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P
andemiyle birlikte hızlı bir büyüme ivmesi yakalayan ve 
ekonomide çarkların dönmesini sağlayan e-ticaret yükselişini 
sürdürüyor. Küresel e-ticaret pazarı 2021’de yaklaşık 5 trilyon 
dolarlık hacme ulaştı. Türkiye’de ise 2020’yi 226 milyar TL ile 

kapatan pazar, 2021 yılının ilk altı ayında 161 milyar TL’lik bir rakama 
çıktı. 

E-ticaretteki yükseliş, bu alana dönük sunulan lojistik hizmetlerde de 
ciddi bir büyüme ve değişim yarattı. Transport Intelligence tarafından 
yayınlanan rapora göre 2020’de küresel e-ticaret lojistik pazarı yüzde 27,3 
büyüdü. Pazarın 2025’te 557 milyar euroya ulaşması bekleniyor. Dünyada 
ve Türkiye’de gerek mevcut oyuncuların yaptığı yatırımlar gerekse de 
pazara giren yeni oyuncular düşünüldüğünde bu tahminin ulaşılabilir 
olduğu görülüyor. 

E-ticaretteki yaygınlaşma sadece lojistik pazarını büyütmedi. Aynı 
zamanda geliştirilen lojistik çözümlerde de farklılaşma yarattı. Özellikle 
e-ticaret lojistiği pazarında mevcut oyuncular dışında online satış 
yapan şirketlerin de yaptığı yatırımlar hizmette çıtayı yükseltti. Aynı 
gün teslimat, araca teslimat, kilitli dolap, esnaf ve benzin istasyonu gibi 
son kilometre teslimat çözümleriyle teslimat modelleri değişti. Bu yeni 
modellerle müşteri memnuniyetinde artış sağlanırken, farklı işletmelere 
de ek gelir imkanı sunuldu. 

Lojistik ve kargo şirketleri bu alana dönük hem operasyonel hem de 
dijital dönüşümünü hızlandırdı. Yeni yatırımlarla depolar büyütüldü, 
otomasyon yatırımlarıyla organizasyon ağı güçlendirildi. Depolama 
işinde dış kaynak kullanmayan online satış yapan şirketler de bu alana 
dönük ciddi teknoloji ve otomasyon yatırımları gerçekleştirdi. Yapılan 
araştırmalar ve müşteri beklentileri e-ticaretin büyümesine paralel 
depolamanın önümüzdeki yıllarda da önemli bir yatırım alanı olacağını 
doğruluyor. 

Bu dönemde artış trendinde olan bir diğer alan ise sınır ötesi e-ticaret 
oldu. Rakamlar sınır ötesi e-ticaretin toplam e-ticaret içerisindeki payını 
artırdığını gösteriyor. 2020 yılında dünyada sınır ötesi e-ticaret hacmi 1,5 
trilyon dolara ulaşırken, Türkiye’nin e-ihracatı 1,42 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Bu alandaki büyüme ivmesini gören lojistik şirketleri de 
aldıkları Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) lisansıyla mikro 
ihracatı hizmet yelpazesine ekledi. Karayolu ya da hava yolunda mikro 
gönderileri kapsayan hızlı servisler sunulmaya başlandı.

Türkiye’ye e-ticaret ve e-ihracat alanında atağa geçse de bu dönemde 
TÜSİAD ve Deloitte Digital iş birliği ile hazırlana E-Ticaret Raporu ve 
UTİKAD tarafından yayınlanan “B2C E-Ticaretin Kolaylaştırılmasına 
ve Hacminin Artmasına Yönelik İyileştirici Öneriler” raporuna göre 
hala gidilmesi gereken bir yol var. Her iki raporda da özellikle gümrük 
sürçlerinde yapılması gereken iyileştirmeler, firmaların doğru stratejileri 
belirlemesi, özel sektör ve STK’ların iş birliği ile yakın çalışmaları, 
kolaylaştırıcı yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi, dijitalleşme 
yatırımları öne plana çıkıyor. 

Bu sayımızda E-Ticaret Lojistiğini tüm yönleriyle ele aldık. 
Keyifli okumalar… 

E-TİCARET LOJİSTİĞİ NEREYE GİDİYOR? 
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2
013 yılında Türkiye 
lojistik sektöründe 
GRI C seviyesinde 
onaylı ilk Sürdürüle-

bilirlik Raporu’nu yayınlayan 
Mars Logistics, 500 milyon TL 
değerindeki yatırımı ile yeşil 
lojistik alanında çalışmala-
rını genişleteceğini açıkladı. 
Konuyla ilgili konuşan Mars 
Logistics Yönetim Kurulu Üye-
si Gökşin Günhan, 2021 yılında 
iş süreçlerinde Kurumsal Sürdürülebilirliği 
Geliştirmeye odaklandıklarını, 2022 yılında 
ise müşteri boyutunda da bu  amaca yoğun-
laşacaklarını belirtti. Günhan, “2021 yılında 
Hadımköy Lojistik Merkezi’nde hayata ge-
çirdiğimiz, Çatı Üstü Güneş Enerjisi Santrali 
yatırımı, genç filo yaşını daha da düşürmek 
için araç yatırımları, yağmur sularının hasat 
edilerek tesis içinde yeniden kullanılması, 
tehlikeli ve tehlikesiz atıkların döngüsel eko-

nomiye kazandırma çalışmaları, 
atık kağıttan üretilmiş palet kulla-
nımının genişletilmesi, paletlerin 
geri kazanılması, sıfır atık uygu-
lamaları, evraksız ofis projesiyle 
ofislerde özellikle finansal süreç-
lerdeki kağıt tüketiminin azaltıl-
ması halihazırda uyguladığımız 
ve sürdüreceğimiz projelerden” 
dedi. Karayolu taşımacılığında en 
verimli ve en az emisyon salını-
mını sağlayan demiryolu taşıma-

cılığı yatırımlarının devam ettiğini ifade eden 
Günhan, Halkalı – Duisburg, Halkalı – Kolin 
ve Trieste – Bettembourg hatları ile intermo-
dal taşımacılık hizmeti verdiklerini belirtti. 
Günhan, “Çok yakın zamanda duyuraca-
ğımız yeni yatırımlarımız ve hatlarımız ile 
demiryolu taşımacılığının iş hacmimizdeki 
payını artıracağız. Avrupa Yeşil Mutabakatı 
uygulamalarına uyum sağlama süreçlerimize 
devam ediyoruz” dedi. 

Sertrans, 250 bin 
metrekare depolama 
kapasitesi hedefliyor

DHL Express Türkiye’den Özel Ekspres Kurye hizmeti

Mars’tan 500 milyon TL’lik 
sürdürülebilirlik yatırımı

T  E  A A  A ET O AT O D

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevini 
2015’ten bu yana sürdüren İlker Aycı’nın istifa etmesinin ardın-
dan yerine, THY Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bolat 
atandı. THY’den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ah-
met Bolat, görevi tevdi eden kurul 
üyelerine teşekkür ederek, layık 
görüldüğü görev ve sorumluluğun 
ne derece önemli olduğunun far-
kında olduğunu vurguladı. Bolat, 
şunları kaydetti: “Ülkemizin gök-
yüzündeki gururu olan ve uzun 
yıllardır görev yapma şansı bul-
duğum şirketimizin küresel başarı 

yolculuğunda çok daha iyi yerlere ulaşması için tüm arkadaş-
larımızla birlikte gayret göstereceğiz. 84 milyon vatandaşımızın 
ortak değeri olan Türk Hava Yollarının yeni başarı hikayelerini 
inşallah hep birlikte yazacağız. Yönetim Kurulu Başkanlığından 

ayrılan İlker Aycı ile yönetim ku-
rulu üyeliğinden ayrılan Muzaffer 
Akpınar ile Mithat Görkem Aksoy‘a 
şahsım ve Yönetim Kurulumuz 
adına yapmış oldukları değerli 
hizmetler için kamuoyu önünde bir 
kez daha teşekkür ediyor, bundan 
sonraki çalışma hayatında başarı-
lar diliyorum.”

2
021 yılında İstanbul Akpınar’da 
30 bin metrekarelik bir depo açan 
Sertrans, sadece e-ticaret lojistiği 
operasyonuna özel olan yeni 

deponun faaliyete geçmesiyle birlikte toplam 
depolama kapasitesini yaklaşık yüzde 25 
artırarak 140 bin metrekareye çıkardı. Şirket, 
depolama kapasitesini 2023 yılında yaklaşık 
250 bin metrekareye çıkarmayı hedefliyor. 
2021 yılında pandemi şartlarına rağmen 
büyümeye devam ettiklerini söyleyen Sertrans 
Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün 
Keleş, “Bildiğiniz gibi ticaret hayatında 
tarihin en önemli dönüşümü yaşanıyor. 
Artık e-ticaret ticaretin ta kendisi haline 
geldi diyoruz. Sertrans olarak uzun yıllardır 
bu alana zaten yatırım yapıyorduk. Eylül 
ayında mal kabulüne başlayan Akpınar 
depomuz özellikle e-ticaret büyümesi adına 
şirketimizin kararlılığının bir göstergesi oldu. 
Tesisimiz bugün yaklaşık 2 milyon adet ürün 
stok kapasitesine sahip. Deponun faaliyete 
başlamasıyla birlikte yaklaşık bin 500 kişiye 
daha istihdam sağladık. Ayrıca yine geçtiğimiz 
yıl, yurt dışı büyüme stratejimizin mihenk taşı 
olan Almanya depomuzu açtık. Mevcutta 5 
bin metrekare olan depomuzu yakın zamanda 
10 bin metrekarenin üzerine çıkaracağız. 
Almanya depomuzda yüzde 100 doluluk ile 
çalışıyoruz” dedi. 2022 yılında yapacakları 
yeni yatırımlarla büyümeyi sürdüreceklerini 
belirten Keleş, “Geçtiğimiz son iki yıl içinde 
depolama kapasitemizi yaklaşık yüzde 100 
artırarak 140 bin metrekare seviyelerine 
getirdik. Önümüzdeki iki yıl içinde 240-250 
bin metrekareleri göreceğiz. Sadece Türkiye’de 
değil, dünyanın farklı coğrafyalarında da 
açacağımız depolarla müşterilerimizin 
hizmetinde olacağız” şeklinde konuştu. 

D
HL Express Türkiye, müşterilerinin 
çok acil uluslararası gönderi talep-
lerine yönelik Özel Ekspres Kurye 
(On Board Courier) hizmetini 

başlattı. DHL Express Türkiye’nin sunduğu 
bu premium hizmetten yararlanmak isteyen 
müşterilerin gönderilerine özel bir kurye 
atanıyor. Kurye, gönderiyle birlikte talep 
edilen ülkeye giriş yapıyor ve gönderiyi ad-
rese elden teslim ediyor. Gönderi takibi DHL 

Express Türkiye Özel Hizmetler departmanı 
tarafından yürütülüyor ve teslimat sürecinin 
her safhasıyla ilgili bire bir bilgi alınabiliyor. 
Bu hizmette adresten havalimanına, adresten 
adrese, havalimanından havalimanına gibi 
farklı seçenekler sunuluyor. Acil bir çözüm 
arayanların yararlanabileceği bu serviste, gelen 
talepler 30 dakika içinde yanıtlanıyor. Hafta 
sonu ve tatil günlerinde de hizmet alınabiliyor. 
İçeriğin uçuşlara, işleyişe ve teslimat yapılacak 
ülkenin ithalat kurallarına uygunluğuna göre, 
dünyanın tüm ülkelerine gönderi yapılabiliyor. 
Konuya ilişkin bilgi veren DHL Express Türki-
ye Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Efe Başaran, “Acil ve hassas gönderilerin dene-
yimli bir kurye tarafından dünyanın her yerine 
elden teslimatını sağlayan bu hizmetimizle, her 
dakikanın önemli olduğu kritik durumlarla 
karşı karşıya kalan veya değerli gönderilerinin 
teslimatını en hızlı ve güvenilir şekilde yapıl-
masını isteyen müşterilerimiz için bir alternatif 
daha sunuyoruz” dedi.
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TLS Lojistik
 2022’ye 

yatırımla başladı

B
üyüme hedefleri doğrultusunda 
yatırımlarını sürdüren TLS 
Lojistik, Aralık ayında yaptığı 
12. depo yatırımından sonra 

2022’nin ilk ayında araç filosuna 45 
milyon TL yatırım yaparak Euro 6 
motorlu çevre ve sürücü dostu 30 aracı 
daha filosuna ekledi. 2022 yılına yatırımla 
başladıklarını belirleten TLS Lojistik, 
Taşımacılık Hizmetleri Genel Müdürü 
Sinan Ünal, “Çevreci yaklaşımımızı 
destekleyen bu filo yatırımımız ile 
toplam özmal araç sayımız 400’e yaklaştı. 
Amacımız, her zaman katma değer 
yaratan, stratejik bir iş ortağı olarak 
geçmişte olduğu gibi günümüzde ve 
gelecekte de sektörümüzün ufkunu 
açmaktır. Bu bağlamda filomuzu 
gençleştirmeye ve genişletmeye yönelik 
çalışmalarımız yıl içinde devam 
edecek”dedi. 

DFDS ile AND arasında gerçekleşti-
rilen anlaşma ile İstanbul Asya ve Avru-
pa yakası arasındaki tüm müşterilerin 
taşımalarını yaptığı Pendik/Kumcular-
Ambarlı/Kumport Limanları arasındaki 
kabotaj seferlerinden bütün dahili nak-
liyeciler faydalanacak. DFDS Akdeniz 
İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü 
Önder Başboğa anlaşma ile ilgili şöyle 
konuştu: “Bu anlaşma, İstanbul’da özel-
likle Anadolu-Avrupa istikametinde özel 
araçlarla gabari dışı taşımaları İstanbul 
trafiğine girmeden Pendik-Ambarlı 
arasında düzenli feribot seferlerimizi 
kullanarak daha kolay hale getirmeyi 
amaçlıyor. Böylece feribot seferlerimizin 
doluluk oranı artacak, ağır taşımacılık 
yapan firmalara avantajlı fiyatlar ve 

operasyon kolaylığı sağlanacaktır. 
Ülkemizin en büyük metropolü olan 
İstanbul’da ağır vasıtaların karayolu 
yerine deniz ulaşım imkanlarını kullan-
masını sağlayacağız. Bunun vatandaş-
larımızın hayatını kolaylaştıracak bir 
katkı sağlayacağını düşünüyoruz.” Ağır 
Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Yasin Bayraktar ise, “AND ola-
rak DFDS ile yaptığımız bu anlaşma ile 
üyelerimizin işini kolaylaştırmayı amaç-
lıyoruz. İstanbul’da karayolu güzerga-
hına alternatif olan denizyolu ulaşım 
imkanlarının artması ve ulaşım sektörü 
için yeni güzergahlar oluşturmasından 
memnuniyet duyuyoruz. Bu noktada bu 
iş birliğinin üyelerimize hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

A
lışan Şirketler Grubunun lokomotif 
şirketi Alışan Lojistik, son olarak 
Uluslararası Voleybol Federasyonu 
(FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler 

Şampiyonası sonucu dördüncü kez Dünya 

Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol 
Takımı’nı çatısı altında barındıran VakıfBank 
Spor Kulübü’nün yeni dönemde de sponsoru 
oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Alışan 
Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Damla Alışan, 4. defa adlarını Dünya 
Şampiyonasına yazdırmış bir kulübün 
yanında olmaktan mutluluk duyduklarını 
belirtti. Alışan, “Birleşmiş Milletlerin küresel 
bazda yürüttüğü; kadınların tüm sektörlerde 
ve her düzeyde, ekonomik yaşamın 
içinde yer almalarını ve güçlenmelerini 
hedefleyen, özel sektörün küresel ve en 
önemli girişimlerinden biri olan Kadının 
Güçlenmesi Prensipleri’ne imza atan ve 
onları rehber edinen tek lojistik şirketi olarak, 
bu sponsorluk anlaşmamızdaki gibi, her 
alanda kadını destekleyen projeleri üretmeye 
ve/veya desteklemeye de aralıksız devam 
edeceğiz” dedi.

K
uzey ve Doğu Avrupa 
ağırlıklı olarak Avrupa 
ile Türkiye arasında 
lojistik faaliyetler 

yürüten Norther Global Logistics 
(NGL), hizmet verdiği coğrafyayı 
genişletme kararı aldı. NGL 
Kurucu Ortağı Ferhat Emanetoğlu, 
Türkiye ile Doğu Avrupa, Baltık 
ve İskandinav ülkeleri arasında 
taşımacılık hizmeti verdikleri 
müşterilerinden gelen yoğun 
talepler üzerine 2021 yılının son çeyreğinde 
aktif hale getirdikleri Almanya hattına 
2022 yılında daha çok odaklanacaklarını 
belirtti. Uzun yıllardır Türkiye’nin en büyük 
ihracat pazarı konumundaki Almanya’dan 
ithalatın genel olarak ihracata yakın 
olmasının da bu hattı lojistik sektörü için 

daha cazip hale getirdiğini 
vurgulayan Emanetoğlu, “Hem 
müşterilerimizin taleplerine yanıt 
verebilmek hem de Türkiye-
Almanya hattının önemli 
bir oyuncusu olabilmek için 
harekete geçtik. Bu hatta yatırım 
yaptık ve karşılıklı seferlere 
başladık. Geçen yıl önemli sayıda 
araç, ekipman ve insan kaynağı 
yatırımlarımız oldu, 2022’de 
bu yatırımlarımızın karşılığını 

alacağımıza inanıyoruz” diye konuştu. Şu 
an için haftanın 3 günü çıkış yaptıklarını 
ifade eden Emanetoğlu, Mart sonuna kadar 
haftada 4 gün çıkış yapmayı hedeflediklerini 
aktardı. Emanetoğlu, bu hatta acil gönderiler 
için özmal araçlarıyla minivan hizmeti 
verdiklerini de sözlerine ekledi.

Alışan Lojistik voleybolda 
kadına desteğini sürdürüyor

Norther Global Logistics Almanya’ya odaklanacak 
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ÖD A  OTO O  S  E E A O

Helmet, Qiro ile 
lojistik sektörüne 
çözümler üretiyor

L
ojistik sektörüne yönelik 
yazılım destekli bir iş modeli 
gerçekleştiren Helmet Sigorta ve 
Reasürans A.Ş, Qiro ile lojistik 

sektörünün faaliyetlerinden doğan 
sigorta potansiyelini, en kapsamlı, en 
hızlı çözümleri müşteriye sunabiliyor. 
Helmet Sigorta ve Reasürans Brokerlik 
A.Ş. Genel Müdürü Galip A. Gökakın, 
“Sektörümüze yüksek teknolojiyi 
kullanarak, zaman ve maliyet tasarrufu 
sağlıyoruz. Kendimize ait yazılımlar 
haricinde, dünyadaki teknolojik 
gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu 
bağlamda, yüksek teknoloji platformu 
üzerinden çeşitli mühendislik faaliyetleri 
ve buna bağlı sigorta çözümleri 
üretiyoruz. Ayrıca, müşterilerimizin 
iş süreçlerini yakından takip ederek, 
alternatif çözüm yöntemleri ve iş 
modelleri geliştiriyoruz” dedi. Ayrıca 
Helmet Broker’ın teknolojiye üst seviyede 
adapte olduğunu belirten Gökakın, 
“Tüm yazılım hakları Helmet Broker’a 
ait olan Qiro ile, lojistik sektörünün tüm 
oyuncularına hitap edebiliyoruz. Lojistik 
sektörünün faaliyetlerinden doğan 
sigorta potansiyelini, en kapsamlı, en hızlı 
çözümleri ile müşterimize sunuyor ve bu 
potansiyeli aktive etmeyi amaçlıyoruz. 
İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Mersin 
lokasyonlarımızda Qiro iş modeli ve 
uzman saha kadroları ile müşterilerimize 
7/24 hizmet vermekteyiz” ifadelerini 
kullandı. 

Dijitalleşme ve robotiğin yanı sıra otonom sürüş 
ve sürdürülebilirlik, lojistikteki mega trendler arasında 
yer alıyor. Hödlmayr, otonom yük taşımacılığının geliş-
tirilmesinde aktif rol almak için çalışıyor. Hödlmayr’ın 
CFO’su Robert Horvath bu konuya ilişkin, “Araştırma 
ve geliştirmeye yatırım yapıyoruz. Çünkü yalnızca 
pazarımız üzerinde önemli bir etkisi olacak ilerlemele-
ri bilmekle kalmayıp aynı zamanda onları aktif olarak 
şekillendirmek istiyoruz” dedi. Örnek olarak diğer beş 
ortak şirketle birlikte yürüttükleri otonom ticari araçlar 
için teknik bilgi ve test altyapısı sağladıkları DigiTrans 

ortak girişimini gösteren Horvath, otonom aracın ilk 
test sürüşlerinin sonuçlarını sabırsızlıkla beklediklerini 
ifade etti. Otonom araçlara ilişkin bilgi veren Hödl-
mayr Lojistik Türkiye Genel Müdürü Hande Çarıkcı ise 
“Otonom veya yarı otonom sürüş, sürücüyü rahatlat-
mak ve tek seferde daha fazla menzil elde etmek için 
sürüş ve dinlenme sürelerini daha esnek hale getirme 
imkanı sağlıyor” dedi. Başka bir projede Hödlmayr, 
yoğun trafikteki ticari elektromobilite için yakıt olarak 
yeşil hidrojen kullanmak üzere Avusturyalı madeni 
yağ şirketi OMV ile birlikte çalışıyor. 

O
msan Logistics, lojistik sektöründe 
45 yıla yaklaşan tecrübesini ve 
global oyuncu olma vizyonunu 
yenilenen logosuyla taçlandırdı. 

Dijitalleşmeyi, müşteri memnuniyetini ve 
yetişmiş insan unsurunu yeni logosunun 
odağına alan şirket, global bir lojistik 
hizmet sağlayıcısı 
olma hedefiyle 
güçlü büyümesini 
sürdürmeyi 
hedefliyor. Omsan 
Logistics’in yeni 
kurumsal kimliğini 
tanımlayan logoda farklı renklerden oluşan 
daire formu entegre hizmet alanları olan tüm 
dünyayı, daire formundan çizgisele doğru 
dönüşen hareketler ise hızla ilerlemeyi 
simgeliyor. Kırmızı renk ise OYAK 
güvenini temsil ediyor. Yeni logo tasarımını 
çalışanların fikirlerini aldıkları anket 
sonucunda belirlediklerini belirten Omsan 

Logistics Genel Müdürü Cömert Varlık, 
“45 yıla yaklaşan tecrübemizle sektörünün 
önde gelen lojistik şirketlerinden biri 
olarak sunduğumuz tüm hizmetlerimizde 
birbirinden değerli başarılara imza atmaya 
devam ederken; dijitalleşme, inovasyon 
ve sürdürülebilirlik konularında da emin 

adımlarla ilerliyoruz. 
Hep birlikte hayata 
geçirdiğimiz 
başarıların altında 
yatan Omsan 
markasının ruhunu 
ve enerjisini sürekli 

gelişen global dünyaya da yansıtması 
istedik. Beraber çıktığımız bu yolda 
logomuzu da birlikte seçtik. Yeni logomuz 
altında daha büyük başarılara imza 
atacağımıza ve global bir şirket olma 
vizyonumuza emin adımlarla yürümeye 
devam edeceğimize yürekten inanıyorum” 
diye konuştu.

Y
urtdışına ürün göndermek isteyen 
firmalara anında lojistik teklifleri 
üretip satın alma süreçlerini 
yöneten ve bünyesinde bugüne 

kadar 3500 firmaya hizmet veren Navlungo, 
6 ülkede online olarak depolama ve e-ticaret 
fulfillment hizmeti veren ParkPalet’i 50 
milyon TL’ye satın aldı. Yeni dönemde 
e-ticaret alanındaki markaların sipariş alması, 
siparişlerin hazırlanması, aldığı siparişlerin 
müşteriye iletilmesi ve iade sürecinde geçen 

tüm operasyonun tek bir sistem içerisinde 
toplanmasını sağlayacaklarının bilgisini 
veren Navlungo Kurucu Ortağı İsa Korkmaz, 
“Bugünden itibaren yurt dışı pazaryeri satışları 
ve benzeri satış kanallarından oluşturulan 
siparişlerin depolama, kargo ve e-ticaret 
operasyonlarını tek bir platform üzerinden 
sunabileceğiz. E-ticaret lojistiği, e-lojistik 
hizmetlerinin yanı sıra Park Palet by Navlungo 
ile e-depolama gibi farklı alanlarda da entegre 
hizmet vermeye başladık. Öte yandan bu satın 
alma ile hem Navlungo’nun hem de hizmet 
verdiğimiz markaların dünya pazarındaki 
rekabet gücünü de artırmayı hedefliyoruz” 
dedi. Parkpalet Navlungo’nun global gücü 
olacağını belirten Parkpalet Ceo’su Alp 
Çiçekdağı, “Navlungo ile birleşme sürecinde 
Amerika’da 5 bin m2 depomuzu da açmış 
olduk, bunun yanında Türkiye’de de 3 vardiya 
hizmet veren kendi depomuzu ay sonunda 
devreye alıyoruz. Yeni dönemde dünyanın her 
bölgesinde hem Türk hem de global firmalara 
fulfillment hizmeti vereceğiz” dedi. 

Omsan Logistics 
logosunu değiştirdi

Navlungo, ParkPalet’i 50 milyon TL’ye satın aldı
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İHRACATIN BAROMETRESI9 

D’S Damat, Romanya’daki 
 a a a ı ı a tı

Orka Holding, Romanya’daki 8’inci D’S 
Damat mağazasını Braşov’da faaliyete 
geçirdi. Kentin en işlek alanlarından olan 
Piața Sfatului caddesinde ve 200 metrekare 
alanda açılan D’S Damat mağazasında, 
markanın sürdürülebilir üretim yöntemi ile 
oluşturulan özel koleksiyonları yer alıyor. 

Romanya’daki 8’inci mağazanın açılışına 
ilişkin açıklama yapan Orka Holding Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör 
Osman Arar, Romanya’nın D’S Damat 
markasının Balkanlar bölgesinde en başarılı 
olduğu ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti.

Ülkede en çok bilinen marka durumunda 
olduklarını söyleyen Arar, “Mağazamızın 
yer aldığı Braşov, kayak merkezlerinden 
masalsı mimarisine kadar tüm özellikleri-
yle hem kış hem de yaz dönemlerinde 
Romanya’nın en turistik kentlerinden biri. 
Aynı şekilde D’S Damat mağazamızın yer 
aldığı kentteki Piața Sfatului alanı da tarihi 
ve turistik cazibe merkezi olmasıyla da öne 
çıkıyor. Mağazamız, erkek giyimde küresel 
markalarla zirveyi paylaşan D’S Damat’ın 
bilinirliğine önemli katkı sağlayacak.”

Romanya’da büyümeyi sürdüreceklerini 
belirten Arar, “D’S Damat, şıklık ve konforu 
bir arada sunan ve her bütçeye hitap eden 
koleksiyonlarının yanında aynı zamanda 
sürdürülebilir bir geleceğe sunduğu katkı 
ve döngüsel tüketim odaklı yaklaşımı ile 
de Romanya’da gönülleri fethetti. Dijital 
dönüşüme hızla adapte olmamızın da 
başarımızı olumlu etkilediği ülkede daha 
da büyüyeceğiz.” değerlendirmesinde 
bulundu. Bu yıl D’S Damat’ın marka zincirini 
hem Romanya’da hem de diğer ülkelerde 
genişletmeyi sürdüreceklerini kaydeden 
Arar, D’S Damat ile 2022 yılı sonuna kadar 
15 yeni mağaza açmayı planladıklarını 
söyledi.

Karsan, ürün yelpazesindeki yenilikçi 
teknolojileriyle adını uluslararası pazarlarda 
duyurmaya devam ediyor. Çevreci, sıfır 
emisyonlu ve son teknoloji elektrikli ticari 
araçlarıyla birçok kentin ulaşım altyapısını 
modernize eden ve Avrupa’daki elektrikli 
araç filosunu 250 adedin üstüne taşıyan 
Karsan, başarılarına yenilerini eklemeye 
devam ediyor. Global anlamda elektrikli araç 
satış payının en yüksek olduğu ülkelerden 
biri olan Norveç, otonom elektrikli otobüs 
tercihini Karsan’dan yana kullandı. 

ADASTEC tarafından geliştirilen flowride.
ai Seviye 4 Otonom yazılımını kullanan ve 
planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz 
olarak hareket edebilen Karsan Otonom 
e-ATAK, Avrupa’nın ilk kez bir şehir hattında 
kullanılacak ve Stavanger şehri yolcularını 
taşıyacak. Gece veya gündüz, her türlü hava 
koşulunda 50 km/s hıza otonom sürüşte 
çıkabilen araç, bir otobüs sürücüsünün 
yaptığı; rota üzerindeki duraklara yanaşma, 
inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve 
geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi 
sağlama ve benzeri tüm işlemleri sürücüsüz 
olarak gerçekleştiriyor. 

Norveç’e gerçekleştirilen otonom elektrikli 
otobüs teslimatı hakkında konuşan Karsan 
CEO’su Okan Baş, “Kuzey Avrupa pazarına 
ilk ihracatımızı 8 metrelik elektrikli otonom 
otobüsümüz e-ATAK ile gerçekleştirdik. 
Teslimatını gerçekleştirdiğimiz aracımızın 
Avrupa’da şehir içinde ilk yolcu taşıyacak 
otonom teknolojili bir otobüs olması 
sadece Karsan için değil Türk otomotiv 
sanayi için de çok büyük bir anlam taşıyor. 
Bu ihracatımızla birlikte Karsan olarak 
geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizle 
ulaşımın geleceğine yön vermeye devam 
ediyoruz” şeklinde konuştu.

Karsan, Amerika ve Avrupa’nın gerçek 
yol koşullarına hazır ilk Seviye 4 otonom 
özelliklerine sahip otobüsünü, ilk olarak 
Avrupa’da Romanya’ya teslim etmişti. 

Alçak gerilim şalt ürünleri sektöründe 
Türkiye’nin önde gelen şirketi Sigma Elek-
trik, Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Afrika ve 
Asya’da 87 ülkeye ihracat yaparak Made 
in Türkiye damgalı ürünlerini tüm dünyayla 
tanıştırıyor. Cirosunun yüzde 40’ını ihracat-
tan karşılayan şirket, 2022 yılında taşınacağı 
yeni fabrikasıyla hem ihracat yaptığı ülke 
sayısını hem de cirodaki ihracat payını 
artırmayı hedefliyor. Avustralya, Meksika ve 
Brezilya’yı radarına alan şirket 2022’de 100 
ülkeye ihracat yaparak cirosundaki ihracat 
payını yüzde 50’e çıkarmayı hedefliyor. 
İhracattaki önceliklerinin, Sigma ile Made in 
Türkiye damgalı ürünleri tüm dünya ülkeleri-
yle tanıştırmak ve ülkenin adını şalt sektörüyle 
de duyurmak olduğunu kaydeden Sigma 
Elektrik Genel Müdürü Murat Akgül, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Sigma Elektrik olarak yerli 
ve milli üretimimizle ihracat rakamımız ithalat 
rakamımızdan yüksek bir seviyede bulu-
nuyor. Ancak bunu tüm sektöre yaymak ve 
sektörümüzün ihracatını artırmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. Bir diğer amacımız da 
sektördeki uluslararası markaların ülkemizde 
ve dünyadaki hakimiyetini zorlamak. Bunu 
başarmanın en iyi yolunun 
da ihracattan geçtiğini 
biliyoruz. Ulaşmadığımız, 
ürünlerimizi ve ülkemizin 
adını bilmeyen hiçbir pazar 
kalmaması adına ihracat 
odaklı yatırımlarımızı her yıl 
artırıyoruz. Sigma Elektrik 
olarak her yıl ciromuzun 
önemli bir kısmını Ar-Ge’ye 
yatırıyor ve her yıl en az yeni 
bir ürünü piyasaya sunarak 
küresel boyutta ihtiyaçların 
karşılanmasına ve talebin 
ülkemize kaymasına zemin hazırlıyoruz. 
İhracat odaklı bir diğer yatırımımızda 2022 
yılında taşınacağımız yeni fabrikamız olacak. 
Yeni fabrikamızla birlikte ihracat yaptığımız 
ülke sayısını 87’den 100’e, yüzde 40 olan 
ihracatın ciromuzdaki payını ise yüzde 50’e 
çıkaracağız.” Tüm dünyada artan enerji 
ihtiyacıyla ülkelerin yeni altyapı çalışmaları ve 
mevcut altyapı yenilemeleri doğrultusunda 
sektörün ihracat anlamında geleceğini parlak 
gördüklerini de belirten Akgül, “2022 yılında 
hem hali hazırda ihracat yaptığımız ülkel-
erdeki hacmimizi artıracak hem de bu yıl için 
özellikle hedeflediğimiz Avustralya, Meksika 
ve Brezilya gibi ülkelere yoğunlaşacağız. 
Mevcut ürünlerimizin yanı sıra bu ülkelerin 
ihtiyaçlarına, güvenlik ve kalite sertifikalarına 
sahip yeni ürünler geliştirerek, gireceğimiz 
yeni pazarlarda da adımızdan zorlu bir oyun-
cu olarak bahsettireceğimize inanıyorum” 
şeklinde konuştu.  

