ötesinde aktif soğuk zincir dağıtımına
geçiş yaparak şirket özelinde sektördeki
lider konumumuzu güçlendirdik. Bu uygulamanın devreye alınmasıyla birlikte,
GDP’ye tam uyumlu dağıtım networkü
oluşturmak adına da çok önemli bir adım
atmış olduk” şeklinde konuştu.

LOJİSTİĞİN DİJİTAL HALİ
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“Kadın İçin Taşıyoruz” projesi
ihracatçı buluşmaları devam ediyor

D

FDS Akdeniz İş Birimi’nin,
KAGİDER iş birliği ile devam ettiği
“Kadın İçin Taşıyoruz” projesini
Anadolu’daki kadın ihracatçılarla
buluşturan dijital paneller serisi ikinci turunda
liman kenti Mersin’deki ihracatçılarla yeniden
bir araya geldi. Akdeniz coğrafyasının ve
Türkiye’nin en önemli limanlarından biri olan
liman kenti Mersin’deki gemi yatırımlarını da

sürdüren DFDS Akdeniz İş Birimi, geçtiğimiz
yıl üçüncü gemisini de Türkiye’nin ihracatında
büyük payı olan bölge ihracatçısının hizmetine
sunarken, bölgedeki kadın ihracatçılara “Kadın
İçin Taşıyoruz” projesiyle destek sunuyor.
KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Seren
Sungur Saral, Berdan Civata CEO’su Zeynep
Şemsi Aysalar ve Mersin Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hakan Sefa Çakır’ın katıldığı panelde
konuşan DFDS Akdeniz İş Birimi İtalya Rota
Direktörü Ayberk Eskin, projede esas olarak
kadın girişimciler ile DFDS Akdeniz İş Birimi
müşterileri olan uluslararası nakliyecileri
buluşturduklarını ve projenin sınırlarını
bu kapsamda daha da genişlettiklerini
belirtti. Bu doğrultuda 47 çözüm ortağı ile
14 kadın girişimcimizin ihracat ürünlerinde
toplam 24 taşıma gerçekleştirdiklerini
ve kadın girişimcilere verdikleri desteği
sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Globelink Ünimar ağına 100 yeni destinasyon ekledi

G

lobelink Ünimar
faaliyetlerini
geliştirmeye devam
ediyor. Şirket, 2021
yılının aynı dönemine kıyasla
müşteri firma sayısını yüzde
40’a yakın artırdı, yaklaşık
100 yeni destinasyonda daha
varlık göstermeye başladı.
Hizmet ağına yeni eklenen
lokasyonlar içerisinde Birleşik
Krallık’tan Lüksemburg’a,
Çin’den Azerbaycan’a kadar
birçok destinasyon yer alıyor. Şirket,
Türkiye’nin dış ticaretine paralel olarak
Avrupa Birliği, Kuzey Amerika ve MENA
(Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesine
yoğunlaşırken, 2022’nin ilk altı ayında en çok
ithalatı ise Çin’den yaptı. Yılın ilk yarısına
ilişkin görüşlerini aktaran Globelink Ünimar
İcra Kurulu Komite Üyesi Koray Çıtak,
“Şirket olarak yılların tecrübesi, bilgi birikimi
ve uzman ekibimizle birlikte birçok sektörle

çalışmakta ve bu sektörlerdeki
müşterilerimize koşulsuz müşteri
memnuniyeti anlayışıyla
hizmet vermekteyiz.
Sahip olduğumuz geniş
acente ağımızın yanında
sunduğumuz üstün kaliteli
hizmetle her geçen gün daha
da büyümeye ve güçlenmeye
devam ediyoruz. 2022 yılının
ilk yarısında da dünyada
yaşanan hızlı gelişmelere
rağmen güçlü bir büyüme
sergiledik. Bu dönemde; İzmitDubai denizyolu servisini devreye alırken,
Çin’den İstanbul’a sunduğumuz multimodal
servisimizle de hızlı, güvenilir ve esnek
çözümlerimizi genişletmeye devam ettik. Yeni
müşterilerimiz ve yeni destinasyonlarımızın
verdiği şevkle bundan sonraki dönem
için çalışıyor ve kendimizi daima bir adım
ileri taşımak için var gücümüzle çabamızı
sürdürüyoruz” dedi.

CAG Logistics
Belarus’ta hizmet
alanını genişletiyor

S

oycan Şirketler Grubu’nun iştiraki
CAG Logistics, Belarus’taki
yatırım hamleleriyle yılın son
çeyreğine güçlü bir giriş yapmayı
hedefliyor. Minsk ofisinin kapasitesini
artırarak yeni departmanlarla büyümeye
gidecek olan şirket, açmayı planladığı yeni
LTL hattı için de hazırlıklarını sürdürüyor.
Soycan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Yılmaz Soycan, “Belarus, çok farklı
alanlarda iş birliği yapmaya uygun ve
potansiyeli yüksek bir ülke. Aynı zamanda
Dünya Bankası’nın iş yapma kolaylığı
endeksinde 190 ülke arasında 49’uncu
sırada bulunuyor ve yeni yatırımcılara
karşı da önemli fırsatlar sunuyorlar. Biz de
CAG Logistcis olarak buna karşılık önemli
yatırımlarda bulunuyoruz. Halihazırda
Minsk’te yer alan ofisimizle Belarus’ta
faaliyet gösteren firmalar için depolama,
transit işlemleri, trans gümrüğü, iç
nakliye ve yurt dışı nakliye konusunda
kesintisiz ve kaliteli hizmet veriyoruz.
Bunu daha da geliştirip yakın zamanda
LTL hattımızı açarak hizmet yelpazemizi
genişleteceğiz. Açacağımız yeni parsiyel
departmanı için de yeni ekip arkadaşlarına
ihtiyacımız olacak. Savaş krizinden dolayı
lojistik koridorları ve lojistik trendlerinin
değiştiği bu dönemde güçlü bir ekiple
yolumuza devam etmek için süreci titizlikle
yönetiyoruz” dedi.

WİLAT VE ALTINBAŞ ÜNIVERSITESI’NDEN IŞ BIRLIĞI
Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi, WİLAT Türkiye arasında
yetişmiş eleman ve kadın istihdamını artırmaya yönelik önemli bir
işbirliğine imza atıldı. 2022-2023 Akademik yılında ITR 323 WİLAT
Current Issues in Logistics ismi ile açılacak markalı ders ile öğrencilerin, sektörle iç içe olmaları, daha okurken profesyonel olmaları
hedefleniyor. Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan,
bu anlaşmanın sektör dinamiklerini canlı
öğrenmeleri açısından öğrencilere büyük bir
avantaj sağlayacağını belirtti. Ders içeriği
hakkında bilgi veren İşletme Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Zeynep Özsoy, dersin, proje lojistiği,
lojistik ve taşımacılık hukuku, kurumsal iletişim ve medya, Ro-Ro taşımacılığı, girişimcilikte kadın ruhu, yeşil ve sürdürülebilirlik gibi
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başlıkları olacağını ifade etti. Dersin yaklaşık 10 hafta sürmesi, teorik
ve uygulamalı programların birlikte yürütülmesi planlanıyor. WİLAT
Türkiye Yönetim Kurulu üyesi ve Kurumsal İletişim Başkanı Özlem Dalga, sektörde büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığı bu dönemin
üniversite iş birliklerini çok daha önemli kıldığını söyledi. Dalga, bu iş
birliği ile kadın işgücünü daha yukarılara
taşımayı hedeflediklerini dile getirdi. WİLAT
Türkiye Kurucu Başkanı Berna Akyıldız, bu iş
birliğinin gençlere sektörün en etkin kadın
temsilcilerinden aktarılacak sektörel bilginin
yanı sıra global bir vizyon kazandıracağını
belirtti. Akyıldız, WİLAT olarak bu yönde iş
birliklerini diğer üniversitelere de yaymayı
hedeflediklerini aktardı.

LOJİSTİK

MNG Havayolları ikinci A330-300 P2F
uçağını filosuna kattı

G

eçen yıl Türkiye’nin ilk yolcu
uçağından kargo uçağına
dönüştürülen A330-300P2F uçağını
teslim alan MNG Havayolları,
ikinci uçağının dönüşümünü de tamamladı ve
filosuna kattı. Uçağa, yakın zamanda hayatını
kaybeden, 21 yıldır MNG Havayolları’nda
farklı görevlerde yer alan Planlama ve
Koordinasyon Başkanı Atilla Arıkan’ın ismi
verildi. MNG Havayolları Genel Müdürü
Ali Sedat Özkazanç, konuya ilişkin şunları
söyledi: “MNG Havayolları olarak müşteri
memnuniyeti ve uçuş güvenliğini ön planda
tutarak kargo kapasitemizi artırıyoruz.
Türkiye’de dönüşüm projesine yatırım yapan

ilk firma olmamız bizleri gururlandırıyor ve
daha yüksek hedefler için motive ediyor. TCMCN ile hem tarifeli hem de charter olarak
çok çeşitli müşterilere ve lokasyonlara hizmet
vereceğiz. İnanıyorum ki, MNG Havayolları
ve EFW arasındaki işbirliği her iki şirkete de
değer katmaya devam edecek. Şu anda 2024
ve sonrası için dönüşüm planları üzerinde
çalışıyoruz. Önümüzde EFW ile dönüşümünü
gerçekleştireceğimiz iki A330-300P2F uçağı
daha bulunuyor. Bunlara ek olarak, kısa
mesafe için uçuşlar için artan pazar talebi ve
yakıt verimliliği ile ton başına daha düşük
maliyet fırsatı, 2023’te filomuzu A321P2F ile
genişletme kararı almamıza neden oldu.”

Naklico’dan
Avrupa’ya
48 saatte teslimat!

Y
MSC ilk LNG’li gemilerini bu yıl denize indirecek

D

ünyanın en büyük
denizcilik
şirketlerinden MSC,
bu yıl içinde ilk
sıvılaştrılmış doğal gaz
(LNG) kullanan gemilerini
faaliyete almayı planlıyor.
MSC İletişim Müdürü
ve Sözcüsü Giles Broom,
MSC’nin sahip olduğu
geniş filosuyla önemli bir
yakıt tüketicisi konumunda
bulunduğunu söyledi. Şirketin
faaliyetlerini karbonsuzlaştırmak
için önemli adımlar attığını ifade eden
Broom, “Karbon emisyonlarımızı 2050’ye
kadar kademeli olarak net sıfıra indirmek
için hedefler belirledik. Sürdürülebilir
küresel ticarete yatırım yapan sorumlu
bir şirket olarak onlarca yıldır net sıfır
taahhüdümüzün temellerini atıyoruz. Şu

anda ortaklıklar yoluyla düşük
ve sıfır karbonlu yakıtların,
enerji dönüşüm ve verimlilik
teknolojilerinin geliştirilmesi
ve kullanılmasının yanı
sıra sıfır karbonlu esnek
yakıt konseptli bir gemi
üzerindeki çalışmaları
ilerletiyoruz” diye konuştu.
Çevresel performans
açısından konteyner
taşımacılığında yeni bir
standart oluşturan bu sınıfta
şu anda 16 gemileri bulunduğunu
kaydeden Broom, “MSC iklim değişikliğiyle
mücadele ve temiz çevre için önemli planlar
yapıyor. Bu yıl ilk LNG kullanan gemilerimizi
faaliyete almayı planlıyoruz. 2025’ten itibaren
de amonyak kullanan gemileri de filoya
ekleyeceğiz. 2030’a kadar ilk net sıfır emisyon
özellikli gemimizi de hizmete sokacağız” dedi.

erli lojistik şirketi Naklico, yurt
dışına yük göndermek isteyen
ihracatçılar ile minivan araç
sahiplerini tek platformda
buluşturuyor. Türkiye’nin Avrupa’ya yaptığı
ihracatın artmasıyla ortaya çıkan lojistik
ihtiyacını karşıladıklarını belirten Naklico
Kurucu Ortağı Alper Par, “Avrupa’nın her
bir noktasına yaptığımız yük teslimatında
minivan taşımacılığını kullanıyoruz.
Taşımasını gerçekleştireceğimiz ürünün
türüne göre tenteli veya panelvan olan
minivan araçları tercih ediyoruz. Gönderileri
sektördeki en uygun fiyatlarla, en geç 48
- 72 saatte teslim ederek hem alıcı hem de
göndericilerin zaman kaybı riskini ortadan
kaldırıyoruz. Tüm kullanıcıların sektöre
dair güncel bilgilere ulaşması ve navlun
fiyatlarını hesaplaması için de sitemizi
sürekli olarak güncel tutuyoruz. Minivan
taşımacılığının yanı sıra parsiyel, frigo
ve ağır nakliye çözümlerimizle de tüm
Avrupa’ya yük taşımacılığı yaparak ülkemizin
ihracatına da katkıda bulunuyoruz” dedi.
Hizmet yelpazelerini genişletmek için
çalışma yürüttüklerini aktaran Par, “2023’te
deniz taşımacılığında aktif bir rol oynamayı
planlıyoruz. TİO Belgemizle hizmetlerimize
hız kesmeden devam ediyor ve çözümlerimizi
ülke ekonomisi için daha çok faydaya
dönüştüreceğimize inanıyoruz” dedi.

GKN KARGO GENEL MÜDÜRÜ ALPAY MADEN OLDU
GKN Kargo’da Genel Müdürlük
görevine kargo ve lojistik sektörünün
tecrübeli ismi Alpay Maden getirildi.
Uzun yıllardır kargo ve lojistik sektörünün köklü firmalarında görev alan
Maden, atama sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün yeni bir ay ve benim
için de yeni bir başlangıç. Önümüzdeki dönemde tüm bilgi birikimimizi
GKN Kargo’nun büyümesi, gelişmesi
ve kargo sektöründe hak ettiği yeri
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alması için çaba sarf edeceğiz. Bu
güveni bize verdiği için başta Yönetim Kurulu Başkanımız Gökhan
Akyürek olmak üzere tüm ekibe teşekkür ederim” dedi. Maden, Trakya
Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Yönetimi bölümünden mezun
olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi
ve Koç Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde sertifika ve
eğitim programlarına katıldı.
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Ülker Bisküvi’den 100’ün
üzerinde ülkeye ihracat

DeFacto
yurt dışı mağaza
yatırımlarını sürdürüyor
Globaldeki yeni mağaza yatırımlarını hız
kesmeden devam ettiren DeFacto, Mısır’da
22’nci, Belarus’ta 14’uncu Kazakistan’daki
32’nci mağazasını açtı. DeFacto’dan
yapılan açıklamasına göre, şirket Mısır’ın
en gözde AVM’lerinden biri olan SkyMall’da
yeni mağazasının kapılarını açtı. Onlarca
prestijli mağazayı bünyesinde bulunduran SkyMall’daki yeni mağaza, moda
tutkunlarının yeni buluşma adresi olacak.
DeFacto, 1283 metrekarelik alana sahip
yeni mağazasında, kadın, erkek ve çocuk
kategorilerinde geniş ürün yelpazesi ile
hizmet veriyor. Şirket, SkyMall’da açtığı
yeni mağaza ile birlikte Mısır’daki mağaza
sayısını 22’ye çıkarmış oldu.
DeFacto, Belarus’ta modanın kalbinin
attığı en prestijli AVM’lerden biri olan
Minsk Palazzo Mall’da yeni mağazasının
açılışını yaptı. Marka 913 metrekarelik
yeni mağazasında, kadın & erkek, bebek &
çocuk ve ev giyiminden ayakkabıya, aksesuardan iç giyime kadar geniş yelpazeye
ait, en trend ürünler yer alıyor. Bu açılışla
DeFacto, Belarus’taki mağaza sayısını 14’e
çıkardı. Hazır giyim markası, Kazakistan’ın
en büyük AVM’si olan Aktau Mall New’de
hizmet vermeye başladı. 1401 metrekarelik yeni mağazasında, en yeni trendleri
yansıtan kadın & erkek, bebek ve çocuk
koleksiyonlarının yanı sıra spor severlerin
tüm giyim ihtiyaçlarını karşılayan DeFacto
Fit ürünleri de yer alıyor. Yurt içi ve yurt
dışında 500’ü aşkın mağazaya sahip olan
şirket, 2025 yılına kadar 180 ülkede faaliyet
göstermeyi hedefliyor.
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Ülker Bisküvi, 2022 yılının ilk yarısını 11,9
milyar TL ciroyla kapattı. Şirketin, Türkiye
operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde
60, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro
içindeki payı ise yüzde 40 olarak gerçekleşti.
Şirket, büyüme trendi, operasyonel
karlılığını artırması, yurtdışı operasyonlarının
katkısıyla 2022 yılının ilk yarısında 2,4
milyar TL faiz, amortisman ve vergi öncesi
karlılığına ulaştı. Sürdürülebilirlik, Ar-Ge
ve dijitalleşme çalışmalarının çok önemli
öncelikler olduğunu belirten Ülker CEO’su
Mete Buyurgan, “Küresel piyasalardaki
dalgalanmaları yakından takip ediyoruz.
Güçlü, çevik ve proaktif risk yapımızla, geniş
coğrafyalara yayılan iş gücümüz, etkin
stratejilerimiz ve başarılı yönetimimizle
2022’nin ilk yarısını 11,9 milyar TL
ciroyla kapattık” dedi. Türkiye’nin yanı
sıra, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta
Asya pazarlarındaki pozisyonların da
güçlendirildiğine dikkat çeken Buyurgan
sözlerine şöyle devam etti: “Suudi
Arabistan’da ve Mısır’da bisküvide pazar
lideriyiz. Kazakistan’da çikolatada pazar
üçüncüsüyüz. Faaliyet gösterdiğimiz
coğrafyalarda istikrarlı büyümemizi
sürdürüyoruz. Bölgesel pazarlardaki
konumumuzu ve liderliğimizi çalışanlarımız,
tüketicilerimiz ve tüm paydaşlarımıza katma
değer sağlayarak daha da geliştireceğiz.
Diğer yandan, tüm dünyada hızla değişen
trendleri takip ediyor, inovatif ürünlerimizi
tüketicilerimizin beğenisine sunuyoruz. Son
2 yılda Türkiye’de 150’nin üzerinde yeni
ürünü raflara taşıdık. Yeni ürünlerimizin
ciro içerisindeki payını geçmiş yıllara
göre önemli miktarda artırdık. Hedefimiz,
her zaman tüketicisini en iyi anlayan ve
trendlere öncülük eden lider marka olmak.”
Ülker markalı ürünlerin yanı sıra Godiva,
McVitie’s, Flipz gibi global atıştırmalık
markaların Türkiye’de üretilip dünyanın dört
bir yanına gönderildiğini söyleyen Buyurgan,
“Gebze, Topkapı, Silivri, Karaman ve
Ankara’daki fabrikalarımızdaki üretimimizle
Türkiye’yi global markalarımızın üretim
üssü haline getirdik. Ürünlerimizi ‘Made
in Türkiye’ etiketiyle tüketicilerimizle
buluşturuyoruz. 100’ün üzerinde ülkeye
ihracat yapıyoruz” dedi.

Rönesans dünyanın
en büyük 24. şirketi oldu
30 yıllık tecrübesiyle her yıl açık ara
listenin Türkiye’deki öncüsü olarak yer
alan Rönesans, özellikle son yıllarda iş
ortakları ile geliştirdiği EPCF modeli ile
yeni pazarlarda altyapı ve sosyal donatı
projelerine odaklanarak yurt dışındaki
faaliyetlerini büyütüyor. Şirket, ayrıca
yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını
arttırıyor. Rönesans, dünya inşaat
sektörüne yönelik en köklü ve saygın
değerlendirme olan ENR’nin “Dünyanın
En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi”
2022 yılı listesinde 24’üncü, Avrupa’da
ise en büyük 8’inci müteahhitlik şirketi
olarak yükselişini sürdürdü. 42 Türk
şirketinin toplam yurt dışı gelirlerinin
yaklaşık yüzde 18’ini gerçekleştirerek
açık ara önde yer alan Rönesans, listede
yer alan Türk şirketlerinin toplam
yurt dışı yeni kontratlarının da yüzde
29’unu üstlendi. ENR listesinde en
yakın rakibinin yaklaşık 3 katından fazla
tutarda yurt dışı yeni kontrata imza atan
Rönesans, 6 farklı alanda sürdürdüğü
99 projeyle iş kolu çeşitliliğinde de öne
çıktı. Dünyanın farklı coğrafyalarında
parmakla gösterilen örnek projelere
imza atan uluslararası bir Türk şirketi
olan Rönesans’ın 2021 yılı uluslararası
konsolide cirosu 4,6 milyar dolar olarak
gerçekleşti. Farklı coğrafyalarda,
yaklaşık 30 ülkede faaliyet gösteren
Rönesans Holding, gelirinin yüzde 78’ini
Türkiye dışında yer alan projelerden ve
yatırımlarından elde ediyor. Rönesans
Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, şunları
kaydetti: “Avrupa’da, dünyanın en büyük
şirketleri ile aynı pazarda yer alıyoruz.
Bu rekabette bizi öne çıkartan en önemli
yetkinliğimiz uluslararası finansman
yaratma kabiliyetimizi inşaat becerimizle
birleştirip sinerji açığa çıkartmak ve
yeni pazarlara, yeni iş kollarına girmek.
Stratejik olarak gelirlerimiz 6 farklı iş
koluna yayılmış durumda. Biz özellikle
rekabet avantajımızı artırmaya, grubun
teknik kapasitesini yükseltmeye ve yeni
ülkelerde büyümeye yönelik şirket satın
almaları gerçekleştirmeye devam etmeyi
planlıyoruz.”

Uluslararası Taşımacılık Denince

Akla Calidad Gelir!

Avrupa’nın Her Noktasına
Ko m p l e ve Pa rs i ye l
Taşımacılık Hizmetleri
@calidadlojistik

0506 023 18 90

www.calidadlojistik.com.tr
info@calidadlojistik.com.tr
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AYŞEM ULUSOY
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı
aysem.ulusoy@atcgrup.com.tr

Lojistik Perspektif

DESTEK, TEŞVİK VE YATIRIM…

A

vrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinde ülkemiz tarafından
atılan en önemli adımlardan biri 2021 Temmuz ayında “Yeşil
Mutabakat Eylem Planı” adıyla yürürlüğe giren genelge oldu.
“Yeşil Mutabakat Eylem Planı” çerçevesinde uluslararası ticaret
ve ekonomide meydana gelen değişimi ve dönüşümü yakalamak ve
sürdürülebilir kaynak-etkin bir ekonomiye geçişin desteklenmesi hedefler
arasında gösterildi. 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylem
planını içeren Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nda ulaşımda seyahat sürelerinin
azaltılması, mevcut yol kapasitelerinin etkin ve verimli kullanılması, enerji
verimliliği sağlanarak ülke ekonomisine katkı sağlanması ve çevreye verilen
zararın azaltılması gibi amaçlar yer almaktadır.
Bu doğrultuda sektörümüz açısından atılan adımları lojistik sektörünün
modları olan havayolu, karayolu, demiryolu ve denizyolu başlıklarında
değerlendirmek mümkün. Karayolu taşımacılığında atılan adımlar arasında
AB’nin, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında açıkladığı Sürdürülebilir ve Akıllı
Ulaşım Stratejisi’ne (AUS) uyum sağlanmasına yönelik Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı tarafından hazırlanan 2020-2023 Eylem Planı yer almaktadır. Bu
doğrultuda her yıl stratejinin farklı paydaşlar tarafından değerlendirildiği
AUS Zirvesi gerçekleştiriliyor. 9 Mart 2022 tarihinde 3. Uluslararası Ulaşım
Sistemleri Stratejisi (AUS) Zirvesi’nde UTİKAD’ı temsilen konuşmacı olarak yer
aldım ve “Akıllı Lojistik ve Denizyolu / Havayolu Uygulamaları” konularındaki
sunumumuzla derneğimizin vizyonunu ve sektörümüzdeki uygulamalara
yönelik çalışmalardan bahsetme fırsatı yakaladım. Akıllı Ulaşım Sistemleri,
ulaşımda dijitalleşmeyi yaratacak ve sürdürülebilir kaynaklara yönelmeyi
sağlayacak bilgi teknolojilerinin sektörümüze kazandırılması açısından önem
arz etmektedir.
Denizcilik sektöründeki çalışmalar açısından ise en önemlisi sanırım
Yeşil Liman uygulamaları. Bu uygulamanın geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar
kapsamında, Yeşil Liman sertifika programına yönelik ulusal mevzuatın
yayımlanması ile hem çevre dostu, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren,
sürdürülebilir, hem de rekabetçi liman tesisleri oluşturulması amaçlanıyor.
Denizcilik sektöründen kaynaklanan zararlı emisyonların azaltılması ve yeşil
denizciliğin desteklenmesine yönelik çalışmalar kapsamında düşük emisyonlu
alternatif yakıtlar ile çalışacak yeni gemilerin inşası veya mevcut gemilerin
bu şekilde dönüşümü, liman tesislerinde liman elektriği “coldironing” ile
ilgili altyapı kurulması gibi gemilerimizde ve limanlarımızda çevre dostu,
sürdürülebilir ve güvenli taşımacılık için kullanılacak yenilikçi teknolojilere
finansal destek mekanizması oluşturulmaktadır.
Sürdürülebilir taşımacılığın önemli ayaklarından intermodal taşıma ise
taşıma sistemlerinin daha etkin kullanımını sağlayan türler arasındaki
tamamlayıcılık ve entegrasyon düzeyinin kaliteli bir göstergesidir.
Yapılan demiryolu yatırımları ve altyapı uyumları, lojistik üslerin deniz ve
demiryollarına bağlantılarının tamamlanması sayesinde Türkiye’nin hem
bölgesel konjonktürüne hizmet edecek hem de sürdürülebilirlik konusunda
önemli mesafeler kat etmiş olacağız.
Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Avrupa Birliği’nin koyduğu hedeflere
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ulaşılması açısından ülke olarak önümüzde uzun bir yol var. Sektörümüzün
bu hedeflere ulaşması için kamunun destek, teşvik ve yatırımlarla yol
haritasını belirlemesi ve topyekun bir hareketin her alanda hayata geçirilmesi
gerekmektedir. Şirketler özelinde atılan adımlara değinmek gerekirse;
araç dönüşümlerine yapılan yatırımlar başta olmak üzere dijitalleşmeye
uyum sağlayacak nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, alternatif yakıtlar ve
çevre dostu binalarla daha az atık üretmek üzere geri dönüşüm bilincinin
yaratılması atılan adımlar arasında sayılabilir.
Bu önemli dönüşüm için bir yol haritası belirlemek adına karbon sınır
vergisinin Türkiye sanayisi üzerindeki muhtemel etkileri değerlendirilmelidir.
Düşük emisyonlu üretim yapan ülkeler AB ile ticarette avantajlı konuma sahip
olacak ve Türkiye’nin ihracatının yarısının AB ülkelerine yapıldığı göz önüne
alındığında yol haritamızı bu doğrultuda hazırlamamız gerekmektedir. Yasal
mevzuatların oluşması ve sektörün bu süreçlere entegre olması sonucunda
AB’nin koyduğu 2030 hedefine sektörümüz daha hızlı uyum sağlayacak,
altyapıda dönüşümü hızla yaratabileceklerdir.
Bu diğer önemli adım ise karayolu taşımacılığında elektrikli ya da
yenilenebilir enerjiyle çalışan TIR’larımızın dönüşümünde büyük maliyetlerin
altından kalkılabilmesi için destek mekanizmalarının sağlanması olacaktır.
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 diğer gündem maddelerimiz
olmalıdır.
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Türkiye için önem arz eden sonuçlarının
tespiti ve bunlara yönelik atılacak adımların planlanması en önemli
görevlerimiz arasında bulunmaktadır. Bu konuda STK’lara ve
üniversitelerimize konunun öneminin anlatılması, çözüm önerilerinin
belirlenmesi ve kanun koyucuyla paylaşılması açısından önemli görevler
düşmektedir.
Özel sektör açısından ise dijital dönüşüme yapacağı yatırımlarla
sürdürülebilir taşımacılık modellerine ve yakıt türlerine yönelmesi
gerekmekte. AB sınırlarında alınan tedbirler doğrultusunda kullanımı
kısıtlanan veya yasaklanan ürünlerden kaçınılması ve tedarik edilen ürünlerde
düşük karbon ayak izi taşımalarına önem verilmesi koşulu olmalıdır.
UTİKAD konunun öneminin farkında olmakla birlikte lojistik sektörünün
önemli meslek STK’larından biri olarak hazırladığımız raporlarla görüşlerimizi
her platforma ifade etmekteyiz. Derneğimiz çatısı altında kurduğumuz
çalışma ve odak gruplarıyla üzerimize düşeni yapma gayretindeyiz.
İntermodal taşımacılık ve yeşil lojistik, UTİKAD’ın uzun yıllardır gündeminde
yer almaktadır. 2014 yılında Türkiye’de UTİKAD’ın ev sahipliğinde
gerçekleşen FIATA Dünya Kongresi’nde bu konuya dikkat çekmek için
“Sürdürülebilir Lojistik Sertifikası” hayata geçirilmiştir. Bu yıl üyelerimizin
farkındalığını artırmak amacıyla Yeşil Lojistik Odak Grubu çalışmalarına
başladık ve üyelerimiz tarafından etkin katılım sağlandı.

ALİ ERCAN GÜLEÇ

Demiryolu Geleceğimizdir

Demiryolu Taşımacılığı Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

DÖNÜŞÜM ZORUNLU...

