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P
andemiyle birlikte günde-
me gelen temassız ticaret 
demiryolu taşımacılığını 
nasıl etkiledi? Yük taşıma-

cılığı içinde demiryolunun payı nasıl 
bir seviyeye yükseldi? Taşınan yük 
miktarı ve öne çıkan ürünler hakkın-
da bilgi verir misiniz?

Son 18 yılda Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 
ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın 
öncülüğünde takip edilen demiryolu 
öncelikli politikalar sonucunda 171,6 
milyar lira yatırım yapılan sektörümüzde 
çok önemli gelişmeler olmaktadır. Bu 
kapsamda, Türkiye’nin jeopolitik konu-
munun avantajının kullanılması için yeni 
ve önemli demiryolu bağlantıları sağla-
nırken, ülkemizin doğu-batı / kuzey-gü-
ney koridorlarında demiryolu yük taşı-
macılığında lojistik üs olması konusunda 
önemli adımlar atılmaktadır.

Bilindiği üzere Covid-19 salgınını 
önlemek amacıyla ülkelerarası geçişle-
rin kısıtlanması tüm dünyada tedarik 
zincirini sekteye uğratmıştır. Bu süreçte, 
ülkelerin sınır geçişlerine getirdiği önlem 
ve sınırlamalar sonrası hükümetimiz 
demiryolu yük taşımacılığının devam 
etmesi için anında gerekli tedbirleri almış 
ve demiryolu taşımaları için sınırları açık 

gerçekleştirilmeye başlanmıştır. İran-Tür-
kiye demiryolu sınır istasyonuna vagon 
dezenfeksiyon sistemi kurularak, gelen 
ve giden vagonların dezenfeksiyonu ger-
çekleştirilmeye başlanmıştır. Bunun yanı 
sıra İran transit geçişinin kapatılması ile 
İran’ı transit geçecek Orta Asya yükleri-
nin, BTK hattına kayma olasılığına kar-
şılık Kuruluşumuz ve TCDD tarafından 
BTK (Bakü-Tiflis-Kars) hattı üzerinden 
taşınan mevcut yüke ek günlük 3.500 ton 
yükün taşınabilmesi için çalışma yapıl-
mıştır. Bu kapsamda, Gürcistan Ahılke-
lek’teki aktarma kapasitesine ilave olarak 
Gürcistan sınır istasyonumuz Canbaz’a 
bojisi değiştirilerek gelen Bağımsız Dev-
letler Topluluğu (CIS) ülkeleri tarafından 
vagonlarındaki yüklerin Kuruluşumuza 
ait vagonlara aktarılması için hareketli 
(portal) vinç kurulmuştur.

2020 yılında TCDD Taşımacılık A.Ş. 
olarak, yurt içi 26,5 milyon ton, yurt dışı 
3,4 milyon ton olmak üzere toplamda 
29,9 milyon ton yük taşıması gerçekleşti-
rilerek, tüm zamanların en fazla taşıması 
yapılmıştır. Diğer 2 adet tren işletmecisi 
tarafından da 4,6 milyon ton yük taşın-
mış olup, demiryolu ile toplamda 34,5 
milyon ton yük taşınmıştır. Demiryolu-
nun yük taşımacılığı içindeki payı %5’i 
geçerken, 2023 yılı için hedef %10’dur. 

Kısıtlamaların başlangıcında taşıma-

oğu batı ve kuzey güney koridorlarında demiryolu yük taşımacılığında lojistik üs olması konusunda 
önemli adımlar atan Türkiye için 2020 demiryolunda rekorlar yılı oldu. Uluslararası taşımalar 
3  artarak 3,  milyon tona ulaşırken, to lamda ise 3 ,5 milyon ton yük taşındı. usya ve in 

taşımalarının arttırılması, akistan ve Afganistan taşımalarının başlatılması için çalışma yürütüldüğünün 
bilgisini veren T  Taşımacılık A. . Genel Müdürü asan ezük, İran ve ilerisi ülkelere ya ılan yük 

taşımalarının 1 milyon tona çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. ezük, ayrıca işletmeye açılan  
ivas amsun hattıyla usya ve Ukrayna’ya ihracat taşımalarında artış yaşanacağını vurguladı. 

tutmuştur. Bu dönemde uluslararası taşı-
malarda özellikle karayolu geçişlerindeki 
önlemler ve kısıtlamalar nedeniyle bu-
radan demiryoluna önemli oranda yük 
akışı olmuş ve uluslararası demiryolu 
yük taşımalarında artış gözlenmiştir.

Kuruluşumuz tarafından da artan bu 
taleplerin karşılanması ve tedarik zinciri-
nin aksatılmaması amacıyla uluslararası 
demiryolu yük taşımacılığında gerekli 
tedbirler alınmış ve tüm demiryolu sınır 
kapılarımızda taşımacılık insan temassız 
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G
eride bıraktığımız iki yıla pandemi damgasını vurdu.  
2020 virüs, 2021 aşılama yılı oldu. Salgının bıraktığı 
hasarlarla girilen 2022’nin ise yeni normale adaptasyon 
ve yavaş yavaş iyileşme yılı olması bekleniyor. Ancak 

tam tedavi, aşılamanın vereceği sonuçlara bağlı. Yani bir süre daha 
virüsün yarattığı ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçlar devam 
edecek. 

Pandeminin başladığı 2020, sınırlarda alınan önlemler, uzayan 
transit sürelerle geciken sevkiyatlar ve yükselen maliyetler 
nedeniyle lojistik sektörü açısından oldukça zor ve belirsizliklerle 
dolu bir yıl oldu. Sektörün yavaş yavaş önünü görmeye ve 
planlamaya başladığı 2021 yılına ise denizde başlayıp, karaya 
sıçrayan navlun krizi damga vurdu. 

Ancak virüsün yarattığı darboğazlar kendi içinde fırsatları da 
getirdi. Salgın sürecinde hızla büyüyen e-ticaret, lojistik sektörünün 
yatırımdaki yeni adresi oldu. E-ihracat ve e-B2B yeni büyüme 
alanları olarak öne çıkarken, e-ticaret sektörüne yönelik depo 
yatırımları hızlandı. Salgın sürecinde sınır kapılarında yaşanan 
tıkanıklar karşısında demiryolu ve intermodal taşımacılık lojistik 
sektörüne soluk aldırdı. Coğrafyanın getirdiği avantajları da 
kullanan sektör, bu süreçten güçlenerek çıktı. 

Salgının tetiklediği küresel arz-talep ve nakliye kapasitesindeki 
uyumsuzluklardan kaynaklanan ve zirveyi gören tedarik zinciri 
aksaklıklarının, bundan sonraki dönemde düşüşe geçmesi 
bekleniyor. Tüketimin yavaşlaması, stoklardaki artış, lojistikte yeni 
gemi ve liman yatırımlarıyla 2022 yılının ikinci yarısından itibaren 
ticarette normalleşme öngörülüyor. 

Lojistik sektörü için 2022 yılında öngörülen büyüme yüzde . 
E-ticaret ve intermodal alanına yatırımlar sürecek. Diğer yandan 
sektörün öncelikli gündem maddelerinden biri de dijitalleşme. 
Şirketler bu alana ayırdığı ciddi bütçeler ve yaptığı yatırımlarla 
uçtan ucu hizmet sunmayı ve yeni iş modelleri yaratmayı planlıyor. 

Sürdürülebilirlik ve Avrupa Birliği’nin yayınladığı Yeşil 
Mutabakat’a uyum da ajandalarda yerini aldı. Yeşil Mutabakat 
gereği 2030’a kadar emisyonların yüzde 55 azaltılması, 2050’ye 
kadar da iklim nötr kıta olma hedefine ulaşılması için sektörün 
aksiyon alması, şirketlerin iş modellerini daha sürdürülebilir 
olan kombine taşımacılık ve intermodal gibi ulaşım yöntemlerine 
kaydırması, filo yatırımlarının elektrikli, hidrojen teknolojili araçlara 
döndürülmesi, HVO gibi biyoyakıt uygulamaları geliştirmesi, 
otomasyon sistemlerini aktif kullanması, yeşil binalarda hizmet 
verilmesi, Ar-Ge ve dijitalleşmeye daha çok yatırım yapılması 
gerekiyor. 2022, sıfır emisyonlu taşımacılık hedefi kapsamında 
lojistik şirketlerinin sürdürülebilirlik alanında ciddi adımlar atacağı 
bir yıl olacak. 

Keyifli okumalar  

2022’DE LOJİSTİĞE NELER YÖN VERECEK? 
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T
urkish Cargo, başarılı bir 
şekilde gerçekleştirdiği at 
taşıma operasyonlarına bir 
yenisini daha ekledi. ava 

kargo markası, 59 tanesi tek seferde 
olmak üzere 63 adet atı, Şikago’dan 
İstanbul’a güvenli bir şekilde ulaştırdı. 
Atlar, Şikago’dan İstanbul’a özel olarak 
tasarlanmış, kaydırmaz zemine ve oval 
kenarlara sahip 21 stall (özel at ahırı) 
kullanılarak konforlu bir şekilde geti-
rildi. Uluslararası kurallar gereği yalnız 
başına taşınmalarına izin verilmeyen 
atlara, uçuş süresince bakıcıları ve 
IATA ive Animals Regulation ( AR) 
serti kalı Turkish Cargo personeli eşlik 
etti. Atatürk avalimanı canlı hayvan 
odalarında, doğal yaşam koşullarına 
uygun olarak kısa bir süre misa r edi-
len atlar, kolay hareket imkanı sağlayan 
özel yükleme kapıları aracılığıyla Tür-
kiye’deki sahiplerine sağlıklı bir şekilde 
teslim edildi.

Benelüks’e 
ithalat taşımaları 
Türk lojistikçilere 

emanet

Fuar lojistiği hareketleniyor

Turkish Cargo 
63 atı Şikago’dan İstanbul’a taşıdı 

 E E K  G

Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri 
Dernekleri Federasyonu FIATA’nın seçimli 
Genel Kurul Toplantısı 18 Kasım’da çevrimiçi 
olarak gerçekleştirildi. Genel Kurul’da yapı-
lan seçimle yeni FIATA Başkanı Dr Ivan Petrov 
(Bulgaria) oldu. Seçimlerde UTİKAD Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Eldener ve 
UTİKAD Yönetim Kurulu Eski Başkanı Turgut 
Erkeskin de yer aldı. Seçimlerin sonucunda 
Turgut Erkeskin FIATA Kıdemli Başkan Yar-
dımcısı, Emre Eldener FIATA Genişletilmiş 
Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. 

T
ürkiye’nin Benelüks ülkeleri ile 
dış ticaretindeki artış, yerli lojistik 

rmalarının iş hacmini de artırdı. 
Bu yılın Ocak-Ekim döneminde 

Türkiye’nin Belçika, ollanda ve 
üksemburg’dan ithalatı geçen yılın aynı 

aylarına kıyasla yüzde 43 arttı ve 8,6 milyar 
dolara ulaştı. Bu yıl ocak-ağustos aylarında 
Benelüks ülkelerinden Türkiye plakalı 
araçlarla yapılan ithalat taşımaları geçen 
yılın aynı dönemine oranla yüzde 37’lik 
yükselişle yüzde 86’ya ulaştı ve 16.687’ye 
çıktı. Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında 
entegre lojistik hizmetler veren Interma  

ogistics’in önetim Kurulu Başkanı 
Savaş elikel, Benelüks ülkelerinden 
ithalat taşımalarımız, özellikle parsiyel 
yüklerde müşterilerimize sağladığımız 
avantajların da katkısıyla yüzde 75 arttı. 
Komple yük taşımacılığı hızında parsiyel 
hizmeti veriyoruz  diye konuştu. elikel, 
ithalat taşımalarının büyük çoğunluğunun 
Türkiye plakalı araçlarca yapılmasını 
zamanında ve hasarsız teslimat, maliyet 
avantajı ve Türk lojistik şirketlerinin 
sunduğu kaliteli hizmete bağladı. İhracat 
ile birlikte ihracat taşımaları da arttığı için 
bu ülkelere çok sayıda Türkiye plakalı 
araç gittiğini hatırlatan elikel, Avrupa’da 
lojistik sektöründeki tır sürücüsü sorununa 
da değindi. elikel, Türk lojistik rmaları 
ve çalışanları ise olağanüstü bir gayret 
ve fedak rlıkla müşterilerinin işlerini 
aksatmadan hizmet vermeye devam 
ediyor  değerlendirmesinde bulundu. 

P
andemi nedeniy-
le büyük ölçüde 
iptal edilen ya da 
ertelen fuarlar ye-

niden başlarken fuar lojistiği 
hizmetlerine ilgi tekrar arttı. 

evzi Gandur ogistics uar 
Operasyonları üdürü urat 
Kaya, ulusal ve uluslararası 
pazarlarda öne çıkmak isteyen 
fuar katılımcıları açısından 
fuar lojistiğinin büyük önem 
arz ettiğini belirtti. arkanın 
imajını yansıtacak ürünlerin 
ve diğer ekipmanın hasar görmemesi gerek-
tiğine dikkati çeken Kaya, büyük hacimli ve 
gabari dışı yüklerin taşınması ve sergilen-
mesinin ayrı bir uzmanlık istediğini anlattı. 
Kaya, Başta Avrupa olmak üzere dünyanın 
her yerindeki tüm ticari fuarlara, müşteri-
lerimizin yüklerini güvenle taşıyoruz. Tüm 

lojistik işlemlerini profesyonel 
şekilde organize ediyor, fuar 
bitiminde geri taşımayı da 
gerçekleştiriyoruz. Gerektiğin-
de tüm gümrükleme süreçlerini 
ve depolama ihtiyaçlarını da 
karşılıyoruz  diye konuştu. 
Taşıma yapılacak ülkeye, yü-
kün şekline ve aciliyetine göre 
kara, hava, deniz yolu veya 
intermodal çözümlerini kulla-
nabildiklerini vurgulayan Kaya, 
şirketin global ağı sayesinde, 
fuar ve etkinlik boyunca dün-

yanın her noktasında depolama ve elleçleme 
hizmetleri verebildiklerini de dile getirdi. 

aklaşık 1,5 yıllık aradan sonra önümüzdeki 
süreçte düzenlenecek fuarların, katılımcılara 
büyük avantaj sağlayacağını anlatan Kaya, 
bu nedenle rmaların lojistik partnerlerini iyi 
seçmesi gerektiğinin altını çizdi.
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akliye hizmetlerinde 
kripto parayla 

ödeme talebi artıyor 

D
ünyada 3 trilyon doları aşan 
kripto para piyasası Türkiye’de 
hareketliliğini koruyor. Türk 
yatırımcıların sayısının da 4 

milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. 
Türkiye’de kripto paraların ödeme aracı 
olarak kullanılmasının yasal mevzuata 
uymamasına rağmen, tüketicilerin bu 
yöndeki talebi çok sayıda sektörde 
hissediliyor. Dünyada farklı ülkelerde 
alışverişte de kullanılabilen kripto paralar, 
Türkiye’de sadece yatırım aracı olarak 
değerlendirilebiliyor. erkez Bankası 
tarafından nisan ayında yayınlanan Kripto 

ara önetmeliği ile kripto paraların 
alışverişte kullanılmasının yasaklandığını 
hatırlatan Göztepe akliyat ve Depolama 
CEO’su Ulaş Gümüşoğlu, Tüketicileri 
mevzuat gereği kripto para ile tahsilat 
yapamayacağımıza dair bilinçlendirmeye 
çalışıyoruz. Ancak yine de bu yöndeki 
talepler her geçen gün artıyor  dedi. 
Ancak bir gün kripto paraların sabit 
hükümet kontrolünde ödeme birimlerine 
dönüşeceğini vurgulayan Gümüşoğlu, 
Bitcoin, Solana, Ethereum gibi kripto 

paralar ve altcoinler değişken ve dalgalı 
bir seyir izlediği için nakliye sektöründe 
kullanmaya şu an için elverişli değil. 

ükümet tarafından bankaların 
desteklediği USDT gibi sabit coinlerle 
ödeme yapma imk nı sunan bir altyapı 
kurulursa, biz de bu yöndeki talepleri 
karşılamak için gerekli değişimi yaparız. 
Biz yeniliklere geçişler konusunda hep 
öncü olduk. izyonumuz ve altyapımız 
sayesinde böyle biri duruma şimdiden 
hazırız  diye konuştu. 

MNG Kargo, sektöründe ve iş dünyasında 
örnek oluşturacak bir projeye daha imza atarak, 
Tohum Otizm Vakfı ile bir istihdam programı 
hayata geçirdi. Otizmli gençlerin mesleki bece-
rilerinin geliştirilerek topluma kazandırılmasını 
amaçlayan program kapsamında ilk etapta 3 
otizmli genç, öncelikle süpervizörleri eşliğinde 
İnsan Kaynakları, Genel Muhasebe ve Müşteri 
Deneyimi birimlerinde Destek Elemanı olarak 
görev yapmaya başladı. Gelişimleri doğrultu-
sunda ise yıl içerisinde farklı birimlerde de görev 
yapmaları planlanıyor. Doğru yöntemlerle eğitim 
alan otizmli bireylerin iş hayatında aktif olarak 
rol almalarını sağlamayı amaçlayan programın 
iş çevrelerinde olumlu bir örnek oluşturmasını 

umduklarını belirten MNG Kargo İnsan Kay-
nakları, Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür 
Yardımcısı Seda Kaplan Erdoğan “Tohum Otizm 
Vakfı’nın iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu 
programla ilk etapta otizmli üç genç arkadaşı-
mızı kadromuza katmaktan dolayı heyecanlı ve 
mutluyuz. Sektörümüzde ve tüm iş çevrelerinde 
örnek alınacak bir programı hayata geçirdiğimi-
ze inanıyoruz. Otizmli bireylerin uygun koşullar 
sağlandığında işyerlerinde istihdam edilebile-
ceğinin görülmesini ve bu desteği veren şirket 
sayısının artmasını istiyoruz. Dileğimiz, daha 
fazla otizmli bireyi iş hayatına kazandırmak ve 
yaşamlarında anlamlı bir fark oluşmasına katkı 
sağlamak” diye konuştu.

H
areket, projelerdeki değişen vinç 
ihtiyacını karşılamak amacıyla 

lo yatırımlarına devam ediyor. 
areket, son olarak Türkiye 

distribütörlüğünü Ascendum akina’nın 
yürüttüğü Sany’den iki adet maksimum 
800 ton kapasiteli SCC8000A ve bir adet 
maksimum 400 ton kapasiteli SCC4000A paletli 
vinç satın aldı. Sany SCC8000A, areket’in 
Ukrayna’daki projesinde görevlendirilmek 
üzere bu ülkeye gönderilecek. eni vinç 
alımına ilişkin bilgi veren areket önetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, areket 

roje’nin 1998’den beri yurtdışı projelerinde 

yer aldığını, nakliye konusunda dünyada 
16’ncı, vinç kiralama konusunda ise 
46’ncı sırada yer aldığını bildirdi. Taşıma 
konusunda Avrupa’da 4’üncü sırada 
bulunduklarını kaydeden Altunkum, Global 
bir Türk rmasıyız. Bu hedef doğrultusunda 
yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu alımlar da 
bu hede mizin bir parçası. Dünyadaki taşıma 
ve vinç kiralama noktasında 2 tane global 

rma bulunuyor. Bizim amacımız bu sayıyı 
üçe çıkarmak. Bunun için de dünyanın önde 
gelen rmaları ile iş ortaklıkları yapmanız 
gerekiyor. areket olarak buna yönelik olarak 
da önemli girişimlerimiz var. Bu girişimleri 
ekipman noktasında da desteklememiz 
amacımıza kısa sürede ulaşmamıza katkı 
sağlayacaktır  şeklinde konuştu. Sany markası 
özelinde bu büyüklükte bir teslimatı ilk kez 
gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Ascendum 

akina Türkiye COO’su Tolga olat ise, bu 
satışın gerçekleşmesinde en önemli rolün 
satış sonrası hizmetler noktasındaki kaliteleri 
olduğunu söyledi. 

T
ürk ihracat yüklerini taşıyan 
nakliyeciler, kaçak göçmenlerin 
Sırbistan ve acaristan gibi 
ülkelerde TIR’lara kaçak binmesi 

nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor ve 
para cezalarıyla karşılaşıyor. İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, sorunun çözümü 
ve yaşanan vakaların önüne geçmek 
için başlatılan Dostluk olu rojesi  
Kapsamında acar udut Kapılarında Türk 

olisinin görev yapmaya başladığını açıkladı.
 Konuyla ilgili açıklama yapan U D, 
bu karar ile uluslararası karayolu 
taşımacılığı faaliyeti gerçekleştiren 
Türk TIR’larının taşımalarını sorunsuz 
gerçekleştirebileceklerinin altı çizilerek, 
kararın aynı zamanda ihracat hedeflerine 
daha hızlı ulaşılması için önemli bir adım 
olduğu belirtildi.  U D tarafından verilen 

bilgiye göre  2019 yılında Sıla olu rojesi  
kapsamında Sırbistan’ın sınır kapılarında 
Türk polisinin göreve başlaması ile birlikte, 
kaçak göçmenlerin ülkemiz TIR’larına 
binmesi engellendi. Birçok farklı konuda 
Türk araçlarına destek verildi ve bu sayede 
50.000’den fazla Türk TIR’ı geçişlerini 
sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.

Hareket, filosunu Sany marka 
paletli vinçlerle büyüttü

Macaristan’da Türk TIR’larını Türk polisi koruyacak
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olda.com a 
5 milyon dolar yatırım

İ
şletmelerin karayolu taşımacılık 
süreçlerini dijitalleştiren olda.com, 
köprü yatırım turunu 5 milyon dolar 
ile kapattı. atırım turuna, mevcut 

yatırımcılar Speedinvest, Collective Spark 
ve tüm melek yatırımcılar katıldı. Bir 
önceki yatırım turunu bu yılın aziran 
ayında 1.9 milyon dolar ile kapatan olda.
com, bu tur sonrasında yaklaşık dört kat 
büyüme gösterdi. Güçlü bir Seri A yatırım 
turuna hazırlanan olda.com’un bir buçuk 
yılda aldığı toplam yatırım, gerçekleşen 
yatırım turu ile 8 milyon dolara ulaştı. 

eni yatırıma ilişkin olarak olda.com 
Kurucu Ortağı ve CEO’su olkan zkan 

eni yatırım ile kendimize güçlü bir 
ajanda hazırladık  Almanya pazarında 
faaliyete başlama, sınır ötesi ticaret 
hacmini genişletme, teknik ekibimizi 
büyütme ve sürdürülebilirlik alanlarına 
odaklanacağız  dedi. olda.com Kurucu 
Ortağı ve CTO’su C. urad zsert ise 
Aldığımız bu yeni yatırımla teknoloji 

tarafına yatırım yapmaya devam edeceğiz. 
okasyon bazlı servisler geliştirerek 

tedarikçilerimize yeni iş fırsatları sunarken, 
algoritmik yük/araç eşleştirme ve dinamik 

yatlandırma geliştirmeleri ile verimliliği 
arttırmayı hedefliyoruz. eri ve ürün 
odaklı bir şirket olma vizyonumuzu yurt 
dışında da sürdüreceğiz. Diğer taraftan 
global bir ekip oluşturmak için de gerekli 
çalışmalara başladık. Teknik ekibimizi 
iki katına çıkarıp, daha odaklı takımlar 
kurarak global ürünler geliştirmeye devam 
edeceğiz  diye konuştu. 

CAG Logistics, komple ve parsiyel taşı-
macılık rotalarını genişletmeye devam edi-
yor. Ağırlıklı olarak Romanya ve Polonya 
hatlarında parsiyel taşımacılık hizmeti sunan 
şirket, Almanya, Hollanda, Belçika, Litvanya 
ve Letonya’yı da rotalarına dahil etti. Parsiyel 
taşımacılık hizmeti verecekleri yeni ülkeler hak-
kında değerlendirme yapan Soycan Şirketler 
Grubu ve CAG Logistics Yönetim Kurulu Başka-
nı Yılmaz Soycan, “Bugüne dek ağırlıklı olarak 
Romanya ve Polonya’ya parsiyel taşımacılık 

hizmeti sunuyorduk. Yeni yatırımımızla birlikte 
komple taşıma yaptığımız Almanya, Hollanda, 
Belçika, Litvanya ve Letonya ülkelerine parsiyel 
hizmet de vermeye başladık. CAG Logistics 
olarak komple taşımacılık hizmetlerimizde 
olduğu gibi parsiyel taşımacılık hizmetlerimizde 
de uzun yıllara dayalı tecrübemiz, geniş servis 
ve güçlü acente ağımız, uzman ve deneyimli 
kadromuz ile müşteri memnuniyetini ön planda 
tutacağız. Böylelikle Türkiye’nin dış ticaret hac-
mine yaptığımız katkı daha da artacak” dedi.

2
016 yılından beri etkilendirilmiş 

ükümlü ( S) kapsamında 
gümrük yükümlülüklerini yerine 
getiren, kayıt sistemi düzenli ve 

izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve 
güvenlik standartlarına sahip bir marka olarak 
faaliyet gösteren Abdi İbrahim, yetkinliğini 

ve yetkilerini genişletti. Türkiye’de gümrük 
işlemleri konusunda pek çok kolaylık ve 
imtiyazlardan faydalanabilen ve kendi 
oto kontrolünü yapabilen bir rma olarak 
yürüttüğü dış ticaret işlemlerinde önemli 
bir yetki belgesi almaya hak kazandı. Şirket, 

etkilendirilmiş ükümlü ( S) kapsamında 
erinde İhracat İzin 

Belgesi aldı. Ticaret 
Bakanlığı verilerine göre  
Abdi İbrahim, rmalara 
yerinde gümrükleme 
imkanı sunan bu belgeyi 
alan Türkiye’deki ilk ilaç 

rması oldu. erinde 
İhracat yetkisi kapsamında 
ihracat süreçlerini daha 
hızlı ve daha az maliyetli 
bir şekilde gerçekleştirme 
olanağı sağlayacak bu 
belge ile Abdi İbrahim 
siparişleri iç gümrük 
idarelerine uğramadan 
gecikmeksizin kendi 
tesislerinden müşteriye 
teslim edilebilecek.

G
lobelink nimar, 
gerçekleştirdiği 
kültürel dönüşüm 
ile Great lace to 

ork serti kası almaya hak 
kazandı. Globelink nimar 
İnsan Kaynakları departmanının 
geliştirdiği yeni stratejilerle elde 
edilen serti ka 2022 yılı boyunca 
geçerliliğini koruyacak. Great 

lace to ork tarafından uyum 
oranı takip edilecek olan Globelink 

nimar, gelecek yıllarda da 
başarısını artırarak sürdürmeyi hedefliyor. 
Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada  
Globelink nimar olarak, geliştirdiğimiz 

insan kaynakları stratejileri ve uygulamaları 
sonucunda Great lace to ork serti kasının 
sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Global 
ve bağımsız bir kurum olan Great lace to 

ork Enstitüsü’nün takdirleriyle almaya hak 
kazandığımız serti kamızın bilinciyle kurum 
kültürünü artırmaya ve çalışan deneyimini 
geliştirmeye olan inancımızla 2022 yılında da 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Destekleri ve 
özverili çalışmaları için tüm Globelink nimar 
çalışanlarına teşekkür ederiz  denildi. 

Abdi İbrahim yerinde 
ihracat belgesi aldı

Globelink Ünimar’a Great Place to Work sertifikası
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Mercedes-Benz’in kamyon 
i   in e i 
Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında 

başlayan Mercedes-Benz Türk, Ocak - 
Kasım 2021 döneminde Türkiye iç pazarına 
3.191 adet kamyon, 6.333 adet de çekici ol-
mak üzere toplam 9.524 adet kamyon satışı 
gerçekleştirdi. Türkiye pazarındaki başarılı 
performansını sürdüren Mercedes-Benz 
Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ürettiği 
kamyonların ihracatına da hız kesmeden 
devam ediyor. Mercedes-Benz Türk’ün 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen 
kamyonlar, Almanya, Fransa ve İtalya başta 
olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda üretilen kamyonların ihracatı 
Kasım 2021’de de aralıksız olarak devam 
ederken, Almanya ay bazında 623 adetle en 
fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 329 
adetle Polonya ve 234 adet kamyon ihracatı 
ile İspanya takip etti.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası, Batı ve Doğu Avrupa’da 10’dan 
fazla uluslararası pazara kamyon ihraç 
ediyor. Türkiye’den ihraç edilen her  
10 kamyondan 8’ini üreten Mercedes-
Benz Türk Aksaray Fabrikası’nın kamyon 
ihracatı, ilk ihracatın gerçekleştirdiği 2001 
yılından bu yana 89.000 adedi aştı. 

35 yılda 500 milyon Euro’yu aşan 
yatırımın gerçekleştirildiği ve günümüzde 
1.600’den fazla kişiye istihdam sağlayan 
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda, kamyon üretiminin yanı sıra 
AR-GE Merkezi de bulunuyor. Üretimin yanı 
sıra ürün geliştirme ve teknoloji çözümleri 
alanlarına da önemli yatırımların yapıldığı 
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda hem istihdam artışı sağlanıyor 
hem de pek çok ilke imza atılarak tüm 
dünyaya mühendislik ihraç ediliyor.

Güvenlik ve bariyer sistemleri geliştiren 
Arma Kontrol, Güney Kore, Fransa, Suudi 
Arabistan, Katar, Dubai ve Malezya gibi farklı 
coğrafyalarda 65’ten fazla ülkeye ihracat 
yapıyor. Hızlı büyümesiyle dikkat çeken şirket, 
2022 yılında ihracat yaptığı ülke sayısına 5 
yeni ülke daha ekleyerek 70’e ulaştırmayı 
hedefliyor. Pandeminin de etkisiyle zorlu geçen 
2021 yılında üretimde yüzde 37’lik bir artış elde 
eden Arma Kontrol, önümüzdeki yıl üretim 
kapasitesini yüzde 27 arttıracak. Şirket ayrıca 
2021 yılında gerçekleştirdiği 35 milyon TL’lik 
ciro hedefini ise 2022’de 45 milyon TL’ye 
çıkarmayı hedefliyor. 

Dünyanın birçok yerinde petrol tesislerinden 
askeri alanlara, müzelerden konsolosluklara 
kadar çok sayıda referans projede ürünleriyle 
yer aldıklarını belirten Arma Kontrol Kurucusu 
ve Genel Müdürü Koray Kartal, ‘‘Geçtiğimiz yıl, 
pandeminin de etkisiyle yurt içi ve yurt dışından 
yoğun bir talep aldık. Bu doğrultuda önemli 
oranlarda kapasite artışına gittik. Yakaladığımız 
istikrarı 2021 yılında 
da devam ettirdik. 
Şimdi önümüzde 
2022 yılı var. Artan 
talep doğrultusunda 
üretim kapasitemizi 
yüzde 27 artırarak 
ihracat yaptığımız 
ülke sayısına 5 yeni 
ülke daha ekleyerek 
70 ülkeye ulaştırmayı 
hedefliyoruz” dedi.

Her sektörde 
olduğu gibi güvenlik 
sektöründe de teknolojik yeniliklerin oldukça 
önemli yer tuttuğunu ifade eden Kartal, 
“Özellikle nesnelerin interneti ve yapay zeka 
teknolojilerini kullandığımız bariyer ve güvenlik 
sistemleri bu dönemde oldukça yoğun talep 
alıyor. Tüm dünyada başta ekonomi olmak 
üzere sağlık ve diğer konularda da oldukça 
zor günlerin yaşandığını biliyoruz. Buna karşın 
biz üretim kapasitemizdeki artış ile birlikte 
yurt içi ve yurt dışı pazar paylarımızı daha da 
artıracağız” ifadelerini kullandı.

Türk giyim markası DeFacto, 
globalleşme hedefleri kapsamında mağaza 
yatırımlarına devam ediyor. 2021 yılında 
10 ülkede 22 yeni mağaza açan marka, 
yılın son mağaza yatırımını Almanya’nın 
başkenti Berlin’de gerçekleştirdi.

Tauentzienstraße üzerinde bulunan 
Berlin mağazasının kendileri için bir 
dönüm noktası olma özelliği taşıdığını 
söyleyen DeFacto CEO’su İhsan Ateş, 
“Bugüne kadar pek çok ülkede yatırım 
yaptık. Online operasyonlarımızla birlikte 
93 ülkede müşterilerimize ulaşıyoruz. 
Berlin mağazamız ise şirketimiz açısından 
dönüm noktası. Berlin ile attığımız adım, 
önümüzdeki dönemde gelişen pazarlarla 
birlikte gelişmiş pazarlarda da etkin rol 
oynayacağımızın habercisi” ifadelerini 
kullandı.

Berlin mağazasında perakende 
sektöründe öncü olacak bir mağaza 
deneyimi tasarladıklarını kaydeden Ateş, 
mağazada konumlandırdıkları dijital 
ekranlarda dijital sanat projelerine yer 
verdiklerini aktardı. Genç tasarımcıların 
tasarımlarını sergilemek istediği bir 
platform oluşturduklarını belirten Ateş, 
“Çeşitliliklerin, farklılıkların şehri Berlin’de 
yaşayanlar, turist olarak şehri ziyaret 
edenler mağazamızda farklı bir deneyim 
yaşayacaklar. Burası kültürel ve sanatsal 
aktivitelere meraklı insanların buluşma 
noktası olacak” dedi.