OTOMOTİV TEKSTİL ENERJİ 

Sigma Elektrik’ten 
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C
MA CGM Grubu bünyesinde 
faaliyet gösteren CEVA Lo-
gistics Ferrari ile yeni, global 
ve çok yıllık bir iş ortaklığına 

imza attı. Grand Pri  etkinliklerinde 
Scuderia errari yarış arabalarının ve 
ekipmanlarının tüm lojistik destek 
hizmetlerini sağlayacak olan CE A 
Logistics, GT yarış serilerinde ve diğer 
Ferrari Challenge etkinliklerinde de bu 
hizmetleri sunacak.

1 50 yılından beri tüm ormula 
1 Dünya ampiyonalarına katılan ve 
23  yarış ile 16 Dünya Constructors’ 

ampiyonası kazanmış olan Scuderia 
errari takımı, en çok Grand Pri  zaferi 

kazanan isim olarak rekoru elinde tutu-
yor. Dünyanın en büyük 5 lojistik oyun-
cusundan biri olma planı çerçevesinde 
CE A Logistics, global liderliğinin sı-
nırlarını genişletmeye devam ediyor.

ormula 1 etkinlikleri, her yıl dü-
zenli olarak yüz milyonlarca televizyon 
seyircisine ulaşıyor. Bununla birlikte 

ielsenSports’dan alınan verilerine 
göre, motor sporları serilerinin 10 kilit 
piyasası olan Brezilya, in, ransa, 
Almanya, İtalya, Rusya, Güney Kore, 
İspanya, Birleşik Krallık ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nde global yarış 
serilerine ilgigeçtiğimiz yıl yüzde 20 
oranında (73 milyon) arttı ve bu sebep-
le, 2022 yılında global yarış serilerinin 
bir milyar meraklı seyirciye ulaşması 
bekleniyor.

Scuderia errari’nin Takım rtağı 
CE A Logistics şirketinin logosu, hem 
yeni 2022 Scuderia errari tek kişilik 
yarış arabasında hem de takım kam-
yonları, sürücü ve pit ekibi ekipman 
ve kıyafetlerinde yer alacak. Scuderia 

errari’nin yeni 2022 1 yarış arabasının 
17 ubat günü görücüye çıkması bek-
leniyor. ormula 1 serilerinden gelen 
marka görünürlüğünün yanı sıra CE A 
Logistics markası, GT yarışları dahil ol-
mak üzere diğer serilerde de yer alacak.

CEVA Logistics resmi lojistik 
ortağı olarak Ferrari’nin 

yarış faaliyetlerine destek 
olacak. Bununla birlikte CEVA, 
Formula 1 yarışlarında tüm 
zamanların en başarılı ekibi 

olan Scuderia Ferrari ekibinin 
de takım ortağı oldu.

CEVA Ferrari’nin yeni lojistik partneri oldu 

CEVA KAPASİTESİNİ 
SEFERBER EDECEK 

errari, dünyanın her yerindeki yarış 
pistlerine arabalarının ve ekipmanlarının 
karayolu ve denizyoluyla taşınması ope-
rasyonunda CE A Logistics ve firmanın 
global ağıyla çalışmayı seçti. Resmi lojis-
tik ortağı anlaşması, 1 ve GT yarış seri-
lerini kapsıyor. Bununla birlikte CE A, 
Scuderia errari etkinlik noktalarına 
araba ve ekipman sevkiyatlarını destekle-
mekle kalmayıp Avrupa’da yedek parça 
sevkiyatlarını ve perakende malzemelerin 
global dağıtımını yönetecek. 1  artta 
Bahreyn’de başlayıp 20 Kasımda Abu 
Dhabi’de sona erecek olan 2022 ormula 
1 Dünya ampiyonası 23 global etkinlik-
ten oluşuyor.

KARBONSUZLAŞTIRMA 
YARIŞINDA İKİ ŞİRKET

CE A Logistics ve ana şirketi C A 
CGM Grup çevreyi koruma konusunda 
büyük bir kararlılıkla ilerliyor. C A 
CG  Grubu, 2050 yılına kadar et Sıfır 
Karbon değerini yakalamakta kararlı. 
Karbonsuzlaştırma hedefi doğrultusunda 
CE A, müşterine denizyolu taşımacı-
lığında biyoyakıt, L G ve biyometan  
havayolu taşımacılığında sürdürülebilir 
hava taşıtı yakıtları  karayolu taşımacı-
lığında biyoyakıtlar ve hatta elektrikli 
araçlar alternatiflerini sunuyor. Bu gi-
rişimler, ormula 1’in sürdürülebilirlik 
hedefiyle paralel faaliyetler. 2014 yılından 
beri ormula 1 arabaları hibrit motorlarla 
çalışıyor. Bu yıldan başlayarak Scuderia 

errari’nin 1 motorları yüzde 10 etanol 
yakıt ile çalışacak. 2026 yılına kadar ya-
rış arabalarının biyoyakıt kullanmaya 
başlaması ve 2030 yılına kadar ormula 
1’in et Sıfır Karbon hedefini yakalaması 
bekleniyor.

‘OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIZ’ 
Konuyla ilgili yaptığı açıklamada 

CE A Logistics CE ’su athieu ri-
edberg, “Yeni teknolojilerin hayatımıza 
girmesiyle birlikte hem lojistik sektörü 
hem de ormula 1 yarışları hızlı bir de-
ğişim sürecinden geçiyor. 2022 yılındaki 
yeni yarış döneminde, lojistik ve yarış 
alanındaki bu gelişmeleri gözler önüne 
serebilmek için Scuderia Ferrari ile omuz 
omuza çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. 
Scuderia errari ekibi, her yarış etabını 
çeviklik ve etkinlikle tamamlayarak ödül 
platformunda en üst basamakta yer al-
mak istiyor. CE A Logistics’in yarış etabı 
ise tüm dünya ve bizler, aynı çeviklik ve 
etkinlikle müşterilerimiz için her gün bu 
yarış etabında yolumuzu bulmaya çalışı-
yoruz” dedi.

‘LOJİSTİK ÇOK ÖNEMLİ’ 
Scuderia Ferrari Genel Müdürü ve 

Takım Başkanı attia Binotto ise şunları 
belirtti  “ ükemmeliyet, kararlılık, ino-
vasyon ve tutku gibi temel değerlerde 
ortak bir paydada buluştuğumuz CE A 
Logistics gibi bir şirketin yeni ekip or-
tağı olarak Scuderia ailesine katılmış 
olmasından mutluluk duyuyoruz. otor 
yarışları dünyasında, her alanda hedefle-
rinize ulaşmak istiyorsanız verimlilik ve 
organizasyon bu sürecin anahtarları ve 
lojistik, hem yarış pistindeki hem de a-
ranello’daki günlük faaliyetlerimizde çok 
önemli bir rol üstleniyor. CE A Logistics 
ile işbirliği yaptığımızda, sadece kendi 
alanında üstün seviyede hizmet veren bir 
şirketle çalışmakla kalmıyor aynı zaman-
da errari ve ormula 1’in kilit hedefle-
rinden biri olan 2030 yılına kadar karbon 
nötr olma hedefine giden yolda, bize 
bilinçli ve istikrarlı şekilde destek olacak 
bir şirkete güvenebiliyoruz.”





dünyadan
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D
HL, iş gücünde dijitalleşme ve 
dönüşümün kilit unsurlarına 
dikkat çeken “Lojistikte İşin Gele-
ceği” Trend Raporu’nu yayınladı. 

Raporda, lojistik çalışanlarının rolleri, so-
rumlulukları, sistemleri, çalışma takvimleri, 
araçları ve ortamları bağlamında çalışma 
konseptinin önümüzdeki on yıl içinde nasıl 
değişeceğini gözler önüne seriliyor. Sektör 
giderek artan iş gücü sıkıntısı ve yetenekli 
personeli elde etme savaşlarıyla boğuşur-
ken, kuruluşların başarılı olmak için dijital 
çağda personeli cezbetmek, elde tutmak, 
geliştirmek ve motive etmek amacıyla 
stratejiler belirlemeleri gerekecek. Lojistik 
ve tedarik zinciri sektöründen 7 bini aşkın 
profesyonel, karşılaştıkları fırsat ve zorluk-
lar hakkında bilgi vererek rapora katkıda 
bulundu.

Tarihte ilk kez internet çağına doğan-
ların sayısı, kariyerlerine internet öncesi 
başlamış olanların sayısını aşmaya başlaya-
cak. Söz konusu genç insanların iş gücüne 
yoğun katılımı, iş yerlerinde değer değişimi 
sürecini de hızlandırıyor. Y ve  kuşakları  
sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık, 
çalışan refahı ve teknolojiyi önceliğine alan 
çalışma ortamları konularında yeni beklen-
tilerin karşılanması için lojistik sektörüne 
baskı yapıyor. Dijitalleşme, otomasyon ve 
yapay zek  alanlarındaki gelişmelerle bir-
likte tüm bunlar, dünyanın her yerinde şim-
diden iş tanımları, iş yerleri ve tüm sektörler 
üzerinde kayda değer bir etki yarattı. 

‘TEKNOLOJİ TEHDİT OLARAK 
GÖRÜLÜYOR’ 

DHL Kıdemli Başkan Yardımcısı ve 
İnovasyon Birimi Küresel Genel üdürü 

atthias Heutger, konuya ilişkin şunları 
söyledi:

“Ankete katılanların 10’da ’u tekno-
lojinin kariyerlerinde kendilerine yardımcı 
olduğunu hissetse de yüzde 50’den fazlası 
Yapay ek  ve otomasyonu potansiyel bir 
tehdit olarak gördüklerini itiraf ediyor. Bu  
şirketlerin ve hükümetlerin ileriye dönük 
şe af stratejiler sunarak ve insanları iş 
hayatının yeni çağına güven duygusuyla 
yönlendirmek üzere insan-makine ortak ça-
lışma ortamlarındaki başarıyı sergileyerek, 
endişeleri yatıştırmak için süratli ve iş birliği 
içinde hareket etmeleri bakımından büyük 
bir fırsat ve sorumluluk teşkil ediyor.”

Uzmanlar, lojistik sektörünün insan 
emeğinden tam otomasyona bir anda ve 
dramatik bir “düğmeye basma” etkisiyle 
geçeceğini öngörmüyor olsalar da anket 
katılımcıları 30 yıl içinde giderek daha fazla 
iş rolünün teknolojiyle rekabet etmek yerine 

DHL yayınladığı “Lojistikte İşin Geleceği” Trend Raporu ile 10 
yıl içinde lojistik sektörünü en çok etkileyecek 29 büyük ticari, 

teknolojik ve toplumsal trendi ortaya koyuyor. Raporda, dijital 
stratejiler, sürdürülebilirlik, iş gücünü güvence altına almak en 

önemli konular olarak öne çıkıyor. 

Lojistikte gelecek trendleri

-bazı çalışanların endişelerine rağmen- iş 
birliği yapacağı kademeli bir değişim süreci 
yaşanacağını tahmin ediyorlar. Bunun yanı 
sıra trend raporunun yazarları, tedarik 
zincirlerine dahil olan bazı bölge ya da 
ekiplerin diğerlerine göre daha yavaş ya 
da daha küçük değişimler yaşadıklarını, 
dolayısıyla da dünyanın farklı noktalarında 
teknolojilerin eşit bir düzlemde uygulama-
ya geçmeyeceğini öngörüyorlar.

‘2030’A KADAR OTOMASYON 
ORANI YÜZDE 30-35 OLACAK’

Deutsche Post DHL Group İnsan Kay-
nakları Genel üdürü Thomas gilvie, 
“Dijitalleşme yaşam ve iş yapış biçimleri-
mizi şimdiden kökünden değiştiriyor. Pan-
demi, şirketlerin zaten öngörmüş olduğu 
planların yürürlüğe konmasını hızlandırdı 
o kadar. 2030’a kadar tüm faaliyetlerin 
yüzde 30-35’inin otomatize olabileceğini 
varsayıyoruz. Bununla beraber, ağırlıklı 
olarak yine insanlar tarafından değer ya-
ratılacağına inanıyoruz” dedi ve ekledi  
“Belirli işlerin değişeceğine şüphe yok ama 
işin kendisi var olmaya devam edecek. Bu 
bize, yaşam boyu öğrenmenin dijital çağda 
başarıya giden yolda hiç olmadığı kadar 
kilit önem taşıyacağını gösteriyor.”

Bu yeni İş Geleceği’ni yaratmak için 
sadece trendin itici güçlerini değil aynı 
zamanda iş gücünün ihtiyaç ve endişelerini 
de anlamak şart. Örneğin, ankete katılan-
ların çoğu yarı zamanlı ya da tam zamanlı 
olsa da, herhangi bir yerde ofiste çalışmak 
istediklerini, her 10 operasyon çalışanından 
6’sı en az haftada bir gün uzaktan çalışmak 
istediğini söylerken, ofis çalışanlarında bu 
oran 10’da 5 oldu. Tedarik zinciri kuruluş-
ları, yeni İK politikaları ve teleoperasyon 
gibi teknolojiler vasıtasıyla esnek çalışmayı 
daha erişilebilir kılmanın yollarını düşün-
mek durumunda.

 
PANDEMİ, LOJİSTİĞİN DİJİTAL 
DÖNÜŞÜMÜNÜ HIZLANDIRDI

DHL Consulting CE ’su Sabine uel-
ler konuya ilişkin şunları söyledi  “ alışan-
lara nasıl hissettiklerini ve ne istediklerini 
sormak önemlidir. Biz, daha esnek çalışma 
takvimleri ve ortamları sunmak ve teknoloji 

sayesinde mümkün hale gelen yeni çalışma 
yöntemleri geliştirmek için büyük ölçüde 
bu geri bildirimlerden yararlanıyoruz. 
Ayrıca, çalışanların gerek işlevsel gerek 
duygusal olarak önemsenmiş hissetmelerini 
sağlayan oments that atter’ (Önemli 
Anlar) gibi uygulamalara odaklanıyoruz. 
DHL Consulting, bu rapora katkıda bulun-
maktan gurur duyuyor ve dünyanın nasıl 
dönmeye devam edeceği konusunda derin 
uzmanlığa sahip global bir lojistik oyuncu-
su olarak, paylaşabileceğimiz içgörülerden 
sektörün de yarar sağlayacağına inanıyor.”

 Yakın tarih, dijital yıkımın sırasını, 
ölçeğini ve hızını bilmenin insanlar ve ma-
kineler arasında iş birliğine dayalı doğru 
etkileşimi uygulamaya koymak açısından 
kilit önem taşıdığını gösterdi. Birkaç hafta 
içerisinde bir virüs, normalde şirketlerin 
benimsemesinin yıllar hatta on yıllar alacağı 
değişiklikleri başlatmayı başardı. ağazalar 
ve restoranlar aylar boyunca kapalıyken 
her gün daha fazla insan online alışverişe 
yönelince ve geleneksel olarak fiziksel bir 
faaliyet yeri bulunan işletmeler çevrimiçi 
ekonomiye katılınca, e-ticaret küresel çapta 
benzeri görülmemiş düzeyde büyüdü. 
E-ticaretteki bu büyüme aynı zamanda, 
yılda verilen milyarlarca siparişin tedarik 
edilmesine, taşınmasına ve teslim edilmesi-
ne yardımcı olmak üzere lojistik iş gücüne 
talepte de muazzam bir artışa yol açtı. Artan 
lojistik talebini karşılamak, iş gücü sıkıntı-
sını hafifletmek ve tedarik zincirlerini daha 
dayanıklı hale getirmek açısından Covid-1 , 
lojistiğin dijital dönüşümünü büyük ölçüde 
hızlandırdı. 



ASE Ekspres Lojistik 
dünya genelinde 
208 ülkede anlaşmalı 
partner, acente 
ve kendi ofisleri ile 
hizmetinizde olmaya 
devam ediyor. 
Sınırlarımızı aşıyoruz, 
çünkü biz Türkiye’yi 
Geleceğe Taşıyoruz

444 00 26
www.ase.com.tr

Türkiye’yi Geleceğe 

TAŞIYORUZ
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UTİKAD Yönetim Kurulu  Başkanı
aysem.ulusoy@atcgrup.com.tr

PerspektifLojistikAYŞEM ULUSOY

D
eğerli Dostlar,

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik 
Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD 
olarak, 2019 yılında yayınladığımız 

“Türkiye’de E-Ticaret ve E-İhracat Gelişim 
Potansiyeli ve Lojistik Süreçler” raporunun 
ardından e-ticaret sektöründeki durumun 
güncel veriler ile aktarıldığı “B2C E-Ticaretin 
Kolaylaştırılmasına ve Hacminin Artmasına Yönelik 
İyileştirici Öneriler” raporunu yayınladık.

UTİKAD İnovasyon ve E-Ticaret Odak Grubu’nun 
sürdürdüğü çalışmalar doğrultusunda UTİKAD 
Sektörel İlişkiler Müdürü Ezgi Demir tarafından 
hazırlanan raporun amacı önceki raporlarda 
gündeme getirilen ve halen varlığını sürdüren 
e-ticaret sektöründeki sorunlara ve bunların yanı 
sıra sektörün karşılaştığı bir takım yeni zorluklara 
yönelik öneriler sunmaktır. Rapor; “Dünyada 
ve Türkiye’de E-Ticaretin Güncel Durumu”, 
“E-Ticarette Yaşanan Son Gelişmeler, “Operasyon 
Süreçlerinin Kolaylaştırılması ve İyileştirici 
Öneriler”, “Maliyet Odaklı Kolaylaştırmalar ve 
İyileştirici Öneriler”, “Bütünleştirici Öneriler”, 
“E-Ticaretin Gelişmesini Destekleyici Altyapı 
Önerileri” başlıklı 6 bölümden oluşuyor.

Dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin güncel 
durumunun ve e-ticarette yaşanan son 
gelişmelerin yer aldığı raporda sektörün karşı 
karşıya kaldığı sorunlar ile alakalı çeşitli görüşler 
alındı. Alınan bu görüşler doğrultusunda çözüm 
önerileri geliştirildi. Yine bu süreçte ulusal/
uluslararası alanda e-ticaret ile ilgili raporlar ve 
istatistikler tarandı ve güncel gelişmeler takip 
edildi.

Raporun ilk bölümündeki verilerden yola çıkarak 
dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin güncel durumu 
değerlendirmek gerekirse; 2020’de iki milyardan 
fazla insan çevrimiçi mal veya hizmet satın aldı 
ve 2020 yılı boyunca e-perakende satışları dünya 
çapında 4,2 trilyon ABD dolarını aştı. Dünyada 
COVID-19 pandemisinin ilanından sonra ilk 
kez internetten alışveriş yapan tüketicilerin 
ülkelere göre payında artış gözlendi. E-ticarette 

alışveriş için tüketicilerin en çok tercih ettikleri 
sektörler bilişim, teknoloji ve giyim oldu. Tüm 
dünyada e-ticaret pazarındaki gelirin 2021 
yılında 3.284.927 milyon ABD dolarına ulaşması 
öngörülmektedir.

E-ticaret hacmi Türkiye’de 2019 yılında 136 
milyar liradan 226 milyar 200 milyon liraya 
yükseldi. Türkiye’de e-ticarette en çok tercih edilen 
ürün sektörlerinde beyaz eşya, giyim, elektronik, 
mobilya-dekorasyon, çiçekçilik yer alırken pandemi 
etkisiyle birlikte gıda-market sektöründe yüzde 
200’ün üzerinde bir artış yaşanmıştır. Türkiye’de, 
e-ticarette iade ve iptal işlemlerinin yüzde 46’sı en 
çok satışın gerçekleştirildiği beyaz eşya sektöründe 
olmaktadır. Türkiye’nin e-ticaret pazarındaki 
gelirinin 2021 yılında 16.281 milyon ABD dolarına 
ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Söz konusu raporumuz ile firmaların nihai 
tüketiciye ulaşma noktasında yaşadıkları sorunların 
ve e-ticaretin gelişimine engel olan süreçler de 
ortaya konuldu. Belirlenen somut çözüm önerileri 
doğrultusunda e-ticaretin payının sadece İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi metropol kentlerimizde değil, 
Türkiye’nin her yerinde artırılması ve geliştirilmesi 
hedeflenmektedir.

Rapordaki tüm talep edilen kolaylaştırma ve 
iyileştirmelerin yanı sıra raporun son bölümünde 
yer alan “Bütünleştirici Öneriler” ile “E-Ticaretin 
Gelişmesini Destekleyici Altyapı Önerileri” 
bölümlerindeki maddelerin hayata geçirilmesinin 
Türkiye’nin bir lojistik merkez olarak büyümesine, 
Edirne’den Kars’a tüm ihracatçı/potansiyel 
ihracatçılara ulaşılmasına, desteklenmesine, bilgi 
sahibi olunmasına ve rekabetin artmasına katkı 
sağlayacağı inancındayız.

Raporun hazırlanma aşamasında bizimle 
tecrübelerini ve bilgilerini paylaşan değerli UTİKAD 
İnovasyon ve E-Ticaret Odak Grubu üyelerimize 
sağladıkları büyük destek için teşekkürlerimizi 
sunarız.

Raporumuza https://www.utikad.org.tr/UTIKAD-
Raporlari adresinden ulaşılabilmektedir.

Sağlıkla kalın.

  
 

B   



SGS.COM.TR/TRANSITNET

SGS TransitNet Transit Sistemi 
Destek Hizmetleri A.Ş.
Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95  
İş İstanbul Plaza Güneşli Bağcılar - İstanbul
t +90 212 368 40 20  
f +90 212 224 78 96
e transitnet.turkey@sgs.com

SGS TransitNet 
ilk günden bu yana 
gücüne güç katıyor 

• Türkiye  

• Bulgaristan  

• Romanya  

• Macaristan  

• Polonya  

• Litvanya  

• Belarus  

• Almanya  

• Hollanda  

•  Birleşik Krallık  

•  İtalya  

• Fransa  

•  İspanya  

•  Hırvatistan  

•  Sırbistan  

• Makedonya  

• Slovenya  

• Slovakya  

•  İsviçre  

• Letonya  

• Yunanistan  

•  İrlanda  

•  Belçika

140 yıllık geçmişe, dünya genelinde yapılanmış 2.600 ofis ve 93.000’den fazla çalışana sahip SGS 
Grubu’nun üyesi olan SGS TransitNet, 22 anlaşmalı partneri ile müşterilerine 7/24 hizmet vermektedir. 
Taşımacılık sektörünün en büyük firmalarının uzun yıllardır tercih ettiği SGS TransitNet’in hizmet kalitesi 
ISO 9001:2015 ve ISO 27001:2013 belgeleri ile de tescil edilmiştir. Taşımacılardan bağımsız yapısıyla 
tüm verilerinizin özenle korunduğu SGS TransitNet platformu üzerinden 2019 yılında 397.000, 2020 
yılında ise 361.000 araç için beyanname açılmıştır ve bu sayı her gün artmaktadır.  

SGS TransitNet müşterileri, aşağıda yer alan 23 ülkenin gümrük sistemine herhangi bir aracı kuruma 
ihtiyaç duymaksızın direkt olarak beyanname sunabilmektedir.
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T
ürkiye’nin ayrıcalıklı jeopolitik konumu vardır 
ve bu önemli bir avantajdır. Bu coğrafi konum 
ülkemizi Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya 
ülkeleri arasında ekonomik ulaşım açısından 

ayrıcalıklı bir platform haline getirmektedir. Türkiye, 
uluslararası demiryolu ticaret koridorlarının zengin 
ve gelişmiş ülkelerle zenginleşen ve endüstrisi gelişen 
ülkeler arasındaki ticaretin en önemli bir bağlantı yeri 
ve lojistik merkezi konumundadır.

Türkiye, önümüzdeki süreçte ulaştırma ile ilgili 
önceliklerin sıralamasında demiryolunu her şeyin önüne 
koymalıdır. Bu suretle ülkeyi kalkındırmak, sosyal ve 
kültürel gelişmeleri tüm ülke düzeyine zamanında 
yayabilmek, ülkenin her yerine istendiği zaman 
ulaşabilmek, üretilen ürünleri, ihtiyaç olan yerlere 
dağıtımını sağlamak suretiyle Türkiye’yi çevre ülkelerin 
ulaştırma ve lojistik merkezi yapmak mümkün olacaktır. 

Türkiye demiryolu sektörünün rekabetçi konumunu 
iyileştirirken, yüksek düzeyde demiryolu güvenliği ve 
birlikte çalışabilirliği garanti ederek, tek bir Türkiye 
demiryolu alanı oluşturulmalı, çevresindeki tüm 
ülkelerle olan bağlantılarını daha da geliştirilmelidir. 

Böylece Türkiye tüm dünya ülkelerinin geçiş 
koridorları ve bölgenin lojistik merkezi haline gelecektir. 
Ayrıca Türkiye, bir ulaşım aracı olarak düşünülen 
demiryolunu, ülkelerin birleştirici unsuru olduğunu 
da görmektedir. Türkiye demiryolu yeni bir misyon 
yüklendi. Bu misyon “dünyayı bütünleştirmek, 
gelişmenin önünü açmak” olarak tanımlanabilir.

Son yıllarda yaşanan dünyadaki gelişmeler ve 
bunların siyasi sonuçları Türkiye’yi demiryolu ticaret 
yollarının ve dolayısıyla küresel lojistiğin merkezi 
haline getirmektedir. Türkiye, 21. Yüzyılın başında 
ülkelerin kalkınmasında belirleyici olan demiryollarının 
yeniden canlandırılması ve taşımacılıktaki rolünün 
güçlendirilmesi için serbest, rekabetçi, ekonomik ve 
sosyal açılardan sürdürülebilir bir demiryolu sektörünün 
oluşturulmasına ihtiyaç olduğunu görmüştür. Böylece 
bütünleşik ulaştırma sistemi içinde, demiryolu 
taşımacılık sisteminin avantajlı yönlerinden daha fazla 
yararlanılabilmesi için gerekli önemli kararlar alınmıştır. 
Gerekli önlemlerin başında demiryolu sektöründeki 
tekelin kaldırılarak serbest, şeffaf, adil ve sürdürülebilir 
bir rekabet ortamının sağlanmasını oluşturulmuş, 
demiryolu alanındaki mevcut ülke kaynağının daha 
verimli kullanılması ve atıl kapasitenin kullanıma 
açılması için demiryolu sektörünün serbestleştirilmesine 
karar vermiştir.

Türkiye bu noktada önemli bir başka kararda 
alması gerekiyordu. Bu karar, demiryolu sektörünü 
taşımacılık sisteminin ana aksı haline getirmek ve 
demiryolunu temel alan kombine taşımacılık sistemini 
kullandırmaktır. Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı “Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmeliği” 
hazırlığı üzerinde çalışmaktadır.

Türkiye, tüm ulaştırma modlarıyla rekabetten 
ziyade paylaşım ve görevlerin daha yüksek hizmet 
seviyelerinde yerine getirilmesi açısından kombine 
taşımacılık sistemi öne çıkartarak ve teşvik 
düzenlemeleri de yapılmalıdır. Kombine taşımacılık 
yaklaşımıyla birlikte, ulaştırma modları arasında 
da denge sağlanmış olacaktır. Her modun iyi olan 
yönleriyle oluşturulacak ulusal ve uluslararası 
taşımacılık zinciri, rekabet edebilirliğin önünü de 
açacaktır. Bu durumda Türkiye, Orta Doğu ve Orta 
Asya ülkeleriyle demiryolu üzerinden yoğun bir 
taşımacılık yapılabilecektir.

Türkiye’nin bu yaklaşımı, beraberinde tüm ulaşım 
türlerinin birbirlerine sağlam şekilde bağlanmasını, 
bağlantıların özellikle çevreye daha duyarlı taşımacılık 
türü olan demiryoluna yapılacak aktarmaların 
kolaylaştırmasını hem sürdürülebilirlik ilkesinin hem de 
bütünlük ilkesinin gelişmesini de sağlayacaktır. Ülkede 
üretilen malların uluslararası pazarlara ulaştırılmasını 
kolaylaştıran, uluslararası rekabetteki konumu 
güçlendirecek, kombine taşımacılık sistemine sahip 
olmak için bir takım hedefler belirlenmeli ve bu yönde 
çalışmalar yapılmalıdır. 

Kombine taşımacılığı, sürdürülebilir bir şekilde 
güçlendirmek için öncelikle altyapı ve operasyona 
yönelik öncelikli projeler belirlenmedir. Bunun yanında 
kamu sektörü ve özel sektördeki temel paydaşlarla 
birlikte, ulusal taşımacılık sistemi için uzun vadeli 
stratejik planların yapılması önem arz etmektedir. 
Böylece hava ve gürültü kirliliği, enerji ve hammadde 
tüketimi gibi sosyal maliyetlerin yanında, karayolu 
trafik sıkışıklığının önemli oranda azaltılması ve 
taşımacılık sisteminin mevcut kapasitesinin daha verimli 
kullanılması ile maliyetlerin de azaltılması sağlanacaktır.

Uluslararası ve ulusal demiryolu yük hizmetlerinin, 
kaliteli ve yeterince finanse edilmiş bir demiryolu 
altyapısından yararlanabilmesi, yük taşımacılığı 
hizmetlerinin ticari hız süreleri açısından iyi koşullarda 
sunulması ve güvenilir olması, yani sunduğu hizmetin 
aslında demiryolu işletmeleri ile yapılan sözleşmelere 
dayalı anlaşmalara uygun olması gerekmektedir.

    
   

GeleceğimizdirDemiryolu
Demiryolu Taşımacılı ı Derne i
Yönetim Kurulu Başkanı
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DRIVE THE NEW WAY

DAHA FAZLA KONFOR, HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA TEKNOLOJİ.
IVECO S-WAY İLE KİMSE SİZİ DURDURAMAZ
Yolda vereceğiniz bir çay, yemek molası, ya da dinlenme molası dışında kimse sizi durduramaz. Şimdiye 
kadarki en konforlu, en teknolojik kamyon olan IVECO S-WAY’i gururla sunuyoruz, o sizi her görevde 
en iyi şekilde destekleyecek olan seyahat arkadaşınız.
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T
urkish Cargo, hava kargo taşıma 
faaliyetlerinin tamamını mega 
kargo tesisi S ARTIST’te birleş-
tirdi. İstanbul Havalimanı’nın 

isan 201  tarihinde hizmete açılmasıyla 
birlikte yolcu seferleri üzerinden ger-
çekleştirdiği kargo faaliyetlerini buraya 
taşıyan Turkish Cargo, kargo uçağı ope-
rasyonlarını ise Atatürk Havalimanı’nda 
sürdürmekteydi. Hava kargo markası, 
altyapısının tamamıyla hazır hale gelme-
siyle birlikte, kargo uçağı faaliyetlerini de 
72 saat süren geçiş operasyonuyla İstanbul 
Havalimanı’ndaki ega Kargo Tesisine 
taşıdı. Bu büyük taşınmayla Atatürk 
Havalimanı’na veda eden Turkish Cargo, 
bundan sonraki tüm operasyonel süreçle-
rini hava kargo lojistiğinin yeni merkezi 
SMARTIST’ten yürütecek. 

T U RH A N  Ö Z EN :  
 MİLYON TONDAN 
AZLA HAVA YÜKÜ TAŞIDIK

Türk Hava Yolları Genel üdür (Kar-
go) Yardımcısı Turhan Özen, S ARTIST’in 
tam kapasite operasyon başlangıcı ile ilgili 
olarak  “Geçtiğimiz 3 yıl boyunca her iki 
hub’ımızda da çok ciddi bir operasyon 
yürüttük. Atatürk Havalimanı’nda kargo 
uçaklarımızın, İstanbul Havalimanı’nda 
ise yolcu uçaklarımız ve pa fre  kapasi-
tesini kullandık. Kargo uçaklarımızla 23 
bin, pa fre olarak ise 6 bin olmak üzere 
yaklaşık 30 bin sefer gerçekleştirdik ve 2,5 
milyon tonu Atatürk Havalimanı’ndan, 1,  
milyon tonu ise İstanbul Havalimanı’ndan 
olmak üzere 4 milyon tondan fazla hava 
kargo yükü taşıdık. 

imdi ise hizmet kalitemizden ödün 
vermeksizin dual hub’ olarak başarıyla 
sürdürdüğümüz hava kargo faaliyetleri-
mizi, İstanbul Havalimanı’nda tek bir çatı 
altında birleştiriyoruz. Türkiye’nin hava 
kargo köprüsü Turkish Cargo olarak, bü-
tün süreçleri otonom ve robotik sistemlerle 
donatılmış yeni yuvamız S ARTIST ile 

tüm operasyonlarını

YENİ EVİ ’te birleştirdiSMARTIST
Atatürk Havalimanı’na veda eden Turkish Cargo, bundan sonraki tüm operasyonel süreçlerini yeni merkezi 

S ART ST’ten yürütecek. Türk Hava olları Genel üdür argo  ardımcısı Turhan zen, “Bütün süreçleri otonom 
ve robotik sistemlerle donatılmış yeni yuvamız S ART ST ile geleceğe hiç olmadığı kadar hazırız” dedi. 

tüm operasyonlarınıtüm operasyonlarını

geleceğe hiç olmadığı kadar hazırız” ifade-
lerini kullandı.