A

tmosfer gittikçe ısınıyor ve iklim her geçen yıl
değişiyor. Dünyadaki ürünler yok olma riski altındadır.
Ormanlar ve okyanuslar kirleniyor ve yok ediliyor.
Çevre sorunlarına yönelik artan endişe, işletme
yönetimini ve sosyal uygulamaları doğrudan etkilemektedir.
İklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi ve kirlilik gibi
çevresel zararı en aza indirme baskısı, sürdürülebilir kalkınmayı
ve daha döngüsel bir modele geçişi hedefleyen yeşil tedarik
zincirlerinin firmaları, yeşil inovasyon uygulamalarını uygulamak
için iç ve dış baskıyla karşı karşıyadır. Bu nedenle, yeşil, düşük
karbonlu kalkınma arayışı, küresel topluluğun odak noktası
haline gelmiştir. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan
ekonomilerde üreticilerin çevresel zararı ortadan kaldırmak için
sürdürülebilir ve verimli kaynaklar kullanarak üretkenliklerini
artırmaları ve tedarik zinciri döngüsünü kapatmaları
gerekmektedir.
Lojistik sektörünün yüksek kaliteli gelişimi, yüksek kaliteli
ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynamaktadır. Yeşil lojistik,
çevresel kaygılar nedeniyle daha fazla dikkat çekiyor. Ülkeler
yüksek kaliteli ekonomik kalkınmasını, yeşil lojistik üzerine
tasarlamaktadır. Yeşil lojistiğin nihai hedefi, lojistik endüstrisinin
yüksek kalitede gelişmesinde önemli bir rol oynaması, yeşil
lojistiğin özünün, ekolojik çevreye zarar vermeden ekonomik
faydaların peşinden gitmeli, ekonomik ve sosyal kalkınmanın ve
ekolojik çevrenin korunmasını gerçekleştirilmesidir.
Yeşil lojistiğin ayrıca görevi, ekonomik, sosyal ve çevresel
koordinasyonu ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktır. Ancak,
her ülkede yeşil lojistiğin dönüşümü ve geliştirilmesinde hala
fazla sorun var. Geleneksel lojistik endüstrisinin gelişmesi
yetersizdir. Bu nedenle tüm ülkelerde kötü yönetim, verimliliği ve
ciddi bir kaynak israfı meydana getirmiştir. Uygunsuz ulaştırma
düzenlemeleri ve düzenlenmemiş araç karbon emisyonları gibi
bu durumlar, giderek daha ciddi çevre kirliliği sorunlarına neden
olmaktadır. Mantıksız trafik düzenlemeleri ve düzenlenmemiş
araç karbon emisyonları gibi bu durumlar, giderek daha ciddi
çevre kirliliği sorunlarına neden olmuştur.
Yeşil lojistiğin verimliliğini artırmak, yüksek kaliteli ekonomik
kalkınmada önemli bir rol oynar ve ekonomik kalkınmayı ve
çevre kirliliğini çözmek için önemli bir araçtır. İklim değişikliğinin
bileşik etkileri, lojistik endüstrisinin çevresel sorunları yönetmesi,
sosyal sonuçları iyileştirmesi ve rekabet avantajı kazanması
için yeni yollar keşfetmek için araştırmacıların, ekolojistlerin ve
kurumsal liderlerin sınırsız çabalarını harekete geçirmektedir.
Lojistik, ekonominin her sektörünü destekleyen önemli
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bir sektördür ve bu nedenle verimli lojistik olmadan ulusların
kalkınması mümkün değildir. Bunun yanı sıra lojistik
sektörü, çevrenin kalitesini bozan çeşitli türlerde emisyonlar
üretmektedir. Gelişmiş ülkeler, ulaşımın neden olduğu çevresel
zararları önlemek için yeşil lojistik sunmaya çalışıyor. Ayrıca,
gelişmekte olan ülkeler er ya da geç yeşil lojistik geliştirmeye
odaklanmaya başlayacaklar.
Türkiye, AB başta olmak üzere dünya ekonomisinde
meydana gelmekte olan dönüşüm politikaları ile uyumlu, yeşil
yatırımları teşvik eden, küresel değer zincirlerinin dönüşümüne
katkı sağlayacak ve bu suretle katma değerli üretimi de
destekleyecek bir yol haritası niteliğinde olacaktır.
AB’nin, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında açıkladığı
Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım Stratejisi incelendiğinde, kombine
taşımacılığın geliştirilerek, sürdürülebilir ve yeşil ulaşım
modlarının payının artırılması; yük taşımacılığında demiryolu
ve iç suyolu taşımacılığının arttırılması; karayolu, havayolu ve
denizyolu taşımacılığında sıfır emisyonlu araçların piyasaya
sunulması; elektrikli araç altyapısının geliştirilmesidir. Tüm ulaşım
modlarında sürdürülebilir ve alternatif yakıtların üretiminin/
kullanımının artırılması; ulaşımın çevre üzerindeki etkileri
dikkate alınarak fiyatlandırılması ile bağlantılı ve akıllı ulaşım
sistemlerinin geliştirilmesi hususlarına yer verildiği görülmektedir.
Ayrıca, çevre dostu, akıllı, rekabetçi, emniyetli, erişilebilir ve
uygun fiyatlı bir ulaşım sistemi oluşturularak 2050 yılına kadar
ulaştırmadan kaynaklanan emisyonların yüzde 90 azaltılması
hedeflenmektedir.
Ülkemizin, uluslararası ticaret düzeninde son yıllarda
ivme kazanan iklim değişikliği ile mücadele politikalarına
adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta
rekabetçiliğimizi güçlendirecek bir yol haritası niteliğinde
olan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” yayımlandı. Ayrıca,
yeşil yatırımların ülkemize çekilmesi ve ilgili tüm politika
alanlarında yeşil dönüşümün desteklenmesini hedefleyen
bir yol haritası niteliğindeki Yeşil Mutabakat Eylem Planına
ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16.07.2021 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlandı. Önemli olan bu gelişmeler nedeniyle
son yıllarda Türkiye’de ve dünyada hız kazanan yeşil dönüşüm
politikaları, iklim değişikliğiyle bağlantılı politikaları uluslararası
ekonomi ve ticaret gündeminin merkezine yerleşecektir.
Ancak, son aylarda ortaya çıkan savaş nedeniyle, Rusya
doğal gaz vermemesi nedeniyle Avrupa ülkeleri kömüre dönerek
enerji temin etmek yönüne gidiyor. Bu yaklaşım “Yeşil Lojistik”
yaklaşımını da olumsuz olarak etkileyecektir.
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Taşıma İşleri
Organizatörlüğü
Yönetmeliği’nde
düzenlemelere gidildi.
Yapılan değişikliklerle
taban ve tavan ücret
tarifesi uygulaması
kaldırıldı, yetki belgesi
ücretlerinde indirim yapıldı.
Mesleki yeterlilik belgesi
şartı ve sermaye miktarı
yeniden düzenlenerek
sektöre kolaylıklar getirildi.

TİO’lar için şartlar kolaylaştırıldı

T

aşıma İşleri Organizatörlüğü
faaliyetlerine yönelik usul ve
esaslar yeniden düzenlendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaşanan sorunlar ve sektörden gelen talepler dikkate alınarak
revize edilen Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği 27 Ağustos tarihinde
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BELGE ÜCRETLERİNDE
İNDİRİME GİDİLDİ

Yeni düzenlemeyle, Taşıma İşleri
Organizatörlüğü Belgesi ücreti 273 bin
244 TL, bir yıl süreli belgenin ücreti ise
70 bin TL olarak belirlendi. Ancak 15
Temmuz 2023 tarihine kadar alınacak
yeni TİO belgeleri için ücretlerde yüzde
40 ile yüzde 85 arasında indirim yapılacak. Yapılan indirimden ilk kez TİO
yetki belgesi alan taşımacılar faydalanabilecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihten önce TİO yetki belgesi bulunan
taşımacıların, mevcut TİO yetki belgesi
geçerlilik sürelerine 10 yıl ilave edilecek.
Verilen ve yenilenen yetki belgelerinin
süresi 5 yıl olacak. Eski yönetmelikte
yenileme ücreti o yıla ait yetki belgesi
ücretinin yüzde 5’i iken yeni yönetmelikte bu oran yüzde 15’e çıkarıldı.

SERMAYE MİKTARI
150 BİN TL’YE DÜŞÜRÜLDÜ

Yayınlanan güncel yönetmelikte,
Bakanlığın yönetmelik kapsamındaki
faaliyetler için taban ve tavan ücret
tarifesi uygulamasına yönelik düzenleme kaldırıldı. TİO yetki belgesi almak
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için gereken sermaye şartları ise iyileştirildi. Sahip olunması gereken sermaye
şartı 300.000 TL’den, 150.000 TL’ye
düşürüldü.

MESLEKİ YETERLİLİK
ŞARTLARI İYİLEŞTİRİLDİ

Mesleki yeterlilik şartlarında iyileştirme yapılarak yetki belgesi sahiplerinin
en az bir adet ÜDY3 türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları yeterli
görüldü. Her bir şube için en az bir adet
ODY3 türü mesleki yeterlilik belgesine
sahip kişileri istihdam etmelerine yönelik düzenleme yapıldı.
Yönetmeliğe aykırılıklar nedeniyle
585 ila 5 bin 850 lira arasında değişen
idari para cezaları verilebilecek.

AYŞEM ULUSOY:
DEĞİŞİKLİKLER TEŞVİK
EDİCİ OLACAK

UTİKAD Başkanı Ulusoy, TİO Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile ilgili
değerlendirmelerde bulunarak “Taşıma
İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde
yapılan değişiklikler sektörümüzü doğrudan ilgilendirmekte ve etkilemektedir”
ifadelerini kullandı. Yönetmelikle sermaye şartındaki miktarın düşürülmesinin
belgeyi temin etmede teşvik edici ve kolaylaştırıcı olacağını vurgulayan Ulusoy,
mesleki yeterlilik konusunda yapılan
kolaylaştırmaları ise şöyle değerlendirdi:
“Sektörümüzün büyük oranda
KOBİ’lerden oluştuğunu düşünürsek
önceki yönetmelikte TİO Yetki Belgesine
başvuracak firmaların en az 1 ÜDY ve
iki ODY belgesine sahip personel istih-

dam etmeleri gerekmekteydi ve bu
durum sektör üzerinde zorlayıcı bir
etki yaratmaktaydı. Üyelerimizden
aldığımız geri bildirimler neticesinde
Bakanlığa bu konuda düzenleme
yapılması hususunda taleplerimizi
iletmiştik. Yapılan değişiklikle yeni
yönetmelikte yetki belgesi sahiplerinin en az bir adet ÜDY3 türü mesleki
yeterlilik belgesine sahip olmaları, her
bir şube için de en az bir adet ODY3
türü mesleki yeterlilik belgesine sahip kişileri istihdam etmeleri yeterli
görülmüştür. Yeni yönetmelikte sektörün bu talebinin yer bulmuş olması
sevindirici olup iyileştirici nitelikteki
bu değişikliğin KOBİ’lerden müteşekkil sektörümüzde rahatlatıcı bir etki
yaratacağını düşünmekteyiz. Buna ek
olarak önceki yönetmelikte de bulunan ve ülkemizde yalnızca UTİKAD
tarafından verilen FIATA diploması
hususundaki maddeye değinmek
isterim. FIATA diplomasının ODY3
ve ÜDY3 belgesi yerine kullanılabilir
hükmü yeni yönetmelikte de korunmuş olup FIATA diploması sahiplerine önemli bir kazanım yaratılmıştır.”
Ulusoy, yönetmelikte taban ve
tavan ücreti uygulamasına yer verilmemesini ve taşıma işleri organizatörlerinin sunduğu hizmet tutarlarının
serbest piyasa koşullarına göre belirleyebilmesini olumlu bulduklarını
aktardı.
Ayşem Ulusoy, yenileme ücretindeki oranın yüzde 5’ten yüzde 15’e
çıkarılmasının ise KOBİ’ler açısından
zorlayıcı mahiyette olabilecek tek
değişiklik olduğunu söyledi.

SGS TransitNet ile
sınırları kaldırın
140 yıllık geçmişe, dünya genelinde yapılanmış 2.600 ofis ve 93.000’den fazla çalışana sahip SGS
Grubu’nun üyesi olan SGS TransitNet, 22 anlaşmalı partneri ile müşterilerine 7/24 hizmet vermektedir.
Taşımacılık sektörünün en büyük firmalarının uzun yıllardır tercih ettiği SGS TransitNet’in hizmet kalitesi
ISO 9001:2015 ve ISO 27001:2013 belgeleri ile de tescil edilmiştir. Taşımacılardan bağımsız yapısıyla
tüm verilerinizin özenle korunduğu SGS TransitNet platformu üzerinden 2019 yılında 397.000, 2020
yılında ise 361.000 araç için beyanname açılmıştır ve bu sayı her gün artmaktadır.
SGS TransitNet müşterileri, aşağıda yer alan 23 ülkenin gümrük sistemine herhangi bir aracı kuruma
ihtiyaç duymaksızın direkt olarak beyanname sunabilmektedir.
•

Türkiye

•

Belarus

•

İspanya

•

İsviçre

•

Bulgaristan

•

Almanya

•

Hırvatistan

•

Letonya

•

Romanya

•

Hollanda

•

Sırbistan

•

Yunanistan

•

Macaristan

•

Birleşik Krallık

•

Makedonya

•

İrlanda

•

Polonya

•

İtalya

•

Slovenya

•

Belçika

•

Litvanya

•

Fransa

•

Slovakya

SGS TransitNet Transit Sistemi
Destek Hizmetleri A.Ş.
Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95
İş İstanbul Plaza Güneşli Bağcılar - İstanbul
t +90 212 368 40 20
f +90 212 224 78 96
e transitnet.turkey@sgs.com
SGS.COM.TR/TRANSITNET
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Lojistik Güven Endeksi,
2022 yılının ilk
çeyreğine kıyasla yüzde
6’lık hafif bir düşüş
kaydetse de 118,08
olarak ölçülerek pozitif
görünümünü sürdürdü.
KPMG Türkiye
Taşımacılık Sektör Lideri
Yavuz Öner, “Türkiye
taşımacılık sektörü
uzun vadede olumlu
bir tablo çiziyor” dedi.

Lojistik sektörü pozitif görünümünü koruyor

Lojistik Güven Endeksi, 2022 yılının ilk çeyreğine kıyasla yüzde 6'l
görünümünü sürdürdü. KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri Y
tablo çiziyor" dedi.

Lojistik sektörü pozitif görünümünü koruyor

KPMG Türkiye ile İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakü
ikinci çeyreği için açıklandı. 2022 yılının ilk çeyreğine kıyasla yüz
pozitif görünümünü korudu. Endeks, 2021 yılının ikinci çeyreğiyle
başladığı
Endeksi, ölçümlerin
söylemek
mümkün.
Pandeminin
etki- 2019 yılının son çey
Güven
Lojistik
seviyesine
en yüksek
olarak
lerinden
sonra
Ukraynaulaşmıştı.
- Rusya Endeks
savaşı genel itibarıyla hale
güncel durumunu gösteren M
Sektörün
bulunuyor.
içerisinde
trendi
nedeniyle
tedarik
zincirinde
değişimler
Gelecek Dönem Bekle
gerçekleşti.
olarakdünya
bir düşüşle
küçük
yaşandı.
Yakıt126,80
maliyetleri
genelinölçüldü.
olarak
113,73
de yükseldi. Tüm bu dönemsel faktörlere

K

PMG Türkiye ile İstanbul
Üniversitesi Ulaştırma ve
Lojistik Fakültesi iş birliğiyle
hazırlanan Lojistik Güven
Endeksi 2022 yılının ikinci çeyreği için
açıklandı. 2022 yılının ilk çeyreğine
kıyasla yüzde 6’lık hafif bir düşüş
kaydeden endeks, 118,08 olarak
ölçülerek pozitif görünümünü korudu.
Endeks, 2021 yılının ikinci çeyreğiyle
karşılaştırıldığında ise yıllık yüzde 13’lük
bir düşüşe işaret ediyor.
Lojistik Güven Endeksi, ölçümlerin
başladığı 2019 yılının son çeyreğinden bu
yana ilk defa 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 141,34 olarak en yüksek seviyesine
ulaşmıştı. Endeks genel itibarıyla halen
pozitif görünümünü korusa da son üç
çeyrektir hafif bir düşüş trendi içerisinde
bulunuyor. Sektörün güncel durumunu
gösteren Mevcut Durum Endeksi ise bir
önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3’lük küçük
bir düşüşle 126,80 olarak gerçekleşti.
Gelecek Dönem Beklenti Endeksi de
2022’nin ilk çeyreğine göre yüzde 8’lik bir
düşüşle 113,73 olarak ölçüldü.

BİRLEŞME VE SATIN ALMALARA
DÖNÜK BEKLENTİ YÜKSELDİ

Gelecek Dönem Beklenti Endeksinin
alt kırılımlarına bakıldığında, temmuz
- eylül döneminde sektördeki iş hacmi
beklentisine ilişkin endeks, çeyrek bazda
yüzde 24’lük bir düşüşle 119,61 puana
geriledi. Üçüncü çeyrekte sektörün
kârlılığına ilişkin endeks de çeyrek bazda yüzde 3’lük bir düşüşle 90,20 puan
olarak ölçüldü. Böylelikle kârlılık beklentilerine ilişkin endeks, ikinci çeyrekte üst
üste negatif görünümünü sürdürdü. Bu
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Yavuz Öner
durumun, yakıt maliyetlerinin halen
yüksek olmasından kaynaklandığı
tahmin ediliyor. Gelecek üç ayda sektörün insan kaynakları ihtiyacına ilişkin
endeks ise yüzde 11’lik bir düşüş göstererek 127,45 puana geriledi.
Sektörde neredeyse bütün göstergelerde temkinli düşüş sinyalleri göze
çarparken temmuz-eylül dönemi için
sektörde şirket birleşmesi ve satın almasına ilişkin beklenti endeksi yaklaşık
yüzde 6’lık bir artışla 131,37 puana
yükseldi.

ULUSLARARASI TAŞIMA SAYISI
YÜZDE 20 ARTTI

Sektördeki gelişmeleri değerlendiren KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör
Lideri Yavuz Öner “Lojistik Güven
Endeksi, temkinli düşüş trendini sürdürüyor. Buna karşın, endeks halen 100
puanın üzerinde yer aldığı için sektörde pozitif görünümün korunduğunu

bağlı gerilemelere rağmen, Türkiye taşıVE SATIN ALMALARA DÖNÜK BEKLENTİ Y
BİRLEŞME
macılık sektörünün uzun vadede olumlu
bir tablo çizdiği söylenebilir. Ulaştırma
Gelecek Dönem Beklenti Endeksinin alt kırılımlarına bakıldığında
ve Altyapı Bakanlığı’nın açıklamalarına
ilişkin endeks, çeyrek bazda yüzde 24'lük bir düşüşle 119,61 puana
göre,bazda
2022yüzde
yılının3'lük
ocak
haziran90,20
dönepuan olarak ölçüldü. B
bir- düşüşle
çeyrek
minde,
ülkemizden
yapılan
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durumun, yakıt maliyetlerin
Bu
sürdürdü.
görünümünü
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taşımaüçsayısı
geçen yılın
ilkkaynakları
yarısına ihtiyacına ilişkin endek
insan
ayda sektörün
Gelecek
kıyaslaneredeyse
yüzde 20bütün
artışgöstergelerde
göstererek 820
bin düşüş sinyalleri g
temkinli
Sektörde
endeksi yaklaşık yüzd
ilişkin beklenti
seferi aştı.
Rusya’nın
uygulanan
ambaralmasına
ve satın
birleşmesi
golar sonrası Türkiye’yi transit bir merSI TAŞIMA
ULUSLARARA
kez olarak kullanması
bu SAYISI
sayıları YÜZDE
olumlu 20 ARTTI
etkiliyor. Taşımacılık sektöründe kamu
Türkiye Taşımacılık
KPMGsöz
Sektördeki
tarafındagelişmeleri
yoğun birdeğerlendiren
yatırım gündemi
puanın üzerind
halen
endeks
karşın,
Buna
sürdürüyor.
trendini
konusu ve bu yatırımlarla demiryolunun100
etkilerinden sonra Ukrayna - Rus
Pandeminin
mümkün.
söylemek
lojistikteki payının yüzde 22’ye yükselmaliyetleri dünya genelinde yükseldi. Tüm bu dönemsel faktörlere
tilmesi hedefleniyor. Taşımacılık sektörüvadede olumlu bir tablo çizdiği söylenebilir. Ulaştırma ve Altyapı
nün hizmet ihracatı içerisinde geçtiğimiz
döneminde, ülkemizden yapılan uluslararası taşıma sayısı geçen y
yıl 12,6 milyar
dolarlık
bir payı
mevcuttu,
Türkiye'yi transit bir mer
sonrası
ambargolar
uygulanan
Rusya'nın
bu
payın
açıklanan
devlet
destekleriyle
sektöründe kamu tarafında yoğun bir yatırım gündemi söz konusu
birlikte önemli
bir artışTaşımacılık
kaydedeceği
önhizmet ihracat
sektörünün
hedefleniyor.
yükseltilmesi
yorumunda
bulundu.birlikte önemli bir artış kay
devlet destekleriyle
payın açıklanan
bugörülüyor”

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

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

renault-trucks.com.tr
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“Calidad tesadüf değildir...”

‘Yılın en iyi çıkış yapan lojistik firması’
Dünyanın her noktasına karayolu, havayolu ve
denizyolu taşıma hizmetleriyle müşterilerine özel
çözümler sunan Calidad Global Lojistik, “Yılın En İyi
Çıkış Yapan Lojistik Firması” seçildi. Calidad Global
Lojistik Kurucusu ve Satış Direktörü Ebru Dağ, sektörde
sürdürülebilir lojistik hizmetlerle büyürken, en çok
yatırımı insana ve dijitalleşmeye yapacaklarını söyledi.

Ebru Dağ

C

alidad Global Lojistik, birçok
farklı sektörde farklı pozisyonlarda, son olarak da lojistik sektöründe uluslararası
birimlerde çalışarak tecrübe kazanan,
Türk lojistik sektörünün yeni nesil kadın
temsilcilerinden Ebru Dağ tarafından
kuruldu. Sektörde kısa sürede hızlı bir yol
alan şirket, ağırlıklı karayolu olmak üzere,
hava ve denizyolu taşımacılığında tüm
dünya ülkelerine müşteri ihtiyaçlarına özel
çözümler sunuyor. Sektördeki iddiasını
ve başarısını aldığı ödüllerle de gösteren
şirket, bu kapsamda geçtiğimiz aylarda
düzenlenen Altın Boğaz Ödülleri’nde
“Yılın En İyi Çıkış Yapan Lojistik Firması”
ödülüne layık görüldü.

‘MOBİLYA TAŞIMACILIĞINDA
İDDİALIYIZ’

Calidad Global Lojistik Kurucusu
ve Satış Direktörü Ebru Dağ, “İnsanları
etkileyecek bir kuruluş hikayemiz yok,
fakat insanları etkileyebilecek bir çalışma
aşkımız ve potansiyelimiz var” dedi.
Taşıma operasyonlarının karayolu ağırlıklı
olduğunu ifade eden Dağ, Avrupa,
Balkanlar, Baltık ve Birleşik Krallık
ülkelerine haftalık düzenli komple ve
parsiyel taşımacılık hizmet sunduklarını
söyledi.
Hava ve denizyolunda da
müşterilerine özel çözümler ürettiklerini
aktaran Dağ, “Avrupa ve çevresinde her
ülkeye rahatlıkla teslimat sağlayabiliyoruz.
Her sektörden müşterimiz bulunmakta.
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Ancak ağırlıklı olarak mobilya sektöründen
birçok şirket firmamızla çalışmayı tercih
ediyor. Türkiye’de mobilya taşımacılığında
bir numara olduğumuz konusunda iddialıyız.
Müşterilerimize 7/24 hizmet, operasyon
birimlerine ulaşım imkanı ve canlı araç takibi
gibi konularda destek sağlamaktayız” diye
konuştu.

‘EN BÜYÜK YATIRIMI İNSANA VE
DİJİTALLEŞMEYE YAPACAĞIZ’

Ebru Dağ, Calidad Global Lojistik’in
memnuniyet ve hizmet odaklı bir firma
olduğunu söyledi. “Bu sürece kadar
hedeflerimize sağlıklı bir şekilde ulaştık”
diyen Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şirketimiz idari ve ticari birimler olarak
iki ana gruba ayrılıyor. İdari tarafta
Yönetim ve Muhasebe-Finans birimleri
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bulunmaktadır. Ticari tarafımız ise depo,
araç tedarik ve takip, operasyon ve satış
birimlerimizden oluşuyor. Büyüme
hedeflerimiz doğrultusunda ajandamızın
en başlarında sektöre yetenek kazanımı
ve iş geliştirme stratejileri bulunmakta.
Ayrıca lojistik sektörünü tamamen dijital
ortamlarda aktif olarak kullanabilme
ve müşterilerimizin anlık olarak araç
ve sistem takibi konularında rahatlık
sağlayacak özel yazılım geliştirme
süreçleri var. Yani en çok yatırımı insana
ve dijitalleşmeye yapacağız. Firma
mottomuz; global lojistik çözümleri
üreten firmalar arasında en güvenilir ve
en profesyonel olarak anılmak, 5-10 yıllık
süreçte farklı ülkelerde çok fazla şube
açarak tüm dünyaya açılmak.”

“Her sektörden müşterimiz bulunmakta. Ancak Türkiye’de mobilya
taşımacılığında bir numara olduğumuz konusunda iddialıyız.
Müşterilerimize 7/24 hizmet, operasyon birimlerine ulaşım imkanı ve
canlı araç takibi gibi konularda destek sağlamaktayız.”

‘LOJİSTİKTE YENİ EĞİTİM
KURUMLARINA İHTİYAÇ VAR’

Lojistik sektörünün geleceğini
teknoloji ve deneyimli insan kaynağının
belirleyeceğini vurgulayan Ebru Dağ,
bu kapsamda sektöre yönelik daha fazla
eğitim kurumunun açılması ve teknoloji
için yatırım yapılması gerektiğini söyledi.
Lojistik sektörünün gündeminde olan
öncelikli sorunları döviz kurları, akaryakıt
fiyatları ve şoför krizi olarak sıralayan
Ebru Dağ, “Piyasalardaki dalgalanmalar,
özellikle döviz kurundaki dalgalanmalar
sektörü çok etkilemektedir. Bunun yanı
sıra hepimizin gündeminde olan akaryakıt
fiyat değişkenliği sektörümüz için oldukça
önemli. Çünkü verilen ve alınan fiyatlar
günlük olarak değişkenlik göstermekte.

HABER

Ayrıca sektörde şoför yetişmiyor, bu
sorunun önüne geçmek gerekiyor.
Çözüm için ise, üreten bir ülkeyiz,
bazı şeylerin çözümü belki de bizim
elimizdedir” dedi.

‘NEDEN YEŞİLE
GİTMELİSİNİZ?’

Yeşil lojistik konusuna da değinen
Calidad Global Lojistik Kurucu ve Satış
Direktörü Ebru Dağ, şunları aktardı:
“Burada en önemli unsur, ‘Neden Yeşile
Gitmelisiniz?’ sorusu. Yeşil lojistik
politikaları, rekabete göre stratejik bir

avantajı temsil eder. Sadece markanızı
yeniden değerlendirip farklı kılmakla
kalmaz, aynı zamanda şirketinizi
kaçınılmaz olarak sürdürülebilir olması
gereken geleceğe hazırlarlar. Enerji
tasarrufu için önlemler, artan tedarik
maliyetleri için etkili bir stratejidir.
Bunların yanı sıra yeşil lojistik, ürünlerin
verimli bir enerjiyle ve etkin bir maliyet
hesaplaması yapılarak taşınmasına
imkan veren ulaşım rotası optimizasyonu
oluşturur. Otomasyon ve mobil çözümler
aracılığıyla iş süreçlerinin düzenlenmesi
ve böylece firmaların daha az kağıt
kullanımı gibi süreçler elde etmelerine
yardımcı olarak, doğal kaynaklara yönelik
harcamalarını azaltmalarına yardımcı
olur. Yeşil lojistik, bir işletmenin yatırım
getirisi üzerinde en büyük olumlu
etkiyi sunar. Calidad Global Lojistik
olarak depolarımızda ve ofislerimizde
maksimum enerji tasarrufu, suyun verimli
kullanımı, azaltılmış sera gazı emisyonları,
daha sağlıklı iç hava kalitesi, artan geri
dönüştürülmüş malzeme kullanımı,
azaltılmış bakım ve işletme maliyetleri
gibi konularda arkadaşlarımızla çalışmalar
yaparak zararı minimize etmeye
çalışmaktayız.”
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Dünya ticaretinin yüzde
2’sini tek başına hareket
ettiren UPS, 2050’de
karbon nötr olma hedefi için
sıkı bir çalışma yürütüyor.
Teslim edilen paket başına
harcanan CO2 oranını
neredeyse yüzde 15 oranında
azaltan şirket, 10 bin adede
varan elektrikli araç yatırımıyla
sıfır emisyonlu filoya geçiş
sürecini hızlandırdı. Tesislerinde
enerji ihtiyacının tamamını
yenilebilir enerjilerden
karşılamayı hedefleyen
şirket, elektrikli bisiklet ve
drone ile teslimattan, rota
optimizasyonu ve yakıt
tasarrufuna kadar birçok
alanda çalışma yürütüyor.

B

undan 115 yıl önce, 100 dolarlık
krediyle bir bodrum katında
kurulan UPS, bugün dünya
ticaretinin yüzde 2’sini tek başına
hareket ettirme gücüne ulaşarak büyük
bir başarı hikayesi yazdı. 220’yi aşkın ülke
faaliyet gösteren UPS, teknoloji yatırımları,
alternatif ve akıllı teslimat çözümleriyle
daha sürdürülebilir bir dünyanın inşasına
da destek oluyor. 2050 yılında karbon nötr
olmayı taahhüt eden şirket, bu kapsamda
çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
UPS’in sürdürülebilirlik alanındaki hedefleri ve çalışmaları hakkında UTA Lojistik’in
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karbon nötr
maratonunda

HIZLI KOŞUYOR

sorularını yanıtlayan UPS Türkiye Ülke
Müdürü Engin Kolat, “İnsanlık olarak birlikte yaşadığımız tek bir dünyamız var ve
UPS olarak onu geleceğe taşımanın önemli
bir sorumluluk olduğunun bilincindeyiz.
Son tüketicilerin, müşterilerimizin ve diğer
tüm paydaşlarımızın sürdürülebilirlik ile
ilgili taleplerini karşılamaya, yatırımlarımız
ve hayata geçirdiğimiz çalışmalarımız ile
sektörümüzdeki gelişmelere liderlik etmeye
devam edeceğiz. 2050 yılı, karbon nötr hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.
UPS, sürdürülebilirlik alanında nasıl bir
strateji izliyor?
Pandemi dönemi hayatlarımızı birçok
yönden değiştirdi. Bunlardan birisi de
alışveriş yapma şeklimizdi ve bu dönemde, tüketicinin talebi olan güvenlik ve hız,
e-ticarette büyük bir patlamaya yol açtı.
Daha önce hiç olmayan bir yoğunlukla
tüketiciler, her ihtiyacını çevrimiçi yollardan
karşılıyor. Her ihtiyaç artık eve, kapımıza
kadar geliyor. Bu durum sonucunda ise
teslimat faaliyetlerinden kaynaklanan yoğun emisyonlar söz konusu. Bazı tahminlere
göre, bir şehrin CO2 emisyonlarının yüzde
20 ila yüzde 30’u depodan eve yapılan son
teslimatlardan kaynaklanıyor. McKinsey
tarafından son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, lojistik faaliyetleri çevre dostu
hale getirilmezse e-ticaretteki bu büyüme

2030’a kadar bazı şehir merkezlerindeki CO2
emisyonlarında yüzde 25 artışa neden olabilir.
Karbon ayak izimizi azaltabilirsek ve hem
işletmeler hem de son tüketiciler için daha
yeşil teslimat seçenekleri sunabilirsek bu durumu engelleyebiliriz. Dünya ticaretinin yüzde 2’sini tek başına hareket ettiren bir şirket
olarak çevre dostu teslimatların sadece çevre
dostu enerji kaynakları ile hareket eden araç
yatırımlarından ibaret olmadığının farkındayız. UPS olarak daha yeşil, ilerici ve teknoloji
odaklı bir ekosisteme yatırım yapıyoruz ve
gezegenimizi geleceğe taşımak için sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda sıkı bir
şekilde çalışıyoruz.
UPS’te önemli olanı sunarak dünyamızı
ileriye taşımayı taahhüt ediyoruz. Vizyonumuz, gezegenin çevresel sınırları içinde yaşayan adil, müreffeh, esnek, sağlıklı ve güvenli
bir küresel topluluğa destek olmak. Bu kapsamda ortaya koyduğumuz Çevresel, Sosyal
ve Yönetişim (ESG) başarıları ve hedefleri,
sürdürülebilir bir UPS’e ve sürdürülebilir bir
dünyaya olan bağlılığımızı vurguluyor.