OTOMOTİV BARİYER SİSTEMLERİ TEKSTİL

DeFacto’dan Berlin’e 
 

A  K n  i n  
0 e e 
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Ke e e ,  n  
20’n i n  

Türk mobilya sektöründe 86’ncı yılını 
kutlayan Kelebek Mobilya, yeni mağazalarla 
yurtdışındaki büyümesini sürdürüyor. Kelebek 
Mobilya, yurtdışındaki 20’nci mağazasını, 
Kuzey Irak’ın Erbil kentinde hizmete açtı. Erbil 
mobilyacılar Caddesi’nde 2 bin metrekare 
büyüklüğündeki mağaza için 300 bin dolarlık 
yatırım yapıldı. Mağaza açılışına, Irak Türkmen 
Cephesi (ITC) Yönetim Kurulu Üyesi Aydın 
Maruf ile Kelebek Mobilya CEO’su İsmail 
Doğan, Irak Erbil Başkonsolosu Hakan Kara-
çay, Irak Erbil Gümrük Ataşesi Ersay Çete ve 
Erbil Ticaret Odası Başkanı Dara Celil Hayat 
da katıldı.

Kelebek Mobilya Uluslararası Pazarlar 
Direktörü Serkan Duman, Erbil’deki 
mağaza ile birlikte 2021 yılını yurtdışında 
yedi ülkede 20 konsept mağaza ve 
ihracat hedeflerimize adım adım yaklaşarak 
tamamlıyoruz. “Yurtdışına yaptığımız 
yatırımlarla hem Kelebek Mobilya olarak 
büyüme stratejimizi sürdürüyor hem de ülke 
ihracatına ve Türkiye’nin büyümesine destek 
oluyoruz” diye konuştu.

Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle 
Düzce’de 55 bin metrekare kapalı olmak 
üzere toplam 186 bin metrekarelik bir al-
anda üretimine devam eden şirket, yurt 
içinde 185’in üzerinde mağazada tüketicile-
rin beğenisine sunuyor. Yaklaşık 30 ülkeye 
gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek 
ürünleri ihracatı ve yurtdışında yer alan 
konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda 
faaliyet gösteriyor. 

Süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet 
gösteren Bahçıvan Gıda, Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerine gerçekleştirmeyi planladığı ihracat 
için gereken onayı aldı. Bir süredir Bahçıvan 
Gıda’ya yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından sürdürülen denetimlerin başarı 
ile sonuçlanmasının ardından Avrupa Birliği 
Komisyonu da 3 Ocak tarihinde Bahçıvan 
Gıda için ihracat 
iznini onayladı. 
Böylece 
Bahçıvan Gıda, 
Türkiye’den 
AB’ye süt ve 
süt ürünleri 
ihracatı yapmak 
için onay alan 
şirketler arasına 
girmeyi başardı. 
Lüleburgaz, 
Kırklareli’ndeki 
üretim tes-
islerinde AB 
standartlarında 
üretim yapan 
Bahçıvan Gıda, 
AB pazarına 
beyaz peynir çeşitleri, kaşar peynir, gurme 
peynirler, fonksiyonel peynirler ve sürülebilir 
peynir çeşitleri gibi ürünlerinin ihracatına 
başlamayı planlıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bahçıvan 
Gıda İhracattan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Murat Karlıbaş, “Bahçıvan 
Gıda olarak Orta Doğu’dan Çin’e, ABD’den 
Japonya’ya 30’dan fazla ülkeye ihracat 
yapıyoruz. Bu yılki hedeflerimiz arasında, 
ürünlerimizi Avrupa Birliği Ülkeleri başta olmak 
üzere yeni pazarlara sunmak da bulunuyor. 
Bu anlamda AB Komisyonunun verdiği 
ihracat izniyle gerek Bahçıvan Gıda gerekse 
Türkiye’nin ihracat hedeflerini gerçekleştirmek 
açısından önemli bir aşamayı daha geride 
bıraktık. Avrupa’ya ilk sevkiyatı Almanya, 
Fransa, İngiltere ve İskandinav ülkeleri 
gibi ülkelere planlarken, sonrasında pazar 
hacmimizi daha da genişletmeyi hedefliyoruz” 
diye konuştu. 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları 
(KARDEMİR), Avrupa Birliği (AB) bölgesi 
için yapılan anlaşma gereği göndereceği 
demiryolu tekeri üretimine başladı. 
KARDEMİR bünyesinde 2018’de hizmete 
alınan ve yılda 200 bin üretim kapasitesine 
sahip olan Demiryolu Tekerleği Üretim 
Tesisi’nde üretilen tekerler, Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra AB bölge-
sine de gönderilecek.

Tren tekeri üretimi alanında 
dünyanın sayılı üreticileri arasına giren 
KARDEMİR, bu yıl tamamladığı bir dizi 
sertifikasyon süreçlerinin ardından dünya 
standartlarında ticari faaliyetlere katılma 
yetkisine sahip oldu. Yük, yolcu, hafif raylı 
sistem ve lokomotif tekeri üretimi yapan ve 
Türkiye’nin ihtiyacını karşılayan KARDEMİR, 
geçen aylarda AB bölgesi için 30 bin adet 
üretim anlaşması yaptı. AB bölgesine 
gönderilecek tekerlerin üretimine başlayan 
KARDEMİR, daha önce de Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika ülkelerine demir yolu tekerleği 
ihraç etmişti.

Türkiye’nin ilk entegre demir çelik 
fabrikası olan Kardemir’in temelleri 
1937’de atıldı. Türkiye’nin endüstriyel 
atılımlarına öncülük ederek çok sayıdaki 
büyük endüstriyel tesisin proje, imalat ve 
montajını gerçekleştiren şirket,  bu nedenle 
“fabrikalar kuran fabrika” olarak tanındı 
ve bu unvanla anıldı. 30 Mart 1995’de 
gerçekleşen özelleştirme sonrasında 2 mi-
lyar doların üzerindeki yatırım harcamasıyla 
üretim teknolojilerini yenileyen şirket, 
bugün Türkiye’nin en büyük sanayi 
kuruluşlarından biri haline geldi. Demiryolu 
rayı üretiminde Türkiye’nin tek milli markası 
olan KARDEMİR’in, BİST 30 endeksinde yer 
alan hisselerinin tamamı halka açık.

MOBİLYA GIDA DEMİR-ÇELİK 

KARDEMİR AB’ e i  
i in e i e 

B v n G ’  
Av ’ n i  n
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PerspektifLojistikAY M L S Y

T
üm dünya ile birlikte ülkemizi Mart 2020 itibarıyla 
etkisi altına alan pandemiden en fazla etkilenen 
sektörlerin başında lojistik sektörü gelmektedir. 
Pandeminin özellikle ilk döneminde yaşanan kaos 

ortamında tüm dünya ve bütün sektörler birçok aksaklık 
yaşadı, taşıma faaliyetleri durma noktasına geldi.  

Bu dönemde özellikle havayolu, karayolu ve 
denizyolunda operasyonel sıkıntılar yaşandı. Taşıma 
modlarına göre bakacak olursak, havayolunda 
kargo uçaklarına olan talebin arttığını, denizyolunda 
konteynerlerin belirli bölgelerde birikmesi ve diğer 
bölgelerdeki talepleri karşılayamaması gibi sebeplerle 
navlunların arttığını, karayolunda yük sayısı ve iş 
hacimlerinde artışların olduğunu, demiryolunun ise 
pandeminin kurtarıcı taşıma modu olduğunu söylemek 
mümkündür. 2021 yılında sektörümüz toparlanmaya 
başladı, bu toparlanmanın 2022 yılında da devam etmesini 
umuyoruz.

Ancak salgın sebebiyle ertelenmiş küresel talepteki 
büyük artış, henüz toparlanmaya başlamış olan küresel 
tedarik zinciri üzerinde halen baskı yaratmaktadır. Salgın 
öncesi yük gemisi fazlası varken salgın sonrası denizyoluna 
olan talep ve taşıma için kullanılan konteynerlerin 
dünyanın belli başlı limanlarında birikmiş olması ve bu 
konteynerlerin sisteme dahil edilememesi halen küresel 
tedarik zincirinin dengeye ulaşmasında engel teşkil 
etmektedir. Rekabetin gün geçtikçe arttığı günümüzde, 
özellikle gelişmekte olan ülkelerde lojistik maliyetlerin 
2022’de daha da önemli hale gelmesi beklenmektedir. 
Tüm dünyada etkisi halen devam etmekte olan Covid-19 
pandemisi sebebiyle, özellikle yeni varyantlar göz önünde 
bulundurulduğunda lojistik ve ulaştırma maliyetlerindeki 
artışın yeni yılda da başta karayolu ve havayolu olmak 
üzere sektörü olumsuz etkilemeye devam etmesi 
muhtemeldir. Bu da, taşınan malların nihai tüketiciye 
ulaştığındaki fiyatlarını da etkileyecektir. Ülkemizin 
ihracatında önemli bir yeri olan konteyner taşımacılığındaki 
navlun zirve seviyelerinin 2022 boyunca da devam 
edeceğini tahmin etmekteyiz.

Lojistik ve taşımacılık süreçlerinde dijitalleşme ve 
otomasyon uygulamalarını geliştiren kurumların rekabet 
ortamında daha da güçlenmesi beklenebilir. Lojistik 

sektöründe önümüzdeki dönemde dijitalleşmenin öneminin, 
e-ticarete olan talebin daha da artmasını bekliyoruz.

Salgın yeni iş yapış modellerini beraberinde getirmiş, 
temassız ve dijital uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğini 
ortaya koymuştur. Özellikle e-ticaret ve dijitalleşme konuları 
ön plana çıkmış, bu süreçte fiziksel temaslar en aza indirilmiş 
ve dijitalleşme ile otomasyonun önemi artmıştır. Limanların 
otonom hale getirilmesi, gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi ve 
altyapının modernizasyonu, demiryolu taşımacılığının payının 
artırılması, hizmet sözleşmeleri ve gümrük beyanlarının 
dijital ortamlardan yapılması gibi hususlarda ilerleme 
kaydedilmesinin sektörün krizlere dayanıklılığının artırılması 
açısından oldukça önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Lojistik sektöründe ülkelerin almış olduğu kısıtlamalar 
kapsamında yaşanan sorunlar ve özellikle karayolu 
taşımacılığında yaşanan aksaklıklar daha uygun maliyetli 
ulaştırma türlerine yönelimi sağladı. Bu bağlamda karayolu, 
demiryolu, denizyolu ve havayolu gibi ulaştırma türleri 
arasında entegrasyonun sağlanması 2022 yılında daha 
önemli bir hale gelecektir.

Üç kıtanın birbirine yaklaştığı bir noktada önemli bir 
lojistik üs vazifesi üstlenebilecek olan ülkemizde tüm 
taşıma modları kullanılabilmektedir. Küresel ölçekte ve 
kalitede sunulan lojistik faaliyetlerin kurumsal yapısı da 
Türkiye’yi öne çıkaran bir özelliktir. Ancak ülkemizin lojistik 
sektöründeki performansının en üst seviyeye çıkarılabilmesi 
için intermodal taşımacılığın geliştirilmesi, demiryolunun 
karayoluna alternatif bir taşıma moduna dönüştürülerek 
hem iç pazarda hem de dış ticaretteki payının artırılması ve 
böylelikle karayolu üzerindeki baskının azaltılması, limanların 
demiryolu bağlantılarının yapılması, doğu-batı yönünde 
kesintisiz demiryolu taşımacılığının yapılabilmesi, OSB’lerin 
demiryolu ile limanlara bağlanması, Kapıkule başta olmak 
üzere, uluslararası sınır kapılarındaki beklemelerin azaltılması 
UTİKAD olarak önemli olduğunu düşündüğümüz hususlardır.

Her şeye rağmen pandemi sürecinde yaşanan ilk şokun 
ardından hızlı bir şekilde aksiyon alarak krizin etkilerini 
büyük ölçüde bertaraf etmeyi başaran, iyi bir sınav veren 
Türk lojistik sektörünün bu dönemi de geride bırakacağına 
inancımız tam ve UTİKAD olarak sektörümüzün daha iyi bir 
noktaya gelmesi için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya 
devam edeceğiz. 

YÜKSEK NAVLUN 2022’DE DE 
GÜNDEMDE OLACAK 
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D
emiryolu işletmeciliği buharlı lokomotifin icat 
edilmesiyle doğmuştur. Demiryolu deyince, 
üstünde lokomotif ile çekilen trenlerin 
işlediği bir ray dizisi anlaşılır. 

George Stephenson’un buharlı lokomotifi ile ilk defa 
demiryolu üzerinde 15 Eylül 1830 tarihinde İngiltere’de 
Liverpool-Manchester demiryolu hattında ticari yolcu 
ve yük taşımacılığına başlanılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nda 1854’de yayımlanan 
“Tanzimat” programı, demiryolculuğa önem vererek, 
ülkenin servet kaynaklarından yararlanılması, 
ekonomi ve tarım merkezlerinin birbirleriyle ve denizle 
bağlantılarını sağlamak için inşaata başlanması gereğini 
önemle belirtiyordu. Bu programın uygulamaya 
konulması için hükümete ilk başvuruda bulununlar 
İngilizler oldu. 1856 yılında inşaatına başlanılan 130 
km’lik İzmir- Aydın hattı 1 Temmuz 1866 tarihinde 
bitirildi ve işletmeye alındı.

1900’lü yılların başlarına kadar devletlerin 
demiryolculuğa her (ülkede) tarafta oluşmaya başlayan 
yakınlaşması, özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndan (1914-
1918) sonra daha da artmıştır. Bu oluşan görüşe göre, 
demiryollarını bir ulaştırma aracı ve demiryolculuğunu 
bir ulaştırma sanatı olarak görmekten öte 
demiryolculuğunu,  kamunun yararlarını güden bir 
kurum olarak kabul etmek gerektiği, devletçe yapılan 
işletmeciliğin kusurlarını ve zararlarını ülkenin yüksek 
yararları karşısında çok görmemek yönündedir.

Bugün itibariyle Türkiye’de Yüksek Hızlı Hatların 
uzunluğu 1.213 km, konvansiyonel Hatların toplam 
uzunluğu 11.590 km, toplam demiryolu ağı 12.803 
km’dir. Sinyalli yollar 6.828 km elektrikli yollar 5.828 
km’dir.

Günümüzde değişen tüketici alışkanlıkları, konfor, 
hız, çevre ve emniyet açılarından demiryolu ile 
taşımacılık güvenilir bir ulaşım yolu olarak sürdürülebilir 
ve verimli bir seçenek olarak ön plana çıkmaktadır. 
Gelecek yıllarda pazar gelişimi beklentileri çerçevesinde 
demiryolu sektörü ürün ve servis sağlayıcılarının 
yaptıkları işlerde, gelecek planlamalarını yük ve yolcu 
taşımacılığında müşteri beklentilerini karşılayacak 
nitelikte verimlilik ve kalite yönetimini arttıracak şekilde 
yeniden şekillendirmeleri beklenmektedir. 

Trenleri çalışır durumda tutmak, hizmetleri 
zaman içinde iyileştirmek ve daha hızlı ve daha 
konforlu seyahat imkanı sunmak için demiryolu 
endüstrisinin, yeniliği destekleyecek sürdürülebilir ve 
düşük maliyetli çözümler sunacak bilgi ve becerilere 

sahip profesyonellere ihtiyacı vardır. Bu, kaynakların 
akıllı kullanımını ve ilgili tüm paydaşların talep ve 
gereksinimlerini karşılama becerisini gerektirir. Bunu 
başarılı bir şekilde yapmak için, demiryolu sektöründeki 
ve çevresindeki profesyonellerin yalnızca kendi 
uzmanlık alanlarında uzmanlaşmaları değil, aynı 
zamanda demiryolu operasyonlarını daha geniş bir 
sistem perspektifinden anlayabilmeleri gerekir. Şimdi 
görevimiz ileriye bakmak ve dünya yeni bir ulaştırma 
sistemine girerken demiryollarının yeniden pazar 
payını  kazanmasını ve geliştirmesini sağlamaktır. 
Önümüzdeki on yıl, Türkiye demiryollarının yatırım 
fırsatlarını benimsemesi ve gerçekten sürdürülebilir 
bir ekonominin hareketlilik ağının omurgası olarak 
büyük bir demiryolu ağına dönüştürmesi gereken 
kritik bir bakış olmalıdır. Demiryolu taşımacılığı 
tarafından sağlanan hizmet seviyesi, özellikle altyapı 
rehabilitasyonu, iyileştirme ve geliştirme yoluyla ayrıca 
yatırım gerektiren hizmet kalitesini artırmaya ek olarak 
iyileştirilmelidir.

Sanayi devrimi için Endüstri 1.0 neyse,  bugünün 
dünyasında Endüstri 4.0 ve devamı olarak Endüstri 
5.0 ile dijitalleşme oluşturulacaktır. Dijitalleşme ile 
demiryolu, lojistik ve ulaştırma sistemleri birleştiriliyor. 
Böylece geleceğin teknolojileri dünya ülkelerinin 
demiryolu ve tüm ulaştırma sistemine ortak yapay 
zeka ekliyor. Dijital demiryolu ile trenler, tam otomatik 
ve daha kısa aralıklarla hareket eden, gerçek zamanlı 
olarak akıllı ve otomatik olarak kontrol edilen, 
çevrelerini ve konumlarını sensörler aracılığıyla tanıyan 
olacaktır. Bu dijital sistem mimarisinde, raylı sistemin 
tek tek bileşenlerinin ne yapması gerektiği ve birlikte 
nasıl çalışması gerektiği ayrıntılı olarak belirtilecektir. 
Bu temelde, çok sayıda dijital teknoloji daha sonra 
test edilir ve raylı sistemde kullanım için daha da 
geliştirilecektir.

Demiryolu zaten en çevre dostu ulaşım modlarından 
biridir. Ancak daha iyisi var; “dijital demiryolu” ile 
çevre temizliği ve emisyon kontrol altına alınacaktır. 
Dijitalleşme ile iklim koruma dengesi de daha yüksek 
kapasitede sağlanacaktır. Demiryolu operasyonlarının 
yeni organizasyonu ve mevcut kaynakların optimum 
kullanımı sağlanacak, enerji tüketimini ve zararlı CO¡ 
emisyonlarının azaltılması mümkün olacaktır.

Dijitalleşme ile mevcut demiryolu hatlarında daha 
fazla insan ve mal, yollarda daha çok güvenli trafik 
koşulları yaratılacaktır.

DİJİTAL DEMİRYOLU  

GeleceğimizdirDemiryolu
Demiryol  aşımacılığı Derneği
Y netim r l  aşkanı
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SİZ DE LOGISTICSinTURKEY.COM 
AİLESİNE KATILMAK 
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TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ 
TÜM TAŞIMA ALANLARINDA 
SUNDUĞU HİZMETLERLE 
ARTIK TEK BİR TIKLA 
ULAŞILABİLİR OLACAK.

TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ TÜM 
TAŞIMA MODLARI VE HİZMET 

ALANLARIYLA LOGISTICSinTURKEY.
COM PORTALINDA AYRINTILI 
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ARAMA MOTORUNDA 
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TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜNE 
ULAŞMAK İSTEYEN FİRMALAR İÇİN 
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U
laştırma ve Altyapı Bakanlığı 
2022 Bütçesi, Genel Kurul’da 
görüşüldü. Genel Kurulda 
konuşan Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma 
ve taşımacılık alanına ilişkin önemli 
açıklamalarda bulundu. 2003 yılından bu 
yana, ulaşım ve iletişim alanına 1 trilyon 
136 milyar TL yatırım yapıldığını belirten 
Karaismailoğlu, bu yatırımların Gayri 
Safi Yurtiçi Hasılaya 410 milyar dolarlık 
ve üretime ise 869 milyar dolarlık etkisi 
olduğuna dikkati çekti. 

 
5 BİN BLOK TRENİN YÜZDE ’U 
TÜRKİYE’YE KAYDIRILACAK 

Demiryolu ağını 12 bin 803 kilometreye 
çıkardıklarını vurgulan Karaismailoğlu, 
şöyle devam etti: “Demiryolunda verimliliği 
ve güvenliği geliştirmek amacıyla sinyalli 
hatlarımızı yüzde 1 2, elektrikli hatlarımızı 
ise yüzde 188 artırdık. 4 bin 364 kilometre 
hattımızın yapım çalışmalarına devam 
ediyoruz” dedi. Uluslararası koridorlar 
oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve 
kaliteli ulaştırma altyapıları tesis etmek 
üzere ciddi çalışmalar yaptıklarını dile 
getiren Karaismailoğlu, hayata geçirilen 
yüzlerce proje sayesinde Türkiye’nin, 
uluslararası demiryolu koridorlarının kilit 
ülkesi haline geldiğini ifade etti. Bakü-
Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın hizmete 
girmesi sayesinde Çin-Avrupa arasındaki 
demiryolu yük trafiğinde Orta Koridor’un 
etkin olarak kullanılması olanağı ortaya 
çıktığını vurgulayan Karaismailoğlu, 
“Kuzey hat olarak belirtilen Çin- usya 

(Sibirya) üzerinden Avrupa’ya gerçekleşen 
yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30’unun 
geçişini Türkiye’ye kaydırmak için 
çalışıyoruz. Orta Koridor ve Bakü-Tiflis-
Kars güzergahından yılda 1500 blok tren 
işletmeyi, Çin ile Türkiye arasındaki 12 
günlük transit süreyi 10 güne düşürmeyi, 
BTK demiryolunun kapasitesini 2024 yılı 
sonunda 20 milyon ton yük taşımaya 
yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi. 

DEMİRYOLUNUN PAYI 
YÜZDE 11’E ÇIKARILACAK

İmalat sektörünün lojistik 
maliyetini düşürmek ve ihracatı 
artırmak için demiryolu yatırımlarına 
devam edeceklerini aktaran 
Karaismailoğlu, bunun bir seferberlik 
olduğunun altını çizdi. Ulaştırma 
ve Lojistik Master Planı çalışmaları 
kapsamında planlanan projelerle 
karasal taşımacılıkta demiryolunun 
payını ilk etapta yüzde 5’ten yüzde 
11’e çıkarmayı hedeflediklerinin altını 
çizen Karaismailoğlu sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Lojistik çalışmalarımız 
kapsamında, demiryollarımızı, limanlar 
ve havalimanlarına bağlıyoruz. 
Yatırımlarımızdaki demiryolu payını, 
yüzde 48’e yükselttik. 2023 yılında da 
yüzde 63’e çıkaracağız. Demiryollarında 
2021 yılında yük taşıma hedefimiz 38,5 
milyon ton. 2023 yılında 50 milyon tonun 
üzerine çıkacağız. Türkiye, bölgesel yük 
taşımacılığında önemli bir ticaret hacmine 
sahip, bu potansiyeli lojistik merkezler 
yaparak daha da artıracağız.” 

YILDA  MİLYON DOLAR 
TASARRUF 

Çeşitli şehirlerde raylı sistem 
çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran 
Karaismailoğlu, “T ASAŞ’ı Orta 
Doğu’nun en büyük raylı sistem araç 
üreticisi haline getirdik. 2022 yılında milli 
elektrikli tren raylarda olacak. 225 km
saat hızında Tren Seti Projesi tasarım 
çalışmalarını da tamamladık. Prototipi 
2022 yılında tamamlamayı ve 2023 yılında 
seri üretimine geçmeyi planlıyoruz. 2035’e 
kadar yaptığımız planlamada demiryolu 

2023 yılında 50 milyon tonun üzerinde yük taşınması hedeflenen demiryolunun karasal taşımacılıktaki 
ayı ise ilk eta ta yüzde 5’ten yüzde 11’e çıkarılacak. Ulaştırma ve Altya ı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 

“ atırımlarımızdaki demiryolu ayını, yüzde ’e yükselttik. 2023 yılında da yüzde 3’e çıkaracağız” dedi.

 50 MILYON TONUN 
ÜZERINE ÇIKARILACAK 

aka  l Kara a loğlu

 50 MILYON TONUN 
RAYLARIN YÜKÜ
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araç ihtiyacımız 1 ,4 milyar Euro’dur. 2035 
yılına kadar, demiryolundan kaynaklı 
emisyonları, en az yüzde 5 oranında 
azaltmak da en önemli gündemimiz. 
Demiryolu yatırımlarımızla her yıl 0 
milyon dolar tasarruf elde ediyoruz. 
Demiryolu Enerji ve İklim Değişikliği 
Eylem Planı’nı hazırlayarak karbon 
salımını azaltacak stratejileri belirliyor ve 
hayata geçiriyoruz” dedi.

 BİN  KM OTOYOL 
YAPILACAK 

Karayolu için belirlenen akıllı, çevreci 
ve bütünsel kalkınmaya katkı sağlayacak 
politikalar çerçevesinde yatırım 
faaliyetlerini arttırdıklarını vurgulayan 
Bakan Karaismailoğlu, bölünmüş yol 
ağını 28 bin 430 kilometreye çıkardıklarını 
söyledi. Karaismailoğlu, “Yap-İşlet-Devret 
modeliyle, 2023 yılına kadar 6 proje ile 
toplam 5 9 kilometre, 2035 yılına kadar 
13 proje ile toplam 3 bin 6  kilometre 
daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi 
planlıyoruz” dedi.  

DIŞ TİCARETTE 
DENİZYOLUNUN PAYI 
YÜKSELDİ 
 “Denizlerimize Mavi Vatan dedik” 
diyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 
dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90’ının 
denizyoluyla yapıldığını söyledi. Dış 
ticarette denizyolunun ekonomik 
payının 216 milyar dolara yükseldiğini 
ifade eden Bakan Karaismailoğlu, 
Karadeniz’de faaliyetlerine başlayan 
Filyos Limanı’nın, yıllık 25 milyon ton 
konteyner elleçleme kapasitesi ile büyük 

tonajlı gemilerin yeni adresi olduğuna 
dikkati çekti. Karaismailoğlu, “ ize İyidere 
Lojistik Limanı yapımına da başladık. Bu 
limanlarımız ile birlikte Ege Denizi’nde 
yapımı devam eden Çandarlı Limanı 
ve Akdeniz’deki Mersin Uluslararası 
Limanı’nda devam eden genişletme 
çalışmaları ile üç tarafı denizlerle çevrili 
olan ülkemizin ‘Denizci lke’ kimliğini 
ön plana çıkarıyoruz. 2002 yılında 149 
olan liman sayımız 21 ’ye, 3  olan tersane 
sayımız 84’e çıkardık. Tersanelerimizdeki 
yıllık gemi üretim kapasitemiz ise 550 bin 
dedveyt tondan 4,65 milyon dedveyt tona 
yükselmiş ve yerlilik oranımız ise yüzde 60 
seviyelerine ulaştı” dedi. 

‘KANAL İSTANBUL DENİZ 
TAŞIMACILI INA YENİ BİR 
SOLUK GETİRECEK’

 Türkiye’nin denizlerdeki lojistik 
hakimiyetini artıracak Kanal İstanbul’un 
dünya deniz taşımacılığına yeni bir 
soluk getireceğini söyleyen Bakan 
Karaismailoğlu, şunları aktardı: 
“Dünyadaki ticaret hacmi ve bölge 
ülkelerindeki gelişmeler dikkate 
alındığında boğazdan geçen gemi sayısının 
2035 yılında 52 bine, 2050’li yıllarda ise 8 
bine ulaşacağı öngörülmektedir. Bugün, 
Boğaz’da ortalama bekleme süresi, 
yaklaşık 14,5 saattir. Bekleme süresi gemi 
trafiğine, hava şartlarına, yaşanacak bir 

kaza veya arızaya bağlı olarak 3-4 günü hatta 
haftayı bulabilmektedir. Bu süre geçecek 
gemi sayılarındaki artış ile daha da artacaktır. 
Bu nedenle, İstanbul Boğazı’na alternatif bir 
suyolunun planlanması zorunlu hale geldi. 
Kanal İstanbul kapsamındaki ilk ulaşım 
köprüsü Sazlıdere Köprüsü’nün temelini 
atarak projemize başladık. Yine diğer ulaşım 
geçişi olan; Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattı 
inşaatı kapsamında Halkalı-Ispartakule 
arası demiryolu hattı projemizi de Kanal’ın 
altından tünel ile geçecek şekilde planladık, 
çalışmalara başladık.”

HAVAYOLU A I 
GÜÇLENDİRİLECEK 

 Türkiye’nin hava ulaşım politikaları 
ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim 
gösteren ülkelerden biri haline geldiğini ifade 
eden Bakan Karaismailoğlu, havalimanı 
sayısını 56 noktaya çıkardıklarını kaydetti. 
Yapımları devam eden Çukurova, Tokat, 

ize-Artvin, Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat 
havalimanları ile havayolu ulaşım ağını 
daha da güçlendireceklerine işaret eden 
Karaismailoğlu, “İstanbul Havalimanı dev 
kapasitesiyle, Türkiye’yi uluslararası bir 
aktarma merkezi yaparak, ülkemizi küresel 
havacılıkta zirveye taşıdı. Dünyanın en 
büyük havayolu şirketlerinden biri olan Türk 
Hava Yolları, İstanbul Havalimanı ile birlikte 
artık geleceğe çok daha emin adımlarla 
yürüyor” dedi.
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Ü
lkelerin kalkınmasında en 
temel unsurlarından birisi olan 
ulaşım sistemlerinin birbirini 
bütünleyen bir yapı içerisinde 

kombine edilmesinin büyük önem 
kazandığını belirten TCDD Taşımacılık 
AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük, bu 
bağlamda, birim taşıma maliyetleri daha 
ucuz, ekonomik ömrü uzun, çevre dostu 
olan demiryolu ulaşım sistemi bu yapının 
mihenk taşı olarak tüm dünyada ön plana 
çıktığını söyledi. Covid-19 salgınıyla birlikte 
son iki yıldır ticaretin devamlılığının 
sağlanmasında demiryolu sisteminin kilit 
rol oynadığını vurgulayan Pezük, “Dünya 
ekonomilerinde yaşanan tarihi durgunluğa 
rağmen 2021 yılını büyüme ile kapatan 
ülkemizde de demiryolu taşımacılığı 
maliyet, zaman gibi avantajlarıyla sadece 
yurt içinde değil, yurt dışı taşımalarda da 
sanayicimize ihracatçımıza, ithalatçımıza 
en büyük desteği vermektedir.  Demiryolu 
sektörümüz, son 19 yılda yapılan toplam 
220,  milyar TL yatırım ile büyük bir atılım 
süreci yaşamakta,  ülke kalkınmasının itici 
gücü haline gelmektedir.  Yüksek hızlı ve 
hızlı demiryolu hatlarının inşası, mevcut 
sistemin yenilenmesi ve modernize edilmesi, 
ileri demiryolu sanayinin geliştirilmesi ve 
demiryolu taşımacılığının serbestleştirilmesi 
ana hedefleriyle hayata geçirilen projeler, 

demiryolu sistemini ulaşım ağının ana 
omurgası haline getirirken demiryolu yük 
taşımacılığını da yurt içinde ve yurt dışında 
geliştirmektedir” dedi.  

1’DE  MİLYON TON 
YÜK TAŞINDI 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin, Türk 
demiryolunun 166 yıllık bilgi birikimi ve 
deneyimini çağın gerektirdiği işletmecilik 

dinamizmi ile yoğurarak geniş bir 
hinterlantta demiryolu taşımacılığı 
gerçekleştirdiğini aktaran Hasan Pezük, 
günde 181 yük tren seferiyle yaklaşık 
91 bin ton yükü emniyetli bir şekilde 
ulaştırarak, müşterilerine sürdürülebilir 
şekilde en kaliteli hizmeti sunduğunu 
vurguladı. Pandemi sürecinin halen 
devam ettiği günümüzde, ülkelerarası 
geçişlerin kısıtlanması, karayolu ve 
denizyollarında yaşanan sorunlar 
nedeniyle sekteye uğrayan tedarik 
zincirinin tekrar kurulmasının 
demiryolu taşımacılığı ile sağlandığını 
ifade eden Pezük, karayolu 
taşımalarından demiryoluna önemli 
oranda yük akışı olduğunu, hem yurt 
içi hem yurt dışı taşımalarda önemli 
artışlar sağlandığını belirtti. Pezük, 
“Genel Müdürlüğümüzce artan yurtiçi 
ve yurtdışı yük taleplerinin karşılanması 
için gerekli tedbirleri alınarak yapılan 
doğru işbirlikleri ve planlamalarla, 2020 
yılında toplam 29,9 milyon ton yük 
taşırken bu rakam 2021 yılında 33,2 
milyon tona ulaştı. Uluslararası yük 
taşımalarımız, 2021 yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 24 artarak 4,3 milyon 
olarak gerçekleşti. Diğer iki Demiryolu 
Tren İşleticisinin  (DTİ) gerçekleştirdiği 
5 milyon ton yük taşıması da ilave 

TÜRKİYE
demiryolunda esen rüzgarı yakaladı
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P
andemiyle birlikte günde-
me gelen temassız ticaret 
demiryolu taşımacılığını 
nasıl etkiledi? Yük taşıma-

cılığı içinde demiryolunun payı nasıl 
bir seviyeye yükseldi? Taşınan yük 
miktarı ve öne çıkan ürünler hakkın-
da bilgi verir misiniz?

