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Bu kapının ardında
Lojistiğin Gücü var.
35 yılı aşkın bir süredir entegre lojistik uzmanı bir marka olarak,
uluslararası nakliye, yurt içi dağıtım, likit enerji taşımacılığı, depo
ve antrepo hizmetleri ile katma değerli hizmetler üretiyoruz.
AR-GE merkezimizde geliştirdiğimiz inovatif, dijital ve
müşteri odaklı çalışmalarımıza sürdürülebilirlik ilkelerine
sadık şekilde hız kesmeden devam ediyor; lojistiğin gücünü
7 gün 24 saat müşterilerimize sunuyoruz.
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TÜRKIYE’DE ISTATISTIKLERLE KADIN, 2021
drese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yılında, kadın
nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi, erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi oldu. Diğer
bir ifadeyle; toplam nüfusun %49,9’unu kadınlar, %50,1’ini ise erkekler oluşturdu.
Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması
nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Kadın
nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda %52,3 iken 90 ve üzeri yaş grubunda %73,2 oldu.
Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre; 2008-2020 yılları arasında, 25 ve
daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki
oranının yıllar itibarıyla arttığı görüldü. En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha
yukarı yaştaki bireylerin toplam nüfus içindeki oranı, 2008 yılında %81,1 iken 2020 yılında
%92,9 oldu. En az bir eğitim düzeyini tamamlayanların oranı cinsiyete göre incelendiğinde;
2008 yılında, kadınlarda %72,6, erkeklerde %89,8 olan bu oran, 2020 yılında sırasıyla %87,7 ve
%98,1 oldu.
En az üniversite mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus
içindeki oranı ise 2008 yılında %9,8 iken 2020 yılında %22,1 oldu. Bu oran cinsiyete göre
incelendiğinde; 2008 yılında 25 ve daha yukarı yaşta olup en az üniversite mezunu olan
kadınların oranı %7,6, erkeklerin oranı %12,1 iken bu oran 2020 yılında kadınlarda %19,9,
erkeklerde ise %24,4 oldu.
» En az bir eğitim düzeyini tamamlayan kadınların oranı %87,7
» Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az
» Yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %65,6
» Kadınların istihdamda yarı zamanlı çalışma oranı %19,5
» Hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadın istihdam oranı
%25,2
» Çalışan kadınların %63,5›inin işe geliş gidiş için harcanan zamandan memnun
olduğu görüldü
» Kadın büyükelçi oranı %26,5 oldu: Dışişleri Bakanlığı verilerine göre; kadın büyükelçi
oranı 2011 yılında %11,9 iken bu oran 2021 yılında %26,5 oldu. Erkek büyükelçi oranı ise 2011
yılında %88,1 iken 2021 yılında %73,5 oldu.
» Kadın milletvekili oranı %17,4: Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre; 2021 yıl
sonu itibarıyla 582 milletvekili içerisinde kadın milletvekili sayısının 101, erkek milletvekili
sayısının ise 481 olduğu görüldü.
» Kadın profesör oranı %32,4: Yükseköğretim istatistiklerine göre; yükseköğretimde
görevli profesörler içinde kadın profesör oranı 2010-2011 öğretim yılında %27,6 iken 20202021 öğretim yılında %32,4 oldu. Doçent kadrosunda görev yapan kadın oranı %40,1, öğretim
görevlisi kadrosunda görev yapan kadın oranı ise %50,6 oldu.
» Yönetici pozisyonundaki kadın oranı %19,3: Hanehalkı işgücü araştırması
sonuçlarına göre; şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı
2012 yılında %14,4 iken 2020 yılında %19,3 oldu.
» Ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 25,4, erkeklerde 28,1
» Kadınların %15,4’ünün eğitim seviyeleri eşlerinden daha yüksek: ADNKS
sonuçlarına göre; resmi evliliklerde eşler arasındaki eğitim farkı incelendiğinde, 2020 yılında
kadınların %39,8’inin kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli olduğu, eşlerinden
daha yüksek eğitimli olan kadınların oranının ise %15,4 olduğu görüldü. Eğitim seviyeleri
aynı olan eşlerin oranı %43,0, eğitim seviyeleri farkı bilinmeyen eşlerin oranı ise %1,7 oldu.
» Evliliğin ilk 5 yılında boşanan kadınların %25,8’i 30-39 yaş grubunda
» İnternet kullanan kadınların oranı %77,5
» İnternet üzerinden ürün siparişi veren ya da satın alan kadınların oranı %40,3
» Kadınların %35,5’i yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvensiz
hissediyor.
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Sertrans’tan online
yük arama platformu

S

ertrans Logistics,
uluslararası nakliyede yük bulmayı
kolaylaştıran Sertrans Port uygulamasını hayata
geçirdi. Dijital bir altyapıya
sahip olan uygulama sayesine Sertrans Port kullanıcıları
istediği yerden siteme bağlanarak onlarca taşıma teklifinden
kendine en uygunu seçerek
taşımasını garanti altına alıyor.
Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı
Nilgün Keleş dünyada az sayıda benzer uygulamanın olduğunun altını çizerek şunları
aktardı: “Lojistik dünyasında son yıllarda
büyük bir dönüşüm var. Dijitalleşme sektörümüzü de değiştiriyor. Artık eski alışkanlıklarla
süreci yönetemeyeceğimizi bir süredir tekrar-

lıyorum. Sertrans Port bu değişim
ihtiyacının bir parçası olarak
hayata geçirildi. Bu noktada
dünyada sayılı uygulamadan biri
konumunda. Sertrans Port, yükün
e-hali olma iddiasıyla doğmuş,
yük bulma derdine son verme
vaadini ortaya koymuş, lojistik
dünyasının yeni ihtiyaçlarına
uygun bir altyapıya sahip bir yapı.
Bu sistemin kullanıcıları, istediği
yerden birçok taşıma önerisini
anında görüp, Sertrans güvencesiyle, sigortalı
ve ödeme garantili şekilde istediği yükü taşıyacak. Özellikle dünyamızın içinden geçtiği
mevcut şartlar nedeniyle ortaya çıkan ihracat
ve ithalat dengesizliğinin yarattığı sorunlarla
mücadele noktasında Sertrans Port’un önemli
bir işlev üstleneceğini düşünüyoruz.”

Borusan Limanı iş sağlığı için güvenli alan oluşturdu
ş sağlığı ve güvenliği konusunda öncü
çalışmalara imza atan Borusan Limanı,
dijital dönüşümün yardımıyla çalışma
alanlarını daha güvenli hale getiriyor.
Hayata geçirdiği Borusan Port SafeCard ile
hem çalışanlar hem tedarikçileri için güvenli
bir alan oluşturan kurum, İSG konusunda

EG
Uluslararası taşımacıları şeffaf ve
katılımcı bir zeminde bir araya getiren
Oregon Teknoloji Hizmetleri A.Ş., geçtiğimiz yıllarda kurulan Gaziantep, Hatay,
Mersin ve Kayseri iştiraklerine Konya’yı
da ekledi. Kuruluşun ilanı için düzenlenen
gecede konuşan Oregon Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Selçuk Yılmaz,
uluslararası nakliyeciler için tasarlanmış
dijital filo yönetim cihazı Fleet, tek bir mail
ile birçok uluslararası denizyolu rotasına
bilet temini imkânı veren Ferry, otoyol ge-
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örnek davranışlarda bulunan tedarikçilerini
de ödüllendiriyor. Borusan Port SafeCard
ile çalışanların ve ekipmanların birbirleriyle
güvenli mesafelerde çalışmaları hedeflenirken
uygulama üzerinden çalışanların ve ekipmanların birbirlerine yaklaşabilecekleri maksimum
mesafeler tanımlanıyor. Bu tanımlamalar
sayesinde belirlenmiş mesafe limitlerinin
aşılması durumunda sistem titreşim yoluyla
uyarı veriyor. Çalışanlar arası sosyal mesafenin
kontrolünü de sağlayan uygulama, pandemi
döneminde daha güvenli bir iş ortamı yaratıyor. Aynı zamanda acil durumlarda toplanma
alanlarında bulunan çalışanların belirlenmesi,
çalışanların hareketsiz kalma veya düşme gibi
acil durumlarda kontrol noktalarına uyarıların
anlık olarak iletilmesi sağlanarak müdahale
süresinin minimuma indirilmesi hedefleniyor.
Önümüzdeki dönemlerde SafeCard uygulamasını yaygınlaştıracaklarını belirten Borusan
Limanı Genel Müdürü Hamdi Erçelik, 2022 yılı
sonlarına doğru limana kısa süreli giriş – çıkış
yapan tedarikçilerin de SafeCard kullanımına
olanak sağlayacak bir şekilde uygulamayı
genişleteceklerini ifade etti.
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çiş cihazı Toll, konteyner kiralama hizmeti
Asset, 7/24 yol yardım hizmeti Assist, sınır
kapılarında KDV’siz akaryakıt alım hizmeti sunan Pass gibi hizmetler hakkında bilgi
verdi. Oregon Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık ise
yaptığı konuşmada, bu ortaklığın şehre ve
burada bulunan nakliye firmalarına sunacağı imkanlara anlattı. Konya şehrinin
lojistik sektörü için önemini vurgulayan
Bartık, ilerleyen yıllarda bu ortaklıkları
çoğaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Mars Logistics
2022’de yüzde 10
büyüme hedefliyor

M

ars Logistics, sürdürülebilir
büyümesine devam ederek
2021 yılını 4 milyar TL ciro ile
kapattı. Mars Logistics Yönetim
Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, 1989
yılında kurulduklarından beri sürdürülebilir
büyümelerinin devam ettiğini, 2022 yılına
gelindiğinde ise 1.978 çalışanı, yurt içi ve yurt
dışında toplam 31 şube ve lojistik merkezi
ile bütün lojistik hizmetlerin verildiği bir
grup şirketi haline geldiklerini belirtti. 2021
yılını hedefledikleri şekilde euro bazında
yüzde 28.4 büyüme ile tamamladıklarını ve
bu büyümeyi yaptıkları doğru yatırımlarla
sağladıklarını belirten Sahillioğlu “2022 yılında
da euro bazında yüzde 10 büyüme hedefledik”
dedi. 2021 yılında filosuna 20 milyon euro
yatırım yapan Mars Logistics, 2022 yılında
36,2 milyon euro değerinde filo yatırımı
yapacak. Şirket, 2020 yılında başlayan hibrit
çalışma sistemine, 2022’de de devam edecek.
Sahillioğlu, “Hızla gelişen lojistik sektörü ve
şirketimizin sürdürülebilir büyümesine bağlı
olarak uzman kadromuzdaki kişi sayısı da
her geçen gün artıyor. 2022 yılında yüzde
10’luk bir istihdam artışı öngörüyoruz”
dedi. Sahillioğlu, intermodal ve demiryolu
taşımacılığı modellerini sürdürülebilir, çevreci
ve güvenilir olması nedeniyle tercih ettiklerini
belirterek, “2022 yılı ajandamızda en önemli
konumuz intermodal ve demiryolu taşımacılığı
olacak. Çok yakın zamanda duyuracağımız
yeni yatırımlarımız ve hatlarımız ile intermodal
ve demiryolu taşımacılığının iş hacmimizdeki
payını artıracağız” diye konuştu.

A EK ED

Oznakl yat

Oznakl yattr

Oznakl yatTV

Çobantur Boltas istihdamı
yüzde 20 artıracak
obantur Boltas, yenilikçi İnsan
Kaynakları stratejileri ve çalışan
odaklı yatırım projeleriyle 2022’de
de büyümeyi hedefliyor. Şirketin
İnsan Kaynakları Direktörü ve İcra Kurulu
Üyesi Mehmet Koçal geçen yıl kurumsal
dönüşüm ve yeniden yapılanma başlattıklarını,
bu kapsamda personel politikalarını da
yenilediklerini söyledi. Attıkları adımların
ilk karşılığını, çalışanların değerlendirmeleri
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sonucunda Great Place To Work sertifikası
olarak aldıklarını söyleyen Koçal, yeni
uygulamalarla “Harika Bir İş Yeri” olma
yolculuğunda daha çok yol kat edeceklerini
dile getirdi. 2021 yılında, şirketin stratejik
amaçları doğrultusunda organizasyon
yapısında değişikliğe gittiklerini hatırlatan
Koçal, aynı zamanda hizmet çeşitliliğinin
artması ve yeni yatırımlar nedeniyle de
çalışan sayılarının bir önceki yıla göre
yüzde 28 arttığını açıkladı. Genç yetenekleri
şirkete ve sektöre kazandırmaya büyük
önem verdiklerini anlatan Koçal, “Stajyer
öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerine
destek olacak programlar gerçekleştiriyoruz.
Yeni mezunları ise MT (Yönetim Stajyeri)
programı ile uzman çalışanlarımızın
liderliğinde yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Üniversitelerle iş birlikteliklerimizi artıracağız”
bilgilerini paylaştı. Koçal, bu yıl için istihdamı
yüzde 20 artırma hedefleri olduğunu
belirtirken, ayrıca Çobantur Boltas Akademi
projesini başlatacaklarını da sözlerine ekledi.

Saloodo!, DHL Freight Türkiye ile iş birliğini genişletti

T

ürkiye pazarında
2020 yılından bu yana
faaliyetlerini sürdüren
DHL’in dijital yük
platformu olan Saloodo!, DHL
Freight Türkiye ile iş birliğini
daha da genişletti. İş birliği ile
karayolu taşımacılığı çözümüne
bazı özellikler eklendi. Hizmetten
yararlanan şirketler, artık yük
siparişleri için nakliyecilere,
platform üzerinden doğrudan
rezervasyon geçebilecek. DHL Freight
Türkiye Genel Müdürü A. Murat Kavrar iş
birliği ile ilgili olarak “Saloodo!, siparişin
verilmesinden teslimata kadar, uçtan uca
tüm akışların kağıtsız ortamda iletildiği,
şeffaflık ve verimlilik sağlayan, dijital bir
çözüm. Bu sayede, KOBİ’lerden büyük
kuruşlara kadar her ölçekteki göndericilerin;

G

Türkiye ve Avrupa’nın güvenilir
taşıyıcılarına tek bir platformdan
ulaşmasını sağlıyoruz. Bu
platform, ayrıca nakliye
firmalarının kapasitelerini
optimize etmelerine ve daha
fazla iş üretmelerine de yardımcı
oluyor” dedi. Dünya Ekonomik
Forumu’na göre, seferdeki tüm
tırların yüzde 50’sinin gidiş
veya dönüş yolculuklarında boş
durumda seyrettiğini, yüklü
tırların da doluluk oranının genellikle yüzde
50 ile yüzde 70 arasında olduğunu belirten
Kavrar, “En iyi senaryoda, sektör şu anda
muhtemelen mevcut kapasitenin yalnızca
yüzde 50’sini kullanabiliyor. Saloodo!’daki
hedefimiz mevcut kaynakları daha iyi
kullanarak sektör genelinde verimlilik oranını
artırmak” diye konuştu.

GD

E

GittiGidiyor, artan taleplere daha hızlı cevap verebilmek
amacıyla hızlı teslimat uygulaması GittiGidiyor Express’i hayata
geçirdi. Netlog Lojistik iş birliği ile hayata geçirilen GittiGidiyor
Express, ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve
Kocaeli olmak üzere 5 şehirde hızlı teslimat hizmeti
sunmaya başladı. Satıcılar için de daha uygun
fiyatlı kargo imkânı sunan GittiGidiyor Express,
2022’nin ilk yarısında Adana, Afyonkarahisar,
Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Mersin, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ şehirlerinde de hizmet
verecek. GittiGidiyor Express, hafta içi verilen
siparişlerde ertesi gün, pazar ya da bayram
günlerinde verilen siparişlerde ise takip eden
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Bulgaristan ile
transit e ikili eçi
kota sayısı artırıl ı

T

ürkiye’den Avrupa’ya karayoluyla
yapılan ihracat taşımalarında en
önemli geçiş ülkelerinden biri olan
Bulgaristan ile transit ve ikili geçiş
kota sayısı artırıldı. Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bulgaristan’la
ilgili geçiş belgeleri konusunda yazılı
açıklama yaptı. Bulgaristan’da mevkidaşı
Nikolay Sabev ile bir araya geldiğini
anımsatan Karaismailoğlu, ikili görüşmenin
ardından sınır kapılarından geçişlerin
hızlanmaya başladığını belirtti. İkili
görüşmenin ardından gerçekleşen TürkiyeBulgaristan Kara Ulaştırması Karma
Komisyon (KUKK) Toplantısı’nda önemli
kararlara imza atıldığına dikkati çeken
Karaismailoğlu, Bulgaristan üzerinden
transit taşımalar için geçiş belgesi
sayısının 250 binden 375 bine, ikili geçiş
belgesi sayısının da 32 binden 50 bine
yükseltildiğini söyledi. Ayrıca, boş giriş yük
alma geçiş belgesi kotasının 17 bin 500’den
25 bine, 3. ülke belge belgesi kotasının
ise bin 100’den 2 bin 200’e çıkarıldığını
belirten Karaismailoğlu, “Taşımacılığın
kolaylaştırılması için, tamir bakım ve
benzeri nedenle gelen taşıtlardan veya iş
makineleri gibi ticari taşıma yapmayan
taşıtlardan geçiş belgesi aranmaması
kararlaştırıldı” dedi. Karaismailoğlu, sınır
geçişlerinin hızlanması için dezenfeksiyon
ücretinin kaldırılması konusunda da
mutabakata varıldığını bildirdi.

E E BAŞ AD
ikinci iş gününde teslimat sağlayacak. Alışveriş deneyimini daha
üst seviyeye çıkarmak amacıyla yatırımlarının sürdüğünü belirten GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü
Öget Kantarcı, “GittiGidiyor Express ile kullanıcılarımızın
ihtiyaçlarını daha kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde
karşılayabilmelerini sağlayacak, satıcılarımızın
da hizmet kalitesini yükselteceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’nde başlattığımız
hizmetimize yılın ilk yarısı bitmeden 15 şehri
daha ekleyeceğiz. Böylece yılın ilk yarısından
önce toplamda 20 şehirde kullanıcılarımıza
hizmet vereceğiz. GittiGidiyor Express için yatırımlarımız önümüzdeki dönemde de devam
edecek” dedi.
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Turkish Cargo hizmet kalitesini
Cargo iQ ile tescilledi

T

urkish Cargo, operasyonel hizmet
kalitesini Cargo iQ sertifikası ile
tescilledi. Başarılı marka, IATA ilgi
grubu olan Cargo iQ tarafından
Kalite Denetim Sertifikası almaya hak kazandı.
Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo)
Yardımcısı Turhan Özen, konuya ilişkin olarak
şunları belirtti: “Cargo iQ sertifikası; hizmet
kalitemize, operasyonel mükemmelliğe,
yenilikçi ve müşteri beklentilerini karşılamaya
yönelik standartlarımıza ve sürdürülebilir
başarılarımıza işaret eden önemli bir kilometre
taşıdır. Turkish Cargo, kullandığı ve geliştirdiği

yeni teknolojiler, inovatif yaklaşımlar ve
beklentilerin ötesinde sunduğu hizmet
kalitesiyle hava kargo sektörünün en güvenilir
çözüm ortakları arasında olmaya devam
edecektir.” Cargo iQ Yönetici Direktörü Lothar
Moehle ise, “Dış denetçi, Turkish Cargo’nun,
Cargo iQ’nun tüm üyelerimiz ve genel olarak
hava kargo endüstrisi için oluşturduğu süreç
standartlarına uygun olduğunu doğruladı
ve onayladı. Kalite çalışması süreklilik
gerektirdiğinden, gelecek dönemde daha da
fazla kalite iyileştirmeleri için Turkish Cargo ile
iş birliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Horoz Lojistik’e ‘Müşteri Memnuniyeti’ ödülü
ikayetvar tarafından bu yıl 7’ncisi
düzenlenen A.C.E (Achievement
in Customer Excellence) Awards’da
57 sektörden markalar ödüllerine
kavuşurken, Horoz Lojistik’te bu yıl ilk kez
verilen lojistik kategorisindeki ödüle layık
görüldü. Ödülü Horoz Lojistik adına alan
Yurtiçi Grup Başkanı İlker Özkocacık, şu
değerlendirmelerde bulundu: “Müşteri
deneyimini geliştirmek için 4 temel hedef ile bir

Ş

yapı oluşturduk. Bunlar ulaşılabilirlik, çözüm
odaklılık, doğruluk ve hız. Arayan her müşteriyi
yanıtlarken IVR ve NVR sistemlerinden
yararlandık. Veri tabanını sorgulayan bir yapay
zekâ algoritması kurduk. Çağrı merkezindeki
tüm arkadaşlarımıza günler süren eğitimler
vererek karşıladığımız çağrıyı çözümleyebilecek
donanıma ulaşmalarını sağlıyoruz. Soru,
cevap, çözüm için bilgiyi doğrulama ve bunu
hızlı yapmaya çalışıyoruz. Tüm Horoz Lojistik
yapısını birbirine bağlayan, sahadaki kuryeden
bilgi alabilen bir yazılım geliştirdik. Bu yapıları
konsolide ederek ölçümlüyoruz. Uzun yıllar sıkı
çalışmanın sonunda Lojistik sektöründe ilk kez
verilmiş bu ödül bunun somut kanıtı. Tüketici
lojistiğinde rakiplerimizi geçerek en büyük ödül
olan Diamond’a layık görüldük. Bu bize daha
iyiyi yapmak için büyük bir teşvik oldu. Sadece
müşterimizi değil, müşterimizin müşterisini de
memnun edebilmek inanılmaz bir gurur.” dedi.

C E
Küresel tedarik zinciri devi CHEP’in Türkiye biriminde 2020 yılından beri Kıdemli
Tedarik Zinciri Müdürlüğü görevini yürüten
Okan Keçici, CHEP Türkiye’nin ticari departmanının başına geçti. Keçici CHEP’teki yeni
görevinde; tedarik zinciri temelleri önemli
ölçüde atılan CHEP Türkiye’nin önümüzdeki
dönem çift haneli büyümesini yakalamayı
ve şirketin müşterilerinin sürdürülebilirlik
hedeflerine katkıda bulunmayı hedefliyor.
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde
lisans eğitimini 2003 yılında tamamlayan
Okan Keçici, 2003-2004 yıllarında Kensington College of Business’ta Pazarlama
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yüksek lisansı, 2004-2006 yılları arasında
da Westminster Üniversitesi’nde Avrupa
Lojistik, Nakliye ve Dağıtım alanında yüksek
lisansını yaptı. Yüksek lisans eğitimlerinin
ardından 2007 yılında Esse’de Üretim Müdürü görevini üstlenen Keçici, 2008 yılında
Metro Group Logistics (MGL) firmasında
Proje Müzakere Müdürü oldu. Keçici, 20102016 yılları arasında De’Longhi’de Tedarik
Zinciri Lojistik Müdürü olarak çalışmasının
ardından küresel tedarik zinciri devi CHEP’e
geçti. Okan Keçici CHEP Türkiye’de 5.5 yıldır
tedarik zinciri departmanında önemli görevler üstleniyor.

CAG Logistics’in
ikin i ra ı
Romanya oldu

S

oycan Şirketler Grubu bünyesinde
lojistik ve tedarik zinciri yönetimi
alanında faaliyet gösteren
CAG Logistics, Türkiye ve
Bulgaristan’ın ardından yeni şirket ve
ofis yapılanması için Romanya’yı seçti.
Romanya’da açtığı şirket ile komple ve
parsiyel taşımacılık hizmetlerini daha
avantajlı süreler ve maliyetlerle sunmaya
hazırlanan CAG Logistics, ayrıca 7 milyar
doları aşan Türkiye-Romanya ticaret
hacminin artmasına da katkı sunmayı
planlıyor. Tedarik zincirinde yaşanan
aksamalara ve navlun fiyatlarındaki
yükselişe karşı yeni ofis yapılanması
için bu dönemi seçtiklerini söyleyen
Soycan Şirketler Grubu ve CAG Logistics
Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Soycan,
“Attığımız bu adımla birlikte Türkiye
ofisimiz, Romanya operasyonlarına
destek olmanın yanı sıra kendi bağımsız
operasyonlarını da yürütecek.” dedi.
Yatırımla birlikte karayolu ve intermodal
taşımacılığı, depolama, aktarma ve iç
dağıtım hizmetleri vereceklerini ifade eden
Soycan, Türkiye’de Romanya hattında
elde ettikleri güçlü konumu, Romanya
pazarında da elde etmek ve oradaki güçlü
lojistik şirketlerinden biri olmak hedefiyle
bu adımı attıklarını aktardı. Lojistikle ilgili
tüm dünyada kriz yaşanan bir dönemde
şirketlerin yeni fırsatlar ve çözümler arama
çabası içinde olduğunu belirten Soycan,
mevcut sorunları minimize edebilmek
için de Romanya pazarına girmeye karar
verdiklerini söyledi.
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ç CEVA Asya-Orta Doğu-Avrupa
hattında kara hizmetleri ağını genişletti
lobal kara hizmetleri ağını genişletmeye devam eden EVA o istik; Avrupa, rta Doğu ve Asya
pazarlarını birbirine bağlayan
yeni sınır ötesi hizmetlerini hayata geçirdi.
Tır taşımacılığı ve demiryolu ekiplerinin
uzmanlığını birleştiren EVA, müşterilerine
uçtan uça yeni kara çözümleri sunuyor.
EVA o istik, İstanbul Halkalı Tren
İstasyonu’ndan Duisburg Tren İstasyonu’na
her gün ve doğrudan sunduğu demiryolu
bağlantısında şirkete ait mega-bo treylerleri
ve 45 H
konteynerleri kullanıyor. Bu
güvenli ve uçtan uça intermodal hizmet, altı
günlük bir transit sürede sunuyor. Duisburg
terminaline varışın ardından operasyonlar,
EVA’nın Avrupa Kontrol Kulesi ekibinin
gözetiminde EVA’nın geniş tır taşımacılığı
ağı kullanılarak son varış noktasına müşteri
teslimatları gerçekleştiriliyor.

G

ÇİN’DEN AVRUPA’YA YENİ
DEMİRYOLU ÇÖZÜMÜ
EVA o istik, in üzerinden Vietnam
ile Avrupa’yı birbirine bağlayan bir blok
tren demiryolu çözümünü sunmaya başladı. Bu hizmet, üneydoğu Asya ve Avrupa’daki lokasyonlar arasında daha etkin
bağlantılar sağlamak isteyen müşteriler için
tır-demiryolu ya da denizyolu-demiryolu
opsiyonları dahil olmak üzere diğer multimodal çözümlerle birleştiriliyor. 2020 yılında
50 blok tren çalıştıran şirketin 2021 yılında
135 blok tren çalıştırmaya başlamasıyla
EVA’nın sunduğu in-Avrupa demiryolu

çözümlerinde demiryolu hacmi, 2020 yılına
kıyasla 2021 yılında iki kattan daha fazla
büyüme yakaladı.
EVA; Vietnam demiryolu terminaline
kadar konteyner birleştirme ve tırla taşıma
hizmetleri verme, her iki noktada ve transit
sürecinde gümrük geçiş işlemlerini yönetme
ve aktarma gereksinimlerini ortadan kaldırarak tek elden uçtan uça ekipman çözümü
verme kapasitesine de sahip.

MULTİMODAL İLE TESLİMAT
SÜRESİ 4 GÜNE KADAR İNİYOR
EVA, in ve birçok üneydoğu Asya
ülkesi arasındaki rotalar boyunca sınır kapılarında yaşanan yoğunluğun müşterilerde
yarattığı tedirginliği azaltmak için yeni bir
multimodal tır-demiryolu-tır çözümü de
sunmaya başladı. Kapıdan kapıya teslimat
süresinin 4 ila 8 gün olduğu bu yeni çözüm-

de in’deki EVA tır taşımacılığı ağı vasıtasıyla yükler, müşterilerden alınıp in’deki
in iang, Nanning, Kunming, iamen ve
hong ing şehri arasında EVA blok trenleriyle taşınıyor, Vietnam ya da aos’a ulaştırıldıktan sonra Tayland’a geliyor ve burada,
tekrar EVA tır taşımacılığı ağı tarafından
teslim alınarak Malezya ve Singapur dahil
olmak üzere nihai varış noktalarına sevk
ediliyor.
Kara hizmetlerinden sorumlu EVA
o istik lobal Başkanı avier Bour, konuyla
ilgili olarak, Hem etkisi hem de etkinliği
kanıtlanan yeni ve kompleks lo istik çözümlerini strate ik rotalarda hizmete sunmaya
devam ediyoruz. üvenli global ağımız sayesinde ürünü teslim alma aşamasından teslim
etme aşamasına kadar uçtan uça Kara çözümlerimiz sayesinde müşterilerimiz, istikrarsız
piyasayı daha iyi kontrol edebiliyor dedi.

ç ATA Freight Group’un CEO’su Matt Goker oldu

ATA reight roup’un
ünyanın ileri gelen
E ’su oldu. Yıllarküresel lo istik ve
dır Matt ile çalışmak
nakliye hizmetleri
sağlayıcısı rmalabenim için büyük
rından birisi olan ATA reight
bir keyif. Kariyerine
roup, kurumda perassatış elemanı olarak
yondan Sorumlu Başkan
başlayıp adım adım
(
) olarak görev alan Matt
ilerleyen ve şimdi
oker’in İcra Kurulu Başkanı
E ’muz olan Matt,
( E ) pozisyonuna ter ettiherkes için harika bir
Matt Goker
Cen iz
ğini açıkladı. Duyuru, Yöneörnek teşkil ediyor.
tim Kurulu Başkanı görevine
nun böyle gelişdevam edecek olan ATA reight Kurucusu
mesini sağlayan şeyler ise oldukça basit
ve eski E ’su engiz ğuzhan tarafından güvenilirlik, sadakat ve sıkı çalışma. Artık
ATA reight roup Yönetim Kurulu Başkanı
yapıldı. ğuzhan, ATA reight’in küresel
olarak görevime devam edeceğim için Matt
işgücüne vurgu yaparak şunları söyledi
oker doğrudan bana rapor verecek.
Matt, tüm ülkelerdeki ATA mpe ve ATA
Yeni E Matt oker ise, yeni pozisyoreight ümrük Müşavirliği d hil, altı ülnuyla ilgili şöyle konuştu
örev yaptığım
kedeki tüm ATA reight irketlerini içeren

D
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süre boyunca şirketimizde Satış
Müdür Yardımcısı, ABD Satış
ve azarlama Direktörü, USE
Bölge Müdürü, ABD ve Hindistan enel Müdürü ve son olarak
da 2016’dan beri
olarak
çalıştım. İşimiz zaman geçtikçe
daha fazla çaba gerektirdiğinden ben de öğrenmeye devam
ediyorum. u anda olumbia
zhan
niversitesi’nde Teknolo i Yönetimi alanında Yüksek isans eğitimi almaktayım. ATA reight’in yüksek standartlara ve hizmet kalitesine sahip yenilikçi
ve yetenekli bir küresel lo istik ve nakliye
şirketi olarak tanınmasını sağlayan güçlü ve
zorlu lider engiz ğuzhan’ın ayak izlerini
takip ederek E rolünü kabul etmekten
büyük onur duyuyorum.