2035’TE PAKET BAŞINA
EMİSYON ORANINI
YARI YARIYA AZALTACAK

UPS, karbon nötr olma yolunda nasıl
ilerleyecek?
UPS olarak müşterilerimiz, çevre ve dünya çapında hizmet verdiğimiz topluluklar için
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daha sürdürülebilir bir şekilde çalışmak
üzere alternatif yakıtların ve ileri teknolojinin kullanımını yaygınlaştırma ve teşvik
etme konusunda uzun bir geçmişimiz var.
Teknoloji yatırımlarımız, alternatif ve akıllı
teslimat çözümlerimizle daha sürdürülebilir bir dünyanın inşasına destek oluyoruz.
UPS olarak 2025 yılına kadar kara operasyonlarının yüzde 40’ını alternatif yakıtlarla beslemek de dahil olmak üzere 2050
yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmak
için bir hedef belirledik. Bu süreçte, 2035
yılında küçük paket operasyonlarımızda
teslim edilen paket başına karbondioksit
emisyonlarında da yüzde 50’lik bir azalma
ve şirket tesislerinin enerji ihtiyacının tamamını yenilebilir enerjilerden karşılamayı
hedefliyoruz.
Dünyadaki en yenilikçi sürdürülebilir
filolarından birine sahibiz. Şu anda dünya
çapında 13.000’den fazla alternatif yakıt ve
ileri teknoloji aracı kullanıyoruz. Alternatif
yakıtlı filomuz dünya çapında 1,6 milyar
kilometreden fazla yol kat etti. Bu, 227
milyon litreden fazla geleneksel yakıt tasarrufu sağlamak anlamına geliyor. Hava ve
kara operasyonlarında daha fazla yenilik
geliştirmeye kararlıyız.
Doğrudan [kapsam 1 ve 2] emisyonlarımızın yaklaşık yüzde 60’ı havayolu,
yüzde 40’ı ise karayolu faaliyetlerimizden
kaynaklanıyor. Bu oranların çoğu filodan
kaynaklanmakla beraber yüzde 10’u depo
binalarımızdan kaynaklanıyor. 2025’te
tesislerimizde yüzde 40 alternatif yakıt ve
yüzde 25 yenilenebilir elektrik kullanma
hedefimiz bulunuyor. 2035’e kadar
havayolumuzda yüzde 30
sürdürülebilir uçak yakıtı
(SAF) kullanmayı hedefliyoruz.
Peki bu noktaya nasıl ulaşacağız? Örneğin,
kara filosu için maliyet,
tasarım ve verimlilik
açısından mevcut elektrikli araçların çok ötesinde, 2. nesil elektrikli araçlar
yaratan teknoloji şirketi
Arrival ile anlaşmaya vardık.
Arrival

Engin Kolat

birlikte yeni bir elektrikli araç koleksiyonu
tasarımı geliştirdik ve devam etmekte olan
test sonuçlarının memnun edici olması
halinde filomuzda 10.000 araca kadar yer
verme taahhüdünde bulunduk.
Öte yandan şehir içi lojistiğinde elektrikli bisiklet ve drone ile teslimat da dahil
pek çok seçeneği değerlendiriyor ve bu
alanlara yatırım yapıyoruz. Rota optimizasyonu ve yakıt tasarrufu uygulamaları
gibi çalışmalarımız da bulunuyor.
Belirlediğiniz hedeflerin ne kadarına
ulaştınız?
Sürdürülebilirlik anlamında ulaştığımız başarıların bir kısmını şu şekilde
özetleyebilirim:
» 2010 yılından 2020 yılına kadar teslim edilen paket başına harcanan CO2’yi
neredeyse yüzde 15 oranında azalttık.
» GreenBiz’in dünya çapında, 2020’nin
En İyi 25 En Sürdürülebilir Filoları arasına
seçildik.
» Alternatif yakıtlı ve ileri teknolojili
araçlara ve akaryakıt istasyonlarına son
on yılda 1 milyar dolardan fazla yatırım
yaptık.
» Arrival ve eVTOL uçakları da dahil
olmak üzere diğer elektrikli çözümlerden
10.000 adede varan elektrikli araç satın
alma planımızı duyurduk.
» Önümüzdeki birkaç yıl içinde 250
milyon galon eşdeğeri yenilenebilir doğal
gaz (RNG) satın almayı taahhüt ederek,
ulaşım endüstrisindeki en büyük RNG
tüketicisi haline geldik.
» 2020 itibarıyla 15 milyondan fazla
ağaç diktik.
Türkiye özelinde yaptığınız
çalışmalar ve gerçekleştirdiğiniz
yatırımlar varsa aktarır mısınız?
Küresel hedeflerimize ulaşmak
ve sürdürülebilirliği desteklemek
için Türkiye’deki tesislerimizde de
pek çok çevre dostu uygulamayı
hayata geçirdik. Tesislerimizde güneş
enerjisi sistemiyle çalışan enerji
kaynakları yerleştirerek enerji
kazanımlarımızı çevre
dostu çözümlerimiz
sayesinde geliştirebiliyoruz.
Ayrıca geçtiğimi yıllarda
Türkiye’de, kullanım kolaylığı ve
hızı sayesinde yurtiçi ve ihracat gönderileri konusunda
kullanıcılara eşsiz bir
dijital deneyim sunan
UPS SMART uygulamasını hayata geçirdik.
Bununla birlikte ‘Pa-

YEŞIL LOJISTIK

perless’ dediğimiz uygulamamız sayesinde
SMART platformumuz üzerinden ETGB
formunun dijital olarak hazırlanmasına
imkân sağlayarak her yıl tonlarca kağıt israfının ve binlerce ağacın kesilmesinin önüne
de geçmiş oluyoruz.

LOJİSTİK HİZMET ALIMLARINDA
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İKİNCİ
SIRAYA YÜKSELDİ

Tüketiciler sürdürülebilir teslimat
seçenekleri hakkında ne düşünüyor?
UPS hangi sürdürülebilir lojistik
çözümleriyle bu ihtiyaca cevap
veriyor?
UPS Smart Araştırmasına göre, sürdürülebilirlik, araştırmaya katılan tüketicilerin
yüzde 75’i için en önemli itici güç. Tüketiciler, satın alma kararı verirken satıcının
lojistik ortağının güvenilirliğinden sonra en
çok satın alma yolculuğunun ne kadar sürdürülebilir olduğuna dikkat ediyorlar. Bir
perakendecinin eylemlerinde, ürünlerinde
ve hizmetlerinde çevreyi ve sürdürülebilirliği dikkate alması tüketiciler için oldukça
önemli. Tüketicilerin farklı büyüklükteki
şirketlerden çevre dostu paket seçenekleri,
alternatif teslimat seçenekleri ve karbon
ayak izini dengeleme gibi taleplerde bulunuyor. Bu tarz talepler Z jenerasyonun da
daha güçlü hale geliyor.
Sürdürülebilirlik, önümüzdeki yıllarda tüketiciler için önemli bir itici güç
olmaya devam ederken, sıfır atık ve geri
dönüştürülebilir ambalaj girişimleri gibi
destek programlarına odaklanmak, yeni
müşterileri dönüştürmek ve elde tutmak
için kritik hale gelecektir. UPS olarak biz
de bu beklentileri karşılamak için sürdürülebilirliğe yaptığımız yatırımlara ek olarak
tüketicilerin paket teslimatlarını planlayabileceği UPS My Choice, alternatif ve
esnek teslimat noktaları sunan UPS Access
Point gibi hizmetler ve sürdürülebilir, tek
kullanımlık olmayan paketleme seçenekleri
geliştiriyoruz.
Sürdürülebilir ve akıllı ulaşım
sistemleri alanında verilen teşvikleri
nasıl değerlendiriyorsunuz? Başka
hangi adımların atılması gerekiyor?
Sürdürülebilirlik ile gezegenimizi geleceğe taşımak için kurumsal ve bireysel
çabalar çok şey ifade etse de daha iyisi için
bütünlüklü bir ekosisteme ihtiyaç var. Bu
noktada, bilim insanlarından son tüketicilere, hükümetlerden sivil toplum kuruluşlarına ve endüstriye kadar çevreci bir
yaklaşım, refleks edinebilmeliyiz. Önemli
adımlar atılıyor ve teşvikler artıyor, bunlar
önemli adımlar. Dünyada da Türkiye’de de
kat edilmesi gereken önemli mesafeler var,
bunu ancak iş birliklerini artırarak gerçekleştirebiliriz.
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Nestlé dağıtımdaki ayak izini
2050 yılında karbon
emisyonunu sıfıra
indirmeyi taahhüt eden
Nestlé, tedarik zinciri
süreçlerini ve lojistik
operasyonlarını buna
göre dizayn ediyor. İthalat
taşımalarının yüzde 28’ini
oluşturan intermodalin
payını daha da yukarıya
taşıyacaklarını açıklayan
Nestlé Türkiye Tedarik
Zinciri Lojistik Direktörü
Mehmet Ali Keleş, LNG
ve CNG’li araçlarla
sevkiyat oranlarını
arttıracaklarını söylüyor.

N

estlé hakkında bilgi vererek, üretim ve satış ağından söz eder misiniz?
Nestlé’nin 156 yıl önce
İsviçre’de başlayan hikayesi, aslında
insani çabaya dayanan,
bilimsel bir keşif hikayesi. Bugün dünyanın lider
gıda şirketi haline gelen
Nestlé’nin kuruluşu,
Henri Nestlé’nin prematüre bir bebeğin anne
sütü ile beslenemediğini
öğrenmesi üzerine, “Farine Lactée” adında ilk

iNTERMODALLE
SiLiYOR

süt bazlı bebek mamasını geliştirerek bir
bebeğin hayatını kurtarmasıyla başladı.
İlham veren öykü; tüm dünyada “bugünün ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini
arttırmak için gıdanın gücünü ortaya
çıkarma” amacıyla 186 ülkede faaliyet
gösteren Nestlé’nin üretim anlayışının
temelini oluşturuyor. Türkiye’de 116 yıllık
birikimle faaliyetlerini sürdüren Nestlé,
ürünlerini; Bursa’da bulunan 5 fabrikasında üretiyor.

DEPOLAMADA WMS MODÜLÜNÜ
KULLANIYOR

Nestlé olarak tedarik zinciri
ve lojistik süreçlerinizi nasıl
yönetiyorsunuz?
Lojistik operasyonlarımızı Gebze’de
bulunan ana dağıtım merkezimizden ve
Türkiye geneline yayılmış üç bölge depomuzdan yapıyoruz. Ayrıca medikal ürünlerin ve evcil hayvan ürünleri için iki spesifik kategori
depomuz mevcut.
Karacabey’de ürettiğimiz ürünleri depolarımız
üzerinden distribütörümüze ve zincir mağazalarımızın merkez depolarına ulaştırıyoruz. Tüm depolama
süreçlerimizi WMS modül-

Mehmet Ali Keleş
Nestlé Türkiye Tedarik Zinciri Lojistik Direktörü
leriyle yönetiyoruz.
Fabrikamızdan tam tır siparişlerimizi
direkt müşterilerimize ulaştırıyor ve ithal
ettiğimiz ürünlerde intermodal taşımacılık yöntemini sıklıkla kullanıyoruz.
CNG ve LNG gibi daha düşük emisyon
oranlarına sahip yakıtları kullanan araçlarla ürünlerimizin dağıtılmasına öncelik
veriyoruz. Daha verimli bir operasyon
için, ürün paletizasyonlarımızı ve araç
planlama yöntemlerimizi geliştiriyoruz.
Hammadde ve ürün taşımalarınızı
hangi taşıma modlarıyla
gerçekleştiriyorsunuz?
Sürdürülebilirlik için dış ticaret
alanında en çok katkı sağlayabilecek
yöntemlerden bir tanesi lojistikte intermodal taşıma türünü tercih etmek. Son
12 ayda kullanılan intermodal, toplam
ithalatımızın yüzde 28’ini oluşturuyor.
Aynı zamanda lokasyona bağlı olarak
kara, demir ve deniz yolu ile ticaretimiz
değişkenlik gösteriyor.
Bitmiş ürünlerimizin depolar arası
transferinde ve müşterilerimize ulaştırılmasındaysa ağırlıklı olarak FTL yöntemini tercih ediyoruz. Medikal ürünlerin
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ufak hacimli dağıtımlarında parsiyel
sevk kullanıyoruz.
Yurt içine tamamen, ihracattaysa
büyük bir oranda paletli sevkiyat gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle ağırlıklı
olarak çatal ataşmanlı sipariş toplama,
istifleme aracı veya forklift gibi elleçleme ekipmanları kullanmaktayız.
Dökme koli ile sevkiyat yaptığımız
bazı ihracatlardaysa kelepçe ataşmanı
kullanıyoruz.

3PL TEDARİKÇİLERLE
ÇALIŞIYOR

Lojistik şirketlerinden ne tür
hizmetler alıyorsunuz? Çalıştığınız
şirketleri hangi kriterlere göre
seçiyorsunuz?
Depolama ve dağıtım operasyonlarımızı 3PL tedarikçilerimiz aracılığıyla
gerçekleştiriyoruz ancak tüm süreçlerin
tam merkezinde yer alıyoruz. Tüm
operasyonlarımızda Nestlé standartları
paralelinde ve beklenen verimlilik seviyesinde yürütüldüğünü denetleyen
personelimiz bulunuyor.
Tedarikçilerimizi belirlenmesinde
Nestlé kalite ve iş güvenliği standartlarına uyum, müşteri odaklılık, operasyonel verimlilik ve maliyet karar verici
unsurlar arasında yer alıyor.

YEŞIL LOJISTIK

“Palet dizaynlarında ve araç planlama
algoritmalarımızdaki iyileştirmelerle araç doluluklarımızı
yılda ortalama 200 baz puan arttırıyoruz. Dağıtım ağımızı
sadeleştirerek daha az sayıda noktadan daha verimli bir
operasyonla müşterilerimize ulaşmak stratejimizden biri.”
Nestlé’nin lojistik ajandasında
neler var?
Lojistik ajandamızı üç ana başlık
altında özetleyebiliriz. İlki kaynakların
daha verimli kullanılmasını içeriyor. Palet
dizaynlarında ve araç planlama algoritmalarımızdaki iyileştirmelerle araç doluluklarımızı yılda ortalama 200 baz puan
arttırıyoruz.
Daha yalın bir lojistik altyapısına ulaşmak bir diğer maddemiz. Dağıtım ağımızı sadeleştirerek daha az sayıda noktadan
daha verimli bir operasyonla müşterilerimize ulaşmak stratejimizden biri.
Dağıtım operasyonları, yapısı gereği
en çok karbon emisyonuna neden olan
alanlardan. Bu alanda yapacağımız iyileştirmelerin gerek şirketimizin sürdürülebilirlik hedefleri için gerekse daha yaşanabilir bir gelecek için değerinin farkındayız.
Bu bilinçle intermodal taşımacılık kullanımının ve LNG/CNG kullanan araçlarla
sevkiyatların arttırılmasını hedefliyoruz.

Endüstri liderleriyle elektrikli çekici ve Bio LNG gibi daha çevre dostu
teknolojilerin ülkemizdeki altyapısının
kurulması ve yaygınlaştırılması için
çalışmalar yürütüyoruz.
Bütün bunlara ek olarak teknolojiden maksimum seviyede faydalanarak, dijitalleşmeyle süreçlerimizi daha
yalınlaştırarak kağıt kullanımını ortadan kaldırmak, tüm süreçlerimizi izlenebilir hale getirmek de diğer önemli
önceliklerimizden.

GIDA LOJİSTİĞİNED ZİNCİRİN
KIRILMAMASI ÇOK ÖNEMLİ!

Gıda lojistiğinin kuralları ve
zorlukları neler?
Gıda lojistiği çok hassas bir konu.
Sıcaklık kontrolü gerektiren zincirlerde
tüm süreç boyunca aynı ısıyı ve nemi
korumak şart. Bu zincir, hammadde
tedariğinden başlayarak üretimden ara
nakliyeye depolamadan müşterilerimizin raflarına kadar uzanıyor.
Sıcaklık ve nemi doğru izleme,
haritalama ve ölçme sistemleriyle destek gerektiriyor. Raf ömrü ve tavsiye
edilen tüketim tarihine uygunluğun
takip edilmesi de gıda ürünlerini diğer ürünlerden ayıran bir özellik. Raf
ömrü takip stratejisi doğrultusunda
ürünlerin toplandığından ve sevk
edildiğinden emin olunmalı. Zararlı
ile mücadele ve iyi depolama uygulamaları da göz ardı edilmemeli. Operasyonlarımızın tüm bu gereksinimler
paralelinde yürütüldüğünü takip
etmek için periyodik denetlemeler
büyük önem taşıyor.
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YEŞIL DÖNÜŞÜMDE
proaktif
duruşunu
sürdürüyor

F

Hakan Yaman
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ransız Bolloré Logistics ile
Horoz Lojistik ortaklığıyla
2000 yılında kurulan Horoz
Bolloré Logistics, geleceğe
daha temiz ve yaşanılabilir bir
dünya bırakabilmek için kendi
payına düşen katkıyı sunmak
amacıyla çalışma yürüten lojistik
şirketlerinden biri. Horoz Bolloré
Logistics Genel Müdürü Hakan
Yaman, kuruldukları 2000 yılından
beri şirket olarak çevreye duyarlı
çözümleri yakından takip eden
ve uygulamaya çalışan bir çizgide
olduklarını söyledi.
Yaman, “Bunlar geçmişte

“Çevreyle dost ve daha yeşil
lojistik çözümler sunmak temel
amacımız” diyen Horoz Bolloré
Logistics Genel Müdürü Hakan
Yaman, hibrit ve elektrikli araç
kullanımından, yeşil depo
yatırımlarına kadar birçok
alanda adımlar attıklarını,
2027’de karbon kullanımında
10 yıl öncesine
göre yüzde 43
oranında azaltım
hedeflediklerini
söyledi.

daha çok atık yönetimiyle ve çevre
temizliğiyle ilgili önlemlerdi. Ancak
günümüzde durum çok daha ciddi.
Son yıllarda yeryüzü kaynaklarını
hızla yitirmeye başladığını, önemli
iklim değişikliklerinin yaşandığını,
buzullardaki erimelerin insanlık için
önemli bir tehdit haline geldiğini,
kıtlığın ve bugünden daha geniş ve
küresel bir açlık riskinin insanlığı
beklemekte olduğunu görüyoruz. Bu
tehditler karşısında çevre bilincinin
daha da öne çıkması ve şirketlerin
de önemli önceliklerinin arasına
girmesiyle Avrupa Yeşil Mutabakatı ile
de birlikte lojistik sektöründe de yeşil
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dönüşüm, yeşil lojistik gibi isimler
altında bu konu daha ciddi şekilde ele
alınır oldu” dedi.

TESLİMATLAR HİBRİT
ARAÇLARLA YAPILIYOR

Hakan Yaman, bu gelişmeler
kapsamında atık yönetimine
yönelik çalışmalarını sürdürürken
karbon azaltımını da gündemlerinin
ana maddelerinden biri haline
getirdiklerini söyledi. Yaman, “Yurt
dışından hava veya denizyoluyla
getirdiğimiz ürünlerin müşterilerimize
teslimini hibrit araçlarımızla
yapıyoruz. Yeşil lojistik çözümlerimiz
için Ford hibrit transit kargo
araçlarını seçtik. Euro 6,2 emisyon
standartlarındaki araçlarla teslimat
yapıyoruz. Hedefimizde sıfır emisyon
araç yatırımları da var. Çevreyle dost
ve daha yeşil lojistik çözümler sunmak
temel amacımız” diye konuştu.

YEŞIL LOJISTIK

“Çevre bilinci şirketimizin önemli prensiplerinden
biridir. Geleceğe daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya
bırakabilmek için kendi payımıza düşen katkıyı yapmak
görevimiz. Bütün sektörün de bu bilinçle beraber
hareket etmesi şart. Ancak bu şekilde etkili ve koruyucu
önlemlerin neticelerini alabiliriz.”

HEDEF 2027’DE
YÜZDE 43 AZALTIM

Hakan Yaman, Bolloré Logistics’in
enerji verimliliğinden, atık yönetimine,
karbon azaltımına kadar pek çok
parametreyle yönettiği Sürdürülebilir
“Tedarik Zinciri Çözümleri”
programıyla çevreye dost ve duyarlı
uygulamaları dünyanın her noktasında
hayata geçirdiğini söyledi. Yaman
şunları aktardı: “Asya’da başlayan
elektrikli ve hibrit araç kullanarak
yapılan taşımalarımız şu an tüm
kıtalara yayılmış durumda. Yine
‘Green Hub’ olarak adlandırılan ve
Singapur’da başladığımız yeşil depo
uygulamamızın yenileri yapıldı
ve daha da yaygınlaşacak. Green
Hub, tüm enerjisini tamamen güneş
enerjisiyle sağlayan ve bu sayede CO2

emisyonunu 11 bin 500 ton azaltan
bir proje. İklim değişikliğine karşı
mücadele, doğanın oksijen kalitesinin
korunmasına kadar bir dizi çalışmamız
bulunuyor. 2027 yılında karbon
kullanımını 10 yıl öncesine göre yüzde
43 oranında azaltmayı hedefliyoruz.
Müşterilerimize, daha yeşil ve yaşanılır
bir dünya için çevreyle dost tedarik
zinciri çözümlerimizin artarak devam
edeceğini taahhüt ediyoruz.”

Çevre bilincinin Horoz Bolloré
Logistics’in önemli prensiplerinden
biri olduğunu vurgulayan Yaman,
“Geleceğe daha temiz ve yaşanılabilir
bir dünya bırakabilmek için kendi
payımıza düşen katkıyı yapmak
görevimiz. Bütün sektörün de bu
bilinçle beraber hareket etmesi şart.
Ancak bu şekilde etkili ve koruyucu
önlemlerin neticelerini alabiliriz” dedi.

BOLLORÉ LOGISTICS, DÜŞÜK KARBONLU DENİZ TAŞIMACILIĞI KOALİSYONUNA KATILDI
Bolloré Logistics, rüzgar gibi alternatif enerji kaynaklarının
endüstriyel kullanımını teşvik eden Düşük Karbonlu Deniz Taşımacılığı
Koalisyonu’na katıldı. Koalisyon, Şubat 2022’de, rüzgarla çalışan
konteyner gemileri kullanarak Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki
Trans Atlantik rotaların işletilmesi için çağrıda bulunmuştu. 2024
yılında başlaması beklenen projeyle, denizyolu taşımacılığında CO2
emisyonlarının geleneksel yöntemlere kıyasla yarıya düşürülmesi
amaçlanıyor. Bolloré Logistics Denizyolu Tedarik Direktörü
Irwin Lefebvre konuya ilişkin, “Bolloré Logistics, küresel deniz
taşımacılığında liderdir. Bu nedenle deniz yük taşımacılığının karbondan
arındırılmasında aktif rol oynamamız şart. 2020 yılında küresel sera
gazı emisyonlarının yüzde 3’ünü deniz taşımacılığı oluşturdu. Bu oran
2050 yılına kadar yüzde 10’a ulaşacak. Bu komisyona katılarak proaktif
olmak ve uzun vadede bu yönde ilerlemek istiyoruz “dedi.

www.lojistikhatti.com 31

nnnn

nnnn

DOSYA

nn
nn
nn

GRİ SEKTÖRÜN
YEŞİL OYUNCUSU
OLMAK İSTİYORUZ
Borusan Lojistik’te İ3: İklim – İnsan – İnovasyon

B

orusan Lojistik olarak sürdürülebilirlik kavramını iş süreçlerimizin yapı taşı haline getirmeyi,
yönetişim modelimiz ve stratejimiz doğrultusunda daha yaşanılabilir bir
dünya yaratmayı istiyoruz.
“Dünyadan aldığımız ilhamla geleceğe ilham veriyoruz” mottomuz altında
tüm sürdürülebilirlik çalışmalarımızı
Borusan Holding liderliğinde 2020 yılı
sonunda “İ³ ”olarak adlandırarak; İklim,
İnsan ve İnovasyonu odağımıza koyduk.
2030 yılına kadar ve sonrasında, İklimİnsan-İnovasyon alanında yapacağımız
projelerimiz ve değişimiyle öncü olduğumuz iş dijital, çevresel etkisi azatılmış ve
verimliliği arttırılmış süreçlerimizle, daha
yaşanabilir bir dünya yaratmayı, iklim
kriziyle mücadele etmeyi, toplumsal katkı
sağlamayı, iş sağlığı ve güvenliğinden
inovasyona kadar birçok konuyu sürdürülebilirlik perspektifinde ele almayı
hedefliyoruz.

278 TON E-CO2 AZALTIMI

Bu doğrultuda Sürdürülebilirlik
ekibimizle birlikte gri sektörün yeşil
oyuncusu olmak istiyoruz.
Bilindiği üzere Lojistik sektörü karbon
emisyonu en yoğun olan sektörlerden
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biri, bu nedenle en temel odak alanımızı
bu gri sektörde yeşil bir oyuncu olmaya
adadık. Bu vizyonla geçmişten bugüne
en yoğun salınımın olduğu karayolu taşımacılığı süreçlerimizi boş dönüş yükünü
ve kamyon-kamyon şoförü verimliliğini
optimal seviyeye getirmeyi, rota ve yük
optimizasyonu ile yeşil dönüşümünü
sağlamaya çalışıyoruz. Boş dönüşleri
azaltmak için yaptığımız müşteri işbirlikli
projemiz ile 2021 yılında 278 ton e-CO2
azaltımını sağlarken, boş dönüş kaynaklı
toplam 3200 ton e-CO2 ‘e yakın emisyonu
da geçen yıla oranla azaltmış bulunmaktayız. Kamyoncu eTA mobil uygulaması ile
yükü konum doğrulama üzerinden doğru
adreste teslim alıp gereksiz km ve emisyon azaltımı da bu projelerden sadece biri,
bu sayede de 21 ton e-CO2 kazandık.

TEMİZ ENERJİ KULLANIYORUZ
Bunun yanı sıra tesislerimizde ve
tüm yatırımlarımızda enerji verimli
ekipman ve altyapıları tercih
ediyoruz.

Depolama alanlarımızdaki sensörlü
LED aydınlatma dönüşümlerini sağladık
ve Çatı GES (Güneş Enerjisi Sistemleri)
ile Temiz Enerji kullanıyor ve karbon
emisyonlarımızı azaltıyoruz. Isı geri kazanımlı havalandırma ve yalıtım sistemleri,
verimli taşıma ve kaldırma ekipmanları
ile her yıl enerji tüketimimizi azaltıyoruz.
2021 yılında 500 ton e-CO2’e yakın emisyonumuzu temiz enerji ve verimli ekipman tercihlerimizle azalttık.
Gerçekleştirdiğimiz Karbon Nötr
etkinlikler ile karbon sıfırlamamızı ağaçlandırma ile sağlamaya devam ediyoruz.
Sadece online düzenlenen Hackhaton
etkinliğimizde, tüm katılımcılarımız ile
birlikte 175 ağaçlık bir emisyon sıfırlama
işlemini gerçekleştirdik.
2021 yılında hedefimiz olan 429 ton
e-CO2 (karbon) azaltımını 991 ton olarak
gerçekleştirdik. 2022 yılı için bu hedefimizi daha da arttırarak 5035 ton karbon
emisyon azaltımını hedefledik ve şimdiden hedeflerimize ulaştık.
Sıfır plastik ile yeşil lojistik diyor ve
döngüsel ekonomiyi iş süreçlerimize
entegre ediyoruz.
Diğer taraftan lojistik sektöründe
özellikle ambalaj, sabitleme vb. amaçlarla
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“2021 yılında hedefimiz
olan 429 ton e-CO2
azaltımını 991 ton olarak
gerçekleştirdik. 2022 yılı
için bu hedefimizi daha
da arttırarak 5035 ton
karbon emisyon azaltımını
hedefledik ve şimdiden
hedeflerimize ulaştık.”
plastik kullanımı yoğun olarak görülmektedir. Kendi iş süreçlerimize baktığımızda özellikle strech film, tek kullanımlık plastik ürünler, kilitli poşet, koli bandı,
branda ve koli içi sabitleme naylonunda
yoğun tüketimimiz olduğunu gördük.
Her ne kadar tüm ambalajlarımızın yetkili firmalarca geri dönüşümünü garanti
altına alsak da, tüketimleri azaltıp dönüştürmediğimiz ve proaktif yaklaşmadığımız sürece kaynakları tükettiğimizi
fark ettik. Bu nedenle Sürdürülebilir
Kalkınma Derneği’nin İş Dünyası Plastik
Girişimi (İPG) aracılığı ile hem şeffaf
olarak plastik ayak izimizi yayınladık
hem de azaltım ve dönüşüme ilişkin net
taahhütler ile bu yolda kararlı adımlar
attık. Bu kapsamda aşağıdaki projeleri
hayata geçirdik;
1. Plastik PET şişe kullanımını sonlandırdık! #SuyumMataramda Projesi
= 1 ton (3PL): Çalışana özel cam matara
ile damacana ve plastik pet şişe kullanımı
yerine pilot uygulamada tesislerimize
arıtma sistemi kurarak 2021 yılında 1 ton
plastik kullanımını önledik.
2. Brandaları tekrar kullanımı = 720
kg (3PL): Fazla Gıda ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile tırlarımızda kullanım
dışı kalan brandalarımızı hayvan barınaklarına kulübe yapımında kullanılmak
üzere bağışladık. Endüstriyel simbiyoz
araştırmalarımıza devam ediyoruz.
3. İkame ürünler ile plastik kullanımı sonlandırdık! (3PL): Koli içi ürün
sabitlemede plastik yerine geri dönüştürülmüş Kraft kağıt kullanımı ile koli
başına 5-7 adet balonlu naylon tüketimini
önledik. (89 kg)
4. Su Bazlı Bant Dönüşümü (3PL):
Bazı operasyonlarımızda kimyasal içerikli koli bandı yerine su bazlı biyo-çözünür
bant kullanımına geçtik.
5. 250 kg ömrünü tamamlamış lastikten 30 adet rampa karşılama takozu
üretimi sağlandı.
6. Sürdürülebilir Workshop Programı,
Sürüdürülebilirlik Buluşmaları (Prof.
Dr.Barış Çallı ile Sürdürülebilirlik ve
Döngüsel Ekonomi) 2022 yılı 290 adam/
saat.
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ürdürülebilirlik anlayışını şirketin tüm süreçlerine entegre
eden Mars Logistics, atık yönetimi, enerji verimliliği, CO₂
emisyonlarının azaltılması alanlarında
çalışmalar yapıyor. Hadımköy Lojistik
Merkezi Çatı Üstü Güneş Enerji Santrali
Projesi ile tesisin enerji ihtiyacını, Yağmur Suyu Hasadı Projesi ile ise peyzaj
ve yangın suyu ihtiyaçlarını karşılıyor.