DÜNYA LOJİSTİĞİNİN YENİ 
MERKEZİ OLACAK

İstanbul Havalimanı’nda tek çatı al-
tında en büyük endüstriyel bina olacak 
şekilde tasarlanan S ARTIST, tüm fazları 
tamamlandığında 340 bin metrekarelik 
alanda yıllık 4 milyon tonluk bir kapasi-
teye ulaşmış olacak. Artırılmış Gerçeklik, 

tomatik Depolama Sistemleri, Robotik 
Süreç tomasyonu ve İnsansız Kara Araç-
ları gibi akıllı teknolojiler ile donatılan 
tesis, operasyonel hız ve kalite noktasında 
Turkish Cargo’nun hizmet kalitesini çok 
daha ileriye taşıyacak. Tesis aynı zamanda 
İstanbul’un kıtalara yayılmış konumunun 
da kullanarak, Doğu ile Batı arasındaki 
ticaret için yeni geçiş kapısı olacak. Böyle-
ce dünyadaki hava kargo trafiğinin büyük 

kısmı İstanbul Havalimanı’ndaki yeni 
hub’a çekilerek, İstanbul’un dünyanın lojis-
tik merkezine dönüşmesi sağlanacak.

ARKLI TİPTE 
25 EKİPMAN TAŞINDI

Turkish Cargo, TGS ve taşıyıcı fir-
ma üst düzey yöneticilerinin Atatürk 
Havalimanı’nda kurulan Geçiş Yönetim 

erkezi’nden anlık olarak takip ettiği nihai 
geçiş operasyonu kapsamında, 50 TIR ile 
160 sefer gerçekleştirildi. TIR’ların Türkiye 
 Yeni elanda arasındaki mesafeye denk 

gelen yaklaşık 16 bin kilometre yol kat ettiği 
operasyonda, TGS ve Turkish Cargo’ya 
ait 0 farklı tipte 4125 ekipman Atatürk 
Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na 
taşındı.

ATATÜRK HAVALİMANI’NA VEDA 
UÇUŞU GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı Türk 
Hava Yolları’na  yıl boyunca ev sahipliği 
yapan Atatürk Havalimanı’ndan son kez 
havalanan Turkish Cargo uçakları, yurtdışı 
rotasını tamamladıktan sonra İstanbul 
Havalimanı’na indi. Taşınma sonrası 
Turkish Cargo, Airbus 330  uçağıyla ger-
çekleştirdiği TK6455 numaralı ISL-KRT 
(Atatürk Havalimanı  Hartum, Sudan) 
seferiyle Atatürk Havalimanı’na veda etti.

Turhan Özen

a re  ol  çağ la  ol  olmak z n 
gerçekleştirilen kargo e eri



EKONOMİ ve LOJİSTİK
ZİRVESİ7.

EKONOMİ ve LOJİSTİKTE YENİ VİZYON ARAYIŞLARI
DİJİTALLEŞME TEKNOLOJİ DÖNÜŞÜM

4 İNOVATİF TEKNOLOJİLER LOJİSTİKTE  
HANGİ YENİLİKLERİ GÜNDEME GETİRİYOR?

4 METAVERSE, EKONOMİ VE LOJİSTİK  
DÜNYASINI NASIL DÖNÜŞTÜRECEK?

4 YAPAY ZEKA İLE TEDARİK ZİNCİRİNDE OPTİMİZASYON 
SÜREÇLERİ NASIL HAYATA GEÇİRİLECEK?

4 BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ NASIL  
BİR EKONOMİ YARATIYOR? 

4 YEŞİL MUTABAKAT HANGİ DÖNÜŞÜMLERİ  
ZORUNLU KILIYOR?

4 COVID 19 PANDEMİSİ SONRASI GELECEĞİN LOJİSTİK TA-
SARIMLARINDA NELER ÖN PLANA ÇIKIYOR?

4 E-TİCARETİN YÜKSELİŞİ EKONOMİ ve LOJİSTİKTE HANGİ 
DÖNÜŞÜMLERİ ZORUNLU KILIYOR?

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

15 – 16 HAZİRAN 2022
İSTANBUL

6. YILIN LOJİSTİKTE 
BAŞARI ÖDÜLLERİ 

TÖRENİ ve GALA YEMEĞİ
16 Haziran 2022

www.ekonomivelojistikzirvesi.com

SEKTÖRLER ve  
LOJİSTİK OTURUMLARI 

n E-TİCARET LOJİSTİĞİ 
n TEHLİKELİ ve KİMYEVİ MADDE-

LER LOJİSTİĞİ
n PROJE & AĞIR YÜK ve  

ENERJİ LOJİSTİĞİ
n TEKSTİL ve HAZIR  

GİYİM LOJİSTİĞİ
n OTOMOTİV ve YAN  

SANAYİ LOJİSTİĞİ
n GIDA LOJİSTİĞİ
n SAĞLIK ve FARMA LOJİSTİĞİ
n SAVUNMA LOJİSTİĞİ

n  KARAYOLU
n  DENİZYOLU
n  DEMİRYOLU
n  HAVAYOLU
n  İNTERMODAL
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B2B ve B2C yurt dışı e ticaret taşımaları gerçekleştiren SB  
E press, İsrail, Dubai üzerinden Arap örfezi’ne ve Almanya 

üzerinden tüm Avrupa ülkelerine ulaşıyor. SB  E press ile hızlı 
bir büyüme yakaladıklarını belirten Sabay Lojistik önetim 
urulu Başkanı Bülent Aymen, bu yıl Suudi Arabistan servisini 

yeniden devreye alacaklarını, İngiltere ve uzey Amerika’ya 
direkt servis başlatacaklarını söyledi. 

E
-ticaret alanında yatırımlarını 
hızlandıran Sabay Lojistik, 2017 
yılında yurt dışı e press taşıması 
hizmeti sunmak üzere kurulan 

SBY E press markasıyla girdiği pazarda 
büyümesini sürdürüyor. 1  trilyon do-
larlık hacme ulaşan dünya ticareti içinde 
e-ticaretin payının yüzde 22’lere ulaştığını 
ve bunun her yıl hızlı bir şekilde artmaya 
devam ettiğini belirten Sabay Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aymen, 
“Artık ticaret yapma şekli farklı yerlere 
evriliyor. Ülkemizde de özellikle pandemi 
sonrası online alışverişin toplam ticaret 
içindeki payı yüzde 7’lere yükseldi. Artık 
klasik iş yapma şekilleri yerine hızla yeni-
lenme gerektiğini önemli ölçüde hissetme-
ye başladık.  Biz de Sabay olarak SBY E p-
ress ile lojistiğin farklı kulvarında ilerleme 
amacındayız. Konusunda çok tecrübeli 
yönetim kadromuz ve operasyon ekibimiz 
ile sıfır hatalara yakın hizmet vermek için 
yoğun çaba gösteriyoruz” dedi. 

‘ EN  BÜ Y Ü K Y A T I RI M I   
I T ’ Y E Y A P T I K’  

Sabay Lojistik çatısı altında 2017 yılın-
da SBY E press markasıyla e-ticaret yurt 
dışı taşımaları için yapılanma başlattıkla-
rını aktaran Bülent Aymen, 201  yılında 
ETGB lisansını ve BTK izinlerini alarak, bir 
yıl içinde de tüm IT altyapı çalışmalarını 
tamamladıklarını söyledi. E-ticaret sek-
törünün tamamıyla dijitalleşme üzerine 
kurulu bir iş kolu olduğunu vurgulayan 

Aymen, bununla ilgili yapılan her türlü işte 
IT altyapısı yoksa bu operasyonları yöne-
tebilmenin mümkün olmadığını ifade etti. 
SBY E press’i oluştururken öncelikle yatı-
rım yaptıkları alanın IT altyapısı olduğunu 
belirten Aymen, “Bu hem en fazla zamanı-
mızı aldı hem de en maliyetli yatırım kale-
mimiz oldu. Hala da yenileme ve geliştirme 
çalışmaları devam ediyor” dedi.

KOBİ’LERİ YURT DIŞINA 
TAŞIYOR 

IT yatırımları sonrasında servis hizmet-
lerini tek tek devreye almaya başladıklarını 
ifade eden Bülent Aymen, şunları aktardı  
“Bu çalışmaların ve yatırımların karşılığını 
almaya başladık. Bugün İsrail, Dubai üze-
rinden Arap Körfezi ve Almanya üzerinden 
Avrupa’ya yapılan e-ticaret gönderilerini 
organize ediyoruz. İsrail, Arap Körfezi ve 
Almanya’da e press dağıtımı alanında 
en büyük şirketlerle çalışıyoruz. İş ortak-
larımız Türk ihracatçısının bu bölgelere 
açılmasına çok önemli destek sunuyor. SBY 
E press olarak hizmet verdiğimiz destinas-
yonlarda ağırlıklı olarak tekstil ve kozmetik 
ürünleri taşıyoruz. Servisi başlatmadan 
önce karşı taraftaki partnerimizle, bölgeye 
ve sektöre yönelik çözümleri belirleyip ona 
göre hizmet üretiyoruz. üşterilerimiz şu 
anda daha çok K Bİ niteliğindeki gelişme-
ye açık e-ticaret firmalarından oluşuyor.” 

YENİ SERVİSLER YOLDA 
Sabay Lojistik olarak 201  yılından önce 

her yıl ortalama yüzde 10-15 bandında ciro 
artışı ile büyümelerini sürdürdüklerini be-
lirten Bülent Aymen, pandeminin başlama-
sıyla birlikte yükleme sirkülasyonlarında 
çok büyük artışlar yakaladıklarını söyledi. 
“SBY E press’in devreye girmesi ile ciro-

larımız önemli ölçüde artış gösterdi” diyen 
Aymen, yatırım programlarına ilişkin ise 
şu bilgileri verdi  “ uandaki yatırımlarımız 
tamamıyla SBY E pres altyapısına ve ayrıca 
İstanbul’da Kartal’da bulunan e press topla-
ma merkezi depomuzla alakalı. Yurt dışında 
anlaşma yaptığımız partnerlerimizin depo-
lama ve dağıtım merkezlerini kullanmakta-
yız. 2022 yılında da depo ve yurt dışı dağıtı-
mıyla ilgili yatırımlarımız devam edecek. Bu 
yıl Suudi Arabistan’ın açılması ile beraber 
daha önce olan servisimizi yeniden açmak, 
İngiltere ve Kuzey Amerika’ya direkt servis 
başlatmak üzerine çalışmalar yapıyoruz.” 

‘LOJİSTİĞİ OUTSOURCE 
ETMEK KAZANDIRIR’ 

E-ticaret lojistiğinde özellikle gümrükler-
de çeşitli problemlerle karşılaştıklarını ifade 
eden Aymen, bu sorunların da sektörün 
büyümesi ve sektör oyuncularının artmasıy-
la aşılabileceğini söyledi.

E-ticaret faaliyeti gösteren şirketlerin 
lojistik alandaki yatırımlarını da değer-
lendiren Aymen, “Bana 25-30 sene önceyi 
hatırlatıyor. 0’lı yıllarda büyük holdingler 
ve sanayiciler kendi taşımacılık firmalarını 
açıp, onlarca TIR ve hatta gemi yatırımları 
yapmışlardı. Daha sonra çok büyük zarar-
larla bu iş kolundan çıkış işi bilen firmalara 
bıraktılar. Genel olarak iç dağıtım için bazı 
büyük e-ticaret firmaları kendi lojistik fir-
malarını açtığını duyuyoruz. Bu tamamıyla 
şirketlerin yatırım ve çalışma prensipleriyle 
alakalı bir konu ve kimsenin bunu eleştir-
meye hakkı yok. akat lojistik ihtiyaçlarının 
sektörde faaliyet gösteren firmalar outsource 
edilmesi hem firmaların maliyeti hem de 
aldıkları riskleri minimize etmek açısından 
daha rasyonel bir çözümdür diye düşünü-
yorum” dedi.  

İNGİLTERE ve 
KUZEY AMERİKA

’in yeni durakları 
İNGİLTERE
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Bülent Aymen



SİZ DE LOGISTICSinTURKEY.COM 
AİLESİNE KATILMAK 

İSTER MİSİNİZ?

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 

OLARAK YER ALACAK.

ARAMA MOTORUNDA 
NASIL YER 

ALACAKSINIZ?

LOGISTICSinTURKEY.COM 

4 FİRMA HAKKINDA
4 HİZMET ALANLARI

4 ŞUBELER
4 ULUSLAR ARASI 

ÜYELİKLER
4 İLETİŞİM BİLGİLERİ 
4 ONLINE RANDEVU

4 PROJECT CARGOES
4 HEAVY 

TRANSPORTATION
4 DANGEROUS GOOD 

CARGOES
4 COLD CHAIN 

TRANSPORTATION
4 E-TRADE LOGISTICS

4 TEXTILE
4 AUTOMOTIVE

4 FOOD
4 PHARMA

4 CHEMISTRY
4 ENERGY 

4 FURNITURE

4 ROAD
4 SEA
4 AIR

4 RAIL
4 FORWARDING
4 INTERMODAL

n PORTALDA YER ALAN 
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HOROZ LOJISTIK ’’,IN 

TEKNOLOJIK 

HIZMETLERI ILE

DIJITAL YUKUNUZU DE 

HAFIFLETIYORUZ

H
oroz Lojistik,  depolama ve 
dağıtım alanında yeni nesil 
hizmetler sunduğu e-ticaret 
lojistiğine yönelik yatırımlarını 

hız kesmeden sürdürüyor. Horoz Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, 0 
yıllık geçmişlerinin birikimiyle çalıştıkları 
her alanda, en başarılı ve uzmanlaşmış 
çözümleri kullanmak ve hayata geçirmek 
vizyonunu e-ticaret ve mikro dağıtım 
özelinde de sürdürdüklerini söyledi. 

GELENEKSEL KARGOCULUĞUN 
ÖTESİNE GEÇTİ

Taner Horoz, e-ticaretin Türkiye’de 
yaygınlaşmaya başladığı yıllarda olu-
şan hizmet ihtiyacını ilk fark eden ve 
bu alana uzun zamandır yatırım yapan 
bir firma olduklarını söyledi. Özellikle 
geleneksel kargo firmalarının negatif 
ayrımcılık yaptığı beyaz eşya, mobilya, 
elektronik, gibi büyük hacimli ürünlerin 
uzun süredir sevkiyatını yönettiklerini 
ve evlerin kapısına kadar teslim ettikle-
rini aktaran Horoz, “Ticaret içinde yer 
alan her türlü sektöre hizmet veriyoruz. 

E-ticaret servis sağlayıcı firmalara, pa-
zar yerinden ürün toplama, depolama, 
ara taşıma, adrese ve kata teslimat hiz-
metleri sunuyoruz. Son birkaç yıldır, 
nihai tüketicilerin satın almış olduğu 
mobilyaları ev adreslerine götürmek, 
kurulumlarını sağlamak gibi hizmet-
lerimiz zaten başarıyla sürüyor. Hatta 
satış sonrası hizmet (SSH) ekiplerimiz 
müşteri adreslerinde ve veya atölye-
lerimizde ürünlerin onarım işlemlerini 
de gerçekleştirmekteler. ikro dağıtım 
noktasında, siparişlerin depodan top-
lanması, paketlenmesi ve müşteriye 
teslim edilmesi aşamalarını kayıt 
altına alarak sürekli takip etmekteyiz.  
Bu da herhangi bir karışıklığa mahal 
vermeden sürecin her anına kolayca 
müdahale edebilmemize olanak sağla-
maktadır” dedi. 

SİPARİŞ HAZIRLAMADA 
KAPASİTEYİ 3-  KAT ARTIRDI 

E-ticaretteki büyümenin müşteri 
beklentilerini de arttırdığını belirten 
Taner Horoz, performansı yüksek, 

verimli, hızlı ve doğru hizmet şeklinin 
sektörde belirleyici bir kıstas haline 
geldiğini vurguladı. Artan e-ticaret 
sevkiyatlarındaki yükselişleri karşı-
layacak, neredeyse tam otomasyonla 
yönetilen depo yönetim yazılımı ile 
entegre çalışan SCADA destekli yeni 
nesil bir depoyu isan 2021 itibariyle 
Tuzla’da devreye aldıklarını ifade 
eden Horoz, sözlerini şöyle sürdürdü  
“Tesisimizde, depoya ürün girişinden 
çıkışına dek tüm süreçlerde konveyör 
sistemi ile çalışmaktayız. Böylelikle 
sektörün en çok ihtiyaç duyduğu 
zaman yönetimini, hızlı ve kontrol 
edilebilir bir noktaya taşıdık. Tekli
çoklu sipariş olarak düşünüldüğünde, 
günde 50 bin siparişi kolaylıkla yönete-
bilecek teknolojik tasarım ve yerleşim 
kno -ho ’ı yüzde 100 Horoz Lojistik’e 
ait bir yapı kuruldu. Bu yapı içinde 
öne çıkan en önemli kısım, depoda 
verimliliği artıran, sipariş hazırlamada 
kapasiteyi 3-4 kat artıran ve tamamen 
Horoz’un AR-GE’si içinde geliştirilen 
batch toplama ve pre-sorting kurgusu 

Horoz Lojistik, dağıtımdan 
ihracata, otomasyonlu 
depoculuktan dijital kontrat 
yönetimine kadar e ticaretin 
tüm alanlarına yatırım yapıyor. 
E ticaret firmalarına, lojistiğin 
ötesine geçip teknoloji 
yoğun platform hizmetleri 
sağlayacaklarını belirten 
Horoz Lojistik önetim urulu 
Başkanı Taner Horoz, 2022 
yılında gerçekleştirecekleri 
yeni yatırımlarla e ticaret 
hizmetlerinin payını toplam yurt 
içi ticaret hacimleri içinde yüzde 
2 ’e çıkaracaklarını söyledi. 

e-ticaret 
hizmetlerinin payını 

YÜZDE 25’E ÇIKARACAK
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Taner Horoz
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oldu. Bu kurguyu destekler nitelikte 
otomatik paketleme makineleri, kargo 
konveyör hatları, boş kasa hatları, 
otomatik asansörler, yeni paketleme 
ekranları, otomatik barkodlama ve 
barkod okuma sistemleri de yapıya 
eklenerek sektördeki büyük ölçekli 
e-ticaret firmalarının ihtiyaçlarına 
tek elden cevap verecek bir kapasite 
yaratıldı. Böylelikle herhangi bir 
siparişin veya depoya teslim edilen 
stoğun anlık geri bildirimini verebile-
cek ve nihai süreci daha hızlı ve en az 
hata payı ile tamamlayacak noktaya 
geldik. u an tesisimizde tekstil, ayak-
kabı, elektronik ve gıda alanında sek-
törünün önde gelen firmalarını misafir 
etmekteyiz. Doğal olarak birbirinden 
ayrı ve talep gören markaların da biz-
den farklı istekleri olabiliyor. Örneğin 
tesiste tekli ürün siparişinde kapasite 
günde 250 bin siparişi yönetmeye, 
paketlemeye izin veriyor. Bu sayede 
e-ticaret sektörünün dönemsel olarak 
siparişlerinin arttığı özellikle anneler 
günü, sevgililer günü, kara cuma, yıl-
başı, okula dönüş gibi özel günlerdeki 
ölçek artışı artık korkulacak bir durum 
olmaktan çıkmış, yatırımı yapılan bu 
konveyör destekli otomasyon sistemi 
ile sipariş ayrıştırma ve paketleme 
otomatize edilerek müşterilerin re-
kabetinde önemli bir avantaj noktası 
haline getirilmiştir. Diğer yandan sis-
temsel çözümler için alanında uzman 
IT ekibimiz ve gerekli yönlendirmeleri 
yapabilecek tesis yönetim takımımız 
var. Bunun yanında personellerimizin 
yoğun ve dikkat gerektiren işlerini, 
verimli bir şekilde yerine getirmeleri 
için  eğitimler ve değerlendirme top-
lantıları organize ediyoruz. Bu alandaki 
yatırımlarımıza devam edeceğiz.” 

E-TİCARET PLAT ORMUNU 
HAYATA GEÇİRİYOR 

Taner Horoz, çalışma yürüttükleri 
bir diğer önemli alanın da uçtan uca 
e-ticaretin tüm süreçlerine cevap vere-
cek, e-ticaret platformu yatırımı oldu-
ğunu söyledi. “E-ticaretin tüm paydaş-
larını bağlan ve çalış’ mantığında bir 
araya getirmeyi ve tek entegrasyon ile 
tüm paydaşlarla direkt çalışılabilir hale 
gelinmesini hayal ettik” diyen Horoz, 
şunları belirtti  “Platform, firmalara 
ve K Bİ’lere maliyet, satış hacmi ve 
bağımsız olabilme avantajları getire-
cek. E-ticaretteki büyüme ile sadece 
platformlara değil aynı zamanda pazar 
yerlerindeki binlerce K Bİ’ye hizmet 
verdiğimiz için süreçleri daha doğru 
yönetebilmek adına lojistik sektöründe 
ilk uçtan uca dijital kontrat yöneti-
mini Horoz Cüzdan ile 201  yılında 
hayata geçirdik. Sistem hiçbir ayrım 
gözetmeden, hizmet almak isteyenleri 
e-ticarette hacimli ürün satacak yetkin-
liğe kavuşturan bir mekanizma ile çalı-

şıyor. İçeriğinde online talep, e-kontrat, 
dijital kimlik doğrulama, kredi kartı 
ile taksitli ödeme gibi hızlı ve pratik 
çözümler barındıran Horoz Cüzdan ile 
gelecekte dijital paralar ile de ödeme 
almayı planlıyoruz.”  

E-İHRACATA YATIRIMLAR 
SÜ RECEK 

E-ticaretin toplam ticaret hacmi 
içindeki oranının 2021 yılında yüzde 
17,6’ya kadar yükseldiğine dikkat çeken 
Taner Horoz, bu büyümenin devam 
edeceğini ön gördüklerini söyledi. Ho-
roz, “Bu nedenle Horoz Lojistik olarak 
2022 yılında bu alanlara yatırım yapma-
ya devam edeceğiz. E-ticaret sektörün-
de faaliyet gösteren firma sayılarının 
artışı devam etmektedir. Bu alandaki 
firmalara lojistiğin ötesine geçip özel-
likle e-ticaret alanında teknoloji yoğun 
platform hizmetleri sağlayacağız. Lojis-
tik firması tanımından daha çok, tek-
noloji firması olma yönünde çalışmalar 
yapacağız. Teknolojik gelişmeleri hem 
kendi süreçlerimizin her aşamasına 
entegre edeceğiz hem de lojistik sektö-
rünün hizmetine sunacağız. Tüm bu 
yatırımla birlikte toplam yurt içi ticaret 
hacmimiz içinde e-ticaret hizmetlerinin 
2022 yılında yüzde 25’lere ulaşmasını 
bekliyoruz. Aynı zamanda 2021 yılında 
sunduğumuz e-ihracat ürünümüze 
olan yatırımlarımızı da geliştireceğiz. 
Gerek yurt dışı pazarlara ulaşmakta 
zorlanan firmaların buradaki mevcu-
diyetini sağlayacak entegrasyon plat-
formu gerekse yine hacim ve ağırlıktan 
bağımsız tüm satışlara ait, direkt depo 
ve fabrikalardan yapılacak sevkiyatların 
anlık takip edilebilir sistemlerle gerçek-
leştirilmesi en kritik gelişme alanları-
mızdan olacak” dedi.  

“Lojistik 
sektöründe ilk 

uçtan uca dijital kontrat 
yönetimini Horoz Cüzdan ile 2019 
yılında hayata geçirdik. İçeriğinde 
online talep, e kontrat, dijital kimlik 

doğrulama, kredi kartı ile taksitli ödeme 
gibi hızlı ve pratik çözümler barındıran 

Horoz Cüzdan ile gelecekte dijital 
paralar ile de ödeme almayı 

planlıyoruz.”  
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K
argo, kurye ve lojistik 

t  a ı   -
 a  t  

 a ı   at ı 
 

üşteri ve tedarikçi arasında 
önemli bir köprü vazifesi gören kargo, 
kurye ve lojistik sektörünün payı, hem 
dünyada hem de Türkiye’de her geçen 
yıl artmaya devam ediyor. Sektör her 
yıl düzenli olarak büyüme gösteriyor 
ve buna bağlı olarak da istihdamı ar-
tırmayı sürdürüyor. Bugün itibariyle 
Türkiye’nin en büyük kargo, kurye 
ve lojistik şirketlerinin üye olduğu 
KARİD’in toplam istihdamı 200 bini 
aşmış durumda. Her gün 15 milyon-
dan fazla adrese teslimat yapan KARİD 
üyelerinin bünyesinde 50 binden fazla 
araç bulunuyor ve bu araçlar  milyon 
kilometreden fazla yol kat ediyor.  

‘E-TİCARETTEKİ BÜYÜMEYİ 
MÜMKÜN KILAN UNSUR 
SEKTÖRÜMÜZ OLDU’
Pandemi süreci ve e-ticaretteki 

 a    t  
t  a ı  t
Kargo, kurye ve lojistik sektörünü 

sadece e-ticaret gönderilerinin 
teslimatını gerçekleştiren bir sektör 
olarak değerlendirmemek gerekir. 
Sektör yıllardır süre gelen bir 
düzenli bir büyüme ile kapasitesini 
ve istihdamını artıyor. Buna bağlı 
olarak da sizin de söylediğiniz gibi 
son yıllarda giderek insanların 
vazgeçilmezi haline gelen e-ticaret 
platformlarının büyüyebilmesi için 
gerekli olan alt yapıyı oluşturuyor. 

E-ticaret sağladığı konfor 
ve alışveriş kolaylığı ile giderek 
kullanım oranını artırdı. Pandemi 
süreci ise bu dönüşümü insanların 
evlerinde kaldığı dönemde 
yaşadıkları zorunluluktan da 
kaynaklı olarak daha da hızlandırdı. 
Ancak burada unutulmaması ve göz 
ardı edilmemesi gereken bir husus 
var. E-ticarette yaşanan bu büyümeyi 
mümkün kılan unsur kargo, kurye 
ve lojistik sektörünün yeterliliğidir. 

E-ticaret sektörü pandemi 
sürecinde özellikle Türkiye’de 
rekor oranda büyüme yakaladı. 
Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı son 
verilerde 2021 yılının ilk 6 ayında 
e-ticaret hacmi yüzde 75,6’lık 
bir artış gösterirken sektörün 
genel ticaretteki oranı ise yüzde 
17,6 olarak gerçekleşti. Ancak 
bugünlerde e-ticaretteki büyüme 
hızının pandemi dönemine göre 
yavaşladığını da kabul etmek gerekir.

t  t   ta  
a a ı a a ı     
B  a a a a ı a  atı ı a  

t  
Sektörün 5 yılda gerçekleştirmeyi 

planladığı dijital dönüşüm projeleri, 
pandemi etkisiyle 1 yıllık bir süreçte 
hızla gerçekleşti. E-ticaret alanındaki 
gelişmeler temassız alışveriş ve 
teslimat süreçleri hızla gelişirken 
sektör de buna ayak uydurarak 
gelişimine ara vermeden devam 
ettirdi.

Kargo, kurye ve lojistik sektörü 
hizmet kalitesini her zaman en 
yüksek seviyede tutmak amacıyla bu 
alandaki yatırımlarını ve çalışmalarını 
dünyadaki yeni gelişmeleri yakından 
izleyerek sürdürüyor. Son yıllarda 
daha çevreci adımlar atmak adına 
da sektör temsilcileri dijitalleşmeye 
yönelik olarak yeni projeler 
geliştirmeyi amaçlıyor.

Dijitalleşme tabi ki her 
sektörde olduğu gibi bizim 
de işlerimizi kolaylaştırıyor. 
Ayrıca müşterilerimizin de anlık 
bilgilendirilmesine olanak sağlıyor. 
Yatırımlar yeterli mi  Derseniz evet 
çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. 
Sadece pandemi döneminde 10 
milyar liranın üzerinde yatırım 
yapıldı. Ancak hiçbir zaman hiçbir 
sektörde teknoloji yatırımları için 
yeterli diyemeyiz. Sürekli gelişen ve 
değişen bir olgudan bahsediyoruz. 
Dolayısıyla biz de çağı yakalamak 
amacıyla yatırımlarımıza devam 
ediyoruz.

Kargo sektörü bir yılda
10 milyar TL yatırım yaptı
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argo sektörünün  yıl için 
planladığı dijital dönüşüm 
projelerini, pandeminin 
etkisiyle 1 yıllık bir süreçte 
gerçekleştirdiğini ve 10 milyar 
TL’yi aşan yatırımla süreci 
başarılı bir şekilde yürüttüğünü 
belirten ARİD önetim urulu 
Başkanı Fatih nyol, 2022’de 
de yatırımların devam ettirilerek, 
ticari faaliyetlerin destekçisi 
olmayı sürdüreceklerini söyledi. 

Fatih Önyol
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“ ars’ta konuşlu bir 
peynircinin, Edirne’de satış 
yapabilmesini, Erzurum’da 
faaliyet gösteren bir 
tespihçinin Almanya’ya 
ürün satmasını sağlıyoruz. 
Esnafımızın pazarını 
genişletirken, büyük ticari 
işletmelerin ise mağaza 
ürünlerini taşıyoruz.  
Hem son müşteri tarafında 
hem de mağazalar  
arası faaliyetlerde  
varız. Sektörümüzün 
büyüyor olması,  
ticaretin de büyümesi 
anlamına gelecektir ve  
çok önemlidir.” 

‘YATIRIMLAR 
DEVAM EDECEK’ 

t   ı ı ı a ı  a attı  
  a ı  a ı   

  
Pandemi, uluslararası ve ulusal 

ticaretin sürdürülebilmesi adına 
kargo, kurye ve lojistik sektörünün 

hayati önemini bir kez daha 
gösterdi. Ülkelerin kendi içlerinde 
ve uluslararası ticarette  gıda, ilaç, 
aşı, dezenfektan, maske ve bunun 
gibi birçok malzemenin taşınması ve 
insanlara ulaştırılmasında sektörün 
sunduğu imk nlar büyük kolaylık 
sağladı. 

Sektörün bu güne kadar göstermiş 
olduğu sürekli büyüme bunun en 
önemli sebeplerinden biriydi. Son bir 
yıla baktığımızda da sektör kendi üze-

rine düşeni yaparak oluşan ih-
tiyaç karışında yaptığı 

10 milyar lirayı 

aşan yatırımla süreci başarılı bir şekilde 
yürüttü. Elbette 2022 yılında da aynı 
doğrultuda aynı anlayış ile yatırımlara 
devam ederek ticari faaliyetlerin destek-
çisi, yol arkadaşı olmayı sürdüreceğiz. 

t  a a ı ı a   
  

Kargo sektörü, günümüzde ticari 
hayatın en önemli köprüsü haline 
gelmiş durumda. Kars’ta konuşlu bir 
peynircinin, Edirne’de satış yapabilme-
sini, Erzurum’da faaliyet gösteren bir 
tespihçinin Almanya’ya ürün satmasını 
sağlıyoruz. Esnafımızın pazarını geniş-
letirken, büyük ticari işletmelerin ise 
mağaza ürünlerini taşıyoruz. Özetle 
kargo sektörü olarak, hem son müşteri 
tarafında, hem de B2B adını verdiğimiz 
mağazalar arası faaliyetlerde varız.

Bu perspektifle baktığınızda sektö-
rümüzün büyüyor olması, ticaretin de 
büyümesi anlamına gelecektir ve çok 
önemlidir.

Bu bakımdan kargo sektörünün 
büyüme hızına katkı sağlamak tüm 
ticari hayatı etkileyecektir. Konu ile 
ilgili birçok düzenleme önerimiz var. 
Bu önerileri devletin ilgili bakanlıkları 
ve birimleri ile düzenli olarak görüşü-
yoruz. Kurumlarımızın da bizi dinliyor 
olmalarından, gerektiğinde sektörü-
müzden fikir alıyor olmalarından da 
mutluyuz.
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1 2 tarihinde kurulan Batı akli-

yat, 30 yıldır freight for arder olarak 
hizmet veren Türkiye’nin ilk lojistik 
firmalarından birisidir. Denizyolu, ha-
vayolu, proje lojistiği ve likit taşımacılık 
hizmetlerimize ilave olarak art 2021 
tarihinde ETGB belgemizi aldık.