İHRACATIN BAROMETRESI

İKLİMLENDİRME

OTOMOTİV

MÜCEVHER

BANTBORU global pazarda
ayını k ye ka laya ak

Systemair Ar-Ge ile ihracatta
er rman ar ıra ak
Global iklimlendirme devi Systemair, Türkiye’yi
üretimin ve inovatif teknolojilerin merkez üssü
olarak konumlandırmak amacıyla Ar-Ge konusunda
başarılı çalışmalara imza atıyor. Havalimanlarından
tünellere, savunma sanayisinden madenlere,
hastanelerden fabrikalara, alışveriş merkezlerinden
okullara kadar pek çok farklı alanda taze hava
sağlamak misyonuyla çalışan Systemair, Dilovası
Ar-Ge Merkezi’nde geliştirdiği teknolojilerle ihracata
odaklanıyor. Sektörün sayılı Ar-Ge merkezlerinden
birine sahip olan Systemair, yetkin mühendis
kadrosuyla gerçekleştirdiği projelerde hem yerelde
hem de globalde adından sıkça söz ettiriyor. Systemair Türkiye Teknik Departmanlar Direktörü
Arkun Andıç, stratejik ürün planlama çalışmaları ile
yeni ürünler geliştirip ihracatını gerçekleştirmek için
çalıştıklarını ve bu doğrultuda yakın zamanda veri
merkezi test laboratuvarını hayata geçireceklerini
vurguladı. HVAC sektöründe sürdürülebilir katma
değer yaratabilmenin arkasında sürekli devam
eden Ar-Ge çalışmaları olduğunu vurgulayan
Arkun Andıç, sözlerine şöyle devam etti: “İhracata
dönük kalkınma stratejisinin temelinde üretim ve
üretimi destekleyen Ar-Ge çalışmalarının olduğu bir
gerçek… Yeni endüstri çağında ihracatta rekabet
üstünlüğünü sağlayabilmek de kesinlikle Ar-Ge
yatırımlarıyla doğru orantılı seyrediyor. Systemair
olarak hem markamızın hem de ülkemizin büyüme
performansını artırmak amacıyla Ar-Ge’yi büyük
bir güç olarak kullanıyoruz. Sektörün önemli Ar-Ge
merkezlerinden biri olan Dilovası’ndaki merkezimizde çalışmalarımıza sadece yeni yatırımlar özelinde
değil aynı zamanda insan kaynağı ekleyerek devam
ediyoruz. Ülkemizin HVAC sektöründeki kimliğini
güçlendirmek amacıyla üniversite iş birlikleri
ve TUBİTAK destekli projeler gerçekleştiriyor,
laboratuvarımız ve gelişmiş alt yapımızla
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
Şirketin yatırım gündeminin ilk sırasında veri
merkezi soğutma cihazları başta olmak üzere klima
santrallerinin testlerinin gerçekleştirileceği laboratuvar olduğunu belirten Andıç, “Systemair Grup
içerisinde bu kadar yüksek kapasiteli ve yüksek
donanımlı başka bir test laboratuvarı bulunmadığı
için Türkiye’nin stratejik konumu ve ihracat potansiyeli açısından önemli bir yatırım olacağını
rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi. Türkiye’de klima
santralleri sektöründe yaklaşık son 10 yıldır pazar
lideri olan Systemair, yeni fabrikasıyla yılda 4 bin
500 adet klima santrali üretebilecek kapasiteye
sahip. 25’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren
Systemair Türkiye, aynı zamanda şirketin global
arenada 9 teknik merkezinden biri olarak yeniliklere
öncülük ediyor.
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Dünyada üretilen her yüz araçtan 4’ünün kritik
sistemlerinde ürünleriyle yer alan BANTBORU,
kapasite yatırımları sonrası küresel otomo
otomotiv pazarındaki payını iki katına çıkarmaya
hazırlanıyor. Bu hedefler doğrultusunda 7 milyon
euro düzeyinde yatırım gerçekleştireceklerini ifade
eden BANTBORU CEO’su Sinan Gider, “Yurt dışı
yatırımlarımızın geri dönüşünün, şirket ciromuza
10 milyon euroya varan düzeyde katkı olmasını
ön görüyoruz. Yurt dışı projelerimizin yanı sıra
yurt içindeki yeni projelerimizle, 3 yıllık bir süreçte
yüzde 100 büyüme hedefliyoruz” dedi, Gider,
BANTBORU’nun 2021 yılı cirosunun yaklaşık 21
milyon Euro düzeyinde gerçekleştiğini de sözlerine
ekledi.
İş planlarını somutlaştıran iş birliklerinin, küresel devlerle atılan imzalarla devreye alınmakta
olduğunu vurgulayan Sinan Gider, “Bu konuda
start verdiğimiz büyük projelerden biri, OEM tedarikçisi olduğumuz BMW iş birliğimizi daha da ileriye
taşıyor. BMW’nin biri yeni olmak üzere 5 modeline,
özel vasıflı çelik boru tedariği yapacağız. Bu projenin bir diğer önemli yanı, küresel operasyonlarımızı
ABD, Almanya, Güney
Afrika, İngiltere ve
Macaristan olmak
üzere 3 kıtada 5 farklı
lokasyonla genişletiyor
olmamızdır. Bu tesislerden bazılarında
üretim ve büküm
faaliyetlerini biz
yapacağız, bazılarında
da iş ortağımız bükümü
üstlenecek” dedi.
Sinan
Gider, büyüme
performansında bir
diğer önemli proje olan Magna iş birliği ile ilgili
olarak da şunları dile getirdi: “Magna çok büyük
uluslararası bir otomotiv tedarikçisidir ve faaliyetleri, farklı OEM’ler için kendi bünyesinde araç
üretimini de içermektedir. Bu üretim, üst segment
elektrikli araçlarıyla tanınan Amerikan otomobil
üreticisi Fisker’in Ocean model elektrikli SUV
aracını da kapsıyor. Bu üretimde, fren boruları
tedariği için nominasyon almış bulunmaktayız.
Bu projenin önemli özelliği, hibrit fren borularını
kapsaması. Bu doğrultuda, ürün gamımızı yeni
ürünle genişleteceğiz. Projede ilk teslimatlar 2023
yılında olacak ve parçaları Magna’ya BANTBORU
Almanya üretim üssümüz tedarik edecek.
Almanya Leipzig’deki boru büküm işimiz, bu
projeyle start alacak.” Arjantin’den Çin’e uzanan
bir coğrafyada, 23 ülkeye ihracat gerçekleştiren
BANTBORU’nun ihracat gelirleri, cirosunun
yüzde 50’sini oluşturuyor. BANTBORU’nun
kilogram başına ihracatı, 7.6 milyon Euro düzeyinde gerçekleşiyor. Bugüne de üretim ve ihracat
faaliyetlerini Türkiye’deki üretim ve yönetim tesislerimizden ve Almanya’daki lojistik merkezinden
yöneten BANTBORU, yeni projeleriyle 5 ülkede
üretim üsleri kurup, küresel ayak izini üretimle
genişletmiş olacak.

ede yıl nde d nya
marka ı lmak
32 yıllık geçmişiyle kendi sektörünün köklü
markalarından olan Ediz Dereli Mücevher, ihracattaki başarısının ardından geniş bir bayi ağı
kurma kararı aldı. İsmini markasıyla birleştirmiş
olan Ediz Dereli uzun yıllardır ABD, İngiltere,
Almanya, Avusturya, Hollanda, Hong Kong,
Rusya ve Kazakistan’a ihracat yaptıklarını belirterek bayileşme konusundaki yeni stratejileri
doğrultusunda Türkiye’de 2022 yılı içerisinde
15 bayi, 5 yıl içinde ise Türkiye’nin yanısıra
dünyanın önemli metropollerinde mağaza
zinciri oluşturmak istediklerini ifade etti.
2022 yılı için franchise vererek başlangıçta
10-15 arası konsept mağaza açılması
planlanıyor. Ediz Dereli Mücevher, bölgesinde
güçlü bir markanın temsilcisi olmak isteyen
bayi ve satış noktası adaylarına tüm başvuruları
belirli bir süzgeçten geçirdikten sonra kapılarını
açacak. İş ortaklarının ihtiyacı olan tüm gereksinimlerini planlayan markanın eğitim ve destek
bölümleri mevcut. Ayrıca Ediz Dereli Personel
Akademisi ile değerli taşlar, satış pazarlama,
tezgahtarlık eğitimi ile iş ortaklarının yetişmiş
eleman ihtiyacı da karşılanabilecek.
Marka yılı ilan edilen 2022 yılı içerisinde
yoğun bir pazarlama faaliyetinde bulunan Ediz
Dereli Mücevher, çalışmalarını uluslararası
platformlara taşıyarak markasını dünya
genelinde duyurmak istiyor. Dünyanın birçok
noktasında yatırımcılar ile görüşmeler devam
ediyor. Ediz Dereli Mücevher, özellikle ABD,
Avrupa, Rusya, Arap Ülkeleri, Balkanlar ve Türki
Cumhuriyetlerden bayilik konusunda yoğun
talepler alıyor. Bütün bu talepler detaylı şekilde
inceleniyor. Ediz Dereli Mücevher’in amacı
2022 yılında başlayacak yeni atılımla 2030
yılına kadar dünya markası olmak. Marka bu
kapsamda Miami, Londra, Munih, Shuttgart,
Moskova, Kiev, Dubai, Katar, Bakü, HongKong,
Budapeşte, Prag, Talinn, Viyana, Kosova,
Karadağ ve Bişhkek gibi önemli metropollerde
mağaza açacak.

AYŞEM ULUSOY
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı
aysem.ulusoy@atcgrup.com.tr
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eğerli Dostlar,
UTİKAD olarak uzun uzun kafa
yorduğumuz konulardan biri de tabii
ki sektörümüzde kadın istihdamının
artırılmasıdır. Lojistik sektöründe çalışan kadınların
oranı yüzde 9,1 düzeyinde. Kadınlar sektörde hem
sayıca azlar hem de nitelikli kadınların sektörde
yükselmeleri çok güç. Türkiye’de eğitimli kadınların
işgücüne katılım oranı uzun yıllar OECD ülkeleri
ortalamasında iken salgın döneminde sert düşüş
gösterdi. Toplumun kalkınabilmesi ve ilerleyebilmesi
için kadınların toplumda üretebilmesi önemlidir.
Bu açıdan kadın istihdamının artması, kadınların
birçok sorunun üstesinden gelmesine olanak
sağlayacağı gibi aynı zamanda aile gelirine katkı
sağlaması sonucu daha iyi bir yaşam standartlarına
sahip olmaları mümkündür. Bu sebeple kalkınmanın
gerçekleşmesinde kadın istihdamının öneminin
büyük olduğu göz ardı edilmemelidir.
Özellikle özel sektörde kadının annelik rolü
ihtimalinden dolayı işe alımda medeni durumunun
göz önüne alınması dahi toplumsal cinsiyet rolünün
yoğun bir şekilde yaşandığını göstermektedir.
Bu sebeple politika ve düzenleme yapılırken, o
toplumun zihniyeti, yapısı, bireylerinin sosyoekonomik ve sosyokültürel durumları göz önüne
alınarak politikalar yapılmalı ve denetimleri
sağlanmalıdır.
Lojistik aktif, dinamik, her daim aksiyonlarla
dolu bir alan. Bu sebeple, sektörün içinde ayakta
kalacak kişiler, cinsiyetleri ile değil, yeniliğe ne
denli açık oldukları ne kadar mücadeleci oldukları,
hedeﬂerinin büyüklüğü ve kararlılıkları ile
belirleniyor. İş dünyasında başarılı olmanın cinsiyetle
değil, ne istediğini bilmek ve bunları yeteneklerle
örtüştürmekle ilgili olduğunu unutmamalıyız.
Taşımacılık ve lojistiğin en büyük ikinci potansiyel
sektör olduğu Türkiye’deki rakamlara bakıldığında,
işgücü söz konusu olduğunda kadın çalışanların
oranı yüzde 15’in altında. Ulaştırma ve lojistik
sektörünün erkek egemen anlatısı ülkenin ataerkil
tarihi ve kültürü ile yakından ilişkili. Çok az hatta
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yüzde birden az olan kamyon şoförü kadınlar,
ülkede sadece medya tarafında yer buluyor.
Taşımacılık ve nakliye sektörü kapsayıcılık
bakımından en büyük yüzdelik farka sahip
sektörlerden ve bu sürücü sıkıntısı ile birleştiğinde
bir iş gücü kriziyle karşı karşıya. Kadınları sektörde
ödüllendirici bir kariyer peşinde koşmaya teşvik
etmek, aynı zamanda yaşlanan işgücünün
gençleşmesinin de anahtarı olabilir.
Türkiye’de çalışma hayatında kadının varlığının
desteklenmesini ve geliştirilmesini önemseyen
UTİKAD, İş’te Eşit Kadın Sertiﬁkası’nı almaya hak
kazanan ilk sivil toplum kuruluşudur. İş’te Eşit Kadın
Sertiﬁkası, iş hayatında kadınlara eşit haklar ve
fırsatlar verilmesi için çalışan kurumların çalışmalarını
belgelendirmeyi ve deneyimleri ile iş dünyasında
dönüşümü desteklemeyi hedeﬂiyor. İl olarak 2017
yılında aldığımız sertiﬁkanın devamlılığını sağlamak
için başvuru yaptık ve başarılı geçen denetim
sonucunda yüksek bir puanla 2021 yılında yeniden
sertiﬁkalandırıldık. Lojistik sektöründeki kadın
istihdamına yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla
da çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve tüm üyelerimizi
de İş’te Eşit Kadın Sertiﬁkası almaya davet ediyoruz.
Kadının varlığının farkındalığına dikkat çekilmesi
için atılacak adımları da UTİKAD olarak biz
her platformda destekliyoruz. Sektörde kadın
gücünün oluşturulması için kurulan Kadın Odak
Grubu UTİKAD için değerli bir oluşumdur. Lojistik
sektöründe kadınlar güçlü. Ancak maalesef üst
düzey yönetimde yer alamıyorlar. Bu doğrultuda
kadın istihdamını vurgulamak, toplumsal cinsiyet
eşitliğine dikkat çekmek ve lojistik sektöründe
kadın çalışanlara karşı eşitliğe öncülük etmek
için çabalarımızı sürdürüyoruz. Sektörümüzün iyi
yetişmiş kadın ve erkek çalışma gücü sayesinde
çok daha adil, güçlü ve gelişerek yükseleceğini
umuyoruz.
Bu vesileyle başta sektörümüze verdikleri emekle
mesleğimizi güçlendiren kadın lojistikçiler olmak
üzere tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

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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Demiryolu Geleceğimizdir

Demiryolu Taşımacılı ı Derne i
Yönetim Kurulu Başkanı

D
A
ormal ve ağır yüklerin demiryolu
ile yapılması verimliliği, eşyaların
güvenliliği, yeşil ve temiz bir
dünyanın olmasını sağlayacaktır.
Tüm dünya ülkeleri de uzun mesafeli karasal
taşımalarını demiryolu üzerinden başlamıştır.
TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü’nün Trenlerin
Hazırlanması ve Traﬁğine Ait Yönetmeliğe göre
darası ile içindeki yükün toplamı 80 ton ve daha
fazla olan çeken ve çekilen araçlar ağır vagon
olarak kabul ediliyor.

N

Ağır yüklü vagonların başarılı bir şekilde
taşınması için yerine getirilmesi gereken bir
takım koşulların tanımlanması gerekmektedir.
Bu ihtiyacın görünümünü belirleyen koşullar
iki yönlü olabilir: belirli bir ihtiyaç veya belirli
yüklerin A noktasından B noktasına taşınması
veya belirli bir bölge içinde bu tür yüklerin
devamlı taşınması için önlemler alınmalıdır.
Ağır yüklü vagonlar yük trenleri ile gönderilir.
Demiryolu vagonlarına malların yüklenmesi
ve emniyete alınmasına ilişkin uygulama
kuralları üyesi olduğumuz “Uluslararası
Demiryolları Birliği (UIC)”nin yayımladığı
“Yükleme Yönergeleri”ne göre yapılıyor. UIC,
demiryolu sektörünü temsil eden ve demiryolu
taşımacılığını teşvik eden dünya çapındaki
birliktir. UIC üye ülke sayısı 207’dir.
Vagonlara tonajından fazla yük yüklenemez.
Açık vagonların yükleri istisnai taşımalar dışında
yük gabarisini de aşamaz. Yüklenen vagonlar
fazla ve dengesiz veya gabari taşkını yükleme
yapılıp yapılmadığı kontrol ve muayene edilir.
Türkiye, demiryolu sistemine öncelik vererek
tüm ulaşım modlarına bütüncül bir yaklaşımla
entegrasyonunu sağlamalı, ulaşım altyapılarını
planlı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelidir.
Demiryolu ağını yüksek hız ile güvenli ve ülke
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaygınlaştırmak,
demiryolu ulaştırması faaliyetlerinin serbest,
adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında
yapılmasını sağlamak çok önemlidir.
Ulusal ve uluslararası yük taşımacılığında
kombine yük taşımacılığı imkanlarını geliştirmek,
mevcut ulaşım altyapısının daha verimli
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kullanılması, daha etkin bir planlama yapılması
ve traﬁk güvenliğinin artırılmalıdır.
Ağır yük taşımacılığı için uygun rota seçimi
önemlidir. Ayrıca, altyapıyı geliştirmek için
gerekli maliyetlerin mümkün olduğunca düşük
olmasını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda en
fazla sayıda yükün taşınması için kullanılacak
altyapıyı oluşturacak şekilde yapmak da
uygundur. Ulaşım yolunun ortaya çıkması,
insanların ekonomik faaliyeti için koşulları yaratır
veya en azından iyileştirir.
Yeni hatlar inşa etmek ve mevcutları yeniden
inşa etmek için doğru tasarım kararlarını
seçmede teknik ve ekonomik seçeneklerin
değerlendirmesi yapılmalıdır. Ağır yükler
demiryolu ile taşınırken, hat altyapısı ve
dayanıklılığı üzerindeki potansiyel olumsuz etkiyi
düzeltmek önemlidir.
Mevcut demiryolu şebekesinde tek hatlı
demiryollarının çift hatlı hale getirilmesi,
sinyalizasyon ve elektriﬁkasyon yatırımlarının,
modlar arası taşımacılığın yaygınlaştırılması,
Türkiye’nin rekabet gücünün artırılması amacıyla
önemli yük merkezlerine hizmet edecek iltisak
hatları ve lojistik merkezlerin çok hızlı bir şekilde
tamamlanmalıdır. Böylece, yük taşımacılığında
demiryolunun payının artırılması, mevcut
demiryolu şebekesinde tek hatlı demiryollarının
çift hatlı hale getirilmesi, sinyalizasyon,
elektriﬁkasyon ve liman yatırımlarının
tamamlanması Türkiye’nin bölgesel ve kıtasal
anlamda aktarma merkezi olacaktır.
Ulaştırma modları arasındaki entegrasyonun
güçlendirilmesi yönündeki mevzuat
çalışmalarının tamamlanması ve sektöre giriş
engellerini ortadan kaldıracak tedbirlerin
alınması çok önemlidir.
Demiryolu sektöründe kamu ve özel
şirketlerin altyapı, çeken-çekilen araçların bakımonarım hizmetlerinin zamanında ve yeterli
düzeyde karşılanmasını sağlayacak bir yapı
tesis edilmesine, demiryolu altyapısının yeterli
hizmet seviyesinde tutulmasına yönelik gerekli
yatırımlara ağırlık verilmelidir.

KENDİSİ BÜYÜK,
TEKNOLOJİSİ BÜYÜK.

Teknolojik bir yolculuk ondan geçiyor.
Teknoloji hayatınızı kolaylaştırsın diye, her yükte birlikte.
Ford Trucks teknolojisinin en büyük özellikleri:
• ConnecTruck
• Max Cruise
• 500 PS motor
• Eco+ Mode

444 36 73 / 444 FORD
www.fordtrucks.com.tr
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yıllık yeni strate i planı
doğrultusunda hede ni
Sektörde ilk tercih edilen
ve en kaliteli kargo rması
olmak şeklinde belirleyen MN Kargo,
yatırımlarını 2022 yılında da aralıksız
sürdürecek. andemi sonrasında ciddi
bir büyüme yakaladığı e-ticaret alanında
yeni bir pro eyi hayata geçirmeye
hazırlanan şirket, yapısal alanda
ise insana ve eğitime yoğunlaşacak.
MN Kargo Ticari aaliyetler enel
Müdür Yardımcısı Barış Kaya, UTA
o istik’e 2021 yılında gerçekleştirdikleri
çalışmaları ve 2022 hede erini anlattı.

3

e-ticarette
ÖNCÜ PROJELERIYLE
BÜYÜYOR

YENİ U E AÇ LD
yılı kar
ek r e markalar
a ı ından neml r yıl ld
Kar
larak
d nemde ne r
adımlar a ınız
andemi kargo ve lo istik sektöründe ciddi değişikliklere sebep oldu.
Biz de pandemiyle birlikte yeni koşullara uyum sağlama sürecinden geçtik.
Sunduğumuz hizmeti mevcut duruma
uygun olarak ve tüketicilerin beklentisine göre şekillendirdik. zellikle de bu
dönemde artan talebe cevap verebilmek
adına uzun vadeli planlarımızı daha da
hızlandırarak daha kısa zamanda hayata
geçirdik.
2021 yılı içinde araç sayımızı arttırmak hede ediğimiz konulardan biriydi.
Buna bağlı olarak 100 aracı daha sistemimize dahil ettik. Transfer merkezlerimize 54 tane büyük kamyon araç yatırımı
yaptık. ube sayımızı arttırarak 2021
yılında 60 şubemizi daha hizmete açtık.
Sahada çalışan kurye arkadaşlarımızın
kullandığı el terminallerini yeniledik. 2
bin 500 adet son teknolo iyle donatılmış
el terminallerini kullanıma açtık. Bu el
terminallerimiz zimmete alma, post cihazı yerine kullanma gibi birçok özelliği
içinde barındırıyor.
andem e e
are ek ızlı
y me ş a m n ze na ıl yan ıdı
B alana d n k an
r eler
de reye aldınız
el ş rd n z
da ı ım m deller neler ld
andemi süreci e-ticaret alışverişlerine olan talebi arttırdı. Bu da pandemi
döneminde bizdeki günlük kargo gönderim adetlerinde ciddi artışlara sebep
oldu. zellikle pandemi öncesi günlük
yaklaşık 350 bin adet olan kargo kapa-
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Barış Kaya
sitemiz pandemi süreci boyunca 800
binlere yükseldi. Sokağa çıkma yasakları ile gelen kapanmaların etkisiyle ay
bazında daha yoğun geçen dönemler
yaşadık. Kargo şirketleri e-ticaret rmalarının bu süreçteki en önemli çözüm
ortaklarından biri oldu.
MN Kargo olarak e-ticaretteki
artışla beraber gelen yoğun talebi karşılayabilmek adına teknolo i yatırımlarımıza bu yönde hız verdik. Transfer
merkezlerimize e-ticaret kargoları
için 1-5 ds kg arası dediğimiz sadece
küçük ebatlı kargoları taşıyan mini
sorterlar kurduk. Toplamda 9 bölgede
hizmete açtığımız mini sorterlar İstanbul, Bakırköy, Marmara, İzmir, Ankara,
Bursa, Adana, ebze ve Trakya’daki
transfer merkezlerimizde kuruldu.
İstanbul’un iki ucuna işleme kapasitesi
toplamda günlük 200 bin olan 2 yeni
transfer merkezi açmış olduk. Böylece
İstanbul’da toplamda 5 transfer merkezi ile hizmet vermeye devam ediyoruz.
Bunun yanı sıra pandemi döneminde hızla büyüyen iş hacmimizi daha

MNG Kargo, 2021 yılını
e-ticaret alanında yüzde 35,
genelde yüzde 40 büyümeyle
tamamladı. Dijitalleşme
alanında önemli projeleri
devreye alan şirket, 60
yeni şube açtı, yeni transfer
merkezi ve mini hub yatırımları
yaptı. E-ticaretin toplam
sevkiyatları içindeki oranının
pandemi sonrası dönemde
yüzde 70 seviyelerine kadar
çıktığını belirten MNG Kargo
Ticari Faaliyetler Genel
Müdür Yardımcısı Barış Kaya,
2022’de bu alanda sektöre
öncülük edecek yeni bir
projeyi hayata geçirmeye
hazırlandıklarını açıkladı.
sağlıklı bir operasyonla yönetebilmek
adına irişimci Kurye dediğimiz bir iş
modelini hayata geçirdik. E-ticaretin yoğunluğunun olduğu noktalarda müşterilerimize daha kaliteli hizmet verebilmek
adına bu bölgelerde mini hub merkezleri
kurduk. Böylece bölgesel küçük transfer
merkezleri gibi konumlandırdığımız
mini hublarda girişimci kuryelerimiz
üst düzey memnuniyet anlayışıyla kargolarınızın dağıtımını gerçekleştirirken
yoğunluğu olan lokasyonlarda teslimat
sürelerini de kısaltmış oldu.
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MİLYON Kİ İYE E Tİ ARET
KARGOSU TA ND
are
nder ler ş a m n z
nde na ıl r ay alıy r
yılında
alanı na ıl r y meyle
ka a ınız
andemi öncesi toplam sevkiyatlarımızın yüzde 50’si e- ticaret kargolarını
oluştururken pandemi sonrası dönemde
bu oran yüzde 70 seviyelerine kadar çıktı.
MN Kargo olarak, 2021 yılında e-ticaret
alışverişi yapan 55 milyon müşterimize
e-ticaret kargolarını teslim ettik. 2021 yılı
e-ticaretteki büyüme rakamımızı da yüzde 35 büyümeyle kapadık.
D alleşme alanında
er ekleş rd n z ya ırımlarla ş
m del n zde ne randa y leşme
a ladınız
E-ticaretin ve teknolo ilerin gelişimiyle birlikte di italleşme de büyük önem
kazandı. Di italleşmeyle birlikte klasik
kargoculuk da artık değişiyor. Dağıtım
modellerinden tutun da tüketicinin
sizinle iletişime geçtiği kanallara kadar
birçok şey değişti. rneğin daha önce
tek bir lokasyondan çok daha fazla kargo
alıp tek bir noktaya teslim ederken, şu an
çoklu lokasyonlara teslimat yapıyoruz.
Tüketicilerimizin artık birçoğu telefonla

Ş E

E

HABER
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“E-ticaretin yoğunluğunun olduğu noktalarda müşterilerimize daha
kaliteli hizmet verebilmek adına bu bölgelerde mini hub merkezleri
kurduk. Mini hublarda girişimci kuryelerimiz üst düzey memnuniyet
anlayışıyla kargolarınızın dağıtımını gerçekleştirirken yoğunluğu
olan lokasyonlarda teslimat sürelerini de kısaltmış oldu.”
aramak yerine hatsapp İletişim hattımız üzerinden bizimle iletişime geçiyor.
Di italleşmeyle ilgili kargo sektöründeki
gelişmelere sayısız örnek verebiliriz. Dolayısıyla bu değişime bağlı olarak yeni
koşullara uyum sağlamak adına birçok
pro emizi 2021 yılında hayata geçirdik.
Uygulamaya aldığımız en önemli di italleşme pro elerimizden biri aysafe Akıllı
Kasa uygulamamız. Birleşik deme ile
birlikte hayata geçirdiğimiz aysafe
pro emiz ile nakit parayı anında di itale
dönüştürüyoruz. Böylelikle gün ve saat
bağımsız olarak nakit para banka hesaplarına geçebiliyor. demenin doğrudan
göndericinin kendi hesabına geçmesine
imkan veren çoklu üye işyeri (multi-merchant) altyapısında hizmet veriyoruz. En
önemli avanta larından biri de hafta sonu
ya da resmi tatillerde bile 7 24 para transferine imkan sağlamış oluyoruz.

G
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E ticaret tara ın a ireysel alıcılar an e ticaret erin en
satış yapan m şterilere ka ar ol uk a geniş ir m şteri
port öy ne sa ip ol uklarını elirten M
Kargo Ticari
aaliyetler enel M
r Yar ımcısı Barış Kaya ı lı e
kesintisi i met suna ilmek i in ayata ge ir ikleri
ok işle sel uygulamalar ol u unu söyle i. Kaya u
uygulamalar an Online Şu e e E T akkın a şu
ilgileri er i Online Şu e uygulamamı ir ok işlemi
i in e arın ıran ir m şteri gön eri yönetim sistemi.
Online şu emi ile m şterilerimi e kargo işlemleri i in
ol uk a kolay e ı lı ir ö m sunuyoru . Online

A E

A

Yaptığımız tüm di italleşme pro eleri ve
yatırımlarımızı müşterilerimize daha şe af
ve daha kaliteli hizmet verebilmek adına
yapıyoruz. Bu noktada da hayata geçirdiğimiz pro elerin markamıza sağladığı faydaları değerlendirirken müşterilerimizin geri
bildirimleri bizim için çok değerli oluyor.
Tüm bu çalışmalarımızın karşılığı olarak
müşterilerimizden aldığımız %94 memnuniyetle şu anda sektörümüzde açık ara
önde olduğumuzu söyleyebilirim.

’DE E İTİM VE İNSANA
ODAKLANA AK
yılında na ıl r y me
ede l y r n z
a ırım lanlarınız
neler
are l
alanında
ndem n zde neler ar
2021 yılı hem sektörümüz hem de
markamız adına iyi bir yıl oldu. Buna bağlı
olarak yüzde 40 büyüme ile yılı kapattık.
2022 yılında da aynı performansla büyümeyi sürdürmeyi hede iyoruz. 2022 yılındaki çalışmalarımızda önceliğimiz insan
olacak. MN Kargo olarak daha fazla insana dokunduğumuz bir yıl olmasını hede iyoruz. Bu doğrultuda insana, eğitime
dair yatırımlarımızı sürdüreceğiz. E-ticaret
lo istiği tarafında çalışmalarımızı hali hazırda başlatmış ve transfer merkezlerimizin
içine mini sorterlarımızın kurulumlarına da
başlamıştık. Bunun yanı sıra yine e-ticaret
lo istiği tarafında sektöre öncülük eden bir
pro emizi de hayata geçirmeyi planlıyoruz.
Tüm süreçler tamamlandığında bunun da
duyurusunu yapacağız.

A
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şu emi
erin en t m m şterilerimi yurt i i e yurt
ışı gön erileri i in kargo a ırlama gön eri taki i e
ö eme yapma gi i şu elerimi en yapa il i i t m
işlemleri ura an kolaylıkla yapa iliyor. Yine operasyonel
uygulamalarımı ın t m alışanlar tara ın an kolay
ı lı e kesintisi şekil e kullanıla ilmesi i in ayata
ge ir i imi E T isimli mo il uygulamamı me cut.
Bu uygulamamı la a rotalama kullanarak kolay teslim
etme e teslim alma onksiyonları etkili arita kullanımı
o ine kullanım e kurye per ormans yönetimi gi i eşitli
alışmaları yapa iliyoru .
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enerji projelerine

ÜÇ KOLDAN
çözüm sunuyor

Y L NDA YÜZDE 4

PAN ojistik’in toplam iş hacminin
yüzde 35’ini enerji ağırlıklı proje
ve ağır yük taşımaları oluşturuyor.
eferans listesinde Türk kımı gibi
mega enerji projeleri olan şirket,
bu alanda özel olarak oluşturduğu
“PAN roject”, “ usbandary” ve
“4 ” birimleriyle üç koldan 360
derece çözümler sunuyor.
Gülriz Kantek
AN Lojistik Yönetim
Kurulu Başkanı
Gülriz Kantek, 2005
yılından bu yana petrol
ra neri, rüzgar ener isi santrali, trafo,
doğalgaz boru hattı pro elendirme ve
taşımaları konusunda uzmanlaşmış bir alt
birim olan PAN ro ect ile müşterilerine
alternatif hizmet sunduklarını söyledi.
Kantek, 2005 yılından bu yana toplam iş
hacmi 250 milyon USD’ye ulaşan ener i
pro elendirme ve taşıma birimine ek
olarak, 2017 yılında Türk Akım Doğalgaz
ro esi kapsamında Husbandary’ ve
4 ’ birimlerini kurduk. Husbandary’
birimimiz, her türlü görev yapısında teknik
personel tedarik, kontratlama, bordrolama,
teknik hizmet ve mal satın alınmasının
yanı sıra, taşıma lo istiği hizmeti de
sunmaktadır dedi.
aaliyet gösterdiği diğer tüm alanlarda
olduğu gibi pro e ve ağır yük taşımacılığında da 360 derece çözümler sunduklarını
ifade eden ülriz Kantek, şirket olarak bu
alanda yarattıkları beş farkı; İlgi , Algı ,
Analiz , Bilgi ve Takip nlem olarak
açıkladı. Kantek, Doğru ön hazırlıkla so-

P
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PAN o istik, zor geçen 2021 yılını büyümeyle kapattı. 2021 yılında yüzde 40 oranında
büyüdüklerini aktaran ülriz Kantek, Ancak bu büyüme, lo istik sektörü için oldukça
göreceli. Navlun birim değerlerinin daralan
arz nedeniyle yüzde 200’e yakın artışı, azalan
ithalat taşımalarına karşın kur yapısı nedeniyle
artan ihracat ve Türkiye’nin teknik pro eler için
kalite yat bağlamında son yıllarda yükselen
değer olması, dünyada artan likidite vb. nedenler lo istik sektörünün genleşmesinin başlıca
nedenleridir dedi.

nuca odaklı çalışıyor ve konuları
çözümlüyor olmamız, etkin risk
analizleri yapmamıza yardımcı
oluyor dedi.