FİLO ÇEVRE DOSTU
ARAÇLARDAN OLUŞUYOR

2700 adet özmal araçtan oluşan
Türkiye’nin en genç ve en büyük
filolardan birine sahip olan Mars
Logistics’in filodaki bütün araçları çevre dostu Euro 6 seviyesinden oluşuyor.
Evraksız Ofis Portalı ile tüm finansal
süreçlerini dijitalde yürüten Mars Logistics, depolarında da enerji tasarrufu
sağlayacak ekipmanlar ve yöntemler
tercih ediyor, tahta paletler yerine geri
kazanılmış kağıttan üretilmiş kağıt
paletler kullanıyor. Geri dönüştürülebilir tüm atıklar, geri dönüşüm tesislerine
gönderilerek atıkların geri kazanımına
katkı sağlanıyor.

DEMİRYOLUNA VE
İNTERMODALE
YATIRIM YAPIYOR

2022 yılının başında yapılan vagon
yatırımı ile en az emisyon üreten taşımacılık şekli olan demiryolu taşımacı-
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sürdürülebilirliği

TÜM SÜREÇLERE
ENTEGRE ETTI

Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğe
önem veren ve bu konularda çalışmalar yapan
Mars Logistics, Kurumsal Sürdürülebilirlik Manifestosu’nu
yayınladı. Atık yönetimi, enerji verimliliği, CO2 emisyonlarının
azaltılması alanlarında çalışmalar yapan şirket, demiryolu
ve intermodal taşımacılık modellerine yatırım
yapmaya ve hatlarını çeşitlendirmeye devam ediyor.

lığına yatırım yapan Mars Logistics, bu
yatırımı ile Türkiye’de üretilmiş ve tescillenmiş kendi vagonlarıyla ihracat yapan
ilk firma olma özelliğini taşıyor. Son
olarak Halkalı-Kolin intermodal hattını
hayata geçiren Mars Logistics, demiryolu
ve intermodal taşımacılık modellerine
yatırım yapmaya ve hatlarını çeşitlendirmeye devam edecek.

SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE
ÖRNEK PROJELER

Çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yanında sosyal sürdürülebilirlik konusuna da önem veren Mars
Logistics, 2017 yılında başlatılan ve her

yıl bir köy belirlenerek o köydeki
okullarda öğrenim gören ilkokul
öğrencileriyle bir araya gelinen
“Akıllı Tır Akıllı Çocuklar” projesi
ile eğitimi, 2021 yılının başında başlatılan “Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur”
projesi ile ise toplumsal cinsiyet
eşitliğini konu alan projeler yürütüyor. Ülkemizin çölleşmesine engel
olmak, karbon ayak izini azaltmak,
küresel ısınmanın önüne geçmek
ve oksijen kaynaklarını çoğaltmak
adına Ege Orman Vakfı ve TEMA’ya
fidan bağışları yapan Mars Logistics,
bu projeler ile toplumsal fayda sağlamayı hedefliyor.
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3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORUNU HAZIRLIYOR

Daha önce Türkiye lojistik sektöründe GRI C seviyesinde onaylı ilk
Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan ve sonraki yılda da ikinci raporunu
GRI A+ seviyesinde yazarak Türkiye’deki ilk 10 firmadan biri olan Mars
Logistics, 2021 yılı sürdürülebilirlik
raporu için de çalışmalarını sürdürüyor.

YEŞIL LOJISTIK

“Mars Logistics’in filodaki bütün araçları çevre dostu
Euro 6 seviyesinden oluşuyor. Evraksız Ofis Portalı ile
tüm finansal süreçlerini dijitalde yürüten Mars Logistics,
depolarında da enerji tasarrufu sağlayacak ekipmanlar
ve yöntemler tercih ediyor, tahta paletler yerine geri
kazanılmış kağıttan üretilmiş kağıt paletler kullanıyor.”

MANİFESTO 9 MADDEDEN
OLUŞUYOR

Mars Logistics’in yayınladığı Kurumsal Sürdürülebilirlik Manifestosu
şu şekilde:
İnsanlığın daha güzel bir geleceğe sahip olmasına olanak
sağlayacak tüm bilgi birikimimizi ve
bu birikimin paylaşılmasını kurumsal
değerimiz olarak kabul ediyoruz.
Ürettiğimiz bu ortak değerin, tek
evimiz olan dünyamızın çevresel
koşulları ile uyumlu olacak şekilde
tasarlanmış faaliyetlerimizin sonucu
olması gerektiğine inanıyor, kurumsal
olarak da bu uyuma ulaşmak için özveriyle çalışıyoruz.
Müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza hizmetlerimizi
sunarken, faaliyetlerimizden kaynaklı
emisyonlarımızın ve su ayak izimizin
azaltılmasını, kaynaklarımızın verimli
kullanılmasını, dokunduğumuz tüm
noktalarda ekolojik unsurların korunmasını önemsiyoruz.
İnsan hayatını ve çalışanlarımızın mesleki gelişimlerini
gözeterek, insan haklarına, iş sağlığı ve
güvenliği kurallarına azami seviyede
özen gösteriyor, tüm paydaşlarımızın
korunması için çaba sarf ediyoruz.
Dünyamızın değişen iklim
koşullarının önlenmesine yönelik iklim eylemine destek vermeyi,
azalan kaynakları ve biyoçeşitliliği
korumayı iş anlayışımızın odağına
yerleştiriyoruz. Değerlerimiz ve etik
kurallarımız ile tüm faaliyetlerimizi bu

1
2

3

4

5

iş anlayışına uygun olarak, şeffaf, dürüst, adil ve yasalara uyumlu şekilde
yürütüyoruz.
Enerjimizi yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor, atıklarımızı
iş birliklerimiz ile döngüsel ekonomiye
kazandırıyor, yağmur sularını geri
kazanıyor, emisyonlarımızı azaltacak
önlemleri alıyor ve iş modellerimizi
sürdürülebilir hale getiriyoruz.
Değer zincirimizin her alanında çeşitliliğe, kapsayıcılığa ve
koşulsuz eşitliğe önem veriyor, genç
nesilleri güçlendiriyor ve işyerinde
eşitlik ve çeşitliliğe teşvik ediyoruz.

6

7

Daha yaşanabilir bir dünya için,
küresel ölçekte alınmış olan kararlara, çerçeve sözleşmelere ve ortak
kalkınma hedeflerine bağlı olacak şekilde faaliyetlerimizi güçlü iş birlikleri
ile gerçekleştiriyor, ortak bir gelecekte
kimseyi geride bırakmamak için tutku
ile çalışıyoruz.
Mars Logistics olarak çalışmalarımızı gerçekleştirirken, yeni
iş ve ekonomi anlayışı ile yönetişimi,
gezegen ile uyumu ve insani konuları
önemsiyor, toplumsal fayda ile refah,
ortak kalkınma ve gelişimin desteklenmesine dikkat ediyoruz.

8
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BiN

ağacın absorbe
edebileceği
KARBON
SALIMINI
ENGELLEDI

Doğa dostu taşımacılık modlarına ağırlık veren Batu International
Logistics, geçen yıl gerçekleştirdiği intermodal taşımalarla150
binden fazla ağacın temizleyebileceği karbon salımının önüne geçti.
Batu International Logistics Genel Müdürü Efe Göktuna, “İntermodal
taşımalarımızı artırarak yeşil lojistik özelinde çevreye sunduğumuz
katkıyı en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

B

Efe Göktuna
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atu International Logistics,
karbon ayak izini azaltmak
için neler yapıyor?
Şirket olarak işimize sosyal
ve çevresel sorumlulukla yaklaşıyoruz.
Günü kurtaran yaklaşımlardan
uzaklaşarak, geleceği baz alan ve çevreye
verilen zararı en aza indirebilecek
politikalar uyguluyoruz. Lojistik
operasyonlarımızda, karbon salımı
oldukça düşük olan intermodal
taşımacılığa yer veriyoruz. Bu
taşıma moduyla yaptığımız
operasyonları düzenli olarak
artırarak C02 emisyon hacminin
düşmesine yönelik kendimize
“Go GREEN” hedefler
koyuyor ve bunları düzenli
şekilde ölçümlüyoruz.
Bu yaklaşım
doğrultusunda geçen
yıl gerçekleştirdiğimiz
intermodal taşımalar
sayesinde 150 binden fazla
ağacın temizleyebileceği
karbon salımının
önüne geçtik. İntermodal
taşımalarımızı artırarak yeşil
lojistik özelinde çevreye

sunduğumuz katkıyı en üst seviyeye
çıkarmayı hedefliyoruz.
Alman Sanayi ve Ticaret Odası
katkılarıyla, odanın tüm üyelerini
bilinçlendirmeye yönelik “Go GREEN”
projesini hayata geçirdik. Doğa
dostu taşıma modlarını artırmaya ve
sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz.
Bizden sonraki nesillere daha
yaşanabilir bir dünya bırakacağımıza
inanarak bu alandaki faaliyetlerimize
öncelik vermeye çalışıyoruz.

‘ÇEVRECİ ŞİRKETLER BİR
ADIM ÖNE ÇIKIYOR’
Hangi sektörlere hizmet
veriyorsunuz? Lojistik hizmet
alımlarını yeşil lojistik ve
sürdürülebilirlik ne oranda
etkiliyor? Batu, yeşil lojistikte
hangi çözümleriyle bu ihtiyaca
cevap veriyor?
Kimya, FMCG, otomotiv, tekstil
başta olmak üzere pek çok sektöre
entegre lojistik hizmetler sunuyoruz.
Kıta Avrupası, Orta Doğu, Türk
Cumhuriyetleri dâhil çok geniş bir
coğrafyada kara yolu ve intermodal
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taşımacılığı hizmetleri veriyoruz.
Yeşil Mutabakat kapsamında
özellikle Türkiye’den ürün ithal
eden Avrupalı şirketler, yeşil lojistik
ve sürdürülebilirliğe oldukça önem
veriyor. Bu nedenle çevreye duyarlı,
doğayı koruma odaklı hareket eden
lojistik şirketleri bir adım öne çıkıyor ve
daha fazla tercih ediliyor.
Batu International Logistics olarak
işimizi yalnızca herhangi bir yükü bir
noktadan başka bir noktaya taşıma
olarak görmüyoruz. Müşterilerimiz ve
iş ortaklarımızın sürdürülebilirliğe olan
bakışlarını, kendimiz için önemli bir rota
olarak görüyoruz. Minimum karbon,
maksimum verimlilik ve daha temiz
bir dünya için araçlarımız, ofislerimiz
ve tüm iş süreçlerimizde sorumlulukla
hareket ediyoruz.
Organize ettiğimiz tüm taşımalarda
kullandığımız araçlarımızın “Euro5”
ve “Euro6” özellikli olmasına dikkat
ediyoruz. Bu sayede yılda 300’den
fazla ağacın temizleyebileceği karbon
salımını engelliyoruz. Her yıl Ege
Orman Vakfı’na fidan bağışı yaparak
ağaçlandırma çalışmalarına destek
oluyoruz. Ayrıca doğayı daha fazla
koruyabilmek adına yurt içi taşıma
organizasyonlardaki tüm araçlarımızın
CNG donanımlı olmasına özen
gösteriyoruz.

karbon salımı olan deniz yolu, Ro-Ro ve
demir yolu taşımacılığını özendiriyor.
Yeşil Mutabakat’a uyum sağlayamayan
lojistik şirketleri daha az tercih edilecek.
Bu durum ülkemizin Avrupa ile
ticaretini de ciddi şekilde etkileyebilir.
Hem çevreye katkı sunmak hem
de ticaretimizi koruyarak artırabilmek
adına Yeşil Mutabakat’a en iyi şekilde
hazırlanmamız gerekiyor. Türkiye’nin
en önemli ticaret ortağı olan AB ülkeleri
ile ticarette devamlılığı sağlamak ve
çevreci ekonomiye geçişi desteklemek
amacıyla ülkemizde de Yeşil Mutabakat
Eylem Planı hazırlandı. Bu kapsamda
kombine taşımacılık yani intermodal ve
multimodal taşımalar öne çıkıyor.
İthalat ve ihracat yapan firmalar
da sadece üretim aşamalarında değil
lojistik süreçlerinde de Yeşil Mutabakatı
ve sürdürülebilirliği göz önünde
bulundurmalı. Aksi takdirde yakın
gelecekte uluslararası ticarette ciddi
zorluk ve kısıtlamalar ile karşılaşılması
muhtemel olacak.

‘YEŞİL MUTABAKAT’A İYİ
HAZIRLANMALIYIZ’

‘DEMİRYOLU HATLARI
YAYGINLAŞTIRILMALI’

AB Yeşil Mutabakatı, lojistik
sektörünü nasıl etkileyecek?
Yeşil Mutabakat, lojistik sektöründe
kara yoluna göre çok daha düşük

YEŞIL LOJISTIK

“Organize ettiğimiz tüm taşımalarda kullandığımız
araçlarımızın ‘Euro5’ ve ‘Euro6’ özellikli olmasına
dikkat ediyoruz. Bu sayede yılda 300’den fazla ağacın
temizleyebileceği karbon salımını engelliyoruz.”

Çevreci modların geliştirilmesi,
çevreci araçların kullanımının
arttırılmasına yönelik verilen
destekler yeterli mi?

Ülkemizde çevreci modların,
örneğin intermodal taşımacılığın
kullanım oranları her yıl artıyor.
Ancak bu alanda Avrupa’nın çok
gerisindeyiz. Teşvikleri de çok
yakından takip ediyor ve olumlu
buluyoruz.
Kısa süre önce Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı tarafından
yayımlanan Karayoluyla Taşınan
Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının
Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle
birlikte Ro-Ro ve deniz yoluna olan
talebin artacağını, bu durumun hem
kara yolu taşımacılığının çevreye
etkilerini azaltacağını hem de
bölgesel ticaretimizi destekleyeceğini
umuyoruz.
Bununla birlikte özellikle
tüm limanlardan Anadolu’nun
iç bölgelerine ulaşacak demir
yolu hatlarının yaygınlaştırılması
gerektiğine inanıyoruz. Böylece
ülkemizin her bölgesinden raylı
sistemle limanlara, oradan da
Ro-Ro ile Avrupa’ya ve diğer
bölgelere kolaylıkla ulaşabiliriz.
Bu durum da lojistiğimize çeşitlilik
katarken, ticaretimizi de artırır diye
düşünüyoruz.
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Lima Logistics

Avrupa-Türkiye hattında

yeşil iz bırakacak

Kağan Altınok

A

vrupa Yeşil Mutabakatı,
Paris Sözleşmesi, IMO/ICAO
gibi uygulamalarla gündeme
oturan karbonla mücadele
süreci lojistik sektörünü nasıl etkiledi?
Öncelikle bahse konu tüm
anlaşmaların, Türkiye gibi hızlı gelişmekte
olan ülke ekonomilerinin önünde büyük
bir gelişim alanı ve aynı zamanda ciddi
bir ticari dönüşüm fırsatı anlamına da
geldiğini belirtmek isterim. ABD ve
Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm
gelişmiş ülkelerin bu gibi anlaşmalarda
aktif rol oynaması üretim sanayii
başta olmak üzere, tüm sektörlerde bu
anlamda ezberleri bozacak değişikliklerin
zorunlu olacağının sinyallerini kuvvetli
bir şekilde veriyor. Dünya ticaretinin
ve mal/hizmet döngüsünün giderek
daha da küreselleştiği bugünlerde, bu
akışın en önemli ayağı olan taşıma ve
tersine lojistik diye tabir edebileceğimiz
malzemelerin iadesi/geri dönüşü kısmını
düşündüğümüzde, lojistik sektörünün
önemini günden güne baskılı bir biçimde
her paydaş hissetmektedir. Bu akış
sebebiyle oluşan çevre kirliliği ve bu
aktiviteler esnasında oluşan karbon ayak
izini düşündüğümüzde, tüm süreçlerin
sürdürülebilir olması aslında yeşil
dönüşüm odaklı konuma evrilebilme
stratejisinden geçmektedir. Lojistik
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sektöründe kullanılan fosil yakıtların
kullanımından kaynaklanan karbondioksit
(CO₂) gazı emisyonları, toplam CO₂ gazı
emisyonlarının yüzde 15 -20 arasındaki
bölümünü oluşturmaktadır. Buradan
da anlaşılacağı üzere, yeşil dönüşüm
süreçlerinde ilk dikkati çeken olgulardan
birisi aslında lojistik sektörüdür. Lojistik
sektöründe halihazırda ciddi anlamda
çalışmalar yapılsa da tüm dünyada aynı
oranda hayata geçmiş değil. Bu anlamda
yaptırım ve yasakların tam anlamıyla
uygulanmaya başlamasıyla sektörde
ciddi bir hareketlilik olacaktır. Lojistik
sektörü bu dönüşümde ciddi bir maliyet
yükümlülüğü ile karşı karşıya olmakla
birlikte aslında tüm oyuncular ülkelerin
getireceği kısıtlamalara firmalarını
hazır edebilmek adına çalışmalarını da
yapmaktadır. Lojistik pazarında; karayolu
firmalarının filolarındaki araçları daha
çevreci araçlara angaje ederek yeni satın
almalar yapması, havayolu firmalarının
elektrikli uçaklar ile kısa mesafelerde
denemelere başlaması, armatörlerin
denizyolu taşımacılığında kullanılan
gemilerde karbon ayak izini nötrleme
adına çevreci yatırımlar yapması ve
ayrıca demiryolu taşımacılığına artan
ilginin devam etmesi bahsi geçen tüm
dönüşümün ne kadar yakın olduğunu
bizlere göstermektedir.

Lima Logistics, özmal araç
yatırımıyla İtalya başta
olmak üzere, Avrupa
ve Türkiye hattında
intermodal servisini
devreye alarak yeşil lojistik
alanında önemli bir adım
attı. Lima Logistics Ticari
Hat Müdürü Kağan Altınok,
havayolunda çevreci
partnerlerle ilerlerken,
Uzakdoğu hattında ise
demiryolu + havayolu
servis seçenekleriyle
karbon ayak izini minimize
etmek için çalışma
yürüttüklerini söyledi.
‘İNTERMODAL EN ÇEVRECİ
TAŞIMA MODLARINDAN BİRİ’
Lima, yeşil lojistik uygulamalarını
hizmetlerine nasıl yansıtıyor? Bu alana
dönük gerçekleştirdiğiniz yatırımlar
neler?
Lima olarak sektörde forwarder
alanında faaliyetlerimizi sürdürürken, son
dönemde yapmış olduğumuz yeni özmal
dorse yatırımı ile karayolu taşımacılığında
intermodal servisimizi devreye aldık.
Bilindiği üzere dorsenin çeşitli taşıma
modları ile ürünlerin nihai teslim
noktasına ulaştırılmasında intermodal
en çevreci karayolu taşıma çeşitlerinden
biri. Bu yatırımla Lima olarak sektördeki
konumlandırmamızı gerçekleştirdik.
Bununla birlikte major faaliyet
alanlarımızdan olan havayolunda da ön/
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son taşıma aşamalarında partnerlerimizi
daha çevreci hizmetler verebilen ve bu alanda
yatırımları olan firmalardan seçtiğimizi
belirtmek isterim. Ayrıca Çin çıkışlı kargo
taşımalarımızda firmalarımıza demiryolu
+ havayolu servis seçeneklerimizi sunarak
karbon ayak izimizi minimize etme adına
çalışmalar yapmaktayız. Ofislerimizde
kullanılan sarf malzemeleri de dahil olacak
şekilde ekipman ve araç filomuzu kademeli
olarak tam kapasite çevreci enstrümanlar ile
yenilenmeyi planlıyoruz.
Yeşil lojistik uygulamaları ne tür
kazanımlar sağlıyor?
Tüm dünyada gelişmiş ülkeler başta
olmak üzere ağırlıklı üretim sanayisinde
yoğun gündem olan “her bir sürecin daha
çevre odaklı ilerlemesi” politikası günümüzde
birçok firmaya ciddi kazanımlar ve farkındalık
sağladı. Aslında vurgusunu yapacağımız
en kilit konu her birimiz için hayatımızın
her aşamasında oluşan farkındalık ve bilinç
olgusudur.
Firma olarak tüm süreçlerimizi
bu anlamda tekrar gözden geçirerek
kuruluş değerlerimizi koruyarak iş yapış
şekillerimizde stratejik değişiklikler
yapmaktayız. Örnek olarak fuar
taşımacılığında çevreci materyaller
kullanıyoruz.
Yeşil lojistik hedefleri üretici, ithalatçı ve
ihracatçı firmaların hizmet alımlarını ne
oranda etkiliyor?
Lima Logistics olarak başta havayolu
olmak üzere karayolu, denizyolu, demiryolu,
intermodal, ekspres kurye, fuar ve etkinlik
lojistiği, bozulabilir kargo taşımacılığı ve
proje taşımacılığı alanlarında hızlı, güvenli ve
ekonomik çözümler üretiyoruz. Ülkemizin
dış ticaretinde ana kalemlerden biri olan
otomotiv sektörüne özel lojistik hizmet
tasarımı anlayışıyla ağırlıklı olarak hizmet
veriyoruz. Yakın zamanda devreye alınacak
olan kapsamlar ile ana sanayii ve bu firmalara
mal/hizmet üreten paydaşların yeşil lojistik
ve sürdürülebilirlik hedefleri ciddi anlamda
kısıtlamalar ile yüz yüze kalacak. Bankalardan
sağlayacakları kredi aşamalarında bile bu
anlamda sertifika ve belgeler istenecek.
Örneğin, fabrikası için makine satın alacak bir
firmanın proje finansmanı sağlayan bankalar
çevreci üretim garantisi vb. isimler altında
sertifikasyon ve belgelendirmeler talep edecek.
Gerek dünya basınında gerekse yerel basında

YEŞIL LOJISTIK
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DİJİTALLEŞME YATIRIMLARI HIZLANDI
Dijitalleşme alanında attıkları adımları
da değerlendiren Lima Logistics Ticari
Hat Müdürü Kağan Altınok, şunları
aktardı: “Öncelikle dijitalleşme tüm
sektörlerde olduğu gibi lojistik sektöründe
de ciddi anlamda hayata geçirilmiş bir
konu ve Lima olarak bu konuda ciddi
yatırımlar ile kurumumuzu donatıyoruz.
Kendi alanında lider yazılım firmaları
ile işbirliklerimiz günden güne artıyor.
Ayrıca tüm ekiplerimizi operasyon ve
satış bazında dijital sistemle takip ediyor
ve tüm iş akış süreçlerini dijital hafıza
ile yönetiyoruz. Dijital olmayan taraftaki
takip ettiğimiz haberleri referans alarak
bu anlamdaki hazırlıkların ciddi anlamda
tamamlandığını vurgulamak istiyorum.
Global anlamda üretim sanayinde yer alan
firmalar, lojistik ihalelerindeki şartname
maddelerinde, halihazırda taşımanın
maliyetinin yanı sıra tedarikçilerinden
fabrikalara ve fabrikalardan müşteriye
teslimat aşamasına kadar olan iş akış
süreçlerinde hangi taşıma modlarının
kullanılacağı bilgilerini de sorgular
hale gelmiş durumdalar. Konuyla ilgili
reel bir örnek vermek gerekirse; bir
malzemenin taşıma modu farketmeksizin
kaç km karayolu gideceği eğer intermodal
olacaksa denizyolu/demiryolu
tarafında ne kadar karbon tüketeceğinin
hesaplamaları ile ilgili maddelere tanık
olmaya başladık. Lima Logistics olarak
global firmalara hizmet vermenin avantajı
ile bu gibi durumları önceden planlayıp,
oluşan ihtiyaçlara göre dinamik yapımız
sayesinde kısa sürede operasyonel
adaptasyon sağlayabiliyoruz. Özetlemek
gerekirse, sektördeki trendler ve uzun
vadede gündeme gelecek olan kapsamları
baz alarak çevreci taşımacılık yöntemlerini
planlamamıza alıyoruz.

‘YEŞİL DÖNÜŞÜME ADAPTE
OLABİLEN FİRMALAR AVANTAJLI
OLACAK’
Bu alana dönük verilen teşvikler
yeterli mi? Hangi alanlarda iyileştirme
yapılmasına ihtiyaç var?

iş akışında müşteri segmenti, hacim
veya dönemsellik öğelerini baz alarak
kapasite kullanımı konusunda nispeten
optimize edilebilen bir fiyatlandırma
stratejisi kullanıyor. Lima Logistics olarak
dijitalleşmenin sağladığı dinamik süreç
yönetimimiz sayesinde taşıma modları
içerisinde kullandığımız enstrümanların
yeşil lojistiğe uygun olanlarını seçerek iş
akışımızı yönetebiliyoruz. Bu sayede her
yükleme bazında ‘Lojistik Hizmet Tasarımı’
olarak adlandırdığımız stratejimizi müşteri
ihtiyacına özel çevreci lojistik yöntemlerini
baz alarak gerçekleştirebiliyoruz.”
Yeşil lojistik ve sürdürülebilirlik
kapsamında teşvikler ciddi anlamda
artmakta ve çatı kuruluşların bu yöndeki
faaliyetlerinin genişlemekte olduğunu
hep birlikte gözlemlemekteyiz. Tüm
değişikliklerde olduğu gibi bahsi geçen
yeşil dönüşümde de maliyetler ön planda
olduğu için aslında teşvik değil de biraz
da zorunluluk haline geldiğinde tüm bu
adımların daha net atıldığını göreceğiz.
Araçların daha çevreci motorlara sahip
olanlarla değiştirilmesi, depoların elektrik,
su gibi üst yapı ihtiyaçlarının daha çevreci
kaynaklardan beslenir hale gelmesi gibi
değişimler firmalara ciddi anlamda ek
maliyet getireceğinden, kısıtlamalar geldikçe
realize edilecektir. Sektörel anlamda dünyada
gün geçtikçe daha da ön plana çıkan çevre
kirliliğine olan etkiyi göz önüne alırsak, ciddi
iyileştirmeler yapılması gerekecek. Bunların
en başında kullanılan enstrümanların daha
çevreci olanları ile değişmesi gelmektedir.
Uçtan uca lojistik kavramını ele aldığımızda
uluslararası hareketliliğin hat safhada olduğu
bu yıllarda, tüm süreçlerin çevreci şekilde
evrilmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak, bahsettiğimiz tüm detayları
ve konuları özetle toparlamak gerekirse;
ülkemizdeki lojistik sektörü oyuncuları için
ciddi anlamda fırsatlar oluşmaktadır. Ulus
olarak doğamız gereği hızlı değişime ayak
uydurabilen genlerimiz ve uyumumuz
sayesinde bu durumu lehimize çevirecek
şekilde hareket edeceğimize inancım tam.
Pandemi ile birlikte değişen tedarik zinciri
anlayışıyla coğrafik olarak Avrupa’ya olan
yakınlığımız sayesinde artan/artacak olan
tedarik talepleri ile üretim kapasitemiz
arttıkça lojistik ihtiyaçlarının da evrileceği
ve bu dönüşümde firmalarımızın aktif rol
alacağı kanısındayım. İhtiyaçların daha
çevreci olacağı ve bu ihtiyaçlara yönelik
çözümlerin de aynı paralelde sağlanacağı
daha yeşil dünya amacına hizmet edebilmek
ümidiyle…
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Avrupa Birliği Yeşil
Mutabakatı karbon nötr
hedefleri doğrultusunda
enerji yatırımlarını sürdüren
Ekol, Lotus Tesisi’nde
lojistik sektöründe tek çatı
üzerine kurulu en büyük
güneş enerji santrali
(GES) yatırımını devreye
aldı. Yatırımla yılda 3100
ton kg CO2 salımının
azaltılmasına hizmet eden
bir sistem kurulurken, bu
aynı zamanda 140 bin ağaç
dikilmesine karşılık geliyor.

Ekol, enerjisini güneşten alarak
3100 TON KG CO2 AZALTIMI SAĞLAYACAK

E

kol Lojistik, yatırımlarını
aralıksız sürdürüyor. Ekol,
Avrupa’nın en büyük depolama
alanlı yeşil tesisi Lotus’ta, lojistik sektöründe tek çatı üzerine kurulu
en büyük güneş enerji santrali ve sağlık
operasyonları otomasyon çözümü yatırımlarını faaliyete geçirdi.
Lotus Tesisi’nde 40 bin metrekare
alanda kurulumu tamamlanan güneş
enerji santrali ile Ekol, sektörde tek çatı
üzerine bu büyüklükte panel kurulumu
yapan ilk şirket oldu. Santralde ilk yılda
2 bin 400 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer, 6.200 megavat-saat enerji
üretilecek.