Son 18 yılda Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 
ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın 
öncülüğünde takip edilen demiryolu 
öncelikli politikalar sonucunda 171,6 
milyar lira yatırım yapılan sektörümüzde 
çok önemli gelişmeler olmaktadır. Bu 
kapsamda, Türkiye’nin jeopolitik konu-
munun avantajının kullanılması için yeni 
ve önemli demiryolu bağlantıları sağla-
nırken, ülkemizin doğu-batı / kuzey-gü-
ney koridorlarında demiryolu yük taşı-
macılığında lojistik üs olması konusunda 
önemli adımlar atılmaktadır.

Bilindiği üzere Covid-19 salgınını 
önlemek amacıyla ülkelerarası geçişle-
rin kısıtlanması tüm dünyada tedarik 
zincirini sekteye uğratmıştır. Bu süreçte, 
ülkelerin sınır geçişlerine getirdiği önlem 
ve sınırlamalar sonrası hükümetimiz 
demiryolu yük taşımacılığının devam 
etmesi için anında gerekli tedbirleri almış 
ve demiryolu taşımaları için sınırları açık 

gerçekleştirilmeye başlanmıştır. İran-Tür-
kiye demiryolu sınır istasyonuna vagon 
dezenfeksiyon sistemi kurularak, gelen 
ve giden vagonların dezenfeksiyonu ger-
çekleştirilmeye başlanmıştır. Bunun yanı 
sıra İran transit geçişinin kapatılması ile 
İran’ı transit geçecek Orta Asya yükleri-
nin, BTK hattına kayma olasılığına kar-
şılık Kuruluşumuz ve TCDD tarafından 
BTK (Bakü-Tiflis-Kars) hattı üzerinden 
taşınan mevcut yüke ek günlük 3.500 ton 
yükün taşınabilmesi için çalışma yapıl-
mıştır. Bu kapsamda, Gürcistan Ahılke-
lek’teki aktarma kapasitesine ilave olarak 
Gürcistan sınır istasyonumuz Canbaz’a 
bojisi değiştirilerek gelen Bağımsız Dev-
letler Topluluğu (CIS) ülkeleri tarafından 
vagonlarındaki yüklerin Kuruluşumuza 
ait vagonlara aktarılması için hareketli 
(portal) vinç kurulmuştur.

2020 yılında TCDD Taşımacılık A.Ş. 
olarak, yurt içi 26,5 milyon ton, yurt dışı 
3,4 milyon ton olmak üzere toplamda 
29,9 milyon ton yük taşıması gerçekleşti-
rilerek, tüm zamanların en fazla taşıması 
yapılmıştır. Diğer 2 adet tren işletmecisi 
tarafından da 4,6 milyon ton yük taşın-
mış olup, demiryolu ile toplamda 34,5 
milyon ton yük taşınmıştır. Demiryolu-
nun yük taşımacılığı içindeki payı %5’i 
geçerken, 2023 yılı için hedef %10’dur. 

Kısıtlamaların başlangıcında taşıma-

oğu batı ve kuzey güney koridorlarında demiryolu yük taşımacılığında lojistik üs olması konusunda 
önemli adımlar atan Türkiye için 2020 demiryolunda rekorlar yılı oldu. Uluslararası taşımalar 
3  artarak 3,  milyon tona ulaşırken, to lamda ise 3 ,5 milyon ton yük taşındı. usya ve in 

taşımalarının arttırılması, akistan ve Afganistan taşımalarının başlatılması için çalışma yürütüldüğünün 
bilgisini veren T  Taşımacılık A. . Genel Müdürü asan ezük, İran ve ilerisi ülkelere ya ılan yük 

taşımalarının 1 milyon tona çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. ezük, ayrıca işletmeye açılan  
ivas amsun hattıyla usya ve Ukrayna’ya ihracat taşımalarında artış yaşanacağını vurguladı. 

tutmuştur. Bu dönemde uluslararası taşı-
malarda özellikle karayolu geçişlerindeki 
önlemler ve kısıtlamalar nedeniyle bu-
radan demiryoluna önemli oranda yük 
akışı olmuş ve uluslararası demiryolu 
yük taşımalarında artış gözlenmiştir.

Kuruluşumuz tarafından da artan bu 
taleplerin karşılanması ve tedarik zinciri-
nin aksatılmaması amacıyla uluslararası 
demiryolu yük taşımacılığında gerekli 
tedbirler alınmış ve tüm demiryolu sınır 
kapılarımızda taşımacılık insan temassız 
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DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI
yeni projelerle rekora koştu

Hasan Pezük

Talebin her geçen yıl arttığı demiryoluyla 2021’de to lam 3 .2 milyon ton yük taşındığını belirten 
T  Taşımacılık A  Genel Müdürü asan ezük, Bakü Tiflis Kars BTK  ve Marmaray üzerinden 
ya ılan taşımalarla Türkiye’nin transit demiryolu taşımacılığında merkez ülke konumuna geldiğini 

söyledi. ezük, 2022’de BTK hattı ve rta Koridor’un daha da hareketleneceğini vurguladı. 



 K   GE E E EK 

Avr a a başta Almanya  Macaristan  Av st rya  
olonya  l aristan  Romanya  Sırbistan  Çekya  
osna Hersek ve Slovakya olmak ü ere birçok noktaya 

yük trenleri işletil iğini belirten CDD aşımacılık 
enel Mü ürü Hasan e ük  b  taşımaların 2021 

yılın a 2020 ye re yü e 20 artarak 3 1 milyon tona 
laştığını ifa e etti. Sal ın nemin e karayol n a 

yaşanan kısıtlamaların ellikle emiryol  ile R 
kasası taşımacılığını n lana çıkar ığını s yleyen 

e ük  lkemi  ile Avr a arasın a ya ılan R kasası 
taşımacılığına olan talebi karşılamak ü ere tren sefer 
sayıları artırılırken yeni tren seferleri i mete kon l . 
Çerke k y ve Çatalca an evam e en tır kasası 
taşımacılığın a afta a karşılıklı 12 sefer ya ılırken 
Marmaray oğa  ü  eçişi ile Ana ol  yakasın an 

a R kasası taşımacılığına başlanması y nün e 
çalışmalar ya ılmakta ır. 2021 yılın a 1  bin 5 0 a et 

R kasası taşın ı  iye kon şt . 
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edildiğinde 2021 yılında toplam 
demiryolu yük taşımacılığı 38.2 
milyon tona ulaştı” dedi. 

 ADET İLTİSAK 
HATTINDAN TAŞIMA 
YAPILIYOR 

Hasan Pezük, taşıma potansiyeli 
yüksek olan Organize Sanayi Bölgeleri, 
büyük sanayi kuruluşları, liman gibi 
hacimli yük taşınan tüm merkezlerin 
doğrudan iltisak hatları ile bağlandığını 
söyledi. Toplamda 23  adet iltisak 
hattından taşıma yapıldığını belirten 
Pezük, 192 adet mevcut liman ve 
iskelenin 16 adedinde demiryolu 
bağlantısı bulunduğunu aktardı.   
Pezük, 2021 yılında toplam 14,4 milyon 
ton yükün iltisak hatları üzerinden 
taşındığının bilgisini verdi. 

TAŞINAN ÜRÜN ÇEŞİDİ 
ARTIYOR 

“Demiryolu altyapısının 
yenilenmesi, yeni hatların yapılması, 
araç ve vagon sayısının artırılmasıyla 
birlikte ürün çeşitliliğinin artması ve 
yeni yük güzergahları ile her geçen gün 
yük taşımacılığımızda yeni rekorlar 
kırıyoruz” diyen Hasan Pezük, sözlerini 

şöyle sürdürdü:  “Genel olarak yurt içi 
demiryolu ile taşınan ürünler 2020 yılında 
dökme yük, inşaat malzemeleri, maden 
ve akaryakıt taşıması iken uluslararası 
mevcut taşımaların yanında; kimyasal 
ürünler, gıda maddeleri, temizlik 
ürünleri,  demir-çelik ve ürünleri,  tahıl, 
hububat, elektronik ürünler, beyaz eşya, 
otomotiv ürünleri, yaş sebze ve meyve 
gibi çok farklı ürün çeşitliliğine ulaşıldı. 
Avrupa’ya ve Bakü-Tiflis-Kars (BTK) 
hattı üzerinden Orta Asya’ya yapılan 
konteyner taşımalarında yerli üretim olan 
Kuruluşumuza ait platform vagonları 
(Sgns, Sggmrs) kullanılmaktadır. Bu tip 
vagonlar 90 ayaklık ve hafif daralı olup 
2 40 veya 2 45 ayaklık konteynerler 
yüklenebilmektedir. Vagonlarımız, 
Avrupa destinasyonunda yoğun talep 
görmektedir.” 

TÜRKİYE TRANSİT YÜKLERDE 
MERKEZ ÜLKE 
KONUMUNA GELDİ 

Hasan Pezük, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) 
hattı üzerinden Gürcistan, Azerbaycan, 
Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, 
Kırgızistan, Tacikistan, usya ve Çin’e 
gerçekleştirilen taşımalarda önemli artışlar 
olduğunu söyledi. Özellikle Türkiye-Çin-
Türkiye, Çin-Türkiye-Avrupa hattında 
transit taşımacılığın gelişmesinin, tüm 
sektörlere birçok yeni fırsatlar sunduğunu 
belirten Pezük, şunları aktardı: “201  yılında 
işletmeye açılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
Hattı üzerinden yapılan taşımalar her 
yıl yüzde 100 oranında artarken bugüne 
kadar yapılan taşımalar toplam 1 milyon 
500 bin brüt tonu aştı. 2021 yılında BTK 
üzerinden 482 bin 96  net ton, 8  bin 38  
brüt ton taşıma gerçekleştirildi. 2020 yılına 
göre taşımalarda yüzde 98 oranında artış 
sağlandı. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı 
üzerinden yapılan Türkiye- usya (Türkiye
Gürcistan Azerbaycan- usya) demiryolu 
taşımaları ile yeni bir Kuzey-Güney koridoru 
oluşturularak farklı destinasyonlar ve farklı 
ürün gruplarının taşınması ihracatçımıza 
önemli bir avantaj sağlamaktadır. Türkiye-

usya arasında BTK hattı üzerinden 
demiryolu yük taşımacılığının artırılması 
ve hattın cazip hale gelmesi için yapılan 
çalışmalar ve işbirlikleri sayesinde bu 
yöne taşımalarımız da her geçen gün artış 
göstermektedir. Türkiye- usya arasındaki 
demiryolu taşıma payının yüzde 10’a 
çıkarılması; kısa vadede 1 milyon ton, 
orta vadede ise 3 ila 5 milyon ton kömür, 
tahıl, yaş sebze meyve ve metal yüklerinin  

“Bakanlığımızın hedefleri ka samında  yük taşımacılığında 
sanayicimizin rekabet gücünü arttırmak için taşıma maliyetlerini 

düşürerek ekonomik taşıma gerçekleştirmek ve karasal 
taşımacılık içerisinde demiryolu yük taşımacılığı ayını kısa 

vadede yüzde 11’e, orta vadede ise yüzde 1 ’ye yükseltme 
hedefi doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.”
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taşıması hedeflenmektedir. Çin-Türkiye 
arasında yaklaşık 8 bin 693 kilometrelik 
mesafe dikkate alındığında, denizyolu ile 
Çin’e 45 günde ulaşabilen yükler, trenle iki 
hafta gibi kısa sürede ulaşmaktadır. Yine, 
yükler Türkiye’den usya’ya 8 günde, 
Çin’den Türkiye’ye 12 günde Çin’den 
Avrupa’ya 18 günde ulaştırılarak önemli 
zaman avantajları sağlanmaktadır. Asya 
ile Avrupa arasındaki yük taşımacılığı 
potansiyeli dikkate alındığında, Türkiye 
transit demiryolu taşımacılığında merkez 
ülke konumuna gelmektedir.  Burada 
kesintisiz demiryoluna imkan veren 
Marmaray Boğaz Tüp Geçişi, bu koridorun 
altın halkasıdır.  Marmaray Boğaz Tüp 
Geçişi ile 2021 yılında yurt içi ve yurt dışına 
toplam 961 yük treni ile 394 bin netton 3 
bin brüt ton yük taşınarak açıldığı günden 
2021 yılı sonuna kadar toplam 14 6 yük 
treni geçişi ile 62  bin netton 1,2 milyon brüt 
ton yük taşındı. 2022 yılında başta Bakü-
Tiflis-Kars demiryolu hattı olmak üzere 
Orta Koridor’un daha da yoğunlaşması 
ile birlikte bu koridorda daha fazla yük 
taşınması hedeflenmektedir.” 

İRAN HATTINDA HEDEF 
1 MİLYON TON 

Hasan Pezük, İran üzerinden 
Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Afganistan ve Pakistan demiryolu 
koridorlarında taşımaların her geçen gün 
arttığını, ilk etapta bu taşımaların 1 milyon 
tona ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi. 
Türkiye- İran arasındaki 2021 yılında 63  
bin ton yük taşındığını belirten Pezük, “2020 
yılına göre taşımalarda yüzde 13  oranında 
artış gerçekleşti. Van Gölü geçişinde, vagon 
kapasitesi 8-12 vagondan 35-40 vagona, 
taşıma kapasitesi 400 tondan 4.000 tona 
çıkartan Van Gölü Feribotlarının devreye 
girmesi İran yönlü taşımalarda çok önemli 
avantajlar sağlamaktadır” dedi. 

ITI PROJESİYLE YENİ BİR 
KORİDOR KURULDU 

Türkiye-İran taşımalarının yanı sıra 
İran üzerinden Afganistan, Pakistan ve 
Çin’e yük taşınabilmesi için ilgili ülkelerin 
demiryolu idareleri ile yapılan işbirliğinin 
meyvelerini vermeye başladığını söyleyen 
Pezük, şunları aktardı: “BM Dünya Gıda 
Programı kapsamında  (WFP) 14 Ekim 
2021 tarihinde lkemizden Afganistan’a 
gıda maddesi taşıyan trenler gönderilmeye 
başlandı. Çatalca, Köseköy, Mersin gibi 
farklı noktalardan hem İran-Türkmenistan 
üzerinden, hem de BTK demiryolu hattı 
üzerinden Afganistan’a gıda ürünleri 
taşıyan trenler gönderilmektedir.  İran 
üzerinden Türkiye-Pakistan arasında 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı kapsamında 
tarifeli yük tren seferlerinin yeniden 

başlatılmasının ilk adım atıldı.  İstanbul 
-Tahran-İslamabad (ITI) Yük Treni, 
Pakistan İslamabad 1990 kilometre, İran 
2.603 kilometre,  Türkiye (Ankara) 1.388 
kilometre olmak üzere 5 bin 981 kilometrelik 
parkurunu 12 gün 21 saatte tamamladı. İkinci 
tren de 29 Aralık’ta 25 vagonla Pakistan’dan 
yola çıktı.  Bu tren seferleri, Pakistan- 
Türkiye arasında 30-35 gün süren deniz 
taşımacılığına kıyasla zaman ve maliyet 
tasarrufu sağlarken iki ülke arasında ticaretin 
gelişmesine yol açarken rekabet gücümüzü 
artıracaktır. Önümüzdeki süreçte Türkiye-
Pakistan hattındaki seferlerin düzenli hale 
getirilmesi ve Marmaray’ı geçerek Avrupa 
bağlantısının sağlanması hedeflenmektedir. 
BTK Demiryolu Hattı ve Orta Koridor ile 
dünya ticaretinin yeni ekseni olan Asya’ ya 
demiryoluyla bağlanan Türkiye, bu koridor 
ile Afganistan ve Pakistan’a da demiryolu 
köprüsü kurmaktadır. Böylece,  Hindistan, 
Çin, Afganistan ve İran’ a komşu Pakistan’ 
a ulaşan İslamabad-Tahran-İstanbul (ITI) 
Yük Treni ile yeni bir demiryolu koridoru 
sağlanmış oldu.”  

ULAŞTIRMADA ASLAN PAYI 
DEMİRYOLUNUN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
tarafından demiryollarının ulaşım 
bütçesindeki payının 2020’de yüzde 
4 ’ye çıkarılmasının ve 2023’de bu 
oranın yüzde 64 gibi yüksek bir değere 
ulaşacak olmasının öncelikli demiryolu 
politikasındaki kararlılığının göstergesi 
olduğunu söyleyen Hasan Pezük, “Burada 
demiryollarına desteğini esirgemeyen 
Cumhurbaşkanımız Sayın ecep Tayyip 
Erdoğan’a, her zaman yanımızda olan 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil 
Karaismailoğlu’na demiryolcular adına 
şükranlarımı arz ediyorum.”dedi. Gelecek 
dönem hedeflerine ilişkin ise şunları aktardı: 
“1.213 kilometre yüksek hızlı tren olmak 
üzere toplam 13.022  kilometre demiryolu 
ağının 2023 yılı sonlarında 1 .000 kilometreye 
çıkarılması, tamamlanacak elektrifikasyon 
ve sinyalizasyon projeleri  yük taşımacılığına 

olumlu olarak yansıyacaktır. Organize 
Sanayi Bölgelerini, lojistik merkezleri, üretim 
merkezlerini iltisak hatları ile ana demiryolu 
ağına bağlayarak blok tren işletmeciliğinin 
artırılması planlanmaktadır. Bu kapsamda, 
12 adet Lojistik Merkez sayısı inşası devam 
edenlerle birlikte 25 ‘e ulaşırken  Lojistik 
Merkezlerin doğru ve verimli kullanılması 
ile ilgili işletme modelleri Bakanlığımızla 
birlikte  koordineli olarak yürütülmektedir.  
Mevcut lokomotif, vagon, kapasite ve 
makinist planlamalarını en verimli bir şekilde 
gerçekleştirmek amacıyla digital teknolojileri 
hayata geçirilmektedir. Yerli ve milli demiryolu 
sanayisinin geliştirilmesi amacıyla T ASAŞ 
ile işbirliği yapılarak,  artan elektrikli yol ağına 
uygun olarak milli elektrikli lokomotifler 
temin edilmektedir. Yine şebekedeki ortalama 
tren hızlarını yükseltmek amacıyla altyapı 
birimlerimizle koordineli olarak birçok 
projeyi eş zamanlı olarak yürütülmektedir. 
Uluslararası taşımalarında transit sürelerin 
azaltılması ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığımız 
ve Gümrük Genel Müdürlüğümüzce 
koordineli çalışma sonucunda 1-2 gün süren 
gümrük geçiş sürelerini dakikalar seviyesine 
düşürüldü. Bunların yanı sıra Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığımız Lojistik Master Planı 
kapsamında ülkemizi bölgesel lojistik üs 
yapma hedefi doğrultusunda kısa, orta ve 
uzun vadeli yatırımları planlamış durumdadır. 
Bu kapsamda; demiryolu hat uzunluğunun 
orta vadede 21.130 kilometreye, uzun 
vadede ise 28.590 kilometreye çıkarılması 
planlanmakta, lojistik merkezlerin, iltisak 
hatlarının artırılması, elektrifikasyon ve 
sinyalizasyon ile hat kapasite ve kabiliyetinin 
yükseltilmesi hedeflenmektedir. TCDD 
Taşımacılık Genel Müdürlüğü olarak 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın 
hedefleri kapsamında; yük taşımacılığında 
sanayicimizin rekabet gücünü arttırmak için 
taşıma maliyetlerini düşürerek ekonomik 
taşıma gerçekleştirmek ve karasal taşımacılık 
içerisinde demiryolu yük taşımacılığı payını 
kısa vadede yüzde 11’e, orta vadede ise 
yüzde 1 ’ye yükseltme hedefi doğrultusunda 
çalışmalar devam etmektedir.”  
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Ü
lkemizde, demiryolu sektörünün 
serbestleşmesine imkan veren 
6461 sayılı kanun 01.05.2013 
tarihinde yayınlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı; 
demiryolu yolcu ve yük taşımacılığının 
hizmet kalitesi açısından en uygun, etkin ve 
olabilecek en düşük fiyatla sunulmasının 
sağlanmasıdır. Bu kanunun hazırlanması 
ile, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, 
demiryolu sektörünün büyüyerek, yapısının 
verimli ve kaliteli çalışacak hale getirilmesi, 
bu yolla ekonominin geneline katma değer 
yaratılması hedeflenmiştir.

Bu yasal düzenleme sonrası Kamudaki 
Demiryolu Tren İşletmecisi dışında, iki 
özel sektör Demiryolu Yük Tren İşletmecisi 
201  yılı Aralık ayında faaliyete başlamıştır. 
Özel yük tren işletmecilerinin toplam 
demiryolu taşımalarındaki payı yıllar 
itibariyle artmakla birlikte, serbestleşmenin 
yasal olarak yürürlüğe girmesinden sonraki 
yaklaşık dokuz yıllık süreçte hiçbir yeni özel 
yük tren işletmecisi sektöre katılmamıştır. 
Halbuki, ülkemizde demiryolu yapılanması 
ile ilgili yoğun araştırma ve çalışmaların 
sürdüğü esnada, serbestleşme ile ilgili 
yasal düzenlemelerin yürürlüğe gireceği 
dönemlerde piyasada bu konuda istekli 
birçok özel işletmecinin bulunduğu herkes 
tarafından bilinmektedir. Buna rağmen uzun 

süredir işletmeci sayısında artış olmamıştır. 
Bunun ciddi şekilde araştırılması ve sektörü 
büyütmeye yönelik adımların atılması 
elzemdir. Tabi bu araştırma ve girişimin 
başlangıcı kamu otoritesi olmalıdır. Sektörün 
serbestleşme sorunları bugüne kadar genel 
hatları ve tüm yönleriyle çeşitli yayınlarda, 
konferans, toplantı ve etkinliklerde 
gündeme getirilmiştir. Bu yazıda sorunlar 
tekrar edilmeyecek, ana başlık halinde 
altyapı uygulamaları ve elektrik enerjisi 
maliyetleri ile ilgili değerlendirmeler 
yapılmaya çalışılacaktır.

ALTYAPI UYGULAMALARI 
BÜYÜMENİN 
LOKOMOTİFİ OLMALI 

lkemizde ulusal altyapı ağının 
işletmesi ve tekel olarak trafik yönetimi 
TCDD tarafından sağlanmaktadır. 
Altyapının kullanım kural, koşul ve 
ücretleri her yıl şebeke bildirimi ile 
TCDD tarafından ilan edilmekte ve tüm 
işletmecilere eşit uygulanmaktadır. İlan 
öncesi şebeke bildirimi Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır. 
Altyapının durumu, işletme verimliliğine 
uygunluğu ve altyapı işletmecisinin 
uygulamaları, tüm tren işletmecilerini ve 
sektörün gelişimini etkileyen en önemli 
başlıklardan birisidir. Serbestleşme sonrası 

geçen bunca süreye rağmen istenilen 
büyümenin sağlanamamasında, altyapı 
uygulamaları da değerlendirilmesi gereken 
en önemli başlıklardan birisidir. Güzerg h 
ve geometrik koşullar bakımından zaten 
verimliliği istenilen düzeyde olmayan 
altyapıya bir de altyapı işletmecisinin 
uygulamaları eklenirse elbette tren 
işletmeciliği istenilmez hale gelecektir. 
Altyapı işletmecisinden beklenen ise 
işletmecilerin beklentilerine cevap 
verme adına hızlı gelişme göstermesidir. 
Dünya örneklerinde de yapılanmanın ve 
sektör büyümesinin lokomotifi altyapı 
uygulamaları olmuştur. 

ELEKTRİKLİ HATLAR 
CAZİP HALE GETİRİLMELİ 

lkemizde ulusal demiryolu 
ağının yarıya yakını elektrikli hatlardan 
oluşmaktadır. Devam eden yatırımlarla 
bu oran elektrikli hatlar lehine sürekli 
gelişim göstermektedir. Çevre duyarlılığı, 
ithalatta dışa bağımlılık ve enerji maliyetleri 
değerlendirildiğinde elektrikli tren 
işletmeciliği tüm dünyada dizel yakıtlı 
işletmeciliğe göre her zaman tercih edilen 
yöntemdir. Ancak ülkemizde demiryolu 
tren işletmecilerine yansıtılan elektrik 
enerjisi maliyeti bu tercihi engellemektedir. 
Altyapı İşletmecisi TCDD, elektrikli hatlar 

Demiryollarının serbestleşmesi ve
ALTYAPI UYGULAMALARI

“ lkemizde sektörün büyümesi adına altya ı işletmecisi, serbestleşmenin başlangıcından bu yana 
ozitif yaklaşımlar sergilemiştir. Ancak uygulamaların karşılıklı istişareler ile sürekli düzenlenmesine 
ve geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Altya ının gelişmişliği tren işletmecilerinin en önemli beklentisidir. 

zerinde faaliyet gösterecek işletmeciler var ise altya ının varlığı bir anlam ifade edecektir.”

Abdurrahman GENÇ
Demiryolu Lojistik Genel Müdür Yardımcısı
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için, dağıtım şirketlerine aktif tüketilen 
enerji tutarını, TEİAŞ’a ise sistem kullanım 
bedelini ödemektedir. Sistem kullanım 
bedeli ise TEİAŞ ile ilk anlaşma yapılan 
kurulu gücün altına inmemektedir. Toplam 
ödemenin tamamı, trafo bazlı olarak fiilen 
elektrik enerjisi kullanan demiryolu tren 
işletmecilerine yansıtılmaktadır. TCDD 
ulusal ağdaki trafolarının gücünü, o hattın 
kapasitesi ve uzun dönem tren işletme 
öngörülerini esas alarak belirlemektedir. 
Kapasite ve öngörüye göre belirlenen 
kurulu güç yani bir anlamda trafonun 
kapasitesi fiilen hangi oranda kullanılırsa 
kullanılsın, sistem kullanım bedelinin 
tamamı aktif olarak elektrik enerjisi kullanan 
işletmecilere yansıtılmaktadır. Yani altyapı 
işletmecisi öngördüğü kapasiteyi doldurma 
ve altyapı kullanım oranını artırma 
yükümlülüğü kendisinde olmasına rağmen 
kapasitenin altındaki kullanım nedeniyle 
katlanması gereken maliyeti demiryolu tren 
işletmecilerine yansıtmaktadır. Sonuçta trafo 
bölgeleri arasında beş altı kat farklı birim 
fiyatlar oluşmaktadır. Bu durum kapasite 
kullanım oranı düşük ve birim fiyatı 
yüksek olan trafo bölgelerinde elektrikli 
tren işletmeciliği yapılma talebini ortadan 
kaldırmaktadır. Tabi böyle olduğunda da bu 
bölgelerde daha hızlı yükselecek kullanım 
oranı uzun süre düşük kalmaktadır. Halbuki 
altyapı işletmecisi, kullanılmayan kapasiteye 
ait sabit maliyetleri kendi üzerinde 
bırakmalıdır. İkinci aşamada, demiryolu 
sektör büyümesinin önemli taraflarından 
birisi olan altyapı işletmecisinin 
desteklenmesi adına, Elektrik Piyasası 
Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde 
değişiklik yapılarak TCDD’nin TEİAŞ’tan 

her yıl yapacağı anlaşma gücünü 
düşürmeye yönelik talebinin ilk imzalanan 
anlaşma gücünün altına düşebilmesine 
imkan sağlanmalıdır.

HATLARDAKİ TREN 
KAPASİTESİ ARTIRILMALI 

Ulusal altyapı ağında uygulanan 
trafik yönetim sistemleri, trafiğin yoğun 
olduğu hat kesimlerinde istasyon sayding 
sayısının yetersizliği, var olan istasyonların 
bir kısmının kapalı olması, hatların 
tren kapasitesini daha da düşürmekte, 
toplamda en büyük paya sahip buluşma 
ve öne geçme kaynaklı gecikmeleri önemli 
ölçüde artırmaktadır. Trenlerin işletme 
sürelerinin uzaması, yakıt enerji gibi işletme 
giderleri yanında lokomotif, vagon ve 
personel kaynaklarının verimliliğini de 
düşürmektedir. Tren işletmecisi aynı taşıma 
miktarı için daha fazla kaynak kullanmak 
zorunda kalmakta, maliyetleri artmaktadır. 
Şebeke bildiriminde, buluşma öne geçme 
kaynaklı gecikmeler yaptırımdan da muaf 
tutulduğundan bu önemli hususun takibi ve 
iyileştirilmesi de zorlaşmaktadır.

KAYNAK İHTİYACI 
YÜZDE 5’E YAKIN ARTIYOR 

Altyapının bölgesel yapılanması 
içerisinde, değişik bölgelerde yol kapatma 
gerektiren çalışmalar yapılmaktadır. 
Yukarıda belirttiğim gecikmeler 
nedeniyle kapanma bölgesi sınırına geç 
gelen trenler bu noktada da uzun süre 
çalışmanın sonlanmasını beklemektedir. 
Beklemelerin zaman zaman 6-  saati 
bulduğu görülmektedir. Aynı tren birden 
çok noktada bu kapanmalar nedeniyle 
bekleyebilmektedir. Sonuçta, işletmecinin 
tren için kaynak ihtiyacı yüzde 35’e 
varan oranlarda artmaktadır.  Halbuki bu 
gibi durumlarda tren işletmeciliğindeki 
tıkanıklığı ortadan kaldıracak düzenlemelere 
gidilip bölgeler arası eş güdümle anlık 
müdahaleler yapılarak bu beklemeler 
önlenebilir. 

ATS SİSTEMİNİN DURUMU 
ACİLEN DE ERLENDİRİLMELİ

Ulusal altyapı ağında trafik, sinyalli 
hat kesimlerinin önemli bir bölümünde 
geleneksel sinyalizasyon sistemleri ile 
sağlanmaktadır. E TMS ETCS olmayan 
geleneksel sinyalli hat kesimlerinde, 

kapsamı itibariyle bir tren kontrol sistemi 
olarak adlandırılamayacak otomatik tren 
durdurma sistemi (ATS) kullanılmakta, 
Demiryolu tren işletmecileri çeken 
araçlarında bu sisteme ait ekipmanları 
zorunlu olarak bulundurmaktadır. İşletme 
güvenliğine katkı sağlayacak her zorunluluk 
elbet gereklidir ama altyapı işletmecisinin 
kullanılan bu tren durdurma sisteminin, 
güvenlik seviyesi, sertifikasyonu, uluslararası 
normlara uygunluğu konularını ciddi şekilde 
değerlendirme vakti çoktan gelmiştir. Bu 
değerlendirmenin sonucunda bu sistemin 
geliştirilmesi mutlaka sağlanmalıdır.

YAPTIRIMLARDA 
MÜTEKABİLİYET 
ESAS ALINMALI 

2021 yılının başından itibaren, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığının izni ile TCDD 
tarafından demiryolu tren işletmecilerine 
denetim başlatılmıştır. Bu denetimlerin 
hem tren işletmecisine hem de personeline 
parasal ve ceza puanı olarak yaptırımları 
vardır. Elbette altyapı işletmecisinin, 
altyapının kullanımı ve trafik güvenliği için 
koyduğu kurallara uyulmasını izlemesi 
kabul edilebilir. Ancak yaptırım gerektiren 
uygulamalarda mütekabiliyet esas 
alınmalıdır. Denetim bulgularının sonucunda 
altyapı uygulamalarındaki sapmalarında 
mutlaka yaptırım karşılığı olmalıdır. 
İşletmeci ve personeli denetim bulgusuna 
göre bir yaptırıma maruz kalıyorsa, aynı 
yaptırım hatalı uygulama yapan altyapı ve 
personeline de uygulanmalıdır.

Yukarıda özetlenenler, demiryolu 
tren işletmecilerini etkileyen altyapı 
uygulamalarının bir kısmını oluşturmaktadır. 
Değerlendirmelerimiz, eleştiriden öte 
sektörün gelişmesine katkı sağlamaya 
yöneliktir. lkemizde sektörün büyümesi 
adına altyapı işletmecisi, serbestleşmenin 
başlangıcından bu yana pozitif yaklaşımlar 
sergilemiştir. Ancak uygulamaların karşılıklı 
istişareler ile sürekli düzenlenmesine ve 
geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Altyapının 
gelişmişliği tren işletmecilerinin en önemli 
beklentisidir. zerinde faaliyet gösterecek 
işletmeciler var ise altyapının varlığı bir 
anlam ifade edecektir.

“ erbestleşme ile ilgili yasal düzenlemelerin yürürlüğe gireceği 
dönemlerde iyasada bu konuda istekli birçok özel işletmecinin 

bulunduğu herkes tarafından bilinmektedir. Buna rağmen uzun süredir 
işletmeci sayısında artış olmamıştır. Bunun ciddi şekilde araştırılması ve 

sektörü büyütmeye yönelik adımların atılması elzemdir.” 