ETGB belgesini temin ettikten sonra 
Batı bünyesinde “ekspres kurye” servi-
sini açmak için çalışma başlattık. Kurye 

faaliyetlerini yöneteceğimiz bir ope-
rasyon depolama merkezi, mevcut-

ta kendi yazılımımıza ilave olarak 
yeni bir kurye yazılımı ve kurye 

taşımalarımız için gerekli araç 
filosu yatırımlarını yaptık. 

Sonra konusunda uzman 
olan kurye ekibi oluştura-

rak hızlı kargo hizmetimi-
zi faaliyete geçirdik.

ORTADOĞU BÖLGESİNE  
2-3 GÜNDE TESLİMAT 

t  a   
  a a a a  

  t  
 t  a a ta a  
Ticari olarak değerlendirilen kargo-

larda artık ETGB formatının daha fazla 
esneklik kazanmasıyla beraber mikro 
ihracat statüsünde sevk edilmesine 
olanak sağlamıştır. Hızlı Kargo Taşı-
macılığı kapsamında havayollarının 
uçtuğu her destinasyona ETGB hizme-
ti vermekteyiz.

Ayrıca bünyemizde kurmuş ol-
duğumuz IPPY markası ile yurtdı-
şındaki geniş acenta ağımızla birlikte 
kapıdan kapıya ekspres kurye servisi 
vermekteyiz. u an için altyapı çalış-
malarını tamamlamış olduğumuz rta 
Doğu bölgesi için kapıdan kapıya 2-3 
iş günü içerisinde teslimatlar sağla-
maktayız.

e-ihracat hizmetlerini 
ile markalaştırdı

n n
n n
n nDOSYA
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Batı’nın, yeni yatırım adresi e ticaret lojistiği oldu. 
Havayoluyla mikro ihracat yapan şirket, 

 markasıyla ekspres kurye hizmeti 
sunmaya başladı. Havayollarının uçtuğu 
her destinasyona ETGB hizmeti 
sunduklarını,  ile rta 
Doğu bölgesine kapıdan kapıya 
teslimat yaptıklarını belirten 
Batı akliyat Genel 

üdür ardımcısı Ebru 
etinoğlu Demirel, 

bu yıl kurye 
operasyon merkezi 
sayısını artırmayı, 
araç filosunu 
genişletmeyi 
ve yeni 
destinasyonlarla 
hizmet ağını 
genişletmeyi 
hedeflediklerini 
söyledi. 

E r  etinoğl  Demirel
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“ İ  olarak birincil 
hedef pazarımız e ticaret 
müşterileridir. B2B 
çalışan firmalara da 
hizmet vermekteyiz. 

üşterilerimize geliştirmiş 
olduğumuz teknolojik 
altyapımız sayesinde 
entegrasyon yaparak, 
süreçleri kolaylıkla  
takip edebilecekleri bir 
imk n sunuyoruz.”

İPPY olarak birincil hedef paza-
rımız e-ticaret müşterileridir. Bunun 
haricinde B2B çalışan firmalara da 
hizmet vermekteyiz.

üşterilerimize geliştirmiş oldu-
ğumuz teknolojik altyapımız saye-
sinde entegrasyon yaparak, süreçleri 
kolaylıkla takip edebilecekleri bir 
imk n sunuyoruz. E-Ticaret firmaları 
için rta Doğu bölgesinde tahsilatlı 
gönderi yapma imk nı ve fulfillment 
hizmeti vermekteyiz.

 ı ı a  t  a ı a a  
a tı ı  

2021 yılı bizim için operasyon 
altyapı çalışmalarımızı yönettiğimiz, 
ayrıca pazar analizi, hedef bölge ve 
bölgede faaliyetlerimizi destekleyecek 
partnerlik süreçlerimizin yönetildiği 
bir yıl oldu. Batı olarak önceliğimiz 
müşterilerimize sorunsuz bir ope-
rasyon süreci yaşatmak olduğu için 
taşıma faaliyetlerinden önce yoğunlu-
ğumuzu altyapı çalışmaları üzerinde 
oluşturduk. 2022 yılı itibari ile taşıma 
faaliyetlerimiz başladı. 

YENİ DESTİNASYONLARLA 
HİZMET AĞINI 
GENİŞLETECEK 

 ı ı    
a  atı ı  a a ı ı   

2022 yılı içerisinde Türkiye gene-
linde kurye operasyon merkezlerimi-
zin sayılarını arttırmayı ve filomuzu 
genişletmeyi hedefliyoruz. Ayrıca 
müşterilerimize farklı destinasyonlar-
da da hizmet verebilmek adına ağımı-
zı genişletmeyi hedefliyoruz.

t a t   a at 
a a ı a  a ı  

 B  a a a 
   
 

Dünya genelinde insanların, 
alışveriş alışkanlıklarının değişmeye 
başlamasıyla, firmalar daha çok yurt 
dışı pazarında yer alma imk nı bul-
muştur. Ayrıca coğrafi öneme sahip 
olan ülkemizde, yurt dışı kargo transit 
sürelerinin düşük olması Türk firma-
ları için avantaj sağlamıştır. 2020 yılın-
da, Türkiye’de hızlı kargo taşımacılığı 
alanında yapılan regülasyonlardan 
sonra ETGB ve kurye hizmetleri önem 
kazanmıştır. ikro ihracat için olan 
ağırlık ve değer sınırlamasının artma-
sıyla firmalar ürünlerini daha basit 
şekilde gönderme imk nı bulmuştur.

Geçmiş dönemlerde, e-ticaret satış 
platformlarının oluşturulması çok 
zahmetli bir süreç alır iken, şu anda 

dünya genelinde özellikle yazılım 
alanındaki gelişmelerle birlikte K -
Bİ’lerin yurt dışına kolay satış imk nı 
oluşmuş ve bu da Türkiye’de yer alan 
firmaların dünyaya ulaşmasına imk n 
sağlamıştır. 

İlerleyen yıllarda daha fazla küçük, 
orta ölçekli işletmelerin bu platformda 
yer alacağı düşüncesindeyiz. Bu da, 
ekstra bir lojistik operasyon ihtiyacı 
doğurmaktadır. Hali hazırda bulunan 
operatör taşıyıcı firmaların bu ihtiyacı 
karşılamakta yeterli olmayacağını, bu 
nedenle yatırımlarımızı bu doğrultuda 
yapıp, bizim gibi yerli sermaye opera-
tör firmaların da bu alanda pazar payı-
nı arttıracağını düşünmekteyiz.

ikro ihracat alanında ise klasik 
gümrükleme süreçlerinde yaşanan ge-
cikmelerin önüne geçildiğini ve Türki-
ye gümrüklerinin ilerleyen süreçlerde 
elektronik beyanname sistemlerine 
tamamen uygun hale getirilmesiyle 
çok büyük bir fırsat oluşturacağını 
düşünmekteyiz.

‘GÜMRÜK MEVZUATINDA 
GÜNCELLEMELERE 
İHTİYAÇ VAR’ 

t a t t    a ıtı  
a a ı a a a a  a   

  a ta ı  
ı ı ı

Türkiye çıkışlı gönderilerde, 
gümrük sistemlerinin bazı konularda 
henüz dijitalleşememesinden kaynaklı 
gecikmeler oluşabilmektedir. İthal 

gönderiler veya yurt dışında alıcı tara-
fından iade edilen gönderilerin ithala-
tında, mevzuatın biraz daha günümüz 
şartlarına uygun olmasının faydalı 
olacağı düşüncesindeyiz. 

Yurt dışına satış faaliyetlerini sür-
düren e-ticaret platformlarının, çalıştığı 
bölge konusunda yeterince bilgi edin-
meden (gümrük mevzuatları, müşteri 
davranışları vb.) ticaretlerini sürdürme-
ye çalışmaları, başarısız sonuçlar do-
ğurabilmektedir. Bu anlamda bizimle 
çalışmaya başlayacak müşterilerimize, 
servis verdiğimiz bölgeler için çalışma 
öncesinde detaylı bilgilendirme ve 
yönlendirmelerde bulunmaktayız.
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P
andemi e-ticaret sektörünü 

a ı  t  a a 
  a ı   

a ı  
Dijitalleşme ve buna bağlı e-ticarete 

yönelim hem tüketici hem de şirketler 
bağlamında küresel çapta son yıllarda 
hızla artarken, 2020 yılını şekillendiren 
pandemi, tüketici alışkanlıkları ve bek-
lentilerinde radikal ve kalıcı değişimlere 
yol açtı. Pandemi sonrasında yaşanan 
kısıtlamalar nedeniyle, tüketicilerin çok 
önemli bir bölümü online alışverişe yö-
neldi. Yaşanan değişimin odağında yer 
alan e-ticaret sektörü, teknolojik gelişme-
ler ve dijital dönüşümün ivme kazanma-
sında da etkili oldu.

Aynı durum, kısıtlı mağaza satışları-
nın olması nedeniyle K Bİ ve işletmeler 
için de yaşandı ve bu dönemde e-ticaret 
baskın satış kanalı haline geldi. Geçtiği-
miz yıl art ayında Deloitte tarafından 
yapılan bağımsız araştırma sonuçlarına 
göre, pandemi döneminde her 10 işlet-
meden 7’si için fiziksel mağaza satışları 
azalırken, Hepsiburada olarak, platfor-
mumuz üzerinden satış yapan işletmele-
rin e-ticaret satışlarındaki artışı ortalama 

yışımızdan ödün vermeden müşterileri-
mizin beklentilerini en iyi şekilde karşı-
lamak için birçok ürün ve hizmet hayata 
geçirdik  yine bu beklentiler odağıyla 
var olanların da kapsam ve ağını geniş-
lettik. Örneğin, müşterilerimizin market 
ve günlük ihtiyaçlarını dakikalar içinde 
kapılarına ulaştırdığımız Hepsie press’in 
ürün çeşitliliği ve kapsamını genişlettik. 

Benzer şekilde lojistik sektörüne 
yenilikçi bir bakış açısı kazandıran, müş-
terilerimiz ve iş ortaklarımız nezdinde 
markamıza duyulan güvenin artmasını 
sağlayan Hepsijet kapsamında yaptığı-
mız yatırımları artırarak dağıtım ağımızı 
genişlettik ve hizmet kalitemizi bir adım 
daha öteye taşıdık. Türkiye’de bir ilk olan 
Randevulu Kolay İade ile müşterileri-
mize evlerinin konforunda iade hizmeti 
sunarak pratik ve güvenli bir alışveriş 
deneyimi yaşamalarını hedefledik. Yine 
bu dönemde değişen sektör ihtiyaçlarına 
çözüm bulmak amacıyla Hepsilojistik 
hizmetimizi devreye aldık. Bu hizme-
timiz ile iş ortaklarımıza stoklamadan 
adreslemeye, paketlemeden kargolama-
ya, faturalandırmadan ürün teslimatı ve 
iade işlemlerine kadar tüm operasyonel 

 inovatif projelerle

Türkiye’de e-ticaretin 
gelişmesine büyük katkı 
sunan Hepsiburada, 
depolama, dağıtım ve 
teslimatta geliştirdiği 
inovatif projelerle lojistik 
hizmetlerde de çıtayı 
yükseltiyor. Hepsie press 
ile anında market teslimatı, 
HepsiLojistik ile uçtan uca 
depo yönetimi, Hepsi et 
ile yeni nesil taşımacılık 
hizmeti sunan şirket, 
depolama operasyonlarını 
otomasyon ve inovasyona 
dayalı yürütüyor. 
Hepsiburada perasyon 
Grup Başkanı ehmethan 
allagöz, “ eni yatırımlar 

ve iş birlikleriyle, sektörün 
ilklerine imza atmaya 
devam edeceğiz” dedi. 

yüzde 40 oldu. 
Teknolojinin yıkıcı değil yapıcı gü-

cüne odaklanan bir marka olarak, bu 
dönemde de müşterilerimizin, iş ortak-
larımızın ve çalışanlarımızın sağlığını 
ve güvenliğini her şeyin önünde tutan 
bir felsefeyle, henüz Covid-1  vakaları 
ülkemizde görülmeden çok önce sağlık 
tedbirlerimizi planlayıp hayata geçirerek 
birçok konuda öncülük ettik. Aldığımız 
tedbirler kapsamında  tüm siparişle-
rin gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin 
ardından ulaşmasını sağladık. Henüz 
pandeminin başında, tüm Genel erkez 
çalışanlarımız uzaktan çalışma modeline 
geçerken, operasyon ekibimiz kapsamlı 
sağlık ve güvenlik uygulamalarıyla ça-
lışmalarını sürdürmeye başladı. Bu denli 
hızlı davranmak, süreci daha etkin yöne-
tebilmemiz adına büyük avantaj sağladı.

GİRİŞİMCİ KADINLARA 
TEKNOLOJİNİN GÜCÜNÜ 
SUNUYOR 
B   t a ı ı ı 

t  a ı a  t  a ı a  
attı ı  

Pandemi döneminde de kalite anla-

lojistikte alışkanlıkları 
değiştiriyor 
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süreçlerde destek olarak, zaman, iş yükü 
ve maliyetten tasarruf etmelerine katkı 
sunuyoruz.

Bunlara ek olarak, sorumlu marka 
anlayışımızla toplumsal gelişime, giri-
şimciliğe ve inovasyona katkıda bulun-
mak için yeni işbirlikleri ve projelerimizi 
hayata geçirmeye devam ettik. Girişimci 
Kadınlara Teknoloji Gücü Programımız 
kapsamında, pandemi döneminde de 
kadınların e-ticarette kendi işlerini kur-
malarına ve büyütmelerine imkan sağla-
yan desteklerimizi sürdürdük. Yönetim 
Kurulu Başkanımız Hanzade Doğan’ın 
vizyonuyla, kadınların ekonomiye katı-
lımlarını desteklemek için hayata geçir-
diğimiz ve girişimci kadınlara indirimli 
komisyon oranlarından faydalanma, 
reklam ve pazarlama desteği, eğitim ve 
indirimli kargo imkanı gibi destekler su-
nan Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü 
Programımız kapsamında, bugüne 
kadar 24 bin girişimci kadın ve  kadın 
kooperatifine destek olduk. Bu sayede iş 
ortaklarımız arasındaki kadınların oranı 
yüzde 6’dan yüzde 23’e yükseldi.

ROBOTLARLA TESLİMAT 
DÖNEMİNİ BAŞLATACAK 

a  a ı ı   
atı ı a ı ı  a ı a 

   
Hepsiburada olarak, böl-

genin en büyük operasyon 
ağına sahibiz. Gebze’de 100 
bin metrekare alana kurulu Akıl-
lı perasyon erkezimiz ile 
tüm süreçleri otomasyon 
ve inovasyona dayalı 
yürütüyoruz. Biz 
öncelikle bir teknoloji 
şirketiyiz. Teknolo-
jiyi son sınırlarına 
kadar kullanarak, 
müşterilerimizin 
ve iş ortaklarımızın 
ekosistemimizdeki 
her bileşenin bek-
lentisine yönelik 
deneyimlerini 
iyileştiren hizmet 
ve uygulamalar 
sunuyoruz. aali-
yetlerimizin ana 

damarını oluşturan lojistik merkezleri-
mizde, bize güç katan ve son teknoloji-
lerden faydalandığımız inovatif uygula-
malarımız var. Depolarımızda toplama 
ve taşıma işlerinde faydalandığımız 
robotlar mevcut. Yine envanter ve lojistik 

yönetimi için yapay zeka uygulamaları 
kullanıyoruz. Teslimat ve dağıtımda 

rotalama için yapay zeka uygula-
malarından yararlanıyoruz. Depo 
yönetimimizi akıllı sistemlerle 
gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de 
robotlarla otonom teslimat döne-
mini başlatmak üzere çalışmalara 

başladık. Ayrıca operasyon-
larımızı daha mükem-

mel hale getirmek 
için Anadolu’nun 
6 noktasına ka-
zandırdığımız 
yeni merkezlerle 
birlikte dağıtım 
ve depolama 
alanımız 120 
bin metrekareye 
yükseldi. 

Stratejik ya-
tırımlarımızdan 
Hepsi et lojistik 
iştirakimiz ile 
yeni nesil taşıma-

cılığı sektöre ve 
ülkemize kazan-

dırdık. Hepsi et ile randevulu teslimat  
aynı gün ve ertesi gün teslimat modelleri-
ni müşterilerimize sunuyor, ayrıca Kolay 
İade hizmeti gibi uygulamalarımızla 
müşterilerimizin iade etmek istedikleri 
ürünleri randevu sistemiyle kapılarından 
gidip alıyoruz. HepsiLojistik hizmeti-
mizle platformumuzdaki satıcılara uçtan 
uca depo yönetimi hizmeti veriyoruz. 
Bu aksiyonlarımızla bugün Türkiye’nin 
1 iline 24 saat içinde, yüzde 5’i aşan 

zamanında dağıtım performansıyla ürün 
teslimatı yapabiliyoruz.

a ıtı a a ı     
t  t  t a ı  

 
Lojistik, kargo ve ürün teslimatında 

birden fazla iş ortağımız ile çalışıyoruz. 
Tabii bu alanlarda kendi yatırımı ve 
çalışmalarımız da var. Hepsiburada’nın 
koşulsuz müşteri memnuniyetini sağla-
ma yolunda en önemli stratejik girişimle-
rinden biri olan teslimat hizmeti Hepsi et 
ile teslimat oranımızı pazaryerindeki 
siparişlerin yüzde 53’üne ulaştırdık. 
Türkiye’nin 1 ilinde 2 bin 500’e yakın 
araçla hizmetlerini genişleten Hepsi et’in 
büyük ölçekli ürünler için sağladığı tesli-
mat ve kapıdan iade servisi Hepsi et L, 
müşteri deneyiminde önemli bir fark ya-
rattı. Hepsi et L’in müşteri memnuniye-
ti skoru 2021 yılını yüzde ’nin üzerinde 

ROBOTLARLA TESLİMAT 
DÖNEMİNİ BAŞLATACAK 

a  a ı ı   
atı ı a ı ı  a ı a 

   
Hepsiburada olarak, böl-

genin en büyük operasyon 
ağına sahibiz. Gebze’de 100 
bin metrekare alana kurulu Akıl-
lı perasyon erkezimiz ile 
tüm süreçleri otomasyon 
ve inovasyona dayalı 
yürütüyoruz. Biz 
öncelikle bir teknoloji 
şirketiyiz. Teknolo-
jiyi son sınırlarına 
kadar kullanarak, 
müşterilerimizin 
ve iş ortaklarımızın 
ekosistemimizdeki 
her bileşenin bek-her bileşenin bek-her bileşenin bek
lentisine yönelik 
deneyimlerini 
iyileştiren hizmet 
ve uygulamalar 
sunuyoruz. aali-
yetlerimizin ana 

robotlar mevcut. Yine envanter ve lojistik 
yönetimi için yapay zeka uygulamaları 

kullanıyoruz. Teslimat ve dağıtımda 
rotalama için yapay zeka uygula

malarından yararlanıyoruz. Depo 
yönetimimizi akıllı sistemlerle 
gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de 
robotlarla otonom teslimat döne
mini başlatmak üzere çalışmalara 

başladık. Ayrıca operasyon
larımızı daha mükem

mel hale getirmek 
için Anadolu’nun 
6 noktasına ka
zandırdığımız 
yeni merkezlerle 
birlikte dağıtım 
ve depolama 
alanımız 120 
bin metrekareye 
yükseldi. 

Stratejik ya
tırımlarımızdan 
Hepsi et lojistik 
iştirakimiz ile 
yeni nesil taşıma

cılığı sektöre ve 
ülkemize kazan
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Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Mehmethan 
Yallagöz, iş hayatına Yurtiçi Kargo’da müfettiş olarak başladı, daha 
sonra Operasyon Müdürü olarak görev yaptı. 2010 yılında Lojistik 
Grup Direktörü olarak Markafoni’ye geçti ve sırasıyla, Markafoni, 
Zizigo, Mispera, Enmoda şirketlerinin kuruluşu ve operasyonel 

kurgularının tamamlanması süreçlerinde rol aldı. Hepsiburada’ya 
2017’de Lojistik Grup Direktörü olarak katılan Yallagöz, 2019’dan 
sonra HepsiJet Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 1 Ocak 2022 
itibariyle Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı görevini devralan 
Yallagöz, evli ve iki çocuk babası. 
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performansla bitirdi. Ayrıca pandemi 
dönemini de dikkate alarak market 
alışverişlerine yönelik hızlı teslimat 
hizmetimiz HepsiE press’i stratejik 
olarak önceliklendirmemizin ve bura-
daki yatırımlarımızın başarılı sonuçlara 
önemli katkısı oldu. Bu yatırımlarla 
HepsiE press 3. çeyrek sonu itibarıyla 
toplam 50 markanın bin 50 satış nok-
tasından hizmet verme kapasitesine ve 
3 bin 400’ü aşan teslimat aracıyla geniş 
bir dağıtım kapasitesine ulaştı.

üşterilerimize yönelik bu hizmet 
ve uygulamalarımızın haricinde üye 
işletmelerimiz ve paydaşlarımız için de 
HepsiLojistik ile önemli bir fark yarat-
tık. Platformumuzdaki iş ortaklarımıza, 
tüm e-ticaret operasyonları için uçtan 
uca depo yönetimi hizmeti verdiğimiz 
HepsiLojistik ile süreçlerinde zaman, 
iş yükü ve maliyetten tasarruf imkanı 
sağlıyoruz.

TESLİMATTA YENİ 
SEÇENEKLER YARATTI 
B   a ata  

 t at   
  

Hepsiburada olarak ana amacımız, 
güvenlik, kalite ve hızdan ödün verme-
den satış öncesi ve satış sonrası süreçle-
rimizi sadeleştirerek müşterilerimiz için 
hayatı daha kolay hale getirmek. Bu 
hedefle müşterilerimize sunduğumuz 
teslimat ve iade seçeneklerini her geçen 
gün çoğaltarak yeni alternatifler oluş-
turuyoruz. Bunlardan biri Yarın Ka-
pında’ hizmetimiz. Yarın Kapında’ ile, 
Hepsiburada kullanıcıları siparişlerini, 
özellikle de acil ihtiyaçları olan ürünleri 
günlerce beklemeden, çok daha hızlı 
teslim alabiliyorlar.

Yarın Kapında’ hizmetimiz kapsa-
mındaki ürünler, belirtilen saat aralık-
larında sipariş edildiğinde, ertesi gün 
verilen adreste kapıdan sahibine teslim 
ediliyor. Kullanıcılarımız, uygulama-

pandemi döneminde hızla artan talebi 
karşılamayı, yeni müşteriler kazanma-
yı başardılar. Ancak tüketici sadakati, 
kaygan bir zemin ve önümüzdeki 
dönemin nasıl geçeceği konusunda da 
belirleyici olacak. üşteri memnuniye-
ti için sürekli çıtayı yükseltmeniz ge-
rekir. Dolayısıyla, kazanılan müşteriyi 
elde tutabilmek için plan ve yatırımlar 
yapıyor olmak önemli. 

Genel olarak baktığımızda o ine 
deneyimlerimizin online hayata taşın-
dığını ve bunun kalıcı olacağını öngö-
rüyoruz. Karar alma ve seçim yapmayı 
kolaylaştıran içerik ve özelliklerin, 
taksitli alışveriş veya online tüketici 
kredisi alabilme gibi kolaylıkların ve 
mobil deneyimdeki yeniliklerin gerek 
Türkiye’de gerekse dünya genelinde 
e-ticarete yön vereceği kanısındayız.

Bununla birlikte büyük veri analizi 
önemini koruyacak. Depo yazılımları 
gibi süreç çözümleri önemini arttıra-
cak. Hem tüketiciler hem de satıcılar 
nezdinde coğrafi sınırları ortadan kal-
dıran e-ihracat daha da önem kazana-
cak. Bunun uzantısı olarak da yurtdışı 
lojistik, çoklu dil yetkinliği, çoklu para 
birimiyle ödeme altyapısı gibi çözüm-
lere ihtiyaç duyulacak. E-ticaret sektö-
rünün geleceğini, müşteri ihtiyaçlarına 
kulak vermek, büyük veri, yapay zek  
gibi dijital ve teknolojik gelişmeleri bu 
ihtiyaçlara uygun çözümler üretmede 
kullanmak olarak özetleyebiliriz.

Hepsiburada olarak biz de bu 
doğrultuda, müşterilerimizin talep 
ve ihtiyaçlarına yönelik çalışma ve 
yatırımlarımızı artırarak sürdürüyor, 
yapay zeka teknolojilerini süreçleri-
mize entegre ediyoruz. Türkiye’nin 
Hepsiburada’sı olarak, önümüzdeki 
dönemde de müşteri deneyimini mer-
keze alan bir felsefeyle Ar-Ge ekiple-
rimizle birlikte projeler üretmeye, hiz-
met kalitemizi daha da ileriye taşıyan 
ürün ve hizmetler geliştirmek için yeni 
yatırımlar ve iş birlikleriyle, sektörün 
ilklerine imza atmaya devam edeceğiz. 
Türkiye’nin e-ticaret alanındaki biriki-
minin ülkemizde kalması, e-ticaretle 
üretilen katma değerin yine Türkiye’de 
yatırıma dönüşmesi için var gücümüz-
le çalışacağız. 

mızda yer alan ve hizmet kapsamında 
olan ürünleri Yarın Kapında’ filtre 
seçeneği ile kolayca görebiliyorlar. Bu 
sekme üzerinden belirtilen saatler ara-
sında verdikleri siparişleri, ertesi gün 
kendilerine kapıdan teslim ediyoruz. 
Yine Kapıdan İade’ hizmetimiz de 
müşterilerimize sunduğumuz ayrıca-
lıklı kolaylıklardan. Kapıdan İade’ ile 
müşterilerimize satın aldıkları ürünü 
kargo şubesine gitmeden kolayca iade 
edebilme olanağı tanıyoruz. ormal 
şartlar altında e-ticaret alışverişlerinde, 
müşteriler satın aldıkları ürünü iade 
etmek istediklerinde kargo şubelerine 
giderek paketi geri iade etmeleri gere-
kiyor. ysa bu başlı başına efor gerekti-
ren ve içinde bulunduğumuz pandemi 
döneminde risk oluşturan bir süreç. 
Özellikle İstanbul gibi bir büyükşehirde 
yaşayanlar için işten ya da evden çıkıp 
trafiğe girip uygun kargo şubesini bul-
mak uzun zaman alabiliyor. Kapıdan 
İade’ hizmetimizde Hepsi ET, müşte-
rilerimizin istedikleri gün içerisinde ve 
seçtikleri konumdan paketi doğrudan 
teslim alarak satıcıya geri ulaştırıyor. 
Ürün nasıl satın alındıysa iadesi de 
benzer şekilde yapılıyor.

a ı  t  t a t  
 t a t t  a  

t    
a a ı  a a ı 

2022 ve takip eden önümüzdeki 
dönemde gerek işletmeler gerekse 
tüketiciler bazında online alışveriş ve 
e-ticarete ilginin, eğilimin katlanarak 
artacağını ve ekonomiye can suyu ol-
maya devam edeceğini düşünüyoruz. 
Tüketiciler açısından online alışveriş-
lerde karar alma ve seçim yapmayı 
kolaylaştıran içerik ve özelliklerin, 
taksitli alışveriş veya online tüketici 
kredisi alabilme gibi kolaylıkların ve 
mobil deneyimdeki yeniliklerin gerek 
Türkiye’de gerekse dünya genelinde 
e-ticarete yön vereceği kanısındayız.

Dijital dönüşüm önümüzdeki 
dönemde de geleceği şekillendirmeye 
devam edecek. arkalar nezdinde 
düşündüğümüzde ise, bu dönüşümde 
varlıklarını ortaya koymaları belirleyici 
olacak. Dijital alt yapısı olan markalar, 
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“ akın gelecekte otonom teslimat, çok hızlı teslimatlar, 
hyper loop ve drone teslimatları, depo ve transfer 
merkezlerinde sorter ve otonom sistem kullanımı 

artacak. Daha az insan gücüne bağlı daha yenilikçi 
teknolojilerle tasarlanmış lojistik operasyonları 

sektörde rekabet avantajı sağlayacaktır.”  
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T
edarik zincirinin her halkasında 
müşterilerinin taleplerine op-
timum çözümler geliştirip, yü-
rüttüğü operasyonlarla müşteri 

ihtiyacına özel çözümler sunan Borusan 
Lojistik, Türk ihracatçısının ürünlerini 
Almanya ve İngiltere’ye taşımaya baş-
ladı. irma, söz konusu ülkelerde dün-
yaca ünlü bir e-ticaret sitesi üzerinden 
Türkiye’den satış yapanların, ilgili ülke-
lerdeki depolara ürün teslimatına ilişkin 
tüm lojistik servis ihtiyaçlarına yanıt 
vermeyi hedefliyor.

PARSİYEL ÇIKIŞI YAPAN 
İRMALARDAN OLACAK 

Borusan Lojistik, malzeme-
lerin gideceği depolara uygun 
şekilde planlayacağı ve etkinli-
ğini artıracağı parsiyel yüklerin, 
belirli günlerde Türkiye’den 
gümrük çıkış ve Almanya İn-
giltere gümrük varış-
larını da sağlayarak, 
projenin odağına 
aldığı e-ticaret 
sitesi için bu denli 
sık parsiyel çıkış 
yapan az sayıda 
firmadan biri 
olacak. üşte-

riler rezervasyon, fiyat alma, statü takibi 
işlemlerini eb tabanlı portal üzerinden 
elektronik olarak halledebilecekler.

ALMANYA VE İNGİLTERE’YE 
ULAŞTIRILIYOR

irma, Almanya ve İngiltere depo-
ları üzerinden BA hizmeti almayı talep 
eden ve ülkelerdeki depolara ürünlerin 
ulaştırılmasını sağlayan B-Yol uygula-

masını hayata geçirdi. Uygulama ile 
satıcıların ürünleri doğrudan teslim 
alınıyor, firmanın sağladığı güven-
ceyle Almanya ve İngiltere depo-
larına hızla ulaştırılıyor. Ek olarak, 
teslimat randevu organizasyonu 
ileri tarihli randevular için plan-
lanabilirken yurt dışı depolama, 

paletleme ve palet etiketleme 
işlemleri için güvenilir çö-

zümler de sunuluyor.  

‘ÖNEMLİ 
AVANTAJLAR 
SAĞLIYORUZ’

Borusan Lojistik 
Hizmetleri Genel 

üdürü Serdar Erçal, söz konusu iş 
birliği ile ilgili görüşlerini paylaştı. 
Bugüne kadar Türk e-ticaret pazarın-
da kazandıklarını deneyimleri glo-
balde de kullanmaya başladıklarını 
kaydeden Erçal, “Bundan böyle müş-
terilerimiz, yurt dışı gönderimlerini 
Borusan güvencesiyle yapabilecek. 
Ayrıca aldığımız YYS’ sertifikası ve 
İzinli Gönderici’ yetkisi ile müşteri-

lerimize önemle avantajlar sağlarken 
tüm sürece bakıldığında sunduğu-
muz olanaklar ve kolaylıklar müşte-
rilerimizin rakiplerinden daha önde 
olmalarına imkan sağlıyor.” şeklinde 
konuştu.

‘ÖNCÜ ÇALIŞMALARIMIZA 
DEVAM EDECEĞİZ’

Gerçekleştirdikleri önem taşıyan iş 
birliğinin firmalarının gerek e-ticaret 
alanında gerekse uluslararası pazarda 
büyüme stratejisi ile tam olarak uyuş-
tuğunu vurgulayan Erçal, bundan 
sonrada sektördeki öncü ve inovatif 
çalışmalarını sürdüreceklerini dile 
getirdi.

B-YOL HİZMETİB-YOL HİZMETİ

tüm lojistik servis ihtiyaçlarına yanıt 
vermeyi hedefliyor.

PARSİYEL ÇIKIŞI YAPAN 
İRMALARDAN OLACAK 

Borusan Lojistik, malzeme-
lerin gideceği depolara uygun 
şekilde planlayacağı ve etkinli-
ğini artıracağı parsiyel yüklerin, 
belirli günlerde Türkiye’den 
gümrük çıkış ve Almanya İn-
giltere gümrük varış-
larını da sağlayarak, 
projenin odağına 

sitesi için bu denli 
sık parsiyel çıkış 
yapan az sayıda 

irma, Almanya ve İngiltere depo
ları üzerinden BA hizmeti almayı talep 
eden ve ülkelerdeki depolara ürünlerin 
ulaştırılmasını sağlayan B-Yol uygula

masını hayata geçirdi. Uygulama ile 
satıcıların ürünleri doğrudan teslim 
alınıyor, firmanın sağladığı güven
ceyle Almanya ve İngiltere depo
larına hızla ulaştırılıyor. Ek olarak, 
teslimat randevu organizasyonu 
ileri tarihli randevular için plan
lanabilirken yurt dışı depolama, 

paletleme ve palet etiketleme 
işlemleri için güvenilir çö

zümler de sunuluyor.  