140 BİN AĞACA DENK GELİYOR

Yatırımlara ilişkin açıklamalarda
bulunun Ekol Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Musul, “Geleceğin meslekleri
arasında gösterilen lojistik; değişiyor, evriliyor, İhtiyaç ve beklentiler de her yeni
gün başka bir boyuta taşınıyor. İşte biz
de bu bilinçle ve hayallerimizin peşinden
giderek sektörümüzü daha yukarılara
taşıyacak yatırımlarımızı sürdürüyoruz.
Sektördeki konumumuzu ve büyümemizi, paydaşlarımıza da değer kazandıracak
yeni yatırımlarımızla güçlendiriyoruz”
dedi.
Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı karbon nötr hedeflerini de gözeterek hayata
geçirdikleri GES projesini yaklaşık bir
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Ahmet Musul
yılda tamamladıklarını açıklayan Musul,
“GES ile Lotus Tesisi enerji tüketiminin
yüzde 70’i yenilenebilir enerji kaynağı
güneşten sağlanacak. Yatırımla yılda
3100 ton kg CO2 salımının azaltılmasına
hizmet eden bir sistem kuruldu. Bu aynı
zamanda 140 bin yeni ağaç dikilmesine
karşılık geliyor” diye konuştu.

BİRBİRİYLE KONUŞAN
SİSTEMLER KURULDU

Ekol’ün yine Lotus Tesisi’nde hayata
geçirilen bir başka yatırımı ise sağlık
sektörünün ihtiyaçlarının profesyonel bir
şekilde karşılanacağı sağlık operasyonları

otomasyon çözümü Alvarium (OSR)
oldu. Yaklaşık 1000 metrekare alanda
kurulu OSR’de, 53 shuttle car ve 6 lift
ile yatay ve dikey hareketlerin sağlandığı otomatik depolama ve boşaltma
sistemleri yer alıyor. OSR’de, otomatik
etiketleme ve barkod okuma sistemleriyle de insan gücüne ihtiyaç duyulmadan siparişlerin paketlenerek, Sağlık
Bakanlığı’na bildirilmesi sağlanıyor.
Lojistik 4.0 kapsamında yapılan
çalışmaların meyvelerini toplamaya
başladıklarını ifade eden Musul, sağlık
sektörüne hizmet verecek otomasyon
sistemi OSR hakkında ise şunları söyledi: “Otomatik depolama ve boşalma
sistemlerimizin bulunduğu bu alanda
toplamda 350 metrelik konveyör yer
alıyor. Böylelikle depolama hizmetlerimiz ile ulusal dağıtım arasında bir
köprü oluşturuyoruz.
Burası Lojistik 4.0 çalışmalarımızın
somuta dönüştüğü bir yatırım. Nesnelerin interneti ile iki iş birimimizi birbiri
ile sistemsel şekilde konuşturuyoruz.
Planlanan araç doğrultusunda boşaltma yeri sırasına göre siparişlerimizi
araca gönderiyoruz. Yine otomatik
etiketleme ve barkod okuma sistemlerimiz sayesinde insan gücüne ihtiyaç
duymadan siparişlerin paketlenmesini
ve Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesini
sağlıyoruz.”
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Sürdürebilirlik için
tedarik ve lojistik
süreçlerini yeniden
planlayan Acer,
taşımacılık faaliyetleri
için geliştirdiği karbon
hesaplama sistemini
dünya çapında
uygulayacak.

D

ünyanın önde gelen bilgisayar
üreticilerinden Acer, Earthion
Sürdürülebilirlik Misyonunun
kilometre taşlarını kamuoyuyla
paylaştı. Daha fazla iş ortağını ve
tedarikçiyi, çevreye zararlı etkileri
azaltmak için güçlerini birleştirmeye ve
döngüsel bir ekonomiye geçiş yaparak
değerli kaynakları korumaya davet
eden şirket, tedarik ve lojistik süreçlerini
yeniden planlıyor.
Acer sürdürülebilirlik konusundaki
çalışmalarını 10 yıldan uzun bir süredir
kararlılıkla sürdürüyor. 2008 yılından
bu yana, tedarik zincirinin çevresel
etkilerini yönetmek için CDP’nin
küresel kamuoyu aydınlatma sistemini
benimseyen Acer, sistemi üç tedarikçi
katmanına genişletiyor. Acer, 2013
yılında dizüstü bilgisayar ambalajlarının
geri dönüştürülmüş içeriğini önemli
ölçüde artırmaya başladı. Şirket, 2017’de
dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek
için öncülük ettiği küresel girişim olan
ve şirket kültürüne yeşil bir felsefe
yerleştirmek üzere dünya çapında yüzde
70’in üzerinde çalışanın katıldığı Project
Humanity’i başlattı.
Acer 2021’de çevresel, sosyal ve
yönetişim (ESG) taahhüdüyle Earthion
programını başlattı ve başta enerji olmak
üzere, ürün ve ambalaj tasarımı, üretim,
lojistik ve geri dönüşüm konularına
odaklanarak çevre dostu girişimleri
tedarik zinciri ekosistemine dahil
etmek için tedarikçiler ve iş ortakları
ile yakın bir şekilde çalışmaya başladı.
Ürün tasarımından üretime kadar bu
süreçlerin arkasındaki çevresel etkilerin
farkında olan Acer, Earthion projesinin
arkasındaki itici gücün her üyenin
karşılıklı iş birliğinin çevre üzerinde etkili
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taşımalarda
karbon ayak izi
takibinde!
bir şekilde olumlu bir etki yaratabileceğine
olan inancı olduğunun altını çiziyor.
Acer bu çabalarının bir sonucu olarak
müşterilerine daha çevreci seçenekler
sunmak için çevreye duyarlı cihaz serisi
Vero ürün ailesini 2021’de piyasaya sürdü.
Çevre dostu ve geri dönüştürülmüş
malzemelerin bir araya geldiği Vero serisi,
malzeme tüketimi ve genel atığı azaltarak
cihazların kullanım ömürlerini uzatmak
üzere tasarlandı.

SORUMLU ÜRETİM VE LOJİSTİK
SİSTEMLERİ

Üretim süreçlerinin çevre üzerindeki
etkileriyle mücadele etmek için Acer,
atık yönetim sistemlerini geliştirmek
için iş ortakları Compal ve Quanta ile iş
birliğini hızlandırdı. Acer, üretim hattında
plastik poşet kullanımını azaltmaktan
tedarikçilerin üretim sistemine
sürdürülebilirliğe yönelik değişiklikleri
dahil etmeye kadar, daha sorumlu
üretim ve lojistik süreçleri oluşturmak
için ortakları ve tedarikçileriyle birlikte
çalışıyor.
Palet paketleme sürecinde
kullanılan fazla güvenlik bandının
ortadan kaldırılması, lojistik sisteminde
geri dönüştürülemeyen atıkların
azaltılmasına yardımcı olmak için yapılan
değişikliklerden biri olarak dikkat çekiyor.
Paket güvenlik seviyelerini doğrulamak
için yapılan test ve değerlendirmelerden
sonra Acer, 2023’te Londra – New York
arası yaklaşık mesafe olan yaklaşık 5
bin 500 km’lik bant tasarrufu sağlaması
beklenen monitör sevkiyatlarından
gereksiz güvenlik bantlarını çıkarmayı
başardı.
Acer’ın taşımacılık faaliyetleri
için geliştirdiği karbon hesaplama
sistemi, özellikle yük taşımacılığı ve
lojistik endüstrilerinin küresel sera gazı
emisyonlarının yaklaşık yüzde 10’una
katkıda bulunduğundan, şirketin yeşil
enerji vizyonu doğrultusunda attığı
kritik adımlardan bir diğeri oldu. Acer’ın
ulaşımdan kaynaklanan sera gazı
emisyonlarını ölçmek ve raporlamak için
birleşik bir yaklaşım sunduğu bu sistemin
dünya çapında uygulanması ön görülüyor.

ÇEVRE BİLİNCİNE SAHİP
VERO ÜRÜN AİLESİ

Acer, kullanılmamış plastik ve
atık üretiminden kaynaklanan kirliliği
azaltmak için kasası 30 tüketici sonrası
geri dönüştürülmüş (PCR) plastik ve
klavye tuş kapakları 50 PCR plastik
ile üretilen ilk yeşil bilgisayar olan
Aspire Vero dizüstü bilgisayarla
başlayan Vero serisini piyasaya
sürdü. Kullanım ömrünü uzatmak
için onarım veya yükseltme süreçleri
basitleştirilerek tasarlanan cihaz bu
sayede performanstan ve kaliteden de
ödün vermiyor. Acer duyurduğu, Vero
ürün ailesinin en yeni üyesi olan Acer
Chromebook Vero 514 ile ticari dizüstü
bilgisayarlar, monitörler, projektörler,
masaüstü bilgisayarlar, aksesuarlar ve
daha fazlasını içerecek şekilde genişleyen
ürün portföyünde geri dönüştürülmüş
malzeme kullanımının sınırlarını
zorluyor. Şirket, 2025 yılına kadar temel
ürünlerine yüzde 30’a kadar PCR plastik
içeriği ekleme hedefine yaklaşırken,
gelecekteki ürünlerinin geliştirmeleri için
yeni ve daha çevre dostu malzemeler
aramaya devam ediyor.

HEDEF: 2035’E KADAR % 100
YENİLENEBİLİR ENERJİ

Acer Grubu RE100 girişimine 2021’de
katıldı ve 2035’e kadar yüzde 100
yenilenebilir enerji kaynağı sağlama
sözü verdi. Şirket bazı noktalarda
kendi enerjisini üretmek için güneş
panelleri kuruyor. 2020 yıl sonu itibarıyla
dünya çapında 30’dan fazla ülkedeki
Acer ofisleri 100 yenilenebilir enerji
kullanırken, Acer Grubu tarafından
kullanılan enerjinin yüzde 45’inin
yenilenebilir olması dikkat çekiyor.
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Dev markalar lojistikte
Milk Run
Sistemi’ne

geçiyor
Altınyıldız Classics, Beymen, Dagi, English Home,
Koton gibi dev markalar LogD Milk Run Yönetim
Sistemi’ne geçerek yeşil lojistikte sektörde öncü
ve çevreci adımlar atmaya devam ediyor.

B

irleşmiş Milletler raporunda
yer alan, ülkelerin ve şirketlerin
karbon emisyonlarını
azaltmaları gerektiği uyarısı
şirketlerin politikalarında daha
sürdürülebilir adımlar atmalarının da
önemini vurguluyor. Gelecek nesiller
için temiz bir dünya bırakma hedefinde
olan markalar süreçlerinde daha
sürdürülebilir adımlar atıyor.
Geleceğin Tedarik Zinciri LogD,
yeşil lojistik alanında dev markaların
sürdürülebilir lojistik faaliyetler
yürütmesini sağlayacak çözümler üretti.
Perakende sektörünün lojistik süreçlerini
yeşil lojistiğe çevirecek Milk Run Yönetim
Sistemi, sektörün dev şirketleriyle el
sıkışarak yeni işbirliklerine imza atıyor.
Türkiye’nin değerli markaları Beymen,
Koton, Dagi, Altınyıldız Classics, English
Home lojistik faaliyetlerini sürdürülebilir
kılmak adına LogD Milk Run Yönetim
Sistem’ini süreçlerine dahil etti.
Şirketlerin lojistik süreçlerinde her
gün milyonlarca karton koli, bant gibi
sarf malzemeler atık haline geliyor.
Milk Run Yönetim Sistemi sayesinde
hem karton koli kullanımı azaltılırken
hem de günümüz ekonomisinde
artarak devam eden ve öngörülemeyen
malzeme giderleri kontrol altında
tutulmuş oluyor.
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BİR KARTON KOLİ 0,75 KG
KARBON AYAK İZİ OLUŞUYOR

Araştırmalara göre, 1 karton kolinin
üretilmesi için; 65 litre su kullanılıyor, 0,75
kg karbon ayak izi oluşuyor. 58,8 adet koli
için 1 ağaç kesiliyor. Sadece perakende
sektöründe ise yılda 100 bin ton karton
koli ihtiyacı olduğu biliniyor. Bu kesilen
ağaçların ve üretimde kullanılan suyun
haricinde, paketlemede kullanılan tek
seferlik malzemelerin çevreye ve şirketlere
maliyeti çok yüksek.
LogD, Milk Run Yönetim Sistemi’ni
yeşil lojistik faaliyetlerine dahil eden
şirketler için bir kazan-kazan modeli

oluşturuyor. Sistem sayesinde ürünlerin
taşınmasında süreçlerin sürdürülebilirliği
sağlanırken hem finansal olarak
şirket maliyeti azalmakta hem de sarf
malzeme tüketimi yerine geri dönüşüm
kullanılarak çevreye verilen zararın
boyutları minimize edilmektedir. LogD
geliştirdiği Milk Run Yönetim Sistemi
ile karton koli kullanımını azaltarak
aynı zamanda harcanan su miktarını
ve karbon ayak izini de düşürüyor.
Denizlere ve toprağa atılan binlerce
plastik ise doğada çöp olmak yerine geri
dönüştürülüyor ve geri dönüştürülmüş
Milk Run kutuları karbon emisyonlarını
azaltmada büyük rol oynuyor.
Lojistikte ürünlerin taşınmasını geri
dönüştürülmüş materyalle ve sıfır atık
prensibiyle yaparak şirketlerin karbon
nötrlüğü elde etmesine yardımcı olurken,
döngüsel ekonomiye de katkı sağlıyor.

‘YEŞİL LOJİSTİĞE
GEÇİŞİN İLK ADIMI’

Seyhan Gülhan - LogD Kurucusu
LogD Kurucusu Seyhan Gülhan
Milk Run Yönetim Sistemi ile ilgili

Esra Sedef
Miraloğlu
Şenol
Şahin

Seyhan
Gülhan

Ali
Subaşı
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şunları söyledi; “LogD Milk Run
Yönetim Sistemi Türkiye’de bir
ilk olarak lojistikte şirketlere
yeşil çözümler sunuyor. Uzun
süren Ar-Ge çalışmaları ve saha
testlerinden sonra iş dünyası için
çevreci ve sürdürülebilir bir model
oluşturduk. Doğayı ve çevreyi
koruyarak şirketlerin sürdürülebilir
çalışmalarını destekliyoruz. Milk
Run Yönetim Sistemi ile şirketlerin
lojistik süreçlerinde sürdürülebilirliği
sağlıyoruz. Türkiye’nin önde gelen
markaları lojistik süreçlerini çevreci
Milk Run Sistemi’ne emanet etti.
Milk Run kutuları yeşil lojistiğe
geçişin ilk adımlarıysa, bu sistemi
çalışır kılan, çevreye duyarlı markalar
da geleceğin dünyasını kurtaran
kahramanlardır.” Gülhan, LogD
ile yeşil lojistik amblemi taşıyan
Beymen, Altınyıldız Classics, English
Home, Dagi ve Koton markalarını
süreçlerinde sürdürülebilir politikalar
izlemelerinden dolayı tebrik ederek,
“İşin başında olmamıza rağmen
yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere
yatırım yapan Türkiye’nin en iyi
perakende şirketleri ile yola çıkmanın
haklı gururunu yaşıyoruz, bu
büyük markaların LogD Milk Run
Sistemi’ne katılımlarından dolayı çok
mutluyuz” dedi.
Türkiye’nin öncü markaları
sürdürülebilir lojistikte de
öncü olmaya devam ediyor…

‘LOGD MILK RUN
GİBİ UYGULAMALARI
DESTEKLEMEYE
DEVAM EDECEĞİZ’

Reha Emekli Beymen Group
Teknoloji
ve Dijital
Dönüşüm
Genel Müdür
Yardımcısı
Türkiye’nin
önde gelen giyim
markalarından
Beymen, mağaza
lojistik süreçlerinde yeşil
lojistik uygulamalarının da önde gelen
markaları arasında yerini aldı. Beymen
Group Teknoloji ve Dijital Dönüşüm
Genel Müdür Yardımcısı Reha Emekli
Beymen ve LogD iş birliği hakkında
şunları söyledi: “Beymen, 50 yılı aşan
tarihi boyunca vizyoner duruşuyla
moda alanında pek çok ilke imza atmış
ve öncü olmuş bir marka. LogD’nin
yenilikçi ve sürdürülebilir Milk Run

Yönetim Sistemi’ni destekleyerek
Türkiye’de bir ilke daha öncülük
etmekten mutluluk duyuyoruz.
Geleceğin değerini bilmek,
yaşanabilir bir dünyaya
katkı sağlamak herkesin
ve her markanın
sorumluluğu. Uzun
süredir Beymen Group
olarak sürdürülebilir
moda ve döngüsel
ekonomi en önemli
önceliklerimiz arasında
yer alıyor. LogD Milk Run ile
uyguladığımız katlanabilir kutulama
sisteminin, lojistik süreçlerinde
çok doğa dostu bir yaklaşım
olduğunu düşünüyoruz. Evrende
milyarlarca galaksi olmasına rağmen
yaşayabileceğimiz tek bir dünya
olduğu gerçeğinden hareketle, gelecek
nesillere daha iyi bir dünya bırakmak
için bu alandaki çalışmalarımıza artarak
sürdürmeye ve LogD Milk Run gibi
doğa dostu sürdürülebilir uygulamaları
desteklemeye devam edeceğiz.”

‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTEKİ
İDDİAMIZIN EN GÜZEL
ÖRNEKLERİNDEN BİRİ’

Mert Tüzüner - Koton
Global Lojistik
Direktörü
LogD Milk Run
Sistemi ile yeşil
lojistiği destekleyen
ve sistemini entegre
eden ilk markalardan
bir diğeri de Koton
markası oldu. Koton
Global Lojistik Direktörü
Mert Tüzüner, LogD iş birliği
hakkında şunları ifade etti: “Koton
olarak Kasım 2020’de yayınladığımız
Yaşama Saygı Manifestosunda
belirttiğimiz gibi, sürdürülebilirliği
varoluşumuza anlam katan ana çerçeve
olarak kabul ediyoruz. Etki gücümüzü
daha iyi bir dünyanın inşası için
kullanıyoruz ve tüm iş süreçlerimize
sürdürülebilir iş modellerini ve
yenilikleri entegre ediyoruz. LogD
ile iş birliğimiz de bu anlayışımızın
en güzel örneklerinden biri. Lojistik
depomuzdaki dönüşüm için LogD
ekibiyle detaylı ve titiz bir çalışma
gerçekleştirdik. İlk aşamada İstanbul,
Kocaeli, Sakarya ve Bursa’da hayata
geçirdiğimiz proje, hazır giyim ve
perakende sektöründeki ilk uygulama
olmasıyla bizi ayrıca gururlandırdı.
Daha sürdürülebilir bir dünya için
LogD ile ortak projelere devam
edeceğiz.”
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‘MAĞAZALARDA KAYNAK
TÜKETİMİNİ AZALTTIK’

Orhan Doğan - Dagi Mali İşler ve
Merkezi Planlama Direktörü
Türkiye perakende ve iç giyim
sektörünün lider markaları
arasında bulunan Dagi, lojistikte
önemli iş birlikteliklerinden
biri olarak belirttiği Milk Run
Yönetim Sistemi ile özellikle
mağazalarda kayna tüketimi
konusunda önemli fayda
sağladı. Dagi Mali İşler ve Merkezi
Planlama Direktörü Orhan Doğan, Dagi
ve LogD Milk Run Sistemi hakkında şunları
söyledi: “Hazır giyim sektöründe faaliyet
gösteren köklü bir marka olarak doğaya karşı
sorumluluklarımızın farkındayız ve mağazacılık
operasyonlarımızda bu sorumluluğumuzu
yerine getirmek için yeni adımlar atıyoruz.
Milk Run Sistemi’ne dahil olmamız da bunun
göstergesi. Bu sistem mağazalarımızdaki kaynak
tüketimimizin azalmasını sağladı ve döngüsel
ekonomide yer alma sürecimizi başlattı.” Milk
Run Yönetim Sistemi’nin perakende ve lojistik
sektörüne çok büyük bir yenilik getirdiğini
belirten Doğan, “Çevreci çözümler üreten LogD
ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

‘2000 HEKTARLIK BİR ORMAN KADAR
DOĞAYA FAYDA SAĞLADIK’
Uğur Gülce - Altınyıldız
Classics Kurumsal
İletişim ve
Sürdürülebilirlik
Direktörü
Altınyıldız
Classics, LogD iş
birliği ile lojistik
merkezinde ve
mağazalarında
karton kutular yerine
yeniden kullanılabilir
ve geri dönüşümden elde edilen plastik kolileri
kullanmaya başladı. Altınyıldız Classics
Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü
Uğur Gülce, “‘Dünya Yaşasın Diye’ çatısı
altında çok sayıda sürdürülebilirlik projesini
hayata geçirmekten dolayı çok mutluyuz.
Bugüne kadar 10 ayrı kategoride sürdürülebilir
projeler yönettik ve her geçen gün yeni
projeler ekleyerek emin adımlarla ilerliyoruz.
Sürdürülebilir lojistik projemiz kapsamında
LogD firmasıyla yaptığımız iş birliği ile
merkezimizde ve mağazalarımızda karton
koli kullanımı yerine yeniden kullanılabilir ve
geri dönüşümden elde edilen plastik kolilerin
kullanımına geçtik. Bu proje sayesinde
2000 hektarlık bir ormanın sağladığı karbon
emisyonu kadar doğaya fayda sağlarken,
toplamda 85 bin 461 ton Co2 emisyonunun
oluşmasını engelledik. Altınyıldız Classics
olarak daha yeşil bir gelecek için sürdürülebilir
projelerimize devam ediyoruz” dedi.
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FORD OTOSAN’dan

LOJiSTiKTE

SIFIR EMiSYON
HEDEFi
F

ord Otosan, “Gelecek Şimdi”
diyerek, yeni sürdürülebilirlik
hedeflerini açıkladı. “İklim
değişikliği”, “atık ve döngüsel
ekonomi”, “su”, “çeşitlilik ve kapsayıcılık”
ve “toplum” başlıklarında öncelikli konularını belirleyen ve uzun dönem hedeflerini ortaya koyan Ford Otosan, lojistik
operasyonlarını da karbon nötr olmaya
hazırlıyor.

SADECE SIFIR EMİSYONLU
ARAÇ SATACAK

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak
amacıyla Ford Otosan binek araçlarda
2030, hafif ve orta ticari araçlarda 2035,
ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla
sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedefliyor. Bu hedefe paralel olarak, E-Transit
ve E-Transit Custom’un da Avrupa’daki
tek üreticisi olan Ford Otosan, Ford’un
elektrifikasyon stratejisinde kritik bir rol
oynamaya da devam ediyor.

Binek araçlarda 2030, hafif
ve orta ticari araçlarda
2035, ağır ticari araçlarda
ise 2040 itibarıyla sadece
sıfır emisyonlu araç satışı
hedefleyen Ford Otosan,
lojistik operasyonlarını ise
2035’e kadar karbon nötr
hale getirmeyi hedefliyor.

Güven Özyurt

LOJİSTİKTE HEDEF 2035

Türkiye’deki üretim tesislerinde
ve Ar-Ge merkezinde, 2030’da karbon
nötr olmayı amaçlayan Ford Otosan, bu
doğrultuda yerleşkelerinde kullanılan
elektriğinin tamamını yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor. Karbon
dönüşümü konusunda, tedarikçilerinin
karbon emisyonlarını hesaplayan Ford
Otosan, otomotiv endüstrisinin büyük bir
ekosistem olduğu bilinciyle hareket ederek
tedarik zincirindeki 300’den fazla tedarikçisinin 2035’te karbon nötr olmasını amaçlıyor. Ayrıca şirket lojistik operasyonlarını
da yine 2035 senesinde karbon nötr hale
getirmeyi hedefliyor.
Atık ve döngüsel ekonomi konusunda; 2030 yılına kadar operasyonlarındaki
düzenli depolama alanlarında sıfır atık politikası ile ilerleyeceğini taahhüt eden Ford
Otosan, tek kullanımlık plastikleri kişisel
kullanımdan tamamen kaldıracak, fabrikalarında ürettiği araçlardaki plastik kullanımında geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir plastik oranını ise yüzde 30’a çıkartacak.
Ayrıca temiz su kaynaklarının sürdürülebilirlik açısından hayati önem taşıdığının
bilinciyle bu alanda çalışmalar yürüten
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şirket Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir’de ortaya
koyacağı geri kazanım projeleri ile tesislerinde
araç başı temiz su kullanımını 2030’a kadar
yüzde 40 oranında azaltmayı hedefliyor.

KADIN ÇALIŞAN ORANI
YÜZDE 50’YE ÇIKARILACAK

Otomotiv sektöründe en fazla kadın çalışan sayısına sahip Ford Otosan, 2030 yılında
tüm yönetim pozisyonlarındaki kadın oranını
yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor. Ford Otosan, Mart ayında Koç Topluluğu’nun teknoloji

ve inovasyon alanında toplumsal cinsiyet
eşitliği taahhütlerini açıkladığı toplantıda;
yönetim kadrolarının en az yarısı kadın
olan girişimleri desteklemeyi, 2026 yılına
kadar topluma yönelik yapacağı farkındalık, eğitim ve finansal destek projeleriyle 100 bin kadına ulaşmayı hedeflediğini açıklamıştı. Bu hedeflere ek olarak
teknoloji ve inovasyon alanında şirket
içerisinde çalışan kadın oranını yüzde
30’a yükseltmeyi ve tüm bayi ağında ise 2
katına çıkarmayı taahhüt etmişti.
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“Ford Otosan, otomotiv endüstrisinin büyük bir ekosistem olduğu
bilinciyle hareket ederek tedarik zincirindeki 300’den fazla
tedarikçisinin 2035’te karbon nötr olmasını amaçlıyor.”
ÇALIŞMALAR ULUSLARARASI
ENDEKSLERE DE YANSIYOR

“İş’te Eşitlik” anlayışı ile bugüne kadar
çalışmalar yürüten Ford Otosan, 2021 yılında Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde
Türkiye’den yer alan tek otomotiv, aynı
zamanda ilk ve tek sanayi şirketi oldu ve bu
sene de eşitlikçi politikaları sayesinde puanını
artırarak endekste yer almayı sürdürdü.
Ford Otosan, “Türkiye’nin en değerli
ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olma”
vizyonuna ulaşmak için uzun dönem sürdürülebilirlik hedeflerinde, içinde bulunduğu
topluma yönelik sosyal fayda yaratacak hedef
de ortaya koydu ve toplumsal çalışmalarda
yer alacak gönüllülerin tüm çalışanlar içinde
oranını 2030’a kadar yüzde 35’e çıkarmayı
hedeflediğini duyurdu.

terilerimize geleceği bugünden yaşatmayı
amaçlıyoruz. Türkiye’de otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik dönüşümüne
öncülük etmek ve AB Yeşil Mutabakatı ile
“GELECEK ŞİMDİ İLE
hızlanan sürece kendimizi ve ülkemizdeki
GÜÇLÜ ADIMLAR ATIYORUZ”
tüm ekosistemi başarıyla entegre etmek için
Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özçalışıyoruz. Çevresel ayak izimizi azaltacak
yurt “Gelecek Şimdi” mottosuyla açıkladıkları çalışmaların yanında insan odaklı inovasyosürdürülebilirlik hedeflerini değerlendirdi:
na da ciddi yatırımlar yapıyoruz.
“Karşı karşıya olduğumuz küresel sorunlar
Türkiye’nin ilk tam elektrikli ticari aracıtüm dünyayı değişime zorluyor. Kolektif
nı, ağır ticaride ilk yerli şanzımanını üreten;
akılla şekillenen sürdürülebilir yaklaşımlarla
Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde
beraber somut aksiyonlara her zamankinden
yer alan, sektörde en fazla sayıda kadın
daha çok ihtiyaç var. Bugün ortaya koyduğu- istihdam eden bir şirket olmamız, bu hedefmuz sürdürülebilirlik hedefleriyle de çevresel, lerimize ulaşmak için çalışırken gücümüzü
sosyal ve yönetişim alanlarında uzun vadeli
alacağımız başarılarımızdan birkaçı. ‘Geyol haritamızı paylaşarak, tedarikçilerimiz ve lecek Şimdi’ diyerek ortaya koyduğumuz
bayilerimizle de birlikte bu ihtiyaca yönelik bir uzun dönem sürdürülebilirlik hedeflerimizhareket başlatıyoruz.
le gelecek için bugünden paydaşlarımızla
Yenilikçi teknolojiler ile her zaman müşbirlikte sağlam ve güçlü adımlar atıyoruz.”

Ford Otosan, sürdürülebilirlik
alanında geçmişten bugüne yürüttüğü çalışmalar; adil, şeffaf ve hesap
verebilir yönetim anlayışıyla Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin
(UN Global Compact) imzacı üyeleri
arasında bulunuyor. 2021 yılı sürdürülebilirlik raporunu Küresel Raporlama
İnisiyatifi’nin (GRI) Standartları “Temel”
seçeneğine uygun şekilde ve bağımsız
denetim kuruluşunun denetiminde
hazırlayan şirket, bu sayede şeffaf ve
kapsayıcı şekilde sürdürülebilirlik faaliyetlerini tüm paydaşları ile paylaştı.
Ayrıca sürdürülebilirlik odaklı sorumlu
yatırım yapmak isteyen yatırımcıların
kullandığı önemli endekslerden; BIST
Sürdürülebilirlik, FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar ve Bloomberg Cinsiyet
Eşitliği (2021’den itibaren) endekslerine
dahil olan Ford Otosan, son üç yıldır
Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne
aktif olarak yanıt verirken CDP İklim
Değişikliği ve Su Programlarına da dahil
oluyor. Bu yıl, Bilim Temelli Hedefler
Girişimi’ne (SBTI - Science Based Targets
Initiative) emisyonlarını azaltma taahhüdü veren Ford Otosan aynı zamanda
İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar
Görev Gücü’ne (TCFD) destek veren
şirketler arasında yer alıyor.