Kaynak: 2021 ve 2022 yılı TCDD Şebeke Bildirimleri
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İ
ntermodal ve uluslararası taşımacılık 
pazarında hızlı bir şekilde büyüyen 
Greenlog Intermodal, 45’ PWHC Box 
ve tenteli S ap Body konteynerler ile 

birden fazla taşıma modunun kombinasyonu 
ile A noktasından  noktasına kadar olan 
tüm tedarik süreçlerini müşteri talepleri 
doğrultusunda organize ediyor. İtalya, 
Almanya, Hollanda, Belçika ve İngiltere 
ülkelerine düzenli servisler sunan şirket, İtalya 
Trieste ve Bari limanlarını uğrak yaparak ve 
daha sonra da tren bağlantılarıyla araç üstü 
adres teslimi yapıyor. 

TRANSİT SÜRE  GÜNE DÜŞTÜ 
Trieste Liman’ı sonrasında Trieste-

Avusturya ve Avusturya-Almanya bağlantılı 
haftada karşılıklı 2 sefer olmak üzere trenler 
işlettiklerinin bilgisini veren Greenlog 
Intermodal Yönetici Ortağı ve Satış Direktörü 
Devrim Koray, “Avrupa’ya ithalat ve 
Avrupa’dan ihracat taşımaları yapıyoruz. 
Sağlık, otomotiv, gıda, inşaat ve FMCG 
başta olmak üzere tüm sektörlere hizmet 
sunuyoruz. Greenlog’un portföyünde 50’den 
fazla iş ortağı bulunmaktadır. Avrupa’nın her 
bölgesine 9-10 gün transit süreler ile teslimat 
yapıyoruz. Böylelikle karayolu ve denizyolu 
taşımaları için iyi bir alternatif olarak servis 
verebilmekteyiz” dedi. 

2022 yılına Greenlog olarak güzel bir 

başlangıç yapacaklarını açıklayan Koray,  
şunları aktardı: “Ocak ayının ilk haftası 
ile birlikte Duisburg  Halklı ve Halkalı  
Duisburg olacak şekilde 2 blok tren servis 
hizmeti veriyoruz. Haftalık 2 blok tren ithalat, 
2 blok tren ihracat olacak şekilde çıkışlarımız 
olacak. 6-  günlük transit süreyle hızlı ve 
kaliteli bir servis olacağını düşünüyoruz.” 

İNTERMODALE TALEP ARTTI 
Pandemi döneminde özellikle intermodal 

taşımacılığa yönelik talebin arttığına dikkat 
çeken Devrim Koray, “İntermodal taşımacılık, 
yüklerin içinde bulunduğu taşıma ünitesinden 
aktarılmaksızın, yalnızca taşıma ünitelerinin 
(konteyner vb.) aktarılması ile birden fazla 
taşıma şeklinin bir arada kullanılmasıyla 
oluşan bir taşımacılık şeklidir. Pandemi 
sürecinde, sınırların kapanmasıyla karayolu 
taşımacılığının neredeyse bitme noktasına 
geldiği bir zamanda; intermodal taşımacılık 
en az hasar alan taşımacılık yönetimi oldu. 
Bu taşımacılık modellerine sahip olmayan 
firmalar ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu zaman 
içeresinde ciddi bir talep artışı oldu. Greenlog 
Intermodal olarak ihracatın yüksek hacimlere 
çıktığı zamanlarda,  mümkün olduğunca 
kapasitemizin üstüne çıkarak, iş ortaklarımıza 
destek olduk. Operasyonları aralıksız, 
minimum hata ile sürdürerek servis kalitesini 
aynı seviyede tutmaya çalıştık” diye konuştu.  

PAZAR PAYINI 
İKİYE KATLAYACAK 

Müşteriyi memnun etmenin ve elde 
tutmanın bile başarı olduğu bir dönemde, 
20221 yılında 5 bin 55 ihracat, 4 bin 9 0 
ithalat taşıması yaptıklarının bilgisini veren 
Koray, geleceğe dönük beklentilerini ise 
şöyle aktardı: “Greenlog Intermodal, otonom 
büyümesinin yanı sıra her zaman tedarik 
zincirine fayda sağlayacak yollar aramış ve 
stratejik anlaşmaları ile Avrupa’daki ağını 
genişletmiştir. Özel sektörün demiryolu 
taşımacılık sektöründe söz sahibi olmasını 
sağlayacak ‘serbestleşme’ kanununda 
yıllardır beklenen asıl yönetmeliğin 
çıkması ile birlikte sektörün Türkiye’deki 
yatırımlarının hızla artacağı aşikardır. 2023 
yılına kadar demiryollarında kamu ve 
özel sektörün 150 milyar doların üzerinde 
yatırım yapması planlandığı konuşulurken, 
Greenlog Intermodal ülkenin ekonomik 
konjonktürünü de dikkate alarak yatırım 
planlamalarını bu yönde değerlendiriyor. 
Önümüzdeki süreçte pazar payını 2 
kat attırmayı ve yükleme kapasitesini 
arttırmayı hedefliyor. Bunu gerçekleştirirken 
demiryolu taşımacılığında kapsamlı olarak 
yatırım ve kullanım bedelleri için gerekli 
teşvikler verilmesi ile birlikte istihdamın 
sağlanmasının gerekliliğine ve sektör 
gelişimini ivmelendirici gücüne inanıyor.” 

Avrupa hattında
YENİ BLOK TRENLERİNİ

devreye aldı

Çevre dostu 
taşımacılık çözümlerinde iddialı 

olan Greenlog ntermodal, Türkiye Avru a hattında 
adrese teslim demiryolu taşımacılık hizmetleri sunuyor. cak ayı 

itibariyle alkalı  uisburg rotasında haftalık karşılıklı 2 blok tren servis 
hizmetini başlattıklarını ve bu hatta transit sürenin  gün olacağını 

açıklayan Greenlog ntermodal önetici rtağı ve atış irektörü 
evrim Koray, hedeflerinin azar aylarını iki katına çıkarmak olduğunu söyledi. 
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P
akistan, İran ve Türkiye arasında 
hayata geçirilen “İslamabad-
Tahran-İstanbul (ITI) Yük 
Treni Projesi” kapsamında 

İslamabad’dan yola çıkan ilk yük treni 
Ankara’ya ulaştı. İslamabad’dan 21 Aralık’ta 
yola çıkan İslamabad-Tahran-İstanbul 
(ITI) yük treninin Ankara’ya ulaşması 
dolayısıyla Eski Gar’da düzenlenen törende 
konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, İslamabad-Tahran-İstanbul 
yük treninin Pakistan-İran-Türkiye rotasında 
sanayici ve iş insanlarına yeni bir seçenek 
sunacağını dile getirdi.

GÜNEY ASYA’YA YENİ BİR 
KORİDOR AÇILDI 

Trenin Pakistan İslamabad’da bin 990 
kilometre, İran’da 2 bin 603 kilometre ve 
Türkiye’de bin 388 kilometre olmak üzere 
5 bin 981 kilometrelik parkuru 12 gün 21 
saatte tamamlayarak Ankara’ya ulaştığını 
belirten Karaismailoğlu, şunları aktardı: 
“İstanbul-Tahran-İslamabad yük treni, 
Pakistan ile Türkiye arasında 35 gün süren 
denizyolu taşımacılığına kıyasla zaman 
ve maliyet tasarrufu sağlarken iki ülke 
arasındaki ticaretin gelişmesine yol açacak. 
Bu avantajlarla rekabet gücümüz de artacak. 
Türkiye’den de dönüş yükü için çalışmaları 
sürdürülen trenin önümüzdeki süreçte 
düzenli hale gelmesini ve Marmaray’ı da 
geçerek Avrupa bağlantısının sağlanmasını 
hedefliyoruz. 29 Aralık 2021’de Pakistan’dan 

hareket eden ikinci tren Türkiye’ye 
yolculuğuna devam etmekte. İslamabad-
Tahran-İstanbul yük trenimizin seferlerine 
yeniden başlamasıyla iki ülke arasındaki 
ticarette demiryolu taşımacılığının payı 
artacaktır.”

Tekrar işletilmeye başlanan trenle yük 
çeşitliliğinin artırılması, taşıma sürelerinin 
kısaltılması ve karşılıklı yük taşınması 
için çalışmaların devam ettiğini belirten 
Karaismailoğlu, trenle ihracatçılara 
Asya’nın güneyinde dünyanın en fazla 
nüfus yoğunluğuna sahip Hindistan, Çin, 
Afganistan ve İran’a komşu Pakistan’a 
ulaşan yeni bir demiryolu koridorunun 
sağlandığına işaret etti. Karaismailoğlu, 
böylelikle Türkiye’nin Asya ve Avrupa 
arasında köprü ve lojistik üs olma 
hedeflerine bir adım daha yaklaştığını 
vurguladı. 

MALİYET AVANTAJI 
SA LAYACAK 

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed 
Ferazmend ise yaptığı konuşmada, 
İslamabad-Tahran-İstanbul Yük Treni 
Projesi’nin üç kardeş ülkenin bir araya 
getirdiği önemli bir proje olduğunu 
belirtti. Bu hattın Pakistan’ı İran üzerinden 

Türkiye’ye bağladığına, taşıma süresiyle 
maliyeti azalttığına işaret eden Ferazmend, 
“Pakistan, İran ve Türkiye bölgesel 
bağlantı yolunda ilk önemli adımı attı. 
Bu doğrultuda ilk tren 21 Aralık’ta 
İslamabad’dan hareket etti. ç ülke yakın 
gelecekte aynı hat üzerinde yolcu treni 
projesini hayata geçirmeyi planlıyor” 
ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KÖPRÜ OLACAK 
Pakistan Milletvekili Kureyşi de 

söz konusu projenin yalnızca bölgesel 
bağlantıyı artırmak için değil, aynı 
zamanda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
(EİT) bölgesindeki ekonomik ve ticari 
faaliyetlerin teşviki için de önemli bir rol 
oynayacağına işaret etti. Hattın İslamabad 
ile İstanbul arasındaki ürün taşınması 
süresini 12-14 gün kadar düşürdüğüne 
ve ulaşım maliyetlerini azalttığına dikkati 
çeken Kureyşi, “Bu yük treni, Pakistan’a 
ihracatını daha da artırma ve Avrupa 
dahil uluslararası pazarlarla bağlantı 
kurma fırsatı sunacaktır. Türkiye ile 
Avrupa ve Asya pazarları arasında bir 
köprü de sağlayacaktır. Bu aynı zamanda 
bölge halklarının yakınlaşmasına katkıda 
bulunacaktır” dedi.

Türkiye- İran-Pakistan demiryolu koridoru 

YENI EN AÇIL I 

2009’da hayata geçirilen, 
2011’de ara verilen Pakistan, 
İran ve Türkiye arasında 
demiryoluyla yük taşımacılığı 
10 yıl aradan sonra yeniden 
başladı. Güney Asya’ya yeni bir 
koridor açan tren hattı, 35 gün 
süren denizyolu taşımacılığına 
kıyasla 12 1  günlük transit 
süreyle zaman ve maliyet 
avantajı sağlayacak. 
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Limancılık sektörü, 2020 yı-
lının ilk üç ayına oldukça iyi başlamıştı. 
Hatta Ocak 2020 ayında 43,  milyon ton 
ile limancılık tarihimizin en yüksek aylık 
tonaj elleçlemesi gerçekleştirilmişti. Bu 
rakam Ocak 2019 yılına göre yüzde 1 ,3 
oranında bir büyümeydi. Elleçlenen top-
lam yük açısından Ocak 2019 ve Şubat 
2019 aylarının toplamını 2020 yılının aynı 
aylarının toplamıyla karşılaştırdığımızda 
ise büyüme oranı yüzde 20,3’e ulaşmıştı. 
Eğer COVID-19 yaşanmasaydı Türkiye 
limancılıkta 2020 yılını tarihi bir büyüme 
ile kapatacaktı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de pandeminin etkisi Mart 2020 
ayının başından itibaren görülmeye 
başlandığından, küresel tedarik zincir-
lerindeki hızlı yavaşlama çok hızlı bir 
şekilde limanlarımıza da sirayet etti ve 
yük miktarları hızlı bir şekilde gerileme-
ye başladı. aten ilk hızlı düşüşü Mart 
2020 ayında görmüştük. Mart 2020 ayın-
daki elleçleme rakamı 2019 yılına göre 
yüzde 0,2  oranında küçüldü. Bir önceki 
Ocak ve Şubat aylarındaki olağanüstü 
büyümeye göre kıyasla ortaya çıkan bu 
hızlı küçülme bize pandeminin küresel 
ticarette ve Türkiye’de nasıl bir etki ya-
rattığını da göstermiş oldu.

Özellikle 2020 yılının 2. çeyrek 
döneminde tüm yük gruplarındaki 
elleçlemeler 2019 yılına göre düşük 

2021 yılını yüzde 5 
büyümeyle ka atan 
limancılık sektörü, 
2022 yılında 5 0 
milyon tonun üzerinde 
yük miktarı bekliyor. 
Ticaret savaşlarında 
limanların artık her 
ülkenin ön ce hesi 
haline geldiğini 
belirten T KLİM 
önetim Kurulu 

Başkanı Aydın Erdemir, 
2050 hedeflerinin 
gerçekleşebilmesi için 
mevcut ka asitesinin 
2 3 katına çıkarılması 
gerektiğini söyledi. 
Erdemir ayrıca liman 
işletme sürelerinin 
acilen uzatılması 
gerektiğini vurguladı. 

seyretmiş, ancak küresel ölçekte hayata 
geçirilen kısıtlamalar, sokağa çıkma 
yasakları vb. nedenler ve ham petrole 
olan talebin azalmasına bağlı olarak sıvı 
dökme yüklerdeki düşüş ise yıl boyu 
sürmüştür. Kurvaziyer limanlarımız ise 
maalesef bütünüyle durmuştur. Bugün 
Egeport Kuşadası kurvaziyer limanımı-
za ilk geminin Ekim 2021 ayında geldi-
ğini, yine Galataport’a da Kasım ayında 

L     
UZATILMASI 

ÇAĞRISI

 Er e r
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geldiğini öngördüğümüzde kurvaziyer 
limanlarımızın pandemiden ne denli 
etkilendiklerini görebiliriz. Her şeye kar-
şın 2020 yılı sonuna gelindiğinde toplam 
yükte negatif olmasa da yüzde 2,6 oranın-
da düşük bir büyüme oranı kaydedilmiş 
ve limanlarımızda toplamda 49  milyon 
ton yük elleçlemesi gerçekleşmiştir. lke 
limancılığımızda genellikle toplam yük-
te yüzde 5 civarı büyüme rakamlarına 
alışkın olan denizcilik sektörü için 2020 
yılında gerçekleşen yüzde 2,6 büyüme 
önemli bir yavaşlamaya işaret etmektedir. 
Bu yavaşlamada yıl boyunca toplamda 
yüzde 5,1 oranında gerileyen sıvı dökme 
yüklerin etkisi şüphesiz ki yüksektir. Aynı 
yıl kuru dökme yükler yüzde 8,6, genel 
yükler yüzde 4,0, o- o taşımaları ise 
yüzde 30,3 oranında artış göstermiş, fakat 
TEU bazında konteyner artışı ise sadece 
yüzde 0,3 gibi oldukça düşük seviyede 
gerçekleşmiştir. 

2 0 2 1  TO PARLANMA 
YILI O LD U 
Se  202  n  n  ?

Pandemi ile yaşamaya alışmaya baş-
ladığımız 2021 yılı yüksek gelişim oranlı 
bir toparlanma yılı oldu. Bu toparlanma 
2022 yılında büyüme rakamlarının tekrar 
bir dengeye oturması için uygun bir ze-
min de hazırlamıştır. 2021 yılında ilk 11 
aydaki gerçekleşmelere de baktığımızda 
ve Aralık ayı ile ilgili beklentimizi de 
dahil ettiğimizde 2021 yılı sonu itibarıyla 
TEU bazında konteynerde yüzde 6,9, 
kuru dökme yükte yüzde 2,8, sıvı dök-
me yükte yüzde 1,2, genel yükte yüzde 
12,3 ve o- o taşımacılığında ise yüzde 
28,8 oranında bir yük artışının olmasını 
bekliyoruz. Tüm yük gruplarında artış 
olmasından dolayı bu durum toplam 
yüke de olumlu bir etki sağlayarak 2021 
yılının 2020 yılına göre yüzde 5 oranında 
büyümeyle kapanacağını öngörebiliriz. 
Böylelikle limancılık sektörümüz yeniden 
genel beklentimiz olan yüzde 5 büyüme 
hedefine oturmuş olacaktır. Ayrıca 2021 
yılında Cumhuriyet tarihinde ilk kez 500 
milyon ton yük sınırını aşarak 521 milyon 
tonun üzerindeki bir elleçleme rakamıyla 
kapanacaktır. Kruvaziyer tarafına bak-
tığımızda Ekim 2021 ayından itibaren 
tarifeli seferler gelmeye başladığından 
Kuşadası’na 42 gemi, İstanbul’a 9 gemi 
ile toplamda 10-15 bin yolcuyla kapata-
bileceğiz.

Yükler için yıllık tahmin rakamlarını 
söyleyecek olursak konteynerin 12,4 
milyon TEU, kuru dökme yüklerin 169 
milyon ton, sıvı dökme yüklerin 148 
milyon ton, genel yüklerin 61 milyon ton 
ve o- o taşımalarının 12 milyon ton 
ile yılı kapaması olasıdır.  2021 yılında 

konteyner ile taşınan yüke olan talebin 
artması sadece konteyner taşımalarının 
değil, genel kargo ve o- o gibi ika-
melerinin de artmasına neden olurken, 
kuru dökme ve sıvı dökme yükler 2020 
yılı öncesindeki normal artış eğilimini 
sürdürmüştür.  

2016-2020 yılları arasındaki 5 yıllık 
dönemde dış ticaretimize konu olan 
yükün ağırlık olarak ortalama yüzde 
85’i denizyolu ile taşınmıştır. İhracat 
bazında bu oran yüzde 80’ler civarında 
olurken ithalatta, özellikle ham madde 
girişlerine bağlı olarak yüzde 95’lerin 
üzerinde seyretmektedir. Taşınan yükün 
bedeli olarak baktığımızda da denizyo-
lu payının ithalatta yüzde 50’ler ihracat-
ta ise yüzde 60’lar civarında olduğunu 
görüyoruz. Diğer ulaştırma türleri dik-
kate alındığında denizyolundan sonra 
en fazla karayolu taşımacılığının tercih 
edildiğini görüyoruz. Ancak ağırlık 
bazında karayolunun payı ithalatta 
sadece yüzde 4’ler civarında seyreder-
ken, karayolunun ihracatımızdaki payı 
sürekli azalan bir oranda yüzde 16’lara 
kadar gerilemiştir. Denizyolu hem ölçek 
ekonomisi hem de mesafe ekonomisi 
sağlayan bir ulaştırma türü olarak sahip 
olduğu üstün kapasitesi ile rakip olun-
ması güç bir ulaştırma türüdür. Aynı 
zamanda en ekonomik ve çevresel açı-
dan da en sürdürülebilir olanıdır.

BU YILKİ YÜK BEKLENTİSİ 
5  MİLYON TON
2022 n  n  i  e 

n n ?
Ortaya çıkan yeni varyantlara 

ilave olarak küresel ölçekte yaşanan 
belirsizliklerin devam edeceğini öngör-
düğümüzde pandemi koşullarının 2023 
yılına kadar süreceğini öngörmemiz 
gerekiyor. Dikkat edersek dünyada bu 
kabule göre hazırlıklar ve planlar yapı-
lıyor. Türk limanları açısından sektörü-
müze baktığımızda 2022 yılının önceki 
yıl ile benzer koşullarda ilerleyeceği 
yönünde çok sayıda ipuçları görülmek-
tedir. Bu nedenle 2022 yılının 2021 yılı 
paralelinde ve 2021 yılına göre nispeten 
dengelenen bir seyirde ilerlemesi bek-
lenebilir. Bu bakış açısıyla bakıldığında 
toplam yükteki artışın yüzde 5 seviye-
sinde olması ve yılın 540 milyon tonun 
üstüne çıkması öngörülebilir. Yük ba-
zında bakıldığında konteyner yükünün 
yüzde 4,5 artış ile 13 milyon TEU, kuru 
dökme yüklerin yüzde 4 artış ile 1 6 
milyon ton, sıvı dökme yüklerin yüzde 
1 artış ile 150 milyon ton, genel yüklerin 
yüzde 8 artış ile 66 milyon ton ve o- o 
taşımalarının yüzde 15 artış ile 14 mil-
yon tona ulaşmasını bekliyoruz. Kru-
vaziyerde ise 2022 yılında Kuşadası’na 

500 üzerinde gemi ile 800 bine yakın 
yolcunun geleceğini, Galataport’a ise 250 
gemi ile 400-500 bine yakın yolcu geleceği 
hedefleniyor. Antalya ve İzmir gibi diğer 
uğrak kruvaziyer limanlarımızla birlikte 
Türkiye’ye toplamda 800-900 gemi ile 
toplam 1,5 milyon yolcu geleceğini öngö-
rüyoruz. 

KAPASİTENİN  KATINA 
ÇIKARILMASI GEREKİYOR 
Li n  e n n n e i i 

n e  e e i ne e ? H n i 
n  n n  

e i n ?
lkemiz uzun yıllardır uluslararası 

sistemle sağladığı entegrasyon ve Avrupa 
Birliği (AB) tam üyelik perspektifiyle, 
merkezi konumu, iletişim altyapısı ve 
bulunduğu coğrafyanın sağladığı avantaj-
larla çok uluslu şirketler ve küresel ticaret 
için de önemli bir bölgesel merkez konu-
mundadır. Pandemi ile birlikte küresel 
lojistik zincirlerinizdeki kırılmalar ve artan 
maliyetler Türkiye’nin bölgesel merkez 
konumunu güçlendirmiştir. Türkiye’nin 
elleçleme rakamlarına baktığımızda son 20 
yılda 2 kat büyüdüğünü görebiliriz. 

Son 30 yıllık gelişme trendlerine bak-
tığımızda limancılık sektörümüzün 2050 
yılı hedeflerini konuşursak 2021 yılında 
520 milyon tonun üzerinde gerçekleşecek 
olan toplam yükün 1,2-1,5 milyar tona, 
12,5 milyon TEU olan konteyner elleçleme 
adedinin de 35 milyon TEU’ya çıkacağını 
öngörebiliriz. Bu hedeflerin gerçekleşmesi 
için mevcut durumda Türkiye’de kurulu 
olan liman kapasitenin 2-3 katına çıkması 
dışında hiçbir seçeneğimiz bulunmuyor. 
Bu durum mevcut liman işleticilerimiz 
dışında ülke içinden ve veya dışından çok 
büyük ölçekte yatırım yapabilecek yeni 
liman yatırımcılarının da yatırım yapma-
sıyla mümkün olabilecektir.  

Küresel ticaretteki büyümeye paralel 
olarak denizyolunda kullanılan gemiler de 
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büyüyor. Bugün konteynerde boyu 400 
metre, genişliği 60 metre olan Megama  
gemiler kullanılıyor. Fakat bu büyüme 
süreci devam ediyor. Önümüzdeki 
yıllarda Gigama  olarak sınıflandırılan 
28.000 TEU konteyner taşıyan, boyu 425 
metreyi aşan gemiler göreceğiz. Çok 
kısa sürede artık bu gemileri de sefer-
lerde göreceğiz. Bu nedenle limanların 
da mevcut iskelelerini büyütmeleri ve 
geliştirmeleri, bu gemilere uygun yeni 
vinçler ve ekipmanlar satın almaları ve 
liman geri sahalarını geliştirerek çok 
büyük çapta yatırım yapmaları gereki-
yor. Kısaca limanların küresel rekabet 
güçlerini korumaları için sürekli yatırım 
yapıyor olmaları zaruri, aksi halde ülke 
olarak rekabet gücümüzü kaybettiği-
mizde bunun dış ticarete getireceği ek 
maliyetler çok daha büyük sorunlar 
yatacak, ülke olarak yatırım çekiciliği de 
büyük zarar görebilecektir. Baktığımız-
da dijitalleşme, yeşil dönüşüm, yapay 
zek  ve makine öğrenmesine dayanan 
teknolojik ve otonom liman uygula-
maları, blockchain kullanımı giderek 
yaygınlaşıyor. 

ÇED izni, proje süreçleri, imar 
planlaması, deniz dibi taramaları, nihai 
yatırım izni süreçleri ile fiili olarak li-
manın inşasını öngördüğümüzde liman 
yatırımlarının asgari 4-5 yıl sürdüğünü 
söyleyebilirim. Yatırım tutarının bü-
yüklüğü nedeniyle liman yatırımın geri 
dönüşü süresi son derece uzun oldu-
ğundan bir nevi bu yatırımlara bir ülke 
için en değerli stratejik yatırımlar diyebi-
liriz. Limanlarımızın küresel gelişmelere 
paralel şekilde gerekli olan yatırımları 
zamanında yapması, ihracatının ve ülke 
sanayisinin rekabet gücünü koruması 
açısından ne kadar önemli olduğu orta-
dadır. Bu nedenle limancılık sektörüyle 
ilgili ülke olarak bir devlet stratejisinin 
ve uzun dönemli bir planlamanın ol-
ması gerekiyor. Ayrıca liman inşa etmek 
sadece bir çözüm değil, limanlara ulaşa-
cak demiryolu, havayolu ve demiryolu 
bağlantılarıyla beraber ülkenin lojistik 
ağlarının limanlarla birlikte entegre edil-

mesi sonucunda ortaya bir ülke avantajı 
ya da rekabet gücü ortaya çıkıyor. lke-
mizin yatırım yapılabilirlik derecesinin 
ve cazibesinin artmasında, lojistik perfor-
mans endeksinin daha olumlu hale geti-
rilmesinde ve rekabet edebilir bir ihracat 
avantajı elde edilmesinde limanlarımızın 
önemi büyüktür. İşte küresel ölçekte 
yaşanan bu gelişmelere paralel olarak 
ülkemizin çok yüksek tutarlarda yeni 
liman yatırımlarına ihtiyaç duyduğunu 
net bir şekilde söyleyebiliriz. 

Dikkat edilirse pandemiyle beraber 
küresel ticaret akışında yaşanan kırıl-
malar ABD’de ve bazı AB ülkelerinde 
çok ciddi boyutlarda beklemelere, ge-
cikmelere ve ilave masraflara yol açmış-
tır. Bundan dolayı ABD hükümetinin 
ülkenin liman altyapısını, karayolu ve 
demiryolu lojistik altyapısını geliştirmek 
üzere 2 trilyon USD harcama yapacağını 
açıklaması, yine AB’nin Çin’in “Kuşak-
Yol” girişime karşı içinde limanların da 
olduğu yeni bir intermodel ağlara çok 
büyük bütçe hedefleri dahilinde yatırım 
yapacağını ilan etmesi bu küresel ticaret 
savaşlarının daha da hızlanacağını gös-
termektedir. Unutmayalım ki küresel 
çapta daha da yoğunlaşacağı beklenen 
ticaret savaşlarında limanlar artık her 
ülkenin ön cephesidir. 

5  İÇİN YOL HARİTASI 
BELİRLENECEK 
TÜRKLİM  n i n  

n n ?
Başta yeşil dönüşüm olmak üzere 

küresel uygulamalarla uyumlu bir şe-
kilde limancılık sektörümüzü çok daha 
yüksek bir seviyeye taşımak amacıyla 
yol haritalarını, ihtiyaç ve etki analizle-
rini, kapasite ihtiyaçlarını ve mevzuat 
gereksinimlerini belirleyecek çalışmala-
rını başta kamu idaremiz olmak üzere 
tüm paydaşlarımızla birlikteyapmak 
T KLİM’in temel görevleri arasında 
olacaktır.

2021 yılında PWC ile birlikte hazır-
ladığımız “Türkiye Limanları Ekonomik 
Etki Analizi” raporumuz sektördeki 

öncü rolüne çok büyük katkı sağlamıştır. 
2022 yılı ise çok sayıda sürpriz raporları-
mız olacaktır. Yakın bir zamanda “Kon-
teyner Taşımacılığında Küresel Terminal 
Operatörlerinin Etkinliği ve Türkiye’ye 
Yansımaları” başlıklı raporumuzu kamu-
oyuna sunacağız.  “Türkiye Limancılık 
Sektörü aporu”nu bu yıl en geç Nisan 
2022 ayı sonuna kadar yayınlayacağız. Bu 
yılki sektör raporumuzun esas konusu 
“Vizyon 2050” olacak. Türkiye’nin 2050 
yılına dönük tonaj tahminlerini her bir 
limancılık işkolu bazında detaylarıyla ve 
bunun arkasındaki öngörülerle yayın-
layacağız. 2022 yılında gündemimizde 
olan diğer bir konuda 05.11.2021 tarih ve 
31650 sayılı esm  Gazete’de yayınlanan 
“Bazı Alanların Marmara Denizi ve Ada-
lar Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak 
Tespit ve İlan Edilmesine İlişkin Karar” ile 
kıyı kenar çizgisi esas alınarak Marmara 
Denizi ve Adalar’ın “Özel Çevre Koruma 
Bölgesi-ÖÇK” olarak tespit ve ilan edilmiş 
olmasıdır. ÖÇK kararının limanlarımızın 
faaliyetlerini, genişleme ve kapasite artı-
şıyla ilgili yatırımlarını etkilemeyeceğini 
bekliyoruz. Aksi halde ülke dış ticaretimi-
zin durma noktasına gelebileceğini, çok 
büyük bir darboğaz yaşanacağını açık bir 
şekilde belirtmek isterim. ÖÇK kararını 
hazırlayanların bu konuyu öncelikli ola-
rak dikkate almaları ülkemizin geleceği 
açısından son derece önemlidir. 

K  E E    EK E

Türkiye’nin 2050 hedefleri çerçevesinde limanları bekleyen en önemli 
sorunların başında kullanım sözleşmelerinin sürelerinin uzatılması 
konusunun geldiğine dikkat çeken TÜRKLİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Aydın Erdemir, “Tüm bu yatırımları hayata geçirecek olan 
limanlarımızın süresi giderek kısalan ve hatta bazı limanlarımızda 6-7 
yıla düşen mevcut kullanım sürelerinin acil olarak tüm bu hedeflerin 
ve yatırımların gerçekleştirilmesi açısından bugünden, yani sürelerinin 
sonu beklenmeden uzatılması önem kazanmaktadır. Böylelikle hem 

kullanım süreleri kısalan özel limanlarımız ki bunlar kapasite açısından 
ülke limancılığımızın yüzde 90’ını oluşturuyorlar, hem de işletme devri 
ile özel sektör tarafından işletilen kamu limanlarımız için bu kullanım 
sürelerinin uzatılması uygulaması ayrı ayrı ele alınarak sorunlar çok 
kısa sürede TBMM’de çözülebilir. Çünkü liman altyapımızı geliştirmek, 
büyütmek, modernize etmek, iskele ve ekipman olarak yenilemek, her 
şeyden öte geleceğimiz için hayati olan liman kapasitelerini bugünden 
inşa etmek zaruri hale gelmiştir” dedi. 
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D
enizcilik ve lojistik alanlarında 
Avrupa’nın önde gelen şirket-
lerinden Danimarkalı DFDS, 
gerçekleştirdiği yatırımlar ve 

sunduğu hizmetlerle Türk ihracat malla-
rını taşıyan lojistik şirketlerinin kilit ortağı 
haline geldi. DFDS, Akdeniz İş Birimi 
aracılığıyla Türkiye’deki operasyonları-
nı büyümeye hazırlanıyor. Türkiye’nin 
Avrupa’ya yaptığı kara sevkiyatlarının 
yarısına yakınını gerçekleştirmek için 
Türkiye’de kurulu altyapıdan yararlanan 
DFDS Akdeniz İş Birimi, son rakamlara 
göre 2020 ve 2019 rakamlarının üzerinde 
taşıma yapmaya devam ediyor.

FİLOSUNU 1 GEMİYE 
ÇIKARACAK 

DFDS Akdeniz İş Birimi, Türkiye’den 
Avrupa’ya bugüne kadarki en yüksek 
sevkiyat kapasitesine sahip. 2018’de 12 
olan gemi filosunu 2021’de 19’a çıkaran 
DFDS Akdeniz İş Birimi, hizmet kapsamı-
nı daha da genişleterek, 2022’de filosunu 
21 gemiye çıkarmayı hedefliyor. DFDS 
Akdeniz İş Birimi’nin filosundaki tüm 
gemiler Türk Bayrağı altında seferlerini 
sürdürüyor. Şirket, liman kenti Mersin’de 
de yerel ihracatçılara ve müşterilere hiz-
metlerini artırmaya devam ediyor.

SERVİS VE ROLL TREYLER 
YATIRIMLARI YAPIYO R

DFDS Akdeniz İş Birimi,  Ekim 
2021’de Türkiye ihracatının önemli bir 
bölümünü oluşturan yerli ihracatçıların 
hizmetine üçüncü bir gemi dahil etti. 
DFDS, denizcilik acenteliği ile bölgedeki 
çalışmalarını bir üst seviyeye taşımayı 
sürdürüyor. DFDS, Mersin’deki operas-
yonlarını daha etkin bir şekilde yürütebil-
mesi için servis ve roll-treyler yatırımları 
yapıyor.