İ A MİNİN YÜZDE
OLU TURUYOR

’İNİ

2017 yılından bu yana ener i ağırlıklı
pro e ve ağır yük taşımalarının, toplam iş
hacimlerinin ortalama yüzde 35’ini oluşturduğunu belirten ülriz Kantek, şekillenen
ener i ihtiyaçlarıyla bu oranın her geçen gün
daha da arttığını aktardı. Ener i lo istiğinde
güçlü bir referans listesine sahip olduklarını
vurgulayan Kantek, büyük bölümü 2022
yılında da devam edecek pro elerden bazılarını şöyle sıraladı
» Erbil ra South Ail ompany roesi (5 adet farklı bölgede petrol ra nerisi ve
boru hattı pro esi)
» N ro ect ( usya in İspanya )
» Türk Akım Doğal az Boru Hattı
ro esi (Hollanda Türkiye usya)
» Transformer Taşıma ro eleri ( ezayir
- ibya Tunus)
» ter Nuclear Energy ro esi ( ransa)

TÜM SÜREÇLER DA A DA
ASSASLA T
Kantek, son yıllarda yaşanan pandemi, Süveyş Kanalı’nın kapanması örneğinde olduğu
gibi beklenmedik olayların yanı sıra, ülke sınırlarında ve yakın coğrafyada (Ukrayna, usya,
Suriye, rak, İran, ibya) son 30 yıldır yaşanmakta olan savaş ve benzeri sıcak gelişmelerin;
taşıma, navlun, sigorta ve kontrat süreçlerinin
çok hassas bir şekilde incelenmesini ve uygulanmasını gerekli kıldığını vurguladı. “Lojistik
Hayattır
diyen ülriz Kantek, PAN Lojistik
olarak 360 derece kontrollü çözümler sunmak
için 7 24 hizmet vermeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

PAN Lojistik Heavy Lift ve Proje Yönetim Ekibi
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ekipman parkını ve referans listesini

GÜÇLENDIRIYOR

roje, ağır yük ve enerji lojistiğinde aranan lojistik çözüm
ortaklarından znakliyat, yurt içinde gerçekleştirdiği taşımalarla
iki önemli enerji projesini referans listesine eklerken, yurt dışına
da hizmet ihraç ederek portföyünü büyütmeyi sürdürüyor.
znakliyat roje ve ğır Nakliye Direktörü eyda en
Karaman, ekipman parklarını yeni yatırımlarla güçlendirirken,
rtadoğu’da büyümeyi hedeflediklerini söyledi.

Ceyda Şen Karaman
yılından k r lan znakl ya
an alanlarda zme ler n y r
Kurulduğumuz günden bugüne
müşterilerimizin bütün lo istik ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle
çalışıyoruz. İstanbul-Hadımköy ve Kocaeli-Dilovası lo istik tesislerimizde, antrepo
ve depo hizmeti sağlamayı sürdürürken,
İzmir Aliağa şubemizin de katkılarıyla,
pro e taşımacılığı ve ağır nakliye, boş
dolu konteyner depolama ve nakliye ihtiyaçlarına karşılık veriyoruz. Bunların yanı
sıra gümrük müşavirliği hizmeti de sağlayarak, müşterilerimizin entegre ve güvenilir partnerleri olmaya devam ediyoruz.
ro e taşımacılığı ve ağır yük lo istiğinde 70 yılı aşkın yolculuğumuz boyunca
birçok ilke ve başarı öyküsüne imza attık.
Mühendislik ve o istik akültesi mezunu
kadromuzun katılımı ile UTİKAD UND
İT destekli almış olduğumuz DYATA denklik diplomalarımız, sigorta,
iş hukuku ve iş güvenliği eğitimlerimizle
personelimizi yetkinleştirerek her zaman
piyasanın nabzını tutuyoruz.

1

k man arkınıza y nel k
er ekleş rd n z ya ırımlar
akkında l
er r m n z
Kısa vadeli kazançlar yerine, uzun
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vadeli güvenilir tedarikçi olma gayemiz,
müşteri mahremiyetine olan saygımız,
rakiplerimiz için olumsuz eleştirileri
tercih etmememiz, partnerlerimizle dürüst ve zamanında bilgi paylaşımımız
sanırız bizi öne çıkaran özelliklerimizden.
71 yıldır pekişmiş bu davranışsal altyapımızın yanında Türkiye’deki en kuvvetli
ekipman ve teknik alt yapısına sahip
rmalardan biriyiz.
lke ve dünya pazarındaki ekonomik gelişmelere ve 5 yıllık bazda beklentilerimize göre zaman zaman ekipman
parkımızı çağın gereklerine uygun yeniliyor ve geliştiriyoruz. Müşterilerimizin
taleplerini de dikkatte alarak geliştirdiğimiz yatırım planları mevcut.
Yakın vadede mevcut pro e ve ağır
nakliye lomuza, 3 adet Volvo H16 750
çekici ve rüzgar türbin kanatları taşımaları için kullanılacak 3 adet oldhofer 73
metreye açılan 4 akslı römorku da katacağız. Bu yatırımla gerek rüzgar ener isi
taşımaları gerekse diğer pro e taşımacılığı
ve ağır nakliye kapasitemizi artırmayı
planlıyoruz.

ORTADO U’DA
İ A MİNİ ART RA AK
an
ek rlere zme
n y r n z
r dışında
era y nlarınızı y
nlaş ırdı ınız
l eler nereler A ılmayı
d ş nd
n z yen lkeler ar mı
ro e lo istiğinde ener i sektörüne

ve makine ya da üretim kapasitesini
genişletmekte olan yatırımcılara, tekne
sahiplerine, tersanelere hizmet veriyoruz.
imento, gıda, ahşap ürün fabrikaları,
ra neri ve petrokimya kuruluşları, ağır
sanayi kuruluşları, organize sanayilerde
faaliyet gösteren sanayi kuruluşları, metro inşaatları, köprü pro eleri de hizmet
sağladığımız alanlardan.
Doğalgaz çevrim, hidroelektrik, eotermal ve termik santrallerinin ağır ekipmanlarını, devasa rüzgar türbinlerinin
kanat, kule, rotor ve türbinlerini sürekli
olarak taşımaya devam ediyoruz. Son
zamanlarda güneş ve hibrit santrallere de
hizmet sunmaktayız.
Yurt dışında ise zbekistan Taşkent
o simizin de verdiği ener i ile Bağımsız
Devletler Topluluğu bölgesindeki hacmimizi artırdık. Avrupa ülkeleri ve rak
ise yıllardır öncelikli olarak çalıştığımız
destinasyonlardan. rtadoğu’daki iş
hacmimizi artırmayı hede iyoruz.
B d nemde mza a ı ınız neml
r eler neler B
era y nları
na ıl y ne n z
2010 yılında Alsancak imanı’ndan
Uşak Doğalgaz evrim Santrali’ne askı
sistemimiz (High irder Bridge) ile 2
adet 303 ton
rtsil motor taşımıştık,
2021 senesinde aynı motorları Uşak’tan
Alsancak imanı’na yine aynı ekipmanla
taşıdık. Aralık 2021’de ise Bilecik azaryeri Ener i Santrali’nden 13 adet beheri
140 ton
rtsil motorları taşıyarak Hay-
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darpaşa imanı’na ulaştırdık.
Bağlantıları sökülmüş motorlar önce
yetkin ekibimiz tarafından kaldır kaydır
( acking and skidding) yöntemi ile araçlarımıza yüklendi. Tamamı serti kalı bağlama
(lashing) ekipmanlarımız sabitlendikten
sonra taşımaları gerçekleştirdik. ehir içi
geçişlerde baş üstü ve yan tabela, tra k
ışıkları dahil olmak üzere manevra alanını
genişletecek müdahalelerde bulunduk,
geçişimizin ardından geçiş güzergahı ekibimiz tarafından karayolu uzmanları gözetiminde tekrar revize edildi.
üzergahta seyir için teknik ön raporların hazırlanması, üniversite onayı,
K M’den gerekli izinlerin alınması, teminat mektuplarının organizasyonu, taşıma
sonrası köprü incelemeleri gibi durumlar
bu taşımada bize ek mesai harcatan konular oldu. Ancak tecrübeli personelimizin
sıkı iş takibi, çevre ve iş güvenliği açısından tüm tedbirlerin alınması ve K M’nin
tam desteği bu pro edeki en büyük yardımcılarımızdı. Tüm personelimiz koruyucu
donanımları ile birlikte iş güvenliği ve
çevre kurallarına azami özen gösterildiği
bu pro eleri başarıyla tamamladık. Başta bu
pro elerde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına ve K M’ye tekrar teşekkür ederim. Youtube znakliyatTV kanalımızdan
hem bu pro eleri hem de yaptığımız diğer
pro elerin videolarını izleyebilirsiniz.

DEPOLAMA KAPASİTESİNİ
ART RA AK
yılını na ıl ka a ınız
yılı
n y me e ya ırım lanlarınız
neler
2021 yılını beklentilerimizin üzerinde
kapattık diyebiliriz. Hede erimizi tutturduk. 2022 için daha yüksek karlılık hedeflerimizi oluşturduk. Yukarda belirttiğim
ekipman yatırımının yanı sıra Dilovası’nda
bulunan 30 bin metrekare üzerine kurulu
lo istik tesisimizde bulunan depolama ve
konteyner depolama sahalarının kapasitesini artırmak ve ziki koşullarını iyileştirmek için modernizasyon çalışmalarına başladık. Sahalarımızda faaliyetler aksamadan

A

ENERJİ, PROJE & AĞIR YÜK LOJİSTİĞİ

ilerlerken modernizasyon çalışmalarımız
da eş zamanlı olarak devam ediyor. Bu ay
içerisinde çalışmaların büyük bölümünü
tamamlayarak yüksek kapasiteyle hizmet
vermeye devam edeceğiz. Hadımköy’de
bulunan 60 bin metrekarelik gümrüklü
ve gümrüksüz lo istik tesisimizde de
kapalı alan kapasitemizi artırmak için
harekete geçmiş bulunmaktayız. Ayrıca
İzmir Aliağa’da da 10 bin metrekarelik
depolama tesisimiz bulunmaktadır.
ner
r e e a ır y k l
nde
karşılaş ı ınız emel r nlar neler
aman zaman birlikte çalıştığımız,
zaman zaman da rekabette karşı karşıya
geldiğimiz rmalardan oluşan ağır nakliye sektöründe son 10 senede gerçekten
gurur verici yatırımlar yapıldı. Eskiden
sadece yurt dışı belgesel kanallarında
izlediğimiz taşımaların çoğu artık ülkemizde kiralık ekipman kullanmadan
yapılabilmekte. Hatta komşu ve denizaşırı ülkelere bu anlamda lo istik teknolo isi
ihraç edilmektedir. Bunda dünyadaki
teknolo inin gelişmesi, artan işçilik ücretlerinden doğan isçilik ihracatının minimize edilmesi çok büyük rol oynuyor. Artık
endüstriyel imalatçılar, mümkün olduğu
kadar yekpare parçalar üretmek ve varış
yerinde minimum monta ihtiyacı ile teklif veriyorlar. Bu da, bizim taşıyacağımız

A A
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ey a Şen Karaman
nakliyat ın sektör e
rakiplerin en ayrışan yanlarını şöyle a ıkla ı
Taşımalarımı a sınır tanıma an kara eni
a a
emir yolu e ne ir taşımacılı ını kom ine olarak
t m nya a gerek ö mal gerek acentaler asıtası
ile kapı an kapıya teslimatını ö enle e sorunsu ca
tamamlamamı ın i er rmalar an ayıran en y k
arkı ol u una inanıyoru . Kısa a eli ka an lar yerine
u un a eli g enilir te arik i olma gayemi e m şteri

parçaların gittikçe büyümesi ve ağırlaşması anlamına geliyor.
lçü sınırları aşan taşımalarda ilk
önümüze çıkan engelleri köprü, viyadük
ve dar geçitler olarak sıralayabiliriz. Bu
sorunları aşabilmek ve satış değeri yüksek
olan malzemeleri teslim adresine ulaştırmak için ilk prensibimiz her pro enin başında uzman ekip ve ekipmanımız ile tüm
alternatif yolları analiz ederek en uygun
rotayı yakalamak oluyor. Taşıma esnasında rotamızı takip ederek ilerliyoruz, fakat
kimi köy ve dağ yollarını aşmak için alternatif ekipman ve veya bypass çözümleri
kullanarak varış yerine ulaşıyoruz. Alternatif yollar bulmak, inşaat şirketleri ile
koordineli olarak yeni yollar inşa etmek,
köprüleri güçlendirmek veya modi kasyonlar yapmak, bizim için salt nakliye
dışında; maliyet, işçilik ve sorumluluğun
artması anlamına geliyor.
lçüleri ve ağırlıkları giderek artan
müşteri taleplerine karşılık, nakliye ekipmanı üretici rmaların teknolo ik gelişmeleri kısmen tatmin edici olsa da, maalesef
ülkemizin liman ve karayolları altyapısı
ihtiyacı karşılayacak paralellikte gelişemiyor. Diğer yandan yetişmiş kali ye idari
eleman ve sürücü eksikliği, sektörün en
önemli sorunlarının başında geliyor.

E A K A A

ma remiyetine olan saygımı rakiplerimi i in olumsu
eleştirileri terci etmememi partnerlerimi le r st e
amanın a ilgi paylaşmamı e cinsiyetten a ımsı
iş insanlarını yetiştiriyor e ka an ırıyor olmak i i
öne ıkarıyor. D n en ug ne s rekli y yerek
ilerlememi in sırrı kurucusu Sn.
seyin
n rmanın
Yönetim Kurulu Başkanlı ını s r rerek t m eki e u
ener isini ermesi e alışan eki in pro esyonel olarak ir
t n alin e alışması ol u unu söyleye iliri .
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Proje lojistiğinde bir dünya markası:

LOGiSTiCS PLUS
LOGISTICS

ABD merkezli Logistics Plus,
4 kıtada 26 yıldır ’dan
’ye proje lojistiği hizmetleri
sunuyor. Türkiye’de 12 yılda,
2 hidroelektrik, 3 termik, 20
rüzgar ve 12 jeotermal enerji
santralinin operasyonlarını
tamamladıklarını belirten
ogistics lus Türkiye lke
Müdürü Bahadır Erdil,
yer aldıkları projelere en
başından, yani planlama ve
üretim tasarım aşamalarından
dahil olduklarını ve bunun
optimum lojistik planlama
için kendilerine avantaj
sağladığını ifade etti.
1996 yılında ABD’de inşaat ve
ener i pro elerine lo istik hizmeti
sağlamak için kurulan ogistics
lus, bugün dünya çapında 27
ülkede yaklaşık 642 çalışanıyla hizmet
sunuyor. 2009 yılında Türkiye pazarına giriş yapan şirketin, İstanbul’daki
merkez o si dışında İzmir ve Mersin’de
şubeleri bulunuyor. aaliyetlerinin
odağına pro e lo istiğini koyan ogistics
lus, bu alanda anahtar teslim çözümler
sunuyor. ogistics lus Türkiye lke
Müdürü Bahadır Erdil, ener i, pro e ve
ağır yük lo istiğinin iş hacimlerinin yüzde 95’ini oluşturduğunu söyledi. ro e
lo istiğinde, lo istik bilgisinin yanı sıra,

1
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mühendislik ve sosyal iletişim becerisinin
de çok önemli olduğunu vurgulayan Erdil, bu nedenle en büyük yatırımı insana
yaptıklarının altını çizdi. 2009’dan bugüne kadar Türkiye’de, özellikle de ener i
alanında önemli pro elerin lo istik çözüm
ortağı olduklarını belirten Erdil, son olarak 6 bin 152 freight ton büyüklüğündeki
3 ünitenin sevkiyatını gerçekleştirdiklerini aktardı. Bahadır Erdil, ener i ve pro e
lo istiği alanında sundukları hizmetler ve
büyüme gra klerine ilişkin sorduğumuz
soruları yanıtladı.
Bahadır
Erdil

l ın nd
zme ler
akkında l
er r m n z
ro ect Management ve ro ect ogistics olarak iki alanda hizmet veriyoruz.
ro ect Management, anahtar teslim ener i
santral yatırımları için sağladığımız, proenin tamamını yönettiğimiz servisimiz.
Bu servisimizle müşterilerimizin sahada
ve o ste dedike personelleri oluyor, tüm
sureci A’dan ’ye birlikte yönetiyoruz. Bir
anlamda yatırımcı rmanın lo istik departmanı gibi hareket ediyoruz. Elbette bu
serviste sadece nakliye değil teknik konularda da müşterilerimize destek veriyoruz.
rünlerin nasıl paketlenmesi gerektiğinden
yükleme planına, lashing noktalarının nereye konumlanması gerektiğinden varsa
ayak besik saddle craddle dizaynlarının
nasıl yapılması gerektiğine kadar birçok
alanda çözüm sunuyoruz. Yani kısaca,
pro eye üretim dizayn aşamasında dahil
oluyoruz, sevkiyat zamanında değil.

EN ÜYÜK YAT R M İNSANA
era y n re ler n na ıl
y ne y r n z
an alanlara
ya ırım ya ıy r n z
4 kıtada 26 yıldır pro e lo istiği hizmeti
sunan bir rmayız. Tüm pro e ekiplerimiz
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Teksas’daki (Houston) lobal ro eler
Müdürlüğü’ne bağlı. Neredeyse tüm
ülke o slerimizde mühendis ve gemi
brokeri istihdam ediyoruz. Mümkün olduğunca tüm hizmetleri in-house olarak
müşterilerimize sunuyoruz.
ro e lo istiğinin ana unsuru insandır.
Bu nedenle her zaman en büyük yatırımımızı yeni ülke o slerine ve ekibimize
yapıyoruz. Dilediğiniz ekipmana, gemiye, vince, depoya sahip olun, ener i ve
inşaat yatırımlarında bu süreçleri yönetebilecek teknik yeterliliği olan bir ekibiniz
olmadığı sürece başarılı olmanız imkansızdır. Bu elbette tüm meslek grupları
için geçerli olabilir, ancak pro e lo istiğinde, pro enin tasarım aşamasından monta
aşamasına kadar planlamanız, kontrol
ve takip etmeniz gereken yüzlerce konu
var. Bu denli zor bir süreci sadece lo istik
bilginiz ile yönetemezsiniz. Mühendislik
ve sosyal iletişim becerileriniz de önemlidir.

İZMET VERİLEN ÜLKE SAY S
’A Ç KAR LA AK
zme
r y n zde an
ek rler yer alıy r
rk ye den
an
lkelere laşıy r n z
A ılmayı d ş nd
n z yen lkeler
ar mı
Hizmet verdiğimiz alanları, sektörlerle kısıtlamanın imkanı yok. Hemen
hemen bütün sektörlere ve ürün gruplarına dokunuyoruz diyebilirim. 2009’dan
bugüne kadar Türkiye’de 28 hidroelektrik, 3 termik, 20 rüzgar ve 12 eotermal
ener i santralinin operasyonlarını tamamladık.
Bölge odaklı değil müşteri odaklıyız.
Müşterimizin yatırım veya sevkiyat yapacağı tüm ülkelere servis sunabiliyoruz.
Müşterilerimiz için yurt dışı operasyonlarında tek engelimiz İran. ABD merkezli
bir şirket olduğumuz için İran pro elerinde yer alamıyoruz.
Yakın zamanda Mısır, Vietnam, Ma-

GE

E E
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lezya ve Brezilya o slerimizi devreye
alarak global ülke o si sayımızı 27’ye
çıkardık. Yıl sonuna doğru iki ülke o simizi daha devreye almayı planlıyoruz
ama strate ik olarak hangi ülkeler olduğunu buradan anons etmemem daha
doğru olur.

attık. 6 bin 152 freight ton büyüklüğündeki
3 ünitenin sevkiyatını gerçekleştirdik.
Türkiye’de döviz cinsinden işlem yaptığımız için T bazında sektör sürekli büyüyor görünüyor, ancak biz kar odaklı bir
şirket olarak ciroların önemli olmadığını
düşünüyoruz.

n re e er ekleş rd n z
r elerden rka rnek er r
m n z B alanda na ıl r y me
yakaladınız
Son dönemde, ABD’de yeni kurulan
bir kağıt fabrikasının tüm komponentlerinin karayolu ve denizyolu ile taşınması,
depolanması, gümrüklenmesi ve monta ını yönettik. Madagaskar’da kurulan
yeni terminal için kepçe, vinç ve liman
ekipmanlarının taşınması ve monta ını
gerçekleştirdik.
ubail’de kurulan sülfür tesisinin
denizyolu ile taşınması, depolanması,
gümrüklenmesi tamamladık.
ubat ayı içerisinde Türkiye o si
olarak rekor pro elerden birine daha imza

DO RU TEDARİKÇİ ULMAK
ÇOK ÖNEMLİ’

E A A A A

E

Lo istik sektör n e gen alışanlara önemli mesa lar
eren Logistics lus T rkiye lke M
r Ba a ır Er il
şunları söyle i Lo istik öl mlerin en me un olan
arka aşlarımı
ı lı ir şekil e y ksek gelir se iyesine
ulaşmaya alışıyor. Bu ne enle ok ı lı yer e şirket
e iştiriyorlar. Bu e işiklikleri yaparken e o unlukla
yanlış kararlar eriyorlar. ellikle pro e lo isti i ipsi
ir kuyu kimsenin ira te arik i ira m şteri konta ı
yakala ıktan sonra en artık ol um u işi iliyorum
iyerek ı lıca girip aşarıyla yapa ilece i ir iş e il.
ok inamik e s rekli ö renmeyi gerektiren ir alan

E

AK

ner
r e e a ır y k l
nde
karşılaşılan en emel r nlar neler
Karşılaştığımız en temel sorun, yatırımcıların tedarikçi seçimi ve analizi.
Türkiye’de ener i, pro e ve ağır yük lo istiğinde çok kıymetli ve deneyimli şirketler
var. Kendimizi bu rmaların arasında
görüyoruz ve onlarla rekabet etmekten
büyük keyif alıyoruz. Yatırımcılara , özel
pro eleri için seçimlerini bu rmalar içerisinden yapmalarını öneriyoruz. Aksi
takdirde gecikme cezaları, hasarlar, kontrol
edilemeyen bütçeler gibi çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar.

A

AŞ

u manlık i in e il eş elki yirmi sene gerekiyor. er
lkenin limanın şe rin reg lasyonları arklı er pro enin
koşulları şartları öl leri tona ları co ra yası arklı.
Kopyala Yapıştır yöntemi ile ki genel kargo a ö ellikle
e general reig t or ar ing kısmın a işe yara ı ı
ş n l yor yapılacak ir iş maalese i e il. Biliyorum
me cut ekonomik koşullar gen leri ok yoruyor e
yor
ama emin olsunlar iyi ir pro e lo isti i u manı ol u unu
aman e il T rkiye e t m nya a ka ul gören altın ir
ile i e sa ip olacaksını e el ette eneyimini le irlikte
gelirini e o ru orantılı artacaktır.
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için taşınamayacak yük

GIDILE EYE E

O R Y YO

roje lojistiğinde markalaşan Marshall Global ojistik, zakdoğu’dan merika’ya, frika’dan
rta sya’ya kadar birçok bölgede başarılı projelere imza atıyor. irket olarak kuruldukları
günden beri coğrafi ya da fiziki engel teşkil eden işlere yoğunlaştıklarını vurgulayan
Marshall Global ojistik roje Direktörü em Kürşat şan, bugün sayısız coğrafyada
gerçekleştirdikleri operasyonlarla proje lojistiğinde kno ho ihraç ettiklerini söyledi.

arshall Global
k ny
nlaş ı ı
alanlar ve lojistik altya ı ı akkında l
verir misiniz?
Marshall lobal o istik A. ., 2016
yılında özellikle pro e taşımacılığı
konusunda bilgi ve deneyim sahibi
bir ekip tarafından sektörde yeni bir
hizmet anlayışı ile farklılık yaratmak
amacıyla kuruldu. Yurt içi ve yurt
dışında bir çok farklı sektörden gelen
talepleri karşılamak ve aynı zamanda
butik ve kişiye özel hizmetler sunmaktayız. İlk günden bu yana bizim için
her pro e, her müşteri yeni bir heyecan.
Bu bağlamda genç ve dinamik bir
ekip ve yönetim kadrosu ile özellikle
yakın takip ve mühendislik becerisi
gerektiren süreçlerde fark yaratıyoruz.
İstanbul, Bursa, İzmir, Mersin ve İskenderun şubelerimizdeki toplam 55
kişilik ekibimiz ile yolumuza devam
ediyoruz.
Ener i, pro e ve ağır yük lo istiğinin
yanı sıra denizyolu freight for arding
hizmeti başta olmak üzere, karayolu
ve havayolu for arding alanlarında
hizmet veriyoruz. Bu yıl özellikle Denizyolu or arding alanında çok ciddi
bir gelişim ve büyümeye imza attık.
2021 yılında özellikle gıda ve M
ile ve demir çelik lo istiği alanlarına

M
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Cem Kürşat Aşan
yoğunlaştığımız söylenebilir. aten
Marshall olarak kurulduğumuz günden itibaren bazı sektörlere yoğunlaşmamız gerektiğini ve strate imizin de
bu yönde oluşacak müşteri talepleri ile
paralel olacağını öngörmüştük.

ALTERNATİ ÇÖZÜMLER
ÜRETİYORUZ’
ner
r e e a ır y k
l
nde ekn l k al ya ınız e
hizmetleriniz neler?
Marshall lobal o istik A. ., kurulduğu günden itibaren herhangi bir
coğra ya da ziki engel teşkil eden

işlere yoğunlaşmaktadır. Başlıca uzmanlık alanımız, birden fazla taşıma
modeli içeren karmaşık süreçlere
çözüm odaklı yaklaşıp, hızlı ve ekonomik bir şekilde sonuçlandırmaktır.
Bu bağlamda farklı özel ekipmanlar,
taşıma araçları ve mühendislik hizmetlerini teknolo ik bir altyapı ile
birleştirerek alternatif çözümler üretiyoruz.
Standart kara, hava, deniz ve
demiryolu taşımacılığının yanında,
ağır ve gabari dışı yüklerin kombine
bir şekilde elleçlenmesi konusunda
mühendislik ve lo istik danışmanlık
hizmetleri vermekteyiz. ro elerin
gerçekleştiği sahalarda, yükleme ve
tahliyelerin yapıldığı liman ve depolarda mevcut operasyonlarımıza
nezaret ederek operasyonel süreçleri
kontrol altında tutuyoruz.

İRONUN YÜZDE ’Sİ
PRO EDEN GELİYOR
ner
r e e a ır y k l
r n zda na ıl r aya a
an
ek rlere zme
n y r n z
ro e lo istiği, cirosal olarak
toplam iş hacmimizin yüzde 50’sini
oluşturmaktadır. Bunun dışında
standart hava, kara, deniz ve demiryolu for arding hizmetleri ile
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depolama, dağıtım ve gümrükleme
süreçlerinde müşterilerimiz ile iş
birliği sağlamaktayız.
Yurt içi ve yurt dışında başta ener i
(petrol, doğalgaz ve yenilenebilir eneri), inşaat, otomotiv ve makina olmak
üzere birçok farklı sektörde genellikle
global ölçekli rmalar ile çalışmaktayız. Bu sebep ile müşterilerimizin
büyük bir çoğunluğu yurt dışında bulunmaktadır. Bu vesile ile ülkemizin de
gelişmesine katkıda bulunarak aslında
bir kno ho ihraç ediyoruz.
e eran l en zde yer alan e
n rd rd n z r eler
akkında l
er r m n z
eçtiğimiz yıl, başta rak olmak
üzere, Türkmenistan, İran, as, Birleşik
Arap Emirlikleri, Singapur ve Mısır’da
çok çeşitli alanlarda farklı pro elere
imza attık. zellikle komple bir endüstriyel tesisin, elektrik santralinin
ve petrol ra nerilerinin kurulum ve
geliştirme yenileme süreçlerinde aktif
olarak rol aldık.
2021 yılında, bir pro e kapsamında
6 adet gemi kiralama operasyonu ile

ENERJİ, PROJE & AĞIR YÜK LOJİSTİĞİ

“ ali hazırda zakdoğu’dan rtadoğu ülkelerine
multimodal taşımacılığını kullanarak elektrik santrali
yenileştirme ve geliştirme projelerini sürdürüyoruz. yrıca
in ve Kore’den ingapur’a enerji alanında dünya devi
olan bir firmanın proje çözüm ortağı olarak rol alıyoruz.”
Marmara Bölgesi’nden Amerika Birleşik Devletleri’ne endüstriyel alanda
hizmet veren bir fabrikanın kapasite
artışına bağlı olarak gerçekleştirdiği bir
yatırım sonucu 45.000,00 BM hacminde gabari dışı malzemelerin sevkiyatını
başarılı bir şekilde tamamladık.
Hali hazırda Uzakdoğu’dan rtadoğu ülkelerine multimodal taşımacılığını kullanarak elektrik santrali
yenileştirme ve geliştirme pro elerini
sürdürüyoruz. Ayrıca in ve Kore’den
Singapur’a ener i alanında dünya devi
olan bir rmanın pro e çözüm ortağı
olarak rol alıyoruz. ro elerde hem
nehir yolu ile barge operasyonunu

hem liman ve vinç organizasyonunu
hem de denizyolu ve tahliye organizasyonunu kendi ekiplerimiz ile gerçekleştirdik. Bu pro elerde hem taşıdığımız yüklerin boyutları ve ağırlığı
bakımından hem de taşıma yapılan
coğrafyalar bakımından 2021 yılında
gerçekleştirilen başlıca pro elerin arasında değerlendirebiliriz.