E-TRANSIT CUSTOM TANITILDI
Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikaları’nda üretilecek tam
elektrikli ikinci ticari modeli yeni E-Transit Custom’un Londra’da
gerçekleştirilen global basın toplantısıyla tanıtıldı.E-Transit
Custom; gelecek nesil elektrikli güç aktarma organı sayesinde 380
kilometreye ulaşan menzili, 125 kW hızlı şarj imkanı, 2.000 kg çekiş
kapasitesi ve 1.100 kilograma varan yük taşıma kapasitesi sunuyor.
E-Transit Custom, araç ve yük güvenliğini artıran
yeni teknolojilerine ek olarak, kabin
içini bir mobil ofis çalışma ortamına
dönüştürebilecek devrimsel çözümler
içeriyor. E-Transit Custom’ın 11
kW AC üç fazlı entegre şarj cihazı,
bataryayı 7,2 saatte tamamen
şarj edebiliyor. Dolayısıyla aracın
vardiya sonrası gece boyunca şarj
olabilmesini sağlıyor. Müşteriler
yoğun günlerde FordPass Pro mobil

uygulamasından yararlanarak hareket halindeyken anlık şarj
durumunu takip edebiliyor. Ford Otosan’ın geçen yıl duyurduğu
2 milyar Avroluk yatırımının en önemli adımlarından biri olan
E-Transit Custom’ın üretimine 2023 sonbaharında başlanacak.
E-Transit Custom Türkiye’de tam bağlanabilirlik sunulan ilk
elektrikli model olacak. Ford Motor Company Başkanı ve CEO’su
Jim Farley, “Ford Pro ve E-Transit Custom, ticari bir
aracın neler yapabileceğini yeniden tanımlıyor ve
ticari hayatı yeni bir dijital çağa taşıyor” dedi.
“50 yılı aşkın süredir müşterilerimizle yakın
ilişkide olup ihtiyaçlarını dinlememiz
Transit Custom’ın Avrupa’nın en popüler
ticari aracı olmasına en büyük katkıyı
sağladı. Yeni E-Transit Custom, yeni
dijital çağda da onların tüm ihtiyaçlarını
karşılamak üzere yeniden tasarlandı ve
geliştirildi” açıklamalarında bulundu.
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YEŞİL MUTABAKAT
Türkiye için
fırsatlar yaratacak

“Avrupa Yeşil Mutabakatı Türkiye için bir fırsat olarak
da görülebilir. Özellikle sınırda karbon düzenleme
mekanizmasının coğrafi konumla doğrudan ilişkili olması
YEŞİL LOJİSTİĞİN YOL HARİTASI!
ve AB’ye ihracat yapan ülkeler içinde Türkiye’nin diğer
“Avrupa Yeşil Mutabakatı Türkiye için bir fırsat olarak da görülebilir. Özellikle sınırda karbon düzenleme mekanizmasının coğrafi
ülkelere göre daha yakın bir konumda bulunması
konumla doğrudan ilişkili olması ve AB’ye ihracat yapan ülkeler içinde Türkiye’nin diğer ülkelere göre daha yakın bir konumda
bulunması taşımacılık
kaynaklı karbon
salımlarının düşük
olmasındansalımlarının
dolayı avantaj sağlayabilir.”
taşımacılık
kaynaklı
karbon
düşük
Doç. Dr. Eren ÖZCEYLAN
olmasından dolayı avantaj sağlayabilir.”
Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Eren ÖZCEYLAN
Gaziantep Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi

A

ralık 2015’te Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi (United
Nations Convention on
Climate Change-UNFCCC) Taraflar
Konferansı’nda Türkiye’nin de
dahil olduğu 195 ülkenin onayıyla
kabul edilen Paris Anlaşması, iklim
değişikliğine karşı küresel çapta verilen
mücadelede tarihsel bir dönüm noktası
olmuştur. Anlaşma, aynı zamanda 2030
Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi
(Sustainable Development Goals-SDGs)
çerçevesinde, daha istikrarlı, daha sağlıklı
bir gezegen, daha adil toplumlar ve daha
canlı ekonomilerin olduğu bir dünya
bırakmak adına da önemli bir fırsat
olarak kabul edilmektedir.
Bu süreçte, insan kaynaklı sera gazı
salımlarını sınırlandırmaya ve azaltmaya
yönelik çabaların yanı sıra; iklim
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Avrupa Yeşil Mutabakatı, kuşkusuz sanayiden turizme ve enerjiden gıdaya birçok sektörü doğrudan etkilemektedir. Etkilenen
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yeniden şekillendirecek ve her geçen
yıl ivme kazanacak bir dönüşümün
temellerini teşkil etmektedir. Diğer
ülkeler gibi Türkiye de bu küresel
soruna taşın altına elini koyarak
Ekim 2021 tarihinde TBMM’de yasa
düzenlemesini onaylayarak kendisine
2053 yılında sıfır karbon taahhüdünde
bulunmuştur.
Avrupa Yeşil Mutabakatı,
inovasyonun ve temiz enerjinin ön
plana çıkarıldığı, döngüsel ekonominin
teşvik edildiği ve fosil yakıtlara
bağlılığın azalacağı şekilde sanayi
stratejilerinin ve ticaret biçimlerinin
dönüşümünün gerçekleştirilmesi
gerekliliğini dikkate alarak gerekli
politika tedbirleri ortaya koymayı
amaçlıyor. Tüm bu tedbirleri de adil,
düşük maliyetli ve rekabet edebilir
sonuçlara sahip olacak bir şekilde
tasarlıyor.
Avrupa Yeşil Mutabakatı, kuşkusuz
sanayiden turizme ve enerjiden
gıdaya birçok sektörü doğrudan
etkilemektedir. Etkilenen sektörlerin
başında da sera gazı emisyonunda
önemli paya sahip olan taşımacılık ve
lojistik sektörleri gelmektedir. Farklı
taşıma türlerinin kombinasyonu,
yakıt karışımındaki değişiklikler,
sürdürülebilir taşımacılık türlerinin
daha yaygın kullanımı, dijitalleşme ve
teşvik mekanizmaları gibi araçlar yük
taşımacılığındaki emisyon azaltımı
için güdüleyici birer güç olacaktır.
Avrupa Birliği sınırları içerisindeki
toplam emisyonun yaklaşık yüzde
25’i ulaşım ve taşımacılık kaynaklıdır.
Avrupa Yeşil Mutabakatı 2050 yılına
kadar ulaşım ve taşımacılık ile ilgili
sera gazı emisyonlarında yüzde
90’lık bir azalma hedeflemektedir. Bu
hedefe ulaşmanın yük taşımacılığında
oluşturacağı etkiler aşağıda
özetlenmiştir.
» Taşımacılık sektörünün 2030
yılına kadar elektrifikasyon, gelişmiş
biyo-yakıtlar veya diğer sürdürülebilir
alternatifler gibi yenilenebilir ve düşük
karbonlu yakıtların kullanımı yoluyla
yenilenebilir enerji payını yaklaşık
yüzde 24’e çıkarması gerekecektir.
» 2030 yılına kadar Avrupa Birliği
içerisindeki 80.000 kamyonun sıfır
emisyonlu olması hedeflenmektedir.
» Karbon nötr illerden dolayı
500 km altındaki ulaşım ve
taşımacılıkların sıfır emisyonlu olması
hedeflenmektedir.
» Taşımacılıktaki emisyon payının
çok büyük bir kısmı karayoluna
ait olduğu için, 2030’a kadar
karayolundaki payın yüzde 25’inin iç
su yolu ve denizyolu taşımacılığına

Sadece çevre boyutu değil, aynı zamanda sosyal boyut açısından yük taşımacılığı kaynak
sıfırlanması hedeflenmektedir.
nn
Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (Trans-European Transport
Network) üzerinde nrevizyona
gi
nn
nnn
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koridorun demiryolu ağı ile birbirine bağlanmasına
öncelik verilecektir. Sınır geçişlerinde
belirlenen diğer bir hedeftir. Koridor boyunca 60 km aralıklar ile elektrikli şarj istasyonu

Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı ve Dokuz Koridor

Şekil. Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı ve Dokuz Koridor
•

Denizyolu taşımacılığının Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi’ne dahil edilmesi günd

2030’da yüzde 6 ve nihayetinde
aktarılması öngörülmektedir.
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2023'ten
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» göre,
Sadecetaşımacılık
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değil, emisyonların
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iyileştirmektir.
aynı zamanda sosyal boyut açısından
azaltmak, kaynaklı
2020 seviyelerine
yüzdeazalımı
6 ve nihayetinde
yük taşımacılığı
ölümlerin kıyasla 2030'da
» Emisyon
önlemleri 2050'de yüzde 75 ora
• 2050’ye
Emisyon
önlemleri nedeniylenedeniyle
yoğun enerji
AB sınırları dışına çıkması
de
kadarazalımı
sıfırlanması
yoğunüretiminin
enerji üretiminin
bunun sonucunda AB ekonomisinin AB
negatif
etkilenmesinin
önlenmesi için 2026 yılında “
hedeflenmektedir.
sınırları
dışına çıkmasının
(karbonMechanism-CBAM)”
kaçağı/carbon leakage)planlanıyor.
ve
» Mekanizması
Trans-Avrupa Ulaştırma
(Carbon Border Adjustment
Sınırda kar
bunun sonucunda
AB ekonomisinin
Ağı (Trans-European
Transport
AB’de uygulanan
iklim değişikliği politikaları
ile karşılaştırılabilir
düzenlemeleri hayata
önlenmesi
Network)
revizyona
bazı üzerinde
mallara uygulanması
planlanan negatif
karbonetkilenmesinin
fiyatlandırması
olarak açıklanmaktadır. Dola
için
2026
yılında
“Sınırda
Karbon
gidilmiş
olup,
mevcut
dokuz
ana
emisyonundan dolayı ekstra vergi veya maliyet ile karşı karşıya
kalacaktır. Türkiye’nin ih
Düzenleme
Mekanizması
(Carbon
koridorun
demiryolu
ağı
ile
birbirine
yaptığını kabul edersek, CBAM uygulamasının önemi daha da
artmaktadır. Öncelikle beş
Border Adjustment
Mechanismbağlanmasına
öncelik
verilecektir.
alüminyum,
gübre
ve elektrik) uygulanacak
bu mekanizmanın
daha sonra tekstil ve plasti
CBAM)” planlanıyor. Sınırda karbon
Sınır geçişlerinde maksimum 15
beklenmektedir. Ürün karbon ayak izinin önemli olacağı bu mekanizmada ürünün taşınm
düzenlemesi mekanizması; kısaca
dakika beklenmesi belirlenen diğer
faaliyetlerden kaynaklı karbon ayak AB’de
izinin uygulanan
sürekli ölçülmesi
ve raporlanması gerekecektir
iklim değişikliği
bir hedeftir. Koridor boyunca 60 km
politikaları ile karşılaştırılabilir
aralıklar ile elektrikli şarj istasyonu
düzenlemeleri hayata geçirmemiş
kurulacaktır.
AB dışı ülkelerden gelen bazı mallara
» Denizyolu taşımacılığının
uygulanması planlanan karbon
Avrupa Birliği Emisyon Ticaret
fiyatlandırması olarak açıklanmaktadır.
Sistemi’ne dahil edilmesi gündemde
Dolayısıyla AB dışı ülke karbon
olan bir konudur. AB planına göre,
emisyonundan dolayı ekstra vergi
taşımacılık kaynaklı emisyonların
veya maliyet ile karşı karşıya
2023’ten itibaren kademeli olarak
kalacaktır. Türkiye’nin ihracatının
eklenmesi ve üç yıllık bir süre içinde
yüzde 41,3’ünü AB’ye yaptığını
aşamalı olarak gerçekleştirilmesi
kabul edersek, CBAM uygulamasının
düşünülmektedir. Buradaki hedef
önemi daha da artmaktadır. Öncelikle
gemilerde kullanılan enerjinin sera
beş sektörde (çimento, demir-çelik,
gazı yoğunluğunu 2025’te yüzde 2
alüminyum, gübre ve elektrik)
azaltmak, 2020 seviyelerine kıyasla
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“Avrupa Birliği sınırları
içerisindeki toplam
emisyonun yaklaşık
yüzde 25’i ulaşım ve
taşımacılık kaynaklıdır.
Avrupa Yeşil Mutabakatı
2050 yılına kadar ulaşım
ve taşımacılık ile ilgili
sera gazı emisyonlarında
yüzde 90’lık bir azalma
hedeflemektedir.”
uygulanacak bu mekanizmanın daha
sonra tekstil ve plastik sektörlerini
de kapsaması beklenmektedir.
Ürün karbon ayak izinin önemli
olacağı bu mekanizmada ürünün
taşınması, depolanması ve diğer
lojistik faaliyetlerden kaynaklı karbon
ayak izinin sürekli ölçülmesi ve
raporlanması gerekecektir.
» Taşıma modları arasında
karayolunun birim emisyon salımı
diğer modlara göre daha fazla
olmasından dolayı intermodal
taşımacılık seçeneklerinin artırılması
ve dolayısıyla lojistik terminal ya
da lojistik köylerin daha işlevsel bir
şekilde planlanması gerekmektedir.
Avrasya bölgesinde Doğu ve Batı’yı
birbirine bağlayan üç tane koridor
bulunmaktadır. Bunlar Kuzey, Orta
ve Güney koridorlarıdır. Türkiye,
Batı Çin bölgesinden başlayarak
demiryolu ile sırasıyla Kazakistan’dan
Hazar Denizi’ni feribot ile geçerek
Avrupa’ya bağlanan Orta Koridor
üzerinde yer almaktadır. Bakü-TiflisKars Demiryolu hattı söz konusu
orta koridorun aşamalarından
biridir. Böylece Çin ile Avrupa
arasında kesintisiz demiryolu hattı
sağlanmıştır. Avrupa Yeşil Mutabakatı
kapsamında bu hat üzerinde
intermodal taşıma alternatifleri
değerlendirilmelidir.
» Lojistiğin dijital dönüşümü,
blokzincir gibi sistemlerin lojistik
sistemlerinde daha çok kullanılması,
tüm tedarik sistemlerinin hem
ekonomik yönden hem de insan
hakları ve çevre noktasında takibine
olanak sağlayabilir.
» Karayolunun payının
azaltılması demir ve deniz yollarının
öneminin artması durumu
gerçekleşebilir. Türkiye’deki lojistik
filoları dizel kamyon ağırlıklı olduğu
için sektörün yeşil dönüşümü için
ciddi bir finansman gerekebilir.

Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması

Şekil. Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması
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“Avrupa Birliği sınırları içerisindeki toplam emisyonun yaklaşık yüzde 25'i ulaşım ve taşımacılık kaynaklıdır. Avrup

Lojistik Gündem

SEYHAN GÜLHAN
Lojistik ve Tedarik Zinciri
Profesyoneli

NEDEN YEŞİL LOJİSTİK?

İ

nsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan
lojistik kaçınılmaz olarak değişimlerden etkilenmekte
ve değişimleri etkilemektedir. Lojistik insanoğlu ile
birlikte gelişirken ilk dönemler için tamamen yeşil
lojistik uygulandığını ifade edebiliriz. Ticaret büyüdükçe
yeşil lojistikte büyüdü. Bu büyümenin günümüzle
karşılaştırıldığında doğada karbon ayak izi oluşumuna ve
çevre kirliliğine yol açtığını ifade edemeyiz.
Sanayi devriminin sonucu olarak lojistiğin gelişimi ile
ticaret hızla büyüme evresine girdi. 1763 yılında James Watt
tarafından buharlı makinanın icat edilmesi hem üretimde
hem de lojistikte farklı bir dönem başlattı. Üretim, ticaret ve
lojistik hızlı bir şekilde gelişme ve hacimsel olarak büyümeye
başladı. Fosil yakıtların kullanımı ve yaygınlaşması gelişmeye
ve büyümeye daha fazla etki etti. Nükleer enerji yapısı ve
etkisi acısından ülkelerin tercih ettiği fakat günümüzde ise
bu konuda çekimser kaldıkları görülmektedir.
Üretimin, ticaretin hızlı büyümesi lojistik üzerinden
gerçekleşmektedir. 2020 yılında dünya ticaret hacmi 18,35
trilyon dolar olarak gerçekleşti (TİM). Bu tutarın yüzde 7
oranını lojistik olarak hesaplarsak 1,28 trilyon dolar lojistik
faaliyetlerine ait olarak ifade edebiliriz. Bu hacme sahip
olan lojistik doğası itibarıyla çoğunlukta fosil yakıtlarla
süreçlerini yönetmektedir. Ayrıca çevre açısından
baktığımızda lojistikte ürünlerin taşınması için
kullanılan sarf ambalaj malzemelerini de göz
önünde bulundurmalıyız. Bu durum lojistik
faaliyetlerinin doğaya veya çevreye verdiği
negatif etkilere ait göstergelerdir.

tercih etmeye başladığı gözlemlenmektedir.
Ülkemizin lojistik faaliyetlerinde yeşil lojistik süreçleri
bir tercih mi yok zorunluluk mudur? İhracatımızın yüzde
41,3 oranını AB ülkelerine gerçekleştirmekteyiz (www.
ticaret.gov.tr). AB Yeşil Mutabakatı’nda çevre ve doğa
dostu uygulamaların tercih değil zorunluluk olduğunu
belirtmiştir. Sorunun cevabı burada verilmiştir. Eğer yeşil
lojistik uygulamalarını devreye almazsak bununla ilgili
olarak en büyük ihracat payına sahip olan AB’nin ekonomik
yaptırımlarına uğrayacağız. Dünyanın en büyük deniz taşıma
firması “Ekolojistik Teslimat Sistemi” ile karbosuzlaştırma
hedefini açıkladı. Lojistikte taşıma faaliyetlerinin en büyük
oranı denizyolu taşımacılığı ile gerçekleştirilmektedir.
İş dünyasının iş süreçlerine yeşil lojistik uygulamalarına
yer vermesi sürdürülebilirlik anlamında önemlidir.
Lojistik profesyoneli meslektaşlarımızın operasyonların
sürdürülebilirliğini sağlarken çevreye ve doğaya da daha
az negatif etki edecek uygulamalara yer vermesi değerlidir.
Özellikle uzun yıllar lojistik sektöründe görev yapmış
meslektaşlarımızın bu yönde örnek ve öncü olmaları
geleceğimiz için önemli. Başka dünyamız yok!
Mutlu müşteri memnuniyeti için yeşil lojistik ile kalın…

Neden yeşil lojistik sorusunun cevabı
olarak lojistik faaliyetlerinin çok büyük olması
ve bu nedenle ürettiği karbon ayak izi ve
doğaya negatif etkisinin yüksek olmasını ifade
edebiliriz. Çok yakın bir zamana kadar lojistik
faaliyetlerinde en önemli noktalar; süreçlerin
verimli yönetilmesi (maliyet, hız ve müşteri
memnuniyeti ) olarak görülüyordu. Şu anki
geldiğimiz aşamada ise sürdürülebilirlik ve
çevreci olması da önemli hale geldi. Bununla
ilgili olarak hem ülkemizde hem de dünyada
yeşil lojistik ile ilgili örnek ve vizyoner adımlar
görmekteyiz. Firmalar karbon ayak izlerini
azaltmak için elektrikli araç kullanma, karayolu
yerine denizyolu veya raylı sistemleri daha fazla
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Paris Sözleşmesi, Avrupa
Yeşil Mutabakatı,
ICAO ve IMO’nun
emisyonları azaltmaya
yönelik kararlarıyla
yeşil lojistik dünya
ticaretine yön vermeye
başladı. Yapılan yeni
düzenlemelerle yeşil
lojistik ete kemiğe
büründü. Çevre dostu
taşımacılık düzeninin
oluşturulması ve
yaygınlaştırılması için
destekler hızlandı.

Yeşil lojistik yeni düzenlemelerle

T

üm dünyada artan ticari
hareketlilik ile birlikte
ulaştırma sektöründen
kaynaklanan emisyonların
küresel sera gazı emisyonları
içeresindeki payı giderek artıyor.
Küresel alanda iklim değişikliğiyle
başlatılan mücadeleyle bu payın
düşürülmesi için ulaşım modları ve
lojistik süreçleri sürdürülebilirlik ve
çevre boyutları dikkate alınarak yeniden
şekillendiriliyor.
Paris Sözleşmesi, Uluslararası
Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve
Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün
(IMO) hava ve denizyolu taşımacılığında
emisyonların azaltılmasına yönelik
aldığı yeni karalar ve Haziran 2021’de
onaylanan Avrupa Yeşil Mutabakatı,
yeşil lojistik ve akıllı ulaşım sistemlerini
tüm dünyanın gündemine taşıdı. Yeşil
lojistik ve akıllı ulaşım sistemleri küresel
lojistiğe yön vermeye başladı.

ULAŞIMDA HEDEF
YÜZDE 90 CO2 AZALTIMI

Avrupa Yeşil Mutabakat ile AB
ülkeleri, karbon emisyonlarını 2030
yılına kadar 1990 yılına göre yüzde 55
azaltmayı, 2050 yılına kadar ise karbon
nötr ilk kıta olmayı hedefliyor. Avrupa
sınırları içindeki toplam emisyonun
yaklaşık yüzde 25’ini oluşturan ulaşım
ve taşımacılık alanında ise 2050 yılına
kadar emisyon miktarının yüzde
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ETE KEMIĞE
BÜRÜNDÜ
90 azaltılması planlanıyor. Yeni
mutabakat süreci Temmuz 2021’de
açıklanan “Fit for 55” paketi ile
harekete geçti. 2030 için belirlenen
yüzde 55 hedefine uyumlu pakette,
sınırda karbon vergisinden, jet
yakıtlarının vergilendirilmesine,
dizel ve benzinli araçların satışının
durdurulmasına kadar çok önemli
maddeler yer aldı. “Fit for 55” paketi
kapsamında Haziran 2022’de Avrupa
Parlamentosu tarafından kabul
edilen Sınırda Karbon Düzenlemesi
Mekanizması ile ücretsiz karbon
ödenekleri 2027’den başlamak üzere
2032’ye kadar kademeli olarak
sonlandırılacak. ETS, denizcilik
sektörünü de kapsayacak şekilde
genişletilecek. 2024 itibariyle Avrupa
içi rotaların tamamı ve Avrupa dışı
rotaların yüzde 50’si ETS’ye tabi
tutulacak. 2027’den itibaren, AB
dışındaki ülkelerin gemileri de ETS
kapsamına alınacak. Ticari karayolu
taşımacılığı sistemlerinin yenilenmesi

için yeni bir emisyon ticaret sistemi (ETS
II) geliştirilecek. Havacılık sektöründe
kullanılan sürdürülebilir yakıt oranı
artırılacak. Karayolunda sıfır emisyonlu
araçlara, denizcilikte düşük karbonlu
yakıtlara geçiş hızlandırılacak.

YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi
2053 yılı için sıfır karbon taahhüdünde
bulunan Türkiye’de de yeni döneme
uyum sağlamak adına önemli adımlar
atıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından
yayınlanan “Yeşil Mutabakat Eylem
Planı” ilk öncü çalışmalardan biri
oldu. 9 ana başlık altında toplam 32
hedefi ve 81 eylemi kapsayan plan, yol
haritası niteliği taşıyor. Planla, yeşil
denizcilikten yeşil liman uygulamalarına,
demiryolu taşımacılığının
geliştirilmesinden yakıt tüketiminin
ve emisyonunun azaltılmasına, mikro
hareketlilik araçlarının kullanımının
yaygınlaştırılmasına kadar birçok alanda
hedef belirlendi.
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Belgesi başvurularında ise işletmeye
ilave 5 puan verilecek. “Yeşil Lojistik
Belgesi” için şirketlerin, yılda en az
200 kombine yük taşımacılığı seferi
gerçekleştirmesi, enerji tüketiminin
en az yüzde 5’ini yenilenebilir enerji
kaynaklarından karşılaması, yıllık
asgari yüzde 5 yeşil paketleme faaliyeti
yürütmesi, yılda en az 500 adet fidan
bağışı yapması, sıfır atık yönetim
sistemine ve gerekli bazı belgelere
sahip olması yeterli olacak. Ulaştırma
Hizmetleri Düzenleme Genel
Müdürlüğü tarafından her iki yılda bir
“Yeşil Lojistik Ödülleri” verilecek.
Bu yılın sonunda yayınlanması
beklenen Lojistik Merkezler
Yönetmeliğiyle birlikte, tüm taşıma
modları içerisinde demiryolu ve
denizyolu taşımacılıklarının payının
artırılması ve Türkiye’nin dış ticaret
strateji ve politikalarına hizmet edecek
şekilde lojistik merkezlerin kurulması
hedefleniyor.

YEŞİL LOJİSTİK TÜRK
MEVZUATINA GİRDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da
bu dönemde hızlı bir pozisyon olarak
önemli düzenlemeleri devreye aldı.
Kombine Taşımacılık Yönetmeliği
yürürlüğe girdi. Avrupa Yeşil
Mutabakatına uyumda kilit bir rol
oynayacak yönetmelikle, ilk kez “yeşil
lojistik” terimi Türkiye mevzuatında
kendine yer buldu. Düzenlemeyle,
kombine yük taşımacılığı ve yeşil
lojistik faaliyetlerinin kapsamı
belirlendi. Yönetmelikle kombine
yük taşımacılığı yapan işletmelere
“Yeşil Lojistik Belgesi” verilecek.
Bu belgeye sahip olan şirketler
çeşitli, teşvik, muafiyet, istisna ve
kolaylıklardan yararlanacak. Örneğin,
işletmenin taşımacı yetki belgesi
eki taşıt belgesine ilave edilecek 100
taşıt için taşıt kartı ücretinde yüzde
95 indirim yapılacak. UBAK İzin

RO-RO TAŞIMACILIĞINA
DESTEK GELDİ

Bir diğer önemli düzenleme de
Ro-Ro taşımacılığına yönelik yapıldı.
Yürürlüğe giren Karayoluyla Taşınan
Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının
Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
ile Ro-Ro taşımacılığına yönelik destek
paketi açıklandı. Türkiye’de son
yıllarda artan intermodal taşımacılığın
payını daha da artırılmasına katkı
sunacak düzenlemeyle, geminin sefer
yaptığı her 10 deniz mili için Türk
bayraklı gemilerin donatımına taşıdığı
yük birimi (römork, yarı römork,
tanker) başına 2 dolar karşılığı Türk
Lirası ile ödeme yapılacak. Mesafenin
20 milin altında olması halinde
yük birimi başına 20 dolar olarak
uygulanacak. Türk bayraklı Ro-Pax
gemilerinin donatanlarına ise geminin
sefer yaptığı her 10 deniz mili için
yük birimi (tır, dorse) başına 3 dolar

YEŞIL LOJISTIK

ödenecek. Mevcut hatlar aylık sefer
sayısını yüzde 50 artırılması halinde,
destekten yararlanılabilecek.

YEŞİL LİMAN’LARLA KARBON
AYAK İZİ AZALTILIYOR

Denizcilik alanında da bu dönemde
önemli adımlar atıldı. Çevreye daha
duyarlı liman tesislerinin ülkeye
kazandırılması amacıyla “Yeşil
Liman Projesi” hayata geçirildi. Proje
kapsamında yapılacak çalışmalar
neticesinde belirlenen şartları yerine
getiren ve bunları Deniz Ticareti Genel
Müdürlüğü’ne sunan liman tesislerine
“Yeşil Liman” unvanı veriliyor. Yine
hazırlanan ‘Kıyı Tesislerine Yeşil Liman
Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında
Yönetmelik’ taslağı ile limanlarda
düşük emisyonlu teknolojilerin
kullanılması, sera gazı emisyonlarının
raporlanması/ doğrulanması ve enerji
yönetim sistemi gibi standartların
geliştirilmesi hedefleniyor. “Denizcilik
Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazı
Salınımlarının Azaltılması ve Yeşil
Denizciliğin Desteklenmesi” projeyle;
düşük emisyonlu, alternatif yakıtlar
ile çalışacak yeni gemilerin inşası veya
konvansiyonel yakıtlarla çalışan mevcut
gemilerin dönüştürülmesi, limanlarda
sürdürülebilir enerji kaynaklarının
kullanımı, LNG, Bio-LNG, methanol,
yeşil hidrojen ve amonyak ile ilgili yakıt
istasyonlarının kurulması gibi projelere
finansal destek sağlanacak.