Öte yandan, DFDS Akdeniz İş Birimi 
ve Ekol Lojistik Tarragona Limanı’na 
yeni bir o- o hizmetine başladı. DFDS, 
Şubat 2021’de İzmir Limanı’na rağmen, 
Batı Akdeniz bölgesinde lojistik bir nokta 
olarak Tarragona’yı seçmiş ve Tarra-
gona Limanı’nın intermodalitesini 
geliştirmek için açık ve kararlı 
bir taahhütte bulunmuştu.

DFDS Akdeniz İş Biri-
mi Başkanı Lars Ho -
mann, DFDS olarak 
lojistik sektörün-
de güçlü ve 
sürdürülebilir 
bir gelecek için 
yenilikçi çözümler 
üretmeye devam 
edeceklerini söyledi.

‘KADIN İÇİN TAŞIYORUZ’ 
PROJESİ BÜYÜK SES GETİRDİ 

DFDS Akdeniz İş Birimi, KAGİDE  
iş birliğiyle hayata geçirdiği “Kadın 

İçin Taşıyoruz” projesi ile, kadınların 
rekabetçi piyasalara ulaşabilme-

leri ve pazara erişimlerindeki 
sıkıntıları aşmaları için des-

tek veriyor. Uluslararası 
bir boyut kazanan 

“Kadın İçin Taşı-
yoruz” projesi 

2021 yılında 
birçok 
alanda 

ödül kazandı. 

DFDS
iKi YENi GEMi KATACAK

FiLOYA 

 E  E E K 
E E  E  

DFDS Akdeniz İş Birimi, Birleşik Krallık 
merkezli CILT’in (Chartered Institute of 
Logistics and Transport) kadın kanadı 
WiLAT (Women in Logistics and Transport) 
Türkiye iş birliği ile start verdiği ”Mentorluk 
Projesi” kapsamında orta ve üst düzey 
yöneticilerinden oluşan 10 mentor ile 
üniversite öğrencilerine lojistik sektöründe 
rehberlik edecek. Proje için mentorlardan 
eğitim alacak 5 menti statüsünde öğrenci 
Altınbaş Üniversitesi’nden 5 menti öğrenci 
de İstanbul Okan Üniversitesi’nden 
belirlendi. Projenin tanıtım toplantısında 
konuşan DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal 
İletişim ve Pazarlama Müdürü Özlem Dalga, 
“Ülkemizin ve lojistik sektörünün de geleceği 
olan genç kız öğrencilerle deneyimlerimizi 
paylaşma fırsatı yaşatacak projemizin 
gençlerimize yol göstermek doğrultusunda 

amacına ulaşacağına inanıyoruz” dedi.  
WiLAT Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 
Berna Akyıldız şöyle konuştu: “Lojistik ve 
Taşımacılık sektöründe her katmanda kadın 
çalışan sayısının azlığından yola çıkarak 
başlattığımız Mentorluk projelerinde ana 
hedefimiz, sektöre nitelikli genç kadın 
lojistikçiler kazandırmak. Wilat Türkiye’nin 
paydaşları olan Okan Üniversitesi ve Altınbaş 
Üniversitesi’nden seçilen genç kızlarımıza 
okul eğitiminin yanı sıra deneyimli kişiler 
tarafından verilecek uygulamalı eğitimler 
onların kariyerlerine başlamalarında son 
derece değerli ve yol gösterici olacaktır. 
WiLAT Türkiye olarak diğer projelerin yanı 
sıra mentorluk projelerine tüm kurumsal 
üyelerimiz ile devam etmeyi hedefliyoruz. 
Projemizin çok başarılı olacağına 
inanıyorum.”

ar  o a

enizcilik ve lojistik alanlarında 
faaliyet gösteren animarkalı 

, Akdeniz İş Birimi 
aracılığıyla Türkiye’deki o o 
o erasyonlarını gemi ve liman 
yatırımlarıyla büyütmeye devam 
ediyor. Gemi filosunu 2021’de 
19’a çıkaran  Akdeniz İş 
Birimi, 2022’de filoya iki yeni 
gemi eklemeyi hedefliyor.
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1
905 yılında kurulan ve “dünyanın 
en güçlü tedarik zinciri platformu 
olma” vizyonu ile faaliyetlerini 
sürdüren C.H. obinson, 1  milyar 

dolarlık (2020) cirosuyla dünyanın en 
büyük üçüncü parti (3PL) ve dör-
düncü parti (4PL) hizmet sağla-
yıcılarından biri konumunda. 
120.000 müşterisine lojistik, 
tedarik zinciri yönetimi ve 
bilgi teknolojileri alnında 
servis sağlayan şirket, müşte-
rilerinin ihtiyaçlarını karşılaya-
bilmek için aralarında 
öncelikle karayolu, 
denizyolu ve ha-
vayolu firmaları-
nın bulunduğu 
3.000 kontratlı 

nakliyeci ile 
çalışıyor. Gay-
ri resmi ra-
kamlara göre 
dünyanın en 
fazla karayo-
lu taşıması 

yöneten şirketi olan C.H. obinson’un 
cirosunun yüzde 0’den fazlası karayolu 
faaliyetlerinden geliyor. Kendi tekno-
lojisini sürekli geliştiren C.H. obinson 
aynı zamanda bir teknoloji firması. 
C.H. obinson’un kendi yazılımı olan ve 

onlarca farklı fonksiyonun el değme-
den yönetilebildiği Navisphere tekno-
loji platformu, Microsoft gibi firmalar 
tarafından global tedarik zinciri 
yönetimi için kullanılıyor. Şirket 
nihai olarak, tüm operasyonların “el 

değmeden” yani bilgisayarlara doku-
nulmadan yönetilmesini sağlamayı 

ve sadece “istisna yönetimi” 
için ekran başına geçilmesini 
hedefliyor.  

TÜRKİYE’DE 
ÇİFT HANELİ 

BÜYÜYOR 
2013 yılından 

beri Türkiye’de 
kendi ofisi ile 
faaliyetleri-
ni sürdüren 

C.H. obinson, uluslararası karayolu 
ve intermodal taşımacılığı ile tedarik 
zinciri yönetimi çözümleri sunuyor. 
C.H. obinson Türkiye Genel Müdü-
rü Gökalp Kobe Ertuğrul, Türkiye’de 
kuruldukları 2013 yılından beri aralık-
sız olarak iş hacimlerini çift hanelerde 
arttırdıklarını söyledi. Pandemiye 
rağmen 2021 yılının da böyle geçtiğini 
ifade eden Ertuğrul, “İyi bir sene ge-
çirdiğimizi ifade edebilirim. Türkiye 
ekibimizi genişlettik ve güçlendirdik. 
Avrupa uluslararası karayolu ve 
intermodal taşımacılığında payımızı 
yükseltmeye devam ediyoruz. Parsi-
yel yük taşımacılığına daha da fazla 
odaklanmak için ayrı bir yapılanmaya 
gittik. Bu dönemde Türkiye’de yerle-
şik müşterilerimizin Avrupa içerisin-
deki yapılacak lojistik faaliyetlerine 
olan taleplerinin arttığına tanık olduk. 
‘Tek kontak - tek yazılım’ prensibi ile 
bu yönde hizmet sağladığımız müşte-
rilerimiz arttı. Türkiye özelinde ulus-
lararası taşımacılık hizmeti aldığımız 
kontratlı firma sayımız bini geçti.  Bu 

dijital çözümlerinden alıyor
2021’de globalde yüzde 25’in üzerinde bir büyüme yakalayan, Türkiye’de ise iş hacmini 

çift haneli artıran . . obinson, dijital çözümleriyle fark yaratıyor. 2022’de globalde 
teknoloji alanına 1 milyar dolar yatırım ya mayı lanladıklarını açıklayan . . obinson 
Türkiye Genel Müdürü Gökal  Kobe Ertuğrul, taşımalarda karbon salınımını ölçmek için 

geliştirdikleri bir yazılımı Türkiye’de de devreye almak için çalıştıklarını söyledi. 

GÜCÜNÜ

büyük üçüncü parti (3PL) ve dör
düncü parti (4PL) hizmet sağla-
yıcılarından biri konumunda. 
120.000 müşterisine lojistik, 
tedarik zinciri yönetimi ve 
bilgi teknolojileri alnında 
servis sağlayan şirket, müşte-
rilerinin ihtiyaçlarını karşılaya-
bilmek için aralarında 
öncelikle karayolu, 
denizyolu ve ha-
vayolu firmaları-

C.H. obinson’un kendi yazılımı olan ve 
onlarca farklı fonksiyonun el değme

den yönetilebildiği Navisphere tekno
loji platformu, Microsoft gibi firmalar 
tarafından global tedarik zinciri 
yönetimi için kullanılıyor. Şirket 
nihai olarak, tüm operasyonların “el 

değmeden” yani bilgisayarlara doku
nulmadan yönetilmesini sağlamayı 

ve sadece “istisna yönetimi” 
için ekran başına geçilmesini 
hedefliyor.  

TÜRKİYE’DE 
ÇİFT HANELİ 

BÜYÜYOR 

beri Türkiye’de 

ni sürdüren 

GÜCÜNÜ

Gökalp Kobe Ertuğrul
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bize eşsiz bir kapasite ve optimizasyon 
imkanı sunuyor. Dünyada halihazırda 
olduğumuz üzere Türkiye’de de ‘en 
büyük tedarik zinciri platformu’ olma 
vizyonumuzu koruyoruz” dedi.  

TAŞIMALARDA KARBON AYAK 
İZİNİ TAKİP EDECEK 

C.H. obinson’un 2021’de dünya 
genelinde yüzde 25’in üzerinde bir 
büyüme ile cirosunu 20 milyar doların 
üzerine çıkardığını aktaran Gökalp 
Ertuğrul, Türkiye özelinde ise iş hac-
mini yüzde 15’in üzerinde artırmayı 
öngördüklerini söyledi. Dijitalleşme, 
yeşil lojistik ve operasyonlarda yalın-
laşmanın odaklanacakları alanlar oldu-
ğunu ifade eden Ertuğrul, 2022 yılında 
global ölçekte sadece teknoloji alanına 
1 milyar dolar yatırım yapmayı planla-
dıklarını açıkladı. 

Karbon salınımını taşıma adedi, ta-
şıma modu, güzergah ve taşınan ürün 
özelinde ölçülmesini ve raporlanmasını 
sağlayan C.H. obinson’un geliştirdiği 
yazılımın ABD’de müşterilerin kulla-
nımına sunulduğunun bilgisini veren 
Ertuğrul, bunun bir benzerini Avrupa 
ve Türkiye’de devreye alabilmek için 
çalıştıklarını aktardı. 

‘KATMA DE ER’ YARATMAYI 
SÜRDÜRECEK 

“Türkiye’de odağımızı korumaya 
devam edeceğiz” diyen Gökalp Kobe 
Ertuğrul, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Uluslararası taşımacılık (karayolu, in-
termodal, ısı kontrollü taşımalar, tehlikeli 
madde taşımacılığı ve parsiyel) hizmet-
lerimizi gelişmiş teknoloji, eşsiz tedarikçi 
ağı ve müşteri memnuniyeti odaklı takı-
mımızla katma değer yaratmaya devam 
edeceğiz. ‘Kendi ekipmanları’ olmama-
sına rağmen uluslararası taşımacılıkta 
araç ve ürün görünürlüğü sağlama 
konusunda Avrupa ve Türkiye’de lider 
konumdayız. Bazı güzergahlarda yüz-
de 90 üzerinde anlık araç görünürlüğü 
sunabiliyoruz. Bunun için müşterileri-
mizin farklı bir yazılıma geçmeleri ya da 
linki tıklamaları gerekmiyor. Kendi ya-

zılımımız olan Navisphere platformu 
üzerinden onlarca farklı fonksiyonu el 
değmeden yönetebilir konumdayız. 
Sipariş oluşturulması, 18  farklı baş-
lıkta raporlama, araç konum takibi, alt 
nakliyecilerimizin yük bulabilmesi, 
ödemelerini takip edebilmesi, otoma-
tik sipariş geçimi gibi. Bu örnekleri 
arttırmak mümkün.” 

‘  ZOR AMA FIRSATLARLA 
DOLU BİR YIL OLACAK’ 

Lojistik sektörüne ilişkin de değer-
lendirmelerde bulunan C.H. obinson 
Türkiye Genel Müdürü Gökalp Kobe 
Ertuğrul, 2021’in tedarik zinciri yılı 
olduğunu belirterek şunları aktardı. 
“İşlerken katkısını yeterince hisset-
mediğimiz lojistik hizmetleri çeşitli 
nedenlerden ötürü sekteye uğrayınca 
dünya gündemini en çok meşgul eden 
başlıklardan birisi oldu geçtiğimiz 
sene.  Bir çok global firma tedarik 
zinciri yönetimini daha etkin kılabil-
mek için ‘C-level’ yöneticiler atadı, 
atamaya devam ediyor. Tüm zorluk-
lara rağmen sektör iyi bir performans 
sergiledi. Yüksek belirsizlik ortamında 
müşteri memnuniyeti oluşturmak 
güçleşirken, hizmet üreten çalışanlar 
hepimizin takdir etmesi gereken ek 
bir gayret ortaya koymak durumunda 
kaldılar. Pandemi etkisi ve belirsizlik 
devam ediyor. Bununla birlikte bu 
pandemi ile nasıl yaşayacağını herkes 
belli bir ölçüde öğrendi. Beklentim 
dünya ekonomisinin ve ticaretinin 
toparlanmaya devam etmesi dolayı-
sıyla lojistik hizmetlerine olan talebin 
artmaya devam edeceği yönünde. 
Belki kolay bir sene olmayacak ancak 
çok fazla büyüme fırsatı görüyoruz 
sektör dahilinde.”

“Kendi yazılımımız olan avis here latformu üzerinden onlarca 
farklı fonksiyonu el değmeden yönetebilir konumdayız. i ariş 

oluşturulması, 1  farklı başlıkta ra orlama, araç konum takibi, alt 
nakliyecilerimizin yük bulabilmesi, ödemelerini taki  edebilmesi, 
otomatik si ariş geçimi gibi. Bu örnekleri arttırmak mümkün.”

SAYILARLA C.H.ROBINSON

» Yıllık tecrübe: 115+
» Aktif Müşteri: 120.000
» Lojistik Servis Sağlayıcı: 73.000
» Çalışan: 15.000
» CHRW: Halka Açık (NASDAQ)
» 20 milyar $ Ciro
» 21 milyon taşıma
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n e inin e in e 
e en 202  n  n  

n ? 
Biz dünya dönmeye devam ettikçe her 

zaman var olacak bir sektör olan lojistik 
ve taşımacılık sektörünün içindeyiz. Eğer 
işinizi doğru yapıyorsanız, sürdürülebilir 
ve kalıcı olabileceğiniz bir sektör bu. Ma-
lum krizlerde her sektör aynı oranda etki-
lenmiyor; biz de hizmet verdiğimiz sektör 
ve hizmet çeşitliliğimiz açısından krizleri 
başarı ile yönetebilmiş bir şirket olduk. 
Kurulduğumuz 199  senesinden bu yana 
her zaman gerçekçi hedefler ve bütçelerle 
bir sonraki yıla hazırlanıyor olmamız ve 
yöneticilerimiz ile olası bir kriz veya olum-
suzluk durumunda devreye alabileceği-
miz alternatif aksiyon senaryoları; kısacası 
benimsediğimiz proaktif olma felsefesi 
bugüne kadar şahit olduğumuz birçok 
krizi en iyi şekilde yönetmemizde önemli 
bir rol oynamıştır. 

2020 yılında Bursa’da açtığımız yeni 
lojistik depomuz, Ankara ve Mersin tem-
silciliklerimiz, yeni 40’HC PW intermodal 
konteynerlerimiz ve yurtiçi lojistik için 
filomuza kattığımız yeni araçlar gibi biz 

bir dizi yatırımla pandemiye yakalanmıştık. 
2020 ve 2021 yılında tüm bu yatırımların 
sürdürülebilir bir şekilde operasyonla-
rımıza dahil olması sürecini yönetmeye 
odaklandık. Beraberinde Türkiye’de yeni 
ofis açma ve birkaç sene önce Tunus’ta 
yaptığımız ilk yatırımla Afrika açılımımızı 
devam ettirdik. Yine bu sene içerisinde hali 
hazırda hayata geçirdiğimiz Antalya tem-
silciğimiz ve ek siparişini verdiğimiz 45HC 
PW intermodal konteynerlerin yatırımını 
gerçekleştirdik.

yeni yatırımlarla

TAÇLANDIRACAKüzde 50 kadın çalışan, 
yüzde 0 kadın yönetici 
oranıyla lojistik sektöründe 
fark yaratan şirketlerden 
Galata Taşımacılık, 25. 
yılını kutladığı 2022’ye 
yeni yatırımlarla giriyor. 
Galata Taşımacılık önetim 
Kurulu Başkan ardımcısı 
ve E ’su ittorio agaia, 
arsiyel taşımacılık hizmeti 

sundukları ülke sayısını 
20’ye çıkaracaklarını, 
havayolu, denizyolu ve 
intermodal taşımacılığa 
yatırım ya maya devam 
edeceklerini, de olamada 
katma değerli hizmetleri 
sürdüreceklerini ve 
istihdam oranını 
artıracaklarını söyledi. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

YILINI25.

Vittorio 
Zagaia
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5 YILA BİRÇOK İLK SI DIRDI 
G  T  2   n  

 ? G n e ini e 
ne e  v ? 

Sanırım en baştan bu yana hiç aksat-
madan 25 yıla sığdırdığımız en önemli 
başarımız güvenilirlik ve itibar. 10 kişi 
olarak çıktığımız yola bugüne 200’ün 
üzerinde bir ekiple devam ediyoruz, bu 
da başarı için sanırım önemli bir kriter. 
Birçok ilke imza atmış olmamızın da 
haklı gururunu taşıdığımızı ifade etmek 
durumundayım. Sektördeki ilk direkt 
yabancı sermaye ile kurulan freight for-

arder olmamızın yanı sıra, ilk C M 
departmanını ve eğitim departmanını 
kuran, TSE belgesi alan ilk freight for-

arder olma gerçeği gibi bir çok yeni-
likçi girişimimiz oldu. st üste 2 defa 
kazandığımız Türkiye’nin en iyi işyeri 
ve Türkiye’de kadınlar için harika işyeri 
unvanı da bu başarılardan bazılarıdır. 
Şirketimizin yüzde 50’si, yönetim katı ise 
yüzde 80 oranında kadınlardan oluşmak-
tadır. 

Plan proje anlamında ise, İzmir, 
Bursa, Antalya ve Ankara’dan sonra 
Mersin’de ofis açarak 2022 yılına da yatı-
rımla giriyoruz. Müşterilerine her zaman 
çözüm üreten bir yapıya sahibiz. Bugün 
hizmet verdiğimiz tüm taşıma modları-
nın her birini adeta tek asli işimizmiş gibi 
kurgulamış vaziyetteyiz. Dolayısı ile her 
departmanın kendi büyüme strateji, planı 
ve programı olan bir şirket olarak 2022 
yılında da tüm hızıyla çalışmalarımız 
devam edecek.

2022  i in e e e e ini  ve 
 n n  ne e ? 

2022 yılında tabi ki de geride bıraktı-
ğımız 24 yılda ulaştığımız itibarı ve güve-
nilirliği sağlam ismimizi hedeflediğimiz 
gerçekleşebilir büyüme ile sürdürmeye 
devam etmek istiyoruz. Galata Taşıma-
cılık olarak Covid-19 süresince istihdam 
konusunda ortalama yüzde 15’lik bir 
büyüme kaydettik. 2022 senesi için de 
benzer bir büyüme gerçekleştireceğimize 
inanıyoruz. Bunun başlıca sebebi Türki-

ye’deki ofis sayımızı artırıyor olmamız. 
Diğer bir sebep ise hizmetlerimize dahil 
ettiğimiz yeni servislerimiz ve desti-
nasyonlarımızın olmasıdır. Şu anda 
karayolunda 2’si Kuzey Afrika olmak 
üzere toplamda 1  ülkeye düzenli 
parsiyel taşımacılık yapıyoruz ve bu 
sene de yeni eklenecek destinasyonlar 
ile hizmet verdiğimiz ülke sayısı 20’ye 
çıkaracağız. Hava ve denizyolunda ise 
global acente ağımız sayesinde ciddi 
bir kapsama alanımız var, bu iki taşıma 
moduna ciddi yatırım yapıyoruz. Yine 
Covid-19 süresince yatırımını yaptığı-
mız intermodal taşımacılık departmanı 
ve beraberinde gelen 45”PW HC kon-
teynerlerimize ek yeni siparişler verdik 
ve bu taşıma modunda iddiamızı artır-
mayı hedefliyoruz. Afrika kıtasında ise 
farklı bir yapılanmaya gittik ve ayrı bir 
birim kurduk. Türkiye’nin bu kıtada 
önünün çok açık olduğuna inanıyoruz 
ve biz de hazırlıklarımızı bu yönde 
gerçekleştiriyoruz. Son olarak lojistik 
yapılanmamıza eklediğimiz Bursa de-
pomuz ile katma değerli hizmet sunma 
noktasında 2022 yılı için önemli bir 
büyüme hedefliyoruz. 

‘GLOBAL REKABETTE 
OFSAYTA DÜŞÜYORUZ’
2022 n  i i  e  

n n n  i  e 
n n ? Ön e i i 

 n i n   
n n  e i n ?

E-ticaretin normalleşme sürecinde 
dahi hayatımızda kalıcı olarak büyü-
meye devam edeceği gerçeği karşısın-
da depolama ve dağıtım noktasında 
önemli bir büyüme ve beraberinde ya-
tırımların artacağına inanıyoruz. Lakin 
taşımacılık noktasında, denizyolunda 
ekipman sıkıntıları ve beraberindeki 
ciddi navlun artışları, karayolunda ise 
sınır kapılarındaki bir türlü çözüleme-
yen ve ciddi yığılmalar ile gecikmelere 
sebebiyet veren (ki bu da ciddi navlun 
artışlarına sebebiyet veriyor ) sıkıntılar 
nakliyeciyi ancak aynı zamanda ciddi 
oranda ihracatçımızı mağdur etmekte. 
Bu sorunların çözülmesi için ciddi çaba 
lazım. Sadece hükümet tarafında değil, 
tüm sektörel STK’ların da ciddi anlam-
da beraber hareket etmesi gerekiyor. 
Biz ülkeye döviz kazandıracağımız 
noktada bu sorunlardan ciddi sıkıntılar 
yaşıyoruz. Ayrıca bu sorunlar sadece 
nakliyecilerin sorunu da değil. Bu so-
runlar asıl sırtımızda taşıdığımız Türk 
ihracatçısının sorunları, onların emeği 
ulaşmıyor karşı tarafa. ekabet edilen 
global gerçekte, ciddi anlamda avan-
tajlı çıkabileceğimiz bir noktadayken 
ofsayta düşüyoruz. Eğer ülke geleceği-
mizi ve refahımızın bir kısmının ihra-
cattan geçeceğine inanıyorsak o zaman 
o emeklerin karşı tarafa varmasındaki 
en önemli parça olan nakliyecilerin 
sorunlarının en derinine kadar inilmesi 
gerektiğine inanıyorum.

K E  E   E E  E E 

“İlk günden bu yana taviz vermediğimiz 
önemli bir felsefemiz var  başta çalışanları 
olmak üzere müşteri ve tedarikçileri 
nazarında güvenilir, itibarlı bir şirket 
profilini muhafaza etmek” diyen alata 
Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve CEO’su ittorio agaia, 
sektörde çalışan sirkülasyonu en az 
olan şirketlerden biri olduklarını söyledi. 

Pandemi döneminde de istihdamı 
muhafaza etmekle kalmayıp, artırmaya 
devam ettiklerini vurgulayan agaia, “Bu 
durum bize pandemi gibi bir zor dönemde 
bağımsız bir araştırma enstitüsü olan reat 
Place to Work’un araştırmaları neticesinde 
2. defa Türkiye’nin en iyi işverenleri’ ve 
Türkiye’de kadınlar için harika işyerleri’  

listesine girmemizi sağladı” dedi. 
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T
esis, filo ve iş gücü yatırımlarını 
sürdüren Ekol, 2021’de e-ticarete 
odaklandı. Bu kapsamda karayolu 
taşımacılığında mikro gönderileri 

kapsayan hızlı servisleri e-ihracat hizmetine 
başladıklarını belirten Ekol Türkiye lke 
Müdürü Arzu Akyol Ekiz, “Uluslararası 
karayolu taşımacılığındaki tecrübemiz ve 
Avrupa’daki geniş şube ağımızın sağladığı 
destek ile dış ticarette havayolu taşımacılığı-
na alternatif bir servis yaratıyoruz. Böylece 
mikro ihracat kapsamında e-ticaret ürünleri-
ni karayolu hızlı servisimiz ile Avrupa’da her 
noktaya direkt kapı teslimi olarak gerçekleş-
tiriyoruz. Eş zamanlı olarak  n11 iş birliğiyle 
bir e-ticaret lojistiği hizmeti olan n11depom’u 
hayata geçirdik. n11depom, e-ticarette hiz-
met veren firmaların tüm operasyonel yükü-
nü üstlenerek, satışa odaklanmasını sağlıyor. 
n11depom tarafından sunulan operasyonel 
çalışmaların tamamı Ekol tarafından gerçek-
leştiriliyor” dedi. 

Gerek e-ihracat, gerekse B2C market 
yeri ve son teslimat çözümleri ile e-ticaretin 
büyüme stratejilerinin merkezinde yer aldı-
ğını vurgulayan Ekiz, bu kapsamda online 
sipariş sayılarındaki hızlı yükseliş trendi ile 
ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirdikle-
rini, altyapı ve teknoloji yatırımlarına ağırlık 
verdiklerini söyledi. 2022 yılında hem ihra-
catta hem iç pazarda e-ticarete yatırım yap-
maya ve yeni projeler geliştirmeye devam 
edeceklerinin altını çizen Ekiz, B2C dağıtımı 
gerçekleştirmek üzere global bir müşterileri 
için Belçika’da depo açtıklarını ve operas-
yonların büyüyerek devam ettiğini belirtti. 

TÜRKİYE İSPANYA ARASINI 
 SAATE İNDİRDİ

İntermodal taşımacılıkta yeni hatlar ile 
hizmet vermeye başladıklarını aktaran Ekiz, 
“Türkiye ile İspanya arasındaki yeni inter-
modal hizmetimiz kapsamında İzmir Alsan-
cak Limanı ile İspanya Tarragona Limanı’nı 
birbirine bağlayan o- o hattı üzerinden 
sadece 60 saatte teslimat gerçekleştiriyoruz. 

Akdeniz’de taşımacılığa hız kazandıran bu 
yeni hat üzerinden Türkiye ve Orta Doğu 
bölgesini İspanya, Portekiz ve Fas ile en 
verimli şekilde birleştiriyoruz” dedi. Bu 
dönemde sağlık sektöründe de çok ciddi 
bir depo otomasyon yatırımını tamamla-
dıklarının bilgisini veren Ekiz, neredeyse el 
değmeden ürün toplar hale gelmeye başla-
dıklarını söyledi. 

BÜTÇEDEN ÇEVREYE 
YILDA 5 MİLYON EURO 

Sıfır karbon emisyonu hedefi doğrultu-
sunda yürüttükleri çalışmalar hakkında da 
bilgi veren Arzu Akyol Ekiz, şunları aktardı: 
“Enerji ve çevre tasarımında liderlik yakla-
şımı ile geliştirerek devreye aldığımız LEED 
Sertifikalı tesislerimize, yeşil liman ve ofis-
lerimize yaptığımız yatırımlarımıza devam 
ediyoruz. 215 bin m2’lik kapalı alanı ile 
Avrupa’nın en büyük depolama alanlı yeşil 
tesisimiz Lotus’ta çatı Güneş Enerji Santrali 
projemizi devreye aldık. 35 bin m2’lik çatı 
alanına kurulumu tamamlanan tesisimizin 
enerji ihtiyacının yüzde 65’ini yenilenebilir 
enerji kaynağı olan güneşten sağlıyoruz. 
Avrupa Yeşil Mutabakatı sonrası ivme 
kazanan iklim krizi ile etkin mücadelede; 
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 
en kritiği olarak önceliklendirdiği ‘13 İklim 
Eylemi’ amacına katkı sağlamak için, 
2020 yılına ait kurumsal karbon 
ayak izimizi,  uluslararası ISO 
14064:2018 -1 standardına göre 
güncelledik. Böylelikle sektörü-
müzde, sanayi şirketi olmama-
mıza rağmen tamamen gönül-
lük esasıyla karbon ayak 
izini ölçümleten, ulusla-
rarası standartlara göre 
tescil ettiren ilk şirket 
olduk. Aynı zamanda 
bu tescilin katkısı ile 
birlikte; 2021 yılında 
ilk kez inisiyatif alarak 
yer aldığımız Karbon 
Saydamlık Projesi (CDP 
Climate Change) iklim 
değişikliği kategorisin-
de; iklim değişikliği ile 

mücadeleyi sürdürülebilirlik stratejimizin bir 
unsuru olarak nasıl ele aldığımızı da şe af bir 
şekilde raporladık. Çevreci yatırımlarımız için 
yıllık 5 milyon euro bütçe ayırıyoruz. Filomuz-
da biyoyakıt kullanımını artırırken, elektrikli 
araçlara dönüşüm sürecini üç yıl içerisinde 
başlatmayı planlıyoruz.” 

LOJİSTİK SEKTÖRÜ 
BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK 

Lojistik sektörünün 2021 yılında ciddi 
bir büyüme trendi gösterdiğini belirten Arzu 
Akyol Ekiz, “Dünya lojistik pazar büyüklüğü 
2021 yılının sonunda 5,5 trilyon dolar civarın-
da gerçekleşti. Beklenenin üzerindeki bu büyü-
me trendinin 2022 yılında da devam edeceğini 
öngörüyoruz” dedi. Beklenenin üzerindeki bu 
hızlı büyümenin bazı sorunları da gündeme 
getirdiğini vurgulayan Ekiz, şunları aktardı: 
“Pandemi sonrası meydana gelen talep artışı 
ile canlanan küresel ticaretteki yükselişin 
yarattığı kapasite sorunu sektörün en önemli 
sorunlarından birisi oldu. Türkiye’nin Avrupa 
pazarlarına yakınlığı, ihracatçılarımızın en 
önemli rekabet unsurlarından biri. Ancak artan 
ihracat hacmi taşımacılıkta gidiş- geliş denge-
lerini altüst etmiş durumda. Aynı şekilde kriz 
yönetimi doğrultusunda depo taleplerinde 
artış gözlemlenirken, sektör talepleri karşıla-
makta zorlanıyor, devam etmekte olan mevcut 

depo yatırımları da yetersiz kalıyor. Çip 
krizi sebebiyle fabrikaların dönemsel 

olarak kapanması, üretim hatlarının 
yavaşlatılması devam etmekte olan 
ithalat-ihracat dengesizliğini daha da 
büyütüyor; lojistik sektöründe ciddi 
transit süre sapmalarına yol açıyor. 

Belirsizliğin 2022’de devam 
edeceği beklentisi içindeyiz. 
Tahminlerimize göre sektö-
rün stabilize olması 2023 yılı 
ile mümkün olacak. Fiyat 
merkezli rekabet ortamı ve 
artan maliyetler sektörde 
yer alan oyuncuların yatırım 
kararlarını askıya almalarına 
ya da ertelemelerine sebep 
olabiliyor. Tüm bunlara 
rağmen ileriye karamsar bir 
bakış açısı ile bakmıyoruz.”  

Lojistik sektörünün 
ihracat şam iyonu olan 
Ekol, e ticareti büyüme 
stratejilerinin merkezine 
aldı. Ekol Türkiye lke 
Müdürü Arzu Akyol Ekiz, 
2022 yılında da hem 
ihracatta hem iç azarda 
e ticarete yatırım ya maya 
ve yeni rojeler geliştirmeye 
devam edeceklerini söyledi. 

büyümede e-ticareti 
MERKEZE ALDI

en kritiği olarak önceliklendirdiği ‘13 İklim 
Eylemi’ amacına katkı sağlamak için, 
2020 yılına ait kurumsal karbon 
ayak izimizi,  uluslararası ISO 
14064:2018 -1 standardına göre 
güncelledik. Böylelikle sektörü-
müzde, sanayi şirketi olmama-
mıza rağmen tamamen gönül-
lük esasıyla karbon ayak 
izini ölçümleten, ulusla-
rarası standartlara göre 

ilk kez inisiyatif alarak 

Saydamlık Projesi (CDP 
Climate Change) iklim 
değişikliği kategorisin-
de; iklim değişikliği ile 

makta zorlanıyor, devam etmekte olan mevcut 
depo yatırımları da yetersiz kalıyor. Çip 

krizi sebebiyle fabrikaların dönemsel 
olarak kapanması, üretim hatlarının 
yavaşlatılması devam etmekte olan 
ithalat-ihracat dengesizliğini daha da 
büyütüyor; lojistik sektöründe ciddi 
transit süre sapmalarına yol açıyor. 

Belirsizliğin 2022’de devam 
edeceği beklentisi içindeyiz. 
Tahminlerimize göre sektö
rün stabilize olması 2023 yılı 
ile mümkün olacak. Fiyat 
merkezli rekabet ortamı ve 
artan maliyetler sektörde 
yer alan oyuncuların yatırım 
kararlarını askıya almalarına 
ya da ertelemelerine sebep 
olabiliyor. Tüm bunlara 
rağmen ileriye karamsar bir 
bakış açısı ile bakmıyoruz.”  