A RİKA UZAKDO U VE
AMERİKA’DA YAT R M
YAPA AK
yılını na ıl ka a ınız
yılı n y me e ya ırım
lanlarınız neler
2021 yılını hede ediğimiz rakamların yüzde 20 fazlasını gerçekleştirerek kapattık. Bu motivasyon ile 2022
yılına da güzel bir başlangıç yaptık.
Mevcut durumda yurt içinde bulunan
5 o s sayımızı, Ankara bölgesine yeni
o s açarak artırmayı planlıyoruz. Yurt
dışında ise Kuzey Afrika, Uzakdoğu
ve Amerika’da yeni yatırımlar yaparak büyümeyi hede iyoruz.
üncel politik sorunlar sonrası
oluşacak ekonomik genişleme ile yeni
altyapı pro elerinin hızlanacağını,
buna bağlı olarak hem taşıma taleplerinin hem de tüketimin artış eğilimi
göstereceğini umut ediyoruz. Malumunuz ülke olarak krizlere alışkın
olduğumuz için kriz dönemlerinde
cesaretli ve akılcı adımlar atılırsa,
uzun vadeli olumlu sonuçlar alınacağını düşünüyoruz.
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İtalya’da
ağır yükler

PLOSE
ATE’YE
EMANET
talya bölgesinde faaliyet gösteren lose te, proje taşıması yapan nakliye
firmalarına talya ve bölge ülkelerde özel izin ve eskort araç temininde hizmet sunuyor.
60 ays grup şirketlerinden lose
Ate, faaliyetlerini yoğunlaştırdığı İtalya bölgesinde, gabari
dışı nakliyeleri organize etme ve
destekleme konusunda güçlü bir tecrübeye ve deneyimli bir ekibe sahip. irket,
güvenilirlik ve profesyonelliğin yanı sıra
her durumda proaktif ve problem çözme
yaklaşımıyla tüm Avrupa’daki müşterilerinden tam not alıyor.
İtalya’da tüm yol ve altyapı ağından
sorumlu 8 binden fazla kamu ve özel
makam bulunduğunu hatırlatan 360 S
Turkey lke Müdürü Murat Sezerer,
abari dışı yükü ve güzergahı kapsamlı
bir şekilde inceledikten sonra, ekibimiz
müşterimizin adına yetkililerle iletişime
geçerek gerekli olabilecek belirli izinler
için başvuruda bulunmaktadır - tekli, çoklu veya kalıcı. 600 bin kg’ın üzerine kadar
tüm gabari dışı kargolar için her adımda
gerekli belgeleri topluyor, ele alıyor ve
en uygun rotayı tavsiye ediyoruz. Ayrıca
demiryolu ağlarını ve hemzemin geçitleri
yöneten şirketlerle bağlantı kurmaya özen
gösteriyoruz dedi. Sezerer, aşağıda yer
alan izinleri almak için görevlerini özveri,
bilgi birikimi ve birinci sınıf kaliteli hizmet
ile yerine getirdiklerini aktardı
» Yol çalışmalarının yanı sıra sabit
veya hareketli engelleri kaldırma

3
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» İzin verilen toplu taşımanın uygun
olmaması durumunda alternatif yolların
kullanımı
» esmi sürüş yasaklarında izin temini
» Aksi yönde sürüş izni
» Yolun tra ğe kapanması
» Yükleme boşaltma işlemleri için
özel veya kamu alanlarının kullanımı
» Yetkililer tarafından bağlanan araçların serbest bırakılması

ESKORT ARAÇ İZMETİ
lose Ate, İtalya bölgesi için ihtiyaç
duyulan her türlü eskort aracı sunabiliyor.
Teknik Eskortlar: 18 Temmuz 1997
tarihli Bakanlar Kararnamesi ve müteakip

Murat Sezerer

değişikliklere uygun olarak yeni Karayolu
Tra k Kanunu’nun 12 madde ve 3. paragrafında belirtildiği şekilde;
olis Eskortları: Yeni Karayolu Tra k
Kanunu uyarınca gerekli olduğu zamanlarda tra k polisi personeli ve yetkili araçlar
tarafından,
eknik Yardım: Altyapıyı yöneten bir
kuruluş ve veya otoritenin, gerekli gördüğünde personeli ve araçları tarafından
eskort tedarik edilmesi.

DO RULAMALAR VE
UYGUNLUK KONTROLLERİ
Murat Sezerer, düzenleyici yönergelere
ve talimatlara tam uyum sağlayarak ve
gerekli durumlarda deneyim sahibi ekipleriyle sundukları diğer hizmetleri ise şöyle
sıraladı Döner kavşaklar, kavşaklar ve
kritik geçişler dahil olmak üzere, rota spesikasyonu ve koşulları hakkında en uygun
teknik kontrolleri ve zibilite çalışmalarını
üstleniyoruz. Köprülerin ve altyapının
statik analizini, geçişe dahil olan yollardan
sorumlu kurum ve makamların kural ve
gereksinimlerine uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Uygulanabilirliği değerlendirmek
için rotayı ve veya belirli altyapıları inceleyerek güzergah boyunca tüm hareketli ve
sabit engellerin kaldırılmasını veya bunlardan kaçınılmasını sağlıyoruz.
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4 kıtada 1000’den fazla projeyi başarıyla tamamlayan Metal Yapı, yalın
ve çevik lojistik yönetimiyle depolama, bekleme, taşıma gibi birçok alanda
israfı bertaraf ederken, hizmet alımlarında inovatif ve çevreci
şirketlerle yol alıyor. “ roje lojistiğinde imkansız diye bir
şey yoktur” diyen Metal Yapı ojistik Direktörü
ynur Tanaydın, lojistik partnerlerin
dinamik ve çözüm odaklı olmasının
imkansızı mümkün hale
getirdiğini
söyledi.

lojistiği inovatif ve
çevreci ortaklarla
pantone 3005C

3 ülkede 16 şirket ve 7 şubeden oluşan Metal Yapı Holding, İstanbul’da
iki ve Kiev’de bir olmak üzere, toplam 3 fabrika işletiyor. 300.000 m2
yıl cephe ve 20 bin ton çelik kapasitesiyle
uluslararası bir sektör lideri olan şirket, 15
ülkeden 100’ü mühendis ve mimar olmak üzere 800’ü aşkın çalışanıyla faaliyet
gösteriyor. 4 kıtada 1000’den fazla pro eyi
başarıyla tamamlayan Metal Yapı, bugün
birçok ülkede 16 pro eyi aynı anda devam
ettiriyor. Son iki yıl içinde başlattığı dönüşümle lo istik süreçlerini yalın ve çevik
bir yapıya kavuşturan şirket, yeşil lo istik
uygulamalarına önem veriyor ve taşımalarda intermodal, demiryolu ve denizyolu
modlarını kullanıyor. Metal Yapı o istik
Direktörü Aynur Tanaydın, lo istikte başarıyı nasıl yakaladıklarını, hizmet alımlarını nasıl gerçekleştirdiklerini ve geleceğe
ilişkin öngörülerini anlattı.

1
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yürütüyor
e al a ı akkında l
ererek
y r
nde e dışında mza a ı ınız
aşarılı r elerden z eder
m nz
Metal Yapı, yüksek kaliteli cam
cepheler, çatı pencereleri, ha f çelik
yapılar ve mimari paslanmaz çelik işleri tasarlayan, üreten ve kuran uzman
bir uluslararası cephe şirketidir. Metal
Yapı, bu pro eleri sistem tasarımı, imalat
çizimleri, mühendislik hesapları, test,
imalat ve monta dahil tüm süreçleri ile
kendi kendine entegre bir şekilde üstlenmektedir. Bu süreçler, her aşamada
çevrimiçi izleme ve yönetimi kolaylaştıran özel tasarlanmış E yazılımı ile
yönetilmektedir. Metal Yapı’nın sistem

Ayn r anaydın
tasarım tecrübesi, vizyoner kurucumuzun 1960’ların sonlarında Türkiye’de iş
kurmasıyla 50 yıla yayılıyor.
2017 yılından itibaren Ar- e merkezi olarak faaliyet gösteren şirketimiz,
inovasyona odaklanarak, Ar- e altyapısına yatırım yaparak tasarımdan üretim ve uygulama aşamasına kadar olan
süreçte maksimum verimlilikle katma
değeri yüksek ürünler üretmektedir.
stlenilen pro eler için geliştirilen tüm
sistemler Metal Yapı’ya aittir ve uluslararası kuruluşlarca belgelendirilmiştir.
Ulusal ve uluslararası arenada seçkin kadrosuyla tanınan ve tercih edilen
Metal Yapı, yurtiçinde ve yurt dışında
presti li birçok pro ede yer almıştır. Aynı
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anda 10-15 ülkede pro e yaptığımız için
sürekli mevzuat güncellemesi yapıyoruz ve değişen güzergahları yakından
takip ediyoruz. ok ülkede ve çok fazla
coğrafyada olmamız, hareket alanımızı
da genişletiyor. andeminin olumsuz
etkilerine rağmen sektörde daralma olduğu halde yeni pro eler almaya devam
ettik, üretimimizi ve ihracatımızı kesintisiz sürdürdük. Bugün Belçika, ransa,
İngiltere, İrlanda, Amerika, ildişi,
Azerbaycan, üksemburg, Almanya ve
birçok ülkede aynı anda 16 pro emiz
devam etmektedir.

ÇEVRE DOSTU TA MA
MODLAR N KULLAN YOR
e al ya ı larak l
k re ler n
na ıl y ne y r n z
irmamız, iş süreçlerini sürekli
olarak dönüştürmeyi ve genişletmeyi
hede emekte ve di ital dönüşüme dinamik ekiplerimizle hızlı bir şekilde ayak
uydurmaktadır. Dış ticaret ve lo istik
faaliyetlerini tek çatı altında yöneten bir
kabiliyete ve ekibe sahibiz. SA sistemi,
gümrük entegrasyon sistemi ve di ital
yönetim sistemi ile dış ticaret ve lo istik
süreçlerini kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Bu bize, maliyet tasarrufu,
zaman tasarrufu, operasyonel mükemmellik, verimlilik artışı ve veri güvenliği
sağladı. Bu sistemlerle ithalat, ihracat ve
lo istik faaliyetlerimiz tüm pro e grupları tarafından online izlenmektedir.
ro eler için üretilen malzemelerin paketlenmesinden pro e sahasına teslimine
kadar olan süreç barkod okutularak
sistem üstünden izlenebilir ve raporlanabilir.
loballeşen dünyada işletmelerin
rekabet avanta ı yakalayabilmesi için
maliyetlerini düşürmesi ve yat avanta ı
yakalayabilmesi gerekmektedir. ro e
toplam maliyetleri içerisindeki lo istik
maliyetlerinin payı ise günümüzde
gitgide artmaktadır. Bundan dolayı
lo istik faaliyetlerinin ayrıntılı birer
maliyet kalemi olarak izlenmesi gerekmektedir. o istik maliyetlerinde yaşanabilecek en ufak bir iyileşme bile pro e
karını önemli oranlarda artırabilmektedir. Verimli performans ve zamanında
teslimatın lo istik maliyetlerini azaltmak
kadar hayati önem taşıdığını unutmamak gerekir. Yani, lo istik maliyetleri
azaltmak uğruna verimlilik ve zamanında teslimattan vazgeçemezsiniz.
Dolayısıyla maliyet yönetimi yaparken
hem maliyeti hem de performansı göz
önünde bulundurmalı ve bunları birbiriyle dengelemelisiniz. o istikte kilit
olay, doğru zamanda doğru malzemeyi
sorunsuz bir şekilde yerine ulaştırmaktır. Taşıma araçlarının doğru seçilmesi,

ENERJİ, PROJE & AĞIR YÜK LOJİSTİĞİ

maksimum verimlilikle yüklenmesi ve
zamanında teslim edilmesi çok önemlidir. Bununla ilgili kendi bünyemizde
geliştirdiğimiz araç yerleşim programı
yazılımımız var. Bu programla, online
sistem havuzunda sevke hazır bekleyen
paketler doğru araç tipi seçilerek ve paket yerleşim optimizasyonu yapılarak
doğru zamanda maksimum verimlilikle
yüklenmektedir. Her yükleme verimlilik
raporları ile takip edilip sürekli iyileştirilmektedir.
Ayrıca; Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın
öngördüğü dönüşüm ve direkti ere tüm
süreçlerimizde uyum için alt yapımızı
hazırladık ve belgelendirme için çalışmalarımıza hız verdik. Yeşil lo istiğe katkı
oranı yüksek olan ve çevre dostu alternati er arasında ön planda olan intermodal,
demiryolu ve denizyolu taşıma modlarını kullanıyoruz. Hede miz bu süreçlerde
karbon salınımını minimum seviyelere
indirmek ve sıfırlamak. irmalarımızın
bu süreçte gösterecekleri performans,
rakiplerinin önüne geçmeleri için bir
fırsat doğurabilir. Daha çevreci bir taşıma
sistemi geliştirmek amacıyla çalıştığımız
lo istik şirketleri konuya hassasiyetle
yaklaşmakta ve dünyadaki uygulamaları
yakından takip etmektedir.
k ş rke ler nden an
zme ler alıy r n z B
alana l şk n
en z na ıl
el rl y r n z
Taşıma hizmeti dışında dış kaynak
kullanmıyoruz. stlenmiş olduğumuz her pro enin ürün tipine ve ülke

“Dünyada
yaşanan belirsizlikler
yaptığınız planları bir günde
alt üst edebiliyor. Kurallar veya
ekonomik dengeler değişiyor. Mevcut
koşullar değiştiğinde, alternatifiniz ne
kadar fazlaysa avantajınız da o kadar
fazla oluyor. Firmalarımızın dinamik
sistemler kurarak, dijital dünyaya
hızlı bir şekilde adım atmasını
öneriyoruz.”
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şartlarına uygun lo istik bütçesini, pro e
başlamadan önce hizmet sağlayıcı rmalarımızdan aldığımız verilerle hazırlıyoruz.
Taşımaların başlaması ile birlikte güncel
olarak bütçe revizyonları yapıp sapmaları
takip ediyoruz. Alınması gereken tedbirleri geç kalmadan alıyoruz. alıştığımız
lo istik şirketlerine kamyoncu gözüyle
bakmıyoruz. ro enin başından sonuna
kadar çözüm ortağımız olmalarını olumlu
olumsuz yaşanan süreçleri bizimle birlikte
hissetmelerini ve doğru aksiyon almamız
için destek olmalarını bekliyoruz. Bu frekansı yakaladığımız rmalarla uzun yıllar
uzun soluklu çalışmalar yapıyoruz.

ÇEVİK VE YAL N LO İSTİK
YÖNETİMİNE GEÇTİ
r el
n n r kler e k ralları
neler
e al ya ı larak zme
alırken nelere d kka ed y r n z
ro e lo istiğinde süre ve maliyet ön
plandadır. Bugüne kadar yaşadığımız
tecrübelere dayanarak söylüyorum, pro e
lo istiğinde imkansız diye bir şey yoktur.
o istik partnerlerinizin dinamik ve çözüm odaklı olması imkansızı mümkün
hale getirmektedir. Bunu sağlayabilmek
için pro e başlamadan önce güzerg hların
ve taşıma modlarının taşınacak yük
için uygun olup olmadığına dair lo istik
sağlayıcılarımızla çok derin araştırmalar
yapıyoruz. Her pro e için bir taşıma metodolo isi hazırlıyoruz. luşabilecek olası
olumsuz şartlara göre alternatif planlarla
ilerliyoruz.
Amacımız ve hede miz geleneksel
lo istik yöntemlerinden sıyrılıp insana
bağlı olmayan kendi kendini yönetebilen
yalın ve çevik lo istik yöntemlerine geçmekti. Son iki yıl içinde bu sistemi tamamen kurduk. Bildiğiniz gibi yalın lo istik,
toplam maliyetlerin minimize edildiği,
her türlü israfın önüne geçildiği, lo istik
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operasyonda her işin bir defa ve doğru
yapılmasını ilke edinen, sürekli gelişme
ve iyileşme odaklı bir yaklaşımdır. Yalın
lo istikte yer alan depolama isra arı,
bekleme isra arı, taşıma isra arı gibi
unsurlar kurduğumuz sistemle bertaraf
edilmektedir.
ro elerimizin taşıma aşamasına
gelmesi minimum 6 ay maksimun 2 sene
sürmektedir. Sözleşme imzası ile birlikte
konsept pro elendirme süreci başlayıp,
kullanılacak sistemin testlerinin yapılması ve müşteri onaylarının alınması
sonrası imalat pro elendirme süreci
ve imalatın başlaması uzun bir süreç.
Sözleşme imzasında hesaplanan lo istik
bütçesi, pro e başladığında özellikle son
iki yıl içinde yaşanan pandemi sürecinde
yüksek oranda değişkenlik göstermektedir.
Hizmet almak üzere seçtiğimiz lo istik rmalarından şu şartları arıyoruz
1. Hızlı aksiyon alabilme yeteneği.
2. Alternatif çözümler üretebilme ve
sunabilme kabiliyeti.
3. Heyecanlı ve dinamik ekip.
4. Karbon ayak izinin azaltılması için
aldıkları önlemler ve uygulamaları.
5. ilolarındaki özmal araçların
tamamının Euro 6 belgeli olması, yeni
nesil düşük emisyon değerlerine sahip,
AD Blue sistemli çevreci araçlar ile faaliyet göstermeleri.
6. ncelikli olarak feribot ve devamında tren taşıma modlarını kullanmaları.
7. İngiltere özelinde, ors sistemine
dahil araçlarının olması.
8. ors Silver belgesi ile çevreye duyarlı, düşük emisyonlu araçlar, personel
ve ekipmanlar ile ondra şehir içi ve
çevresine, çevreye duyarlı taşıma hizmeti sunabilme ayrıcalıklarının bulunması.

LO İSTİK İRKETLERİ Dİ İTAL
YOL ARİTAS ’ OLU TURMAL
k re lerde karşılaş ı ınız
en emel r nlar neler B

A DE

DE D

r nların z m ne y nel k l
k
ş rke ler nden eklen ler n z neler
andemi ile birlikte lo istikte çeşitli
duraksama ve engellerle karşılaştık ve
bu etkenlerin hem operasyonel işleyiş ve
verimlilik hem de maliyetler üzerindeki
negatif etkilerine karşı çözüm yaratmaya
çalıştık. o istik sektöründe her kırılganlık ihracata direkt olarak yansıyor.
Bu süreçte en büyük sorun denizyolu
taşımasında ekipman sıkıntısı, limanların
kapatılması ve bütçe maliyetlerinin normalin dışında artış göstermesi oldu.
Türkiye lo istik sektörünün SYH
içerisindeki payının yaklaşık yüzde 12 olduğu kabul ediliyor. Sektörün ekonomik
büyüklüğünün yarısı doğrudan lo istik
hizmeti sağlayan rmaların faaliyetlerinden, diğer yarısı ise bizim gibi mal ticareti yapan rmaların kendi bünyelerinde
gerçekleştirdiği lo istik faaliyetlerden
kaynaklanıyor. Ekonomiye katkısı bu

A

A A E A

er ekleştir ikleri pro eler en lo isti e ilişkin ikkat ekici
etayları a paylaşan Aynur Tanay ın şunları aktar ı
ro elerimi in epsi i im i in ok ö el e önemli.
an emi s recin e kesintisi lo istik i meti er i imi
ransa İngiltere Bel ika usya İrlan a e i erya
pro elerimi en a setmek istiyorum. aka sayılarının artış
göster i i riskli amanlar a pro e sa aların a alışmalar
ur urulmuştu. Bu s re te rmamı a almış ol u umu
pan emi önlemleri ne eniyle aka sayılarını minimum
se iyeler e tuttuk. Bu te irimi retimimi in e amını
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kadar yüksek olan bu çok paydaşlı sektörün, dış ticaretin gerçekleşmesindeki iskelet
görevi düşünüldüğünde sektörü iyileştiren
veya aksatan faktörlerin ekonomide çarpan
etkisi olacağını görmek zor değil.
Her lo istik rması kendi durumunu
çok iyi analiz ederek, gerçek ihtiyaçlarını
belirlemeli. irmaların genel bir di ital yol
haritası olmalı. eleneksel taşıma yaklaşımının bırakıldığı müşterilere özel hizmetin
çok değer kazanacağı bir döneme girdik.
Bu da, beraberinde taşınan malın ve ülkenin özelliklerine göre lo istikte uzmanlaşmayı getiriyor. İnovatif yaklaşımları takip
etmelerini ve uygulamaya geçirmelerini
tavsiye ediyoruz. o istik maliyet verilerini
elde etmek önemli bir şeydir, ancak ondan
yararlanmak için iyi analiz ve ölçümler
yapmak gerekir. Maliyetlerin ve verimliliğin izlenebileceği sistemler oluşturulmalı.
Maliyetler kontrolden çıktığında bu sistem
sizlere alarm verecektir.

BAŞA

GE

D

sa la ı. Şantiyelerin kapalı ol u u s re e pro elerimi in
retimlerini ger ekleştirip taşıma rmalarımı ın ı lı
aksiyon ala ilme yetene i ile ara larımı ı y kle ik e
alternati taşıma mo larıyla urmaksı ın se kiyatlarını
ger ekleştir ik. Şantiye sa alarının a ılması ile irlikte
ok yakın ir konum a ekleyen mal emeler ı lı ir
şekil e sa alara teslim e il i. an eminin sıkıntılı e
kısıtlı şartlarına ra men o ru yapılan planlama e o ru
se ilen partnerlerle pro elerin sorunsu tamamlanmasını
sa la ık.
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Yeşil enerjide lojistiğe milyar dolarlık ayak izi bırakan TPI Composites’tan

Formula 1 yarışı gibi

TÜRBiN

operasyonu!
Yenilenebilir enerji alanındaki
çözümleriyle karbon
salınımıyla mücadele eden
T omposites, lojistik için
yarattığı iş hacmiyle de göz
dolduruyor. 2021’de 350
milyon D’lik hammadde
sevkiyatıyla 5 milyon D’lik
bir lojistik hacim yarattıklarını,
1.000 kanat ihracatı
gerçekleştirdiklerini belirten
T omposites Türkiye
Tedarik inciri Direktörü Burak
Mücahitoğlu, adeta Formula
1 yarışı gibi 6 metrelik türbin
kanatlarının 3 T ’la nasıl geri
geri taşındığını da anlattı.
PI Composites rüzgar
ener
azarında na ıl r
konuma sahip?
TPI Composites ABD merkezli yenilenebilir enerji, kompozit teknolojileri, elektrikli araçlar, saha hizmeti
ve bakım onarım alanlarında hizmet
veren çok uluslu bir şirkettir. zellikle
rüzgar türbini kanadı üretimi alanında
global ayakizi olan tek bağımsız üretici
olan T ’ın; in, Hindistan, Türkiye,
Meksika ve Amerika’da 11 adet üretim
tesisi, yaklaşık 560 bin metrekare üretim
alanı ve 14 binin üzerinde çalışanı bulunmaktadır.
in hariç bugüne kadar kara
için üretilen kanatların yüzde 32’sini
yani 3’te 1’ini T global üretti. T
Türkiye’nin üretimi ise 10’da 1’dir. Ana
müşterileri pazarın önemli bir kısmına
sahip Vestas, Siemens amesa, Norde
ve Enercon gibi rüzgar türbini üreticileridir. enel anlamda kontratlarımız uzun

T
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vadeli 2-3 yıllık süreleri içermekte, dolayısıyla öngörülebilirliği diğer sektörlere göre avanta lı olmaktadır.
T , yenilenebilir ener i sektöründe
olması nedeniyle dünyaya fosil yakıtların ve karbon salınımının olumsuz
etkilerinin tam tersi bir etkiye sahiptir.
2012-2020 yıllarında üretilen kanatların
ömürleri boyunca yaklaşık 1.2 milyar
ton
2 salınımı azalttığı; bunun da
Amerika’daki yaklaşık 200 milyon evin
elektrik ihtiyacına denk olduğu söylenebilir.
T Türkiye, İzmir’de yerleşik
2 üretim tesisi ile yüzde 70’i ihracat
olmak üzere, yaklaşık 550 milyon dolarlık ciroya sahip; 4 bin 300 çalışanıyla
ihracat ve istihdam anlamında, aynı
zamanda Türkiye’de yenilenebilir eneriye katkı anlamında önemli bir oyuncu.
T Türkiye ciro olarak T
lobal’in
içerisinde yaklaşık yüzde 25-30 gibi bir
paya sahip. 2012 yılında İzmir Sasalı
ve 2016 yılında İzmir Maltepe Serdet
Bölgesi’nde kurulan tesisleriyle, son 10
yılda cirosunu ve çalışan sayısını 10 kat
artırmıştır.
k re ler n na ıl
y ne y r n z
an alanlarda
zme alıy r n z

o istik açıdan hammadde lo istiği
ve kanat lo istiği olarak 2 ayrı alan düşünülebilir. Hammadde lo istiği tedarik
zinciri altında uzman bir ekiple; ağırlıklı Avrupa’dan olmak üzere, AmerikaUzak Doğu ve Asya’dan 1.000 farklı
hammadde tedarikini yönetmekte.
Burada teslim şekillerine göre tedarikçilerin ve T ’ın sorumluluğunda olan
lo istik süreçler bulunmakta. T kendi
alanındaki süreçlerini profesyonel lo istik rmalarıyla, şartnamelere ve sözleşmelere bağlı komisyonlarca belirlenen
ihale yöntemleriyle belirlemekte. Süreç
içerisinde sözleşme dönemi içinde de
alternatif lo istik rmalarıyla deneme
yükleri planlayarak sektördeki gelişimi
ve rekabetçiliği de izlemekte.
Hammadde lo istiğinde- sevkiyatlar anlamında süreç outsource edilmiş
olup; operasyon takibi anlamında ise
T tedarik zinciri altında sektörde
tecrübeli bir ekip bulunmakta.
Kanat lo istiği ise tesis içerisindeki
kanat stok sahalarını da kapsayacak
şekilde, pro e ve ağır yük lo istiğinde
uzman rmalarla uzun vadeli sözleşmelerle, yani yine benzer şekilde ihale
komisyonlarınca; performans K ’ları
takip edilecek şekilde outsource etmiş
durumda. Burada süreci yöneten- yö-
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netici kadrolarında- sektörde ve alanında
yüksek tecrübeye sahip kişiler; outsource
rmanın performansını ve günlük operasyonlarını takip etmekte.

LO İSTİ E YÜZDE İLE
ARAS NDA PAY AYR L YOR
ılda ne kadarlık r e k ya ı
y ne y r n z
an
aşıma
m dlarını k llanıy r n z
aşımalarda aş rd
n z zel
y n emler ar mı
Yaklaşık 350 milyon USD’lik bir
hammadde sevkiyatını yönetmekteyiz.
eçtiğimiz yıla baktığımızda bunun
yaklaşık 5 milyon USD’lik lo istik hacmi
olduğunu söyleyebiliriz. İhracat tarafında ise yaklaşık 1.000 kanat sevkiyatı ile
seneyi kapatmış bulunuyoruz. Bu kanatlar yaklaşık 60-80 metre uzunluğunda
olmaktadır. iro içinde ürünlerin maliyetinin yüksek olması da düşünüldüğünde
lo istik maliyetler cironun yaklaşık yüzde
3-5’i arasında pro eye göre değişmekte.
Kara, deniz ve havayolunun, yanı
sıra tren yolu, deniz kara gibi multimodal sistemler, kısacası destinasyon
ve operasyon gerekliliklerine göre farklı
taşıma metotlarını kullanıyoruz. Taşıma
gereklilikleri, transit süreler ve operasyon sürecini gözeterek üretim programımıza en uygun olacak şekilde hareket
ediyoruz. rün cinsine göre frigo gibi
özel araçlar, pentop, latrack, eefer
gibi farklı ekipmanlar, özel paketleme,
sabitleme ve elleçleme, geniş gövde uçak
vb. gerektiren oldukça hacimli yüklemelerimiz var. Kanat taşımalarında ise e tandable trailer dediğimiz özel dorseler
kullanıyoruz.

ENERJİ, PROJE & AĞIR YÜK LOJİSTİĞİ

taşıyor. Her lo istik rması her konuda
uzman olamayabilir, rmanın uzmanlık
alanları, güçlü olduğu destinasyon ve
yükleme şekilleri mutlaka göz önünde
bulundurulmalı. o istik partnerimizin
yerel ve uluslararası arenada güçlü bir
acente ve iletişim ağına sahip olması ve
kriz yönetim becerisi en çok üzerinde
durduğumuz kriterlerden. Tabii çalışacağımız rmanın operasyon ekibi de çok
önemli; Ekip iş yükünü karşılayacak sayıda ve yeterlilikte mi Acil ve problemli
sevkiyatlarda etkili çözümler üretiyor
mu Verimli ve etkin hizmetler sunmak
için son teknolo ilere sahip mi Ekipteki
elemanların operasyonel kabiliyetlerinin
yanı sıra, müşteri ve tedarikçilerimizle
olan ilişkileri de çok hassas olduğumuz
değerler arasında.
alışacağımız rmanın nansal güvenilirliği ve ödeme gücü de çok kritik
konulardan biri. o istik hizmetler belli
bir maliyet gerektiriyor. zellikle son
yıllarda bu maliyet artışı bir çok rmayı
kötü etkiledi. Bu maliyetleri karşılama
yeterliliğinde olmayan lo istik rmalarıyla yola çıkmanın sonuçları çok ağır olabilir. Tüm bu unsurlar, lo istik sağlayıcının
müşteri hizmetlerine öncelik verip vermediğini belirlemenin anahtarıdır. Tüm

k ar nerler n z an
kr erlere re e y r n z
Lojistik partner seçimi yaparken
maliyet unsurunun yanında servis kalitesi, operasyon kabiliyeti ve çözüm odaklı
yaklaşım gibi bir çok unsur hayati önem

K E DE E

B rak

EC K

k zme lerde yaşadı ınız r nlar e z m
ner ler n zden z ederek
alandak eklen ler n z
ak arır mı ınız
an emi e sa aş gi i glo al öl ekte g n em e olan konular ar.
ellikle e pan emi koşullarını ele al ı ımı a lo istik yaklaşık
sene ir inanılma ir mey an okumanın i in e. Deni yolu
taşımacılı ın a karşılaştı ımı konteyner ekipman pro lemi
gemiler e yer ula ilme orlu u t m taşıma mo ların aki
y ksek na lun artışları sa aş se e i ile nakliye anlamın a askıya
alınan estinasyonlar gi i orluklar ar. Ama en u s re te
rmaların a lo istik anlamın a ken i yeteneklerini keş etti ine

ü ahit

l

G

bunları göz önünde bulundurarak uluslararası alanda güçlü, araç tedarik problemi
bulunmayan, taleplerimize hızlı ve çözüm
odaklı yaklaşımlarla dönüş yapan rmalarla çalışıyoruz.
k re ler n z nde l n
r
era y n ar a anla ır mı ınız
zel bir durum nedeni ile üretimi
tamamlanmış 3 kanadımızın fabrikamıza
geri gelmesi gerekiyordu. akat fabrikadan
çıkan 80 km’lik yolun sadece gidiş olarak
organize edilmesi, kanatların geri gelişini
imkansız hale getirdi. Yolu tekrar dizayn
edecek vaktimiz yoktu, biz de kanatları
fabrikamızın 5 km ilerisinde bulunan
uygun bir alana getirip dönüş yaptırarak,
araçları 5 km geri geri kullanarak fabrikaya getirme kararı aldık. Tabi ki, öncelikle
operasyonu boş araçlarla deneyerek risk
analizini yaptık, gerekli önlemleri aldık.
Ertesi gün 3 adet 68 metrelik kanat yüklü
T ’ı bu şekilde fabrikamıza getirdik. Tüm
bu operasyonu andarma tra k ekiplerimizin desteğini alarak 35 dakika gibi bir sürede tamamladık. Tabii sonra ilk işimiz kanat
çıkış yolumuzu düzenlemek oldu.
k a andanızda neler ar
Tüm dünyada olduğu gibi bizim de
lo istik a andamızın vazgeçilmezi usya-Ukrayna krizinin sektörel sonuçları,
V D19’un getirdikleri ve bunlara istinaden alınabilecek önlemler oldu. alışmalarımızı ülkelerin pandemi ile mücadelede
izledikleri farklı politikalar ve bunların
lo istikteki yansımaları doğrultusunda yürütmeye özen gösteriyoruz. Yaşanan öngörülemez gecikmelerle mücadele edebilmek
ve süreci üretim performansımızı tehlikeye
atmayacak şekilde yönetebilmek için stok
ve forecast çalışmalarını gündemimizde
tutuyoruz. Bunun yanı sıra hammadde
tedariki gibi savaşın doğurabileceği çok
ciddi sonuçlar var. Bunlara hazırlıklı olabilmek için lokalizasyon ve alternatif tedarikçi çalışmaları yürütüyoruz.