HAVACILIKTA SERA GAZI
EMİSYONLARI İZLENİYOR

Havayolunda ise Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan yönetmelikle, havacılık
faaliyetlerinden kaynaklanan sera
gazı emisyonlarının izlenmesine,
raporlanmasına ve doğrulanmasına
ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
“Havacılık Faaliyetlerinden
Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının
Takibi Hakkında Yönetmeliğe”
göre uçak işleticilerine emisyon
izleme planını hazırlama ve sera
gazı emisyonlarını bu plana
uygun olarak izlemek yükümlüğü
getirildi. Yeni başlayan uçak işleticisi
ise, karbondioksit emisyon eşik
değerlerinden en az birini aşmasından
sonraki yıldan itibaren emisyonlarını
izlemeye başlayacak. Uçak işleticisi,
emisyon eşik değerlerinden en az
birinin aşıldığı andan itibaren 3 ay
içinde bir emisyon izleme planı
hazırlamak zorunda.
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ROBERT T. ATEŞ

Genel Müdür Avrupa ve Amerika / Power Wind Service Inc.
E-mail: robertates@powerwindservice.com / Instagram: Robert_ates

YEŞİL YOL

G

eride bıraktığımız yaz Avrupa kıtası için ortalamaların
üzerinde sıcaklık değerleri ile geçti.
Karbon salınımı kaynaklı küresel ısınmayla mücadele
tüm ülkelerin ve Avrupa Birliği’nin ajandasında öncelik
kazanmaya devam ediyor. Avrupa Komisyonu’nun çeşitli birimlerince
yapılan araştırmaların neticeleri küresel ısınma etkileri olarak sıcağa
bağlı ölümlerin kıtada arttığını gösteriyor. Ölümlerin dışında çeşitli
hastalıkların daha geniş kitlelerde yayılımını hızlandıracak etkilerde
öngörülmekte. İklim değişikli sebebiyle oluşacak salgın hastalıkların kıta
nüfusunun üçte ikisini etkileme tehlikesi var. Raporları analiz ettikçe
herkesin zihninde aynı soru beliriyor. Acaba küresel ısınma etkilerini
azaltacak adımları atmakta geç mi kalıyoruz?
Hali hazırda Birleşmiş Milletlerin Paris İklim Anlaşması birçok
boyuttan dolayı gündemdeki yerini koruyor. Fosil yakıtların kullanımının
kısıtlanması ve sera gazı emisyonlarının azaltılması ile, küresel sıcaklık
artışının 1,5 ile 2 derecede kalması için ülkelerin çaba göstermesini
öngörüyor.
Şirketlerin küresel ısınmadaki rolüne odaklanmamızda ayrıca fayda
var. Küresel ısınmada rolleri giderek artıyor. Çeşitli kurumların raporları
küresel ısınmanın yaklaşık yüzde 70 kadarının 100 şirket tarafından
gerçekleştirildiğini işaret ediyor. İlk 5-6 şirketin isimlerini muhtemelen
evinizden ofisinize gittiğiniz süre içinde görmüşsünüzdür.
Şirketlerin kâr hedefleri karbon emisyonlarında acil düşüş ihtiyacıyla
ciddi biçimde çelişiyor. Özellikle biz sektör paydaşları daha sonraki
yazılarımızda değineceğimiz yeşil üretim ve yeşil lojistik hedeflerini
bütçe hedefleri, iş güvenliği hedefleri ve sosyal hedefleri kadar önemli
tutmalı, organizasyon motivasyonlarına katmalıyız. Gelin bizler örnek
olalım ve bugün hep birlikte çevre hedeflerimize hız verelim.
Konu karbon emisyonunu geniş çaplı düşürmemize geldiğinde, her
ne kadar elektrikli arabaların fosil yakıt tüketen arabalara tercihi bilinçli
nihai kullanıcılar tarafından yapılıyor olsa da daha geniş kitle desteği
oluşması için belirleyici etken devletlerin sürdürülebilir destek politikaları
oluşturmaları olacaktır. Taşıma ile ilgili ilk bakışta karayolu taşımacılığına
alternatifler üretebiliyor olmamız konusu, demiryolu taşımacılığını nasıl
daha etkin hale getirebiliriz beyin jimnastikleri her zaman gündemde
olacaktır. Demiryolu taşımacılığının kilometre başına karbon emisyon
oranı karayolu taşımacılığına göre çok düşük. Bu oran demiryolu
taşımacılığını havayolu taşımacılığıyla kıyasladığımızda aradaki makas
daha da açılmakta. Gönül ister ki toplu taşıma alanında önceliğimiz
ve yaygın taşıma modelimiz demiryolu ile taşıma ve hiç bir talihsiz olay
yaşamayacak güvenlik önlemlerimiz ana önceliğimiz olsun.
Kişisel temennilerimizi bir yana bırakıp konumuza geri dönersek
demiryolu taşımacılığını nasıl daha verimli, düşük maliyetli, tercih
sebebi taşıma modeli yapabiliriz? Tabii ki var olan altyapı sorunları,
yeni yapılması gereken altyapı yatırımları gibi gerçekliklerin farkındayız.
Fakat isterseniz kısaca Avrupa Komisyonu Araştırma ve Geliştirme
Bilgi Servislerinin 698669 numaralı projesine bir göz atalım. Projenin
amacı intermodal taşımacılıkta demiryolu taşımacılığını merkez haline
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getirmek yani verimli ve giderleri düşürerek karayolu-demiryolu
intermodal konteyner taşımacılık sistemi oluşturmak.
Proje kurgusu aktarma merkezlerinde toplanan malzemelerin
karayolu ile birinci ana merkeze getirilmesi ile başlamaktadır. Aktarma
merkezlerine hizmet verecek ana merkezler en kısa mesafe karayolu
taşımacılığı yapılacak şekilde konuşlandırılmış olacaktır. Danimarka
üzerinde yapılan örnekte tüm aktarma merkezleri ana merkeze 50
kilometre mesafede olacak şekilde konuşlandırıldı. Toplam 11 aktarma
merkezi. Birinci ana aktarma merkezine karayolu taşımacılığı ile varış
yapan konteyneri günümüzde tren vagonuna nasıl aktarıyoruz; bu
aktarmaları yapabilecek büyük terminaller kurarak ancak verimliliği
yakalayabiliriz. Büyük terminaller zengin elleçleme imkanı verilmekle
birlikte ciddi bir alanı kaplamakta. Bu geniş alanlara yine devasa vinç
yatırımları yapılmalı ki çok sayıda elleçleme yapılabilsin. Alan ve ekipman
yatırımları zaten başlı başına tüm süreçlerimize yansıyacak gider
artışı demektir. Konu rekabetçilik olunca devasa terminal ihtiyacımız
yukarıdaki sürecimizi yarıda kesmektedir. 698669 Numaralı projenin
amacı devasa terminal ihtiyacını ortadan kaldırmak için güvenlik
öncelikli olmak üzere taşımacılık teknoloji çözümü kullanarak akışı
devam ettirmektir.
Devasa terminal yatırım maliyeti ve operasyonel yavaşlığı ortadan
kaldıracak çözüm tır çekicisinden tren vagonuna konteynerin yatay
geçişini sağlamak üzere kurgulanmış çözümleri içermektedir. Proje
dahilinde bu aşama için yoğun bir statik ve dinamik test programları
devam etmektedir.
Eğer bu yenilikçi yaklaşım akışımızı devam ettirirse 50 kilometre
mesafede yerleşik olan aktarma merkezlerimizden birinci ana aktarma
merkezimize geldiğimizde tır çekicisinden üzerindeki konteynerleri
tren vagonuna ek bir ekipman gerekmeden transfer ederek uzak
mesafedeki ikinci ana aktarma merkezimize demiryolu kullanarak
varabileceğiz. Aynı yöntemle tekrar tır çekicisine yatay geçiş
sağladığımız konteyneri 50 kilometre içinde aktarma merkezleri ya da
nihai noktasına karayolu ile teslim edebileceğiz.
Eğer 698669 numaralı proje amacına ulaşırsa birçok ciddi kalem
giderin düşmesine karayollarında göreceğimiz tırların sayısının
azalmasına, yeşil bir lojistiğe kavuşmamıza daha da yaklaşmış olacağız.
Her projenin hayata geçerek yaygın şekilde kullanılıyor olması için
devletlerin destek stratejileri süreci belirleyecek. 698669 Numaralı proje
ile ilgili gelişmeleri takip ediyor olacağız.
Çalışmalar sadece bu projenin bile karayollarında taşımacılık kaynaklı
karbon emisyonunun yüzde 35 gibi iyi bir düşüş gerçekleşirken, ayrıca
gündelik trafiğin azalmasına katkıda bulunacağı yönünde. Elektrikli
araçların kullanımı arttıkça bu sistem ile bütünleştirilebilecektir.
Üzerinde yaşayabileceğimiz bir tek yerküremiz var. Organizasyon
hedeflerimize çevre hedeflerimizi eklememiz, bütçe hedeflerimizi
kontrol ettiğimiz disiplinle, ciddi ve sürekli ölçümlemeliyiz.
Sürdürülebilir yeşil lojistik stratejilerinin hayat bulduğu ve yeşil
dünyanın keyfini doyasıya çıkardığımız günlerde görüşmek dileğiyle!
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yılda 338 bin ton

SEVKIYAT YAPIYOR

Atakan Sakin

Gıda sektörünün önde gelen şirketlerinden Banvit BRF, tedarik zinciri ve lojistik
süreçlerine yatırımlarını sürdürüyor. Yıllık ürettikleri toplam 338 bin ton gıdanın
yurt içi ve yurt dışında satış ve dağıtımını yaptıklarını belirten Banvit BRF Lojistik
Direktörü Atakan Sakin, tedarik zinciri süreçlerine yönelik gündemlerindeki en
önemli konuların dijitalleşme ve otomasyon yatırımları olduğunu söyledi.

B

anvit BRF, gıda sektöründe nasıl bir konuma
sahip?
Faaliyetlerimize yem
üreticisi olarak 1968 yılında Bandırma’da
başladık. Ülkemizde ambalajlı beyaz
eti tüketicilere sunan ilk marka olduk.
Türkiye’de ilk pelet yem presleme yapan,
ilk dökme yem aracını kullanan, ilk test
laboratuvarı ve ilk soğutuculu araç filosu
kuran beyaz et üreticisiyiz. Özetle pek
çok ilki hayata geçirerek sektörümüze
öncülük ettik. Ayrıca sektörümüzde ilk ve
tek halka açık şirketiz. Borsa İstanbul’da
1992 yılından beri işlem görüyoruz. Aynı
zamanda İstanbul
Sanayi Odası’nın
son açıkladığı
Türkiye’nin 500
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Büyük Sanayi kuruluşu listesinde yer alan
gıda üreticileri arasında yine ilk 10 firma
içerisindeyiz.
2017 yılında dünyanın önde gelen
gıda üreticilerinden biri olan BRF çatısı
altına girdik. 5 bin 142 çalışanımızla
Balıkesir, İzmir ve Elazığ illerinde yer
alan üretim tesislerimizde tavuk eti,
hindi eti ve pişirilmeye hazır gıda
ürünleri üretiyoruz. Yaklaşık 45 binin
üzerinde aktif müşterimiz mevcut.
Yurt çapındaki 18 şube ve 51 bayimizle
dağıtım ağımızdaki yaklaşık 800 frigorifik
aracımızla ürünlerimizi tüketicilerimize
en kısa sürede ulaştırıyoruz. Konusunda
uzman ve alanında deneyimli bir
kadroya sahibiz. Odağımızda
her zaman tüketicilerimizin ve

müşterilerimizin taleplerine en uygun
ürünleri sunmak var. Öncü üretim
anlayışımız ve kalite odaklı yaklaşımımızla
yolumuza sağlam adımlarla devam
ediyoruz.

TEDARİK ZİNCİRİNİ
SAP İLE YÖNETİYOR
Tedarik zinciri yönetiminiz ve
yatırımlarınız hakkında bilgi verir
misiniz?
Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerimizi
Banvit’in yurtiçindeki 54 yıllık uzmanlığını,
BRF’in global pazarlardaki 90 yılı aşan
tedarik zinciri ve lojistik tecrübeleri ile
birleştirerek yönetiyoruz. 2021 yılının
Ekim ayında süreçlerimizi SAP alt
yapısına geçirmek üzere digital dönüşüm
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“Hedefimiz dijital dönüşüm sürecimizi otomasyon ile
güçlendirmek. Pazarda aktif olan çözümleri
değerlendirerek, uygun olan ve şirketimize değer
katacağını düşündüğümüz teknolojileri
devreye almayı planlıyoruz.”

sürecini başlattık. Şu an tüm tedarik
zinciri süreçlerimizi SAP altyapısı
ile yönetiyoruz ve digital dönüşüm
çalışmalarımıza da devam ediyoruz.
MTECH, Cat2, Otimix ve Roadnet
programlarıyla kümesten, satış
noktalarımıza kadar tüm süreçlerimizin
koordinasyonunu ve optimizasyonunu
sağlıyoruz.
Ürün dağıtımlarınızı nasıl
gerçekleştiriyorsunuz?
Beyaz et sektöründe olduğumuz
için adeta zamanla yarışıyoruz ve
ürünlerimizin taze olarak en hızlı ve
güvenli bir şekilde dağıtım noktalarına
ulaştırılması için frigorifik araçlar
kullanıyoruz. Ürünlerimiz ağırlıklı olarak
taze ve bildiğiniz gibi gıda ürünleri
içerisinde et ürünlerinin kısıtlı bir raf
ömrü var. İşin bir diğer zorluğu da tabii
ki soğuk zincir. Bu nedenle ürünlerimizin
üretildiği andan itibaren en hızlı şekilde
rafa girmesi gerekiyor. Bu anlamda
lojistik bizim için kritik bir öneme sahip.
Üretim portföyümüzde yer alan çiğ piliç
ve hindi eti ürünleri, soslu ürünler grubu,
tüketilmeye hazır pişmiş ürünler ve
şarküteri ürünlerimizi müşterilerimize en
hızlı şekilde ulaştırıyoruz.
Yıllık olarak ürettiğimiz toplam
338 bin ton gıdanın hem yurt içinde
hem de yurt dışında satış ve dağıtımını
yapıyoruz. Ürünlerimizin sıcaklık
takiplerini de bu süreçte anlık olarak

yapıyoruz. Frigorifik araçlarımızdaki data
loggerlar ve araç takip sistemi teknolojisi
sayesinde hem araçlarımızı hem de dorse içi
sıcaklık ölçümlerini 7/24 takip edebiliyoruz.
Yılın 4 mevsiminde ve 365 gününde, iklim
ve sıcaklık şartları her ne olursa olsun
tüketicilerimize güvenilir ürünler sunma
yükümlülüğümüz var. Öngörülemeyen
herhangi bir arızadan ya da aksaklıktan
dolayı soğuk zincirde bir kırılma riski
doğarsa, zincirin kırılmasına olanak
vermeden anında müdahale ediyoruz.
Kullandığımız el terminalleri ile satış ve
dağıtım noktalarındaki tüm hareketleri de
anlık olarak izleyebiliyoruz.

OTOMASYON
YATIRIMI YAPACAK
Lojistik alanda gündeminizde
neler var?

Lojistik ajandamızın üst sıralarında
geçtiğimiz yıl başlattığımız dijital
dönüşüm projemizin ikinci aşamasını
gerçekleştirmek var. Birinci aşamada
tüm süreçlerimizi yeniden optimize
ettik, iş akış süreçlerimizi hızlandırdık ve
raporlamalarda daha detaylı sonuçlara
ulaşmaya başladık. Dijital dönüşüm
bizim için çok önemli. Elde ettiğimiz
sonuçlar yeni çalışmalarımıza ışık tutuyor.
Şimdi ikinci aşamadaki hedefimiz
dijital dönüşüm sürecimizi otomasyon
ile güçlendirmek. Pazarda aktif olan
çözümleri değerlendirerek, uygun
olan ve şirketimize değer katacağını
düşündüğümüz teknolojileri devreye
almayı planlıyoruz. Bu bağlamda RPA,
AI, Machine Learning ve Industry 4.0
uygulamaları da dahil olmak üzere birçok
çözümü değerlendiriyoruz.

‘ENTEGRE BİR SİSTEM KURUYORUZ’
Gıda lojistiğinde ürünün özelliğine
göre mevzuatlara uygun özel şartların ve ortamların oluşturulması
gerektiğini vurgulayan Banvit BRF
Lojistik Direktörü Atakan Sakin,
“Beyaz et sektöründe bu şartlar
çok daha detaylı olarak Tarım ve
Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan yönetmelik ve talimatlarda

net olarak belirlenmiş durumda.
Özellikle soğuk zincirin kırılmaması
bizler için hayati bir önem taşıyor.
Çalışmalarına devam ettiğimiz
dijital dönüşüm projelerimiz kapsamında da tüm süreçlerimizi, tedarik
zinciri ve lojistik süreçlerimizin
diğer aşamalarıyla entegre hale
getirmeye çalışıyoruz” dedi.
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Serhat Akgül
Watsons Türkiye Tedarik Zinciri Direktörü

UÇTAN UCA TEDARİK ZİNCİRİNDE

KURUMSAL HiZALANMA
“Tedarik zinciri hiçbir zaman olmadığı kadar hizalanmaya ve uçtan uca düşünmeye ihtiyaç duyuyor.
Bugün pek çok şirket özellikle e-ticaret alanında pandemi dönemindeki yüksek büyümelere
dayanarak pek çok teknolojik yatırım yaptı. En hızlı teslimat yapan şirketler dahi karlılık savaşı
veriyorlar. En temel sebeplerden bir ise yatırım yapma kararı alan ya da vizyon sahibi kişilerin bu
fikirlerini kurum içerisinde uçtan uca olgunlaştırmaması ya da istişare etmemesi.”

2

0 sene, 3 ülkede perakende
sektörünün gıda, hızlı giyim ve
sağlık ve güzellik kısmında uçtan
uca tüm tedarik zinciri süreçlerinin
sorumluluğunu aldım. Bu yazıda uçtan
uca tedarik zincirinde kurumsal hizalanma
konusuna değineceğim.
Dünyada pandeminin hızlandırdığı
düşünülen dijital dönüşümden tedarik
zinciri de payını almaktadır. Nasıl ihtiyaçları tanımlanmayan geleneksel bir lojistik
operasyonunda, tedarik planlama süreçleri
ya da hizmet, ürün satınalma operasyonları
dijitalleşemez ise, süreçleri tanımlı tedarik
zinciri fonksiyonlarında da kurumsal bir
hizalanma olmadan teknoloji, süreç bilgisi,
ölçek, teknik know how vb tüm hızlandırıcılara rağmen başarılı bir dönüşüm gerçekleştiremez.
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KİMİN UÇTAN UCA
TEDARİK ZİNCİRİ?

Tedarik zincirini bir tıp uzmanlığı
gibi görüyorum. Tek bir tedarik zinciri
olmadığı gibi tanımda adı geçen uçtan
uca kısmının da tanımlandığı kapsama
göre evrensel bir yönü yoktur. Örneğin
bugün iş ilanı veren şirketler eğer üretim
ağırlıklı ise, fabrikada inbound tarafında
tecrübesi olmayan adayları değerlendirmeye almıyor. Bunun gibi e-ticaret
deneyimi olmayan bir aday sınır ötesi
operasyonda değerlendirilemiyor.

STRATEJİK İTHALAT
BAŞKANLIĞI

Tüm perakendeciler için ister ürünlerin tamamı ithal olsun, isterse ithalat

oranı yüzde 30’larda olsun, genellikle
hem çalışan kadrosunun sınırlılığı hem
çoğunlukla en çok müdürle temsil edilen
bir departman olması açısından stratejik
ithalat başlığını çok anlamlı buluyorum.
Pandemi ile birlikte ithalat departmanımızın stratejik önemi çok arttı. Özellikle
Süveyş Krizi ya da Amerika’da talebin
patlaması ile Çin konteyner havuzunun
Amerika’ya kayması ve arzın daralması
nedeni ile navlun fiyatları konteynerler
için 1000 dolarlardan 17 bin dolara kadar
çıktı. Bunun etkileri büyük oldu;
» Konteyner fiyatları 17 kat arttı
» Kurlar 3 kat arttı
» İthal ürün maliyetleri rekabet edemez hale geldi
» Yükleme ve toplam ithalat süresi 2-3
haftalar seviyesinde arttı
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nn
nn

“Bunlar olurken organizasyondaki
ticari ekipler, finans ve
tedarik zincirinin silo halinde değil
de daha çok işbirliği yapması
zorunlu hale geldi.”
Örneğin finans kurdan etkilenmemek
için hedge yöntemini kullandı. Ya da
ticari ekipler artan ürün fiyatlarına göre
medya yatırımlarını tekrar gözden geçirdi.
Bu örnekte ithalat departmanın tanımını
uçtan uca şirket satış ve karlılığını süren
bir departman olarak ele alırsak, başat bir
aktör olduğunu söyleyebiliriz.

LOJİSTİK VİZYON
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“Planlama işi sadece tedarik zinciri departmanlarına bırakılamayacak kadar stratejik ve önemli.
Çünkü iş planı şirket planı, bir perakendecinin
ticari planı, planogram planları ve pek çok
plan ancak işbirliği ve kurumsal hizalanma
olduğu sürece başarılı sonuçlar
verebiliyor.”

PLANLAMA PRENSLİĞİ

Günümüzde şirketlerin tedarik zinciri
departmanlarının fonksiyonları farklı
olabilir. Örneğin sadece hizmet satınalması
ve lojistik operasyonu yöneten bir departmanda bu adla tanımlanabilir. Başka
bir şirkette ise planlama lojistik ithalat ve
hizmet satınalması yöneten departmana
da tedarik zinciri denebilir. O nedenle
departman tanımlarının da evrensel bir
durumu yoktur.
Planlama departmanı ve planlama
know-how’ı bir tedarik zinciri profesyonelini joker kapsama sokabilir. Çünkü bütün
şirketler planlamayı iyi bilen bir kişinin,
tüm süreci uçtan uca yönetebileceğine
güvenir.
Tedarik zincirinin en üstünde ya da
Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üstündeki üçgeni hayal edelim, planlamaya
prenslik deme nedenimiz tam da bu. Çünkü stratejik ve tüm şirketin alım ve satışına
birebir etkisi bu departmanda oluyor.
Tedarik zincirinin de sağlığı, planlamanın ne kadar başarılı olduğuyla ölçülüyor.
Örneğin tahmin doğruluğu arttığı sürece
hem tedarik ilişkileri yönetimi hem mağaza rafları doluluk oranları ve müşteri
memnuniyeti hem de stoğa bağlanan
kapitalin dengeli olması açısından nakit
akışına çok olumlu katkı veriyor.
Planlama işi sadece tedarik zinciri
departmanlarına bırakılamayacak kadar
stratejik ve önemli. Çünkü iş planı, şirket
planı, bir perakendecinin ticari planı, planogram planları ve pek çok plan ancak
işbirliği ve kurumsal hizalanma olduğu
sürece başarılı sonuçlar verebiliyor.

LOJİSTİK TEŞKİLATI

Uçtan uca lojistikte depo ve nakliye
operasyonlarını birbirinden ayırmamız
çok zor. Genelde çok zor zamanlarda,
maliyetlerin dramatik arttığı (mazotun 7
liradan 30 liraya tırmanması gibi) ya da
satışların önemli miktarda düştüğü (haftasonu AVM’lerin kapalı olduğu pandemi
dönemi) dönemlerde işbirliği ihtiyacı içgüdüsel olarak artar.
Bu dönemlerde ertelemeler (postpone-

ment) sevkiyat sıklıklarının düşürülmesi
(yani araç doluluklarının artırılması), toplu
sözleşme işbirlikleri gibi diğer departmanlarla uçtan uca ürün karlılığını artırıcı
hizalanma toplantıları ve projeleri zorunlu
hale gelir.
Bunun için çok kişiye dokunmanız,
sohbet etmeniz, daha çok bilgiyi talep
etmeniz, almanız ve değerlendirmeniz
gerekir. Her bir buluşma çok değerli bir
istihbarat ve iş görüsü haline gelir.

“Uçtan ucanın herhangi bir şirkette
neresinden tutarsanız onun içinde
bir uçtan uca mutlaka vardır.”
HİZALANMA

Aktif dinleme, vakit ayırma, el sıkışma, aynı sayfada olma, antant kalma,
fedakarlıkta bulunma (trade-off) gibi
sıkça duyduğumuz kavramların her biri
hizalanmaya hizmet eder. Daha başarılı
şirketlerin daha az başarılı şirketlere göre
mutlaka pek çok farklı yönü vardır. Ancak
hizalanma özelinde düşünecek olursak bu
şirketler kocaman olan gemilerine üst yönetimden başlamak üzere çok daha iyi yön
veriyorlar. Verdikleri yönü de şirketin tüm
çalışanlarına indirerek o yönde geminin
sapmamasını sağlıyorlar. İletişim kurma-

dan, diğer departmanlarla işbirliği içerisinde
işleri yürütemediğiniz sürece hiçbir karizmatik
yönetici ya da takım şirkete istenilen katkıyı
veremez ve başarılı sayılamaz.

TAHMİN DOĞRULUĞU VE GOOGLE
MAPS ÖN GÖRÜLEMEZLİĞİ

Bugün tüm araç verilerine, dünya haritasına ve GPS verilerine sahip Google Maps dahi
iş çıkışı eve gidiş sürelerini zaman zaman %20
hata ile hesaplıyor. Analitik veri yeni değişen
durumlara karşı çevik kalamıyor. Burada
imkan olsaydı herkesin o günkü planları gibi
verilerek sahip olarak araç durumları çıkarılabilirdi.
Sonuç olarak, tedarik zinciri hiçbir zaman
olmadığı kadar hizalanmaya ve uçtan uca
düşünmeye ihtiyaç duyuyor. Bugün pek çok
şirket özellikle e-ticaret alanında pandemi dönemindeki yüksek büyümelere dayanarak pek
çok teknolojik yatırım yaptı. En hızlı teslimat
yapan şirketler dahi karlılık savaşı veriyorlar.
En temel sebeplerden bir ise yatırım yapma
kararı alan ya da vizyon sahibi kişilerin bu
fikirlerini kurum içerisinde uçtan uca olgunlaştırmaması ya da istişare etmemesi.
Herkese birbirini daha çok dinleyen, daha
cross-functional çalışan, kurumsal kaynakları
daha ekonomik kullanan bir inovasyon ve
dönüşüm dilerim.
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DEMİRYOLU

Slovakya ve Türkiye arasında
yeni demiryolu hattı
Omsan Logistics ve Avrupa’nın köklü lojistik firmalarından METRANS
işbirliğiyle Türkiye ve Slovakya arasında kurulan yeni demiryolu hattı hizmete
açıldı. Yeni hatla Slovakya üzerinden Çekya, Macaristan, Avusturya, Polonya,
Almanya ve Hollanda gibi ülkelere intermodal hizmet sunulacak.

O

msan Logistics ve METRANS
iş birliğiyle Slovakya’daki
Dunajska Streda terminali
ile İstanbul Halkalı terminali
arasında doğrudan bir demiryolu yük
taşımacılığı bağlantısı kuruldu. İlk
yük treni 3 Eylül’de Dunajska Streda
şehrindeki METRANS Terminali’nden
İstanbul Halkalı Tren İstasyonu’na
hareket etti. Dunajska Streda-Halkalı
servisinde başlangıçta karşılıklı haftada
iki sefer sunulacak. Servisten Omsan
Logistics ve METRANS ile ticari akışları
olan tüm kurumlar faydalanabilecek.
Proje sayesinde Dunajska Streda’da
bulunan 280 bin metrekarelik dev
terminal ile Slovakya üzerinden Çekya,
Macaristan, Avusturya, Polonya, Almanya
ve Hollanda gibi ülkelere intermodal
hizmet sunulacak. İstanbul – Slovakya
arasında açılan hat sayesinde gelecek yıl
sonuna kadar, 450 bini aşkın ağacın telafi
edebileceği miktarda karbon salımınının
önlenmesi hedefleniyor. İlk trenin seferine
başlaması nedeniyle Streda Terminali’nde
düzenlenen törene, Türkiye’nin Slovakya
Büyükelçisi Yunus Demirer, Omsan
Logistics Genel Müdürü Cömert Varlık
ve METRANS Group CEO’su Peter Kiss
katıldı.

YUNUS DEMİRER: İKİ ÜLKE
BİRBİRİNE KAPILAR AÇACAK

Törende konuşan Türkiye’nin Slovakya Büyükelçisi Yunus Demirer, her iki
ülkenin de coğrafi konumları açısından
birbirleriyle benzerlik gösterdiğini söyledi. Demirer, Türkiye’nin Orta Avrupa
ülkesi Slovakya için Orta Asya ve Asya
ile Orta Doğu’ya bir kapı olabileceğini,
Slovakya’nın da Türkiye’nin Orta, Doğu
ve Kuzey Avrupa’ya açılmasına aracılık
edebileceğini kaydetti. Demirer yakın
gelecekte benzer yeni projelerin hayata
geçirilmesini dört gözle beklediğini söylerken her iki şirkete de başarılar diledi.
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Yunus Demirer

Cömert Varlık

CÖMERT VARLIK: PEK ÇOK
ÜLKEYE KATKI SAĞLAYACAĞIZ

Omsan Logistics Genel Müdürü Cömert Varlık ise, ekonomilerin büyük bir
dönüşüm geçirdiği bu dönemde yapılan
ortaklıkla ülkelerine çok şey katacaklarının
altını çizdi. Varlık, “Bu operasyon hem ülke
ekonomilerine hem de bölge ülkelerine
katkı sağlayacak” dedi.

PETER KISS: YENİ PROJELER
HAYATA GEÇİRECEĞİZ

METRANS Genel Müdürü Peter Kiss
da Omsan Logistics ile çıktıkları yolda
böyle örnek bir projeye başlamaktan büyük
mutluluk duyduklarını dile getirdi. Proje
ile amaçlarının iki şirketin güç birliği ile
müşterilerine en iyi ve kapsamlı hizmeti
sunmasını sağlamak olduğunun altını
çizen Kiss, gelecek dönemde başka projeler
de hayata geçireceklerini kaydetti.

Peter Kiss

OMSAN LOGISTICS, DEMİRYOLUNDA
AĞIRLIĞINI ARTIRIYOR

Demiryolu taşımacılığının hizmet portföyündeki ağırlığını her geçen gün artıran Omsan
Logistics, 15 adet lokomotif ve 500’den fazla
vagondan oluşan filosuyla bu alanda hizmet
veriyor. ‘Dijital Karbon Ayak İzi Hesaplama’
uygulaması aracılığıyla yapılan hesaplamalara göre, 2021 yılında Omsan Logistics’in
gerçekleştirdiği operasyonlarda demiryolu
hattı kullanımı ile 2 milyon 220 bin 154 ağacın
dengeleyebileceği karbon salımına eşdeğer
tasarruf sağladı. Bu noktada özellikle AB Yeşil
Mutabakatı ile lojistik firmalarının gerçekleştirdiği emisyon azaltımına katkı sağlayan projeler
büyük önem kazandı. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de
demiryolu ile gerçekleştirilen toplam taşımalar
içerisinde yüzde 10’un üzerinde pay alan Omsan Logistics, bir diğer çevreci taşıma modu
olan denizyolunda da gerek özmal gerekse
kiralık gemilerle yürüttüğü operasyon hacmini
yaklaşık 8 katına çıkarttı.

TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş.’de başkanlar değişti

C

umhurbaşkanlığı
Kararnamesi’yle TCDD
ve TCDD Taşımacılık
A.Ş.’de yeni atamalar
yapıldı. TCDD Genel Müdürlüğü’ne
ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
Hasan Pezük, TCDD Taşımacılık A.Ş.
Genel Müdürlüğü’ne ve Yönetim
Kurulu Başkanlığı’na ise Ufuk Yalçın
atandı. Ufuk Yalçın ve Hasan Pezük
düzenlenen devir teslim törenleriyle
yeni görevlerine başladı.
TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin göz bebeği kurumlarından olan demiryollarını daha
ileri taşımak için mesai arkadaşlarıyla
birlikte var güçleriyle çalışacaklarını
ifade etti. Pezük, yeni görevlerinde en
büyük desteklerinin demiryolcuların
bilgi ve tecrübeleri olacağını vurguladı.

Hasan Pezük

UFUK YALÇIN KİMDİR?