Arzu Akyol Ekiz
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2021 yılını ciro ve müşteri sayısını artırarak ka atan G  
Transit et, 2022’de yurt içi ve yurt dışında yeni açılımlar 

ya maya hazırlanıyor. ürücü vizeleri konusunda başlattıkları 
hizmeti çeşitlendireceklerini belirten G  Transit et Genel 

Müdürü Mine Kaya, usya, Ukrayna, Avusturya gibi ülkelerden 
de işlem ya abilmek için çalışma yürüttüklerini açıkladı. 

A
B, Sırbistan Makedonya 
ve Türkiye gümrüklerinde 
teminatları olan ve bu 
teminatlara dayanarak 

hem ihraç hem ithal hem de yurt içi 
gümrükler arası taşımalarda T1 T2
T  hizmeti sunan SGS TransitNet, 
22 ülkede müşterilerine çözüm 
sunuyor. 2021 yılında cirosunu ve 
müşteri sayısını artırmayı başaran 
şirket, 2022’de yeni ürün ve hizmetler 
sunmak için hazırlık yapıyor. 2021 yılını 
büyümeyle kapattıklarını belirten SGS 
TransitNet Genel Müdürü Mine Kaya, 
“2020 yılında Covid-19 pandemisi 
nedeniyle iş hacminde ciddi bir düşüş 
yaşanmıştı. Yılın ikinci yarısında kendini 
toparlamaya başlayan piyasa 2021’de 
pandeminin olumsuz etkilerinden iyice 
kurtuldu. Bu gelişmelere paralel olarak 
2021 yılında cirosal olarak 2020’ye 
göre yüzde 35 civarında bir büyüme 
yakaladık. Sistemimize 200 yeni müşteri 

ekledik. Hem ciromuzdaki hem de 
müşteri sayımızdaki artışla 2021 yılını 
kayda değer bir büyüme oranıyla 
kapatmış bulunuyoruz” dedi. 

SÜRÜCÜ VİZELERİ HİZMETİNİ 
ÇEŞİTLENDİRECEK  

Mine Kaya, 2022 yılında kendi alanla-
rında kalmak kaydıyla yeni hizmetleri ve 
ürünleri sunmak niyetinde olduklarını ve 
bu konuda hazırlık yaptıklarını söyledi. 
Bazı projelerin resmi başvurularını yap-
tıklarının bilgisini veren Kaya, “Onaylan-
masının ardından bunları paylaşacağız. 
Diğer yandan, sürücü vizeleri konusun-
da hizmet vermeye başlamıştık. Bunu 
hizmet verdiğimiz şehirlere yenilerini 
ekleyerek genişletmeyi, ayrıca vize hiz-
met çeşidini de arttırmayı hedefliyoruz. 
Bunların yanı sıra sektöre hız kazandır-
mak ve kolaylık sağlamak amacıyla bazı 
teknoloji yatırımlarımız ve projelerimiz 
de mevcut. 2022 yılında mevcut hizmet 

Mine Kaya

verdiğimiz ülkelere ilave olarak usya, 
Ukrayna ve Avusturya gibi ülkelerden 
de işlem yapabilmek için gerekli çalışma-
lara başladık” dedi. 

 İÇİN BÜYÜME HEDEFİ 
YÜZDE DOKUZ 

2022 yılı için yüzde 9’luk bir büyü-
me hedefi koyduklarını aktaran Kaya, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Taşımacılık ve 
lojistik sektörü olmazsa olmaz sektörle-
rin başında geliyor ve sürekli dinamik. 
Biz de onlara hizmet verdiğimiz için 
aynı dinamikliği yaşıyoruz tabii ki. Uzun 
yıllar önce partnerlerle, sonra kendimiz 
olarak taşımacılık ve lojistik sektörüne 
hizmet vermekteyiz. lkemizde bu 
hizmeti ilk başlatan kuruluş olmaktan 
da gurur duyuyoruz. Aynı gurur ve 
mutlulukla da her gün sektöre daha 
nasıl faydalı olabiliriz diye düşünmekte 
ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirmek-
teyiz. Hali hazırda tüm AB ülkelerinde 
vermekte olduğumuz hizmeti çeşitlen-
direrek ve ülke sayısını artırarak devam 
ettirme niyetindeyiz. Dilerim taşımacılık 
ve lojistik sektörümüz önündeki engelle-
ri aşarak başarısına başarı katar ve bizim 
de bunda bir nebze payımız olursa ne 
mutlu bize.” 

işlem yaptığı ülke sayısını 25’e çıkaracak
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B
ursa merkezli kurulan Lima 
Lojistik, 9 yılda dünyanın bir-
çok ülkesinde hizmet sunar 
pozisyona gelerek, yükselen 

bir ivmeyle 2021 yılında lojistik sektörüne 
damga vuran şirketler arasında yer aldı. 
Küreselleşme ve teknolojideki gelişmelerin 
dünyadaki ticari rekabetin, dolayısıyla 
lojistiğin önemini artırdığını belirten 
Lima Lojistik Kurucu Ortağı Cenker Ural, 
müşteri memnuniyetinin sürdürülebilir 
olması amacıyla inovasyona büyük yatı-
rım yaptıklarını söyledi. Operasyonel güç, 
uzman ekipler ve sürdürülebilir müşteri 
memnuniyetinin 2021 yılı için firmaları-
na büyük bir ivme kazandırdığını ifade 
eden Ural, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
(BTSO) öncülüğünde gerçekleştirilen ve 
şehir ekonomisine ışık tutan ‘Bursa İlk 250 
Büyük Firma Araştırması-2020’nın açıkla-
nan sonuçlarına göre Lima Lojistik olarak, 
BTSO’nun ilk 250 büyük firması listesine 
adımızı yazdırdık. Bu başarıyı önemsiyo-
ruz. 2022 yılında hedefimiz ‘Türkiye’nin 
En İyi İşvereni’ ödülünü almak” diye 
konuştu.

‘TÜRKİYE’NİN EN İYİ 
İŞVERENLERİ ARASINDAYIZ’

Cenker Ural, 2021 yılı içinde yapılan 
işle gurur duyma, takım ruhu, saygı, gü-
venilirlik gibi ekip içindeki pek çok değe-
rin oylandığı anketler sonucunda “Great 
Place To Work” sertifikasyonu almaya hak 
kazanarak Türkiye’nin en iyi iş verenleri 
arasında yerlerini aldıklarını belirtti.

‘HEDEFİMİZ TÜRKİYE’NİN 
HER BÖLGESİ’ 

Merkezi Bursa’da olan Lima Lojistik’in 
İstanbul (2), Balıkesir, İzmir, Eskişehir’in 
yanı sıra Bükreş ve Milano ofislerinde 
hizmet verdiğini ifade eden Lima Lojistik 
Kurucu Ortağı Hamdi Bülbüldere, 2021 
yılı içinde Ankara, Denizli ve Adana ofisle-
rini açtıklarını kaydetti.  

Lojistik sektöründe firmalara özel 
lojistik hizmet alternatiflerini sunduk-
larına dikkat çeken Bülbüldere, “Bugün 
Türkiye’nin en önemli sanayi bölgelerini 
içinde barındıran illerimizdeki ofislerimiz-
le hizmet veriyoruz. Müşterilerimize sun-
duğumuz her bir taşıma teklifinin operas-
yon sürecine hakim ekip arkadaşlarımızla 
birlikte ofislerimizin olduğu illerdeki 
lojistik sektörünün en önemli oyuncuları 
arasındayız. 2022 yılı ile birlikte Türkiye 
genelindeki ofis sayımızı arttırmayı planlı-
yoruz” diye konuştu.

‘ÖDÜLLE TAÇLANDIRDIK’
Lima Lojistik’in 2013 yılında Bursa’da 

kurularak uluslararası lojistik alanında 
hizmet vermeye başladığına dikkat çeken 
Lima Lojistik Kurucu Ortağı Vedat Çelik, 
firmalarının başta havayolu olmak üzere 
denizyolu, karayolu, demiryolu, inter-
modal, uluslararası ekspres kurye, fuar 
ve etkinlik taşımacılığı alanlarında hızlı, 
güvenli ve ekonomik çözümler ürettiğini 
ifade etti. 

Pandemiye rağmen 2021 yılında 
gösterdikleri başarılı performans nede-

niyle “HİB 2020 Yılı Hizmet İhracatları 
Şampiyonları Yük Taşımacılığı ve Lojistik 
Hizmetleri Kategorisi”nde 33.’lük ödülünü 
aldıklarını söyleyen Çelik, hizmet ihracatı-
nın ekonomiye benzersiz açılımlar sağladı-
ğını, tüm coğrafyalara uzanabilecek lojistik 
operasyon güçlerinin en önemli stratejileri 
olduğunu vurguladı.

‘LİMA SPOR KULÜBÜ’NÜ 
KURDUK’

Çalışma hayatında insana yatırımı 
önemsediklerinin ifade eden Lima Lojistik 
Kurucu Ortağı Sinan Türel, en değerli kay-
naklarının mutlu yetişmiş insan kaynağı 
olduğunu vurguladı. Bu mottoyla yola 
çıkarak Lima Spor Kulübü’nü kurduklarını 
kaydeden Türel, “İş hayatının zorlu şartla-
rına uyum sağlayıp en tepede kalabilmek 
için bir sporcu gibi antrenmanlı olmanın 
önemli olduğuna inanıyoruz. Günümüzün 
ağır ve rekabetçi çalışma koşullarında en iyi 
olabilmek günden güne zorlaşıyor. Eski bir 
basketbolcu olarak, spor hayatımda kazan-
dıklarımın iş hayatımda çok faz katkısını 
gördüm. Biz istiyoruz ki çocuklarımız ve 
gençlerimiz bu camianın içinde yer alarak, 
basketbol ya da voleybol elçisi olsunlar. 
Çocukların takım sporu yapmaları gelecek-
leri açısından çok önemli. Takım oyuncusu 
kazanmayı, kaybetmeyi, paylaşmayı, mü-
cadele etmeyi, kurallara uymayı bilir. Spor 
bütün bunlar için bir kaldıraç etkisi yapa-
bilir. Lima Lojistik ortakları olarak sporun 
iyileştirici ve geliştirici gücüne inanıp, 
Anadolu Efes Spor Kulübü ile işbirliği içine 
girerek basketbol ile voleybol takımı kur-
duk ve hedeflerimize başarıyla yürüyoruz” 
diye konuştu.

2013 yılında dört ortak 
tarafından kurulan Bursa 
merkezli Lima Lojistik, 
9 yılda hızlı bir büyüme 
kaydetti. Başarılarını 
2021 yılında aldığı birçok 
ödülle taçlandıran şirket, 
2022’de “Türkiye’nin 
En İyi İşvereni” ödülünü 
almayı hedefliyor.

Lima Lojistik BAŞARIYA 
doymuyor!Cenker Ural

Sinan Türel

Hamdi Bülbüldere Vedat Çelik
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2
8 transfer merkezi, 1000’e yakın 
şube, 16 bin çalışan ve 5 binden fazla 
araçla Türkiye’nin dört bir yanın-
da hizmet veren Aras Kargo, yeni 

dünya düzenine uyum noktasında teknoloji 
yatırımlarına devam ediyor. 

Son yıllarda yaptıkları büyük çaplı ya-
tırımlarla operasyon şirketinden teknoloji 
şirketine dönüştüklerini vurgulayan Aras 
Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, gele-
ceğin iş modellerini bugünden tesis etmeye 
özen gösteren, müşteri memnuniyeti ve 
kaliteyi işinin merkezinde tutan, teknolojiyi 
iş süreçlerine entegre etme konusunda çok 
hızlı yol alan bir yapıda olduklarını söyledi. 
2021 yılının pandemi etkisiyle iş dünyasının 
yeni koşullara uygun operasyonel dönüşüm-
lere odaklandığı bir yıl olduğunu belirten 
Ayyarkın, “Kargo sektörü pandemi süreciyle 
birlikte tarihinin en hareketli dönemine gi-
rerken aynı zamanda farklı bir dönemecin de 
eşiğine geldi: dijitalleşme. Sektör bu anlamda 
ilk sınavını pandeminin de öncesinde 2019’un 
son çeyreğinde e-ticaret indirim kampan-
yalarının yapıldığı dönemde vermişti. Biz 
öncesinde transfer merkezlerimize ve tekno-
lojimize ciddi yatırımlar yaparak o döneme 
iyi hazırlanmıştık. O dönemde ‘Biz bu kadar 
yatırımı yapıyoruz ama bu kapasite kim bilir 
ne zaman dolar’ diye düşünüyorduk. Fakat 
pandemiyle birlikte beklenmedik bir şekilde 
bu kapasiteleri kullanır hale geldik, çünkü 
salgının ilk yılında 1’e 1’den fazla büyüme 
oldu. Pandemi öncesinde günlük ortalama 
500 bin kargo taşırken, pandemiyle birlikte 
günde 2 milyon ve üzerinde kargo taşıdığı-
mız günler oldu. Mayıs 2021’de bir günde 
2 milyon gönderiyle rekor sayıda adrese 
uğradık. Yıl sonunda 200 milyonun üzerinde 

adrese uğramış olacağız. Türkiye nüfusunu 
yılda iki kereden daha fazla ziyaret ettiğimi-
zi söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

 
‘OPERASYON ŞİRKETİNDEN 
TEKNOLOJİ ŞİRKETİNE 
DÖNÜŞTÜK’

Gerek değişen tüketici beklentilerine 
uygun gerçekleştirdikleri öncü teknolojik 
yatırımlar, gerek saatlik işleme kapasitesi 
açısından sektörün en önemli oyuncula-
rından biri olduklarının altını çizen Utku 
Ayyarkın, “Önümüzde teknoloji ile iç 
içe büyümüş yepyeni bir nesil ve onlarla 
birlikte farklılaşan tüketim alışkanlıkları, 
global salgının da etkisiyle daha hızlanan 
ve artan online alışveriş alışkanlığı, ticari 
faaliyetlerde sınır kavramının giderek or-
tadan kalktığı küresel bir pazar ve yepyeni 
bir dünya düzeni var. Gelecek planlamala-
rımızı yaparken bu yeni dünya düzeni ile 
uyumlu; yapay zeka, büyük veri teknolojik 
gelişmeler ve giderek yükselen bir trend 
olan kişiselleştirmenin ön plana çıktığı ka-
liteli hizmet sunmaya odaklandık. Biz bu 
yeni dünya düzeninin hazırlığına öngörülü 
bir şekilde 5 yıl öncesinden başlayarak tüm 
iş süreçlerimizi buna göre tasarladık. Uçtan 
uca teknoloji yatırımlarımızla, odağımıza 
kaliteyi alarak, hem operasyonumuzu daha 
zinde bir yapıya kavuşturmayı hem de 
müşterilerimizin yaşamını kolaylaştırmayı 
planladık. Operasyon şirketinden teknoloji 
şirketine dönüştüğümüz bu süreçte dağıtım 
ve teslimat, operasyon, müşteri deneyimi 
gibi işimizin tüm aşamalarını değişen tü-
ketici beklentilerine daha da uygun hale 
getirdik” dedi.

‘SEKTÖRÜN OTOMASYONLA 
İŞ ÜRETEN EN ÖNEMLİ 
OYUNCUSUYUZ’

Pandemi ile birlikte e-ticaret hacminin 
arttığını ve değişen tüketici alışkanlıkları 
ile yeni bir iş modeli oluştuğunu vurgu-
layan Ayyarkın, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Artık çok daha fazla adrese uğruyor ve 
daha küçük paketler taşıyoruz. 1-5 desi 
arası küçük paket gönderi hacmini daha iyi 
yönetebilmek için küçük paket ayrıştırıcı 
bant sistemleri yatırımlarını devreye aldık. 
Bu yıl küçük paket ayrıştırıcılarımızı 15’e 
çıkararak, saatlik üretim kapasitemizi 300 
bin adete yakın seviyelere taşıdık. Yine bu 
süreçte hayata geçirdiğimiz 46 doğrudan 
dağıtım depomuz ile artan işlem hacmini 
daha da iyi yönetebilmek için operasyonel 
kapasitemizi artırdık. 2016’dan bu yana 
transfer merkezlerimizde yaptığımız yatı-
rımlarla saatlik kargo işleme kapasitemizi 
3 katına çıkardık. Bu yatırımlarla sektörün 
otomasyonla iş üreten en önemli oyuncusu 
haline geldik. Önümüzdeki dönemde de 
Anadolu’daki farklı şehirlerimizde bu yatı-
rımlarımıza devam edeceğiz.” 

 
‘5 YILDA 1 MİLYAR TL YATIRIM’         

Gelecek hedeflerini de anlatan Ayyar-
kın, “2022 yılında da, müşterilerimizin 
değişen beklentilerine uygun, kaliteyi odağa 
aldığımız müşteri deneyimini geliştirmeye 
yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz. 
Önümüzdeki 5 yıl içinde toplam 1 milyar 
TL yatırım hedefimiz bulunuyor. Entegras-
yon, rota optimizasyonu, entegre yönetim 
sistemleri yatırımlarımızla kalitemizi daha 
da ileri bir seviyeye taşıyacağız.  Adım adım 
müşteri bilgilendirmesi, alıcı kolaylığı, müş-
teri ilişkileri yönetiminde atacağımız adım-
larla eşsiz müşteri deneyimi planlıyoruz. 
Transfer merkezlerimize ve IT altyapımıza 
yapacağımız ek yatırımlarla sektördeki öncü 
ve yenilikçi konumumuzu koruyacağız. 
Hayata geçireceğimiz bu projelerle birlikte 
pazar liderliğimizi perçinlemeyi hedefli-
yoruz. Diğer taraftan, bütüncül bir bakış 
açısıyla sürdürülebilirlik çalışmalarımıza 
da devam edeceğiz. Çevreye, topluma ve 
ekonomiye katkı sağlamak üzere farklı 
alanlarda yürüttüğümüz faaliyetleri geniş-
letmeyi amaçlıyoruz. 2021 yılında, UN Glo-
bal Compact’ın Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 
imzalayarak sürdürülebilirlik hedeflerimizi 
evrensel taahhütlerle daha güçlü bir zemine 
taşıdık” şeklinde konuştu.

ARAS KARGO
te noloji yatırımlarını 

2021 yılını 5 yıldan bu 
yana devam eden çift 
haneli büyüme trendini 
koruyarak yüzde 30’un 

üzerinde büyümeyle 
tamamlayacaklarını belirten 
Aras Kargo Genel Müdürü 
Utku Ayyarkın, yeni dünya 
düzenine uyum noktasında 

teknoloji yatırımlarına devam 
edeceklerini söyledi. 

sürdürecek

tku ark
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F
LO n  i i ve e e , 

 i i ve  n i 
n n n  e e  

i ini ? Ge e e e n  
e e e e ini i  -

n ?
FLO olarak; 3 kıtada 21 ülkedeki 

FLO ve Instreet mağazalarımızın yanı 
sıra flo.com.tr, instreet.com.tr, nine-

est.com.tr ve lumberjack.com.tr üze-
rinden e-ticaret operasyonları yürütü-
yoruz. Ayrıca Avrupa, CIS ve MENA 
gibi çeşitli bölgelerde 20 farklı ülkede 
lokal ve global pazaryerleri ile olan iş 
birliklerimiz vasıtasıyla online satış 
ağımız genişliyor. Tüm bunların yanı 
sıra bir de bizi 40 ülkeye ulaştıran yay-
gın bir toptan satış ağına sahibiz. Ay-
rıca Lumberjack, Nine West, Kineti , 
Polaris, U.S. Polu, Docker’s by Gerli 
gibi önemli markaları portföyümüzde 
bulunduruyoruz. Hem satış kanalları-
mız hem de markalarımız ile hergün 
biraz daha büyüyoruz. Bizim FLO ola-
rak vizyonumuz Türkiye’den çıkacak 
10 global markadan biri olmak. Tüm 
çalışmalarımız vizyon doğrultusunda 
şekilleniyor. Dolayısıyla gelecek 
hedeflerimizde vizyonumuz ile 
paralel olarak şekilleniyor. Var 
olduğumuz tüm kanallarda 
büyürken, marka portfö-
yümüzü de genişletmeyi 
hedefliyoruz. Bu kadar geniş 
bir coğrafya ve yelpazede 
operasyonlarımızı yü-
rütürken ve sürekli 
büyümeye devam 
ederken en 
önemli önceliği-
miz tüketicile-
rimize hangi 
kanaldan 
temas edersek 
edelim aynı 
kalitede hizmet 
vermek. Elbette 
ki bu noktada lojis-
tik faaliyetlerimiz 
çok büyük bir önem 
arz ediyor. 

O MNIC H ANNEL 
STRATEJİSİ 
ETKİNLEŞTİRİLDİ 
P n e i e e ini i n  
e i e i? B  ne e 

n  i n n ? 
Pandeminin haya-

tımıza girdiği günden 
beri bizim konuya 
bakış açımız 3 başlıkta 
şekilleniyor. İlk önce 
çalışma arkadaşlarımı-
zın ve ailelerinin sağ-

lığını korumak, ikincisi 
paydaşlarımızın sağlığını 

ve iş sürekliliklerini koru-
mak, üçüncüsü de tabii ki 
tüketicilerimizin sağlığını 

korumak. Bu doğrultuda 
şirketimiz bünyesinde ge-
rekli tüm önlemleri aldık. 

Lojistik süreçler tarafından değerlendire-
cek olursak, sizlerin de bildiği gibi lojistik 
süreçlerin aksamadan devam etmesi tüm 
sektörlerin önceliği oldu. Hatta sokağa 
çıkma kısıtlamaları ve kapanma dönem-
lerinde e-ticaret kanalının yükü arttı ve 
bu da lojistik süreçlerinin pandemi şartla-
rı altında da olsa sağlıklı bir şekilde yürü-
tülmesi gerektiğini bizlere gösterdi. Hem 
hizmet sağlayıcılarımız hem de biz pan-
demi ile birlikte değişen şartlara uyum 
sağladık ve aynı bakış açısıyla yolumuza 
devam ediyoruz. Müşterilerimizin bek-
lentisi olan hız ve ulaşılabilirlik ile ilgili 
süreçlerimizi iş ortaklarımızla birlikte 
sürekli geliştiriyoruz. Mağazalarımızın 
normal çalışma düzenine geçmesi ile bir-
likte omnichannel stratejimizi daha etkin 
bir şekilde ilerletmeye başladık. Müşte-
rimiz ile temas noktamızı her geçen gün 
arttırmaya çalışıyor ve tüm lojistik süreç-

ütünle i  e ü enilir ir loji ti  e o i temi
’DAN TEKNOLOJİYLE’DAN TEKNOLOJİYLE

ok kanallı alışverişin devi L , belirlediği hedeflere göre 
lojistik süreçlerini yeniden dizayn ediyor. L  Mağazacılık 

E Ticaret ve Uluslararası Lojistik irektörü uygu ökmecier, 
bir yandan Türkiye’de başarılı bir şekilde uyguladıkları 

omnichannel ya ısını yurt dışı o erasyonlarına da entegre 
ederken, diğer yandan iyi çalışan, verimli ve stokların 
çok iyi taki  edildiği, teknolojiyle bütünleşik ve güvenilir 

bir lojistik ekosistemi kurguladıklarını söyledi.

biraz daha büyüyoruz. Bizim FLO ola-
rak vizyonumuz Türkiye’den çıkacak 
10 global markadan biri olmak. Tüm 
çalışmalarımız vizyon doğrultusunda 
şekilleniyor. Dolayısıyla gelecek 
hedeflerimizde vizyonumuz ile 
paralel olarak şekilleniyor. Var 
olduğumuz tüm kanallarda 
büyürken, marka portfö-
yümüzü de genişletmeyi 
hedefliyoruz. Bu kadar geniş 
bir coğrafya ve yelpazede 
operasyonlarımızı yü-
rütürken ve sürekli 
büyümeye devam 
ederken en 
önemli önceliği-
miz tüketicile-
rimize hangi 
kanaldan 
temas edersek 
edelim aynı 
kalitede hizmet 
vermek. Elbette 
ki bu noktada lojis-
tik faaliyetlerimiz 
çok büyük bir önem 
arz ediyor. 

O MNIC H ANNEL 
STRATEJİSİ 
ETKİNLEŞTİRİLDİ 
P n e i e e ini i n  
e i e i? B  ne e 

n  i n n ? 
Pandeminin haya

tımıza girdiği günden 
beri bizim konuya 
bakış açımız 3 başlıkta 
şekilleniyor. İlk önce 
çalışma arkadaşlarımı
zın ve ailelerinin sağ

lığını korumak, ikincisi 
paydaşlarımızın sağlığını 

ve iş sürekliliklerini koru
mak, üçüncüsü de tabii ki 
tüketicilerimizin sağlığını 

korumak. Bu doğrultuda 
şirketimiz bünyesinde ge
rekli tüm önlemleri aldık. 

bir yandan Türkiye’de başarılı bir şekilde uyguladıkları 
omnichannel ya ısını yurt dışı o erasyonlarına da entegre 

ederken, diğer yandan iyi çalışan, verimli ve stokların 
çok iyi taki  edildiği, teknolojiyle bütünleşik ve güvenilir 

bir lojistik ekosistemi kurguladıklarını söyledi.

Duygu Dökmecier

42  www.lojistikhatti.com



n n n n
n n
n n
n n HABER

“ alıştığımız lojistik firmalarının L  adına ve hizmet 
kalitesine yakışır olması, sektöründe ve bulunduğu azarda 
güçlü ve öncü olması bizim için çok önemli. zellikle kargo 

o erasyonlarında tercihimizi azaryerlerinin çalışmayı tercih 
ettiği firmalardan yana kullanıyoruz.”

lerimizi bu yönde geliştiriyoruz.

Y  n  i i i ve i en 
n e in  n  

n   i in 
i i , e ,  
n n  e e e i i ini  

i i e i e e en ve e  
ne i in en  e e  i ini ? 
2021’e kadar yurt dışındaki önce-

likli stratejimiz perakende kurgusu 
üzerinden müşterilerle buluşmak 
şeklindeydi. Fakat e-ticaretin dünyanın 
hemen hemen her ülkesinde büyük 
ivme kazanması ve vazgeçilmez bir sa-
tış kanalı haline gelmesi nedeniyle biz 
de yurt dışındaki faaliyetlerimizi bu 
ihtiyaçları karşılayacak şekilde dizayn 
etmeye başladık. Perakende mağaza-
larımızın olduğu ülkelerin çoğunda 
bir ana depo ve hızlı mağaza dağıtım 
senaryolarını hayata geçiriyoruz. İlgili 
ülkelerde çalışacağımız lojistik iş ortak-
larımızı, yüksek hizmet standartlarını 
sağlayabilecek ve operasyonumuzu 
birlikte geliştirebileceğimiz firmalar 
arasından seçiyoruz. Bu sebeple de 
ilgili coğrafyada gücünü ve başarısını 
ispatlamış firmalar ya da global oyun-
cularla birlikte ilerlemeyi tercih ediyo-
ruz. 3PL’ler ile entegrasyon yapmayı, 
bu sayede de canlı data takibi ile ope-
rasyonu verimli ve doğru bir şekilde 
yönetmeyi tercih ediyoruz. 

E-ticaret operasyonlarında ise ül-
kenin en geniş dağıtım ağına ve kurye 
sayısına sahip, operasyonu en hızlı ve 
kaliteli şekilde yönetebilecek firmaları 
tercih ediyoruz. Maliyet tabi ki önemli 
bir unsur fakat operasyonun yaygın 
olması ve müşteri beklentilerinin karşı-
lanması bizim için çok önemli.

SEVKİYATLARDA A IRLIKLI 
KARAYOLU KULLANILIYOR 
Sev i  n i  

n  n n ? A  
ve e i n n  eni i  

  v  ?
Biz yurt içi ve yurt dışında sürekli 

büyüyen bir şirketiz. orlu pandemi 
şartlarına rağmen 2020 yılında yaklaşık 
50 mağaza açtık. Özellikle yılın ilk 5 
ayını Türkiye ve dünyada kısıtlama-
larla geçirdiğimiz halde 2021 yılında 

yarısından fazlası yurt dışında olmak 
üzere 80’in üzerinde mağaza açarak 
büyümemizi sürdürdük. 

Aynı zamanda her biri farklı coğ-
rafyalarda olmak üzere büyük pa-
zaryerlerinde ( alando, umia, Kasta 
vb) FLO ürünlerini satmaya başladık. 
Dolayısıyla bu hızlı büyüme ihracat 
ve lojistik operasyonlarının da sürekli 
artmasını sağladı ve farklı lojistik sü-
reçlerine ihtiyaç duymaya başladık. 

Geçtiğimiz 2 sene içerisinde 
özellikle CIS ülkeleri dediğimiz ve 
bizim de satış yaptığımız usya ve 
Kazakistan’da  kod uygulaması 
hayata geçti. Bu durum ihracata konu 
olan tüm ürünlerin  barkod ile 
etiketlenmesi ve buna uygun paket-
lenmesi, kolilenmesi ve sevk edilmesi 
ihtiyacını ortaya çıkardı. Biz de bu 
ihtiyacı karşılayabilmek için IT altya-
pımız ile operasyonu destekler sistem-
ler kurduk. Bu ve bunun gibi ek yasal 
ve lojistik ihtiyaçları mümkün olan her 
noktada teknik altyapımız ile destek-
lemeye ve sistemsel bir bakış açısı ile 
yönetmeye gayret ediyoruz. 

Mevcut operasyonlarımızda ço-
ğunlukla Türkiye’ye kara sınırları olan 
ülkeler üzerinden gidilen pazarlarda 

olduğumuz için genellikle karayolu 
taşımacılığını tercih ediyoruz. Ancak 
mağazalarımızın bulunduğu Kaza-
kistan, Kenya gibi ülkelere havayo-
lunu, yine aynı şekilde konteyner 
taşımacılığının kullanılabildiği Fas 
ve Kenya’da da deniz yolunu zaman 
metriğini göz önünde bulundurarak 
tercih edebiliyoruz.

Pandemi döneminin getirdiği 
zorluklardan biri de tüm dünyadaki 
ithalat ihracat dengesinin değişmesi 
ve navlun fiyatlarında oluşan agresif 
artışlar oldu. Bu sebeple tüm şirketler-
de olduğu gibi biz de yurt dışı operas-
yonlarımızda optimum çözümler ile 
ürünlerimizi ilgili ülkelere taşımayı 
hedefliyor ve lojistik maliyetlerimizi 
mümkün olduğunca kontrol etme-
ye çalışıyoruz. Bunu yaparken bir 
yandan da, büyüme stratejilerimizi 
göz ardı edemeyeceğimiz için, doğru 
ürünü ilgili pazara zamanında sevk 
etmek üzere en uygun lojistik taşıma 
modlarını sezon dönemini göz önün-
de bulundurarak seçiyoruz.

L i i  i e  n  ne e e 
i  e i n ? 

Büyüme stratejimiz doğrultusun-
da 2022 yılında yurt içinde olduğu 
gibi yurt dışında da mağaza açılışla-
rımız, e-ticaret operasyonlarımız ve 
toptan satışlarımız ile tüm kanallarda 
entegre bir biçimde büyümeye devam 
edeceğiz. Bunun yanı sıra Türkiye’de 
başarılı bir şekilde başlattığımız om-
nichannel yapımızı yurt dışında da 
hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu çok 
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kanallı yapımızda hızımıza hız katacak, 
müşteri memnuniyetimizi arttıracak 
ve bizi bizimle beraber sistem, süreç ve 
teknik anlamda geliştirecek firmalar ile 
çalışmaya gayret ediyoruz. Çok kanallı 
yapımız gereği bir yandan ithalat, ihracat 
nakliye hizmetlerini konuşurken bir yan-
dan da ülkelerde iç nakliye, iade operas-
yonları ve e-ticaret kargo operasyonlarını 
kurguluyoruz ve bu operasyonların 
lojistik hizmetleri için anlaşmalar yapı-
yoruz. Kendi mağazalarımızın olduğu 
ülkelerde dock ve mağaza stok besleme 
operasyonları için depolarla ve iç nakliye 
firmaları ile anlaşıyoruz. Bu süreçleri 
yönetirken 3PL 4PL’ler ile çalışmayı 
tercih ediyoruz. Çalıştığımız firmaların 
FLO adına ve hizmet kalitesine yakışır 
olması, sektöründe ve bulunduğu pazar-
da güçlü ve öncü olması bizim için çok 
önemli. Özellikle kargo operasyonlarında 
tercihimizi pazaryerlerinin çalışmayı 
tercih ettiği firmalardan yana kullanıyo-
ruz. Bununla birlikte bazı coğrafyalarda 
yaygın olan COD (kapıda ödeme) ödeme 
yöntemini sağlayabilen firmalarla çalış-
mak bizim için seçim kriterlerinden biri 
oluyor. Aynı zamanda mağazalarımızdan 
olsun son kullanıcılar olan müşterileri-
mizden olsun işimizin önemli ve zor bir 
parçası olan iade süreçlerini iyi ve sorun-
suz yönetebilecek firmalar bizim için bir 
adım öne çıkıyor.