E D

inanıyorum. U aktan alışma gi i ir olgu a il ol u epimi in
ayatına u s reci kusursu yönetti imi i görmek eni mutlu
e iyor. T m unların yanın a a a ileriye ön k potansiyel
e ok ci i sorunlar akkın a ne yapa ilece imi e e ka a
yoruyoru ir yan an. K resel iklim e işikli i u konuların
aşın a geliyor. erin e alıştı ımı ir Yeşil Lo istik pro esi
ar e y r tt m operasyonlar a e reye nasıl a a a
i ıraka iliri arayışı i erisin eyi . Bu konu a e letin ilgili
kuruluşlarıyla lo istik sektör n n sık sık ir araya gelip kir
alış erişin e ulunması ay a sa laya ilecek uygulamalar
akkın a ir yol aritası oluşturması gerekti i gör ş n eyim.

www.lojistikhatti.com 37

nnnn

nnnn

DOSYA

nn
nn
nn

Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan

Kadın gücünün artırılmasına

N ÜLÜ EDIYOR

end n z na ıl r y ne
larak r y r n z
Biz 30. yılımızda bir
imzayla başlar her şey
demiştik. Attığımız imzanın her şartta
arkasında olduk; verdiğimiz sözü
tutmak, açık iletişim, katılımcı yönetim
bizim benim önemli değerlerimiz.
Sektörün içinde büyümüş, rol modeli
olan patronundan babasından çok
şey öğrenmiş biri olarak, sektör bilgisi
ile bu becerileri harmanlayan bir
yönetici olduğumu düşünüyorum.
Her işin düzenin farklı dinamikleri
ve problemleri var. Kişinin kendisine
uygun olan problemi seçmesi de bence
başarı anahtarlarından biri.

K

KAD N İSTİ DAM NDA
SÜRDÜRÜLE İLİRLİK ÖNEMLİ
Alışan
k nde kadın y ne
e alışan ranları ned r
Alışan o istik’e baktığınız zaman,
omen
ned ompany (Kadın
Sahipli irket) global serti kası sahibi
şirketimizin içinde kadın çalışan
oranımız, son 3 yıldır yüzde 20-23
bandında artış göstermektedir. Bu
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ojistik sektöründe değişime öncülük eden yöneticilerden lışan
ojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla lışan, kadın çalışan
oranlarında son 3 yıldır yüzde 20-23 bandında artış yaşandığını,
şirket yönetiminin ise yüzde 75’inin kadın olduğunu söyledi. lışan,
ayrıca “Birlikte Başarıya lışanlar” projesiyle kadın istihdamının
artırılması, iş hayatında, eğitimde ve sporda desteklenmesi
konusunda birçok öncü projeye imza attıklarını vurguladı.

oranların sürdürülebildiğine büyük
önem veriyoruz. Yönetim Kurulumuzun
ise yüzde 75’ini kadınlar oluşturuyor.

KAD NA ER ALANDA
DESTEK SUNUYOR
Kadınları de eklemek n aya a
e rd n z
yal r eler n zden
z eder m n z
Biz söz konusu çalışmalarımızı, bu
yıl Kadın Dostu Markalar latformu’nun
arkındalık dülü’ne layık görülen
Birlikte Başarıya Alışanlar adını
verdiğimiz tek bir şemsiye pro e altında
topluyoruz. Bu şemsiyenin altında,

kadın istihdamına verdiğimiz önem
çerçevesinde Birleşmiş Milletler’in
küresel bazda yürüttüğü; kadınların
tüm sektörlerde ve her düzeyde,
ekonomik yaşamın içinde yer
almalarını ve güçlenmelerini
hede eyen, özel sektörün küresel ve
en önemli girişimlerinden biri olan
Kadının üçlenmesi rensipleri’ne
imza atan ve onları rehber edinen tek
lo istik şirketi olmamız var. Ayrıca,
Birlikte üçlüyüz latformu’nun ilk
üyelerinden biri olmamız da var.
Tedarik zincirinin hemen hemen
her noktasında (beyaz yaka mavi
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LOJİSTİĞE Y N EREN KA INLAR

olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nı
çatısı altında barındıran VakıfBank Spor
Kulübü’nün sponsoru olarak sporda da
kadını desteklemeye özen gösteriyoruz.

yaka) kadınlar aktif görev alıyor, hatta
bana sorarsanız erkeklerden daha
başarılar bile diyebilirim. Buradan
hareketle, yine ana şemsiyemiz altında,
sektörde kadın istihdamına yönelik
ilklere imza attık. rneğin lo istik
sektöründe ilk istif makine operatörü
kadın bizim bünyemizde yetişti.
Bu gibi ilklere imza atmaya devam
edeceğiz.
te yandan, bildiğiniz gibi, kadının
iş hayatına katılımı maalesef halen
arzu edilenin çok gerisinde. İşte tam
da bu nedenle öncelikle ülkemizde
kadın girişimcileri desteklemek amacı
ile bir KA İDE (Türkiye Kadın
irişimciler Derneği) üyesi olarak
Kadın için Taşıyoruz gibi kadın
girişimcileri destekleyen pro eleri
üretmeye ve veya desteklemeye
devam ediyoruz. Söz konusu pro e ile,
özellikle bu zor süreç içinde kadınların
iş hayatına katılımını teşvik etmek ve
yaptıkları ihracata lo istik anlamında
katkıda bulunmayı; onları, kendi
uzmanlık alanımız el verdiği sürece,
bulundukları alanın dışına taşımayı
hede iyoruz.
Ayrıca, yine Birlikte Başarıya
Alışanlar sloganımızla kadının
eğitimini de destekleyen pro eleri
üretmeye ve veya desteklemeye
de aralıksız devam ediyoruz. Bu
doğrultuda, şirketimizin yaşadığı
ebze Bölgesi’nde Ayşe Sıdıka
Alışan İlköğretim kulu’nu açtık.
eliştirdiğimiz Alışan Mutluluk
Taşıyor pro esi ile Doğu’daki kız
çocuklarına destek pro eleri üretiyoruz.
Son olarak, ülkemizde uluslararası
alanda en çok kupa kazanmış takım

Kadınlar l
k ek r nde na ıl
arklılık yara ı
o istik, iş dünyasındaki en dinamik
sektörlerden biridir. Belirli kuralları
olan, yaşayan, canlı bir sektördür. Bu
durum da ciddi takip, koordinasyon
ve organizasyon gerektirir. Kadınların,
güçlü önsezileri, sorumluluk duyguları,
kolay iletişim kurmaları ve sabırlarıyla
sektörümüzde hem şirket içinde
hem de müşterilerimize karşı avanta
sağladıklarına inanıyorum.

KAD NS Z A AR Y
YAKALAMAK ÇOK ZOR’
k e kadın ş
na ıl
ar ırıla l r
eler n de şme
erek
n d ş n y r n z

o istik sektöründe erkek
egemen ima son yıllarda kadın
yöneticilerin çoğalmasıyla değişim
göstermeye başladı. Kadınların her
sektörde olduğu gibi burada da
önemli başarılara imza attıklarını
gözlemliyoruz. Ancak bu katılım hala
yetersiz. Toplumun yaklaşık yüzde
50’sinin katılmadığı kritik bir sektörde
başarı çok zor; bu nedenle bizim gibi
büyük markalara düşen sorumluluk
yeni mezunları, kadın çalışanları,
kadın girişimcileri cesaretlendirmektir.
Bunların ötesinde, kurumsal sosyal
sorumluluk pro elerimizde kız
çocuklarımızın, kadınlarımızın
eğitimine destek vererek onları
geleceğe hazırlamak, üniversitelerle
iş birlikleri yaparak onlara sta imk nı
sunarak iş dünyasını tanımalarını
sağlamak ve hatta kurum içinde aileiş dengesini yaratacakları imk nı
yaratmak yapabileceklerimizin sadece
birkaçı.
rk ye de l
k ek r n n
ele e n na ıl r y r n z
Nasıl eskiden İpek Yolu zamanında
Anadolu toprakları bir ticaret ve lo istik
merkezi idi ise bugün de Avrupa ile
Asya’yı birleştiren ülkemiz, lo istiğin
merkezi olma yolunda ilerliyor.
Doğu Avrupa, rta Asya, rta Doğu
ve Kuzey Afrika’ya erişim imk nı
sağlayan yüksek lo istik potansiyeli
nedeniyle Türkiye, Avrupa Birliği
için özellikle intermodal taşımacılık
alanındaki en strate ik ülkelerden biri
olmaya devam ediyor.
erek hammadde gerekse bitmiş
ürün dağıtımı noktasında limanları,
karayolları ve maalesef gelişimi
biraz geç kalmış olan demir yolları
ile ülkemiz gelecek dönemde daha
önemli bir lo istik üssü olmaya adaydır.
Yatırımcı Türk şirketleri bu durumdan
istifade ederek, özellikle rta Doğu ve
Afrika pazarlarına yönelerek rekabette
avanta sağlayabilir düşüncesindeyim.

DA

A A ŞA

yılın a o u. Lise e itimini Saint Beno t ransı
Lisesi n e tamamla ıktan sonra İstan ul ni ersitesi
İşletme ak ltesi İşletme Böl m n en me un olan
Alışan sonrasın a ir s re ABD e ulunarak e itimine
e am etti. İş yaşamına reklam nyasın a a ım
atan e yönetici tecr esi yaşa ıktan sonra a anstan
ayrılan Damla Alışan a ırlıklı olarak ı lı t ketim
malları M
e kimya sektörlerine i met sunan aile
şirketleri Alışan Lo istik AŞ e
yılın an u yana

AKK DA
alışmakta ır.
li yılların aşın a Alışan Lo istik
Yönetim Kurulu Başkan yar ımcısı olarak atanan Damla
Alışan U D Uluslararası akliyeciler Derne i Y ksek
İstişare Kurulu yeli i e E TA A rupa Kimyasal
Taşıma Derne i Yönetim Kurulu yelikleri ile DEİK
Lo istik İş Konseyi Başkan Yar ımcılı ı göre lerini e
stlenmiş urum a ır. Ayrıca KTTD Kimyasal Taşıma
Ara ları Temi leyicileri Derne i Yönetim Kurulu nun
Başkanlı ı göre ini e ok u un s re s r rm şt r.
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başarının yolunu

KADIN LiDERLERLE

buluyor

BM Kadının Güçlenmesi
rensipleri E s
özleşmesi’ni imzalayarak
eşitlikçi çalışma ortamı
yaratma hedefine bir halka
daha ekleyen Galata
Taşımacılık, yaklaşık yüzde
50 kadın çalışan, yüzde
0 kadın yönetici oranına
sahip. Galata Taşımacılık
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve E ’su
ittorio agaia,“Başarımızın
temelinde kadınlar çok
önemli bir yere sahip” dedi.

alata Taşımacılık, kadınların
istihdamda ve yönetimde temsil oranlarıyla cinsiyet eşitliği
konusunda öncü şirketlerden.
İstihdam konusunda pozitif ayrımcılık
yaptıklarını belirten alata Taşımacılık
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve
E ’su Vittorio agaia, 1997’de yola
çıkarken 13 kişilik kadromuzun 7’si kadındı. Bugün de 250’ye yakın ekibimizin
yaklaşık yüzde 50’si, yöneticilerimizin
yüzde 80’i kadındır. alata Taşımacılık
olarak başarımızın temelinde kadınların çok önemli bir yere sahip olduğunu
söylemekten gurur duyuyorum. stelik
bugün yönetim kademesinde olan kadınlarımız sahip oldukları pozisyonlara
kendi çalışkanlıkları ve azimleri ile gelmişlerdir. Evet biz onları desteklemiş olabiliriz, ancak taşın altına elini koyan her
zaman onlar olmuşlardır dedi. alata
Taşımacılık’ın 3 sene üst üste Türkiye’nin
En İyi İşverenleri listesine girdiğini ifade
eden agaia, ayrıca Türkiye’de Kadınlar
İçin Harika İşyerleri’ listesinde de yer
aldığını söyledi.

G
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Rukiye Kara

Gizem Şenya rak

B r in

rak

Gülşen Şen ül
ale emimhan

Ayşin Gürler

KAD N N GÜÇLENMESİ
PRENSİPLERİ’Nİ İMZALAD

rımcılık kelimesini kullanıyor olsak dahi sevmiyoruz, çünkü bizim için kadın ve erkek
eşittir ve bu da çok nettir. akin bu gerçeğin
Bu yıl eşitlikçi çalışma ortamı yaratgünümüz toplumunda hala yer edinmeye
ma hede eri doğrultusunda Birleşmiş
yönelik olan mücadelesini gördükçe de
Milletler Toplumsal insiyet Eşitliği ve
mutlak surette kadınları ve bilhassa genç kaKadının üçlenmesi Kurumu tarafından
dınları iş hayatına hazırlamak, desteklemek
hazırlanan Kadının üçlenmesi rensipve meslek sahibi, bağımsız birer birey olmaleri Sözleşmesi’ne ( E s) imza attıklarını
ları konusunda istihdamda
belirten Vittorio agaia, bu
her zaman öncelik vermeye
adımla kadınların ekonodevam etmek çok önemli.
mik yaşamın her alanında
o istik sektörüne gençlerin
ve her seviyesinde aktif olarak var olmaları yönündeki
ilgi ve alakasının artmasında
çabalarını kuvvetlendirdikkadın istihdamının önemli
lerinin altını çizdi.
bir rol oynadığını belirten
Bizim bakış açımızla
agaia, Kadınların varlığı,
bir işin erkeği kadını yoksektörümüzün daha sistetur, bir işin sahibi vardır
matik, daha doğru ve dürüst
diyen Vittorio agaia sözolmasında, çeki düzen sağlerini şöyle sürdürdü Bulanmasında da önemli bir rol
nun yanı sıra, pozitif ayoynamaktadır dedi.
itt ri a aia
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E
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alata Taşımacılık kur u u alata Aka emi ile sektör e yaşanan kali ye eleman
oşlu unu ol urmaya katkı sunuyor. Lo istik sektör n e en önemli konunun e itimli
e tecr eli alışan ulmak ol u una ikkat eken ittorio agaia Bu kapsam a
yılın a kur u umu alata Aka emi e itim e yetiştirme noktasın a önemli ir
rol oynuyor. er aman önceli imi olan alışanlarımı i im en y k yatırımımı .
alışma arka aşlarımı ın em ireysel em e pro esyonel gelişimlerini ilerletmesi e
u gelişimlerin s reklili ini sa laması gerekti ine inanıyor u inan la er aman alışma
arka aşlarımı ın yanın a oluyoru e i.

30. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı
30th International Food Products & Processing Technologies Exhibition

1 - 4 Eylül / September 2022
TÜYAP FUAR ve KONGRE MERKEZİ İSTANBUL

TUYAP Fair Convention and Congress Center ISTANBUL

Gıda Dünyasının Türkiye Buluşması
Where the World of Food Meets
Destekleyenler / Supporters

İşbirliğiyle / In Cooperation with
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e da en Karaman

Lojistiğin en zor kulvarında

iL

R

iKAYESiYLE

ERiYOR

znakliyat roje ve ğır Nakliye Direktörü eyda en Karaman,
lojistikte hem alan hem de kadın olarak çalışmanın en zor
olduğu ağır nakliye ve proje lojistiğinde başarıyı yakalayan
yöneticilerden. insiyet eşitliği konusunda kuşağından ümitli
olduğunu vurgulayan Karaman, kadının sektörde, niceliğin
yanı sıra nitelik olarak eğitim ve iş güvenliği konusunda da kısa
zamanda uzun yol kat edilmesine katkı sunacağını söyledi.

dürüst ve güvenilir olmamız benim için çok
önemli. Kısacası tatlı sert bir yönetim modeli
beni anlatıyor diyebilirim. İyi yönetici, ekibinde çalışanların başarısından korkan değil,
başarılarından gurur duyandır. Başarılarında
olduğu gibi, hatalarında da arkalarında durabilendir.

Z KU A
adıköy Anadolu isesi’nden mezun olan ve İstanbul niversitesi
İşletme akültesi İngilizce İşletme
Bölümü’nü bitiren eyda en Karaman, çocukken mimar olmayı hayal eden,
işletme bölümünde okuyan ancak tesadüfen
tanıştığı lo istik sektöründe kalmayı tercih ederek başarılı işlere imza atan bir iş kadını. Yabancı dilini kullanabileceği iş ilanlarına yaptığı
başvuru sonucu kendisini, znakliyat Tank
ontainer taşımacılığı bölümünde çalışırken
bulduğunu belirten Karaman, İlk üç aylık
süreçte, o zamanki genel müdürümüzün,
pro e ve ağır nakliye konusunda uluslararası
toplantılarında tercümanlığını yapmam ve
ağır nakliye ekipman ve operasyonuna ilgilimin artması sebebiyle, pro e ve ağır nakliye
departmanına katıldım. Sonraki yıllarda yine
sektörün önde gelen farklı rmalarında, pro e
ve ağır nakliye bölümlerinde yöneticilik yaptıktan sonra, 2020 yılında tekrar znakliyat’a,
yani yuvama, döndüm dedi.
ro e ve ağır nakliye alanında emekleme
dönemimden yöneticiliğe, satıştan operasyona
kadar her sürecin içinde olma fırsatı bulduğunu ifade eden Karaman, mavi yaka, beyaz
yaka fark etmeksizin erkek çalışanların, kadın
çalışan ve özellikle de yöneticileri kabullenememeleri ve onlar yokmuşçasına cinsiyetçi
bir argonla iletişim kurmalarının, bu yolculuk
boyunca en çok zorlandığı konu olduğunu
söyledi. zgüvenli, ancak kararlı ve dik bir
duruşla aşılamayacak bir zorluğun olmadığını
vurgulayan Karaman, sektörde kadın olmanın
avanta larını şöyle sıraladı
enelleme yapmayı her ne kadar sevmesem de tabiatımız
gereği erkeklere göre daha detaycı ve titiz

K
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olmamız ve aynı anda birkaç işi bir arada
yapabilme becerimiz, özellikle sektörümüzün
gereksinimleri göz önüne alındığında kadınlara avanta sağlıyor diyebiliriz.

TATL SERT İR YÖNETİ İYİM’
Yöneticilikte farkın kadın ya da erkek
olmakla değil, başarı ya da başarısızlıkla
yaratıldığını vurgulayan Karaman, nasıl bir
yönetici olduğunu ise şöyle açıklıyor Ben
kendimi her şeyden önce adaletli olmaya
çalışan bir yönetici olarak tanımlarım. Ekip
arkadaşlarımın belirlenen hede ere ulaşabilmesi adına, onlara yardımcı olurken, önceliklerimden biri de onlara sektörle ya da hayatla
ilgili birtakım şeyler katabilmektir. Ekibimdeki arkadaşlarımı gözlemlemeyi, tanımayı
ve hep empati kurmayı seçtim. Başından beri
aşırı sert, otorite ve sürekli yasaklar koyan
bir yönetici olmayı doğru bulmadım. Tabii ki
şirket kurallarına uyum ve titizlik gösterdiğim
hususlarım mevcut. Birbirimize karşı şe af,

AK

A

A KAD

NDAN ÜMİTLİYİM’

eyda en Karaman, geçmişten bugüne
lo istik sektöründe cinsiyet eşitliği konusunda
ciddi anlamda yol alındığını söyledi. Sektörde
kadının konumunun güçlendirilmesi ya da
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının şirketlerin
pozitif ayrımcılık yapmasından ziyade, eğitim
ve aile konularındaki devlet politikalarıyla
daha uzun vadede kendiliğinden çözülebileceğini vurgulayan Karaman, Açıkçası
kurumsal hayatta çokça çatışma yaşanılan
z kuşağından bu konuda ümitli olduğumu
söyleyebilirim. nların yöneticilik yapacağı
dönemlerde cinsiyet eşitliği konusunun çok
daha olumlu seviyelere geleceğine inanıyorum. Kadının olduğu her yer medenidir.
Kadın çağdaşlığın simgesidir. Tüm sektörlerde olduğu gibi kadınlara has detaylı ve titiz
yaklaşımlar ile sektörümüzün sadece nicelik
olarak değil, aynı zamanda nitelikli bir şekilde
gelişeceğine, eğitime verilen önemin artacağına, iş kazalarının azalacağına, iş güvenliği
konusunda kısa zamanda uzun yol kat edeceğimize inanıyorum dedi.

DA

DE

nakliyat lo istik sektör n e ka ın ostu ir şirket olarak öne ıkıyor. irma olarak iş
insanları yetiştir iklerini elirten ey a Şen Karaman şunları aktar ı İnsan Kayna ı
yaklaşımımı a i tiya uy u umu po isyonu ol urmaya yönelik gör şt m
a aylarımı ın yalnı ca yetkinlikleri ile sö konusu oşlu u ol urup ol uramayacaklarına
o aklanıyoru . Bunun ışın a cinsiyet ya a er angi ir ayrımcılık yaklaşımımı kesinlikle
sö konusu olama . O simi e ka ın alışan sayımı toplam personelimi in y e sini
oluşturuyor. Benim gi i ir ok ka ın yönetici ulunuyor ukuk ser isimi mu ase e
epartmanımı genel m r yar ımcılı ımı ep ka ınlara emanet. irmamı ken i i in e
cinsiyetten a ımsı iş insanlarını yetiştiriyor e ka an ırıyor.
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LOJİSTİĞE Y N EREN KA INLAR

KADIN İSTİHDAMI

2.7 KAT ARTTI

ojistik sektöründe başarısını kanıtlayan kadın
yöneticilerden G TransitNet Genel Müdürü Mine
Kaya, sırrını insanları dinlemeyi ve gözlemlemeyi
ilke edinmek olarak açıkladı. 2017’de göreve
başladığında şirket içinde kadın çalışan oranının
yüzde 10 olduğunu belirten Kaya, bu oranın
yüzde 27’ye çıkarıldığını aktardı.

S TransitNet enel
Müdürü Mine Kaya,
lo istik sektörüne hizmet
çeşitliliği yaratmak
için çalışan bir şirket olarak
artan iş hacmi ve yeni pro eler
kapsamında istihdam oranlarını
sürekli artırdıklarını söyledi. enel
Müdür olarak 2017’de göreve
başladığında şirket içinde kadın
çalışan oranının yüzde 10 olduğunu
aktaran Kaya, bu oranın yüzde 27’ye
çıkarıldığını belirtti. Kaya, Kadın
çalışanlarımızın büyük çoğunluğu
üstelik vardiyası olan operasyon
bölümünde çalışıyor, ama işlerini de
mükemmel yapıyorlar dedi.

S

İ YAPMAKTAN ASLA
KAÇMAD M’
Başarılı bir yönetici olmak için
insanları dinlemeyi ve gözlemlemeyi ilke edinen Mine Kaya, sözlerini
şöyle sürdürdü
ikirlere açık olmalı ve tüm çalışanları iyi tanımalısınız. Hem özel hayatlarını hem de
işteki performansını, diğer çalışma
arkadaşları ile olan ilişkilerini gözlemlemelisiniz. nların arkasında
olduğunuzu hissetmeliler. Bana göre
ekibinizi iyi tanımazsanız onları
yönetmekte de zorlanabilirsiniz.
Diğer yandan iş disiplinini de yerine
getirecek sorumluluk duygusunu

yaratmalısınız. Ekip ruhu yaratmak
çok önemli. Diğer yandan, bugüne
kadar iş hayatımda ne çocuğumu,
ne hastalığımı veya başkaca bir şeyi
bahane etmedim. İş yapmaktan asla
kaçınmadım. Sürekli gelişmeleri takip
ettim, araştırdım. Yenilikler üzerine
düşündüm. İnsanlardan kir aldım.
Sanıyorum bunlar sayesinde şimdi
böyleyim.

KAD N DE İ İKLİ İ VE
YENİLİ İ SEVER’
Kadınların lo istik sektöründe nasıl
farklılık yarattığına da değinen Kaya,
titiz, detaycı ve yenilikçi yapısının
sektörün gelişimine katkı sunduğunu
söyledi. Kaya, Her zaman
söylüyorum, kadınların kafa yapıları
farklıdır. Biz her detayı düşünen
bir cinsiz. İster özel hayat isterse
iş hayatı olsun titizlik, detaycılık
kanımızda var. Her türlü açıyı,
ihtimali düşünmek durumundayız.
Bu özelliğimizin iş hayatında çok
faydası oluyor gerçekten. stelik
kadın değişikliği, yeniliği sever.
Sürekli aklında bir şeyler vardır.
Düzeninin bozulmasından ziyade
daha neler yapabileceğini sorgular.
o istik sektörünün ileriye gidebilmesi
için de aslında çağa ayak uydurmalı,
yenilikleri takip etmeli, atılımlar
yapmalı ve cesur olmalıyız.

ine Kaya

LO İSTİK SEKTÖRÜNÜ
İLERİYE TA YA A Z’
o istik sektöründe kadın istihdamının artırılmasına dönük son zamanlarda
yapılan çalışmaların, rmaların bu alana dönük attıkları adımların memnuniyet verici olduğunu belirten Mine Kaya,
Ancak daha gidecek yolumuz var.
ncelikle Türkiye’nin lo istik verimliliğinin artırılması için ortak akıl, ortak
bir plan oluşturulmalı. Belki bunun için
kurumsal bir yapılandırma da gerekli.
Ancak, günümüzdeki gelişmeler bir kez
daha gösteriyor ki, Türkiye’nin doğal
konumu lo istiğin önemini bir kez daha
gözler önüne seriyor. Son zamanlarda
bu sektördeki kadın sayısının artışı ile
çok daha ileriye gideceğini düşünüyorum. Kadınlar daha önce de dile getirdiğim gibi detaycıdır ve hede erinin
üzerine gider. Bugüne, hem anne hem
de iş kadını olarak her türlü zorluğun
üzerinden geldik. İşte bu güç ve azimle
ülkemiz lo istik sektörünü de ileriye
taşıyacağız ifadelerini kullandı.
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E iTLi iN
CiNSiYETi
YOKTUR’
demeye
devam edecek
2021 yılında başlattığı Eşitliğin insiyeti Yoktur’ projesi ile toplumsal
cinsiyet eşitliği algısını güçlendirmeyi ve kadın istihdamını artırmayı
hedefleyen Mars ogistics, 2022 yılında da çalışmalarına devam edecek.
ars Logistics, gerek kadın istihdamını gerekse
toplumsal cinsiyet eşitliği
konusundaki farkındalığı
artırmak için çalışıyor. Mars ogistics
İK Direktörü Nihal Kansu, kadına
yönelik her türlü negatif ayrımcılığın
önlenmesinin, cinsiyetler arası eşitliğin
sağlanmasının herkesi ilgilendiren
toplumsal bir sorun olduğuna inanan
ve buna göre hareket eden bir şirket
olduklarını söyledi. Kansu, 2021 yılı
başında başlattıkları Eşitliğin insiyeti Yoktur pro esi ile Birleşmiş
Milletler’in belirlediği Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları’ndan Toplumsal
insiyet Eşitliği kapsamında çalışmalar
yürüttüklerini belirtti. Kansu, pro e
kapsamında Mars’ın Toplumsal insiyet Eşitliği Elçileri’nin, sivil toplum
kuruluşları ile iş birliği de yaparak
düzenlediği çeşitli aktiviteler, eğitimler
ve orkshoplarla farkındalık çalışmaları yürüttüğünü ve bunun devam
edeceğini aktardı.
Strate ik planlarına kadın istihdamını artırma maddesini ekleyen Mars
ogistics, bu kapsamda 2021 yılında
98 kadına istihdam sağladı. Sürücüler

M
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hariç kadın çalışan oranlarının yüzde
28 olduğunu aktaran Nihal Kansu,
Mart ayı sonuna kadar bu oranı yüzde
30’a çıkaracaklarını söyledi. Kadın
istihdamını artırmaya dönük belirledikleri hede ere ulaşmak ve üstüne
çıkmak için ek yönlendirmeler yaptıklarını ifade eden Kansu, İstihdam
talebi yaparken cinsiyet belirtilmesini
engelledik. Bölümdeki mevcut durum
göz önünde bulundurarak İnsan Kaynakları olarak kadın adaylara öncelik
veriyoruz dedi.

KAD N T R SÜRÜ ÜLERİNİ
ÜNYESİNE KATT
Herhangi bir işin iyi yapılıp yapılamayacağının ölçütünün cinsiyet olmadığına inanan Mars ogistics, şirket
bünyesinde bir ilki gerçekleştirerek
kadın T sürücüleri bünyesine kattı.
Bedenen çalışılan işler ve sürücü pozisyonlarında ziksel yapı göz önünde
bulundurularak varılan önyargılar
tüm toplumda mevcut diyen Nihal
Kansu, sözlerini şöyle sürdürdü Biz

bunları aşmak için öncelik sağlamayı
hedef edindik. Herhangi bir işin iyi
yapılıp yapılamayacağının ölçütünün
cinsiyet, din, dil, ırk olmadığına inanıyoruz. Bizim için önemli olan doğru kişileri doğru pozisyonlara yerleştirmek.
Bu düşünceyle hem yurt içinde hem
de yurt dışında çalışan kadın T sürücülerimiz de 2021 yılında işe başladı.
irketimizin her alanında sürdürdüğümüz eşitlik politikamızı uygulamaya,
kadın istihdamını bütün pozisyonlarda
artırmaya devam edeceğiz.
Kadınların lo istik dahil olmak üzere, her alana dahil olması gerektiğine
inandıklarının altını çizen Kansu, Bu
şekilde hayatın tüm alanlarında eşitlik
ve çeşitliliğin artacağının, sağlanacak
faydanın farkındayız. zellikle sahada
kadın çalışanların artması iş ve yaşam
kalitesini de artırır görüşündeyiz. Mars
ogistics olarak eşitliğin cinsiyeti yoktur’ diyoruz. Kadın ve erkek her alanda
yan yana çalışıp üretebilir prensibimiz
ile bir işi yapmak için cinsiyetin değil,
işin yapılabilirliğine bakılması gerektiğini savunuyoruz ve bu konuda üzerimize düşenleri yapmaya kararlıyız
dedi.
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Lojistik sektöründe
D N Ç L N OR N
YÜZDE 9
irleşik Krallık merkezli
T’in
( hartered nstitute of ogistics
and Transport) kadın kanadı
olan ve Türkiye’de lo istik ve taşımacılık sektöründe cinsiyet eşitliği için
çalışan ilk kuruluş olan i AT ( omen
in ogistics and Transport) Türkiye, taşımacılık ve lo istik sektöründe tüm seviyelerdeki yetkinlik ve kadın sayılarının
neden düşük olduğuna dair araştırma
sonuçlarını düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.
Modoratörlüğünü i AT Türkiye
Yönetim Kurulu yesi zlem Dalga,
azeteci Hakan üldağ’ın yaptığı toplantıda konuşan i AT lobal Başkan
Yardımcısı ve i AT Türkiye kurucu
Başkanı Berna Akyıldız, ovid-19 pandemisi sürecinde taşımacılık ve lo istiğin,
sağlıktan sonra en önemli sektör haline
geldiğini söyledi. Değişen tüketici alışkanlıklarıyla lo istik ve taşımacılığın
günlük hayata tamamen girdiğini vurgulayan Akyıldız, E-Ticaret ve online
alışverişin giderek yoğunlaşması, kağıtsız
ve temassız süreçler ile sektör tüm dünyada büyük bir hızla di italleşmekte ve
değişmektedir. Taşımacılık ve lo istik aynı
zamanda tüm sektörlerin kesişen noktası
ve önemli bir unsurudur. andemi süresince değişen dünya ticaretinde artan
maliyetlerden ötürü lo istik, ticareti belirleyici faktör haline gelmiştir dedi.