Ufuk Yalçın, 1998 yılında İBB İstanbul Ulaşım A.Ş.’de Hafif Metro Araçları
Mekanik Bakım Mühendisi olarak göreve
başladı. Askerlik nedeniyle görevinden
ayrılan Yalçın, daha sonra 2002-2013 yılları
arasında İstanbul Ulaşım A.Ş.’de Hafif

Çin-Avrupa hattında 10 bin yük treni seferi yapıldı

in ile Avrupa arasında ilk 8 ayda
10 bin yük treni seferi yapıldı.
82 güzergahta yapılan seferler,
24 Avrupa ülkesindeki 200
şehre ulaştı. Çin Devlet Demir Yolları
Grubunun (China Railway) verilerine
göre, sefer sayısındaki rakama bu yıl
geçen yıla göre 10 gün erken ulaşıldı.
Çin-Avrupa tren seferleri, 2022’de 10 bine
ulaşırken toplam 972 bin TEU konteyner
taşındı. Konteyner miktarı geçen yıla
göre yüzde 5 arttı. 82 güzergahta yapılan
seferler, 24 Avrupa ülkesindeki 200 şehre
ulaştı. Trenler otomobillerden sanayi
parçalarına, tekstilden aksesuarlara
53 kategoride 50 binden fazla ürün
taşıdı. Doğu Avrupa ülkelerine taşınan
konteyner miktarı 2020’ye kıyasla yüzde
41,3, Batı Avrupa’ya yüzde 20,7 ve Orta

Avrupa’ya yüzde 15,2 arttı.
Barselona Üniversitesi’nde ulaştırma
ekonomisi uzmanı Daniel Albalate, Kovid-19 pandemisi ve aksayan deniz ticaretinin Çin-Avrupa demiryolu yük taşımacılığının büyümesi için bir fırsat sağladığını
söyledi. Albalate, “Çin ile İspanya arasındaki demiryolu yük taşımacılığı kısa sürede çok büyüdü” dedi. Albalate, “Ticaret
işbirliğine dayanır ve bunun iyi bir örneğini
pandemi ve kapanma sırasında, özellikle
Avrupa ve İspanya’yı Çin’e bağlayan bu
demiryolu güzergahının o sırada acil ve
gerekli olan çok sayıda sağlık malzemesini
taşımak için kullanıldığı zaman gördük”
dedi. Avrupa’ya ulaşan 82 güzergahla trenler, artık 24 Avrupa ülkesindeki yaklaşık
200 şehre geliyor ve aralarında IT ürünleri,
otomobiller ve parçaları, giysiler, tahıllar,

şaraplar, kahve çekirdekleri ve kerestenin
bulunduğu 50 binden fazla ürün çeşidini
taşıyor. Albalate, tren hizmetlerinde daha
fazla iltisak hattı olacağını ve kargo hacminin artacağını da öngördü. Artık Kuşak
ve Yol İnisiyatifi kapsamında bir amiral
gemisi projesi olan tren hizmetleri, kazankazan işbirliği ve ortak refahın tipik bir örneği haline geldi ve güzergahlar boyunca
insanlara somut neticeler getirdi. Albalate,
“Alışveriş ve ticaretteki artış, genellikle
ithalat yapan taraf ile ihracat yapan taraf
için karşılıklı olarak faydalıdır ve bunu
gönüllü olarak yapmalarının nedeni, her
iki tarafın da bunu faydalı görmeleridir ve
pazarları büyütmek ve ticareti daha verimli hale getirmek, her iki taraf için durumu iyileştirir” dedi. İspanya ile Güneydoğu Asya ve Çin arasında hala pek çok
malın deniz yoluyla taşındığına değinen
Albalate, bunun, özellikle “hava yolculuğunun hızına ihtiyaç duymayan, ancak
gemiden daha hızlı ulaşması gereken
ürünler” için, tren hizmetlerinin büyümesi amacıyla pek çok neden olduğu
anlamına geldiğini ifade etti. İspanyol
uzman Albalate sözlerini, “Demiryolu yük taşımacılığı, deniz yoluyla
çok verimli bir şekilde ulaşılamayan
alanlara ulaşmayı sağlar. Sonuçta bu,
demiryolu taşımacılığının daha etkili
olduğu belirli ürün türlerinde ticaret
için daha iyi yanıt verirken, daha fazla
pazara genişleme ve ulaşma ile ilgilidir” diyerek tamamladı.

DEMİRYOLU
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Ufuk Yalçın

Metro Ağır Bakım Atölye Şefi olarak çalıştı. 2013 yılında İBB İstanbul Ulaşım A.Ş.’de
Yerli Tramvay Aracı Projesinde Üretim
Koordinatörü olarak görevlendirildi.
Bu görevin ardından sırasıyla Atölyeler
Ağır Bakım Koordinatörü ve Ağır Bakım
ve Tedarik Müdürü olarak görev yaptı.
2018-2020 yılları arasında teknik işlerden
sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2020 Temmuz ayında TCDD
Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.’de
Genel Müdür Danışmanı olarak göreve
başladı. Ekim 2020 tarihinden itibaren İş
Geliştirme ve Proje Yönetim Direktörü
olarak görev yapan Ufuk Yalçın, Mayıs
2022 tarihinde TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş’ de Genel Müdür
olarak görevlendirildi. Yalçın, 5 Ağustos
2022 tarihi itibarıyla TCDD Taşımacılık
A.Ş. Genel Müdürlüğüne Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.
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RENAULT TRUCKS

Konya’da Buyruk Grup ile bayi ağını genişletti
Türkiye’de satış ve satış
sonrası ağını geliştirmeye
devam eden Renault
Trucks, Konya’da Buyruk
Grup ile bayi ağına yeni
bir iş ortağı kattı.

O

tomotiv satış ve satış sonrası
hizmetlerde deneyimi ile
Konya ve bölgesinde hizmet
sunan Buyruk Grup, Renault
Trucks yetkili bayi ağına katıldı. Renault
Trucks ile iş birliği doğrultusunda ağır
ticari araçlar alanında bölgesindeki boşluğu doldurmayı hedefleyen Buyruk Grup,
Konya, Karaman ve Aksaray illerinde Renault Trucks kamyon ve çekiciler için satış
ve satış sonrası hizmetler sunacak. 2.000
m2 açık alan olmak üzere toplamda 2.850
m2’lik Renault Trucks tesislerinde hizmet
sunacak olan Buyruk Grup, yılda 10 bin
800 işçilik saati kapasitesine sahip.
Renault Trucks ve Buyruk Grup yöneticilerinin ev sahipliğinde düzenlenen
açılış töreninde konuşan Buyruk Grup Genel Müdürü Mehmet Ali Buyruk şunları
belirtti: “Buyruk Grup olarak uzun yıllar
otomotiv sektöründe önemli markaların
temsilciliğini yaptık ve yapmaya devam
ediyoruz. Sektörün tüm alanlarında olmayı amaç edindik. Bu meyanda eksikliğini
hissettiğimiz ticari araç alanında faaliyetlerimizi dünya ve Türkiye’nin önde gelen
markası Renault Trucks ile geliştirmeye
karar verdik. Bölgemizde sürekli büyüyen

sanayi yatırımları olması, tarımsal alanda
çok büyük havyaza sahip olmamız, her
geçen gün önemi artan lojistik sektörü
için fırsat. Buyruk Grup olarak Renault
Trucks ile iş birliğimiz sayesinde bu fırsatı
değerlendirip müşterilerimizden gelecek
talepleri karşılamak istiyoruz. Buyruk
Grup olarak da bölgemizin potansiyeline
hakimiz. Bölgemizde Renault Trucks ile
önümüzdeki 5 yıl içinde pazar lideri olmak
hedefimizdir.”
Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ise; “Renault Trucks olarak
hem araçlarımız hem de satış sonrası
hizmetlerimiz ile müşterilerimize yakın

olmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 25 yıldır
Renault Truck Türkiye ekibimiz ile müşteri
memnuniyeti üzerine konsantre olduk ve
gelişmeye devam ediyoruz. Son altı yıla
baktığımızda Renault Trucks, Türkiye’de
ağır vasıta pazarında en hızlı büyüyen ithal
marka oldu. Bu başarıda araçlarımızın performansı ve verimliliği kadar gelişmiş satış
sonrası hizmetlerimizin de katkısı büyük.
Konya ve bölgesi de Renault Trucks varlığımızı artırmak ve müşterilerimize yakın
olmak için Türkiye’nin tam merkezinde
çok önemli bir bölge. Bu bölgeye Buyruk
Grup ile yatırım yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

RENAULT TRUCKS’TA ÖNEMLİ ATAMA
Renault Trucks Türkiye yeni bir yapılanmaya gitti. Şirket bünyesinde Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Departmanı, Bayi
Ağından Sorumlu Ticari Direktörlüğün altında birleştirildi.
Bölümün direktörlük görevine ise yaklaşık 12 yıldır Renault
Trucks çatısı altında iş hayatına devam eden Özgür Fırat
atandı. Renault Trucks Türkiye ekibine 2011 yılında
katılan Özgür Fırat, ilk olarak Satış Sonrası
Hizmetler Departmanı’nda göreve başladı.
2013 yılında Yedek Parça Müdürü olarak
atanmasının ardından 2016’da Renault
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Trucks Türkiye’nin sorumluluğunda olan Türkiye, Kazakistan
ve Orta Asya Cumhuriyetleri’ni kapsayan bölgede Bayi Ağı
Geliştirme Direktörü görevini üstlendi. Fırat, 2019 yılından
itibaren aynı bölgeler için Satış Sonrası Hizmetler Direktörü
görevi ile Renault Trucks bünyesindeki çalışmalarını sürdürdü.
Başarılı projelerini takiben Özgür Fırat, yeni yapılanma doğrultusunda Satış ve Satış Sonrası
Hizmetler departmanlarının bağlı olduğu
Bayi Ağından Sorumlu Ticari Direktörlük
görevinin başına geçti.

Özgür Fırat
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TIRSAN’a Avrupa İnovasyon’dan 2 ödül daha

T

ırsan, sektörün en prestijli
ödüllerinde en kısa sürede
tüm kategorilerde ödül alan
ilk ve tek şirket olarak, Avrupa
İnovasyon Ödülleri 2023’de de 2 ödül
birden aldı. Kendi teknolojisini üreterek,
geliştirdiği ürün ve hizmet çözümleri ile
müşteri ihtiyaçlarına yön veren Tırsan,
Avrupa İnovasyon ödülleri 2023’te Van Eck
Konteyner Kilit Sistemi ile, müşterilerinin
rulot kısmi yükleme sırasında, yük
güvenliği sorunlarına ve bunların maliyet,
zaman, operasyonel sağlık ve güvenlik
sonuçlarına çözüm bularak komponent
kategorisinde birincilik elde etti. Tırsan,
güvenlik kategorisinde Bütünlük Koruma
Cihazı ile aldığı ikinci oldu.
2021 yılında aldığı, komponent birinciliği, gövde ve akıllı treyler ikinciliği, çevre

kategorisindeki üçüncülüğü, 2019 yılında
aldığı şasi birinciliği, konsept üçüncülüğü
ve 2017 yılında aldığı güvenlik birinciliği ile
toplam 9 ödüle ulaştı.
Ödüllü Ar-Ge merkezi ile tüm otomotiv
sektörü patent sıralamasında ilk 3’te olan
Tırsan, Avrupa’nın en geniş ürün gamı ile
70’ten fazla ülkedeki müşterilerinin ihtiyaçlarını tam karşılarken, sektörümüzü her
daim ileriye taşıyacak ürün ve hizmetler
geliştirmeye sürekli devam ediyor ve Ar-Ge
çalışmalarına kesintisiz yatırım yapıyor.

IAA 2022’DE GÖVDE
GÖSTERİSİ YAPACAK

Tırsan, her dönem katıldığı IAA Ticari Araçlar fuarında bu sene 5 standı ile
20-25 Eylül tarihleri arasında Almanya
Hannover’de tüm paydaşları ile buluşacak.

Avrupa’nın en geniş ürün gamına sahip
olan Tırsan, bünyesindeki Käsbohrer ile
müşterilerinin ihtiyaçlarını tam karşılayan
ürünleri ve yeni araç lansmanları ile üç
farklı standda fuar alanında yerini alacak.
Geleneksel standı Hol 27-E11’de genel kargo ve rakipsiz intermodal ürün gamının
yanı sıra açık alan standı K51’de Avrupa’nın
en güvenli ve en hafif tank ve silo serisini
ve açık alan standı M49’da İnşaat ve Ağır
Nakliye ürün gamının en seçkin örneklerini
müşterilerinin beğenisine sunacak.
Tırsan, yenilikçi taşımacılık çözümleri
sağlayan Van Eck ile Hall 27- E32 standında ve Avrupa’nın hava kargo lideri, tek
alüminyum kutu üreticisi olan Talson markasıyla Salon 27-E17 standında, en kaliteli,
yenilikçi, esnek ve sürdürülebilir araçlarını
ziyaretçiler ile buluşturacak.

IVECO, İzmir’de MEYEKS ile yoluna devam ediyor

2

020 yılında sözleşmesi imzalanan
ve faaliyetlerine başlayan IVECO
yetkili bayisi Meyeks’in salgın
nedeni ile ertelen açılış töreni
yapıldı. 4 bin 800 metrekare alan üzerine
kurulan ve 2000 metrekare kapalı alana
sahip tesis, aynı anda 14 araca hizmet
verebilecek kapasiteye sahip.
Açılış töreninde konuşan Meyeks
Genel Müdürü Orhan Genel, “IVECO,
Türkiye’de hızla büyüyen bir marka ve
yüzde 9 pazar payı ile orta ve ağır vasıtada üçüncü konumda. Çok geniş bir
ürün gamına sahip, böyle bir marka ile
çalışmaktan keyif alıyoruz. Meyeks olarak

müşterilerimize yakınlaşarak en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz ve bu nedenle yeni
tesislere yatırım yaptık. Ayrıca Mersin’de
yeni açtığımız showroomumuz IVECO’ya
olan güvenimizin de bir kanıtıdır” dedi.
IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı
Işınak ise, “MEYEKS sadece İzmir’de değil
çevre illerde de en iyi hizmeti vermek için
gayret etmektedir” dedi. Işınak, yeni tesisin IVECO ailesine ve müşterilerine fayda
sağlayacağından emin olduğunu belirtti.
Bu sene ticari araç sektöründe pazar paylarının yüzde 9’u aştığını belirten Işınak,
Türkiye’de 3,5 ton ve üzeri ticari araç pazarında ilk üçte olduklarını hatırlattı.

IVECO Asya Bölgesinden Sorumlu
Başkan Yardımcısı Koray Kurşunoğlu
ise şunları söyledi: “IVECO’da bizim
amacımız müşteriye yakın olup kaliteli
desteği hem ürün hem de hizmet bazında
araçlarımızın kullanım süresi boyunca
sağlamaktır ve Meyeks bu hedefimize
ulaşmada İzmir’de ve çevresinde kilit
rol oynamaktadır. İş ortağımız Meyeks’i
IVECO’ya olan güvenlerinin bir göstergesi olan böyle bir tesisi IVECO markası
çatısı altında müşterilere sundukları için
teşekkür ediyorum. IVECO Türkiye’de
hızlı büyüyen bir marka, kısa sürede pazar payımızı yüzde 9’a çıkarmayı başardık. Bu müşteriye daha da yakın olmamız
anlamında bize önemli bir sorumluluk
yüklüyor. Müşteriye daha da yakın olmak
için yeni satış ve satış sonrası bayi adaylarına ihtiyacımız var. Bu bağlamda tüm
Türkiye’de yeni 3 S bayi adayları ve servis
adayları aradığımızı da buradan duyurmak istiyorum.”
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TIRSAN
Cevat Logistics
70 adetlik Tırsan siparişin
20’sini teslim aldı

RENAULT TRUCKS
Frigo Nevnak filosuna
21 adet Renault Trucks T520 EVO kattı

F

rigo Nevnak her yıl düzenli olarak Renault Trucks
ile yaptığı filo yatırımlarını
bu yıl 21 adet T520 EVO
yüksek kabin ve retarderli çekicilerle taçlandırdı. Frigo Nevnak
Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik
Gözkaya, teslimat töreninde yaptığı açıklamada, “Renault Trucks
Premium serisi ile başlayan iş birliğimizde 2021 sonunda ilk EVO
serisi araçlarımızı aldık. Yüksek
kabin, T520 çekicilerden memnuniyetimiz, EVO çekicilerimiz ile
artarak devam ediyor. Donanım,
performans ve verimlilikte yeniliklerin farkını deneyimliyoruz” dedi.
Filo yatırımlarında iş hacimlerinin
artışının etkisine değinen Tevfik
Gözkaya; “Frigo Nevnak olarak
2022 yılında atılımlarımıza devam
ediyoruz. Yüzde 60 oranında yeni
iş geliştirme sağladık ve bu oranın
yıl sonuna kadar yüzde 100’e
ulaşmasını hedefliyoruz. Böylesine
güçlü adımlar atarken Renault
Trucks ile yüzde 90 oranında neredeyse tek markalı olan filomuz,
operasyonlarımıza verimlilik katıyor” diye konuştu. Tevfik Gözkaya,
Renault Trucks çekicilerin düşük
yakıt maliyetlerinden memnuniyetlerini ise şöyle aktardı: “Yol, hava
ve yük koşullarına bağlı olarak aynı
sınıfta ve donanımda diğer araçlarla kıyasladığımızda yüzde 10 ila
15 arasında yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Yıllardır Renault Trucks ile
deneyimlediğimiz bu yakıt tasarrufu verileri, tabi ki alım kararımızda
etkili oluyor.”
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Yaklaşık 20 yıldır
gerçekleştirdiği tüm Renault
Trucks çekici alımlarında Renault
Trucks Finansal Hizmetler’in (RTFS)
avantajlarından faydalanan Frigo
Nevnak, yeni araçlarını Renault
Trucks’ın Excellence Bakım Onarım
Sözleşmesi ile teslim aldı. Tevfik
Gözkaya, konuyla ilgili olarak;
“Sözleşmemiz kapsamında rutin
bakımların yanı sıra fren balatası,
fren diski, debriyaj baskısı gibi
doğası gereği aşınan parçaların da
değişimi yapılıyor. Düzenli bakımlar
sayesinde ön görülemeyen
bakım-onarım maliyet risklerinin
önüne geçiyoruz. Beklenmedik
bir durum ile karşılaştığımızda
ise uluslararası geçerliliğe sahip
sözleşmemiz sayesinde hem
yurtdışı hem de yurtiçinde hızlıca
çözüm bulabiliyoruz. Böylece
operasyon maliyetlerimiz daha
risksiz ve düşük olurken araçlardan
kaynaklı zaman kaybını da
engelliyoruz” dedi.
Koçaslanlar Otomotiv
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Koçaslan ise; “Frigo Nevnak
ile ortak iş hedefimiz, filolarını
yüzde yüz Renault Trucks çekiciler
ile donatmak. Araç alımlarına
düzenli devam ederek bu yolda
emin adımlar atıyorlar. Her
geçen gün daha da gelişen Frigo
Nevnak operasyonlarında, satış
ve satış sonrası hizmetlerimiz
ile her zaman süreçlerini
kolaylaştırmak ve üstün verimlilik
ile tamamlamalarını desteklemek
üzere yanlarındayız” diye konuştu.

T

ırsan, Adapazarı fabrikasında teslimatlarına devam ediyor. Cevat Logistics, 70
adetlik Tırsan Tenteli Perdeli Maxima
Plus yatırımının ilk 20 adedini teslim aldı.
Teslimat törenine; Cevat Logistics Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Dr. Niyazi İlhan ve Ankara Şube
Müdürü Seyhan Uğur Gürbüz, Tırsan Treyler Satış
Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Tırsan Satış Temsilcisi Akgün Nuhoğlu katıldı. Cevat Logistics Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Niyazi İlhan,
törende yaptığı konuşmada kaydettikleri istikrarlı
büyüme ile Karadeniz’in en güçlü uluslararası
karayolu taşıma filolarından birine sahip olduklarını vurguladı. Dr. Niyazi İlhan, şunları aktardı:
“Avrupa ve Asya arasında gerçekleştirilen karayolu taşımalarında öncü firmalardan biri olarak, çok
geniş bir coğrafyada operasyonlarımız sürüyor.
Avrupa kıtasının en uç noktasından Asya’da
Hazar Denizi’ne kadar taşıma hizmeti veriyoruz.
Şirket bünyesi ve mevcut tedarikçilerimiz aracılığı
ile depolama hizmetleri olarak yurt içinde başta
Trabzon, Samsun, Kayseri, Bursa, Ankara, Kocaeli, İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de taşımacılık yapıyoruz. Yurt dışında ise başta Almanya,
Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya, İtalya, Macaristan, Romanya, Azerbaycan, Gürcistan olmak
üzere tüm Asya ve Avrupa’yı kapsayan 55.000
m² depolama alanımız ile müşterilerimize lojistik
hizmetleri sunmaktayız. Firma olarak, uzun yolculuklarda bizim için güven her şeyden önemli.
Gerçekleştirdiğimiz uluslararası karayolu taşımacılık operasyonlarında Tırsan’ı tercih etmemizin
başlıca nedenleri; birçok farklı yük taşımacılığını
sağlam araçları ile güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmemizdir. Tırsan araçlarının sahip olduğu
çatı kaldırma özelliği sayesinde gabari kısıtlaması
olan yurt dışındaki ülkelerde standartlara uygun
şekilde taşımacılık yapabiliyor, ayrıca yükleme ve
boşaltma operasyonlarımızı da kolaylıkla gerçekleştirebiliyoruz. Böylece zamanda tasarruf ediyor,
büyük avantaj elde ediyoruz. Tırsan’ın firmamıza
sağladığı kaliteli ve hızlı satış sonrası hizmetlerden de çok memnunuz. Ayrıca araçların (KTL)
kaplamalı oluşu sayesinde ürünlerimizi 10 yıl pas
yürümezlik garantisi altına da alıyoruz.”
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IVECO

I

Iveco’dan Akran’a 50 adet S WAY çekici

veco yetkili satıcısı Özgözde Otomotiv,
Bursa merkezli Akran Uluslararası
Lojistik’e 50 adet S WAY çekiciyi
Bursa Sheraton Hotel’de düzenlenen
törenle teslim etti. Teslimat törenine;
IVECO Araç Genel Müdürü Hakkı Işınak,
Akran Uluslararası Lojistik Yönetim Kurulu
Başkanı Ayhan Korkmaz, IVECO Genel
Müdür Yardımcısı Tansu Giz, IVECO Ağır
Vasıta Satış Müdürü Murat Uçaklı, Öz
Gözde Otomotiv Genel Müdürü İsmail
Çalık katıldı.
Törende bir konuşma yapan Iveco
Araç Genel Müdürü Hakkı Işınak şunları
söyledi: “Iveco için stratejik öneme sahip

filo müşterilerinin iş ortağı olmaktan her
zaman gurur duyuyoruz. Her segmentte
başarılı ve kararlı bir duruş sergileyen
markamız, hafif ve orta segmentteki
gücünü ağır vasıta segmenti ile pekiştiriyor.
Geniş ölçütlerde yayılan, büyüyen lojistik
sektörümüzün ihtiyaçları da çeşitlenerek
artmaya devam ediyor. Bu bağlamda her
segmentte Iveco marka araç kullanan
müşteri sayımızda da ciddi artışlar
görmekteyiz. Bu da gelecek için bizleri ve
iş ortaklarımızı cesaretlendiriyor. Akran
Lojistik toplam sahip olma maliyetine
verdiği önemi filosuna kattığı 50 adet
IVECO S WAY ile tekrar göstermiş oldu.

Akran Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Korkmaz’a IVECO’yu tercih ettikleri
için çok teşekkür ediyorum.”
Akran Uluslararası Lojistik Yönetim
Kurulu Başkanı Ayhan Korkmaz ise,
“IVECO markasının sunduğu yüksek
teknolojiyle donatılmış araçların filomuza
değer katacağına ve kusursuz hizmet
kalitemizi yükselteceğine inanıyoruz” dedi.
Özgözde Otomotiv Genel Müdürü
İsmail Çalık da, AKRAN ile ilişkilerinin
çok eski yıllara dayandığını, kendilerinin
bundan büyük memnuniyet duyduğunu
ve bu teslimat ile bu ilişkinin daha da
perçinlendiğini ifade etti.

VOLVO TRUCKS
Atış Lojistik
filosunu Volvo FH
500 çekicilerle
güçlendirdi

A

tış Lojistik, araç filosunu 6 adet
Volvo FH 500 çekici ile genişletti.
Bu yatırımla Atış Lojistik’in tamamı
Volvo araçlarda oluşan filosu 18
adede ulaştı. Teslimat törenine, Atış Lojistik
Firma Sahipleri Abdullah Atış ve Mehmet Salih
Atış ile Volvo Trucks Saha Satış Müdürü Erkan
Şenyurt ve VFS Finansman A.Ş. (Volvo Finans)
Bölge Satış Müdürü Tuncay Alev katıldı.
Atış Lojistik Firma Sahibi Abdullah Atış,
VFS Finansman A.Ş.’nin (Volvo Finans)
finansman desteğiyle satın aldıkları 6
adet Volvo FH 500 çekici ile ilgili şunları
dile getirdi: “Bu iş birliğinde; araçların
gücü, sağlamlığı, güvenlik donanımları ve

sürücüye sunduğu konfor sebebiyle Volvo
Trucks markasını tercih ettik. Satış süresince
karşılıklı güven ve saygı çerçevesindeki
iletişimimiz, satış sonrası hizmetlerde de
aynı şekilde devam ediyor. Tüm bunlar bir
araya geldiğinde, yeni araç filomuzu Volvo
Truck markası ile genişletmekten oldukça
memnunuz ve iş ortaklığımızın uzun yıllar
devam etmesini temenni ediyoruz.”
Volvo FH 500 araçlarda bulunan;
sürücünün tüm bilgilere kolayca erişebildiği
dijital ana gösterge ekranı, I-Shift akıllı

şanzımanı, güçlü VEB+ yardımcı fren sistemi,
kişiselleştirilebilir Volvo Dinamik Direksiyonu,
yeni dizayn LED farları, acil frenleme sistemi ile
beraber önden çarpışma önleyici ikaz sistemi,
şerit takip sistemi ve şeritte tutma asistanı
gibi güvenlik donanımları da Atış Lojistik’in
güvenlik, konfor ve kazanç beklentilerini
karşılıyor. Volvo FH 500 çekiciler yüksek
performansı, sağlamlığı, yakıt verimliliği ve
konforu ile öne çıkıyor. Aynı zamanda, çevre
dostu olması nedeniyle uluslararası uzun yol
taşımacılığında tercih ediliyor.
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KRONE Box Liner Automatic’e

şasi kategorisinde birinci oldu

K

rone, Box Liner eLTU 50
Traction Automatic “Şasi”
kategorisinde Treyler
İnovasyon Ödülü’nü aldı.
Avrupa’da 15 sektör dergisinden
oluşan uluslararası jüri, ilk kez IAA
Transportation Fuarı’nda tanıtılacak olan teknolojik treyleri seçti.
Yenilikçi Box Liner Automatic’te
sürücü, çekici kabinindeki uzaktan
kumandada bulunan bir düğmeye
basarak, şasisinin ayarını taşınacak
konteynere uygun olarak kolaylıkla
yapabiliyor. Krone Box Liner eLTU
50 Automatic, bu seviyede otomatik
çalışma özelliğine sahip ilk çok işlevli deveboynu şasi olma özelliğini
gösteriyor. Kullanıcı dostu bu teknoloji, hem limanda hem de depoda
operasyon sürelerini kısaltıyor. Her
bir konteyner elleçleme işlemi için
önemli miktarda zaman tasarrufu
sağlanıyor ve bu da işletme için
maliyetleri önemli ölçüde azaltıyor.
Liman taşımaları için verimliliği
yaklaşık yüzde on artırması beklenen yeni şasi, geleneksel konteyner
şasili altı treyler ile yapılan operasyonu, beş Box Liner Automatic ile
treyler ile gerçekleştirmeye imkan
veriyor.
Standart uygulama ile kıyaslan-

dığında, Krone’nin yeni Box Liner Automatic teknolojisi, büyük bir gelişme
sağlıyor. Konteyner şasisini ayarlamak
için, bu zamana kadar sürücü tarafından gerçekleştirilen manuel işlemlerin
hiçbirini yapmak gerekmiyor. Sürücü
için fiziksel işlemleri azaltmanın yanı

sıra, önemli güvenlik iyileştirmeleri
sağlanıyor.
Trailer Innovation 2023’ün “Konsept” kategorisinde Krone eTrailer 2.
sırada yer aldı. Krone eTrailer, çekicinin
dizel tüketimini ve CO2 emisyonlarını
yüzde 20 ila 40 oranında azaltıyor.

GOODYEAR, Adapazarı Fabrikasına güneş duvarı kuruyor

G

oodyear, Adapazarı’ndaki
tesisinde yeni bir güneş duvarı
kurarak sürdürülebilir bir dünyaya yönelik önemli bir adım
atıyor. Proje, enerji yönetimine esneklik ve
güç kazandırmanın yanı sıra fabrikanın
çevresel ayak izini küçültmeye de yardımcı olacak.
Goodyear, Adapazarı
Fabrikası’nda gerçekleştirdiği projenin ilk
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etabı olarak 50 m2’lik bir güneş duvarı
kurdu ve temiz havanın ön ısıtmasını yapmak için bu duvarı mevcut HVAC Isıtma,
Havalandırma ve İklimlendirme ünitelerinden birine bağladı. Bu sistemde güneş
kolektörün yüzeyini ısıttığında, ısınan hava
yüzeydeki binlerce küçük delikten içeri
çekiliyor ve mevcut hava girişine yönlendiriliyor. Bu da ısıtma ünitesindeki buhar
gereksinimini yaklaşık yüzde 45 oranında
azaltmaya ve daha az enerji tüketilmesine
yardımcı oluyor. Güneş duvarı projesi, fabrikanın CO2 emisyonlarını da büyük ölçüde
azaltmış olacak.
Projenin bir sonraki etabında, Adapazarı
Fabrikasının çatısına güneş panelleri yerleştirilecek. Atmosferdeki koşullara bağlı olarak,
bu paneller fabrikanın enerji gereksiniminin
önemli bir bölümünü karşılamış olacak.

Projeyle ilgili açıklama yapan Goodyear Türkiye Genel Müdürü Mahmut
Sarıoğlu; “The Goodyear Tire & Rubber
Company, Türkiye’de bulunan Goodyear
tesislerinde %100 yenilenebilir elektriğe
geçeceğini duyurmuştu. Bu gelişmenin
önemli bir parçası olan projemiz kapsamında Goodyear’ın sürdürülebilirlik
vizyonuna verdiği önemi ve değeri bir
kez daha vurgulamış oluyoruz. Bu önemli
projede emeği geçen değerli çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika)
bölgesi, Goodyear’ın enerji alanındaki
sürdürülebilirlik çalışmalarına öncülük
ediyor; bu bağlamda Avrupa’daki tesislerinde şimdiden yüzde 100 yenilenebilir
elektrik kullanılmaya başlandı.
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