Tüm bu kriterlerin yanı sıra özellikle 
Avrupa pazarında otomasyona ve yeşil 
lojistiğe önem veren firmaları hayatımıza 
katarak geleceğe yatırım yapmaya çalı-
şıyoruz.

SAP S HANA SİSTEMİNE 
GEÇ EC EK  
L i i  n e ini e ne e  v ?

FLO olarak çok kanallı bir alışveriş 
platformu olarak müşterilerimize temas 
ettiğimiz her noktada en iyi hizmeti 
vermeyi hedefliyoruz. Bu nedenle FLO 
Dijital projemiz ile mağaza ve e-ticaret 
kanallarını bütünleştirerek, inovatif bir 
alışveriş deneyimini müşterilerimize 
sunuyoruz. Bu deneyimi de tüm lojistik 
süreçlerimiz ile desteklemeye çalışıyoruz. 

Türkiye’de mağazamıza alışveriş 
yapmaya gelen bir müşterimize istediği 

ürünü ilgili mağazada bulamaması du-
rumunda “ISO - In store ordering, Mağa-
zadan sipariş” yöntemi ile o anda farklı 
bir lokasyondan sipariş oluşturuyor ve 
bu siparişi de hızlı bir şekilde istediği 
adrese kargoluyor, ulaştırıyoruz.  Yakın 
zamanda tüm Türkiye’de hayata geçen 
bu yapımızı yine çok yakın bir zamanda 
yurt dışı mağazalarımızda da hayata 
geçirmek bir ihtiyaç haline geleceği için 
lojistik operasyonlarımızda stoğun ve 
ürünün adet ve lokasyon takibinin yapıl-
ması en önemli konulardan biri olarak 
öne çıkıyor. 2022 yılının ilk çeyreğinde 
canlıya alınacak SAP 4 HANA geçişi ile 
birlikte, çalıştığımız tüm 3PL’lerle mev-
cut entegrasyonlarımızı revize ederek 
güvenilir bir lojistik ekosistemi yaratma-
yı hedefliyoruz.

FLO olarak Türkiye’den çıkacak 10 

global markadan biri olma vizyonu ile 
çalışıyoruz. Hedefimiz büyük ve bu 
hedefleri yerine getirebilmek için de iyi 
çalışan, verimli bir lojistik ağına sahip 
olmamız aynı zamanda stoklarımızı çok 
iyi takip etmemiz gerekiyor. Trend, be-
ğeni, mevsim özellikleri, maliyet vb. bir 
çok kritere göre üretilen ve satışı hedef-
lenen ürünlerin mağaza raflarında ve 
online kanallarda bulunabilmesi, müşte-
rilerimizin evine, iş yerine, istediği ad-
rese zamanında teslim edilebilmesi için 
teknoloji ile bütünleşik lojistik sistemleri 
hayata geçiriyoruz. İlkleri ve en iyileri 
yapmak 2023’te Türkiye’den dünyaya 
çıkacak 10 global markadan birisi olmak 
için de var gücümüzle çalışıyoruz.

K KE E   K   
Lojistik şirketlerinden beklentileri de açıklayan FLO Mağazacılık 
E-Ticaret ve luslararası Lojistik Direktörü Duygu Dökmecier, “İlk 
beklentimiz OTIF(On time in full) yani zamanında ve tam teslimat. 
Bu teslimat mağazaya sevkedilen satışa çıkacak ürünün olduğu koli 
de olabilir müşterimizin adresine gidecek e-ticaret paketi de olabilir. 
Bunun yanı sıra firmalardan teknolojik altyapılarına, araç, paket 

takip sistemlerine yatırım yapmalarını bekliyoruz.  e son olarak 
çözüm odaklı bakış açısı ile çevik yönetim şeklini benimsemelerini 
istiyoruz. Olası problemlerde bizimle birlikte hatta bizden daha hızlı 
aksiyon alır ve sorunları çözer nitelikte davranmaları bizim için çok 
önemli. Bu yönetim şeklinin birbirini besler bir yapı oluşturduğunu ve 
geliştirdiğini düşünüyoruz.” 
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YEŞİL LOJİSTİK, 2022 VE ÖTESİ 

Lojistik Gündem
Lojistik ve Tedarik Zinciri 

Profesyoneli

SEYHAN GÜLHAN

S
on yıllarda gittikçe önem kazanan ve şirketlerin 
stratejilerinde yer kaplamaya başlayan lojistiğin, 
pandemi ve e-ticaretin gelişmesi ile önemi 
zirveye çıktı.

Bu kadar önemli hale gelen lojistik süreçlerin öneminin 
yanı sıra sorumlulukları da arttı. Tedarik zincirinin 
devamlılığını sağlayan lojistik, bu misyonunu yerine 
getirirken verimlilik, maliyet ve çevre hassasiyetlerini de 
gözetme sorumluluğuyla karşı karşıyadır.

Lojistik operasyonlarında süreçler ve verimlilik 
çalışmalarının yolu dijitalleşmeden geçmektedir. Sahadaki 
süreçlerin, raporlamaların en üst seviyede olması iyi ve 
geliştirmeye açık esnek yazılımlara ihtiyacı artırmıştır. 
Bu alanda nitelikli profesyonel eksiğinin her geçen 
gün artması nedeniyle bir takım zorlukların yaşandığı 
görülmektedir. Şirketler,  yazılım ve iş geliştirme alanındaki 
personel ihtiyacını bünyelerine aldıkları yeni mezunları 
yetiştirerek giderme çabaları içerisine girmektedir. Bu 
alandaki start-upların sektörün gelişimi adına olumlu 
olduğu görülmektedir. Start-upların aldıkları yatırım ile 
sektöre olan fayda seviyesi yükselmektedir. Hatta bu 
alanda know how ihracatı yapan firmalar da görmekteyiz. 
Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum nedeniyle daha 
fazla lojistik çözümlere sahip olup bunları ihraç etme 
potansiyeli mevcuttur.

Ekonomik dalgalanmalar ve pandeminin etkisini 
yönetmenin en önemli gereksinimlerinden biri de 
dinamik ve esnek bir yapıya sahip olmaktır. Bu yapıyı 
oluşturmanın yolu yetişmiş ve motive olmuş ekip, detaylar 
da dahil olmak üzere, tüm süreçlerin oluşturulmuş ve 
güncellenebilir yapıda olması ve finansman yönetimidir. Bu 
dönemler fırsat ve riski barındırmaktadır.

İhracatımızın en önemli kısmını Avrupa oluşturmaktadır. 
Ayrıca Avrupa Birliği’ne katılma süreci içerisinde bir 
ülkeyiz. Bu nedenle Avrupa’nın gündeminden bağımsız 
olmamız mümkün değildir. Avrupa’nın son yıllardaki en 
önemli gündemi olan konulardan biri de yeşil ve çevreci 
uygulamalardır. Bu hassasiyet, 2021 Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği Konferansı’nda da kendini ortaya koydu. 
İskoçya’nın Glasgow şehrinde 31 Ekim - 12 Kasım 2021 
tarihleri arasında 197 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 
ve yaygın olarak kullanılan adıyla COP26, küresel ısınma 
ve sera gazı salınım oranlarını azaltma kararlılığını ortaya 
koyması önemlidir. Bu konferans da gösteriyor ki, çevre 

hassasiyeti Avrupa’dan tüm dünyaya yayılmaktadır. 
Ülkemizin de Paris İklim Anlaşması’nı imzalaması iklim 
ve çevre konusundaki hassasiyetlere kayıtsız kalmadığını 
göstermektedir.

Gittikçe önemini artıran lojistik sektörünün, karbon 
ayak izi konusunda diğer sektörlere öncülük edecek 
bir vizyon oluşturma gerekliliği ve sorumluluğu vardır. 
Ülkemizdeki yeşil lojistik uygulamaları, Avrupa Birliği’ne 
uyumu artıracak olup bu yönden gelecek yaptırımların da 
önüne geçecektir. Özel sektör ve kamunun karbon ayak 
izini azaltacak uygulamaları sağlayacak, aynı zamanda 
destekleyecek bir yaklaşımın içerisine girmesi gelecek 
açısından önemlidir. AB Yeşil Mutabakatında yer alan 
2030 yılına kadar karbon ayak izinin %55 oranında aşağı 
çekilmesi önemli bir hedeftir. Türk lojistik sektörü olarak 
bu konuda eylem planının oluşturulması ve kamuoyuyla 
paylaşılması çok yerinde bir davranış olacaktır. Elektrikli 
araç kullanımı, sıfır atıklı çözümlere yer verilmesi, doğaya 
zarar veren uygulamalardan kaçınılması, sürdürülebilir ve 
verimlilik artırıcı modeller ile karbon ayak izinin azaltılması 
sağlanabilir. Her lojistik şirketi veya şirketlerdeki lojistik 
birimleri için yeşil lojistik KPI’ları oluşturularak puanlama 
yapılması bu alandaki motivasyonu artıracaktır.
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E
uler Hermes önümüzdeki sü-
reçte küresel ticarette yaşanacak 
gelişmeleri yakından incelediği 
Küresel Ticaret Raporu’nu ya-

yınladı. aporda, pandeminin yaratacağı 
etkiler, Çin’in devam eden Covid-19’u 
sıfırlama politikası ve Çin Yeni Yılının 
talep ve lojistik kanadında yaratacağı oy-
naklık nedeniyle oluşan küresel tedarik 
zinciri aksaklıklarının 2022 yılının ikinci 
yarısına kadar yüksek düzeyde kalması 
öngörülüyor.

DARALMANIN YÜZDE 5’İ 
LOJİSTİK DARBO AZLARDAN 
KAYNAKLANDI

2020 yılının ikinci yarısından bu yana 
güçlü bir performans gösteren küresel 
mal ticaretinin bu yılın üçüncü çeyreğin-
de daraldığına dikkat çekilen raporda, 
bu daralmanın yüzde 5‘inin üretim 
açıklarından, diğer kısmının ise lojistik 
darboğazlarından kaynaklandığı vur-
gulandı. Öte yandan 2021’de yüzde 8,3 
artan küresel ticaret hacminin, kademeli 
olarak kriz öncesi uzun-vadeli ortalama-
sına dönmesi ve 2022 ve 2023 yıllarında 
sırasıyla yüzde 5,4 ve yüzde 4 artması 
bekleniyor.

TİCARET  FAKTÖRLE 
NORMALE DÖNECEK

Covid-19 salgınının tetiklediği küre-
sel arz-talep ve nakliye kapasitesindeki 
uyumsuzluklardan kaynaklanan tedarik 
zinciri aksaklıklarının zirveyi görmesinin 
ardından bundan sonraki dönemde dü-
şüşe geçmesi bekleniyor. aporda, uzun 
yenilenme süreleri ve sürdürülebilir 
tüketim davranışlarının yaygınlaşma-

sıyla dayanıklı mallara yönelik tüketici 
harcamalarının yavaşlamasının 2022 
yılının ikinci yarısından itibaren ticareti 
normale döndürecek üç faktörden biri 
olarak verildi. İkincisi ABD’de sermaye 
harcamalarının artması ve sektörde 
stoklarının kriz öncesi seviyelere dön-
müş olması nedeniyle girdi sıkıntıları-
nın hafiflemesi olarak gösterildi. Nakli-
ye sıkışıklıklarının azalması ise üçüncü 
faktör olarak yer aldı.

reticilerin 2020 yılının başlarında 
Covid-19 krizinin zirvesinde stokları 
erittikten sonra, gelişmiş ekonomiler-
deki benzeri görülmemiş talep artışıyla 
başa çıkabilmek için hızlı bir şekilde 
stok yenilemek zorunda kaldığı vurgu-
lanan raporda, “Özellikle Avrupa’da 
2021 yılında ciddi bir girdi sıkıntısı 
yaşandı. Kuzey Amerika’da bu sıkıntı 
biraz daha düşük düzeydeydi. İyi 
haber şu ki, acil stok yenileme ihtiyaç-
larının en sıkıntılı olduğu aylar geride 
kaldı ve çoğu sektörde stok seviyesi 
kriz öncesi uzun vadeli ortalamaların 
şimdiden üzerine çıktı. Yarı iletken 
kıtlığına rağmen, özellikle; elektronik, 
bilgisayar  telekom ve hanehalkı ekip-
manlarına yönelik sektörler stoklarını 
önemli ölçüde artırmayı başardı. Yarı 
iletkenlere erişimde daha fazla zorluk 
yaşayan ve üretilen malları biriktirme 
maliyetlerinin daha yüksek olduğu 
otomotiv sektörü de her şeye rağmen 
stoklarında artışa gitmeyi başardı” 
değerlendirmesine yer verildi.  

aporda, Avrupa’dan farklı olarak, 
2021 yılında sermaye harcamalarındaki 
artışların sağlayabileceği ilave arzın 
ABD’deki üretim açığının daha erken 

kapatabileceği vurgulandı. ABD’deki 
yatırım çabalarının Avrupa’dan daha 
fazla olduğuna dikkat çekilen raporda, 
ABD’deki bilgisayarlar, makine ve teç-
hizat gibi sektörlerde yüksek kapasite 
kullanım seviyelerine rağmen yatırım 
harcamalarının pandemi öncesi uzun 
vadeli ortalamalardan daha yüksek 
seviyelere ulaştığına dikkat çekildi. 

aporda, “Sermaye harcamalarının 
normal seviyelerin altında olduğu Av-
rupalı şirketler, yatırım döngüleri bakı-
mından ABD’ye göre daha az gelişmiş 
görünüyorlar ve daha yüksek talebe 
yanıt vermek için normalin üzerinde 
kapasite kullanım oranlarına güveni-
yorlar. Finansman koşullarının uygun 
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2022’DE 

DEVAM EDECEK

Euler ermes’in Küresel Ticaret a oru’na göre küresel tedarik zinciri aksaklıklarının 2022’nin 
ikinci yarısına kadar devam etmesi bekleniyor. te yandan küresel ticaret hacminin 

2022’de yüzde 5, , 2023’te ise yüzde  artması öngörülüyor.  İhracatın yükselen yıldızları ise 
2022’de enerji, elektronik, makine ve teçhizat, 2023’te otomotiv sektörü olacak.

ektörler  k re el ba a toklar  
   ortala a   

Sources: Refinitiv, Euler Hermes, 
Allianz Research
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ve kurumsal nakit pozisyonlarının 
yüksek olması durumunda 2022 yılın-
da Avrupa’nın yatırımlar açısından ve 
takiben üretim kapasitesi bakımından 
bir arayı kapatma potansiyeli olabilir. 
Birçok anket, şirketlerin çoğunun teda-
rik zinciri darboğazları ve girdi kıtlığı 
nedeniyle 2021 yılında yatırım karar-
larını ertelediğini gösteriyor” vurgusu 
yapıldı. 

KAPASİTE ARTTIKÇA 
NAKLİYE SIKIŞIKLIKLARI 
HAFİFLEYECEK 

Eylül 2021’de Covid-19 krizi önce-
sine göre altı-yedi kat artarak zirveye 
ulaşan nakliye maliyetlerinin gerilese 
de 2022 yılında yüksek seviyelerde 
kalması bekleniyor. Şu anda küre-
sel ticaret hacminin yaklaşık yüzde 
4’ünün nakliye sıkıntıları nedeniyle 
engellendiği tahmin ediliyor. Yeni kon-
teyner gemileri için küresel siparişlerin 
son birkaç ayda mevcut filonun yüzde 
6,4’üyle rekor seviyelere ulaştığı vur-
gulanan raporda, nakliye kapasitesini 
artıracak hızla büyüyen yeni sipariş-
lerin 2022 yılının sonuna doğru kul-
lanıma hazır h le geleceği, bunun da 
nakliye darboğazlarını önemli ölçüde 
azaltacağı belirtiliyor. 

Nakliye darboğazlarının rahatla-
masına yardımcı olabilecek bir diğer 
faktör de liman kapasitesi olarak 
gösteriliyor. Verilere göre halihazırda 
Los Angeles ve Long Beach’te gemi 
işlemlerinin tamamlanma süresinin 
üç katına çıktığı ve bekleme süresi-
nin -12 güne tırmandı. Aynı süreç, 

otterdam’da 6 ve büyük Çin liman-
larında 1-3 günde tamamlanıyor.  
ABD’nin liman altyapısını yenilemek 
için 1  milyar dolar harcayacağı ha-
tırlatılan raporda, şu tespitler yer aldı: 
“Gerçekten de son on yılda hem ABD 
hem de Avrupa liman altyapılarının 

kalitesi bakımından, Dünya Bankası 
tarafından belirlenen ‘uluslararası stan-
dartlara göre iyi gelişmiş ve verimli’ 
eşiğinin sürekli olarak altında kalmak-
tadır. Gündemde h l  büyük ölçekli 
altyapı yatırımı planlarının olmadığı 
Avrupa, başta Asya’dan olmak üzere 
yurtdışından gelen girdilere bağımlılığı 
göz önüne alındığında, uzun vadede 
tedarik zinciri şoklarına karşı kırılgan 
kalmaya devam edecek.” 

ANA KAZANAN BİRKAÇ YIL 
DAHA ASYA PASİFİK

İhracat açısından 2020 yılındaki 420 
milyar dolarlık kaybın ardından 2021-
2023’te 3 trilyon dolardan fazla olacak 
kazançlarla Asya Pasifik’in önümüzdeki 
birkaç yılın daha ana kazananı olmaya 
devam edeceği belirtilen raporda, kaza-
nımların yarısından fazlasının 2021 yılında 
sağlanacağı vurgulandı. aporda bunu 
2022’de 630 milyar dolar ve 2023’de 10 
milyar dolarlık kazanımların izleyeceği 
ifade edilerek Avrupalı ihracatçıların 2021-
2023 dönemindeki toplam performansının 
da Asya-Pasifik’tekine benzer olacağı kay-
dedildi. Kuzey Amerika’nın ihracat ka-
zançlarının ise 2021-2023 döneminde 800 
milyar dolara yaklaşması öngörülüyor.

’ÜN YILDIZ SEKTÖRÜ 
OTOMOTİV OLACAK

Enerji, elektronik, makine ve teçhizat 
sektörleri gibi 2021 yılının iyi performans 
gösteren sektörleri, 2022 yılında da ihra-
catlarını güçlü şekilde sürdürmeye devam 
edecek. 2023 yılında ihracatın bir numaralı 
kazananı ise iş yoğunluğu ve 2021 yılın-
daki düşük sermaye giderleri sayesinde 
otomotiv olacak.

Sources: World Bank, Euler Hermes, Allianz Research

a  alt ap  kal te  E  o  ere e a  el  la 
ulu larara  ta artlara öre  el  e er l

öl e el ba a 
t aret  ll k 

eğ  
l ar 

e  ko te er e  par ler  e ut lo u   
olarak er e oğru  a l k topla

Sources: World Bank, Euler Hermes, Allianz Research

Sources: Euler Hermes, Allianz Research



n n n n
n n
n n
n n

TİCARİ ARA LAR

T
ırsan’ın 2021 yılını değerlendiren 
ve 2022 yatırımlarını açıklayan 
Tırsan Treyler Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu, 

“Tam 45 yıldır yaptığımız her işe 
değer katarak başarı için en uygun 
koşulları sağlıyoruz. Kesintisiz devam 
eden Ar-Ge çalışmalarımız ile kendi 
teknolojimizi üreterek Avrupa’nın en 
geniş ürün gamıyla 55’ten fazla ülkedeki 
her sektörden müşterimizin rekabet 
gücünü artırıyoruz.  Sürekli gelişim ile 
artarak devam edecek başarılarımız için 
Avrupa’nın en modern tesislerinden 
Adapazarı kampüsümüze, dijitalleşmeye 
ve Ar-Ge yatırımlarımıza her zaman 
devam ediyoruz. İlk Ar-Ge merkezimizi 
2009 yılında sektörün ilk ve tek Ar-Ge 
merkezi olarak açtık. Şu an merkezimizde 
çalışan 130 mühendis arkadaşımız 
2021 senesinde, tüm sektörlerde patent 
üçüncülüğü ve mühendis başına düşen 

patent sayısında birincilik başarısını 
yakalamışlardır. 2022’de TOSB Gebze’de 
açılacak 2. Ar-Ge merkezimizde 
100 yeni mühendis arkadaşımızı da 
istihdam edeceğiz. Daha nice 45 yıllarda 
müşterilerimizin güveni, sektörümüzün 
geleceği için araştırmaya, geliştirmeye ve 
üretmeye devam edeceğiz” dedi. 

EN Ç O K  PATENT ALAN 
 ŞİRKET OLDU 

Kesintisiz Ar-Ge çalışmaları ile müşte-
rilerinin rekabetçiliğini garanti altına alan, 
kendi geliştirdiği teknolojileri ile geleceğin 
çözümlerini bugünden nakliye sektörü 
ile buluşturan Tırsan, 2021 Turkish Time 
dergisi tarafından yapılan bağımsız Ar-
Ge Merkezleri araştırmasında, haftada 1 
patent alarak 2021 yılında Türkiye’de tüm 
sektörler içerisinde en çok patent alan 3. 
şirket oldu. Şirket mühendis başına patent 
sayısında da birinciliği elde etti. 

AVRUPA’DA BÜYÜMEYE 
DEVAM EDİYOR

Tırsan, 2021 yılında da müşterilerinin 
güvenilir iş ortağı olarak 4 ülkedeki 5 
üretim tesisinde kesintisiz üretime devam 
etti ve 21 ülkede satış ve servis sayılarını 
artırdı. 

2021 yılında başarılarını taçlandırma-
ya eden Tırsan, Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu ISO 500 araştırmasında 
Türkiye’nin en büyük 154. Sanayi üretim 
şirketi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
(TİM) açıkladığı İlk 1000 İhracatçı Firma 
Listesi’nde ilk 100’de yerini aldı.  Otomo-
tiv sektöründe 18. sırada yer alarak, trey-
lerin ve sektörün gücünü tüm Türkiye için 
zirveye taşıdı. 

45. yılına girerken 110 yıllık Van Eck 
Trailers şirketini bünyesine katan Tırsan, 
Avrupa’nın en modern üretim kampüsle-
rinden olan Tırsan Adapazarı Kampüs’te 
Van Eck seri üretimine başladı.

Kesintisiz Ar Ge çalışmalarıyla kendi teknolojisini üreten, teknolojisini dünyanın 
55’ten fazla ülkesine ihraç eden, Avru a’nın en geniş ürün gamı ile her sektörden 

müşterilerinin rekabet gücünü artıran Tırsan, 5 yıldır treyler sektörüne yön veriyor.

TIRSAN 
45. yıldır 
treyler 
sektörüne 
yön veriyor

48  www.lojistikhatti.com



n n n n
n n
n n
n n
TİCARİ ARA LAR

M
ercedes-Benz Trucks’ın 
ilk elektrikli ağır hizmet 
kamyonu olan Mercedes-
Benz eActros, 2021 yılı 

itibarıyla seri üretime alındı. Mercedes-
Benz eActros’un prototipten seri üretilecek 
bir araca dönüştürülmesi sürecinde, 
2018’den günümüze analiz edilen müşteri 
testlerinin sonuçlarına göre geliştirilip seri 
üretime alınan eActros’taki, AVAS (sesli 
yaya uyarı sistemi), kabin içi acil durum 
sürücü uyarı sistemi ile yüksek ve düşük 
gerilimli güç sistemleri Mercedes-Benz 
Türk Kamyon A -GE ekipleri tarafından 
geliştirildi. Bununla beraber global proje 
destek ve koordinasyonu ile şasi  kabin 
modelleme ve hesaplama konularında 
da Mercedes-Benz Türk Kamyon A -GE 
ekibinin geliştirme faaliyetlerinde imzası 
bulunuyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon 
A -GE Direktörü Tuba Cağaloğlu 
Mai, “Daimler Truck ağı içerisinde çok 
önemli bir konuma sahip olan İstanbul 
A -GE Merkezimiz ve Aksaray A -
GE Merkezimiz çok çeşitli alanlarda 
yetkinliklere sahip. Mercedes-Benz 
yıldızı taşıyan ilk seri üretim elektrikli 
kamyon Mercedes-Benz eActros’un 
çeşitli kapsamları da Mercedes-Benz Türk 
Kamyon A -GE ekiplerimiz tarafından 
geliştirildi. eActros için geliştirdiğimiz bazı 
sistemler, Daimler Truck çatısı altındaki 
ağır ticari araçlarda ilk defa yer alırken 
bazı sistemlerin sorumluluğu ise tamamen 
Mercedes-Benz Türk Kamyon A -GE 
ekiplerindeydi. Mercedes-Benz yıldızlı 
kamyonların geleceğini Türkiye’den 
belirlerken, gerçekleştirdiğimiz 
mühendislik ihracatları sayesinde hem 
ülkemizin hem de Aksaray’ın konumunu 
da kuvvetlendiriyoruz” dedi.

eActros’ta kullanılan bu sistem, aracın 
hareket etmediği durumlarda ve belli bir 
hızın üzerinde sesli uyarı vermiyor. Sistem 
düşük hızlarda aktif hale geliyor. Burada 
hedef, eActros’un yayalar tarafından fark 
edilmesi. AVAS, üretilen tüm eActros’larda 
yer alıyor. 

KABİN İÇİ ACİL DURUM 
SÜRÜCÜ UYARI SİSTEMİ

Mercedes-Benz Türk Kamyon A -GE 
ekiplerinin eActros için geliştirdiği bir 
diğer sistem ise “Kabin İçi Acil Durum 
Sürücü Uyarı Sistemi” oldu. Tamamen 
Mercedes-Benz Türk A -GE mühendisleri 
tarafından geliştirilen Kabin İçi Acil 
Durum Sürücü Uyarı Sistemi, elektrikli 
araçlardaki acil durumlarda kabin içinde 
sürücüyü uyarıyor. Sistem, eActros’ların 
yanı sıra Daimler Truck çatısı altındaki 
diğer elektrikli kamyon modellerinde de 
kullanılacak. 

YÜKSEK VE DÜŞÜK GERİLİMLİ 
GÜÇ SİSTEMLERİ

eActros’ta, tüm elektrikli araçlarda 
yüksek ve düşük gerilimli güç sisteminin 
birçok bileşeni Mercedes-Benz Türk 
Kamyon A -GE ekipleri tarafından 
geliştirildi. Bu komponentler arasında 
düşük gerilim güç dağıtımı, düşük 
gerilim batarya kabloları, düşük gerilim 
tüm araç kablolama, yüksek gerilim şarj 
hattı sigortası ile yüksek gerilim sistemi 
güvenliği ve başlangıç aküleri yer alıyor. 
Yüksek gerilim şarj hattı sigortası ve yüksek 
gerilim sistemi güvenliği, Daimler Truck 
çatısı altındaki ağır ticari araçlarda ilk defa 
kullanılıyor.

DEV ŞARJ İSTASYONU YATIRIMI
Mercedes-Benz Türk, elektrikli kamyon 

ve çekiciler için yüksek voltaj şarj dolum 
istasyonu kurulumu ile Türkiye’de bir ilke 
imza atıyor. İki aşamada tamamlanması 
planlanan projenin ilk etabında tek seferde 
350KW kapasite sağlayan 2 adet şarj dolum 
istasyonu yatırımı gerçekleştiriliyor. Aralık 
2021’de devreye alınması planlanan bu 
yatırım için yaklaşık 400 bin Euro’luk yeni 
yatırım yapıldı. 

Mercedes-Benz Türk Kamyon A -GE 
ekibi tarafından geliştirilen projeler:

AVAS  SESLİ YAYA 
UYARI SİSTEMİ

Yapısı gereği çok sessiz olan 
eActros’un, yayalar tarafından duyulabilir 
hale getirilmesi için Mercedes-Benz Türk 
Kamyon A -GE ekibi tarafından bir 
sesli uyarı sistemi geliştirildi. Mercedes-
Benz markalı elektrikli kamyonlara özel 
olarak tasarlanan ve sadece elektrikli 
kamyonlarda kullanılacak olan sesli yaya 
uyarı sistemi (AVAS), araç ivmelenmesine 
göre yapay bir güvenlik sesi yayıyor. 

Mercedes Benz yıldızı taşıyan ilk seri üretim elektrikli kamyon 
eActros’un sesli yaya uyarı sistemi, kabin içi acil durum sürücü uyarı 

sistemi, yüksek ve düşük gerilimli güç sistemleri gibi çeşitli ka samları, 
Mercedes Benz Türk Kamyon A GE eki leri tarafından geliştirildi. 

MERCEDES-BENZ EACTROS’a 
Türkiye imzası 
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S
cania, dünya çapında yaklaşık 
50.000 çalışanı ve 100’den fazla 
ülkede distribütör ve bayi ağı 
ile karayolu taşımacılığına 

hizmet verirken, sahip olduğu dünyanın 
en büyük A -GE merkezilerinden biri ile 
sektöre çözüm üretiyor. Scania efsanesi, 
1891’de Södert lje’de demiryolu vagonu 
üretimi için mühendis ve sanayici Philip 
Wers n ve köklü bir demir fabrikası 
olan Surahammars Bruk tarafından 
kuruldu. İsmi kısaca Vabis (Vagnfabriks 
Aktiebolaget i Södertelge) olarak bilinen 
bu şirket kısa süre sonra aynı zamanda 
otomobil ve kamyon da geliştirip üretime 
geçti. Vabis’in 1902 tarihinde üretilen ilk 
kamyonu 1,5 ton yük taşıyabiliyor ve 12 
km s azami hıza çıkabiliyordu. 1905 yılına 
gelindiğinde, Scania’nın ilk endüstriyel 
motorunu Stockholm itfaiye teşkilatına 
teslim etti. Bu 24 beygirlik motor ise su 
pompasında kullanıldı. 

İLK DİZEL MOTOR
1923’te tasarlayarak ürettiği yeni bir 

dört silindirli motor ile ağır ticari araç 
sektöründe büyük ses getirirken, 1936 
yılı Scania’nın ilk dizel motorunun yol-
lara çıkış yılı oldu. Bu dizel motor ses-
sizliğinin yanı sıra performans açısından 
da hayranlık uyandırdı.

1950’lerin sonuna gelindiğinde ise 
Scania-Vabis, 5 serisinin satışlarına 
başladı. Bu serinin satışı 19 0’li yıllara 
kadar devam etti ve şirket bünyesinde 
tüm zamanların en uzun ömürlü modeli 
oldu.

YOLLARIN EFSANESİ 
V  MOTOR

1960’lı yılların sonunda ise Scania 
bir efsane meydana getirdi. 350 beygir 
gücündeki V8 motorunun tanıtımını 
yaptı. V8 motoru çıkardığı muhte-
şem sesi ile büyük ilgi gördü. 1980’de 

SCANIA 130 yılda 
birçok yeniliğe imza attı

2-serisi’ni ve 1988’de 3-serisi’ni tanıtan 
Scania, bir yıl sonra “Uluslararası Yılın 
Kamyonu” ödülünü alma başarısı gös-
terdi. 1991 yılında ise Scania, 100. yılını 
65 bin seyircinin izlediği ve Streamline 
tanıtımının da yapıldığı eşsiz bir gös-
teriyle kutladı. 1993 yılında benzersiz 
Scania etarder piyasaya sürüldü. Bu 
başarı 4-serisi’nin tanıtılmasıyla devam 
etti. Yine birçok özelliğiyle sektöre ön-
cülük yapan ve 1995’te üretilen 4-serisi 
1996 yılında “Uluslararası Yılın Kamyo-
nu” ödülün sahibi oldu. 2000 yılından 1 
milyonuncu aracını üreten Scania, 2004 
yılında  serisinin tanıtımını yaparken 
hemen ardından 2010 yılında üretilen 
yeni V8 motoru ile 30 bg’lik motorun 
lansmanını gerçekleştirdi. 2013 yılında 
ise yeni Streamline yıllar süren araştırma 
ve geliştirmenin sonucu ortaya çıktı. 
Yeni ürün gamı en son çevresel taleple-
re uygun olarak tasarlandı ve tanıtımı 

Türkiye azarında 
oğuş tomotiv 
istribütörlüğünde 

hizmet veren ağır ticari 
araç markası cania 
130. yaşını kutluyor. 
cania, her geçen gün 

yenilikçi ve güvenilir 
araçlar üretmeye devam 
ederken, 130 yıllık tarihi 
boyunca da birçok 
yeniliğe imza attı.
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yapılan yeni Euro 6 motorlar sayesin-
de yüzde 8’e kadar yakıt tasarrufu 
sağlandı.

YENİ NESİL 
SCANIA ARAÇLAR 
YOLA ÇIKTI 

2016 yılında Scania, “125 
yılın en büyük yatırımı” olarak 
tanımladığı, 10 yıllık araştırma 
geliştirme süresi, 2 milyar euro 
yatırım ve 10 milyon kilometrenin 
üzerinde test sürüşü sonucu üreti-
me başladığı yeni nesil araçlarını yola 
çıkardı. Scania, yeni nesil araçlarında, 
sürücü merkezli çevre ve karlılık odaklı 
yaklaşım ile geleceğin ticari araçlarına da 
adeta bir rol model oldu. Hemen ertesi 
yıl yeni nesil Scania S serisi ile  “Yılın 
Kamyonu” ödülüne layık görüldü. 