B

‘KADIN GÜCÜNDEN
YARARLANILMIYOR’
o istik sektörünün büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinde olmasına
rağmen halen erkek egemen algısından
kurtulamadığını vurgulayan Akyıldız,
şunları aktardı Sektörde kadın işgücü
yüzde 9,1 gibi çok düşük bir seviyede
seyretmektedir. Bu demek oluyor ki,
sektör bu önemli değişim ve dönüşüm
sürecinde kadın iş gücünden ve katkılarından yeterince faydalanamamaktadır.
ysa kadınlar, tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de değişim ve dönüşümün
öncüleridir. Kadınlar doğalarındaki yaratıcılık, çok yönlü düşünme, detaycılık,
problem çözme kabiliyetleri, uzlaşmacı
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WiLAT Türkiye, “Lojistik ve
Taşımacılık ektöründeki
Yetkinlik ve insiyet
Eşitsizliği raştırması”nın
sonuçlarını açıkladı.
ojistik sektöründe
kadın işgücü oranının
yüzde ,1 gibi çok
düşük bir seviyede
olduğunu belirten i T
Global Başkan Yardımcısı
ve i T Türkiye kurucu
Başkanı Berna kyıldız, “Bu
demek oluyor ki, sektör bu
önemli değişim ve dönüşüm
sürecinde kadın iş gücünden
ve katkılarından yeterince
faydalanamamaktadır” dedi.
yönleri ve güven veren sahiplenme duyguları, risk yönetimi kabiliyetleri, iletişim
becerileri ile lo istik sektörüne son derece
uygunlar. Kadınların sektörde daha fazla
yer almaları lo istik sektörünün gelişimi
için son derece önemli. E D tarafından
hazırlanan The ong Vie Scenarios
for the orld Economy to 2060’ başlıklı
raporda dikkat çeken iki vurgudan birisi
E D bölgesinde nüfusun yaşlanması.
aporda, başta Türkiye gibi ülkelerde
genç kadın nüfusunun işgücüne katılımının sağlanması ile bu durumdan kurtulunarak, pozitif bir fayda sağlayabileceği
belirtiliyor.

NİTELİKLİ KAD N
LO İSTİKÇİLER
YETİ TİRİLE EK’
i AT Türkiye olarak bu süreçte taşımacılık ve lo istik sektöründeki kurumlarla birlikte iki önemli pro eyi hayata
geçirdiklerini belirten Akyıldız,
i AT
kurumsal üyeleri ile işbirliği içinde ilk
mentorluk programımızı başlattık. Mentorluk ro esi’ ile iki üniversitenin lo istik

Berna Akyıldız
bölümlerinden yeni mezun olmuş veya
olacak belli sayıda genç kızlarımızın deneyim kazanarak sektörde istihdam edilmelerini ve kadın sayısının artırılmasını
hede iyoruz. Mentorluk pro eleri diğer
i AT Türkiye kurumsal üyelerimiz ile
devam edecek. enç i AT, üniversitelerin lo istik ve dış ticaret bölümlerinden
mezun olan veya olacak genç kızlarımızın sektörde istihdam edilmesini sağlamak üzere geliştirdiğimiz bir diğer pro emiz. Aynı zamanda diğer pro elerimiz ile
kesişen noktalarda enç i AT kaynak
niteliğinde olacak dedi.
i AT Türkiye olarak yapılan
araştırma sonuçlarına göre konuları ele
alacaklarını belirten Berna Akyıldız,
kadınların lo istik sektöründe daha çok
yer almaları, var olanların tutunmalarına
ve güçlenmelerine yönelik bir özveri
ile çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.
Akyıldız, bu çalışmaların hızlanması için
sektördeki tüm kurumların iş strate ilerinde kadın işgücünün artırılmasına dair
kararlar almalarına ihtiyaç olduğunu
vurguladı.
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LO İSTİKTE EN KRİTİK
ÜÇ E ERİ
apora göre taşımacılık ve lo istik
sektörünün 2025 yılına kadar her yıl
yüzde 18-20 arasında artması bekleniyor. Türkiye’de lo istik sektöründe
kadın işgücü yüzde 9,1 seviyesindeyken, bu oran AB ülkelerinde yüzde 22
düzeyinde bulunuyor.
111 bireysel ve 70 kurumsal katılımcının görüş bildirdiği anket sonuçlarından hazırlanan rapora göre, lo istik
ve taşımacılık sektörü için en kritik üç
beceri; analitik düşünme, zaman yönetimi ve müşteri ilişkileri olarak öne
çıkıyor. Bireysel katılımcıların yüzde
73’ü en kritik becerinin zaman yönetimi olduğunu ifade ederken, yüzde
66’sı analitik düşünme ve yüzde 50’si
müşteri ilişkileri olduğunu bildirdi.
Kurumsal katılımcılarda bu oran sırasıyla; yüzde 65,7 analitik düşünme,
yüzde 52,2’si müşteri ilişkileri ve yüzde
46,3’ü karmaşık problem çözme olarak
gerçekleşti.

EN ÜYÜK EKSİKLİK
YA AN DİL
Ankete katılan bireysel katılımcılara göre lo istik sektöründe çalışanlarda
görülen en büyük beceri eksikliği yüzde 58’le yabancı dil olurken, yabancı
dili yüzde 54’le zaman yönetimi ve görev önceliği, yüzde 46’yla uzmanlaşma
alanında beceriler ve deneyim izledi.
Yine bireysel katılımcılara göre çalışanlar becerilerini geliştirmek için en
çok çalışanlar için açılan eğitim kurslarına gidiyor. alışanlar için açılan
eğitim kurslarına katılım bireysellerde
yüzde 58 oranında.

KURUMSALLAR DENEYİM
EKSİKLİ İ’NE DİKKAT ÇEKTİ
Kurumsal katılımcılara göre,
çalışanların beceri eksiklikleri yüzde 29,9’la deneyim eksikliği nden

LOJİSTİĞE Y N EREN KA INLAR

kaynaklanıyor. Yine yüzde 29,9’u ise
üniversitelerde verilen lo istik eğitimlerinin sektörün ihtiyaçlarını karşılamadığı
görüşünde.

İNSİYET E İTSİZLİ İNDE
ERKEK EGEMEN’ VURGUSU
Ankete katılan hem bireysel katılımcılara hem de kurumsal katılımcılara
göre lo istik sektöründeki cinsiyet eşitsizliğinin sebebi olarak endüstrinin erkek
egemen olması ve rol model kadınların
sayısının düşük olması gösterildi. Ankete katılan bireysellerin yüzde 78’i söz konusu sebebi dile getirirken, kurumsallar
da bu oran yüzde 85,1 olarak kaydedildi.
Sektördeki cinsiyet eşitsizliğinin en
büyük ikinci sebebi ise bireysel ve kurumsal katılımcılarda farklılık gösterdi.
Buna göre bireysel katılımcılar cinsiyet
eşitsizliğinin en büyük ikinci sebebi olarak yüzde 46’yla erkek liderlerin kadın
yeteneklerden çok, erkek yetenekleri
desteklemesi olarak gösterirken, kurumsal katılımcılar ikinci sebep olarak
yüzde 38,8’le kadınların doğum için
işten ayrılmaları nı gösterdi. Bireysel ve

A
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» Lo istik e taşımacılık sektör i in en
kritik
eceri analitik ş nme aman
yönetimi e m şteri ilişkileri olarak
elirlen i.
» Di italleşmeye uyum sa lama a en
y k orluk yeni teknolo ilere karşı
işg c n n iren göstermesi.
» Sektör e en sık karşılaşılan eceri
eksikleri arasın a ya ancı il amanlama
ecerisi e u manlık alanın aki
yetersi likler yer alıyor.
» Sektör eki rmalar eceri a ı ını
kapatmak i in ni ersiteler eya meslek
okullarıyla ortaklık sa lamaktansa
ken ileri e itim ermeyi terci e iyor.

A

kurumsal katılımcılardan her ikisi de
cinsiyet eşitsizliğinin üçüncü sebebi
olarak İşverenlerin bu sektörde kadın
çalışanları tercih etmemesi ni gösterirken, bireysellerde bu oran yüzde 42,
kurumsallarda ise yüzde 35,8 oldu.

AT LMAS GEREKEN
4 TEMEL AD M
» Mesleki Eğitim Uzmanlaşma
o istik ve Taşımacılık sektöründeki
çalışanların gelişim alanı olarak tespit
edilen beceriler desteklenmelidir.
» Di italleşme Desteği Di italleşme
ve yeni teknolo ilere uyum sağlamak
için sektör çalışanları rehberlik ve eğitimlerle desteklenmelidir.
» Yabancı Dil Desteği Sektörde
yabancı dil, zaman yönetimi ve uzmanlaşma en önemli beceri ihtiyaçları
olup, üniversite ve meslek yüksek
okullarının bu konularda müfredatlarını geliştirmesi gerekmektedir.
» niversite İşbirlikleri Sektördeki
rmalar çalışanlarının becerilerini geliştirmek için üniversiteler veya meslek
okullarıyla işbirliği yapmalıdır.

E

KA

A

» Sektör eki li erlik rollerin eki
cinsiyet eşitsi li inin en önemli ne eni
en strinin erkek egemen olması e rol
mo el ka ınların a olması. İkinci plan a
kalan ne enler arasın a erkek li erlerin
yine erkek yetenekleri terci etmesi e
ka ınların o um ne eniyle ilk yıllar a işten
ayrılması yer alıyor.
» insiyet eşitli i öne ıkan ir
organi asyonun en önemli ö ellikleri
arasın a cinsiyet eşitli inin iş strate isinin
temel ir par ası olması ka ınlar
e erkeklerin eşit cret alması anne
alışanlara esnek alışma programı
uygulanması yer alıyor.

ürkiye tara ından kadın d t

dülleri laketleri erildi
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Lojistik Gündem

Lojistik ve Tedarik Zinciri
Profesyoneli

A K BAK Ş A
AKA A A A A A KAD
ojistiğin ilk çıktığı yer askerlik olması nedeniyle
erkek bakış açısıyla sektör şekillenmiştir. Çeyrek
yüzyıl önce profesyonel hayatımın ilk yıllarında
da gözlemlerim bu yöndeydi. Bu nedenle lojistik
süreçlerinde algı, görsellik ve farklı bakış açıları ile yaklaşım
konusunda yeterli bir seviyede değildi.
Lojistiğin öneminin her geçen yıl artması ve bu alanın
sadece tek bir bakış açısıyla ele alınmayacak aşamaya
gelmesi ile birlikte kadın meslektaşlarımız da sektöre dahil
olmaya başladı. 2000 yıllarının başında bu daha çok mavi
yaka kısmında başladı. Sahadaki lojistik operasyonlarında
bazı işlerin erkeklere göre daha yatkın olduğu görülmesiyle
birlikte daha geniş sayı da kadın meslektaşımız sektöre
dahil oldu. Ayrıca lojistik destek kısmında da iletişim
gerektiren yerlerde de başarılı deneyimlerle bu alanda
meslektaşlarımız yer almaya başladı. Günümüzde daha
fazla sayıda kadın meslektaşımızın orta ve üst düzey
görevlerde yer aldıklarını görmekten çok memnunum.

L

Ülkemizin değerli sivil toplum kuruluşlarından biri
olan UTİKAD’da başkanlığa Ayşem Ulusoy’un seçilmesi
sektörümüzün geldiği nokta ve gelecek için umut vericidir.
Yine WİLAT (Women in
Logistics and Transport)
Türkiye’nin kurulması
artık kadının belli bir yere
geldiğinin göstergesidir.
Lojistik ﬁrmalarının çalışan
kadın oranını yükseltmek için
çalıştıkları görülüyor.
Lojistiğin kadınlar için
tercih edilen bir alan
olması, lojistik tanımının
ve kapsamının doğru
yapılmasıyla mümkün. Lojistik
geçmişten gelen kamyoncu
ve depocu algısının ötesinde
olan bir iş alanıdır. Bu
algının değişmesinde
sektörün duayen isimlerine
ve temsil eden sivil toplum
kuruluşlarına görevler
düşmektedir. Üniversite de
lojistik bölümlerinin tercih
edilmesine yönelik etkinlikler
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yapılıp, başarılı öğrencilere burslar verilmelidir. Ülkemizin
ilk lojistik bölümünün açıldığı İstanbul Üniversitesi’nde
Lojistik Kulübü başkanlarının çoğunlukta kadın olmasının
gelecekte lojistik alanında lider kadınları daha çok
göreceğimizin işareti olarak görmekteyim.
Benim de profesyonel hayatımın orta ve son
dönemlerimde özellikle kadın meslektaşlarımızın dahil
olması konusunda çalışmalarım oldu. Bu konu da kadın İK
yöneticisi ile de mücadele ettiğimi hatırlıyorum. Bazı erkek
meslektaşlarım ile de bu konuda ayrıştığım durumlar oldu.
Çoğu defa ifade ettiğim gibi lojistik yeterince erkek
bakış açısıyla – düz mantık açısıyla- değerlendirildi.
Sektörümüze kadın bakış açısının dahil olması elzemdir.
Lojistik gelişimleri ancak ve ancak farklı bakış açıları ile
geliştirebiliriz.
Ülkemizin kurucu liderinin, “Dünya yüzünde
gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözü lojistik içinde
geçerlidir. Lojistiğin her kademesinde yüzde 50 oranına
kadar kadın meslektaşımız olmalıdır. Bu orana ulaşıncaya
kadar lojistik eksik olacaktır.
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T BB, K , DE K, T
D ve
ND yayımladıkları ortak
deklarasyon ile vrupa
Birliği’nin B- sya Ticareti
Darboğazının özümü
çin Global Gate ay
Küresel Geçit rojesi’nde
Türkiye’deki ulaştırma
projelerine destek talep etti.
ürkiye dalar ve Borsalar Birliği
(T BB), İktisadi Kalkınma Vakfı
(İKV), Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu (DEİK), Türk Sanayicileri
ve İş İnsanları Derneği (T SİAD) ve
Uluslararası Nakliyecileri Derneği (UND)
temsilcileri Brüksel’de, Türkiye’nin
AB Nezdindeki Daimi Temsilciliği’nde
Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ev
sahipliğinde bir araya gelerek, AB-Asya
Ticareti Darboğazının özümü İçin lobal
ate ay (Küresel eçit) adlı ortak bir
deklarasyon yayınladı.

4 MİLYAR EURO DESTEK
SA LAYA AK
AB’nin Küresel eçit strate isi kapsamında 2027 yılına kadar ticaret ortaklarıyla
ulaştırma alanındaki bağlantı ve iş birliklerini geliştirecek yatırım pro elerine 4,6
milyar euro destek sağlayacağı hatırlatılan
deklarasyonda, Küresel eçit ile Türkiye ve
AB lo istik bağlantılarının güçleneceğinin
altı çizildi. Deklarasyonda, AB ihracatçılarını rta Asya, rta Doğu ve Afrika’ya
bağlayan kilit güzergah olan Türkiye’nin
AB ile lo istik bağlantılarını güçlendirmeye
hazır olduğu vurulandı.
V D-19 krizinde tüm kısıtlamalar ve
zorluklara karşın sınırlar arasında ilaç ham
maddesi, gıda, hi yen malzemesi taşıyan
karayolu taşımacılarının kritik bir görev ifa ettiğine dikkat çekilen deklarasyonda, zellikle pandemi krizi göstermiştir
ki Türkiye ve AB birbirini tamamlayıcı
iki ekonomidir. Türkiye, güçlü üretimi ve
lo istik kabiliyetleriyle, bu zorlu dönemde
Avrupa tedarik zincirlerinin kırılmasını
engelleyerek AB ülkelerinde üretim ve
ticaretin aksamadan sürmesine destek sağlamıştır değerlendirmesinde
bulunuldu.

EN UYGUN VE EN GÜVENLİ
GÜZERGA TÜRKİYE’
Deklarasyonda, AB ekonomileri
açısından rta Asya gibi önemli bir
pazara ulaşmak için en uygun ve en gü-

Türk iş dünyası AB’den

ÜRE EL E I
E E II E I

venli güzergahın Türkiye olduğuna işaret
edildi. Her yıl binlerce Türk aracının AB
ihracatını Asya ülkelerine taşımakta olduğu,
Türkiye’nin AB’deki ticaret erbabı için etkin
lo istik hizmetleri sunduğu anımsatıldı.
AB’nin Küresel eçit pro esiyle rekabet
gücünü artıracak önemli bir adım attığı vurgulanan deklarasyonda, Türkiye, Küresel
eçit pro esindeki partner ülke tanımıyla AB
ekonomisinin Asya yönünde önünü açan en
önemli strate ik ortaklardan biridir. Türk iş
dünyası tanımlanan strate ik alanlarda tüm
Avrupa’nın rekabetçiliğine katkı sağlayacak
yenilikçi iş birlikleri için AB ortaklarıyla
çalışmaya hazırdır ifadeleri kullanıldı.
Türkiye-Bulgaristan arasındaki Kapıkule-Kapitan Andreevo sınır kapısında 3-4
güne ulaşan sınır geçiş beklemeleri yaşan
yaşandığı hatırlatılan deklarasyonda, bunun AB
ekonomisinin Türkiye
ve Türkiye üze-

rinden Asya’ya ulaşımın önünde en büyük
darboğaz olduğunun altı çizildi. Türkiye ve
AB arasında uzun yıllara dayanan ümrük Birliği ilişkisi olduğu anımsatılarak,
tara arın Küresel eçit pro esiyle karşılıklı
ekonomik ve ticari kazanımları artıracak
etkin lo istik iş birlikleri geliştirebileceği
kaydedildi. Deklarasyonda, Türkiye-AB
arasında sınır beklemelerini ve ticari kayıpları azaltacak, çevreye zararlı emisyonları
düşürecek di ital ve teknik donanıma sahip
yeni sınır kapısı pro esi geliştirilmesine
destek verildiği belirtildi.
Deklarasyonun sonuç bölümünde,
Avrupa ve bölgesinde kaynakların verimli
kullanılarak, sürdürülebilir kalkınma hede erine katkı sağlayacak somut girişimler
için uygulama süreçlerinin kapsayıcı bir
anlayışla yürütülmesi kritik önemdedir.
Bu sebeple lobal ate ay Strate isi
erken aşamalardan itibaren iş
dünyası ve AB’nin temel eko
ekonomik ortakları dahil tüm
temelin
paydaşlarla istişare temelinde geliştirilmeli ve uygulan
uygulanmalıdır. Türk iş dünyası AB
ve Türkiye özel sektörünün
mevcut işbirlikleriyle lobal
ate ay dahil olmak üzere
yeşil ve di ital dönüşüm teme
temelinde sürdürülebilir kalkınma
hede erine katkı sağlamaya
hazırdır değerlendirmesine yer
verildi.
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Rusya-Ukrayna
savaşı bölgeye
yapılan taşımalarda
ciddi sorunlar ortaya
çıkardı. Kara, hava ve
denizyolunda yaşanan
sıkıntılar alternatif
rota arayışlarını
hızlandırdı. usya’ya
o- o hattı kurulması
talebi yükselirken,
vrupa, sya ve usya
hatlarında Türkiye’nin
ön plana çıkması
bekleniyor.
usya’nın Ukrayna
saldırısından sonra
birçok ülkenin usya’ya
uyguladığı bir dizi
ekonomik ambargo nedeniyle
hava ve deniz limanlarının
kapatılması, pandemi sonrasında
toparlanmaya çalışan lo istik ve tedarik
zincirine büyük darbe vurdu. Türkiye’nin
dış ticaretinde hacim olarak önemli yer
tutan usya ve Ukrayna arasındaki savaş
ortamı, Türk lo istik sektöründe de yankı
buldu. Karayolunda çok sayıda T
şoförü araçlarıyla birlikte bölgede mahsur
kalırken, taşımalarda ciddi sıkıntılar
yaşanıyor. Türkiye’den Ukrayna’ya
yılda yaklaşık 19 bin, usya’ya 55 bin
ihraç amaçlı taşıma yapılıyor. usya’ya
yapılan seferlerin yüzde 60-65’e yakını
Ukrayna üzerinden gerçekleştiriliyor. Savaş
nedeniyle Türkiye’den Ukrayna’ya yönelik
o- o seferleri durduruldu. o- o gemileri
Ukrayna’dan dönüş seferi yapamıyor.
Avrupa yönündeki karayolu taşımalarında
da Ukrayna üzerinden transit güzergahı
kapanmış durumda. üzergahtaki AB
ülkelerinin usya ve Belarus’a karşı
uygulamaya koyduğu yeni yaptırımlar
nedeniyle bazı ürünlerin geçişine izin
verilmiyor.
Ukrayna sınırlarının kapanmasıyla ihracat taşımalarının ürcistan- usya hattına
yönelmesi (Verhny ars ve Kazmalyar), bu
güzergahlarda yoğunluk oluşturdu. 10 Mart
itibariyle rmalardan alınan bilgilere göre,
usya’dan ürcistan’a ve Azerbaycan’a
geçişlerde de ortalama 12-15 gün arasında
beklemeler yaşanıyor. usya’dan günlük

R
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Lojistikçiler

Rusya için alternatif
ROTALAR ARIYOR
araç geçişi 200 aracı geçmiyor. Savaş nedeniyle usya’nın artan güvenlik endişeleri,
AB- usya arasında devreye alınan yeni
yaptırımlar ve bölgedeki olumsuz hava
şartlarının etkisiyle yaşanan gelişmeler
sonucunda Türk nakliyeciler, Sarp’tan başlayarak, ürcistan ve Azerbaycan’ın usya
ile arasındaki sınır kapılarında oluşan uzun
kuyruklar ve beklemeler nedeniyle mağduriyet yaşıyor.
Hava ve deniz taşımacılığında da ciddi
kriz yaşanıyor. Ukrayna’da limanlar ve
hava sahası kapandı. 23 Türk gemisi Karadeniz’deki çeşitli limanlarda mahsur kaldı.
Maersk, MS , MA M, Hapag- loyd
gibi önde gelen deniz taşımacılığı şirketleri
usya’dan çekildiklerini açıklarken, alternatif güzerg h bulmakta zorluk çektiklerini
duyurdu. AB’nin hava sahasını us uçaklarına kapatmasının ardından usya da
36 ülkeye hava sahasını kapattı. us hava

sahasının kapatılmasının ardından AB ülkelerinin yanı sıra in ve Uzakdoğu’dan da
usya bağlantılı uçuşlar yapılamıyor. Asya
bağlantılı yolcu ve kargo uçuşları ise daha
güneydeki rotalar üzerinden yapılıyor.
Ancak bu rotalar hava şirketleri için hem
süre hem de maliyetleri artırıyor. Türkiye
ile usya arasında ise havayolu ve denizyoluyla yük taşımacılığı devam ediyor. Ancak
bölgede uçuş rotalarının değişmesi uzaması, us ticari uçak losunun AB pazarına
hizmet verememesi, savaştan dolayı petrol
yatlarının artması gibi sebeplerle havayolu navlunlarındaki artış trendinin devam
etmesi bekleniyor.

RUSYA TRANSİT ÜLKE
KONUMUNU KAY ETTİ’
Diğer yandan Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan ulaşım hatlarından Kuzey
Koridoru’nun usya- Ukrayna Savaşı ne-

nn
nn
nn

HABER

durumunda bu mod faal olabilir. Uygula
Uygulanan yaptırımlar neticesinde Avrupa üze
üzerinden usya’ya giriş şu an için mümkün
görünmüyor dedi.

RO RO ATT KURULSUN

deniyle güvensiz hale gelmesi, Türkiye’yi ön
plana çıkarıyor. usya-Ukrayna arasındaki
savaşın lo istik sektörüne etkilerini değerlendiren UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşem Ulusoy, Avrupa’da S İ T bazı
bankalara kapatıldığını ancak bazılarına açık
durumda. Bu durum ticaretin devam edeceğini gösteriyor, ancak bununla birlikte usya
transit ülke ve nihai varış ülkesi olma durumunu kaybetti. Avrupa ürettiği ya da hali
hazırda sattığı malı teknik olarak satabiliyor,
ancak gidecek yolu yok. Bu noktada Türkiye
çok ciddi bir görev alabilir. Avrupa Birliği
ülkelerinin kullandığı Ukrayna üzerinden
geçen rota savaş nedeniyle artık bir alternatif
değil. Bu nedenle Türkiye ön plana çıkıyor.
Avrupa Birliği’nden çıkan yük rta Asya ve
oradan da usya’ya ulaşacak. u an bu hattı
kullanan tüm üreticiler lo istikçilerden alternatif rotalar talep ediyor dedi.

SAVA SEKTÖRDE
ENDİ E YARATT
Savaşın Türk lo istik sektöründe endişe
yaratmaya devam ettiğini belirten Ayşem
Ulusoy, UTİKAD olarak Türk T şoförlerimizin güvenliği ile yakından ilgileniyoruz.
Kendi bünyemizde bir kriz masası oluşturmasak da UND ve Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı’nın çalışmalarını yakından takip
ediyor ve gerekli noktalarda destek veriyoruz. Elimizdeki son bilgilere göre 250’den
fazla Türk T ’ı Ukrayna sınırından çıkış
yapabildi. Sınırda olan bütün ülkeler Türk
şoförlerine vizesiz direkt transit geçiş hakkı
tanıyor. Savaş başladığında karayolu tarafına uzak olan araçlar için ise tehlike devam
ediyor. u anda en güncel olarak Varna’dan
ort Kafkas’a o- o hattı oluşturulması için
görüşülüyor diye konuştu.

Ayşem Ulusoy, Ukrayna’dan ihraç
malı yüklemiş araçların normal seyrinde
geçiş yapabildiğini ancak usya’dan
yükleme yapmış araçların, Ukrayna’dan
çıkışlarına müsaade edilmediğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın UkUk
rayna, usya ve çevre ülkelerin yetkilileri
ile iletişim halinde olduğunu belirten
Ulusoy, Türk Bayraklı gemilerden, Türk
T ’larına kadar tüm Türk vatandaşlarının ve yük taşıyan araçların bölgeden
güvenli bir şekilde çıkmasının amaçlandığını ifade etti.

LOK TREN İLE TA MA
ALTERNATİ İ
Ukrayna hattı kapanınca hacmin
neredeyse tamamının alternatif olarak
Verhniy ars Kapısı’na yöneldiğine
dikkat çeken Ulusoy, bu hatta uzun T
kuyrukları oluştuğunu ve bunun 120
km’lere kadar çıkabileceği uyarısını yaptı. Bunlara ek olarak devreye alınırsa iş
yapabilecek bir diğer alternati n Türkiye
ürcistan usya hattında blok tren
taşımaları olduğuna dikkat çeken Ulusoy,
Ancak yine usya’nın olumlu yaklaşması ve problem çözen bir tavır ile ilerlemesi

Ayşem l

y

için bölgede yoğun çalışan rroluşturulmaların ortak bir kir ile bir hat oluşturul
Baması yönünde Ulaştırma ve Altyapı Ba
kanlığına talepte bulunduğunu hatırlatan
Ulusoy, Ancak henüz olumlu bir gelişme
yok. Burada en önemli husus, usya’nın
için uygun bir liman göstermesi
yapıve liman lokal masra ar hususunda yapı
cı olmasıdır. Mevcut girişimlere cevaben
olumlu bir dönüş alınamamıştır. Bazı
çalışkonteyner hatları usya limanlarına çalış
maya devam ediyor. Arkas ile görüştüm
Ukrayna’ya çalışmıyorlar ancak usya
liseferlerine devam ediyorlar. Türkiye li
manlarında dolumu yapılmış ve Ukrayna
limanları için gemiye yükleme bekleyen
konteynerlar içindeki yük sahiplerine
boşaltıbildirimler yapılarak yüklerinin boşaltı
larak geri alınması isteniyor. ünkü dolu
şekilde ihracı bekleyen konteynerların ne
zaman Ukrayna’ya gidebileceği belirsiz
olduğundan; oluşabilecek liman ardiye,
armatör demurage masra arı nedeniyle
böyle bir uyarı ve talepte bulunuyorlar
ifadelerini kullandı.

ELARUS VE POLONYA U
OLARAK KULLAN LA İLİR’
Ayşem Ulusoy, bu noktada olası son
alternatif ise Belarus ve olonya’nın HUB
olarak kullanılması olduğunu söyledi.
Ulusoy, Bu aktarmalı model çok daha
zor ve maliyetli olmasına rağmen sürdürülebilir lo istik hizmetler için ön plana
çıkmaktadır dedi.

AVA KARGODA
NAVLUNLAR ARTA AK
Ukrayna hava sahası ve limanlarının kapalı olduğunu hatırlatan Ulusoy,
havayolu ile ilgili Ukrayna çıkış ve
varışlı hiçbir operasyon yapılamadığını
söyledi. Uçuş rotalarının Ukrayna hava
sahasından geçmeyecek şekilde değiştirildiğini aktaran Ulusoy, sözlerini şöyle
sürdürdü AB us uçaklarına yasak
koydu. Türkiye bu konuda henüz herhangi bir yeni düzenleme yapmadı. H
Uzakdoğu uçuşlarında us hava sahasını
kullanmayacağını bildirdi. Türkiye ile
usya arasındaki havayolu yük ve yolcu
taşımacılığı devam ediyor. Bölgede uçuş
rotalarının değişmesi uzaması, us
ticari uçak losunun AB pazarına hizmet
verememesi, savaştan dolayı petrol yatlarının artması gibi sebeplerle havayolu
navlunlarındaki artış trendinin devam
etmesi bekleniyor.

www.lojistikhatti.com 51

nnnn

OBE T T. ATEŞ

Lojistik STRATEJİ

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

nsanlık yirmi birinci yüzyılın kapısından içeri
girdiğinde, bir önceki yüzyılın kapısından
geçmiş olan atalarının çok ilerisinde bir yaşam
kalitesi ve teknolojik devrimlere adımını
attı. Bir önceki yüzyıla adım atan atalarımız için
evinde otururken radyodan bir yayın dinlemek
henüz hayal bile edilemezken, yirmi birinci yüzyılın
kapısından girerken büyük torunları interneti
keşfetmişti.
Yirmi birinci yüzyıl iş hayatı içinde devrimleri
beraberinde getirdi. Nakliye dinamizmini
korumakla kalmadı, globalleşen ticaret ağıyla
hacimsel artışını devam ettirdi. Lojistik hizmetler
ağı her sektörün ana katarı oldu. Karmaşık
hizmetler ağı sektörümüzde büyüdükçe, lojistik
merkezlerimizden limanlarımıza, aktarma
alanlarımızdan oﬁslerimize kadar işgücü
çeşitlendirmesi gerekliydi. Ne güzel ki bizim
sektörümüz bunu alnının akıyla başardı.
Meslek hayatım boyunca farklı coğrafyalarda,
farklı dil ve kültürlerde bir çok değerli kadınla
hem saha operasyonlarında hem de yönetim
katında birlikte değer üretme gururunu yaşattı
bana sektörümüz. Bu değerli meslektaşlarımın
halı hazırda sektörümüze katmaya devam ettikleri
değerler için teşekkürü borç bilirim. Teşekkürler!
Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
kadınların, kızlarını eğitmeyen bir toplumun
yükselemeyeceğine inanmış ve bunu her fırsatta
dile getirmiştir. Büyük önder bu sebepledir ki
“Bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı
kaldıkça, diğer yarısının göklere yükselmesinin
imkansız” olduğu gerçeğini her fırsatta
hatırlatmayı görev bilmiştir.
Mustafa Kemal Atatürk, “Dünyada
gördüğümüz her şey kadının eseridir” diyerek
kadının toplum ve medeniyet içindeki yerini
takdir etmiştir. Zihniyet açısından kadın haklarını,
muasır medeniyetler seviyesine çıkarmanın,
çağdaşlaşmanın kaçınılmaz bir unsuru olarak
görür. Bu bakımdan, toplumda hak ettikleri saygın
yeri elde etmeleri için Türk kadınlarına güvenerek,
reformların yapılmasında lider rolü oynamasını
sağladı. Şimdiye kadar kadın hakları için bu
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kadar hassas bir yaklaşım sergileyen lider, insanlık
tarihinde parmakla sayabileceğimiz kadardır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün kadın ve kadının
eşitliğine bakış açısı yeganedir.
Şahsi olarak, biz lojistik sektörü paydaşlarının
kadınların sektöre katılım ve önemli katkılarını
uzun süredir gözlemlemekte, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ‘ün bu medeniyet mirasına yaptığımız
sektörel katkıdan dolayı gurur duymaktayım.
Ama artık hep birlikte daha fazlasını yapmalıyız.
Yirmi birinci yüzyılda, yüzyıllardan beri devam
eden ana sorunumuz hala devam ediyor. Nüfusun
bir bölümü içme suyuna kolayca ulaşabilirken
diğer büyük bir bölümü için bu büyük bir sorun.
Benzer sorunlar elektriğe erişimden, iş hayatında
eşitliğe kadar maalesef devam ediyor.
Sektörümüzde kadın yöneticiler ile başarılara
yelken açtığımız, özlemle andığımız 2016 yılında;
kadın yöneticilerimizin oranı ciddi oranda artmıştı.
Maalesef çeşitli sebeplerden her gün başka bir
krizle boğuşmaya çalışan sektörümüzde bugün bu
oran yüzde 9’a kadar düşmüştür.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele
arkadaşlarını saygıyla anarken, medeniyet mirasları
ışığında kadınların lojistik sektöründe daha
fazla yer aldığı, daha etkin liderlik ettiği sağlıklı
ekonomik ve sosyal hayatlarda görüşmek dileğiyle.
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UND ve TMTB arasında

HABER

YE IL
KART
İŞBİRLİĞİ

ürkiye ekonomisinin ihracata
dayalı büyüme modelindeki
karayolu taşımacılığı
alanında en önemli paydaşı
Uluslararası Nakliyeciler Derneği
(UND) ile Türkiye Motorlu Taşıt
Bürosu (TMTB) arasında iş birliği
protokolü imzalandı. rotokol
kapsamında yeşil kart sigortası
konusunda bilinirliğin artırılması
planlanıyor. Ayrıca TMTB temsilcileri,
UND Bölge alışma rubu
Toplantıları’na katılarak Yeşil Kart
Sigortaları hakkında bilgilendirmeler
yapacak.
İşbirliğine ilişkin açıklamalarda
bulunan TMTB Yönetim Kurulu Başkanı emzi Duman, büro olarak son
dönemde sahte yeşil kartlarda artış
gördüklerini ve bu kartları kullanan
işletme ve sürücülerin yüksek miktarda Euro ve ound cinsinden tazminatlara maruz kaldıklarını söyledi.
UND uhdesindeki çekicilerimiz için
2021 yılında 59 bin adet yeşil kart düzenledik diyen Duman konuşmasına
şöyle devam etti Her yıl yeşil kart
uygulamasının dahil olduğu coğrafyada yaklaşık 400.000 kaza meydana
gelmektedir. Türk plakalı araçların 11
yılda toplam kaza sayısı 45.101 ve bunun yüzde 96’sı T kazası. Bu bilgiler
ışığında sürücülerimizi bilgilendirmek,
önlem almak istiyoruz. Böylece hem
kaza riskini azaltmış hem de yeşil kart
primlerinin düşmesine olumlu katkı

sağlamış olacağız. Bu ve benzeri ortak
alanlarda iş birliği yapmaya karar
verdik.
UND Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı atih ener ise, Türk taşımacılarının, yeşil kart sistemine dahil
olan Avrupa ülkelerine 2021 yılında
yaklaşık 536 bin ve Azerbaycan’a 42
bin sefer gerçekleştirdiğini söyledi.
ener, Yaklaşık 600 bin sefer için yeşil
kart sigortası kullanılıyor. Bu anlamda,
gerek yeşil kartla ilgili doğru bilgilendirmelerin yapılması gerek sahte yeşil
kartla mücadele ve de en önemlisi
yurt dışında meydana gelen kaza
noktaları ve sebepleri bilgisinin analiz
edilerek taşımacıların bilgilendirilmesi
oldukça fayda sağlayacaktır diye
konuştu.