‘ÖNEMLİ 
AVANTAJLAR 
SAĞLIYORUZ’

Borusan Lojistik 
Hizmetleri Genel 

’ten e-ticaret için

Borusan Lojistik, uluslararası 
kara taşımacılığı hizmetleri 
arasına yeni eklediği B ol 
projesiyle  e ticaret lojistik 

hizmetlerini başlattı ve 
Türk ihracatçısının ürünlerini 

Almanya ve İngiltere’ye 
taşımaya başladı.

Serdar Erçal
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Ev tekstilinde 
Türkiye’nin lider ev tesktili 

ve dekorasyon markası          
adame Coco, aylık 

450.000 -750.000 adet 
bandında gönderi yaptığı 

e ticaret kanalında fullfilment 
hizmeti alarak ilerliyor. Bu 

sistemin düşük maliyet 
ve yüksek performans 

avantajı sağladığını 
vurgulayan adame Coco 

perasyonlardan Sorumlu 
Genel üdür ardımcısı Cidal 

oçak, küresel arenada söz 
sahibi bir e ticaret oyuncusu 
olma hedefi doğrultusunda 

Hollanda veya Polonya’da bir 
fulfillment deposu açmak için 
çalışma yürüttüklerini söyledi. 

M
a a   a ı -

a    
t a t  a  -
 a ı   a  a ı  

2011 yılında kurulan adame Coco 
kısa sürede Türkiye’de ev tekstili ve de-
korasyon sektöründe lider marka konu-
muna ulaştı. ağazalaşma stratejimizin 
ana temelinde  müşterilerimizle doğru 
noktalarda, ulaşılabilir okazyonlarda bu-
luşabilme, mağazalarımızı uygun alan-
larda daha geniş metrekarelere dönüştür-
me hedefimiz bulunuyor. Bununla 
birlikte online satış kanalları-
mıza sürdürülebilir yatırımlar 
yapıyoruz. Bugün Türkiye ve 
17 farklı ülkede olmak üzere 
350 mağaza sayısına, son ma-
ğaza açılışlarımızla birlikte tüm 
dünya genelinde 100 bin 
metrekarenin üze-
rinde satış alanına 
ulaştık. Türkiye’de 
şu anda yaklaşık 
10 bin ürün çe-
şidimiz, geniş 
mağaza ağımız 
ve e-ticaret site-
miz ile ülkemizin 
dört bir yanındaki 
tüketicilerimize 
ulaşmaktayız.

TEDARİK ZİNCİRİNDE 
3 ÖNEMLİ DEĞİŞKEN   
İNSAN, SÜREÇ VE TEKNOLOJİ

a    a ı  
t  

Tedarik zinciri kapsamında öncelikli 
olarak  ürün planlama, tedarik lojistiği ve 
müşteri deneyimi kategorilerine ciddi yatı-
rımlar yapıyoruz. Yatırım sürecimiz  insan, 
aşama ve teknoloji olarak üçe ayrılıyor. Ön-
celikli yatırımımız  belirlediğimiz yetenek 
ve meslek tanımına göre doğru rolleri doğru 
insanlar ile eşleştirerek, data ve veriye dayalı 
çalışan teknik ekipler kurmak üzerine ilerli-
yor. Bu kapsamda tüm üniversiteler ve özel-
likle veri analitiği kısmında ciddi bir kaynak 
olan Hindistan gibi ülkelere ulaşarak global 
ekibimizi büyütmeyi hedefliyoruz. İkinci 
sürecimizde  yeni ve gelişen ekibimizle 
birlikte tüm kapsam haritaları, müşteri dene-

fullfilment 
sisteminde buldu

lojistikte verimliliği

Pandeminin başladığı 2020 art 
ayından bu yana, diğer tüm sektörlerde 
olduğu gibi bizim sektörümüzde de 
gözlenen en önemli değişimlerden biri 
tüketici davranışları oldu. ağazaların 
bir dönem kapalı olması ve sonrasın-
da alınan tedbirlerle kısıtlı bir şekilde 
hizmet vermeye devam edilmesi, 
tüketicilerin online alışverişi daha çok 
tercih etmesine neden oldu. Böylelikle 
tüm dünyada ve ülkemizde dijital bir 
dönüşüm çağı başladı. Bu dönemde 

adame Coco olarak biz de  yoğun 
pazaryerlerimiz, eb sitemiz ve ap-
likasyon üzerinden kampanya ve 
indirim dönemlerini fazlalaştırarak 
müşteri portföyünü e-ticaret üze-
rinde de artırdık. Bununla birlikte 
operasyon olarak çok kanallı (om-

nichannel) pazarlama anlamın-
da kendi sektöründe öncü 

bir teknolojik altyapımız 
var. Bunun bir sonucu 
olarak e-ticaret hacmi-
miz 2021 yılında bir 
önceki yıla göre yüz-
de 100’ün üzerinde 
büyüme gösterdi. 
Satışlarımızın orta-
lama yüzde 15-25’i 
e-ticaret hacmimizi 

oluşturuyor.

me hedefimiz bulunuyor. Bununla 
birlikte online satış kanalları-
mıza sürdürülebilir yatırımlar 
yapıyoruz. Bugün Türkiye ve 
17 farklı ülkede olmak üzere 
350 mağaza sayısına, son ma-
ğaza açılışlarımızla birlikte tüm 
dünya genelinde 100 bin 
metrekarenin üze-
rinde satış alanına 
ulaştık. Türkiye’de 
şu anda yaklaşık 

-
miz ile ülkemizin 
dört bir yanındaki 
tüketicilerimize 

adame Coco olarak biz de  yoğun 
pazaryerlerimiz, eb sitemiz ve ap
likasyon üzerinden kampanya ve 
indirim dönemlerini fazlalaştırarak 
müşteri portföyünü e-ticaret üze
rinde de artırdık. Bununla birlikte 
operasyon olarak çok kanallı (om

nichannel) pazarlama anlamın
da kendi sektöründe öncü 

bir teknolojik altyapımız 
var. Bunun bir sonucu 
olarak e-ticaret hacmi
miz 2021 yılında bir 
önceki yıla göre yüz
de 100’ün üzerinde 
büyüme gösterdi. 
Satışlarımızın orta
lama yüzde 15-25’i 
e-ticaret hacmimizi 

oluşturuyor.
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yimi ve değer zincirinden oluşan aşamaları 
yeniliyoruz. Son adımımızda ise  doğru 
insan ve doğru aşamaları belirledikten sonra 
şirketimizin prosedürlerine uygun olarak 
seçilen doğru teknolojiye yatırım yapıyoruz. 
Teknoloji yatırımı kapsamında kullandığımız 
planlama araçları, S ve görünür veri 
analitiği yatırımlarımız mevcut. Öncelikli 
hedefimiz ürün bulunurluğu kapsamında 
portföyümüzün yüzde 100’ünü online ka-
nallar aracılığıyla müşterilerimize kesintisiz 
bir şekilde sunabilmek. Tüm insan, aşama ve 
teknoloji yatırımlarımızı bu kapsamda şekil-
lendiriyoruz. 

t a tt  atı  a ı ı    
ta ı ı  a ı a   
E-ticaret olarak mevcut satış ağımız şu an 

Türkiye ve Yunanistan’ı kapsıyor. rtalama 
gönderi sayımız kampanyalara çok odaklı 
olmakla birlikte aylık 450.000 -750.000 adet 
bandında bir e-ticaret gönderi adedine ula-
şıyoruz. 2022 vizyonumuzun en öncelikli 
konularından biri, küresel arenada söz sahibi 
bir e-ticaret oyuncusu olmak. 2022 yatırımları 
içerisinde bu hedefimiz doğrultusunda Hol-
landa veya Polonya’da bir fulfillment deposu 
açmak istiyoruz. Aynı zamanda e-ticaret 
kanalımız adamecoco.com üzerinden mar-
kamızı tanıtmak ve satışlarımızı ciddi oranda 
artırmayı planlıyoruz. 

a a  a ı  
t  a ıtı a a  

t at  a ı
E-ticarette fullfilment olarak şu anda 3PL 

olarak ilerliyoruz. Türkiye’nin önde gelen 
pazaryeri platformlarından biri üzerinden 
fulfillment hizmeti almaya başladık. ullfill-
ment, Türkiye’de oldukça yeni bir kavram 
olmasına rağmen yaklaşık 6 ay içerisinde 
süreçlerimize inanılmaz bir verimlilik sağ-
ladı. Türkiye’de e-ticaret operasyonlarında 
yeterli lojistik firma sayısının kısıtlı olması 
ve ticari kategoride ihtiyaçların tam olarak 
tespit edilememesi gibi eksiklikler nedeniyle 
bu yolu tercih ettik. u an firmayla bu süreçte 
birlikteliğimiz oldukça verimli gidiyor. a-
lıştığımız bu firma doğrudan lojistik firma 
olmaması sebebiyle kendi lojistik maliyet ka-
lemleri ve optimizasyon kısmında büyük bir 
avantaj sağlıyor. Bununla birlikte  maliyet ve 
iş performansı olarak sadece kar odaklı bir 
yaklaşım içerisinde olan bazı lojistik firmala-

rının aksine bu firma ile düşük maliyet ve 
yüksek performans sağlayabiliyoruz.

Bu yaklaşımın dünyadaki adıyla 
“Sharing Economy” (Paylaşım Ekonomisi) 
konseptine çok yakın olduğumuzu düşü-
nüyoruz. 

Dağıtım sürecinde kullandığımız mo-
deller aslında tüm dünyanın kullandığı 
aynı gün teslimat, 24 saatte kargo gibi ben-
zer yaklaşımlar üzerinden ilerliyor. Yeni 
geçtiğimiz fullfillment depo performan-
sıyla hali hazırda çoğu sevkiyatımızı en 
geç 24 saat içinde kargoya veriyoruz. Tüm 
sektörün bildiği gibi performans dalgalan-
maları Black riday gibi günleri zorlasa da 
hem kargo firmalarının hem de fullfillment 
depolarının öğrenimleri ve ölçümlemele-
rini kullanarak tahmin süreçlerinde doğru 
seviyelere ulaşıyor ve müşteri deneyimine 
minimum zarar vererek ilerleyebiliyoruz.  

t a ı   at 
 

E-ticaret depolama hizmeti süreçleri-
mizde Hepsiburada ile Sharing Economy 
kapsamında fullfillment hizmetini kulla-
nıyoruz. Bu hizmeti alırken ilk etapta he-
deflediğimiz müşteri deneyimi ve maliyet 
yapısına bakıyoruz. Süreçteki teknoloji ve 
izlenebilirlik yetkinliğiyle beraber kargo 
ve diğer hizmetlere olan entegrasyon 
kabiliyetlerini de kendi içerisinde değer-
lendiriyoruz. Ayrıca tüm süreci devamlı 
izleyen bir kalite yönetim takibi sistemimiz 
de mevcut. alıştığımız partnerimiz taşıma 
sürecinde hassas ürünler taşıdığı için pa-
ketleme kalitesi ve maliyet anlamında doğ-
ru ölçüler ile doğru paketleme materyalle-
rini kullanması bizler için oldukça önemli. 
Bu kapsamda partnerimizden doğru bir 
hizmet aldığımızı söyleyebiliriz. 

Kargo ve dağıtım sürecimizde şu anda 

Türkiye’nin birçok kargo firmasıyla çalış-
maktayız. Bu noktada daha önce belirttiğim 
gibi gönderim hızı ve müşteriye olan taah-
hüdümüz asıl hedefimiz olmakla beraber  
müşteriye göre esnekliği yüksek olan firmalar 
kargo seçimimizde ana etmenler arasında yer 
alıyor. Aynı zamanda müşteri hizmetlerimiz 
ile de gönderi takiplerimizi en detayına kadar 
görünür hale getiren firmaları seçmeye özen 
gösteriyoruz.

LOJİSTİĞE, MÜŞTERİ VE 
TEKNOLOJİ YÖN VERECEK 

a ı  t  t a t t   
 a a   a a a ı a 

 a  
Yakın geleceği şimdiden yaşamaya baş-

ladık. Bundan seneler önce omnichannel 
teknolojisi geleceğin bir yatırımı ve teknolojisi 
olarak görünürken şu anda sektörün ve pan-
deminin dinamikleriyle beraber kaçınılmazı 
oldu. Ayrıca metaverse ve multichannel kav-
ramlarıyla e-ticaret söylemlerinin kalkacağını 
öngörmekteyiz. üşteriye (B2B) ve tüketiciye 
(B2C) ulaştığımız her kanalda aynı hizmetleri 
sanal bir dünya üzerinden veya fiziksel olan 
mağazalarımızda aynı müşteri deneyimi ka-
litesiyle ulaştırma yolculuğunun lojistiğe yön 
vereceğini düşünüyoruz. Bununla beraber 
veri analitiğinde yer alan Phyton, S l, R gibi 
bilgisayar dilleri ve metotlarının da işe alım-
larda ana kriterler olacağını düşünmekteyiz. 

eriye dayalı yapay zekanın yoğun olarak 
kullanılacağı ve bu yapay zekaya yön verecek 
beyinlerin iş dünyasında yer bulacağı yeni bir 
dünya düzeni bizleri bekliyor. Lojistiğin de 
bu yapısıyla bunun oldukça gerisinde oldu-
ğunu fark ettiğimizden adame Coco olarak 
ajandamızı insan, aşama ve teknoloji olarak 
erken şekillendiriyoruz ve ihtiyaçlarımızı bu 
3 alanda da gelecekteki öngörümüze göre 
oluşturuyoruz. 
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E-ticarette  lo istik ve dağıtım 
süreçlerinde ne tür sorunlarla 
karşılaşıyorsunuz  

irketlerin müşteri deneyimi ve iş geliştirme 
kaslarını hala bir maliyet unsuru gibi 
değerlendirmeleri geliyor. irmalar lojistiğin 
tedarik zincirinin en önemli kolu olduğunu 
unutup değer zinciri üzerine çalışmıyorlar. 
Müşteri deneyimi bakış açısından geriye 
dönüp rmalarla proje bazlı değil,  birim 
maliyet adeti üzerinden bir çalışma 
yaptıklarını düşünüyoruz. ltını defalarca 
çizdiğimiz e ticaretin en önemli unsuru olarak 
müşteri memnuniyeti sadece markaların 
tedirginliği ve performans kriteri olurken, 
çoğu lojistik kargo rmasının bu konu 

üzerinde gereken mesaiyi göstermediğini 
söyleyebiliriz. Dünyada 2 saate teslimatın 
normalleştiği ve müşteriye adres ile değil 
hareketli konum bilgisi ve chatbot’larla 
ulaşılabildiği deneyimde  ürkiye’de maalesef 
sadece zamanında teslimatları günler 
bazında değerlendirebiliyoruz. Bu konudaki 
en büyük beklentim  çok ciddi mühendislik 
ve teknoloji startup’ları yetiştiren ülkemizde, 
araç optimizasyonlarını mühendislik olarak 
değerlendirilip, tecrübeyle birleştirip, uçtan 
uca bir deneyim sunan ve sadece lojistik 
değil tedarik zinciri hizmeti veren L  L 

rmalarla karşılaşmak. Bu rmaların hayata 
geçireceği başarı hikayeleriyle dünyada 
adımızı duyurabiliriz. 
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Dağıtımda rotalama ve 
scooter, aktarma merkezinde 
sorter projeleriyle 
verimliliğini ve büyüme 
ivmesini artıran argoist, 
2022’de sürdürülebilir 
kargo taşımacılığında ciddi 
adımlar atmaya hazırlanıyor. 
Dağıtım yaptıkları il sayısını 

’e çıkaracaklarını belirten 
argoist İş Geliştirmeden 

Sorumlu Genel üdür 
ardımcısı Fahri ırak, 

teslimatta kargobo   
kutuya geçerken,  
elektrikli araç kullanımını  
yüzde 2 ’in üzerine 
çıkartacaklarını söyledi. 

2
012 yılında iki genç girişimci 
İshak Temel ve Alim Yazlı 
tarafından kargo taşımacılığı-
na butik bir anlayış ile birlikte 

disiplin, güler yüz ve özene dayan bir 
hizmet verecek şekilde sektöre yeni bir 
enerji katmak için kurulan Kargoist, şu 
anda 6 kargo işleme merkezi, 40 şube 
ve 20 ilde 1.000’in üzerinde çalışanla 
faaliyetlerini sürdürüyor. Bu süreçte 
özellikle teknoloji alanına ciddi 
yatırımlar yapan şirket, 2022’de 
bu adımlarını sürdürmeyi, ayrıca 
sürdürülebilir kargo taşımacılığın-
da örnek projelere imza atmayı 
hedefliyor.

B2 C V E B2 B 
ALANINDA BUTİK 
HİZMETLER

Kargoist İş Geliş-
tirmeden Sorumlu 
Genel üdür Yardım-
cısı ahri ırak, B2C 
tarafında Türkiye’nin 
ve dünyanın önde gelen 
online satış sitelerine ve 

perakende firmalarına başlıca sundukları 
hizmetleri  standart teslimat, ertesi gün 
teslimat, randevulu teslimat, aynı gün 
teslimat, geri dönüşümlü teslimat, ta-
lebe göre özel teslimat, çapraz teslimat 
(perakende firmalarının mağazaların-
dan B2C paketlerin alınıp adrese teslim 
edilmesi), kapıdan iade toplama ve 
motorlu kurye hizmeti olarak sıraladı. 

ırak, B2B tarafında ise, mağazalardan 
– mağazalara teslimat, mağazalardan 

– depolara teslimat ve depolardan – 
mağazalara teslimat çözümleri sun-
duklarını aktardı. 

E-ticarette en çok talep gören 
tekstil, ayakkabı, kitap, ev grubu, 

kozmetik, gıda, hızlı tüketim 
ürünlerinin satışını yapan 
Türkiye’nin ve dünyanın 
önde gelen firmalarına hiz-
met sunduklarını belirten 
ahri ırak, “İş ortaklarımıza 

özellikle projelerine uygun 
çözümler üretebilmekteyiz. 
Kargoist olarak sektöre ka-
zandırdığımız çözümlerden 
bazılarını  Scooter ile dağıtım, 
dağıtıma çıkartmadan alıcı 

2022’YE 

ve 20 ilde 1.000’in üzerinde çalışanla 
faaliyetlerini sürdürüyor. Bu süreçte 
özellikle teknoloji alanına ciddi 
yatırımlar yapan şirket, 2022’de 
bu adımlarını sürdürmeyi, ayrıca 
sürdürülebilir kargo taşımacılığın-
da örnek projelere imza atmayı 
hedefliyor.

B2 C V E B2 B 
ALANINDA BUTİK 
HİZMETLER

Kargoist İş Geliş-
tirmeden Sorumlu 
Genel üdür Yardım-
cısı ahri ırak, B2C 
tarafında Türkiye’nin 
ve dünyanın önde gelen 
online satış sitelerine ve 

motorlu kurye hizmeti olarak sıraladı. 
ırak, B2B tarafında
– mağazalara teslimat, mağazalardan 

– depolara teslimat ve depolardan – 
mağazalara teslimat 
duklarını aktardı. 

E-ticarette en çok talep gören 
tekstil, ayakkabı, kitap, ev grubu, 

kozmetik, gıda, hızlı tüketim 
ürünlerinin satışını yapan 
Türkiye’nin ve dünyanın 
önde gelen firmalarına hiz
met sunduklarını belirten 
ahri ırak, “İş ortaklarımıza 

özellikle projelerine uygun 
çözümler üretebilmekteyiz. 
Kargoist olarak sektöre ka
zandırdığımız çözümlerden 
bazılarını  Scooter ile dağıtım, 
dağıtıma çıkartmadan alıcı 

sürdürülebilir projelerle imza atacak 

38  www.lojistikhatti.com

ahri rak



n n n n
n n
n n
n n E-TİCARET LOJİSTİĞİ

tercihlerine göre teslim modelleri (kom-
şuya teslim, yakına teslim, farklı zaman-
da teslim), paket özelliklerine göre özel 
taşımalar ve ekspres teslimatlar olarak 
belirtebiliriz” dedi. 

ROTALAMA İLE 
VERİMLİLİĞİ YÜKSELTTİ 

ahri ırak, e-ticaret sektöründeki 
hızlı büyümenin kargo sektörüne de 
olumlu katkılar sağladığını söyledi. 
Bu büyümeyle birlikte teknolojinin ne 
kadar önemli ve değerli olduğunun 
daha iyi anlaşıldığını vurgulayan ırak, 
bu kapsamda Kargoist olarak bu alana 
dönük daha fazla yatırım yapmaya 
başladıklarını belitti. Bilişim adisi’nde 
bir AR-GE firması kurduklarını ifade 
eden ırak, “Burada teknolojik yazı-
lımlar üzerine çalışmalara başladık. Bu 
çalışmalarımızın meyvesi olarak da ilk 
önce araç rotalama programımız orta-
ya çıktı. Sürdürülebilirlik tarafında bu 
program ile araçların daha az yakıt tüke-
timine katkı sağladık. Yine aynı yazılım 
ekibimiz kendi dağıtım programımızı 
da tamamladı ve geliştirmelerine devam 
ediyor. Bu iki program sayesinde çalıştı-
ğımız iş ortaklarına daha esnek bir yapı 
sunarak hizmet kalitemizi artıracağız” 
dedi.  

SCOOTER İLE 
DAĞITIMA BAŞLADI 

2021’de İstanbul’da scooter ile da-
ğıtım yapmaya başladıklarını aktaran 

ırak, 2022 yılı içerisinde scooter ile 
dağıtım yaptıkları il sayısını artıracakla-
rını vurguladı. 

PAKETLEME KAPASİTESİNİ 
 KAT ARTIRDI 

Avrupa Yakası’nda bulunan aktarma 
merkezlerinde sorter sistemini devreye 
aldıklarını aktaran ırak, bu sayede 

paket işleme kapasitesini 4 kat artır-
dıklarını söyledi. ırak, 2022 yıl içe-
risinde Anadolu Yakası’nda da sorter 
sistemini kurarak günlük paket işleme 
kapasitesini artırmaya devam edecek-
lerini belirtti. 

Pandemi döneminde e-ticaret 
pazarındaki artışın olumlu yansıması 
olarak taşıdıkları paket sayısını bir 
önceki yıla göre yüzde 300 oranında 
artırdıklarını ifade eden ahri ırak, 
“Bunu artırmaya devam ediyoruz. 
Başarılı bir büyüme yakalamamızın 
arkasında ise yaptığımız operasyonel 
yatırımlar ve kno -ho  yüksek bir 
ekip bulunuyor. Büyüme ivmesinin 
yakalanmasındaki başlıca başarı kriter-
lerimiz  kaliteli bir hizmet sunuşumuz 
ve çözüm odaklı olarak iyi bir planla-
ma yapabiliyor olmamızdır” dedi. 

HİZMET VERDİĞİ İL SAYISINI 
35’E YÜKSELTECEK 

2022 yılı hedeflerine ilişkin de de-
ğerlendirmelerde bulunan ahri ırak, 
yılın ilk çeyreğinde dağıtım yaptıkları 
il sayısını 35’e çıkartmayı hedefledikle-
rini söyledi. 2021 yılında yakaladıkları 
paket sayısındaki büyümeyi aynı şekil-
de sürdürmeyi planladıklarını belirten 

ırak, “Bu amaçla da hem operasyonel 
yatırımlara hem de teknolojik alt yapı-
mızı yenilemeye devam edeceğiz. Last 
mile tarafının önem kazandığı bu süreçte 
hızımızı artıracak çalışmalarımız var. Bu 
çalışmalar doğrultusunda uzak noktaları 
bile yakın yaparak, teslimat sürelerini 
24 saate indirmeyi hedefliyoruz” diye 
konuştu. 

ELEKTRİKLİ ARAÇ 
KULLANIMINI 
YÜZDE 25’E ÇIKARACAK 

2022 yılı içinde sürdürülebilir kargo 
taşımacılığı projelerine yenilerini ekle-
yeceklerini vurgulayan ırak, şunları 
aktardı  “Kargobo  kutuları ile teslimat 
yapmaya başlayacağız. Daha az araç 

dolaşımını sağlayarak karbon emis-
yonunu azaltmak için kargo-

ların esnaf noktalarından 
teslim alınmasını 

teşvik edeceğiz. 
2022 yıl içerisinde 
paket dağıtımla-
rımızda elektrikli 
araç kullanımı-

nı yüzde 25’in 
üzerine çıkarmayı 

planlıyoruz.” 

aldıklarını aktaran ırak, bu sayede de sürdürmeyi planladıklarını belirten ELEKTRİKLİ ARAÇ 
KULLANIMINI 
YÜZDE 25’E ÇIKARACAK 

2022 yılı içinde sürdürülebilir kargo 
taşımacılığı projelerine yenilerini ekle
yeceklerini vurgulayan ırak, şunları 
aktardı  “Kargobo  kutuları ile teslimat 
yapmaya başlayacağız. Daha az araç 

dolaşımını sağlayarak karbon emis
yonunu azaltmak için kargo

ların esnaf noktalarından 
teslim alınmasını 

teşvik edeceğiz. 
2022 yıl içerisinde 
paket dağıtımla
rımızda elektrikli 
araç kullanımı

nı yüzde 25’in 
üzerine çıkarmayı 

planlıyoruz.” 
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Lojistik süreçlerde yaşanan sorunlara 
da değinen ahri ırak, E ticaret 
tarafında temel sorunlardan bir 
tanesi cutoff sürelerinin sürekli olarak 
esnetilmeye çalışması. Bu süreler sürekli 
değişiklik gösterdiğinde iyi bir planlama 
yapılamamasına neden olmakta 
ve tüm işleyen süreci çok olumsuz 
etkilemektedir. Last mile tarafında 

teslimat modellerinin çoğaltılması 
gerekiyor. Dar kapsamlı teslimat 
modellerinde maalesef paketlerin teslim 
edilemeden geri gelmesi söz konusu 
oluyor. Bu da, gönderici rmaların satış 
kaybına sebebiyet veriyor. Bundan dolayı 
last mile hizmeti veren rmaların bizler 
gibi çok çeşitli hizmet verebilmelidir  
diye konuştu. 
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FLO olarak kendimizi çok 

kanallı ve çok markalı dijital 
odaklı bir ürün şirketi olarak tanımlıyo-
ruz. ok kanallı yapımızı  bünyemizdeki 

L , InStreet ve ine est perakende 
zincirlerimizin yanı sıra online satış ka-
nallarımız ve toptan satış operasyonları-
mız oluşturuyor. Ayakkabı kategorisinin 
lider satış platformu olarak e-ticaret 
kanalımızda sürekli büyüyen bir ivme ile 
çalışıyoruz. flo.com.tr, lumberjack.com.

tr, instreet.com.tr, nine est.com.tr gibi 
kendi kanallarımızın yanı sıra global 
ve local marketplaceler üzerinden 
ürünlerimizi global tüketiciler ile bu-
luşturuyoruz. 

Bizim ana amacımız faaliyet gös-
terdiğimiz tüm kanallarda omni-chan-
nel bakış açımızla müşterimize tek bir 
deneyim yaşatabilmek. Bu sebeple de 
online ve o ine alışveriş arasındaki 
duvarları yenilikçi bir yaklaşımla kal-
dırarak omni-stok yöntemi ile hareket 
ediyoruz. Yakın zamanda hayata geçir-
diğimiz L  Dijital uygulaması ile bu 
yöntemi daha ileri bir seviyeye taşıdık. 

L  Dijital satış danışmanlarımızın 
kullandığı mobil bir uygulama. Uy-
gulama içerisinden satış danışmanla-
rımız 600’ün üzerindeki L , InStreet 
ve ine est mağazalarımızın stokları 
ile e-ticaret stoklarımızın bütün hepsi-
ni görebiliyor. Böylece mağazada müş-
terimizin aradığı ürünün stoğu olmasa 
bile, L  Dijital üzerinden oluşturulan 
sanal sepet ile satış o anda gerçekleş-
tiriyor. Ürünü omni-stoktan müşteri-
mizin adresine ulaştırıyoruz. Böylece 

omni-stok 
yöntemiyle
omni-stok 
yöntemiyle

online ve offline arasındaki 
DUVARLARI KALDIRIYOR 

ok kanallı bir alışveriş platformu olan FL , teknoloji 
yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. mni stok yöntemiyle 
online ve offline kanallarını bütünleştiren FL  Dijital projesiyle, 

alışveriş deneyimini farklı bir boyuta taşıyan şirket, depolamada 
otomasyon yatırımları, dağıtımda aynı gün teslimat modelleriyle 

elini güçlendiriyor. FL  Lojistik Direktörü Serkan Verimli, ana 
amaçlarının faaliyet gösterdikleri tüm kanallarda müşterilerine 

tek bir deneyim yaşatabilmek olduğunu söyledi.

Serkan Verimli
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“E ticaret lojistik firmalarından özellikle fiyat etiketi 
değiştirme, alarm sökme, outlet ürünlerinin e ticaret 

stoklarına kazandırılmasına yönelik elleçleme hizmetleri 
gibi tüm katma değerli hizmetleri alıyoruz. mni channel 
yapımıza katkı sağlayarak, müşteri deneyimini önceleyen 
iş ortaklarımız ile birlikte lojistik süreçlerimizi yönetiyoruz.” 

o ine ve online kanallar arasında 
bariyerler kalkarken, üst düzey bir 
lojistik operasyonu yürütüyoruz. 

T EK DEP O DA N  G Ü N L Ü K
0 BİN SİPARİŞ KARŞILAMA 

KAPASİTESİNE ULAŞTI 
a a  a ıtı  

 a ı  a ı   
t  

E-ticaret depo ve kargo süreçle-
rimizi birden fazla iş ortağımız ile 
yürütüyoruz. Gelen siparişler siste-
mimize tanımladığımız önceliklere 
göre hizmet sağlayıcılara dağılıyor. 
Burada da omni-channel yaklaşımı-
mız devreye giriyor. ağaza ve depo 
stoklarımızı tek bir orkestrasyon ile 
yönetiyoruz. Amacımız ürünü en 
yakın lokasyondan, en kısa zaman-
da müşterimiz ile buluşturabilmek. 
Siparişi verilen ürün o anda e-ticaret 
depolarımızda bulunmuyorsa, 
sistemimiz belirli parametreler çer-
çevesinde, ürünün stoğu bulunan 
en yakın mağazalarımıza düşmesini 
sağlıyor. Bu sayede hem stok maksi-
mizasyonunu sağlıyor hem de satış 
kaybını önlemiş oluyoruz. 

Depolama ve dağıtım süreçleri-
mizde sürekli kendimizi geliştiriyo-
ruz. Örneğin  bundan 6 ay önce iş 
ortaklarımızdan biri ile depo otomas-
yon yatırımımızı hayata geçirdik. Bu 
otomasyon sistemimiz ile, mal kabul 
aşamasında gelen koliler, tırların 
içine girebilen teleskopik konveyör 
ile otomatik barkod okuyuculardan 
geçiyor ve kalite kontrol aşamala-
rından geçerek, mezanin stoklama 

alanına gönderiliyor. Gelen siparişler 
toplanarak, mezanin stoklama alanın-
dan paketleme alanına giden otomatik 
ve spiral konveyörlerden geçiyor, tekli 
sipariş ise direkt paketleme alanına, 
çoklu sipariş ise pre-sorting alanında 
gönderiliyor. Işık sistemi ve kamera-
ların kurulu olduğu paketleme masa-
larında müşterilerimize ait siparişler 
özenle hazırlanarak otomatik paketle-
me makinesinde paketleniyor. En son 
aşamada ise ilgili siparişler, otomatik 
barkod okuyucularının kurulu olduğu 
aynı anda 4 kargo şirketinin çalışabil-
diği kargo sorter’lardan geçerek kargo 
şirketine teslim ediliyor. Bu yatırım 
sayesinde tek depoda günlük 40 bin 
sipariş karşılama oranı ile özellikle 
yoğun geçen kampanya döneminde 
esnekliğimizi önemli ölçüde arttırdık.

t  a a  t  
 t  t  a ı  
E-ticaret lojistik firmalarından 

özellikle fiyat etiketi değiştirme, alarm 
sökme, outlet ürünlerinin e-ticaret 
stoklarına kazandırılmasına yönelik 
elleçleme hizmetleri gibi tüm katma 
değerli hizmetleri alıyoruz. alış-
tığımız iş ortaklarımız ile belirli bir 
cut-o  saati belirlemek suretiyle gelen 
siparişlerin aynı gün kargo şirketlerine 
teslim edilmesini sağlayan bir yapıda 
çalışıyoruz. alıştığımız bazı kargo 
şirketlerinin de gece vardiyasında 
paketlerin teslim alınmasını sağlaya-
rak bu yapıyı güçlendirdik. Gelişen 
ve değişen e-ticaret müşterilerinin 
beklentilerine cevap verebilecek tüm 
hizmetleri geliştirmeye çalışan bir 
ekibiz. Lojistik alanında sektörün önde 

gelen lojistik firmaları ile çalışıyoruz. 
mni-channel yapımıza katkı sağla-

yarak, müşteri deneyimini önceleyen 
iş ortaklarımız ile birlikte lojistik sü-
reçlerimizi yönetiyoruz. 