OTONOM SÜRÜŞTE İLK ADIM 
201  yılında ise Scania, geleceğin 

ağır ticari araç teknolojisini geliştirme-
deki liderliğini bir adım daha öne taşıdı. 
Singapur limanında otonom sürüş tek-
nolojisine sahip 4 adet Scania kamyon 
ile liman terminalleri arasında konteynır 
taşımacılığına başlandı. Aynı yıl Scania 
ayrıca ağır ve en zorlu inşaat operasyon-
ları için tasarlanmış tamamen yeni ürün 
gamı olan T serisinin tanıtımını da 
gerçekleştirdi. 

 EMİSYONLU TESLİMAT
2019 yılında Scania yine bir ilke imza 

atarak şehiriçi dağıtımda kullanılmak 
üzere plug-in hibrid araçların testine 
başladı. Stockholm şehir merkezinde 
gerçekleştirilen teslimatlarda plug-in 
hibrid Scania araçları kullanıldı. Özellik-
le gece gerçekleşen teslimatlarda süreler 
önemli ölçüde azalırken, karbon dioksit, 
azot oksit ve partikül madde emisyon-
larında büyük oranda düşüşler ölçüldü. 
Aynı yıl alternatif yakıtlarda sürdürdüğü 
liderliğini sıvılaştırılmış gaz motoruna 
sahip  410 modeli ile 10 gün süren 
toplam  bin 822 kilometre ile en uzun 
rotasını yaptı.

ELEKTRİKLİ KAMYON 
SERİSİNİ TANITTI

Scania, sürdürülebilir ulaşım siste-
mine geçişte öncü olma hedefinde bir 
kilometre taşı olan ilk ticari elektrikli 
kamyon serisini 2020 yılında tanıttı. Son 
dönemde elektrikli araç teknolojisinin 
geliştirilmesinde önemli adımlar atan 
Scania, fosil içermeyen bir ticari taşıma 
sistemi elde etme amacıyla her yıl yeni 
elektrikli kamyonlar ve otobüsler piya-
saya sürerek 2040’a kadar fosil yakıtı 
bırakmayı hedefini açıkladı.  

YENİ V  MOTOR SERİSİ 
2020 yılı Scania için yeni V8 motor 

serisinde tanıtımını yaptığı ve 0 HP 
gücündeki motor ile sektöre damgasını 
vurduğu bir yıl oldu. 0 HP motor, 
dünyanın ticari olarak üretilen en güçlü 
kamyon motoru olarak öne çıktı. Yeni 
V8 motor serisi ile birlikte sunulan yeni 
Opticruise şanzıman vasıtasıyla yüzde 
6’ya varan yakıt tasarrufu da sağlandı. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
ALANINDA ÖNCÜ OLDU 

Scania sektöründe karbon 
azaltma hedefleri belirleyen 
ilk şirket oldu. Sürdürülebi-
lirlik hedefleri kapsamında 
2015 yılı değerleri baz alına-
rak 2025 yılına kadar ope-
rasyonlarında yüzde 50’lik 
Co2 düşüşü ve ürünlerinden 

kaynaklı emisyonlarda yüzde 
20’lik Co2 düşüşü hedefleyerek 

sektöründe sürdürülebilirlik 
çalışmalarında da öncü olduğunu 

bir kere daha kanıtladı. 2021 yılında 
COP26’ya katılım gösterdi ve yine 
aynı yıl İklim Taahhüdüne imza attı ve 
Küresel Mutabakata katıldı.  

ÖDÜL AVCISI
Scania birçok ödüle layık görüldü. 

“Yılın Kamyonu”, “Yılın sürdürüle-
bilir kamyonu”, “Latin Amerika Yılın 
Kamyonu” gibi birçok ödülün yanı 
sıra 201  yılından bu yana 5 yıl üst üste 
“Yeşil Kamyon Ödülü”nü de kazanma 
başarısı gösterdi. 

nn
nn
nn

yapılan yeni Euro 6 motorlar sayesin-
de yüzde 8’e kadar yakıt tasarrufu 

yatırım ve 10 milyon kilometrenin 
üzerinde test sürüşü sonucu üreti-
me başladığı yeni nesil araçlarını yola 
çıkardı. Scania, yeni nesil araçlarında, 
sürücü merkezli çevre ve karlılık odaklı 
yaklaşım ile geleceğin ticari araçlarına da 
adeta bir rol model oldu. Hemen ertesi 
yıl yeni nesil Scania S serisi ile  “Yılın 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
ALANINDA ÖNCÜ OLDU 

azaltma hedefleri belirleyen 

kaynaklı emisyonlarda yüzde 
20’lik Co2 düşüşü hedefleyerek 

sektöründe sürdürülebilirlik 
çalışmalarında da öncü olduğunu 

bir kere daha kanıtladı. 2021 yılında 
COP26’ya katılım gösterdi ve yine 
aynı yıl İklim Taahhüdüne imza attı ve 
Küresel Mutabakata katıldı.  
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TIRSAN

İ
TT Lojistik, son yatırımı ile tamamı Tırsan olan filosuna 20 adet 
Tırsan Tank Konteyner Taşıyıcı K.SHF T aracı ekledi. Son alımla 
birlikte firmanın tamamı Tırsan’dan oluşan filosu 80’e yükseldi. 

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler 
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, şunları söyledi: “Likit 
kimyasal ve tehlikeli madde taşımacılığının köklü firmalarından İTT 
Lojistik ile uzun yıllardır devam ettirdiğimiz güçlü işbirliğimizden çok 
memnunuz. İTT Lojistik, uluslararası standartları takip ederek, sürekli 
kendini geliştiren ve başarılarına her zaman yenilerini ekleyen örnek 
bir firmadır. Bunun yanı sıra firma 2019 yılında Kocaeli Dilovası’nda 
devreye aldığı Avrupa’nın en modern tank yıkama tesisini açarak 
da sektöre çok kıymetli hizmetler sunmuştur. Tırsan Avrupa’nın en 
geniş ürün gamını üretmektedir. Ürettiğimiz ürünlerin her biri sizlerin 
rekabetçiliğini artırmak üzere geliştirilmiş sektörün en iyi ürünleridir. 
İTT Lojistik’e teslim ettiğimiz Tırsan Tank Konteyner Şasiler, hafifliği ile 
size daha çok kazanç sağlar ve tamamı ADR kriterlerine uygundur. 
Firma, her zaman olduğu gibi yine son konteyner yatırımlarında da 
Tırsan’ı tercih ederek tamamı Tırsan’dan oluşan araç filosunu 80 
adede ulaştırmıştır, bu da bizim için memnuniyet vericidir. Firma ile 
devam ettirdiğimiz güçlü iş birliğimizin daha uzun yıllar süreceğine 
inanıyorum.”  

İTT Lojistik Kurucu Başkanı Tekin Öztanık da yaptığı konuşmada, 
likit taşımacılığında uzmanlaşmış bir firma olduklarına dikkat çekerek, 
işlerini güvenli ve sorunsuz yapmak için taşıma operasyonlarında 
kullandıkları ürünleri belirli kriterlere göre seçtiklerini belirtti. Odak 
noktalarının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden işlerini yürütmek 
olduğunu anlatan Öztanık, “Aynı işi daha ucuz ekipmanla da 
yapabilirdik. Ancak bu durumda çevre, insan sağlığını ve güvenliği geri 
plana atmış olurduk. Yaptığımız işte örnek olmak için sürekli yatırım 
yapıp, güvenlik kriterlerine uygun araçları filomuza katıyoruz. Bu 
nedenle son yatırımımızda da yine Tırsan’ı tercih ettik” diye konuştu.  
Tırsan’dan aldıkları Tank Konteyner Taşıyıcı’nın sunduğu avantajlara 
da vurgu yapan Öztanık, araçların güvenlik kriterlerine ek olarak 
hafifletilmiş yapısıyla önemli avantajlar sunduğunu söyledi. Öztanık, 
“Türkiye’de tehlikeli maddeler kamyon kasalarında taşınıyor. Biz ise 
doğru yükü, doğru şekilde taşımayı ilke edinmiş bir firmayız. Tırsan’ın 
ürettiği ürünle bunu sağlamış olduk” dedi. 

İTT L i i , i n i T n 
n e ne  n  0’e 

TARAÇLAR

İCARİ 

B n’ n 20 e i  
A  e i i 

MERCEDES-BENZ 

M
ercedes-Benz Türk, 2010 yılından bu yana iş or-
taklığı yaptığı Barsan Global Lojistik’e gerçekleş-
tirdiği filo teslimatlarına bir yenisini daha ekledi. 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen 320 adet 

Actros 1848 LSnrL aracının tamamını “tam paket servis söz-
leşmeli” olarak satın alan Barsan Global Lojistik, yeni araçlarını 
uluslararası nakliye alanında kullanacak. Bu yıl gerçekleştirilen 
320 adet Actros 1848 LSnrL satışı ile birlikte, Barsan Global 
Lojistik’in 2010 yılından bu yana Mercedes-Benz Türk’ten satın 
aldığı toplam araç sayısı 1.800 adedi aştı.

22 Aralık’ta Angel Blue Restaurant’ta düzenlenen teslimat 
töreninde konuşan Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama 
ve Satış Direktörü Alper Kurt, “Uzun yıllardır devam eden 
kıymetli iş ortaklığımıza yakışır kalite ve donanımlara sahip 
araçlarımızın Barsan Global Lojistik’in filosunda bulunması 
bizleri son derece gururlandırıyor. Yıllardır süren ve karşılıklı 
güven üzerine kurulu bu iş birliğimizi bugünkü teslimat ile 
1.800 adedin üzerine çıkarmış bulunuyoruz. Yatırımlarımızın 
hız kesmeden devam ettiği Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 
üretilen araçlarımızın Barsan Global Lojistik şirketine ve Türkiye 
lojistik sektörüne hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Barsan Global Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz 
Çaptuğ ise, “1982 yılında Kamil Barlın tarafından kurulan 
Barsan Global Lojistik, entegre lojistik hizmetini küresel 
ölçekte karşılayan global bir dünya şirketi olup, 44 ülkede 
yer alan 80 lojistik merkeziyle hizmet vermektedir. Dinamik 
ve hızla büyüyen yapımızı yenilikçi ve teknolojiyi iyi kullanan 
yatırımcı kimliğimize borçluyuz. Beklentilerimizin tam 
olarak anlaşılabiliyor olması, araçların kalitesi, düşük yakıt 
performansı, finansman şartları ve toplam sahip olma 
fırsatları, ulusal ve uluslararası yaygın yetkili servis ağı ile 
müşterilerine yaklaşımı nedeniyle Mercedes-Benz Türk ile uzun 
yıllardır devam eden iş birliğimizin gelecekte de süreceğine 
inanıyorum. Bugün bizi bir araya getiren 320 adetlik filo 
alımının; Türk ekonomisine, Türk lojistik sektörüne ve 
şirketlerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
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F
evzi Gandur Logistics, 
gerçekleştirdiği yeni yatırımla 
çekici filosunu güçlendirdi. Şirket, 
filosuna 10 adet Ford F-Max 500 

model çekici ekledi. Fevzi Gandur Logistics 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Genel 
Müdürü Cengiz Ceylandağ, araçların Euro6 
özellikli olduğuna dikkati çekerek hem düşük 
emisyonlu hem de yüksek performanslı 
çekicilerle çevreci ve kaliteli bir taşıma süreci 

sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Söz 
konusu araçların gelişmiş sürücü destek 
sistemleri ile kontrollü ve güvenli sürüş 
imkanı sağladığını belirten Ceylandağ, aynı 
zamanda iç hacmiyle de sürücülerin hayatına 
dokunduğunu söyledi. 

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında 
haftalık karşılıklı ve düzenli kara yolu 
taşımaları yaptıklarının altını çizen 
Ceylandağ, odaklandıkları pazarlarda en 

iddialı oyunculardan biri olmaya devam 
ettiklerini vurguladı. Halihazırda güçlü 
bir filoya sahip olduklarına dikkati çeken 
Ceylandağ, “Son haftalarda gündeme 
gelen kara yolu taşımacılığındaki araç bulma 
sorunlarından etkilenmedik. Geniş filomuz, 
yeni yatırımlarımız ve güçlü tedarikçi ağımız 
sayesinde hem ithalat hem de ihracat 
taşımalarına ilişkin tüm talepleri eksiksiz 
yerine getirebiliyoruz” bilgilerini de paylaştı.

Fev i G n  L i i  i n  0 e  F-MAX i e en i i 

FORD TRUCKS ARAÇLAR

İCARİ T

A
lman üretici Opel, yeni nesil 
hafif ticari araç modeli Vivaro-e 
HYDROGEN’i ilk profesyonel 
filo müşterisine sunmaya 

hazırlanıyor. Hidrojen yakıt hücreli elektrikli 
araç teknolojisine sahip olup 3 dakikada 
şarj edilebilen ve 400 km’nin üzerinde 
bir menzil sunan Vivaro-e HYDROGEN, 
bu kapsamda Almanya’nın dünyaca 
ünlü elektrikli ev aletleri şirketi olan 
Miele’nin araç filosunda yer almak üzere 
üretim bandından indi. İçten yanmalı 
versiyonlarında olduğu gibi 6,1 metreküpe 
kadar kargo hacmi ve 1.000 kg taşıma 
kapasitesi sunan Opel Vivaro-e HYDROGEN, 
4,95 metre ve 5,30 metre olmak üzere iki 
farklı gövde uzunluğu ile tercih edilebilecek. 
Opel Vivaro-e HYDROGEN güvenlik 
özellikleri, zengin multimedya ve navigasyon 
kullanımı ve daha birçok özelliğiyle verimli 
olduğu kadar konforlu bir kullanım da 
sunuyor. Model, Almanya’nın Rüsselsheim 
kentindeki Opel Genel Merkezi’nde yer alan 
tesislerde üretiliyor. 

İlk Opel Vivaro-e HYDROGEN’in 
üretim bandından indirilmesi kapsamında 
Rüsselsheim tesisinde düzenlenen törene 
katılan Opel CEO‘su Uwe Hochgeschurtz 
ve Opel Araç Geliştirme Başkanı Marcus 
Lott, burada yaptığı konuşmada, “Yeni 
Opel Vivaro-e HYDROGEN ile sürdürülebilir 
ulaşım hamlemizde yeni bir sayfa açıyoruz. 
Bu zekice konsept, hidrojen yakıt hücresi 
sisteminin avantajlarını en çok satan 
hafif ticari aracımızın çok yönlülüğü ve 
yetenekleriyle birleştiriyor” dedi. Opel 
Araç Geliştirme Başkanı Marcus Lott 
ise, “Yeni Vivaro-e HYDROGEN, filo 
müşterilerinin gereksinimlerini mükemmel 
şekilde karşılıyor. Hidrojen yakıt hücreli 
ticari araç, sıfır emisyonla uzun mesafeler 

otomobil sürmek ve bataryaları şarj ederken 
zaman kaybetmeden daha büyük yükleri 
taşımak için ideal bir çözüm. Opel Vivaro-e 
HYDROGEN, özellikle ticari kullanım için 
sıfır emisyonlu ulaşımı geleceğe taşıyor” 
ifadelerini kullandı.

Yakıt hücreli elektrikli hafif ticari Opel 
Vivaro-e HYDROGEN, zekice yapılan 
uygulamalar sayesinde içten yanmalı 
versiyonlarla aynı hacimleri kapasitesinden 
ödün vermeden sunuyor. Bu kapsamda 
araç, 5,3 veya 6,1 m3 kargo hacmi 
seçenekleriyle tercih edilebiliyor. M ve L 
olmak üzere 4,95 ile 5,30 metrelik gövde 
uzunluklarına sahip Vivaro-e HYDROGEN, 
1.000 kilograma kadar yük taşıma 
kapasitesine sahip.

O e  Viv -e 
HYDROGEN Mie e’nin 

i n  

OPEL
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‘GENÇLERİ GELECE E 
HAZIRLIYORUZ’

Lojistik sektöründe farklı paydaş-
ların bir araya gelerek ortaya koyduğu, 
özellikle sektör temsilcisi gençleri gele-
ceğe hazırlayacak bu programın bir ilk 
olduğunu belirten Ford Trucks Pazarla-
ma Müdürü Emine Coşkun, Ford Trucks 
sponsorluğundaki ‘Genç UND Akademi’ 
programının lojistik sektörünün geleceğe 
hazırlanmasında pozitif katkı sağlaya-
cağını ifade etti. Coşkun “Bu iş birliği ve 
hayata geçirdiğimiz akademi, özellikle 
gençlerin sektördeki en son gelişmeleri 
yakından takip etmelerine, sektörün 
nereye gittiğini analiz etme ve kavrama 
becerilerine önemli katkı sunacak. Lojis-
tik sektörü, pandemi ve teknoloji ile tüm 
dünyada hızlı bir dönüşümden geçiyor. 
Geleceğin profesyonelleri olarak gördü-
ğümüz gençlerimizin de bu hızlı dönü-
şümü iyi takip etmeleri ve kendilerini bu 
geleceğe hazırlamalarını önemsiyoruz. 
Ford Trucks olarak, pazarlama başta 
olmak üzere farklı alanlarda lojistik sek-
törü ve gençlere yönelik desteklerimiz 
devam ediyor” dedi.

İş birliğiyle, ord Trucks s onsorluğunda Genç U  Akademi’ 
rogramında İstanbul niversitesi öğretim görevlileri ve 

sektörde uzmanlığa sahi  kişilerin vermiş olduğu eğitimler ile 
geleceğin lojistik liderlerinin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

F
ord Trucks, lojistik sektöründe 
profesyonel olarak çalışan 
gençlerin desteklenmesi ve 
geleceğe hazırlanmaları amacıyla 

önemli çalışmalara imza atan Uluslararası 
Nakliyeciler Derneği (UND) bünyesinde 
faaliyet gösteren Genç UND ile güçlerini 
birleştirdi. İş birliği kapsamında; genç 
profesyonellerin lojistik sektöründe daha 
üst düzey görevler üstlenmek üzere 
kendilerini geliştirmeye yönelik almak 
istedikleri eğitimler belirlenerek, İstanbul 

niversitesi’nin katkıları ile ‘Genç UND 
Akademi’ adıyla bir eğitim programı 
oluşturuldu. ‘Genç UND Akademi’ 
programında İstanbul niversitesi 
öğretim görevlileri ve lojistik sektörünün 
tecrübeli isimlerinden oluşan eğitim 
kadrosu, gençlere uzmanlık ve gelişim 
eğitimleri verecek. Sertifika programı 
2022 yılı sonuna kadar toplam 3 dönem 
olarak uygulanacak. 33 konu başlığını 
içeren ve 3 dönem halinde verilecek 
olan dersler, haftada 2 gün 2 şer saat 
olarak öngörülürken, genç lojistik 
profesyonellerinin kişisel ve mesleki 
eğitimler alarak, bilgi ve donanımlarının 
arttırılması sağlanacak.

FORD 2022 YILI TREND RAPORU’NU AÇIKLADI

or n elenekselleşen ren  Ra or  yeni 
normal  ile eğişen beklentilerin ve yaşanan 

elişmelerin 2022 ve sonrasın a ünyayı nasıl 
etkileyebileceğini anlamak için tüketici avranış 
ve t t mların aki eğişiklikleri anali  e iyor. 

üresel araştırma a ne çıkan kon  başlıkları 
ş yle: 
Ge e eni i in Ge e e i  klim eğişikliği  

ünya enelin e yetişkin nüf s n n 2 n n 
eleceğe air başlıca kay ı y ğ  kon lar 

arasın a yer alıyor. Yetişkinlerin 1 i  iklim 
eğişikliği yü ün en çoc klarının eleceği 

kon s n a en işeli ol ğ n  belirtiyor. -
n nla birlikte  teknolojinin iklim eğişikliğinin 
etkilerini a altabileceğine air e bir m t 
var. Mobilitenin eleceği: Sürücüsü  araçların 

üven eğeri artarken  ebeveynlerin 5 i  ço-
c klarının bir yabancı tarafın an k llanılan bir 

araçta olmasın ansa sürücüsü  (otonom) araç 
k llanmasını terci  e eceğini belirtiyor. Ayrıca  
Y ve  k şaklarının 31 i  yeni k şakların araba 
k llanmayı ğrenmeye i tiyaç ymayacağını 

üşünüyor. Ra or a ortaya çıkan il inç bir 
kon  ise  ünya ça ın a erkeklerin 3 inin 
2050 yılına ka ar çan arabaların ayatımı a 

ireceğini üşünmesi. 
Ü e en i in Ge e e i  an emi sonrası yaşa-
mın belli y nlerinin eskisi ibi ol  olmayacağı 
sor l ğ n a ünya ça ın aki yetişkinlerin 

13 ü işin asla normale nmeyeceğini  
s ylüyor.  k şağının 21 i 2035 yılına ka ar iş 

ünyasının ağırlıklı olarak serbest çalışanlar an 
ol şacağını üşünüyor.
Bi inin Ge e e i  Dünya ça ın aki yetişkinle-
rin 5 i  2035 yılın a bil inin oğr  m  yoksa 
yanlış mı ol ğ n  ayırt etmenin b üne kıyas-

la çok a a or olacağını  ifa e e iyor. Nüf s n 
5 i ya ay ekanın eliştirilmesinin yüksek 

eğitimin nemini a altmayacağına inanırken  
nüf s n i robotların ğretmenlerin yerini 
alacağını üşünüyor.
Ki i  ve Ai i e in Ge e e i  Dünya ça ın-

aki yetişkinlerin ü  insanların elecekte 
karşıt bakış açılarına ster iği oş rünün 
b üne kıyasla a a a  olacağını üşünüyor. 

n nla birlikte  nüf s n ü  klasik cinsiyet 
normlarının ken i yaşam süreleri için e orta-

an kalkacağına inanıyor. 
Ai enin Ge e e i   Dünya ça ın a araştırmaya 
katılan tüm enç yetişkinlerin yarısına yakını ev-
liliğin 2035 yılına ka ar mo ası eçmiş bir kav-
ram aline eleceğini üşünürken   k şağının 

7  elecekte çoc k sa ibi olma  çoc k 
yetiştirme krine sıcak baktıklarını belirtiyor.

FORD TRUCKS ve UND, 
güçlerini genç profesyoneller için birleştirdi

E e o ku
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C
NH Endüstriyel’in (NYSE: 
CNHI  MI: CNHI) ticar  araç 
markası IVECO ve endüstri ile 
sağlık alanında gazlar, teknoloji 

ve hizmetler bağlamında bir dünya lideri 
olan Air Li uide, Avrupa’da taşımacılık 
alanında hidrojen kullanımını geliştirmek 
için mutabakat zaptı imzaladı. Bu iş birliği, 
şirketlere temiz taşımacılığı sağlamada 
çeşitli avantajlar sunacak.

Her iki şirket de kaynaklarını 
Avrupa’nın ana ulaşım koridorlarında ye-
nilenebilir ya da düşük karbonlu hidrojen 
dolum istasyonları ağı oluşturmak ve yakıt 
hücreli ağır uzun yol araçları üretmeye 
adadı. Buna paralel olarak şirketler hidro-
jenli hareketliliği teşvik eden inisiyatifleri 
destekleyecek.

P
etrol Ofisi, Te aco madeni yağ 
ürünlerinin Türkiye’deki ilk üre-
timine başladı. Petrol Ofisi’nin 
Derince’deki madeni yağ fabrika-

sında üretilecek olan Te aco ürün yelpaze-
sini, sentetik binek otomobil motor yağları, 
ağır vasıta motor yağları, gaz motoru yağ-
ları, hidrolik ve dişli yağları oluşturuyor. 
Petrol Ofisi ve Chevron’un, Te aco markalı 
madeni yağların Türkiye’deki üretim, satış 
ve pazarlama faaliyetlerini kapsayan anlaş-
ması Eylül 2020’de imzalanmıştı. Sözleşme 
kapsamında, Chevron’un Te aco markalı 
madeni yağlarının satış ve pazarlaması 

Şirketler arasındaki ortaklık, h lihazırda 
Fransa’nın güneyinde devam eden ve uzun 
mesafe taşımacılıkta karbonsuzlaşma için 
Avrupa’nın ilk yakıt hücreli elektrikli filosu 
ile dolum istasyonlarını hayata geçirmeyi 
hedefleyen HyAMMED (Marsilya’da Ekolo-
jik ve Sürdürülebilir Hareketlilik için Hidro-
jen) projesi ile de uyumlu.

IVECO Kamyon İş Birimi İşletme Mü-
dürü Luca Sra, açıklamasında bir hidrojen 
ekonomisi yaratmaya bağlılıklarını dile ge-
tirdi ve Air Li uide ile iş birliklerinin onları 
heyecanlandırdığını ifade etti. Sra ayrıca sıfır 
salınım hedefine ulaşmada iş birliklerinin 
bu süreci hızlandıracağının da altını çizdi.

Air Li uide Başkan Yardımcısı ve İcra 
Komitesi üyesi Matthieu Giard ise hidroje-
nin salınımları azaltmada büyük bir katkısı 

Petrol Ofisi tarafından yapılacak. Anlaşma 
ile Te aco’nun dünyaca ünlü Havoline ve 
Delo markalı ürünleri de Türkiye’de üreti-
lip satılacak.

Konuya ilişkin bilgi veren Petrol Ofisi 
CEO’su Selim Şiper, ilk Te aco üretiminin 
uzun vadeli bir iş birliğine işaret ettiğini 
söyledi. 2020’de salgın koşullarına rağ-
men, faaliyet gösterdikleri her alanda, 
her iş kolunda beklentilerin çok üzerinde 
rakamlara ulaştıklarını belirten Şiper, “Bu 
zor zamanlarda yeniliklere, değer üret-
meye de devam ettik. En önemli örnek ise 
madeni yağlar alanındaydı. Bu dönemde 
Chevron ile tüm görüşmelerimizi bir 
yıldan kısa süre içerisinde tamamlayarak, 
Eylül 2020 itibarıyla Chevron’un madeni 
yağlarda ana markası olan Te aco ürünle-
rinin Türkiye’deki üretimi dahil tüm faa-
liyetlerini üstlendik. Şimdi ise hazırlıkları 
tamamlayarak bu iş birliği kapsamındaki 
ilk Te aco markalı ürünlerin üretimine 
başlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu gü-
zel iş birliğinin işareti ve ilk adımı olan 
anlaşma, artık gelişmenin ve yapılacak 
katkının başlangıcını simgeliyor. Bu ilk 
üretimin Petrol Ofisi, Chevron ve ülkemiz 
için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde 
konuştu.

Chevron Avrupa Genel Müdürü ve 
Küresel Denizcilik Madeni Yağları Genel 
Müdürü Pat McCloud ise, Türkiye’nin, 
Chevron için önemli bir pazar olduğunu 

ETROL O I I, Texaco madeni yağların üretimine başladı

olduğunu ve uzun mesafe taşımacılık 
yapan ağır araçlar için de uygun olduğunu 
vurgularken, Air Li uide’in sürdürülebi-
lirlik hedefleri ile uyumlu olarak düşük 
karbonlu topluma erişmek adına adımlar 
attığını belirtti.

AIR LIQUIDE ve IVECO 

hidrojenli kamyonlar için iş birliğine gidiyor

belirterek, “Petrol Ofisi ile stratejik ilişki-
mizde yeni bir sayfa açmaktan onur ve 
heyecan duyuyoruz. Chevron ve Petrol 
Ofisi iş birliğiyle, Türkiye madeni yağlar 
pazarında Te aco markasını gerek tüketici 
nezdinde, gerekse ticari ve endüstriyel 
açıdan büyütmeye kararlıyız. Vizyonu-
muz, Türkiye’de etkin bir pazar payı elde 
etmektir. Chevron olarak Petrol Ofisi gibi 
güçlü bir iş ortağı ile güven, dürüstlük ve 
performansa dayalı ortak hedeflerimize 
ulaşacağımızdan eminiz” ifadelerini kul-
landı.

Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü 
Sezgin Gürsu ise Petrol Ofisi’nin pazar 
payı ile olduğu kadar 400’ü aşkın ürün 
çeşitliliği, en büyük dağıtım, satış ağı, üre-
tim ve depolama kapasitesi ile Türkiye’nin 
en büyük madeni yağ markası olduğunu 
ifade etti. Gürsu, Chevron’un da kendi ala-
nında dünya markaları arasında yer aldı-
ğını belirterek, “Bu iki güçlü markanın 0 
yıla uzanan köklü ve başarılı bir ilişkisi var. 
Uzun süredir devam eden bu iş birliğinde, 
deniz yağlarında olduğu gibi son zaman-
larda birçok başarılı proje hayata geçirildi. 
Bugün ise bu iş birliğini bir üst seviyeye 
taşıdık. Bu kapsamlı, uzun vadeli anlaşma 
ve başlayan üretim ile Chevron’la yeni bir 
döneme girerken köklü iş birliğimizi daha 
da güçlendirdik ve güçlü büyüme yolcu-
luğumuza istikrarlı, kendinden emin bir 
şekilde devam ediyoruz” diye konuştu.
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0 Aralık 2021 tarihli esmi 
Gazete’de “Taşıma İşleri 
Organizatörlüğü Yönetmeli-
ğinde Değişiklik Yapılması-

na Dair Yönetmelik” yayımlandı. Söz 
konusu yönetmelik değişikliği ile 
taşıma yetki belgesi sahibi firmalara 
TİO Yetki Belgesini indirimli alma 

B
ozulabilir Gıda Maddesi 
Taşımacılığında Kullanılan 
Özel Ekipmanların Tip 
Testi Ve Teknik Muayene-

leri Hakkında Yönerge yayınlandı. 
Söz konusu ürünlerde kullanılacak 
araçlar için yapılacak muayene ve 
testlerin esasları belirlendi. Bilindiği 
gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
tarafından hazırlanan yönetmeliğe 
göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 
bozulabilir gıdaların yurtiçinde ta-
şınmasında kullanılacak araçlar için 
Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi (BTB) 
zorunlu hale gelecek. Bu tarihten 
itibaren yeni üretimler ATP’ye uygun 
olacak. Bozulabilir gıda taşımacılı-
ğında halihazırda kullanılan yalı-
tımlı araçlar, 2025 yılına kadar BTB 
Belgesi’ni alması gerekecek.

Yayınlanan yönerge ile BTB belge-
si verilmesinin usul esasları netleşti. 
Buna göre; muayene merkezlerinde 
uzman nezareti zorunluluğu 1. yıldan 
sonra kalkıyor. Bozulabilir Gıda Taşı-
ma Belgesi ile birlikte sınıflandırılma-

ların başına T ibaresi geldi (T-F C). 
Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi alan 
ekipmanların işaretlemeleri ATP An-
laşmasında belirlenen işaretlemelerin 
önüne “T” ibaresi getirilerek, ortadaki 

olanlar için, TİO yetki belgesi ile sahip 
oldukları yetki belgesi arasındaki 
ücret farkının yüzde 50’si, 5 yıl ila 10 
yıl arasında olanlar için ücret farkının 
yüzde 40’ı, 10 yıl ve daha fazla olanlar 
için ücret farkının yüzde 30’u yetki 
belgesi ücreti olarak tahsil edilecek. 
Ancak düzenlenecek olan taşıma işleri 
organizatörlüğü yetki belgesi için 
ödenecek belge ücreti, geçerli taşıma 
işleri organizatörlüğü yetki belgesi 
ücretinin yüzde 15’inden az olmaya-
cak. Hesaplanacak ve ödenecek yetki 
belgesi ücretleri için 2021 yılı belge 
ücretleri esas alınacak.

Ayrıca geçerli TİO yetki belgesi 
bulunmayan ve indirim haklarından 
faydalanamayan firmaların yayımla-
nan yönetmelik değişikliği tarihinden 
itibaren 60 gün içinde müracaat etmesi 
halinde yetki belgesi ücretinde yüzde 
30 indirim uygulanacak. 

Yönetmelik yayınlanmadan önce 
TİO yetki belgesi bulunan gerçek 
veya tüzel kişilerin, mevcut TİO Yetki 
belgesi geçerlilik süreleri ise 10 yıl 
uzatılacak. 

“r” ve “n” harfleri küçük yazılarak ve 
kırmızı renkle yapılacak. 

Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi  
bulunan ekipmanlarda taşınabilecek 
bozulabilir gıdalar, BTB işaretlemesi-
nin ATP anlaşmasında karşılık gelen 
işaretlemesine göre belirlenecek. (Ör-
neğin, F C ile taşınan ürünler T-FrC 
ile taşınabilir.)

TİO belgesi ücretlerinde indirim yapıldı

Bozulabilir gıda lojistiğinde ekipman düzenlemesi 

imkanı getirildi. 
Yapılan değişiklik ile C2, C3, G1, 

G2, G3, H1, H2, K1, K3, L1, L2, M1, 
M2, N1, N2, P1 veya P2 yetki bel-
gesine sahip olan gerçek veya tüzel 
kişilerin 60 gün içerisinde müracaat 
etmeleri halinde; mevcut yetki bel-
gesi geçerlilik süresi 5 yıl ve daha az 
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işe alım ve terfi kararlarınızı bir üst seviyeye taşıyın. 
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Ücretsiz pilot çalışma için 
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Uluslararası akreditasyona sahip, online İngilizce 
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Tüm Avrupa Kapınızda!
Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında farklı taşıma modlarını

kullanarak yüklerinizi hedefe ulaştırıyoruz.
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