PRİMLERİN YÜZDE
’İ KARAYOLU
TA MA LAR NDAN
TMTB Müdürü M. Akif Eroğlu
da 2021 yılında yeşil kart prim üretiminde 34,7 milyon euro ile rekor bir
üretim gerçekleştirdiklerini belirterek
sözlerini şöyle sürdürdü
rim üretimimizdeki yüzde 78 pay ile UND
yeleri en önemli müşterimiz. luşturduğumuz büro vizyon belgesine
uygun şekilde büromuzun hede ,
Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek,
sektörle daha fazla iletişim ve paydaşlara değer yaratan bir kurum olmak.
Bu amaçla bürolar uhdesindeki kaza

ND ile TMTB arasında yeşil
kart sigortası konusunda
bilinirliği artırmak, trafik
kazalarının önüne geçerek
can ve mal güvenliğini
sağlamak, yeşil kartta
sahteciliğin önüne geçmek,
Yeşil Kart istemine üyeliği
bulunmayan ülkelerin Yeşil
Kart istemine üyeliği teşvik
etmek amacıyla işbirliği
protokolü imzalandı.
istatistiklerini analiz ederek sürücülerle
paylaşmayı ve yurtdışı seyahatlerde trak kazalarında özellikle insan yanlışına
dayalı kazaları azaltmayı hede iyoruz.
Bu konuda UND ve Bürolar Konseyi ile
daha sıkı iş birliği yapmak istiyoruz.
Tra k kazalarının azalmasının primlere
olumlu yansıyacağını da belirten Eroğlu, hali hazırda çekicilere lo indirimi
ve bonus malus sitemi ile hasar primleri
düşük olması halinde önemli indirim
sağladıklarını bildirdi.
UND İcra Kurulu Başkanı Alper
zel de, Sektörümüzün özellikle yeşil kart sistemine dahil olan ülkelere
yaptığı taşımalar için ülkemizde otorite
kuruluş olan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu ile yapacağı iş birliğini çok önemli
buluyoruz. TMTB ile sürdürülecek çalışmalar sayesinde; sektörümüzde faaliyet
gösteren araçların yurtdışındaki tra k
kazalarının mümkün olduğunca önlenmesi ile can ve mal kayıplarının en aza
indirilmesi ve bu sayede de yeşil kart
sigorta maliyetlerinin (hasar oranlarının
azaltılması ile) düşürülmesini hede edik şeklinde konuştu.
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Deniz taşımacılığında
‘TEKELLEŞME’ TEHDİDİ!

amer Kıran
ürkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı İsmail ülle’nin
katılımıyla gerçekleştirilen
İMEAK Deniz Ticaret dası
(DT ) meclis toplantısında, denizyolu
taşımacılığında tekelleşme’nin yarattığı
risklere dikkat çekilirken, denizciliği
büyütmeye dönük adımların ivedilikle
atılması gerektiğine vurgu yapıldı.
DT Başkanı Tamer Kıran, 2022 yılının, pandeminin etkilerini yitirdiği, ancak
sonuçlarının devam ettiği bir yıl olacak
gibi gözüktüğünü söyledi. Konteyner
taşımacılığında faaliyet gösteren ilk 10
şirketin, global kapasitenin yüzde 85’ine
sahip olduğunu hatırlatan Kıran, bu durumun yarattığı riskleri şöyle özetledi
andeminin ilk zamanlarında bu şirketlerin ticaret hacimleri tarihi bir şekilde
düşmüştü. Büyük zararlar yaşayan bu
şirketler küresel ekonomik toparlanma
ile yaralarını sardı ve yükselen navlunla
birlikte zararlarını kısa sürede kapattı.
eldiğimiz noktada navlunun yükselişi
devam etmekle birlikte, bu büyük şirketlerin taşımacılık sektöründe farklı modlar
ve hizmetler vermek istediklerini gözlemliyoruz. u an için deniz taşımacılığı paydaşlarını tehdit eden bu tekelleşme birçok
açıdan risk taşıyor. Tüm taşıma modlarının kontrol edilmesi ve bilgilerin belli
merkezlerde toplanması yakın gelecekte
Amazon ve acebook örneğinde yaşadığımız çok daha büyük bir tekelleşme ve
bilgi depolamaya yol açabilir. Yine aynı
şekilde tedarik zincirinde alternatifsizlik
tüm devlet ve şirketler için ciddi riskler
barındırıyor.
Denizciliğin Türkiye’nin olmazsa
olmaz sektörlerden biri olduğuna vurgu
yapan Kıran, Yaşadığımız olaylar göstermiştir ki, denizcilik can damarımızdır,
dışarıyla olan en güçlü bağlantımızdır.
Dolayısıyla tüm bu gelişmeleri dikkatlice

T
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Küresel konteyner piyasasına yön veren şirketlerin
farklı taşıma modlarında hizmet vermek istediklerine
dikkat çeken DT Başkanı Tamer Kıran, “Deniz
taşımacılığı paydaşlarını tehdit eden bu tekelleşme
birçok açıdan risk taşıyor. Bu durum gelecekte mazon
ve Facebook örneğinde yaşadığımız çok daha büyük
bir tekelleşme ve bilgi depolamaya yol açabilir” dedi.
değerlendirip, devletimizin desteğinde
denizciliğimizi büyütmeye yönelik adımları ivedilikle atmamız gerektiğini bir kez
daha vurgulamak istiyorum dedi.

YÜKSEK NAVLUNLAR 2023’E
KADAR SÜRECEK
Denizcilik piyasalarını, ihracatçılar
ve ithalatçılar ile denizcilik sektörünü
yakından ilgilendiren konteyner sıkıntısı,
navlunlardaki yükseliş ve önümüzdeki
sürece ilişkin değerlendiren Tamer Kıran, ihracatçı ve ithalatçı için maliyetleri
artıran en önemli unsurlardan biri haline
gelen konteyner navlunlarının 2023 yılı
başına kadar yüksek seviyelerde kalmasının beklendiğini ifade etti. Kıran, Bu
dönemde pandemi yarasını saran dünyanın hızlı bir toparlanma ve ticaret hacmi
büyümesine geleceği, taşımacılık için
talebin arzdan fazla olacağı öngörülüyor.
2023 başından itibaren yeni konteyner
gemilerinin teslim edilmesi sonucu arzdaki artış ile konteyner taşıma yatlarında kademeli düşüşleri görebileceğimizi
söyleyebiliriz dedi.
Konteyner piyasasının aksine kuru
yük piyasasının ise yıla sert düşüşle başladığını anlatan Tamer Kıran, Noel dönemi ardından in tatili, Endonezya’nın
kömür ihracat yasağı, küresel ekonomik
yavaşlama neticesinde yüklerin azalmasının bu düşüşte etkili olduğunu kaydetti.
Kıran, bu piyasada beklentilerin, in
tatili sonrasında, Mart ayı ile beraber
yeniden yükselme yaşanacağı yönünde
olduğunu bildirdi.
2022 yılının aynı zamanda iklim değişikliği ve küresel ısınma konularının
daha çok gündeme geldiği bir yıl olacağını, buna bağlı olarak gemi kaynaklı kirliliklerin miktarının azaltılması yönündeki
çalışmaların hızlanacağını belirten Tamer
Kıran, bunun neticesinde ortaya çıkacak

maliyetlerin navlun yatlarına ne derece
etki edeceğinin izlenmesi gereken ayrı
bir konu olacağını vurguladı. Kıran, DT
bünyesinde başlatılan Deniz Ticaretinde
İklim Değişikliği Tedbirlerinin Türk Sahipli emi ilosuna Etki Değerlendirme
Analizi pro esinin son safh aya geldiğini, çalışmanın sonuçlarının mart ayı meclis toplantısında sektörle paylaşılacağını
açıkladı.

LO İSTİK YAT R MLAR
ART R LMAL ’
Meclis toplantısında konuşan TİM
Başkanı İsmail ülle, pandemiyle birlikte
lo istik sektöründe yaşanan dönüşüme
dikkat çekerek, o istikte kartlar yeniden karılıyor. yun yeniden kuruluyor.
Ticaretin bu kadar önemli olduğu bir
dönemde bunu seyretmekle kalmamalıyız. Yoksa bunun faturasını ödeyen taraf
olacağız dedi. andemiyle birlikte ticaretteki zincirin kopmasının ilk etkisinin
lo istik sektöründe hissedildiğini ve rekor
artışlara sahne olan navlunun ihracatçıyı
zorladığını hatırlatan ülle, Türkiye’nin
ihracat hede eri doğrultusunda taşımacılık alanında da yatırımların artırılması
gerektiğini söyledi. Türkiye o istik
ortalı’nın başarılı sonuçlar ortaya
koyduğunu vurgulayan ülle, Burası
Türkiye’nin lo istik motoru. Amacı sadece bu kesime hizmet etmek ve onlara
çeşit, rekabet, hizmet avanta ını getirmek
ve herkesi daha fazla talep, müşteri ve
işle buluşturmak amacıyla gerçekleştirdik. ok da başarılı oldu. Bundan sonraki
süreçte daha fazla kullanılmasını arzu
ediyoruz dedi. TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak da, Türkiye o istik ortalı
ile ilgili verileri paylaştı. Bayrak portala
kayıtlı rma sayısının 1.332’ye yükseldiğini, toplamda 3 milyon ton yük ilanı
yayınlandığını söyledi.

DEMİRYOLU

Mars’tan 10 milyon
euroluk vagon yatırımı
eçtiğimiz aylarda Halkalı – Kolin
demiryolu hattını kullanıma
açan Mars Logistics, 2022 yılına
10 milyon euro değerinde vagon
yatırımı ile başladı. Şirket, bu yatırım
ile 90 adet vagonu bünyesine katarak
demiryolu hizmetini bir üst seviyeye taşıdı.
Mars Logistics Demiryolu Genel Müdür
Yardımcısı Erdin Erengül, konuyla ilgili
yaptığı açıklamada, Türkiye’nin tescillenmiş
sahibine ait vagonlar ile Avrupa’ya
ihracat yapan ilk firması olduklarını
söyledi. Erengül, “İntermodal hatlarımız
ile optimum sürede çevreci çözümler
sunuyoruz. Yeni yatırımımız ile aldığımız
90 adet vagonu işletmecisi olduğumuz
Almanya, Çek tren hatlarının yanı sıra diğer
Avrupa güzergahlarında da kullanacağız”
dedi.
iş hacmimizdeki payını artıracağız. Ek
olarak; halihazırda çalışmalar yaptığımız
YENİ YATIRIMLAR VE YENİ
yeşil lojistik konusuna daha fazla odaklanaHATLAR YOLDA
cağız.”
Trieste – Bettembourg, Halkalı – Duis“Sürdürülebilirlik, Mars Logistics olarak
burg ve Halkalı – Kolin hatları ile intermoönem verdiğimiz, üzerinde durduğumuz ve
dal taşımacılık hizmeti verdiklerini belirten şirketimizin her alanına yaydığımız bir anlaErengül, yeni yatırımların yolda olduğunun yış. Taşımacılık yöntemlerimiz başta olmak
altını çizdi ve şunları söyledi: “Önümüzdeki üzere, şirketimizin her alanında, genel işle5 yıl için intermodal ve demiryolu taşımayişimizde sürdürülebilir yöntemler kullancılığı için yatırımlarımızı ve stratejilerimizi
maya özen gösteriyoruz. Hadımköy Lojistik
planladık. Çok yakın zamanda duyuracağı- Merkezi Çatı Üstü Güneş Enerji Santrali
mız yeni yatırımlarımız ve yeni hatlarımız
projemiz ile tesisimizin enerji ihtiyacını,
ile intermodal ve demiryolu taşımacılığının yağmur suyu hasadı projemiz ile tesisimizin

Erdin
Erengül

G

peyzaj ve yangın suyu ihtiyacını karşılıyoruz. 2.700 adet özmal araçtan oluşan filomuzdaki bütün araçlar Euro 6 seviyesinde.
Evraksız ofis portalımız ile tüm finansal
süreçlerimizi dijitalde yürütüyoruz. Depolarımızda enerji tasarrufu sağlayacak ekipmanlar ve yöntemler tercih ediyoruz, tahta
paletler yerine geri kazanılmış kağıttan
üretilmiş kağıt paletler kullanıyoruz” diyen Erengül, yeni projelerde doğaya saygılı
iş yapma anlayışını ön plana çıkararak
planlama yaptıklarını, önceden başlayan ve
devam eden projelerde ise sürdürülebilir
alternatiflere odaklandıklarını belirtti.

TCDD’ye ‘Bakımdan Sorumlu Kuruluş Yetkinliği Sertifikası’ verildi
CDD Genel Müdürlüğü,
demir yolu ağındaki araçların
uluslararası standartlarda
çalıştığını tescilleyen “Bakımdan
Sorumlu Kuruluş (ECM) Yetkinliği
Sertifikası” aldı. TCDD, Demiryolu
Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği
gereğince, demir yolu ağında bulunan

T

bütün araçların çalışabilmesi için
tescile ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda,
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel
Müdürlüğü tarafından TCDD’ye, araç
bakımlarının Uluslararası Demiryolları
Birliği (UIC) ve Uluslararası Taşımalara
İlişkin Hükümetlerarası Örgütü (OTIF)
standartlarında yapıldığını belirleyen

ECM Yetkinliği Sertifikası verildi. Demir
yollarındaki araçları daha önce dışardan
hizmet alımı yöntemiyle tescilleyen
TCDD’nin, aldığı yetkinlik sertifikasıyla,
demir yolu trafiğinde kullanılan araçların
bakımlarını uluslararası standartlarda yaptığı
belgelenmiş oldu. ECM sistemiyle, hatlarda
çalışan araçların bakımlarının yapıldığını
ve emniyetli bir şekilde çalıştırıldıklarını
belgeleyen TCDD, daha önce dışardan hizmet
alımıyla gerçekleştirdiği işlemi bundan sonra
kendisi yapacak, böylece kamu kaynaklarının
kullanımı açısından ciddi tasarruf sağlayacak.
İşletime çıkarılacak ya da işletimden
alınacak araçların kontrolünü uluslararası
standartlarda belirleyecek olan TCDD,
böylece bütün yolcu ve yük vagonlarının
gerek yurt içinde gerekse Avrupa Birliği
ülkeleri demir yolu ağlarında serbestçe
trafikte olmalarına olanak tanıyacak.
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RENAULT TRUCKS
elektrikli kamyon
yel azesini eni letiyor

Bölgesel taşımacılık için
enault Trucks T E-Tech ve
inşaat uygulamaları için
enault Trucks E-Tech olmak
üzere 44 tona kadar iki yeni
elektrikli kamyon modelini
2023’te satışa sunulacak olan
enault Trucks, ayrıca Geodis
ile 16 tonluk bir elektrikli şehir
içi kamyonu geliştirmek için
işbirliği yapacak.
enault Trucks, müşterilerinin
ener i geçişini destekleme
taahhüdünü ve her türlü
kullanım alanı için elektrikli
kamyon sunma tutkusunu sürdürüyor.
2020’den bu yana enault Trucks,
ransa’da üretilen 3,1 tondan 26 tona
kadar tam elektrikli kamyonlarını
sunuyor. enault Trucks, 2023 yılının
başında elektrikli ürün gamında, bölgesel
taşımacılık için enault Trucks T E-Tech ve
inşaat uygulamaları için enault Trucks
E-Tech olmak üzere 44 tona kadar iki yeni
modelinin satışına başlayacak.
enault Trucks’ın ağır hizmet yelpazesindeki bu yeni modeller, 490 k ’a (666
bg’ne eşdeğer) kadar birleşik güç sağlayan
iki veya üç elektrik motoruyla donatılacak.
Ayrıca ptidriver şanzıman donanımına
sahip olacak. enault Trucks T ve E-Tech
modelleri, 180 ila 540 k h kapasiteli iki
ila altı lityum iyon batarya paketiyle ile
güçlendirilecek. Araçların aküleri, 43 k ’a
kadar alternatif akım (A ) ile 9,5 saatte, 250

R

k ’a kadar doğru akım (D ) ile 2,5 saatte
tamamen şar edilebiliyor. Bu kamyonlar,
tek şar la 300 km, bir saatlik ara hızlı şar la
(250 k ) 500 km’ye kadar menzile sahip.
enault Trucks T ve E-Tech, tüm
üstyapılara ve dolayısıyla her türlü
kullanıma kolayca uyum sağlamak için
elektrikli, elektromekanik ve vites kutusu
üzerinde olmak üzere üç tip T ile donatılabiliyor Bu yeni elektrikli modeller,
44 ton azami yüklü ağırlığında, 4 2 ve 6 2
çekici ile 4 2, 6 2 ve 8 4 tridem kamyon
versiyonlarıyla mevcut olacak.
2023’ün ilk çeyreğinde satışa sunulacak enault Trucks T ve E-Tech, enault
Trucks’ın Bourg-en-Bresse’deki fabrikasında üretilecek. 3,1’den 44 tona uzanan tam
elektrikli ürün yelpazesi ve 360 müşteri
desteği sunan enault Trucks, strate isini
hızlandırıyor ve hede erini yükseltiyor
enault Trucks, 2030 yılına kadar araçlarının yüzde 50’sini elektrikli olarak sunmayı
planlıyor.

GEOD S İLE E İR İÇİ
LO İSTİ İ İÇİN ELEKTRİKLİ
KAMYON GELİ TİRE EK
enault elektrikli kamyon alanında
önemli bir işbirliğine imza attı. enault
Trucks ve eodis, 16 tonluk bir elektrikli
şehir içi kamyonu geliştirmek için işbirliği
yapacak. ro e adı ksi en olan bu araç,
şehir merkezinde dağıtım operasyonlarının tüm gerekliliklerini ve fonksiyonlarını
karşılayacak. Kirlilik ve gürültü gibi so-
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runların ortadan kaldırılması, tüm yol kullanıcıları (yayalar ve ha f motorsuz ulaşım
araçlarını kullanan kişiler) ile bir arada hareketliliği daha iyi yönetmek için aktif ve pasif
güvenliğin iyileştirilmesi mümkün olacak.
rototip teslimatının 2022’nin sonunda
yapılması planlanan kamyon, 2020’den beri
gerçekleştirdiği seri üretim ile Avrupa’nın
ilk seri elektrikli kamyon tesisi olan enault
Trucks’ın ransa, Blainville-sur- rne’deki
fabrikasında üretilecek. Kamyonun 2023’ten
itibaren aris’te şehir içi teslimatlar için
kullanılması hede eniyor.
eodis’in E ’su Marie- hristine
ombard, konuyla ilgili olarak; E-Ticaretin
gelişmesi ve büyük şehirlerde düşük emisyonlu bölgelerin uygulanmasıyla birleşen
çevresel durum, ulaşımın karbonsuzlaştırılmasını acilen hızlandırmamız gerektiği anlamına geliyor. eodis’in enault Trucks ile iş
birliğindeki amaç da budur. Sürdürülebilir
kentsel lo istik konusunda hızlı bir şekilde
somut çözümler geliştirmek istiyoruz dedi.
enault Trucks Başkanı Bruno Blin ise
şunları ekledi; Kamyonun ima ı değişiyor
ve nihayet, vazgeçilmez bir araç olarak algılanıyor. enault Trucks’ın eodis ile çalıştığı
pro enin amacı, tra ğin yoğun olduğu alanlarda ve hatta yaya bölgeleri de dahil diğer
yol kullanıcıları arasında kentsel dokuya en
ideal şekilde uyum sağlayacak bir kamyon
tasarlamak. Bu yeni kamyon, sürücünün
çalışma konforu ve güvenliği ile şehir sakinlerinin güvenliği için tasarlanacak.
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atarya elektri i
e i rojen teknolojisine yatırım ya ıyor
Daimler Truck, ürün portföyünü hem batarya elektrikli hem de hidrojen
hidrojen
bazlı tahrik sistemleriyle elektrikli h le getirmek için “iki yönlü” bir strateji izliyor.
arbon nötr bir gelecek için kullanılacak teknolo i konusunda
strate ik yönünü net olarak
belirleyen Daimler Truck, ürün
portföyünü hem batarya elektrikli hem de
hidro en bazlı tahrik sistemleriyle elektrikli
h le getirmek için iki yönlü bir strate i izleyeceğini duyurdu. Söz konusu strate inin
arka planında ise, kamyonlarla ilgili çok
çeşitli uygulamalar ve görevler yer alıyor.
Hidro en bazlı tahrik sistemleri, özellikle ağır yük taşımacılığındaki zorlu ve
esnek uygulamalar ile uzun yol uygulamaları için uygun bir çözüm olarak görülüyor.
Bu durum hem klasik hem de elektrikli
kamyonlar için geçerli. Kamyonlarının
günlük kullanıma uygunluğu, tona ı ve
menzilinden ödün vermek istemeyen
nakliye şirketleri, satın alma kararlarını
toplam sahip olma maliyetine göre akılcı
bir şekilde veriyorlar. Müşteri beklentileri
doğrultusunda sürekli olarak ürünlerini
yenileyen Daimler Truck da tüm uygulamalar için müşterilerine en uygun araç
çözümlerini sunmaya devam ediyor.

K

DEVLETLER İDRO EN
EYLEM PLANLAR N
UYGULAMAYA GEÇİRDİ
Dünya çapında 40’ı aşkın devlet,
kapsamlı hidro en eylem planlarını uygulamaya geçirdi. Bu eylem planlarının temelinde; uzun vadede yalnızca hidro enin

depolanabilen bir ener i olarak istikrarlı
ve tamamen yenilenebilir bir güç kaynağı
sağlayabileceği anlayışı yer alıyor. Ayrıca,
yalnızca hidro enle karbonsuzlaştırılabilen çok sayıda uygulama bulunuyor.
eleceğin ener i sisteminin hidro en bazlı
olacağını açıkça gösteren bu işaret, pek
çok küresel şirketi kapsamlı duyurular
yapmaya yöneltti. Uzmanlar, 2020’li
yıllarda hidro en üretimi, taşımacılığı ve
altyapısına 100 milyarlarca euro yatırım
yapılmasını bekliyorlar.

Daimler Truck, Volvo roup ile birlikte
hidro en bazlı yakıt hücreleri konusundaki
çalışmalarını da kararlılıkla sürdürüyor. İki
şirket, 2021 yılında cellcentric adında ortak bir girişim kurdu. Dünyanın lider yakıt
hücresi sistemi üreticilerinden biri olmayı
hede eyen cellcentric, bu hedef doğrultusunda 2025 yılından itibaren Avrupa’nın en
büyük seri üretim tesislerinden birini kurmayı planlıyor.

LİNDE İLE S V İDRO EN
YAK T İKMALİ TEKNOLO İSİNİ
GELİ TİRİYOR

ÜRÜN PORT ÖYÜNÜ
GENİ LETMEYE
DEVAM EDİYOR

Daimler Truck, bir süredir inde ile
birlikte yakıt hücreli kamyonlar için yeni
nesil sıvı hidro en yakıt ikmali teknolo isini geliştiriyor. rtaklar, bu iş birliği ile
hidro en ikmalini mümkün olduğunca
kolay ve pratik hale getirmeyi amaçlıyor.
Daimler Truck, Avrupa’da önemli
taşımacılık güzerg hlarındaki hidro en dolum istasyonlarının altyapısı için Shell, B
ve TotalEnergies ile iş birliği yapmayı da
planlıyor. Ayrıca Daimler Truck, VE ,
inde, MV, Shell, TotalEnergies ve Volvo
roup, hidro enli kamyonların H2Accelerate (H2A) kapsamında Avrupa’da kitle
pazarında satışa sunulması için uygun
koşulları yaratma amacıyla iş birliği yapmayı taahhüt etti.

ELL ENTR
AD NDA
ORTAK İR GİRİ İM KURDU

Batarya elektrikli otobüs Mercedes-Benz
e itaro’nun seri üretimi 2018, batarya elektrikli kamyon Mercedes-Benz eActros’un seri
üretimi ise 2021 yılından bu yana devam
ediyor. Daimler Truck, batarya elektrikli
Mercedes-Benz eEconic’in seri üretimine
ise bu yıl başlayacak. irket, diğer araçlarını
da bu konudaki değişime hızlı bir şekilde
hazırlıyor.
Hidro enli araçlarda ise, Mercedes-Benz
enH2 kamyon yakıt hücresi prototipi, geçen yıldan bu yana hem şirket bünyesindeki
test pistinde hem de halka açık yollarda
yoğun testlere tabi tutuluyor. 2027 yılında
satışa sunulması beklenen aracın gelişim
hede , seri üretimde 1.000 km veya üzerindeki bir menzile ulaşmak.
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Y e D LY tanıtıl ı

E , uzun yol taşımacılığı için tasarlanan yeni E
- Y’i ve hafif ile
orta sınıfta yeni ölçütler belirleyen yeni Daily’i Türkiye pazarına sundu.
VE
emisyon normlarında Euro V
D’den Euro V E emisyon normuna
geçerken ürün gamında da yenilikler
gerçekleştirdi. Sürücü odaklı
yeni S AY ile Euro V E normlarının
bile fazlasını karşılayan Daily 2022
model ürünler bu tanıtım faaliyetinin
merkezinde yer aldı. Yeni S AY ve
Daily 2022 model ürünler Antalya’da
gerçekleştirilen lansmanla tanıtıldı.
2022 Yeni Başlangıçlar konsepti ile
düzenlenen toplantıda konuşan veco
Türkiye enel Müdürü Hakkı şınak
2022’ye VE
olarak yeni bir yapı
ile, yeni ürünlerle ve yeni umutlarla
başladıklarını ifade etti. 2021 yılını 2
puan artışla yüzde 8,4 lük bir pazar
payı ile tamamladıklarını belirten şınak
yeni ürünlerle bu başarıyı daha da ileri
taşımayı hede ediklerini söyledi. VE
Türkiye enel Müdür Yardımcısı Tansu
iz ise, VE ’nun Avrupa’da sunduğu
tüm ürünleri Türkiye’de de sattıklarını,
dolayısıyla müşteriye hiçbir zaman Bu
ürün elimizde yok demediklerini ifade
etti. elecekte elektrikli ve hidro enli
araçlar için de bunun geçerli olacağını
dile getiren iz, önce tamamen elektrikli
ardından da hidro en yakıt hücreli Nikola
T E nin Avrupa’da VE
ağı tarafından
satılacağını aktardı.

I
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YÜZDE DA A AZLA
YAK T TASARRU U
VE
S- ay, uzun yol görevleri ve lo
sahibi için mükemmel bir iş çözümü. eşitli
geliştirmeler ve özelliklerle yakıt verimliliği
ve performans konusunda çıtayı yükselten
araç, yüzde 3’e varan yakıt tasarrufu sunuyor.
Yeni motor ürün grubu, Euro V E salınım standartlarını karşılarken hidro ene
bitkisel yağ (HV ) gibi ikinci nesil bio dizeller için de yüzde 100 onaylı. ursor 13 ürün
grubu iki yeni güç seçeneğine sahip; 490 ve
530. ursor 11 ve 13 motorlarının verimliliği,
artan sıkıştırma oranları ve yeni yanma yönetim sistemi ile geliştirildi. 13 itrelik motorlar
yüksek verimlilikli tek indirgemeli arka akslar
ve standart pro l lastiklerle mevcut 2.31 1’lik
daha uzun arka aks oranı ile eşleştirilmiş.
Bu, motor devrini düşük tutmayı sağlayarak uzun mesafede daha yüksek verimlilik
sağlıyor. Söz konusu özellikler 490 beygirlik
ursor 13’ü gerçek bir Toplam Sahip lma
Maliyeti şampiyonu yaparken uzun mesafe
için VE
S- ay’i mükemmel araç yapıyor.
Ek özellikler VE
S- ay’in yakıt verimliliğine katkı sunuyor. Yeni Eco Moduna sahip
klima ener i harcamasını optimize ederken
A sütunlarının yeni aerodinamik kaplaması
kabin etrafındaki hava akışını iyileştiriyor.
VE
S- ay’in Sıkıştırılmış Doğal az

( N ) ve Sıvılaştırılmış Doğal az ( N )
versiyonları, debriya kompresörü ve değişken akışlı direksiyon pompası gibi yakıt verimliliğini daha da arttıran akıllı yardımcılara
sahip. Dizel versiyonlarla paylaşılan bu yeni
özellikler ve motordaki geliştirmelerle karbondioksit salınımlarında düşüş sağlanmış.
Bu, doğal gazlı VE
S- ay’i uzun mesafe
taşımacılık için tartışmasız lider yapıyor.