LOJİSTİK 
TEKNOLOJİLERİNE 
YATIRIMLAR SÜRECEK 

a ı  t  a  
t  t a t t  

   
  a

Lojistik alanında, günümüzde 
hayatımıza girmeye başlayan ve 
yakın bir gelecekte de hayatımızın 
bir parçası halinde gelecek robot tek-
nolojileri e-ticaret alanına kesinlikle 
yön verecek. En son bu robotlardan 
birini üreten yerli bir yapı ile tanışma 
fırsatım oldu ve bundan ötürü de çok 
gurur duyduğumu söyleyebilirim. 

mni-channel kurgusuyla tüm satış 
kanallarını kullanarak, müşterilerine 
eşsiz bir satış deneyimi sunan ve bu 
sayede satış kaybını önleyen e-ticaret 
uygulamaları ve teknolojileri şirketle-
rin en önemli gündemini oluşturacak. 

L  olarak bu adımları önceden 
atmaya başladık. L  Dijital proje-
miz sektörümüze öncülük eden bu 
alandaki önemli örneklerimizden bir 
tanesi. Lojistik alanındaki en önemli 
ajandamız, müşterilerimize ürünle-
rimizi hızlı ve doğru bir şekilde ulaş-
tırmamızı sağlayacak teknoloji odaklı 
geliştirmeler yapmak olacak. 

O ST TE TE  SA  A A A T A  VA  
eknolojinin gelişimiyle iş dünyasının hızlı bir dönüşüm sürecinden 

geçtiğini belirten LO Lojistik Direktörü erkan erimli, aynı zamanda 
tüketicilerin e ticaret imkanlarının da gelişimiyle satın aldıkları 
ürünlere daha hızlı ve güvenilir biçimde erişmek istediğini söyledi. 
Hem bu teknolojik dönüşüm sürecine adapte olabilmenin hem de 
müşteri ihtiyaç ve beklentilerini iyi analiz etmenin önem kazandığını 
vurgulayan erimli, Bu noktada lojistik paydaşlarımızdan beklentimiz 

dijital yetkinlerini lojistik alanında deneyim kazanmış nitelikli insan 
kaynağı ile sürekli geliştirmeleri. İnanıyorum ki  e ticaret depo yönetim 
sistemlerine yapacakları yatırımları ile müşterilerine sağlayacakları 
verimliliği yansıtabilecek yapıları kuranlar sektörde ayrışacaktır. 

akat teknoloji tek başına hiçbir zaman yeterli değil. Lojistik ve 
kargo şirketlerinin personellerine sürekli eğitim ve gelişim imkanları 
sunmasının çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum  dedi. 
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HOROZ LOJISTIK ’’,IN 

TEKNOLOJIK 

HIZMETLERI ILE

DIJITAL YUKUNUZU DE 

HAFIFLETIYORUZ

1
992’de “Türkiye’deki ilk ve tek 
uluslararası hızlı hava taşıma ve 
teslim sistemini” oluşturma viz-
yonu ile kurulan ASE, bugün yurt 

dışında bulunan ofisleri, dünya gene-
linde anlaşmalı partner ve acente ağıyla 
20  ülkeye lojistik hizmetleri sunuyor. 
’u yurt içinde, ’u yurt dışında olmak 

üzere toplam 1  ofisi ve 157 çalışanıyla 
faaliyet gösteren şirket, Tİ  Belgesi, IS  
001, IATA, K1 ve Hava Kargo Acente 

Yetki Belgesi’ne sahip. ASE, ayrıca 
“ CS A A GR UP (All ippon Air-

ays) ERSEAS RLD IDE C -
URIER  L GISTICS” ağının Türkiye 
ve rta Asya’daki tek temsilcisi. Hızlı 
hava ve kurye taşımacılığındaki tecrü-
besini ASE E press markası ile karayo-
lu, denizyolu ve özel proje lojistiğine de 
taşıyan şirket, B2B ve B2C uluslararası 
e-ticaret lojistiği ve ETGB ile mikro 
ihracat alanında güçlü bir hizmet ve 
müşteri portföyüne sahip. 

‘HIZLI BİR ULAŞTIRMA AĞI’ 
“ASE, her boyuttaki yurt dışı gön-

derilerini, sunduğu farklı hizmetler ile 
adresten adrese teslim edebilen bölge 
uzmanı bir hızlı ulaştırma ağıdır” diyen 
ASE E press Yönetim Kurulu Başkanı 

ehtap Gültekin, şu bilgileri aktarıyor  
“ASE, İstanbul’u bir dağıtım ve aktar-
ma merkezi olarak kullanan, uzman ol-
duğu ülkelere her gün direkt çıkışlar ile 
ulaşan, sektöründeki Türkiye merkezli 
ilk ve tek markadır. Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasından sonra ortaya çıkan yeni 
coğrafyada rta Asya ve Kafkasya’nın 
Türkiye ve dünya ekonomisi açısından 

öneminden hareketle öncelikle bu böl-
gede örgütlenerek, uzmanlaşmıştır. Sun-
duğu güvenli ve hızlı hizmet sayesinde 
Türkiye ve diğer ülkelerin bu bölge ile 
arasındaki ticari ilişkilerinin gelişmesine 
olanak sağlamıştır. Bugün de bölgedeki 
rakiplerinden daha kaliteli, hızlı ve özel-
leştirilmiş hizmet sağlayarak uluslararası 
ihracatçıların, yatırımcıların ve hizmet 
sağlayıcıların öncelikle tercih ettiği marka 
olmayı sürdürmektedir.”  

ADRESE TESLİM ÇÖZÜMLER 
ASE E press E press perasyon 

Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ay-
tek Baltaoğlu ise, firma olarak sınır ötesi 
e-ticaret pazarında Türkiye’nin e-ihracat 
potansiyelini görerek bu pazarda öncü 

olma ve farklılık yaratmayı başardıkla-
rını söylüyor. E-ihracat alanında pazar 
yerlerinde satış ve sipariş kabulü, taşıma 
ve kapı teslim online shopping hizmeti, 
ithalat ve ihracatta hızlı beyan ve güm-
rükleme hizmeti sunduklarını belirten 
Baltaoğlu, mikro ihracat alanında ise  
ekspres kurye veya ihracat kargolarına 
yönelik, çıkış ülkesi hızlı beyan ve rezer-
vasyon, varış havalimanı veya gümrükle-
me dahil adres teslim çözümler sunduk-
larını aktarıyor. 

2022 İÇİN BÜYÜME HEDE İ 
YÜZDE 20 

Almatı, Aşkabat, Bakü, Bişkek, 
Duşanbe, Taşkent, Tiflis gibi şehirlerde 
kendi ofisleriyle faaliyet göstererek fark 

ASE EXPRESS’ten 
‘hepsi bir arada’ hizmet 

Lojistik sektöründe 0 yıllık tecrübesi olan ASE 
E press, uluslararası e ticareti Türkiye içinde 
iş yapmak kadar kolay hale getiren çözümler 
sunuyor. B2B ve B2C uluslararası e ticaret 
lojistiği ve ETGB ile mikro ihracat alanında geniş 
yelpazeli bir hizmet portföyüne sahip olduklarını 
belirten ASE E press Lojistik E press perasyon Direktörü ve önetim urulu yesi 
Aytek Baltaoğlu, 2022’de bu alanda yüzde 20’lik bir büyüme hedeflediklerini söylüyor.  
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yarattıklarını ifade eden Baltaoğlu, 
sözlerini şöyle sürdürüyor  “Ekspres 
kurye hizmetlerinde dünya çapında 
uygulanageldiği üzere diğer tüm ope-
ratörler ile aynı standartlara sahibiz. 
Ayrıca Bakü, Almatı, Tiflis, Taşkent, 
Aşkabat, Bişkek, Duşanbe, Köln, Tah-
ran, Dubai’ye düzenli ekspres kurye ve 
kargo servilerimiz mevcut. ASE olarak 
tüm lojistik, muhasebe, İK ve satın 
alma süreçlerini tamamen kendi bün-
yemizde geliştirdiğimiz yazılım olan 
progress tabanlı ASELogic programı 
ile yürütüyoruz. Bilgi işlem birimimiz 
toplam 2 yazılım mühendisi, 2 yazılım 
ve donanım teknikeri ile e-ticaret başta 
olmak üzere güçlü alt yapısı ile tüm 
entegrasyon hizmetlerini sağlayabi-
lecek kapasitedir.” E-ticaret ve mikro 
ihracat operasyonlarında 2021 yılını 
bir önceki yıla göre yüzde 15’lik artışla 
kapattıklarını belirten Baltaoğlu, “Sa-
dece uluslararası e-ticaret lojistiğinde 
(ithalat-ihracat) 2021’de 210 bin kg’luk 
bir hacme ulaştık. 2022 yılında e-ticaret 
ve mikro ihracat alanında minimum 
yüzde 20’lik bir büyümeyi hedefledik” 
açıklamasını yapıyor. 

GENİŞ HİZMET YELPAZESİ 
ASE olarak çok geniş bir hizmet ve 

müşteri yelpazesine sahip olduklarını 
belirten Aytek Baltaoğlu, “İlk asli ve 
kuruluş faaliyetimiz olan uluslararası 
ekspres kurye hizmetlerinin yanı sıra 

eb sitemizde yer alan tüm hizmetler 
her gün faal durumdadır. Bizim iddi-
amız şu  eb sitemizde hizmet ver-
mediğimiz konulara yer vermiyoruz  
Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz 
proje taşımaları da dahil olmak üzere 
adı taşıma olan her türlü nakliye ve 
lojistik faaliyetinde varız” diyor.   

‘A RİKADA GENİŞLİYORUZ’
irket olarak Türkiye ve dünya 

ekonomisinin geleceği olarak bakılan 
yeni pazarlar ve bölgelere yatırım 
yapmakta tereddüt etmediklerini vur-
gulayan Baltaoğlu, belirledikleri he-
deflere ilişkin şunları aktarıyor  “Yakın 
gelecekte Afrika kıtasındaki mevcut 
örgütlenmemize ivme kazandırarak 

güvenilir hızlı teslim ağımızı daha da 
genişletmeyi planlıyoruz. Bu dönemde 
Doğu Avrupa, Balkanlar, rta Asya 
bölgelerinde proje taşımalarına ağırlık 
verdik. Ayrıca özellikle hava kargo 
ihracat taşımalarımıza yönelik yeni 
personel alımlarını bütçeledik ve uygu-
lamaya koyduk. 2022’de büyüme he-
defimizi ise minimum yüzde 15 olarak 
belirledik.” 

HİZMETLER
» Kapıdan kapıya uluslararası 

ekspres kurye
» Havayolu kargo
» B2B ve B2C uluslararası e-ticaret 

lojistiği
» ETGB ile mikro ihracat
» Karayolu komple, parsiyel ve 

ekspres A  taşımacılığı
» Denizyolu komple ve parsiyel 

taşımacılığı
» Kara, hava ve denizyolu ile dip-

lomatik taşıma ve konsolosluk hizmeti
» Tehlikeli maddelerin paketlenme-

si ve taşınması (IATA ADR I DG) 
» ati eşya taşımacılığı
» Havayolu ile sundurma (turistik 

eşya) kargo hizmeti
» Cenaze, medikal lojistik partnerliği, 

değerli kargo, bozulabilir kargo, canlı 
hayvan, gibi özel kargo taşımacılığı

» İstanbul havalimanlarında kayıp ve 
buluntu eşya

» Sanat eseri ve fuar lojistik
» Serbest ve gümrüklü depolama,
» Yurt dışı uçucu kurye servisi,
» Kargo charter uçak kiralama 

hizmeti
» İhracat, ithalat ve transit kargo 

taşımacılığı 
» Grup şirketi üzerinden dış ticaret 

(alım satım) danışmanlık hizmetleri
» Grup şirketi ASİTA  ile gümrük 

müşavirliği hizmeti 

PROJE TAŞIMALARIMIZDAN 
ÖRNEKLER   

tobüsler ve binek araçlar, nakliye ve 
çöp kamyonları, itfaiye araçları, ambu-
lans ve cenaze yıkama araçları, karavan-
lar, sondaj ekipmanları, hücum botlar ve 
balıkçı tekneleri, jeneratörler, ilk yardım, 
aşı ve tıbbi ekipman ve malzemeleri, 
insani yardım malzemeleri, Türkiye’den 
Antarktika’nın kutup bölgesindeki bilim-
sel araştırmalara yönelik çift yönlü genel 
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Güçlü e ticaret kimliğini 
sürdürürken, 202  yılı sonuna 
kadar 110 mağazaya 
ulaşmayı hedefleyen ev 
ve yaşam sektörünün lider 
markalarından Evidea, büyüme 
ivmesine paralel olarak 
tedarik zinciri süreçlerini yeni 
yatırımlarla güçlendiriyor. 
akın bir zamanda aynı gün 

teslimat hizmetine başlamayı 
hedeflediklerini belirten 
Evidea Tedarik inciri Direktörü 

rhan Taşdemir, ayrıca 
operasyonlarını yeni bir lojistik 
merkezine taşımak için depo 
arayışı içinde olduklarını söyledi. 

E
a ı  atı  a a a ı  

  a ı a 
  

Evidea, evi için alışveriş 
yapmak ve evine değer katmak isteyen-
lere  kaliteli, trend ve kurulumu ustalık 
gerektirmeyen ürünleri makul fiyatlarla 
sunan, müşteri deneyimine önem ve-
ren, bulunduğu pazarı takip eden, yeni 
trendlere öncülük edip ilham veren, bir 
e-ticaret sitesi ve mağazalar zinciridir. 
Ev ürünleri kategorisinde 2011’den bu 
yana hizmet veren Evidea, 201  yılında 
gerçekleşen yeni ortaklık yapısı sonra-
sında güçlü e-ticaret kimliğine ek olarak 
perakende mağaza zinciri ile büyümeye 
devam ediyor. u an 13 ilde 31 mağaza-
mız bulunuyor. oğunluğu A ’lerde 
olan, yaklaşık 1.500 metrekare civarında-
ki mağazalarımızda geniş ürün gamımız 
ile tüketicilere yeni bir ev alışverişi dene-
yimi yaşatıyoruz. 2025 yılı sonuna kadar 
110 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. 

E-ticaret tarafında da eb sitemiz, 
mobil uygulamamız ve pazaryerleri 
üzerinden ürünlerimizi tüketicilerimizle 
buluşturuyoruz. Pandemi döneminde 
e-ticaret pazarının genişlemesi ile bera-
ber, Evidea olarak bizim e-ticaret operas-

yonumuz da sektörel büyüme oranlarına 
uyumlu bir artış gösterdi. 2021’de büyü-
mesini sürdüren e-ticaret kanalımız, artan 
mağaza sayımıza rağmen toplam ciromuz 
içinde yüzde 10’un üzerindeki payını 
korumaktadır. 

GÜNLÜK SEVKİYAT 
KAPASİTESİNİ 
5 BİNİN ÜZERİNE ÇIKARDI 

a ı   t  a t a ı ı a 
a  B  a a a  

t  atı ı a   
Pandemi, bizlere, zamanında, eksiksiz 

ve sorunsuz teslimatın ne derece kritik 
olduğunu, tüm tüketicilerin bu beklenti 
içinde sipariş verdiğini gösterdi. ayıro-
va’daki lojistik tesisimizde bu beklentiye 
cevap verecek şekilde, paketleme masala-
rımızı, sorting arabalarımızı ve konveyör 
hatlarımızı yeniledik. Günlük 5 bin sipa-
riş çıkış yapma kapasitesine sahibiz.

Tabi ki işin ilk ayağı siparişi hazırla-
mak. Akabinde bu siparişin son tüketiciye 
ulaştırılması için kargo süreci var. Bu 
noktada mevcut kargo firmalarımızı aylık 
performans ölçümleriyle yönetiyoruz. 

TI  (on time  in full) skorunu çok 
önemsiyoruz. Siparişleri taahhüt ettiğimiz 

Evidea
aynı gün teslimat ve depo yatırımına hazırlanıyor

sürede, eksiksiz ve hatasız olarak müşteri-
ye ulaştırma hedefimiz yüzde  ve üzeri 
başarı sağlamak. 

a a ı ı ı a ı  
t  a ıtı a 

 a  t at  
a ı
Evidea olarak yaklaşık 7.000 çeşit ürü-

nü internet sitemizde satışa sunuyoruz. Bu 
ürünler hem şekilsel hem de hacim olarak 
çok farklı dinamiklere sahipler. Depolama-
da bu iki temel kriteri baz alarak öncelikle 
ürünler için doğru toplama gözü tipi seçi-
mi yapıyoruz.

Ürünlerin hacimsel ölçüsüne ek ola-
rak basit bir ABC analizi ile çok satan A 
ve B  sınıfındaki ürünleri belirliyoruz. 
Bu ürünleri mümkün mertebe, e-ticaret 
paketleme istasyonlarına en yakın lokas-
yonlarda stoklamaya çalışıyoruz. Ancak 
mağazacılık operasyonunu da aynı tesiste 
yönettiğimiz için, mağazalarımızın verimli 
bir mal kabul ve reyona çıkarma yapması 
için mağazalara ana kategori bazlı ürün 
hazırlama ilkemiz var. Bu bizim için zor-
layıcı bir aktivite. Dağıtım tarafında ise 
şu an ertesi gün teslimat modeli üzerine 
operasyonumuzu yürütüyoruz. Ürünlerin 
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büyüklüklerine göre kargo taşımacılığı ve 
mobilya taşımacılığı olmak üzere iki mo-
del kullanıyoruz.

KARGO OPERASYONLARINI 
 ANA TEDARİKÇİYLE 

YÖNETİYOR 
a a  t  a a  

a a ı ı a  a a ı  
a a  a ı  t 

a ı   at  
Evidea, lojistik depolama operasyo-

nunu kendisi yürüten bir şirket. Grup 
şirketlerimiz Ebebek, Avansas, Bİ  ve 

ile arket de lojistik operasyonlarını 
kendileri yürütüyorlar. Ancak dağıtım 
noktasında TL ve parsiyel dağıtım hiz-
metini dış kaynaklardan alıyoruz. Keza 
son tüketiciye yaptığımız kargo dağıtı-
mını da yine dışardan hizmet alarak icra 
ediyoruz. Hizmet veren firmalarla görüş-
meler yaparken iki temel kritere dikkat 
ediyoruz. Doğru fiyat ve kaliteli hizmet. 
Doğru fiyat, sattığımız tüm ürünlerde 
müşterilerimize uygun ve rekabetçi fiyat-
lar sunmamızı sağlayan ilk etmen. Kaliteli 
hizmet ise, son tüketicinin tüm süreçteki 
alışveriş deneyimini taçlandıracak, tüke-
ticinin yeniden gelmesini, tekrar alışveriş 

yapabilmesini sağlayacak etmenlerin 
tümü olarak adlandırabiliriz. Bu iki kriteri 
çok önemsiyor ve firma seçiminde kıyas-
lama argümanı olarak değerlendiriyoruz. 
Kargo operasyonumuzu 4 ana tedarikçi 
ile yönetiyoruz. 30 desi üzeri gönderileri 
Horoz Lojistik firması ile taşırken, 30 desi 
altı gönderilerimizi il bazlı hizmet ağı ve 
fiyat avantajına göre UPS, KARG İST 
ve BGK (Bir Günde Kargo) firmaları ile 
taşıyoruz. 

a ı  t  a a a ı a  
 a  

Yakın gelecekte eb sitemiz ve mobil 
uygulamamız üzerinde, müşteri deneyi-
mini merkeze koyduğumuz özellikleri 
eklemeye devam edeceğiz. Bunlardan bir 

tanesi ürünlerin bazılarını 3 boyutlu gö-
rüntüleme ve evinde gör özelliği. Ek olarak 
omni-kanal uygulamalar üzerinde çalışma-
lar yapacağız. İlk olarak aynı gün teslimat 
hizmetimizden bahsetmek isterim. u anda 
ertesi gün teslimat hizmeti sunuyoruz. En 
kısa sürede aynı gün teslimat hizmetine 
başlamayı hedefliyoruz. Kısa vadeli planla-
rımız arasında yer alıyor. 

İkinci olarak, Evidea olarak yakın 
gelecekte yeni bir lojistik tesise taşınmayı 
planlıyoruz. Büyüyen yapımıza uygun, 
bizlere en az 5 yıl boyunca hizmet verecek 
bir depo arayışındayız. Bu depo tahminen 
20.000-25.000 metrekare aralığında olacak. 
Yeni tesiste  bizim için ana gündemler 
büyük mezanin projesi ve mobilya ope-
rasyonu. Bildiğiniz üzere mobilya ürünleri 
genellikle 30 desi üzeri ve hem e-ticarette, 
hem mağaza sevkiyatlarında özel yönetil-
mesi gereken bir ürün grubu. 

‘GECİKEN TESLİMATLAR EN 
BÜYÜK SORUN’ 

t    t  a a 
a ı a ı  t  

t   
Tüm perakende firmalarının yaşadığı 

benzer sorunları bizler de yaşıyoruz. üş-
teriler hizmeti veren kargo firmalarını değil 
alışveriş yaptığı markayı muhatap kabul 
ediyor. lumsuz deneyimlerin çözümünü 
de yine bizden bekliyor. İlk olarak tabi ki 
gecikmiş kargo teslimatlarını söyleyebi-
lirim. Buna ek olarak, hareket görmeyen 
kargolar, güncellenmeyen statü bilgileri, 
hasarlı ulaşan paketleri sıralayabiliriz. 

üşteri şikayetlerini analiz ettiğimizde 
karşımıza çıkan öncelikli konular bunlar.  

Yeni nesil kargo firmaları müşteri dene-
yimlerini ve zamanında teslimat konusunu 
çok önemseyerek sektöre girmeye başla-
dılar. Bu alana ciddi yatırım yapıyorlar. 

obil uygulamalar üzerinden tüm sürecin 
takibi, paketin komşuya veya başka bir 
adrese yönlendirilmesi, canlı kurye takibi 
gibi ek özellikler sunuluyor. Adrese tesli-
mata 2 saat kalana kadar paketin iletişimini 
sağlıyorlar. Tüketici nezdinde bu yaklaşım 
değerli hissettiriyor. Haliyle bu hizmeti 
sunan kargo firmaları rakipleri arasından 
sıyrılıyor ve perakendeciler tarafından 
tercih ediliyor.
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zellikle son  yılda e ticaretin 
büyüdüğünü ifade eden Evidea edarik 
Zinciri Direktörü Orhan aşdemir, 

ektörün dinamiklerindeki değişimi 
ve gelişimi yakından takip ediyoruz. 

andeminin bu dönüşümü daha 
da hızlandırdığı bir gerçek. Market 
ürünlerinin evimize 10 dakikada 
getirildiği bir çağda yaşıyoruz. Müşterinin 
beklentisi, eksiksiz, zamanında, uygun 

yatlı ve sorunsuz hizmet alabilmek. 
Yüzde 100 gerçekleşmesi arzulanan bir 
O  skorundan bahsediyoruz. iparişin 

öncesinden başlayan, alışverişin 
tamamlandığı, siparişin depoda 
hazırlandığı, teslimatın gerçekleştiği ve 
sonrasında da satış sonrası hizmetin 
alındığı büyük resmin tamamı, işte 
müşteri için gerçek tablo bu. Bu büyük 
resmi görüp, bu resimdeki parçalara 
doğru ve etkin yatırımlar yapmalıyız. Bu 
beklentiyi önemseyen ve aksiyon alan 

rmalar var olmaya devam edecekler. 
Lakin bu dönüşüme adapte olamayan 

rmaları önümüzdeki günlerde çok zorlu 
günlerin beklediğini söyleyebilirim  dedi. 
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 a tı  
Pandeminin etkisiyle 

sektörümüz 2021’de de 
artışını sürdürdü. Yılın başında 
koyulan 400 milyar TL’lik hacme 
ulaşıldı. Yılın lider online alışveriş 
kategorisi süpermarket oldu. 
Türkiye’de ödeme yöntemleri 
itibarıyla e-ticaret alışverişi, en 
çok özel günler ve kampanya 
dönemlerinde yoğunluk gösterdi. 

nline alışverişi en çok tercih eden 
iller İstanbul, 
Ankara ve İzmir 
oldu.

  
ta  

a a ı a a a a  
 

t a t a ı a a ı  
a ı ı  

Türkiye’de 
lojistik ve e-ticaret 
sektörü pandeminin 
etkisiyle birlikte hızlı 
bir dönüşüm yaşadı. 
Her iki sektörde 
süreçlerine dijitale 
taşımak zorunda kaldı. 
İş yapış biçimlerinde 
bu yönde güncellemeler 
yapıldı. Tüketici tarafında 
da hiç online alışveriş 
yapmayan kişiler bile 
e-ticaret ile tanıştı. Bunun 
yanında online alışveriş 
platformu olmayan internetten 

satış sistemlerini kurdu. Bu dönemde 
gündemin gerisinde kalmadan 
dijital dünyaya ayak uydurabilen 
firmalar ön plana çıktı. İki sektörde 
de dijitalleşmeyen veya dijitalleşmeye 
direnen firmaların geride kalmama 
adına sistemlerini dijitale taşımaları 
gerekiyor. Bu yönde sektörün gelişimine 
katkı sağlayan devlet destekleri ve 
çalışmaları takip etmek büyük önem arz 
ediyor. 

E-TİCARET BÜYÜME 
İVMESİNİ SÜRDÜRECEK 
E-ticaret sektörü için 2022 

ı ı a a ı    
 

Son iki yılda tüketiciler 
özellikle e-ticaretteki uygun fiyat 
seçeneklerine ve kolay alışverişe 
alıştı. Aynı şekilde üreticiler ve 
perakende sektörü de e-ticaretin 
ulaşılabilirliği, düşük maliyeti 
ve fırsatlarına uyum sağlamaya 

başladı. nline alışveriş sıklıkları 
artarken yeni ödeme yöntemleri 
ile tüketicilere kolaylık sağlandı. 
Sipariş mekanizmalarının 
dahi dijitalleştiği bir dünya 

SİNERJİ YARATIYORSİNERJİ YARATIYOR

Sektörün lojistiğe 
yatırımı
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E ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmaların lojistiğe 
yönelik yatırımlarını değerlendiren ETİD önetim urulu 
Başkanı Emre Ekmekçi, “Bu yönde yapılan yatırımlar 
sektörün gelişimine katkı sağlıyor. Lojistik alanında 
hizmet veren şirketler de sistemin getirdiklerinin gerisinde 
kalmama adına kendilerini geliştiriyor” dedi. 

Emre Ekmekçi
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ortaya çıktı. Bugün baktığımızda 
online bir stratejisi olmayan bir 
firma, perakendeci düşünemiyoruz. 
Pandemi dönemiyle zihinlerde 
oluşan tabular da ortadan kalktığı 
için e-ticaret yapan kuruluş sayısının 
önümüzdeki dönemde artacağını 
öngörüyoruz. Bu artış sürecinin yine 
tüketici taleplerine yönelik yapılacak 
yatırımlarla 2022’de 560 milyar TL’yi 
geçmesini öngörüyoruz. 2022’de aynı 
zamanda vergi indirimleri, devlet 
destekleri ve global platformların 
yatırımları ile e-ihracatın büyük bir 
ivme kazanacağını düşünüyoruz.

t a t t  t  
a a  a ıtı  a a ı a 

a ı     
E-ticaret alanında lojistik 

büyük önem arz ediyor. E-ticaret 
alanındaki çalışmaların başarılı 
bir şekilde yürütülebilmesi için 
operasyonel süreçlerin de iyi bir 
şekilde yürütülmesi gerekiyor. 
Burada da lojistik, depolama ve 
dağıtım kanalları ön plana çıkıyor. 
Doğru bir şekilde planlanmış lojistik 
yönetiminin olmaması, e-ticaret 
alanındaki tüm çalışmaların boşa 
gitmesine neden olabiliyor. Lojistik 
sürecinin iyi planlanması ve 
yönetilmesi, e-ticaret şirketinin daha 
verimli çalışmasını ve temellerinin 
sağlam olmasını sağlıyor. Satın 
alınan ürünlerin tüketiciye sağlıklı 
ulaşımı, ürünlerin gereken koşullar 
altında depolanması ve dağıtım 
kanallarındaki işleyiş başlıca konu 
başlıklarını oluşturuyor. E-ticaret 
yapan firmalar bu başlıklar altında 
kendilerine en uygun koşulları 
sağlayan şirketler üzerinden 
ilerliyor. Bu noktada lojistik 
firmalarının e-ticaretin büyümesine 
ayak uyduracak şekilde büyümesi 
ve sistemin gerisinde kalmadan 
kendilerini yenilemeleri gerekiyor. 

LOJİSTİĞE YATIRIM POZİTİ  
ETKİ YARATIYOR 

t a t aa t  t  
t  t  

a a a  atı ı a ı ı a ı  
 

E-ticaret alanında hizmet veren 
bazı pazar yerleri kendi bünyelerinde 
lojistik yatırımlarını hayata geçirdi. Bu 

Geçtiğimiz yıllarda özellikle 
kampanya dönemlerinde ürün 
teslimatları konusunda sorunlar 
yaşandı. Ancak pandemi tüm 
firmalarda e-ticaret kültürünü 
uyandırdı. Hiç bulunamayan ürünler 
kolay erişilebilir oldu ve bu bağlamda 
hızlı kargo sistemleri de gelişimini 
sürdürdü. Teslimat konusunda 
yenilikçi iş modellerinin hayata 
geçirildi. Bu kapsamda A ’ler, 
esnaf ve benzin istasyonları teslimat 
noktası hizmet vermeye başladı. Bu 
yeni düzenlemelerle lojistik alanındaki 
istihdamla da sektörde yaşanan 
sorunlar en aza indirildi. Önümüzdeki 
dönemde de bu tür düzenlemelerle 
sektörün gelişimini sürdürmesini 

“E ticaret alanındaki 
çalışmaların başarılı bir şekilde yürütülebilmesi 
için operasyonel süreçlerin de iyi bir şekilde 
yürütülmesi gerekiyor. Burada da lojistik, depolama 
ve dağıtım kanalları ön plana çıkıyor. Doğru bir şekilde 
planlanmış lojistik yönetiminin olmaması, e ticaret alanındaki 
tüm çalışmaların boşa gitmesine neden olabiliyor.” 

yatırımlar kapsamında tüketicilerin 
ihtiyaçlarına göre kargo, hızlı teslimat 
ve depolama konusunda kendi 
çözümlerini geliştirdiler. Bu yönde 
yapılan yatırımlar sektörün gelişimine 
katkı sağlıyor. Lojistik alanında 
hizmet veren şirketler de sistemin 
getirdiklerinin gerisinde kalmama 
adına kendilerini geliştiriyor. 
Bu nedenle bu tür yatırımların 
sektöre pozitif katkısı olduğunu 
söyleyebiliriz. 

t a t t  a a 
 a ıtı   

a ı a tı ı t  a   
t   a  t  
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Tİ AD, e ticaretin gelişmesini 
destekleyecek öncelikli  

11 acil ihtiyacı belirledi. Listede 
eğitim, mevzuat, dijitalleşme 

ve uygulama kolaylıkları 
alanında birçok farklı içeriğe 

sahip öneriler yer alıyor. Ayrıca 
e ihracat mevzuatı hazırlanması 
ve E İhracat Geliştirme erkezi 

kurulması öneriliyor. 

U
TİKAD, e-ticaret sektö-
ründeki durumu güncel 
veriler ile aktarıldığı “B2C 
E-Ticaretin Kolaylaştırıl-

masına ve Hacminin Artmasına Yö-
nelik İyileştirici Öneriler” raporunu 
yayınladı. UTİKAD İnovasyon ve 
E-Ticaret dak Grubu’nun sürdür-
düğü çalışmalar doğrultusunda UTİ-
KAD Sektörel İlişkiler üdürü Ezgi 
Demir tarafından hazırlanan raporda, 
firmaların nihai tüketiciye ulaşma 
noktasında yaşadıkları sorunlar ve 
e-ticaretin gelişimine engel olan süreç-
ler ortaya konuluyor.  Getirilen somut 
çözüm önerileri ile e-ticaretin payının 
artırılarak sadece İstanbul, Ankara, 
İzmir gibi metropol kentlerinde değil  
Türkiye’nin her yerinde yayılması ve 
geliştirilmesi, Türkiye’nin bir lojistik 
merkez olarak büyümesine katkı 
sağlanması hedefleniyor. 

Dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin 
genel durumu hakkında bilgi verilen 
rapora göre, 2020’de iki milyardan 
fazla insan çevrimiçi mal veya hizmet 
satın aldı ve e-perakende satışları 4,2 
trilyon ABD dolarını aştı. Alışveriş 
için tüketicilerin en çok tercih ettikleri 

sektörler bilişim, teknoloji ve giyim 
oldu. Türkiye’de ise e-ticaret hacmi 
201  yılında 226 milyar 200 milyon 
liraya yükseldi. E-ticarette en çok tercih 
edilen ürün sektörlerinde beyaz eşya, 
giyim, elektronik, mobilyadekorasyon, 
çiçekçilik yer alırken pandemi etkisiyle 
birlikte gıda-market sektöründe yüzde 
200’ün üzerinde bir artış yaşandı. Dün-
ya e-ticaret pazarındaki gelirin 2021 
yılında 3,2 milyon ABD dolarını aş-
ması, Türkiye’de ise 16,2 milyon ABD 
dolarına ulaşması tahmin ediliyor. 

G Ü M RÜ K A L A N I N DA  
3 ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK 

Raporun ikinci kısmında e-ticaret 
alanında son zamanlarda özellikle 
gümrük alanında yapılan düzenle-
melere ilişkin değerlendirmelere yer 
veriliyor. 1 cak 2021 tarihi itibarıyla 
İngiltere’ye tüm gönderiler için Güm-
rük Beyannamesi hazırlanması şartı 
getirilmesi, 1 art 2023 tarihinde yü-
rürlüğe girecek Avrupa Birliği gümrük 
işlemlerinde geliştirilmiş yeni kargo 
bilgi sistemi olan İthalat Kontrol Sis-
temi 2 (ICS 2) ve Avrupa Birliği’ndeki 
ithalatlarda geçerli olan vergi muafi-

UTİKAD’dan e-ticaret içinUTİKAD’dan e-ticaret için
MADDELİK 

ÖNERİ

yetini kaldırması önemli yenilikler 
olarak gösteriliyor. Raporda ayrıca 

in’in e-ticaret dinamikleri ele alını-
yor, in e-ticaret pazarının 2025’te 
3,7 6 trilyon ABD dolarına ulaşması 
bekleniyor. 

Raporda posta ve hızlı kargo 
taşımacılığı alanında faaliyet gösteren 
firmaların operasyon süreçlerinde ve 
maliyet odaklı konularda yaşadıkları 
sıkıntılara dikkat çekiliyor. Bu sıkın-
tılar “ perasyon Süreçlerinin Kolay-
laştırılması ve İyileştirici Öneriler” 
ile “ aliyet daklı Kolaylaştırmalar 
ve İyileştirici Öneriler” olarak iki 
ana başlıkta ele alınıyor. perasyon 
süreçlerinde, ürünlerin ambara 
alınması ve beyan verilmesi, e-arşiv 
fatura ile işlem yapılması, ETGB’lerin 
kapanma işlemleri, hatalı beyanlar, 
kurumlar arası yazışmalar, kısmi iade 
edilen ürünler ve bedelsiz gidip iade 
edilen ürünler ile ilgili yaşanan so-
runlara dikkat çekiliyor ve bu alanlar-
da kolaylaştırıcı adımlar aktarılıyor. 

aliyet kaynaklı sorunların rapora 
taşındığı diğer ana başlık kapsamın-
da da damga vergisi ve evrensel pos-
ta hizmeti katılım payı konularındaki 

UTİKAD’dan e-ticaret içinUTİKAD’dan e-ticaret için
MADDEL11
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sorunlar ve kolaylaştırmalara değiniliyor, 
e-ihracat yapan firmalara yönelik mevcut 
teşvik ve destek paketlerinin artırılması 
gerektiği, e-ihracat yapan firmaların da 
teşvik kapsamına alınması vurgulanıyor. 

E-İHRACAT MEVZUATI 
HAZIRLANMALI 

Raporda “Bütünleştirici Öneriler” 
kısmında e-ihracatın klasik ihracattan 
ayrılması ve e-ihracat mevzuatı hazır-
lanmasının öneriliyor. Bunun e-ihracatla 
ilgili uygulamalardan ve mevzuattan 
kaynaklanan sorunların çözümüne kat-
kı sağlayacağı, ayrıca firmaların çeşitli 
destek ve teşviklerden yararlanmasına 
imkan vereceğine dikkat çekiliyor. Ayrıca 
E-İhracat Geliştirme erkezi kurulması 
öneriliyor. Kurulması önerilen merkez ile 
de firmaların halihazırda yüklendiği ma-
liyetlerin azaltılacağı ve lojistik süreçlerin 
hızlanacağı öngörülüyor. 

E-TİCARETİN GELİŞMESİNİ 
DESTEKLEYİCİ ALTYAPI 
ÖNERİLERİ

Raporda e-ticaretin geliştirilmesine 
yönelik olarak 11 maddeden oluşan 
önerileri listesi yer alıyor. Listede eğitim, 
mevzuat, dijitalleşme ve uygulama ko-
laylıkları bakımından birçok farklı içeriğe 
sahip öneriler yer alıyor.

Geçici depo alanlarının yanı 
sıra AE  sertifikalı tesislerin

antrepoların da e-ihracat çıkışları için 
kullanılması. 

Yurt dışındaki belli başlı güm-
rükleme programları ile en-

tegrasyon yapılması ve gümrükleme 
sürecinin sadeleştirilmesi. 

ETGB beyanlarının, e-imza 
bağlantılarının, ilgili Gümrük 

Tarife Kodlarının, faturaların vb. ilgili 
süreçlerdeki sistemlerin daha hızlı 
ve aktif kullanıcı kolaylığı sağlayan 
yazılımlar geliştirilmeli ve sistemler 
arası bilgi akışı ile bağlantı kolaylıkları 
sağlanmalı.

Gümrükler içerisinde, 
e-ihracat e-ithalata özel ek bi-

rimler memurlar olmalı ve bu yönde 
bir bölüm oluşturulmalı. 

E-ihracat yapmak isteyen ve 
yeni başlayacak ihracatçılar 

için destek paketleri oluşturulmalı ve 
başlangıçta bilgi danışmanlık hizmeti 
almak isteyen firmalara bu anlamda 
destek olunmalı. Kamu bünyesinde 
konu hakkında uzman personelden 
oluşan bir ekip kurularak sektöre 
girişte mevzuat ve altyapı desteği 
sağlanmalı. 

Geçiş dönemlerinde değişim ve 
dönüşüm için sektöre gereken 

zaman verilmeli. Sektörü etkileyen 
konularda yapılacak değişimlerin ön-
cesinde sektör geri bildirimleri alınarak 
belli bir süre sonrasında değişiklikler 
yürürlüğe konulmalı. 

Posta kodlarının efektif şekilde 
kullanılmasını sağlayacak ön-

lemler yaygınlaştırılmalı.  
Elektrikli araçlarla dağıtım 
yapılması için paket konsolidas-

yon ve şarj noktaları sorunu çözülmeli. 
E-ticaretin yoğun olduğu dö-
nemlerde belgeli araç kullan-

mak konusunda geçici belge veya buna 
benzer bir kolaylaştırma ile kargoda 
yaşanılacak darboğaz giderilmeli. 

Kargo firmalarının araç parkla-
rını özmal ya da kiralık olması 

fark etmeksizin oluşturabilmesi sağ-
lanmalı. 

Gelişmiş ülkelerde, yüksek 
sezonlarda esnek işgücü kulla-

nılabilmesi şeklinde uygulamalar bu-
lunuyor. Türkiye’de ise kargo dağıtım 
yapacak kişilerin SRC belgesi olması, 
aracının Bakanlıkça taşıt kartına bağ-
lanması, teslimat noktası olacak yerin 
şube olarak tanımlanması gibi bürokra-
tik şartlar var. Bu konularda bazı sektör 
uygulamaları yaygınlaştırılıyor ancak 
yasal dayanakları henüz tanımlanma-
mış durumda.

1

2

sürecinin sadeleştirilmesi. 

3

sağlanmalı.

4

bir bölüm oluşturulmalı. 

5

sağlanmalı. 

6

yürürlüğe konulmalı. 

7
lemler yaygınlaştırılmalı.  

8
yon ve şarj noktaları sorunu çözülmeli. 

9

yaşanılacak darboğaz giderilmeli. 

10

lanmalı. 

11
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Küresel e-ticaret lojistik 
pazarı, 2020’de yüzde 2 .  
oranında büyüdü. T SİAD
Deloitte E ticaret Raporu’na 
göre  pazarın 2020 202  
yılları arasında yüzde 8.6 
oranında birleşik büyüme 
göstermesi bekleniyor. 
iyasanın 202  yılına 

kadar  milyar euroya 
ulaşacağı düşünülüyor. 

T
ÜSİAD, Deloitte iş birliği ile 
kapsamlı e-ticaret raporu 
hazırladı. Dijital Türkiye Yu-
varlak asası bünyesindeki 

E-ticaret alışma Grubu faaliyetleri 
çerçevesinde hazırlanan raporda dün-
yada ve Türkiye’de e-ticaretin gelişimi 
ve yakın dönem gelişmeleri incelenir-
ken, sosyal ticaret, etkileyici pazarlama, 
doğrudan tüketiciye satış, e-ihracat ve 

in pazarı gibi güncel konulara yer 
verildi. Rapora göre, küresel e-ticaret 
lojistik pazarı, 2020’de yüzde 27.3 ora-
nında büyüdü. Bu pazarın 2020-2025 
yılları arasında yüzde .6 oranında 
birleşik büyüme göstermesi bekleniyor. 
Piyasanın aynı zamanda 2025 yılına 
kadar 557 milyar euroya ulaşacağı 
düşünülüyor. 

E-TİCARET HACMİ 
,5 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Dijitalleşme sürecinde e-ticaretin 
olmazsa olmaz olduğunu belirten 
TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Dijital Türkiye Yuvarlak asası Başka-

nı Serkan Sevim, 2020 yılı sınır ötesi 
e-ticaret hacminin 1,5 trilyon dolara 
ulaştığını ve bu seviyenin 2026’ya 
kadar 4, 2 trilyon dolara çıkmasının 
öngörüldüğünü söyledi.

Dijital ekonominin önemli bir 
boyutunu e-ticaretin oluşturduğunu 
hatırlatan TÜSİAD Başkanı Simone 
Kaslo ski şunları anlattı  “Yüzde 70’i 
geçen bireysel internet penetrasyonu, 
mobil geniş bant aboneliklerindeki 
artış ve coğrafi konumun getirdiği 
bölgesellik avantajımız e-ticarette ulu-
sal ve uluslararası anlamda önümüzü 
açan belli başlı unsurları oluşturuyor. 
Bu çerçevede, e-ticaret ile ilgili ata-
cağımız adımlarda amacımız, marka 
ve ürünlerimizin dünya çapında bili-
nirliğini, pazar payını ve e-ihracatını 
artırmak olmalı.”

Raporun tanıtan Deloitte Türkiye 
Danışmanlık Hizmetleri Lideri Hakan 
Göl, 201 ’da hazırlanan bir önceki 
raporda e-ticaretin barındırdığı fır-
satlara dikkat çektiklerini  şimdi ise 
e-ticaret ve K Bİ’ler perspektifinde 
bir rapor hazırladıklarını  bunun da 

e-ticaretin hızla yükseldiği anlamına 
geldiğini söyledi. 

ÖZET BULGULAR 
E-ticareti etkileyen faktörlerin başın-

da demografik faktörler yer alıyor. Dün-
ya nüfusu geçmiş yıllara göre yavaşladı  
ancak bu her ülkede ve bölgede böyle 
değil. İngiltere, Almanya ve Rusya gibi 
gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı yavaş 
olsa da Türkiye gibi ülkeler henüz geliş-
mekte olan ülkeler ve bu nedenle bünye-
sindeki genç nüfus da yüksek.

TÜRKİYE’DE AKILLI TELE ON 
KULLANICI SAYISI 5 YILDA 
YÜZDE 5  ARTTI

E-ticareti etkileyen faktörlerin ba-
şında internet kullanım oranı geliyor. 
Her geçen gün artan internet kullanımı, 
gelişmiş ülkelerde yüzde 0 civarında, 
Türkiye’de ise yüzde 7 ’lerde. Türkiye’de 
geçen 5 yılda hanehalkı içinde akıllı 
telefon sahiplik oranı yüzde 57 arttı, tab-
letlerdeki artış da 2 katın üzerine çıktı. 
Sosyal medya kullanımının artmış olması 
da e-ticareti etkiliyor. 

SOSYAL MEDYA KULLANIMI 
E-TİCARETİ ETKİLİYOR

2020 yılında globalde sosyal medya 
kullanıcısı 3.6 milyar iken bu sayının 
2025 yılına kadar 4.4 milyara ulaşacağı 
düşünülüyor. Türkiye’de sosyal medya 
kullanıcı penetrasyonunun ise 2022’de 
yüzde 7 ’e çıkacağı tahmin ediliyor. 

İNANSAL ÜRÜN YAYGINLIĞI
Son yıllarda finansal hizmetlerde 

başlayan dijital dönüşüm, C ID-1  
sürecindeki kısıtlamalar ile birlikte hız 
kazandı.
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E-ticaret lojistiği 
557 milyar 

euroya koşuyor
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Temassız ödeme imkanı sunan 
kartlar, mobil cüzdanlar ve giyilebilir 
teknolojiler bu dönemde hızlı bir şe-
kilde sosyal hayata girdi. 2020 yılında 
dünya genelinde yapılan e-ticaret 
ödemelerinin yüzde 44,5’i dijital cüz-
dan mobil cüzdan ile yapıldı. 2024 
yılına gelindiğinde bu ödemelerin 
yüzde 51,7’ye ulaşacağı düşünülüyor. 
BK  verilerine göre Türkiye’de mo-
bil temassız ödeme işlem adedi 2020 
yılında 10 milyon 2 1 bin iken 2021 
yılında Aralık ayına kadar olan 11 
aylık dönemde bu rakam 1  milyon 
701 bin olarak açıklanıyor.

GİRİŞİMCİLERİN YÜZDE 
’İNİ KOBİ’LER 

OLUŞTURUYOR
E-ticaret pazar dinamiklerinin 

anlaşılması için tüketiciler kadar işlet-
melerin de demografik özelliklerinin 
incelenmesinde fayda görülüyor. 
TÜİK’e göre 2020 yılında Türkiye’deki 
toplam girişim sayısının yüzde . ’ini 
K Bİ’ler oluşturuyor. K Bİ’ler 
Türkiye’de istihdamın yüzde 72’sini, 
personel maliyetinin yüzde 4 .2’sini, 
cironun yüzde 4 .4’ünü, üretim de-
ğerinin yüzde 42.7’sini oluşturuyor. 
E-ticaret faaliyetlerinde bulunan 
K Bİ’ler İstanbul, Ankara, İzmir, Bur-
sa, Antalya ve Konya’da yoğunlaşıyor.

2,  MİLYAR DOLARLIK 
E-TİCARET YATIRIMI

Rapora göre, 2021 yılında ger-
çekleşen 3 0 adet yatırım ve satın 
almanın 17’si e-ticaret alanında. Bu 
17 işlemin hacmi 2, 6 milyon dolar 
değerinde gerçekleşirken, işlem sayısı 
bakımından ise e-ticaret ilk 10’da yer 
aldı.

ÇİN, E-TİCARET PAZARINDA 
EN GÜÇLÜ AKTÖR

Küresel ekonomi trendlerine 
baktığımızda 2020 yılı itibarıyla in 
2  trilyon dolarlık e-ticaret satışı ile 
pazarın en güçlü oyuncusu. 7 4,5 
milyar dolar ile ABD ikinci sırada yer 
alıyor. Pazardaki diğer güçlü ülkeler 
ise İngiltere, aponya, Güney Kore ve 
Almanya olarak açıklanıyor. Global 
e-ticaret harcamalarında en büyük 
pay 665,6 milyar dolar ile moda ve 
güzellik kategorisine ait. Gıda ve 
kişisel bakım, elektronik, oyuncak ve 
hobi, dijital müzik ve video oyun gibi 
birçok kategoride de pozitif yansıma-
lar mevcut. 2025 yılında in e-ticaret 
hacminin, toplam perakende hac-
minin yüzde 56, ’ine denk geleceği 
öngörülüyor.

TÜRKİYE, E-TİCARETTE 
23’ÜNCÜ SIRADA

Rapora göre Türkiye’de 2016-2020 
yılları arasında gerçekleşen e-ticaret 
harcamaları enflasyon etkisinden 
arındırıldığında, yaklaşık 3,2 kat artış 
gösterdi ve 2020 değerleriyle 226,2 
milyar TL’ye ulaştı.  Kişi başına dü-
şen e-ticaret harcamasının kişi başına 
düşen GSYH’ye oranı incelendiğinde, 
Türkiye 4 ülke içinde 23’üncü sıraya 
yerleşti. 

2021 yılının ilk yarısında ülkemiz-
de e-ticaret hacmi 161 milyar TL olarak 
gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 4  oranında büyüme ya-
şandı. 201 ’dan 2020 yılına geçerken 

en fazla artış gösteren kategori, yüzde 
2 3’lük artışla gıda ve süpermarkette 
yaşandı. Tüketicilerin internet üzerin-
den alışveriş yapma motivasyonları 
uygun fiyat fiyat odaklılık, zaman 
tasarrufu, ürün çeşitliliği, güvenilirlik, 
mağazaya gitmek istememe ve fiyat 
karşılaştırması yapabilmek olarak be-
lirtiliyor.

E-İHRACATTA 
DESTEKLEMELERİN ARTMASI 
BEKLENİYOR 

in, sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde 
2020 yılında 261 milyar dolar ile bi-
rinci olurken, ardından sırasıyla ABD, 
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İngiltere ve Almanya geliyor. AB’de 
sınır ötesi e-ticaret işlemleri 2020’de 146 
milyar euro ile e-ticaret hacminin yüzde 
25,5’ini oluşturdu. Ticaret Bakanlığı’nın 
verilerine göre, 2020 yılının son yarı-
sında Türkiye’nin e-ihracatı 1,42 milyar 
dolar seviyesindeydi. Türkiye mikro 
ihracatında en çok satış yapılan ürün 
kategorileri ise hazır giyim, ev eşyaları, 
süsler, aydınlatma cihazları ve otomotiv 
ürünleri… Sınır ötesi ticarette ise Türki-
ye en çok Almanya, ABD ve İngiltere ile 
ticaret yaptı. 2022 yılı içerinde bu pazara 
girişte destekleyici çözümlerin artması 
bekleniyor.

E-İHRACATA  ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Dünya çapında e-ihracat içerisinde 

ortaya çıkan sorunlar Türkiye’de de 
görülüyor. Bu sorunlar firmaların doğru 
stratejileri belirlemesi üzerine kamu, 
özel sektör ve STK’ların iş birliği ile ya-
kın ve düzenli çalışmalar yürütülerek 
kolaylaştırıcı düzenlemelerin hayata 
geçirilmesiyle çözüme kavuşturulacağı 
düşünülüyor. Raporda 4 ana başlıkta 
çözüm önerileri bulunuyor

1. E-ihracat stratejisi, gümrük süreç-
leri ve mevzuat, tebliğ iyileştirmeleri, 

2. Lojistik ve taşıma konularında 
atılabilecek adımlar, 

3. arkalaşma üzerine çalışmalar ve 
dijital pazarlamanın önemi, 

4. rganizasyon yapısı ve müşteri 
deneyimine odaklanma şeklinde grup-
landırılabilir.
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aporda ürkiye’de lojistik ve taşımacılık konusunda geliştirilmesi 
gereken alanlar için şu tespitlere yer veriliyor  
» O D 19’un etkileri azalmaya başlasa da tüketicilerin kendilerine 
sağlanan hizmet ve servis kalitesinin devam etmesini talep 
edeceğinden, rmaların istihdam politikalarını uzun vadeli yatırımlar 
ile bu yönde geliştirmeleri gerekiyor. 
» Depolama konusunda artan metrekare ihtiyaçlarını karşılamak 
için otomasyon, akıllı sistemler kullanılarak verimliliğin artırılmasını 
sağlamak üzere yatırımların yapılması ön plana çıkıyor. 
» ürkiye coğrafyasının genişliği ve kırsaldaki dağınık yapılaşma 
göz önünde bulundurulduğunda, adres tanımlama sistemlerinde 
konu üzerinde çalışan tüm paydaşlar ile e ticaret platformları 
ve pazaryerleri iş birlikteliği içinde iyileştirme fırsatlarının 
değerlendirilmesi gerekiyor. 
» on tüketiciye yapılacak olan gönderilere ilişkin yayınlanan 
mevzuat ve tebliğlerle ilgili kamu özel sektör arasındaki iş birliğinin 
güçlendirmesi gerekiyor. 
» Black riday gibi satışların yoğunlaştığı kısa dönemli zaman 
dilimlerinde paketleme ve gönderim gibi temel operasyonlarda 
yaşanan sıra dışı yoğunluğun yönetilmesi üzerine e ticaret 
platformlarının, pazaryerleri ve sektörde faaliyet gösteren kargo 
taşımacılık paydaşlarının ortak hareket ederek müşteri deneyimini 

uçtan uca etkileyecek risklerin tanımlanması ve erkenden 
yönetilmesi için iş birliği içerisinde bulunması öneriliyor. 
» Lojistik kargo taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren insan 
kaynağında görevli paydaşların çalışma koşulları, aşılanma 
ve pandemi sebebi ile işgücünde yaşanan dönemsel istihdam 
problemlerinin yönetilebilir olması için  özel sektör kamu iş birliğinin 
güçlendirilerek sürecin birlikte tasarlanması ve yönetimin izlenme, 
kontrol faaliyetleri ile sürekliliğinin sağlanması gerekiyor. 
» ürkiye’nin sahip olduğu geniş coğrafya ve e ticaret işlemlerini 
gerçekleştirmekte olan demogra nin çeşitliliği de göz önünde 
bulundurularak nadolu’nun farklı bölgelerinde yapılacak olan 
gönderilerin maliyeti, hizmet kalitesinin güçlendirilmesi ve geniş 
coğrafyaya yayılmış hizmet servis ağı yatırımlarında sektörde 
kurulabilecek iş birliklerinin göz önünde bulundurulması büyük bir 
potansiyel barındırıyor. Bölgesel, ortak kullanım depolama alınması, 

ziksel şube yaratılması ve dağıtım konusunda gelişim alanları ön 
plana çıkan maddeler olarak sıralanıyor. 
» Ürünlerin tüketiciye teslimat süreçlerinin yanı sıra, iade süreçleri 
de doğru kurgulanarak hızlı ve anlaşılabilir bir müşteri deneyimi, 
süreç optimizasyonu ile iade maliyetleri minimum seviyede 
tutulması, operasyonel yetkinliklerini sadece iade süreçlerine 
odaklayacak iş modelleri üzerinde çalışması öneriliyor. 



T
eknolojinin gelişmesi ile birlikte ticaretin 
evrimleşmesi hızlanmaktadır. Dünya 
tarihinde çok kısa bir süre olan çeyrek 
asırda, e-ticaretin ticarete etkisi ve aldığı pay 

öngörülmesi zor bir yere geldi.
E-ticaretin geldiği aşamayı değerlendirirken 

üretilen ürünlerin müşteriye tanıtılmasında çok daha 
kolay ve hızlı olmasına bağlamamız çok yerinde 
olmayabilir. Ürünlerin doğru zamanda, doğru yere, 
doğru miktarda, doğru şekilde ve doğru maliyetle 
ulaşmasını sağlayan lojistiğin payının yüksek olduğunu 
ifade edebiliriz. 

Bunu ülkemizdeki büyük e-ticaret firmalarının 
stratejilerinden de görebiliriz. E-ticarette 
müşteri memnuniyetini önceliklendiren firmalar 
operasyonlarını etkin hale getirmek için otomasyon 
yatırımlarında bulunarak, son nokta içinde kendi 
teslimat sistemlerini oluşturdular. E-ticarette kendi 
dinamiklerine göre kendi çözümlerini oluşturmalarının 
ana sebebi olarak çok hızlı gelişmeleri ve geleneksel 
lojistik süreçlerinin dışında bir yapıları olmasıdır. 
E-ticaret firmaları kendi çözümlerini oluştururken 
kendi odak noktalarından yakın ama farklı alana 
geçmelerinde önemli kazanımlar oluşturmuştur. 
Bu kazanımların yanı sıra emek yoğun bir alana 
girmelerinden dolayı insan / iş ortağı faktörünün 
daha önemli hale geldiği son günlerde daha görünür 
hale gelmiştir. Son nokta teslimatında her geçen gün 
sayısı artan lojistik profesyonellerinin sürdürülebilirliğe 
etkisini görmekteyiz. 

2021 yılı ilk 6 ayı itibarıyla ülkemizde e-ticaret 
hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
75.6’lık artışla 161 milyar TL olarak gerçekleşti. 2021 
yılı ilk 6 ayında sipariş adetleri yüzde 94.4 artış ile 
850.7 milyon adetten 1 milyar 654 milyon adede 
yükseldi. (kaynak: https://www.eticaret.gov.tr/)

Bu kadar hızlı büyümelerin fiziksel karşılığını 
oluşturmak için çok esnek yapılar oluşturulması 
gerekliliği vardır. Bir lojistik şirketi veya e-ticaret 
firmasının bu şekilde bir büyümeyi sağlıklı olarak 
sürdürülebilir hale getirmesi çok mümkün 
görünmemektedir. Ne kadar hızla ve ne kadar oranda 
büyüyeceğinin öngörülmesi zor olan bir alanda lojistik 
planlaması yapılmasının güçlükleri vardır. Bu nedenle 

klasik lojistik anlayışı yerine farklı yöntemlere ihtiyaç 
vardır. Bu konuda dünya da öncü ve başarılı e-ticaret 
firmalarının çözümlerinin değerlendirilmesinde 
fayda vardır. Eğer yöntem saha da daha önce 
denenmediyse, öncü olarak deneme yanılma alanında 
olmanız anlamlıdır. Fakat daha önce uygulanmış 
ve denenmiş yöntemler var ise buradaki tecrübeyi 
(know-how) dikkat alınması faydalı olacaktır. 

E-ticarette daha hızlı, daha düşük maliyetli 
teslim etme hedefi uzun süre yerini koruyacaktır. 
Müşterilerin siparişlerini daha kısa sürede ve hasarsız 
şekilde almak için ekstra ödeme iradesi olduğu çeşitli 
araştırmalarla teyit edilmiştir. Bu nedenle lojistik 
sadece bir depolama ve teslimat yapan bir birim 
olarak görülmemeli. Lojistik, müşteri memnuniyetini 
sağlayan çok önemli bir unsurdur.

Mutlu müşteri memnuniyeti için yeşil lojistik ile 
kalın…

Lojistik ve Tedarik Zinciri 
Profesyoneli

Lojistik Gündem SEYHAN GÜLHAN
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Çobantur Boltas, İstanbul 
Halkalı’dan Almanya’nın Münih 
şehrine blok tren ile haftalık se-
ferler düzenlemeye başladı. Yeni 

devreye alınan hattın ilk seferi 21 Ocak’ta 
Münih’ten yola çıkarak, yüklerini 26 
Ocak’ta Halkalı’ya ulaştırdı. 2  Ocak’ta ise 
hattın karşı yönlü ilk seferi için yükleme 
hazırlıkları tamamlanarak Halkalı’dan 
Münih’e ulaşmak üzere yola çıktı. Çoban-
tur Boltas Türkiye Operasyon Başkanı ve 
İcra Kurulu Üyesi Cumhur Erzurumluoğ-
lu, bu hatla birlikte ithalat ve ihracatçılara 
kara yolu taşımalarına alternatif ve daha 
uygun maliyetli bir seçenek sunduklarını 
vurguladı. İlk aşamada haftada gidiş-dö-
nüş olmak üzere 1 sefer gerçekleşeceğini 
aktaran Erzurumluoğlu, sefer sayısını 
kademeli olarak artıracaklarını dile getirdi.

‘YÜZDE 15 NAVLUN AVANTAJI 
SAĞLAYACAK’

Erzurumluoğlu, bu hattın mevcut hat-
larına alternatif olarak kurulduğuna işaret 
ederek, şu bilgileri paylaştı  “Kapıkule sı-
nır kapısındaki bekleme süreleri 3-4 günü 
buluyor. Bu nedenle kara yolunda termin 
süreleri 6-7 güne çıktı. Hatta geçtiğimiz 
hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle 

T
ürkiye ile Tacikistan arasında 
Avrupa-Asya arasındaki lojistik 
koridorlarının geliştirilmesi, 
yük taşımalarının artırılmasına 

yönelik protokol imzalandı. İşbirliği 
protokolüyle Tacikistan-Türkiye 
arasında doğrudan konvansiyonel ve 
konteyner trenleri işletilirken Tacikistan 
üzerinden Türkiye-Türkmenistan-Çin 
yönüne giden konteyner trenlerinin 
organizasyonu sağlanacak. 

Tacikistan Demiryolu ile imzala-

Çobantur Boltas Halkalı-Münih 
hattında blok tren seferleri başlattı 

Türkiye-Tacikistan arasında yük trenleri işletilecek

İstanbul’a tırların girişi mümkün olamadı. 
Oysa lojistiğin yavaşlaması uluslararası 
ticaretin yavaşlaması anlamına geliyor. Biz 
bu hat ile hava koşullarından, geçiş sorun-
larından etkilenmeden kara yolu taşıma-
cılığı ile hemen hemen aynı sürelerde ve 
yüzde 15 daha düşük maliyetle Avrupa’ya 
ulaşıyoruz. Kara yolundaki taşımalarımı-
zın bir kısmını bu hattımıza yönlendirme-
yi planlıyoruz. Bu sayede ithalat ve ihra-
catçı firmalara uygun maliyetli alternatif 
sunabileceğiz. 2022 mottomuzda belirttiği-
miz gibi ileriye gitmek için seçeneklerimi-
zi artırmaya devam edeceğiz.” 

Seferlerde Almanya’nın önemli demir 

nan protokol ile ilgili bilgi veren TCDD 
Taşımacılık A.Ş. Genel Müdür Hasan 
Pezük şunları belirtti  “Dünya ticareti artık 
uluslararası demiryolu koridorlarından 
akmaya başlamıştır. 2003 yılından bu yana 
öncelikli demiryolu politikalarının takip 
edilmesi sonucunda Türkiyemiz bugün 
bölgesinde önemli bir demiryolu sektö-
rüne sahiptir. Ülkemiz başta Bakü- Tiflis-
Kars  demiryolu hattı olmak üzere Asya 
ile Avrupa, Asya ile Afrika, Rusya ve Orta 
Doğu gibi çok yönlü  koridorlarda merkez 

yolu şirketlerinden Deutsche Bahn’a ait 
vagonları kullandıklarını söyleyen Erzu-
rumluoğlu, bu şirketin alt kuruluşu olan 
Kombiverkehr’den de acentelik hizmeti 
aldıklarını anlattı. Erzurumluoğlu, bu sayede 
Avrupa’da oldukça kolay hareket edebildik-
lerine dikkati çekti. Halkalı-Münih treninin 
Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, 
Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye güzergahını 
kullanacağını belirten Erzurumluoğlu, bu 
güzerg htaki ülkelerden kara yoluyla geçil-
diğinde farklı belge süreçleri ve ekstra mali-
yetlerin ortaya çıktığının altını çizerek, “Bu 
hat ile kapılarda bekleme ve geçiş belgesi 
problemlerini de ortadan kaldırıyoruz” dedi.

ülke yani lojistik üs haline gelmektedir. Bir 
taraftan BTK diğer taraftan İran üzerin-
den yapılan taşımalar pandemiyle birlikte 
hızla artmaktadır. Hatırlanacağı  üzere 
geçtiğimiz günlerde Pakistan’dan  ikinci 
yük treni Köseköy’e ulaşırken ülkemizden 
de Afganistan’a BM gıda yardımları ulaş-
tırılmaya başlandı. Bu güzergahlardaki 
hareketlilik giderek artacaktır. Tacikistan 
Demiryolları ile imzaladığımız protokol 
ile Tacikistan-Türkiye arasında doğru-
dan konvansiyonel ve konteyner trenleri 
işletilirken Tacikistan üzerinden Türkiye-
Türkmenistan-Çin yönüne giden konteyner 
trenlerinin organizasyonu sağlanacak.” 

Tacikistan Demiryolu ile imzalanan 
protokolle ihracatçımıza, sanayicimize, böl-
ge ülkelerine  en kısa, en güvenli, en eko-
nomik alternatif ulaşım seçeneği sunuldu-
ğunu belirten Pezük, “Bir ürünün Avrupa 
ile Çin arasında taşıma süresinin denizyolu 
ile 40-60 gün sürdüğü değerlendirildiğinde 
uluslararası demiryolu koridorlarının güç-
lenmesi, etkin ve verimli hale gelmesinin 
önemi anlaşılacaktır” dedi.
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G
eride bıraktığımız yılın kapanma olmayan 
ayları Avrupa için umut vericiydi. En büyük 
ticaret ortağımız olan Avrupa, Covid-19 
pandemisinin ikinci yılında özellikle yaz 

aylarında hem sosyal hayatta hem de ekonomide nefes 
aldı. Restoran ve kafelerde gerekli önlemler dahilinde 
yüzleri gülen, normalleşmeyi özlemiş insanlarla doldu 
taştı. Turizm tekrar başladı ve epeyce rağbet gördü. 
Önlem ve uygulamalar eşliğinde kalabalıklar bir 
noktadan diğerine seyahat etti, turizm faaliyetlerinin 
keyfini çıkardı. Mağazalar kısıtlamasız açıktı fakat 
pandemi ile birlikte çevrimiçi alışveriş alışkanlığını 
arttırması sonucu ile birlikte, çevrimiçi önderliğini 
korumaya devam etti. Bu çok önemli bir gelişmeydi, bir 
kenara not edelim. 