YENİ VE O DA LY
Yeni Daily kabinde yaşam ve sürüş deneyimi konularında yeni ölçütler belirledi ve
otonom sürüş ile ileri güvenlik özelliklerine
yönelik önemli adımlar attı. Yeni Daily, öncüllerinin performans, sürdürülebilirlik, yakıt
verimliliği ve düşük Toplam Sahip lma
Maliyeti gibi müşterilerinin k rlılığını artıran
özelliklerinin üzerine inşa edildi. Kapsamlı
İleri Sürücü Destek Sistemleri ile gelişmiş
güvenlik özellikleri barındıran araç, sınıfındaki en iyi kabinde yaşam ve sürüş deneyimini
sunuyor. eşitli özelliklerinin getirdiği yakıt
ekonomisiyle ön plana çıkıyor. Bu özellikler
arasında, 2.3 litrelik 1A motoru barındıran
Daily Hi Matic de dahil, tüm modellerde yer
alan Dur Kalk sistemi ve yalnız geçici koşullarda daha duyarlı değil, aynı zamanda daha
da verimli olan yeni Elektronik Kontrollü
Değişken eometrili Türbin var.
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SCANIA’dan

otonom kamyonlar için test parkuru
arayolu taşımacılığı sektöründe
son dönemde yakından takip
edilen otonom ve elektrikli araçlar
ile ilgili gelişmeler, markaların
gelecek planlarını da şekillendiriyor. Scania,
araştırma ve geliştirme operasyonlarının bir
parçası olarak geleceğin araçlarının test edilip sürüleceği yeni bir test parkuru için yatırım planını devreye alıyor. Scania’nın üretim
tesislerinin bulunduğu Södert l e’yede

K

gerçekleşecek bu yatırım ile ağır vasıtaların
elektri kasyonu ve zaman içinde otonom
araçlardaki yeni teknolo ilere öncülük
etmeyi hede iyor. Scania, geleceğe yönelik
yatırımları kapsamında kısa süre önce yeni
bir metal döküm üretim tesisini tamamladı. Aynı zamanda yine Södert l e’de bulunan akü monta ı için yeni bir binanın çalışmalarına başladı. Son olarak ise yaklaşık
975 milyon SEK’lik (İsveç Kronu) yatırım

ile yeni bir test pisti inşa ederken mevcut
pistleri de genişletecek. ro elerin 2026
yılına kadar sürmesi bekleniyor.

MİLYON EUROLUK PİL
LA ORATUVAR YAT R M
Scania, İsveç’in Södert l e kentindeki araştırma ve geliştirme tesislerinde
yeni bir pil laboratuvarına 15,5 milyon
Euro’luk bir yatırım yaptı. aboratuvar,
pil hücreleri, modüller ve paketler için
250 metrekarelik üç test salonu içeriyor.
Aynı zamanda laboratuvarda test numunesi hazırlama tesisleri de yer alıyor.
aboratuvar öncelikle -40 ila 70
arasında değişen iklim koşullarında
pil performansına ve kullanım ömrü
değerlendirmesine odaklanıyor. Scania
mühendisleri, pil ömrünü ve müşteri
ihtiyaçlarını optimize etmede özel kullanım için örneğin sıcaklık ayar noktası, şar
durumu penceresi ve şar gücü pro li ile
ilgili olarak pil için en iyi çalışma koşullarını incelemeyi ve belirlemeyi amaçlıyor.

OTOKAR mobil sitesini yeniledi
T

icari araç sahipleri için 4 yıl önce
geliştirdiği mobil uygulama ile
kullanıcıların hem hayatını kolaylaştıran hem de her daim kazandıran tokar, müşterilerinin talepleriyle
geliştirdiği uygulamasının yeni sürümünü
kullanıma sundu. irket, mobil uygulaması
ile onlarca işlemi parmak ucuna taşıyıp,
ticari araç sahiplerinin vazgeçilmezi olmaya devam edecek.
Araç şase numaralarıyla uygulamayı
kullanabilen ticari araç sahipleri, yenilenen
bildirim özelliğiyle birçok özelliğe kavuşacak. Yeni içerik yüklemelerini anında kullanıcısına bildiren uygulama, araç sahibini
bakım zamanları yaklaştıkça uyaracak. Tek
tuşla garanti başlangıç ve bitiş tarihlerinin
yanı sıra periyodik bakım zamanlarının
takip edilebildiği uygulama üzerinden
bakım randevusu da oluşturulabilecek.
Saniyeler içinde randevu oluşturabilecek
olan araç sahipleri, yine aynı ekrandan
müşteri hizmetleri temsilcisi ile iletişim
kurabilecek.

MO İL E İTİM
ZENGİNLE TİRİLDİ

Araç tanıtım videolarının yanı sıra
kullanıcılardan alınan yönlendirmelerle onlarca teknik konuya yer verilen
tokar mobil uygulama ile kullanıcılar,
genel araç tanıtımları, araç özelliklerinin kullanım detayları, ekonomik
kullanım tüyoları, arızaların çözümü
ve daha birçok farklı konudaki içeriklere ulaşabilecek. Aktif olarak eğitim
videolarını izleyen, belirli eğitimleri
tamamlayan ya da aracıyla ilgili randevu gibi işlemleri uygulama üzerinden gerçekleştirip güncel kilometre
bilgilerini giren müşteriler, tokar ara
kazanacak.
Kolay kullanıma sahip ara yüzüyle
ihtiyaç ve beklentileri parmak ucuna
taşıyan uygulama üzerinden güncel
kampanyalar da takip edilebilecek.
Ticari araç sahipleri kampanya bildirim
ekranı altındaki Beğen ve Beni Ara
butonlarına tıkladığında tokar müşte-

ri ilişkileri temsilcisi en kısa sürede araç
sahibi ile iletişime geçerek ilgilendiği
kampanyalar hakkında detaylı bilgi
paylaşacak. Talep doğrultusunda bayi
randevusu da bu sistem üzerinden
anlık olarak alınabilecek.
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vusturya merkezli Bulung Logistics, son yatırımında
filosuna Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçları ekledi. Yeni yatırımıyla birlikte firmanın filosundaki Tırsan
araç sayısı 200’e ulaştı. Tırsan’ın Adapazarı Fabrikasında Bulung Logistics’e gerçekleştirdiğ i teslimat törenine; Bulung
Logistics Genel Müdürü Savaş Kasap, Filo Tır Yönetim Müdürü
Ergün Gengönül ve Tırsan Treyler Satış Temsilcisi Orkun Demir
katıldı. Bulung Logistics Genel Müdürü Savaş Kasap, teslimat töreninde yaptığ ı açıklamalarda şunları belirtti: “Firmamız hızlı ve
güvenilir şekilde Türkiye’den ve Avrupa’dan kara taşımacılığ ı ve
intermodal taşımacılık hizmeti vermektedir. Lojistik faaliyetlerimizin çevresel etkisini en aza indirmek için hem demiryolunda hem
de karayolunda yalnızca Euro-6 normlu araçlar kullanarak çevreye duyarlı taşımacılık gerçekleştirmekteyiz. Tırsan, yıllardır yurt
dışı ve yurt içi tüm operasyonlarımızda müşterilerimize kaliteli ve
güvenilir hizmet vermek adına her zaman tek tercihimiz oldu.
Gerek ürünlerinin başarılı performansı, gerekse her koşulda firmamıza sağ lamış olduğ u hızlı satış sonrası hizmetleri ile Tırsan’a
her zaman güvenimiz tam. Tırsan ile yıllardır devam eden başarılı ve güçlü iş birliğ imizin ileriki yıllarda da artarak devam edeceğ ine inanıyoruz. Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlarının
sahip olduğ u ‘Lastik Taşıma Sertifikası’ sayesinde müşterilerimiz,
lastik taşımacılığ ı da yapabilmektedir. Ayrıca araçta bulunan
tren yükleme opsiyonu ile, treylerler intermodal taşımacılığ a da
uygundur. Öte yandan araç, farklı çekicilerle de kullanım olanağ ı
sağ layan çok fonksiyonlu süspansiyon özelliğ ine de sahiptir. Bu
özelliğ i sayesinde ter tip çekici modeli ile taşıma yapabiliyoruz bu
da firmamız için büyük avantaj” açıklamalarında bulundu. Tırsan
Treyler Satış Temsilcisi Orkun Demir ise, “Teslimatını yaptığ ımız
Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlarımız, her türlü çekici modelinde kullanılabilmektedir. Bu sayede müşterilerimiz operasyonel işlerinde daha esnek ve daha hızlı hareket edebilecektir. Öte
yandan müşterimiz, filosuna yeni eklediğ i Tenteli Perdeli Multi
Ride treylerler ile rekabet gücünü daha da artıracaktır. Müşterimizin, tercihini yine Tırsan kalitesinden yana kullanmasından
dolayı mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

A
RENAULT TRUCKS
Alışan
k en ade l k ena l
r k
ek ya ırımı

lışan Lojistik, araç filosunu 70 adet yeni Renault Trucks T
EVO serisi çekiciyle güçlendirdi. Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Damla Alışan; “Alışan Lojistik, bugün 550 adet öz
mal araç filosu ve Türkiye genelindeki 50’yi aşkın farklı lokasyondaki
1500 çalışanı ile sektörde ‘kontrat lojistiğ i’ diye de ifade edilen entegre
lojistik hizmetleri ile müşterilerinin taleplerini A’dan Z’ye kurgulamakta;
ihtiyaca özel katma değ eri yüksek çözümler geliştirmektedir. Renault ile
büyüttüğ ümüz filomuz sayesinde de müşteri odaklı çözümlerimizdeki
hızımıza hız, duyulan güvene güven, attığ ımız yeşil adımlara ise yenilerini katacağ ımızdan şüphemiz yoktur” dedi. 2021 yılını yüzde 45’i
aşan bir büyüme ile bir milyar TL seviyelerinde kapattıklarını belirten
Alışan, şunları aktardı: “Bu büyüme trendinin daha fazlasını ise 2022
yılı için hedefledik. Proje ve yatırımlarımızı belirli başlıklarda toplamış
bulunuyoruz. Ülkemize ve sektörümüze olan güvenimiz doğ rultusunda
yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğ iz.” Renault Trucks Türkiye
Başkanı Sebastien Delepine ise; “Yeni TCK EVO serimiz, Türkiye’de
lansmanını gerçekleştirdiğ imiz 2021 Ekim ayından bu yana büyük ilgi
gördü. Yeni serimizin adet olarak en hacimli ilk teslimatını ise Alışan
Lojistik ile gerçekleştiriyoruz. Alışan Lojistik’in araçlarımızın sunduğ u
verimlilik ve toplam çözümlerden çok memnun kalacaklarına inancımız
tam. Tasarım, konfor ve verimlilikte gerçekleştirilen değ işimlerle yine
düşük toplam sahip olma maliyeti sağ layan iddialı araçlar sunuyoruz”
diye konuştu. Renault Trucks’ın yeni araçları ile 2022’de sunmaya
başladığ ı bağ lantılı hizmetlerden ve Optifleet Filo Yönetim Sistemi’nden
yararlanacak olan Alışan Lojistik, ayrıca servis paketlerinden Excellence
Servis Sözleşmesi’ni tercih etti. Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü
Ömer Bursalıoğ lu, “Alışan Lojistik, üç ayrı modül ile araçlarını uzaktan
takip edebilecek, konum bilgilerine ve geçmişine ulaşabilecek, takograf
verilerini uzaktan indirebilecek, sürücüler arasında karşılaştırma yaparak
yakıt tüketiminde iyileştirme yapabilecek. Alışan Lojistik ile Excellence
Predict servis sözleşmesi projesinde pilot bir çalışma yapıyoruz. Excellence Predict ile müşterimizin araçlarının verileri, detaylı bir şekilde
incelenecek ve olası arızaların önceden tespiti sağ lanacak. Bu sayede
araçların hizmet süresi artmış olacak” dedi. Yeni araç yatırımlarında Renault Trucks’ın sunduğ u finansal paketlerden faydalandıklarını belirten
Alışan Lojistik CFO’su Mehmet Emin Çelenli, şunları aktardı: “Araç alım
kararımızı verdiğ imizde RTFS finansal paketleri ile ilgili bilgi aldık. Bizleri
en çok cezbeden ve diğ er oyunculardan ayrıştıran avantaj, tek noktada
tüm çözümlere ulaşabilmemiz oldu. Süreçler hem hızlı hem de pratik
şekilde ilerledi. Sunulan paketlerin finansal avantajları nedeniyle banka
limitlerimizi kullanmaya gerek duymadık.”

A
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A KA
DENEKS
ENEKS Lojistik, yeni araç yatırımı
ve filo genişletmesi kapsamında
10 adet MAN TGX 18.470 LL
SA çekici satın aldı. Denizli’de
bulunan DENEKS Lojistik’te gerçekleşen
teslimat törenine DENEKS Lojistik Yönetim
Kurulu Başkanı Soner Üstünsoy, Filo
Müdürü Bülent Ünalan, Baş Şoför Mustafa
Pekbaşoğ lu, MAN Kamyon ve Otobüs
Ticaret A.Ş. Bölge Koordinatörü Ataç Şeran,
MAN Yetkili Satıcısı Lokman Koçaslan
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Lokman
Koçaslan ve Satış Direktörü Ümit Kilit
katıldı. DENEKS Lojistik Yönetim Kurulu
Başkanı Soner Üstünsoy teslimat töreninde
yaptığ ı konuşmada, “DENEKS Lojistik
olarak, kuruluş yılımız olan 2008’den
beri müşteri talep ve ihtiyaçlarına uygun

D

C D

k n er

çözümler sunarak hizmet alanımızı ve
filomuzu genişletmekteyiz. Bu bağ lamda
hizmet alanımızı genişletmek, ithalatçı ve
ihracatçı firmaların ihtiyaçlarına daha kaliteli
ve hızlı çözüm üretebilmek ve ülkemizin
ekonomisine daha fazla katkı sağ layabilmek
için sağ lam, kaliteli ve uzun ömürlü araçlar
tercih etmemiz gerekiyor. Bu noktada
gerçekleştirdiğ imiz büyük operasyonlar
sonucu 10 adet MAN TGX 18.470 LL SA
yeni nesil çekici alarak filomuzu daha da
güçlendirme kararı aldık” dedi.
Lokman Koçaslan Otomotiv Yönetim
Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan, ise şunları
aktardı: “Temel hedeflerimiz doğ rultusunda
İzmir ve çevre illerde yer alan müşterilerimizi
memnun etmek amacı içerisindeyiz. Bu
bağ lamda Denizli’de bulunan ve uluslararası

A

ld

taşımacılıkta önde gelen firmalarından
DENEKS Lojistik ile gerçekleştirdiğ imiz
ortaklığ ımız bizler için son derece kıymetli.
DENEKS Lojistik ile ticarette de aynı şekilde
devam etmekte olan ve geçmişe dayanan
bu dostluğ umuz, hem 10 adet MAN TGX
18.470 LL SA çekici alımları ile daha da
perçinlenmiştir. Lokman Koçaslan Otomotiv
olarak, alanında gelişime ve büyümeye açık
tüm müşterilerimizin en büyük çözüm ve
hizmet ortağ ı olmak en büyük hedefimizdir.
Gerçekleştirmiş olduğ umuz bu alışverişte,
DENEKS Lojistik firması da hem şirket olarak
bizi, hem de MAN markası ile filosunu
güçlendirmeyi tercih ettiğ ini göstermiştir.
Müşteri memnuniyetini temel alan bizler için,
her daim hizmet verdiğ imiz bölgelerde tercih
sebebi olmak büyük bir gurur kaynağ ıdır.”

B

ran ak aş
l al
k
ade A r aldı
aşta Avrupa ve Orta Doğ u olmak
üzere uluslararası nakliye alanında
hizmet veren Mersin merkezli
Transaktaş Global Lojistik, 20
farklı renkte ve 10’u Plus paket olmak üzere
toplam 100 adet 1853 LS’yi düzenlenen
törenle teslim aldı. Bu teslimatla birlikte,
Transaktaş Global Lojistik’in 2017 yılından
bu yana Mercedes-Benz Türk’ten satın aldığ ı
toplam araç sayısı 200 adedi aştı. MercedesBenz Finansal Hizmetler’in sağ ladığ ı kredi ve
takas olanakları ile yapılan satışın ardından
Kapadokya’da gerçekleştirilen teslimatta;
Transaktaş Global Lojistik Kurucusu Ahmet
Aktaş araçlarını, Mercedes-Benz Türk
Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf
Adıgüzel ve Koluman Tarsus Kamyon Satış
Müdürü Onur Kahyalar’dan teslim aldı.
Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo

B

Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, konu
hakkında yaptığ ı açıklamada, “Bugün,
Transaktaş Global Lojistik’in talebi üzerine
farklı opsiyonlarla Aksaray Kamyon
Fabrikası’nda ürettiğ imiz 100 adet Actros
1853 LS’yi teslim etmekten dolayı çok
mutluyuz. Bu özel kamyonlarımızın
Transaktaş Global Lojistik’e hayırlı
olmasını diliyor, satışta emeğ i geçen
herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Transaktaş Global Lojistik Kurucusu Ahmet
Aktaş ise şunları belirtti: “Geçtiğ imiz yıl,
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen
300.000’inci kamyon olan Actros 1851
Plus’ı filomuza dahil etmiştik. Bugün ise

100 adet Actros 1853 LS’yi teslim alıyoruz.
Yüksek standartları, kalitesi, güvenliğ i,
performansı, yakıt tasarrufu, düşük işletme
maliyetleri sebebiyle şoförlerimizin öncelikli
tercihi olan Mercedes-Benz Actors
modellerini filomuza katmaya devam
edeceğ iz. İsteklerimiz doğ rultusunda
üretilen bu özel Actros 1853’LS’lerin
filomuza dahil edilmesinde emeğ i
geçen Mercedes-Benz Türk yetkililerine,
Mercedes-Benz Türk Bayii Koluman
Tarsus’a ve kredilendirilmesindeki
destekleri için Mercedes-Benz Finansal
Hizmetler’e tüm şirketimiz adına çok
teşekkür ederim.”
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SORUDA

YENİ ALMAN TEDARİK
ZİNCİRİ YASASI

PROF. DR.
Ş
A D

lmanya’da yürürlüğe girecek Tedarik incirinde Durum Tespit Yasası’nı
değerlendiren rof. Dr. Emine ule ydeniz, önümüzdeki yıllarda lmanya’ya
ihracat yapan Türk firmalarının, ihracata devam edebilmesi için bu yasada yer
alan şartlara uygun üretim yapması gerekeceğini söyledi. ydeniz, gerekli
adımlar atılmazsa taşımaların da olumsuz etkileneceğini vurguladı.
ürkiye’nin en çok ihracat
yaptığı ülke olan Almanya,
Tedarik incirinde Durum
Tespit Yasası’nı 11 Haziran
2021’de, ederal Meclisi’nde kabul etti.
Yasanın, 3 bin ve daha fazla işçisi olan
işletmeler için 1 cak 2023 itibariyle
geçerli olacağı belirtilirken 1.000 ve
daha fazla işçisi olan işletmeler için ise
1 cak 2024’ten itibaren geçerli olacağı
kaydediliyor. Yasa, ilk etapta 1 cak
2023’te yürürlüğe girecek ve dünyanın
neresinde olursa olsun Alman şirketlere
herhangi bir ürün veya hizmet sağlayan
tedarikçilerin, bu yasada belirtilen
şartlara uygun olarak üretim yapmış

T
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olmaları istenecek. Almanya’ya
ihracat yapan Türk rmalarının
da bu yasadan önemli ölçüde
etkileneceği uyarısında bulunan
Yeditepe niversitesi Almanca
Uluslararası İşletme Bölümü
Başkanı rof. Dr. Emine ule
Aydeniz, yasayı 10 Soru’da özetledi.

1.

rk ye n n Almanya
e A r a ya ya ı ı
ra a ın y ları
ned r
e kadar e a ırlıklı
larak an
ek rlerde ra a
ya ıy r z
Ticaret Bakanlığı’nın verilerine
göre Türkiye, 2021 yılında toplam
225 milyar 291 milyon dolar
olmuştur. 2021 yılında Avrupa’ya
93 milyar dolarlık ihracat yapıldı.
İhracatta ilk sırayı ise 17 milyar
705 milyon dolar ile Almanya aldı.
Yıllık bazda yüzde 22,9 artışla tarihi
zirveye de ulaştı.
2021 yılında Almanya’ya
en fazla otomotiv endüstrisi
sektöründe ihracat yaptı.
tomotiv endüstrisi ülkeye
4 milyar 167,7 milyon dolar
tutarında ihracat gerçekleştirdi.
tomotiv endüstrisini, 3 milyar
465,8 milyon dolarla hazır giyim

ve konfeksiyon, 1 milyar 597,5
milyon dolarla demir ve demir dışı
metaller, 1 milyar 290,3 milyon
dolarla elektrik ve elektronik,
1 milyar 221,7 milyon dolarla
kimyevi maddeler ve mamulleri
izledi. Almanya’ya çelik sektörü 762
milyon 934 bin dolar, madencilik
ürünleri 147 milyon 17 bin dolar
tutarında ihracat yaptı.
Almanya’ya geçen yıl
Türkiye’nin 79 ilinden ihracat
gerçekleşti. eçen yıl Almanya’ya en
fazla ihracat ise İstanbullu şirketler
yaptı. İstanbul’dan Almanya’ya 7
milyar 776,6 milyon dolar tutarında
ihracat yapıldı. İstanbul’u, 2 milyar
138,2 milyon dolarla Bursa, 1 milyar
433,1 milyon dolarla İzmir, 1 milyar
161,6 milyon dolarla Kocaeli, 815,8
milyon dolarla Manisa takip etti.
Sadece cak 2022 yılı dikkate
alındığı zaman toplam ihracatımız
17 milyar 587 milyon dolar
olmuştur. Almanya’ya ihracatımız
1 milyar 618 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir. Bu sonuç ile
Almanya, Türkiye’nin bir numaralı
ihracat ülkesi olmaya devam
etmiştir. Almanya’yı sırasıyla ABD 1
milyar 220 milyon), İtalya (1 milyar
025 milyon) ve Birleşik Krallık ( 948
milyon) olmuştur.
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2.

Almanya nın
ak
e y r rl e
k ya a ı edar k n r
a a ı ze le neler er y r
Yasa, Alman rmaları ekonomik
boyut yanında başlıca insan hakları,
çocuk işçiliği, iklim ve doğal
kaynaklar konusunda sorumluluk
altına alıyor. Yasanın kapsadığı
rmalar, tedarikçilerinde bu
hususların varolması durumunda
ürün ithal edecekler. Yasanın temel
içeriği şu şekildedir
1) ocukların çalıştırılması
yasak ocukların köle olarak
çalıştırılması, silahlandırılması
ve sağlığa zarar veren üretim
süreçlerinde çalıştırılması yasak.
2) alışanlara insan hakları, adil
ücret, liyakat, her türlü ayrımcılığın
önüne geçilmesi, zorla çalıştırmanın
önlenmesi, işyerinde baskı ve
otoriter yaklaşımın önlenmesi
yasada yer almaktadır. zellikle
kadın çalışanların haklarının
korunmasına vurgu yapılmaktadır.
3) Bunun yanında iş ve işçi
güvenliğinin etkin uygulanması
İşyerinin ve işte kullanılan araçların
hazırlanmasında ve bakımında
yetersiz güvenlik standartlarının
ortadan kaldırılması; kimyevi,
biyolo ik ve ziki maddelerin
işçilere zarar vermemesi için
gereken güvenlik önlemlerinin

HABER

“Yasadan etkilenecek sektörler etkin süreç ve değişim
yönetimi yapmalıdır. lk etapta isk Yönetim istemlerini’
oluşturmalılar. istematik ve etkin olarak iş süreçlerinin ve
iş tanımlarının birçok noktada değiştirilmesi iyileştirilmesi
gerekmektedir. ürdürülebilir olabilmesi için de iyi bir kontrol
mekanizması oluşturulmalıdır.”
alınması; ziki ve ruhi yoğun
çalışma temposunun önlenmesi
için çalışma saatlerinin organize
edilmesi; çalışanların yetersiz
eğitimi ve öğretimin ortadan
kaldırılarak desteklenmesi;
4) rgütlenme özgürlüğü ve
sendikalaşma;
5) evresel boyutta ise üretimde
özellikle zararlı toprak değişiminin
olmaması, su ve hava kirliliği
yaratmaması, zararlı gürültü
emisyonunun azaltılması, aşırı su
tüketiminin önlenmesi konuları
yasada temel alınmıştır. Bunun
yanında rmanın inşaatı da toprak,
su havzalarına ve ormanlara zarar
vermemelidir.
6) evresel boyutta üretimde
cıva kullanımı yasaktır. Ayrıca
üretimde zararlı kimyevi
maddelerin kullanımı da
yasaklanmaktadır.
7) Atıkların yasalara uygun
yönetilmesi gerekmektedir.

3.

Alman ek n m
y k ek kal e e
andar elene
lan
r ek n m B na ra men
r
r edar k z n r ya a ına neden
erek d y ld
Alman rmaları, Tedarik inciri
Yasası’na göre sosyal hakları (özellikle
insan hakları) ve çevreye duyarlılık
ile ilgili durum tespit sürecinde
uygun bir şekilde tedarikçilerini
belirlemelidir. Bu süreçte hedef, insan
hakları ve çevresel sorunlarla ilgili
risklere engel olmak azaltmak veya
insan haklarına ve çevreye zarar
veren kurumlarla ilişkiyi kesmektir.
Almanya, uluslararası arenada insan
hakları durumunun iyileştirilmesini
ve çevre kirliliğine karşı etkin
mücadele adımlarını misyon
edinmiştir. Böylece hammadde
ürün satın aldığı rmalar, tedarik
zinciri yönetiminde sorumluluk
üstlenecektir.
Tedarik, üretim ve satış
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süreçlerinde insanlık dışı çalışma
koşulları ve yoğun ve ihmal edilen çevre
kirlilikleri yüksek risk barındırmaktadır.
Bu riskler, tedarikçinin güvenilmezliğini
arttırmakta ve kalite problemlerine
yol açmaktadır. Bu yasa ile Almanya,
tedarikçi rmalarına tedarik zinciri
yönetiminin de sosyal sorumluluk
atfetmektedir. iyasa skandalları
ve buna bağlı olarak itibar kaybı,
tedarikçi rmanın başarısını olumsuz
etkilemektedir. Tedarik inciri Yasası
İnisiyati nin Koordinatörü ohanna
Kusch, Made in ermany, Alman
şirketlerinin tedarikçilerindeki çocuk
işçiliği veya fabrika felaketleriyle
özdeşleşmemeli diye ekliyor.

4.

B ya a Alman
ek n m n n reka e
n na ıl e k leye ek
Bu yasanın kökeni, 2011 yılında
kabul edilen Birleşmiş Milletler
Ekonomi ve İnsan Hakları İçin
Temel rensipler Kararnamesi ne
dayanmaktadır. Dolayısıyla Almanya
için yeni bir oluşum ve gelişim
değildir. Almanya, buna benzer yasayı
yıllardır uyguluyor. Bu yasa ile birlikte
Alman ekonomisinden daha çok
Almanya’ya ihracat yapan ve üç boyuta
sahip olmayan işletmeler olumsuz
etkilenecektir.

5.

edar k n r a a ı
Almanya
rk ye dış
are ne na ıl yan ıya ak
Bir kısım çokuluslu rmalar,
Sürdürülebilir aporu sunan ve
BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde
yer alan işletmeler, zaten bu yasada
olan ekonomik, sosyal ve çevresel
boyutu biliyorlar ve uyguluyorlar.
Bu aşamada olumsuz etkilenecek
olan işletmeler, Almanya’ya yoğun
ihracat yapan K Bİ’ler olacaktır. Bu
üç boyutu uygulamak ve ihracatını
sürdürebilmek için organizasyonel iş
akışlarını ve yapısını, üretim süreçlerini
değiştirmek zorunda kalacaklardır.
Ancak yasaya göre değişim
göstermedikleri taktirde, Almanya’ya
ihracat pazarlarını kaybedeceklerdir.
Diğer büyük işletmeler yanında
K Bİ’ler, bu yasanın içerdiği unsurları
işletmelerinde uyguladıkları taktirde
dış ticaretimize yansıması olumsuz
olmayacaktır. Almanya’ya ihracat
yapan Türk tedarikçi rmalar, tedarik
zinciri yönetiminde etkin süreç ve
değişimleri bugünden gerçekleştirmeye
başladığı zaman dış ticaret, bu süreçte
lehimize gelişecektir. Böylece Türk
işletmeleri, ihracat potansiyelleri ve
rekabet avanta larını arttırabilir ve
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sürdürülebilirler. eç kalmama adına
Türk işletmeleri, bir an önce gerekli
sistemleri oluşturma geliştirme
adımlarını atmalıdır.

6.

a adan rk ye de an
ek rler ne kadar e
l ml
l m z na ıl
e k lene ek
Bu yasa ile birlikte özellikle
Almanya’ya ihracat yapan K Bİ’ler
etkilenecektir. Sektör olarak özellikle
otomotiv yan sanayisi, hazır giyim ve
konfeksiyonu ve elektronik sanayisi
etkilenebilecektir.

7.

Ş rke ler n l m z
e k lenmeme
n
ek rler n ne
nlemler
alma ı erek y r
Ekonomik, sosyal haklar ve
çevresel boyutları uygulamak ve
ihracatı sürdürebilmek için K Bİ’ler,
organizasyonel iş akışlarını ve yapısını,
üretim süreçlerini ve atık yönetimlerini
değiştirmeleri gerekmektedir. İlk
etapta isk Yönetim Sistemlerini
oluşturmalılar. Sistematik ve etkin
olarak iş süreçlerinin ve iş tanımlarının
birçok noktada değiştirilmesi
iyileştirilmesi gerekmektedir.
Sürdürülebilir olabilmesi için de iyi bir
kontrol mekanizması oluşturulmalıdır.
nlemler şu şekilde alınabilir Tedarik
zinciri yönetiminin resmini ortaya
koymak, sürdürülebilir etkilerini
belirlemek ve değerlendirmek,
önlemler türetmek, içsel yapıları
ve süreçleri buna adapte etmek ve
raporlamaktır.

8.

a anın l
k ek r ne
e k ler neler la ak
Yasa, tek tür sıfır
emisyonlu araçları da kapsayacak şekilde
yenilenebilir ener i, nakliye ve araba
üretimine dair yatırımlarla ilgili çevresel
kriterler önemli olacaktır. Yasanın lo istik
sektörüne iki açıdan etkisi olacaktır
1. Nakliye araçlarının çevre dostu
olmasıdır; örneğin sıfır emisyon..
2. Türk rmaları, yasaya uyum
sağlamak için gerekli adımları atmada
geç kaldığı taktirde ihracatın düşmesi ile
Almanya’ya nakliye durumu da azalacaktır.

9.

k ş rke ler n n na ıl
z y n alma ı erek y r
o istik şirketlerinin,
özellikle Almanya’ya ihracat yapan
K Bİ’leri takip etmesi gerekiyor. K Bİ’ler,
yasa için gerekli tedbirleri aldıkları zaman
ihracatları sürdürebilir olacak ve lo istik
rmaların da Almanya’ya nakliyeleri
devam edecektir.

10.

rk ye de de na
enzer r ya aya
ya
ar mı
Türkiye’de faaliyet gösteren birçok
çokuluslu işletme, sürdürülebilir
raporu sunan ve BİST Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde yer alan işletmeler zaten
ekonomik boyut, sosyal boyut ve çevre
boyutunu esas alarak faaliyetlerini
sürdürmektedir. Ancak Türkiye genelinde
işletmelerin bu boyutları uygulayabilmesi
için benzer bir yasanın çıkartılması, Türk
işletmelerinin uluslararası platformlarda
insan haklarına ve çevre kirliliğine önem
vermeleri sebebiyle saygınlıkları ve
güvenirlikleri daha da artabilecektir.
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