Pandeminin ekonomik dibi yaşattığı Avrupa, bir 
nebze rahatlama ile birlikte birçok ticari fırsatların 
çekim merkezi oldu. İlk açığı hissedilen kaynak tabii ki 
lojistik servisler olarak liste başına yazıldı. Artan talep 
hızına yetişmek imkansız hale geldi. Depolamadan 
katma değerli hizmetlere, kara yolu 
taşımacılığından hava yoluna, gabari 
dışı taşımacılığından mikro taşımalara 
tedarikci bulamama sorunu yaşandı.

Brexit sonrası Birleşik Krallık ile 
ticaret yol haritası ve lojistik süreçler 
değişmişti. Yukarıda konu bahis 
kaynak daralmasında öyle garip 
zamanlar yaşandı ki, mevcutta 
yüklemeye hazır tırları olan Avrupalı 
nakliyeciler tır sürücüsü sayısı yetersiz 
olduğu için Birleşik Krallığa düzenli 
sevkiyat yapamadılar. Nakliye firması 
olarak garajda tırlarınız yatıyor, tır’a 
yük verecek müşteriniz anlaşmalı 
navlundan fazlasını ödemeye hazır 
fakat sürücü sayısı eksikliğinden 
dolayi yüklemeye giremiyorsunuz. 
Latvia’dan sürücüler getirildi, yine açık 
kapatılamadı. Diğer taraftan sürücüler 
kazançlarını arttırmak için transfer 
olmaya başladılar. Artan sürücü 
maliyetinden dolayı navlunlar yükseldi, 
bu sebepten navlun yükselmesi ikinci 
milenyumda Avrupa’da ilk defa oldu; 

lojistik tarihine geçti, önümüzdeki dönem lojistik 
fakülte kitaplarında yer alacak.

Tüm bu gelişmeler olurken yukarıdaki notumuza 
dönersek, çevrimiçi alışveriş e-ticaret gündemdeki 
yerini, ticaretteki önemini korudu. Ben de bu 
dönemi çok özel bir projeyi hayata geçirerek, lojistik 
sektöründe Avrupa’da bir ilki başarma fırsatına 
sahip oldum. Dünyanın önde gelen paketleme 
çözümleri markası için Avrupa’nın önemli e-ticaret 
lojistik merkezlerinden Born’da 12,000 metrakerelik 
büyüklüğünde, içinde 7/24 üretim ve lojistik servisler 
olan, tam otomasyon, sanal zeka ve yazılım destekli, 
robot toplama, 16 ülkeye sevkiyat yapan distribüsyon 
merkezini devreye aldık. Paketleme çözümleri 
günümüzde en çok hangi sektöre çözüm ortağı biliyor 
musunuz? Notumuza geri dönmemiz gerekecek, 
e-ticarete.

Avrupa en büyük ticaret ortağımız. Günümüzde 
lojistik ve ticaret için tarihi fırsatlar var. Muhakkak 
inceleyin.

CLK Representative EUROPE, Genba Europe BV Managing Director
E-mail: robertates@apollonlogistics.com / Instagram: Robert_ates

Lojistik STRATEJİ OBE T T. ATEŞ

AVRUPA’DA YÜKSELEN 
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v e  D o k ü m a n t a s y o n ,  D e m i r y o l u  
T e r m i n o l o j i s i  v e  D o k ü m a n t a s y o n ,  
H a v a y o l u  T e r m i n o l o j i s i  v e  
D o k ü m a n t a s y o n ,  H u k u k  ( T i c a r e t ,  V e r g i ,  
A n a y a s a )  D i j i t a l  L o j i s t i k  v e  E -T i c a r e t ,  
Taşımacılık Tipleri ve Karşılaştırmaları, 
Kendini Tanıma ve Hayattaki Rolün 
Ne  CMR Konvansiyonu, Lojistik, 
Sevkiyat ve Depo Yönetimi, Sürdürebilir 
ve Yeşil Lojistik, Gümrük Mevzuatı ve 
Uygulamaları, İnsan Kaynakları Yönetimi, 
Lojistikte Karar Destek Sistemleri,  
Simülasyon Uygulamaları, Müşteri 
İlişkileri Yönetimi, Stratejik Lojistik 
Yönetimi, Finansal Yönetim Stratejileri, 
Sosyal Medya Yönetimi (kişi-kurum), 
İletişim Becerilerini Geliştirme, Stres 
Yönetimi, Taşıma İşleri Organizatörleri 
ve Uygulamaları, Tedarik inciri 
Yönetimi, Toplam Kalite ve Yönetim 
Sistemleri, Lojistikte Kariyer Süreci, 
Mesleki Eğitimler, Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Statüsü, Uluslararası Kurum 
ve Kuruluşlar, AB ile İlişkiler ve Lojistik 
Sektörüne Yansımaları ve ADR – Tehlikeli 
Madde Taşımacılığı gibi lojistik şirket 
yönetimini tüm ayrıntıları ile anlatan bir 
ders programı oluşturulmuştur. 

Oluşturulan programda derslerin 
yüzde 60’ı İstanbul Üniversitesi, 
yüzde 40’ı da sektörün içinden aktif 
yöneticilerden (UND) oluşması her iki 
taraf içinde çok önemli kazanımlar elde 
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ALPER ÖZEL
U D İcra Kurulu Başkanı

10SORUDAÜGENÇ UND 
PROJESİ

Genç UND Projesi nedir? 
a ı  a a ı

Şirketlerde görev 
ve sorumluluk almaya başlayan 
genç yöneticileri, ikinci ve üçüncü 
kuşak temsilcileri aynı çatı altında 
buluşturmak üzere kurulan GENÇ 
UND, sektörümüzdeki genç enerjiyi, 
yeni bakış açılarını ve dinamizmi UND 
çalışma gruplarına katmak ve şirketlerde 
sorumluluk alacak olan gençleri geleceğe 
hazırlamak amacıyla hayata geçirilmiş 
bir projedir. Derneğimiz; Genç UND 
için Ağustos 2020 tarihinde Türkiye 
uluslararası karayolu yük taşımacılığı 
ve lojistik sektörüne çağrıda bulundu. 
Kısa sürede büyük ilgi toplayarak 
500’den fazla kayıt gerçekleşti. Eğitimlere 
başlamadan önce bölgeler ziyaret edilerek 
Genç UND katılımcıları ile bir araya 
gelinerek onlardan alınan görüşlere 
doğrultusunda programın içeriği 
oluşturuldu.

Lojistik sektörünün rekabetçi geleceğini bugünden inşa etmek vizyonuyla D 
tarafından hayata geçirilen Genç D rojesi, sektörde büyük ilgiyle karşılandı. 
00’den fazla kaydın gerçekleştirildiği proje kapsamında hayat geçirilen 

sertifika programı, 2. dönem mezunlarını vermeye hazırlanıyor. D İcra urulu 
Başkanı Alper zel, projenin kapsamını ve hedeflerini 10 Soru’da cevapladı. 

a a atı a  
 a  

t    
t  a ı  a ı ı

UND üyesi firmaların 2. ve 3. 
nesil çalışanları (şirket sahiplerinin 
çocukları veya yakınları) ya da lojistik 
alanında faaliyet gösteren firmalarda 
gelecek vaat eden, eğitim alarak bilgi ve 
becerilerini geliştirmek isteyen herkese 
açık olan bir programdır. Yaş aralığı 
olarak 1 -35 yaş uygun görülmüştür. 
Katılımcılardan hiçbir ücret talep 
edilmemektedir. 

t  a ı ı  
 a ı a   

misiniz?
Genç UND Programı’nın tüm 

katılımcıları, Genç UND Akademi 
tarafından, İstanbul Üniversitesi 
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ve İÜ 
Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama 
Merkezi iş birliğinde düzenlenen 
“Geleceğin Lojistik Uzmanları” 
Sertifika Programına katılım 
sağlamaktadır. Geleceğin Lojistik 
Uzmanları Sertifika Programı toplamda 
36 ayrı başlıktan oluşuyor. Aile 
Şirketlerinde Gelecek Nesillerin Rolleri, 
Karayolu Yük Taşıma Sigortaları, Proje 
Taşımacılığı, Denizyolu Terminolojisi 

1. 2.

3.
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başlamıştı bu grubu da Ocak ayında 
tamamladık ve sınavdan 67 kişi başarılı 
oldu. İkinci grubumuzun da mezuniyet 
törenini yakında yapmayı planlıyoruz. 
Programımıza yoğun bir talep var 
Mart ayının ortalarında 3.grubun 
eğitimlerine başlamayı planlıyoruz.

a a   
t  

 t  
a a ı a  ı  

Ülkemizin ilk ve tek Ulaştırma ve 
Lojistik Fakültesi olan İ.Ü. Ulaştırma 
ve Lojistik Fakültesi, İÜ Sürekli Eğitim 
Araştırma ve Uygulama Merkezi ve 
UND işbirliğiyle gerçekleştirilen Genç 
UND “Geleceğin Lojistik Uzmanları” 
Sertifika Programı, içinde barındırdığı 
yenilikler ve zengin içeriğiyle 
ülkemizde üniversite ve sektör 
işbirliği ile hayata geçirilen ilk ve en 
geniş katılımlı program olmuştur. Bu 
programın örnek olacağına inanıyoruz.

Program önümüzdeki 
ı a a a a   

  
Öncede de bahsettiğim gibi 

programa yoğun bir ilgi var, bu yüzden 
süresiz şekilde sürdürmeyi, gelecek 
yıllara taşımayı hedefliyoruz.

 ı  
  

t  a ı  

Ford Trucks ile farklı alanlarda  
iş birliğimiz söz konusu. Bu proje 
hayata geçirildikten sonra Ford 
Trucks, lojistik sektöründeki 
gençlerin eğitimlerine destek vermek 
istediklerini belirti. Böyle önemli bir 
Türk markasının bu projeye destek 
vermesi bizler açısından sevindirici bir 
durumdur.  Ford Trucks ay zamanda 
eğitici ebinarlar ve saha gezileri ile de 
programa destek sunacak. Ford Trucks 
ailesine desteklerinden dolayı teşekkür 
ediyoruz. 

etmesine imkan tanımaktadır. Programda 
ayrıca, saha ziyaretleri ve “Lojistikte İyi 
Örnekler  Uygulamaları” yerinde görme 
gibi teknik geziler de pandemi koşulları 
imkan verdiği ölçüde gerçekleştirilecektir. 

  a ı ı  
t   t  

a ı   a  
a a  t  a ı ı  

Genç UND Akademi derslerini 
verecek eğitmenlerin seçimi konusunda 
son derece hassas davranılmıştır. Dikkat 
edildiği takdirde proje bir anlamda da 
“İlklerin Buluşmasıdır.” Türkiye’nin 
ilk Ulaştırma ve Lojistik Fakültesiyle 
yine Türkiye’nin STK, özel ve resmi 
her kategoride ilk lojistik eğitimlerini 
düzenleyen yetkili eğitim merkezi olan 
UND Akademi, aynı zamanda Ulusal 
Kalite Ödülüne sahip bir merkezdir. 
Belirtilen tecrübe ve yetkinliklerin yanı 
sıra, İstanbul Üniversitesinin köklü 
geçmişi ve UND Yönetim Kurulunun 
yarım asırlık tecrübesi sektörün 
beklentilerini tespit ederken 10’larca 
toplantı ve görüşme gerçekleştirmek 
suretiyle eğitmen seçiminde son derece 
titiz davranılmıştır. Genç UND Akademi 
kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde 
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve 
Lojistik Fakültesinin eğitim altyapısı 
ve akademisyenlerinden destek 
alınmaktadır. Eğitimlere ilave olarak 
sektörde söz sahibi yönetici ve duayenleri 
de Genç UND Üyesi arkadaşlarımızla 

ebinar seminerlerinde buluşturuyoruz. 

B  a ı a a  t  a a  
nedir? 

Program, Türkiye 
lojistik sektörünün küresel rekabet 
şartlarına uyum sağlamasına ve 
ülkemiz dış ticaretinin gelişimine 
katkıda bulunmasına yönelik olarak 
planlanmıştır. Program kapsamında 
her bir katılımcının; lojistik sektöründe 
temel kavramların ve olguların 
özümsenmesi, stratejik ve risk odaklı 
düşünme yetkilerinin geliştirilmesi, 
kurumsal gelişim için rehberlik ve 
yönetim becerilerinin geliştirilmesi, 
verilere dayalı karar verme yetilerinin 
ve analitik düşüncenin geliştirilmesi, 
sektörel meselelere yönelik yenilikçi 
bakış açılarının geliştirilmesi ve lojistik 
sektörünü etkileyen küresel gündemin 
daha yakından takip edebilmesi 
hedeflenmiştir.

t  a ı a ı 
atı ı ı a a a 

     a a ta  
 at ı a    

Eğitimler 4-5 aylık bir program 
dahilinde verilmektedir. Programda 
katılımcıların derse devam zorunluluğu 
söz konusu olup eğitimleri 
tamamlayanlar sınava tabi tutulmaktadır. 
Sınav sonrası geçer not alanlara İ.Ü. 
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Abdullah Okumuş, İ.Ü. 
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nilgün Çil 
ve UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Nuhoğlu imzalı başarı sertifikası takdim 
edilmektedir. Genç UND; işe yerleştirme, 
burs ya da stajla ilgili olarak yapılan bir 
çalışma değildir ancak Derneğimizin 
bu konuyla ilgili farklı projeler üzerinde 
çalıştığını belirtmek isteriz.

  t  a ı 
a a a  a a a a
İlk eğitim programımız 

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 
yapıldı 100 kişi sınavda başarılı 
olarak mezun oldu. İstanbul 
Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik 
Fakültesinde yaptığımız bir törenle 
başarı sertifikalarını takdim ettik. 
İkinci grubumuz Eylül 2021 tarihinde 

“Türkiye lojistik sektörünün 
küresel rekabet şartlarına 

uyum sağlamasına ve 
ülkemiz dış ticaretinin 

gelişimine katkıda 
bulunmasına yönelik olarak 

planlanan programda 
derslerin yüzde 60’ı İstanbul 

niversitesi, yüzde 40’ı 
da sektörün içinden aktif 

yöneticilerden D  
oluşması her iki taraf içinde 

çok önemli kazanımlar 
elde etmesine imkan 

tanımaktadır.” 

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
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“ ereden başlamak lazım sorunun doğru yanıtı öncelikle şirketin hangi vizyon ve 
misyona sahip olduğunu iyi anlamaktan geçer. ünkü tedarik zinciri fonksiyonu, son 

yıllarda pandemi kaynaklı başlayan malzeme temin ve hammadde krizleri ile de açıkça 
ortaya çıktığı gibi şirketlerin en önemli rekabet aracı haline geldi. Hatta rahatlıkla 
söyleyebiliriz ki, günümüzde şirketler değil tedarik zincirleri rekabet etmektedir.” 

E
ndüstri 4.0 veya Smart 

anufacturing çılgınlığı 
öncelikli olarak özel 
sektörü, daha sonra da 

tüm dünyayı etkisi altına aldığında 
tedarik zincirleri de bu gelişmelerinin 
neresinde bulunması gerektiğini 
anlama mücadelesine başladı. Birçok 
operasyonel birimin aksine tedarik 
zinciri hem fiziksel (malzeme taşıma, 
depolama, hat besleme, vs.) hem 
de dijital ortamda (malzeme temin, 
sipariş yönetimi, stok yönetimi, vs.) 
faaliyet gösteren bir yapı olduğu 
için bu gelişmelerin tam merkezinde 
bulunması gerektiğini çabuk kavradı. 
Hatta verimlilik başlıklı konuşma 
jargonuna uygun olarak tüm dijital 
dönüşüm liderleri için “Tedarik 
zincirinde bu konuda çok ekmek var” 
söylemlerini sıklıkla duymaya başladık.

yeni araçları sadece dışarıdan duydu-
ğumuz “iyi örnekler” veya bu ürünleri 
pazarlayan firmaların “tavsiyelerini” 
dikkate alarak tedarik zinciri operasyon-
ları içine adapte etmek  hizmetleri satın 
almak  yatırım yapmak oluyor. Büyük 
oranda da bu şekilde yola çıkmış yatı-
rımlar  projeler beklenen çıktıları elde 
edemiyor. “Tedarik zincirinde yapay 
zeka uygulamaları” devreye almalıyız 
şeklinde başlanan projeler harcanan 
para, zaman ve emek sonrası mevcut 
problemleri çözmediği gibi bir de bu 
boşa yapılan yatırımın hesabını verme 
gibi ilave sorunlar yaratıyor. Bu davranış 
biçimi aslında şu deyimin tam anlamıyla 
karşılığı oluyor “elinde çekiç ve çivi ile 
çakacak duvar aramak.” Yani bir araç  
yöntem kullanma kararını verirken önce-
likle problemimizin (ağrı noktamızın) ne 
olduğunu, kök nedeninin ne olduğunu 

Ahmet Özgür 
KARSAN Tedarik Zinciri Direktörü

NEREDEN BAŞLAMAK LAZIM
Elbette bu noktada tüm tedarik zinciri 

profesyonelleri için en kritik soru “ne-
reden başlamak” gerektiğiydi. Temelde 
“maliyet merkezi” olarak tariflenen te-
darik zincirlerinin  geleneksel şirket üst 
yönetim kültürü bakış açısı ile “para har-
cayan” bir birim olduğu için yeni yatırım 
kararları aldırmak, yeni fikirleri adapte 
etmek için bir hayli çaba harcaması ge-
rektiği bir gerçektir. Açıkçası bu noktada 
Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren araç ve 
kavramların bizlerin kafasını bir hayli ka-
rıştırdığını söylememiz gerekiyor. Büyük 
bir hızla ilerleyen teknoloji sözlüklerimize 
her gün yeni bir kelime katarken (yapay 
zeka, otonom, büyük veri, metaverse) bu 
kavramlar hakkında aynı soru hala gün-
demde “nereden başlamak lazım ”

Bu soruya cevap verirken yapılan en 
büyük hata, teknolojinin bizlere sunduğu 

TEDARiK ZiNCiRi 4.0 NEDiR?
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tespit etmeden direkt sonuca gidersek 
yani çözüm önerirsek, bu çözümün mev-
cut sorunumuza merhem olacağını bek-
lemek hayalciliktir. eya oldukça şanslı 
olmayı gerektirir.

TEDARİK ZİNCİRİ STRATEJİSİ
Aynı soruya geri dönelim, “nereden 

başlamak” lazım  Tedarik zinciri liderleri 
için bu sorunun doğru yanıtı öncelikle 
şirketin hangi vizyon ve misyona sahip 
olduğunu iyi anlamaktan geçer. ünkü 
tedarik zinciri fonksiyonu, son yıllarda 
pandemi kaynaklı başlayan malzeme 
temin ve hammadde krizleri ile de açıkça 
ortaya çıktığı gibi şirketlerin en önemli 
rekabet aracı haline geldi. Hatta rahatlık-
la söyleyebiliriz ki, günümüzde şirketler 
değil tedarik zincirleri rekabet etmekte-
dir. (Elbette bu söylemi satış  pazarlama 
birimleri önünde yapmayalım sadece 
kendi aramızda yapalım).  Kısıtlı hale 
gelmiş kaynakların temin edilmesi, opti-
mum şekilde planlanması, üretilmesi ve 
müşteriye ulaştırılması tedarik zincirleri 
için her gün daha da zorlayıcı bir süreç 
haline geldi. Üstelik pandemi, hammad-
de kısıtları, container kısıtları, navlun 
artışları gibi ilave problemler de her gün 
hayatımıza eklenmektedir. 

Bu girdilere bağlı olarak tedarik zin-
cirinin de kendi misyon ve vizyonunu 
tariflemesi gerekecektir. Bunu bir örnekle 
açmaya çalışalım, şirket vizyon olarak 
“pazarda en yüksek paya sahip olmak, 
lider olmak” gibi bir vizyonu ortaya 
koymuş olabilir. eya “maliyet ve ve-
rimlilik olarak tüm rakiplerinden önde 
olmak” demiş olabilir. Hatta bunların 
hepsini aynı anda istiyor da olabilir. Her 

durum, tedarik zincirinin stratejik olarak 
kendini farklı şekilde konumlandırmasını 
gerektirecektir. Yüksek stok yükü altına 
girmeli miyiz  Acil nakliye taşımalarına 
ne kadar toleransımız var  Tedarikçileri-
mizi yakınlaştırmalı mıyız ...vs. Buna göre 
oluşturduğumuz tedarik zinciri misyon ve 
vizyonu planlayacağımız stratejik faaliyet-
lerin temelini oluşturacaktır.

Simon Sinek’in dünyaca ünlü ve çok 
izlenen TED konuşmasında olduğu gibi 
“ hy-neden ” sorusuna cevap verdikten 
sonra sırasıyla “ hat-ne ” ve “ho -nasıl ” 
kısmına geçebiliriz. Ulaşmak istediğimiz 
yere (vizyon) varmak için tedarik zinciri 
faaliyetlerimizin uçtan uca mevcut duru-
munu anlamak ve hedeflediğimiz noktaya 
ulaşmamıza engel olan “ağrı noktalarını” 
tespit etmek ikinci önemli adım olacaktır. 
Ağrı noktası tarifi bizim çözüm için hangi 
teknolojik  dijital dönüşüm araçlarını 

kullanacağımıza yönelik güçlü bir girdi 
oluşturacaktır. Bununla beraber kullana-
cağımız dijital araçların aynı zamanda 
ağrı noktalarımızı tespit için de faydalı 
olacağını unutmamamız gerekiyor. Elbette 
uçtan uca tüm tedarik zinciri süreçlerini 
incelediğimizde o kadar çok ağrı noktası 
tespitimiz olabilir ki, hangisinden baş-
lamamız gerektiğine kadar vermek için 
problemlerin bize  şirkete olan etkisini 
sınıflandırmak gerekecektir. Bu sınıflan-
dırmada müşteri memnuniyetini etkiler, 
üretim devamlılığını etkiler gibi kaba 
sınıflandırmalar yapabileceğimiz gibi elde 
yeteri kadar verimiz varsa “ICE” analizi 
gibi metotlar kullanarak da (etki, maliyet, 
zorluk) iyileştirmeye hangi noktadan baş-
layacağımızı önceliklendirebiliriz.

ENDÜSTRİ 0 ARAÇLARI
İyileştirmek  ortadan kaldırmak iste-

diğimiz problemde karar kıldıktan sonra 
işte şimdi hevesle beklediğimiz “endüstri 
4.0” araçlarını değerlendirerek kullanıma 
sunabiliriz. Yazının başında ifade etmeye 
çalıştığımız gibi tüm bu araçlar belirli bir 
yatırım fizibilitesi ile geleceği için doğru 
aracı ya da başka bir değişle “yatırımı en 
hızlı şekilde geri döndürecek” aracı bul-
mamız da önemlidir. 

Bu noktada şirketin açık bir inovas-
yon (yenileşim) kültürüne sahip olması 
çok önemlidir. Problemlerimize çözüm 
oluşturabilecek farklı, dijital çözümlerin 
şirketin hangi birimde hangi seviyesinden 
geleceğinden bağımsız olarak, elde edile-
bilecek yararlar dikkate alınarak her fikri 
değerlendirmek (fikri doğduğu gibi öldür-
memek) çok önemlidir. Ayrıca bu noktada 

“ çtan uca tüm tedarik zinciri faaliyetlerinin insansızlaştırılması’ ya-
kın vade için hayal edebileceğimiz bir vizyon olmasa da istihdam 

edilen kişi sayısının azalacağı bir gerçektir. Fiziksel otomasyon 
yatırımlarının yapılması lojistiğin saha operasyonlarında bu de-

ğişimin çok daha hızlı olmasına neden olacaktır. Bununla be-
raber ofis operasyonlarının da azımsanmayacak ölçüde 

makine ve yapay zekaya devrolacağını 
görebiliyoruz.” 

“Bu nedenle öncelikli olarak tedarik 
  t  a a ı ı  
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Simon Sinek
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“dışarıya” danışmaktan da çekinmemek 
gerekir. Unutmayalım, şirketinizin tedarik 
zincirinin yaşadığı problem aynı sektörde 
veya farklı sektörde yüzlerce tedarik zin-
cirinde de yaşanmaktadır. 

Örneğin yaşadığımız problemlerden 
biri depomuzdaki stokların kaydı  fizik-
sel stok doğruluğu ile ilgili olsun (itiraf 
edelim hepimizin böyle bir problemi var). 
Depodaki stok doğruluğunu sağlamak 
için alışılagelmiş yöntemlerden ilki dö-
nemsel sayım organizasyonlarıdır. Depo-
daki tüm malzemelerimizi sürekli saymak 
mümkün olmasa da en azından daha 
önce problem yaşadığımızı bildiğimiz, 
pahalı malzemeleri arada sırada sayarak 
sistemsel  fiziksel durumu eşitleme 
ihtiyacı duyulmaktadır. Endüstri 4.0 araç-
ları ile bu kontrolleri dilersek “otonom 
drone”lar ile yapabiliriz, malzemeleri 
koyduğumuz raflara, kasalara, kasetlere 
kamera yerleştirerek “image processing” 
görüntü işleme ile anlık sayım  kontrol 
yapabiliriz. Hatta depo koridorlarında 
gezen forklift, çekici araçların üstüne 
yerleştireceğimiz ekipmanlar ile gezerken 
stok doğrulamaları yapabiliriz. Tüm bu 
yöntemler farklı yatırım maliyetleri ve ya-
zılım geliştirmelerine ihtiyaç duyacaktır. 
Önemli olan bize sağlayacağı yarar veya 
getireceği verimlilik ile yapacağımız yatı-
rımı karşılaştırarak şirketin kabul edeceği 
geri dönüş oranlarına sahip olmaktan 
geçecektir.

Söz yatırımlardan açılınca ister iste-
mez bu tarz ithal teknolojilerin maalesef 
yüksek döviz kurları nedeni ile yarattığı 

açmazdan da bahsetmek gerekiyor. 
Endüstri 4.0 araçlarında dışa bağımlılık 
olduğu sürece gerek dijital optimizasyon 

 simülasyon çözümleri, gerek operasyon 
sahasına adapte edilebilecek otomasyon 
çözümlerinde mantıklı yatırım geri dö-
nüşleri yakalamak zor gözüküyor. aa-
lesef bu tarz fizibilitelerde ülkemizdeki 
işgücü maliyetleri ile ithal yatırım araç-
larını karşılaştırdığımızda  4-5 yılı bulan 
geri dönüş sonuçları çıkması kaçınılmaz. 
Bu da demek oluyor ki endüstri 4.0 araç-
larında yerli üreticilerin, Start-Up firma-
larının sayısının artmasına ülke olarak 
çok ihtiyacımız var. Yerli girişimcilerin 
bize sağlayacağı ekonomik çözümler hem 
yatırımların geri dönüş hızını arttıracaktır 
hem de edinilen tecrübe ile kolaylıkla 
teknoloji ihracatına kapı açacaktır.

GELECEĞİN 
TEDARİK ZİNCİRİ RESMİ

Tüm bu dijital araçlar ve tedarik zinci-
ri 4.0 tarifini dikkate aldığımızda gelecek-
te nasıl bir tedarik zinciri organizasyonu 

 süreci hayal etmeliyiz  Endüstri 4.0 
gündeme geldiğinde geleceğin üretimi 
tariflenirken yapılan tanım “karanlık 
fabrika” oldu. Yani gelinen otomasyon 
seviyesi ile fabrikalarda üretim ortamında 
hiç bir insana ihtiyaç kalmayacak  çok az 
sayıda olacak şeklindeydi. Aynısını lojis-
tik operasyonları için söylemek mümkün 
müdür  Uçtan uca tüm tedarik zinciri 
operasyonlarını düşünürsek, karar destek 
sistemleri ve fiziksel operasyonlardaki 
otomasyon seviyesi ne kadar yükselirse 
yükselsin üretim ortamına göre daha 
fazla insan gücünün lojistik sektöründe 

 süreçlerinde faaliyet gösterme ihtiyacı 
devam edecektir. Bayilerden gelen müş-
teri siparişlerinin merkezi üretim planla-
ma sistemine eklenmesi, stok, tedarikçi 
kapasitesi, üretim ve kaynak kısıtları ve 
karlılık hedeflerine göre optimum planın 

yapılması, bu plana göre mrp sistem-
lerinin çalışarak tüm ihtiyaç duyulan 
malzemelerin tedarikçilere sipariş edil-
mesi, tedarikçilerden malzemelerin plana 
uygun şekilde (otonom araçlar) ile temin 
edilerek fabrika kapısına gelmesi, fabrika-
da otonom forklift ve çekicilerle depoya 
aktarılması, otomatik depolama sistemleri 
ile üretimin ihtiyaç duyduğu parçaların 
hat yanına taşınması ve araçların üretil-
mesi. Üstelik tüm bu süreçlerde anlık de-
ğişen ihtiyaçlar, oluşabilecek risklere göre 
alternatif planların yapay zeka tarafından 
sürekli hazırlanması (malzeme gecikti, 
üretimde arıza oldu, müşteri istekleri 
değişti vs.) bu risklerin gerçekleşme ih-
timallerinin hesaplanarak (yapay zeka 
tarafından forecast edilmesi) ve alternatif 
planların devreye alınması.

Özetle uçtan uca tüm tedarik zinciri 
faaliyetlerinin “insansızlaştırılması” yakın 
vade için hayal edebileceğimiz bir vizyon 
olmasa da süreçlere parça parça bakarsak 
birçok noktada insana yardımcı olacak 
karar destek sistemlerinin sayısının arta-
cağı, buna bağlı olarak istihdam edilen 
kişi sayısının azalacağı bir gerçektir. 

iziksel otomasyon yatırımlarının yapıl-
ması lojistiğin saha operasyonlarında bu 
değişimin çok daha hızlı olmasına neden 
olacaktır. Bununla beraber ofis operas-
yonlarının da azımsanmayacak ölçüde 
makine ve yapay zekaya devrolacağını 
görebiliyoruz. Tüm bu sistem ve süreçle-
rin devamlılığı ve entegrasyonu ise ken-
dini bu yetkinliklerle donatmış tedarik 
zinciri lideri ve ekiplerinin daha uzun 
yıllar sektörde kalmaya devam edebile-
ceğini gösteriyor. Bizlere düşen görev de 
hem kendimizi hem de ekiplerimizi bu 
yetkinlikler donatmak ve geleceğe “adap-
te” olmak için var gücümüz ile çalışmak.

Tüm tedarik zinciri çalışanlarına bu 
hızlı ve yorucu süreçte başarılar diliyo-
rum.
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R
enault Trucks, Türkiye’deki bayii 
yapılanmasına hızla devam 
ediyor. Konya’nın ardından 
Gaziantep’te de yapılanan 

firma, Silahtaroğlu’nu bayii halkasına 
ekledi.  Konya’nın ardından Gaziantep’te 
de yapılanan firma, Silahtaroğlu’nu bayii 
halkasına ekledi.ilahtaroğlu Grup, Renault 
Trucks ile yapılan anlaşma çerçevesinde 
Gaziantep ve bölgesinde satış ve satış 
sonrası hizmetler için yetkili bayi olarak 
faaliyetlerine başlayacak. İmza töreninde 
konuyla ilgili bilgi veren Renault Trucks 
Türkiye Başkanı Sebastien Delepine  
“Gaziantep bir sanayi şehri olarak 
Türkiye’de her zaman ayrı bir öneme sahip. 

M
ercedes-Benz Türk’te Kamyon 
AR-GE asi Direktörlüğü gö-
revini 2020 yılından bu yana 
sürdüren elikşah Yüksel, 1 

cak 2021 tarihi itibarıyla ercedes-Benz 
Türk’ün Kamyon AR-GE Direktörlüğü 
görevine atandı. ercedes-Benz’deki 
kariyerine 1 6 yılında ercedes-Benz 
Almanya eslek Lisesi’ndeki eğitimi sıra-
sında başlayan Yüksel, Almanya Esslingen 
Üniversitesi’nde tomotiv ühendisliği 
bölümünde lisans ve yüksek lisans eğiti-
mini tamamladı. Yüksel, üniversite eğiti-
minden sonra 2003 yılında ercedes-Benz 
Almanya Trainee Programı ile kariyerine 
devam etti. 200 -2014 yılları arasında 

ercedes-Benz Hindistan AR-GE ekibin-
de görev alan Yüksel, söz konusu ülkede 

Türkiye’deki bayi ağımızda da bizler 
için her zaman önemli bir nokta oldu. 
Gaziantep’in yanı sıra uluslararası ticarette 
de güçlü olan Silahtaroğlu Grup ile yeni 
iş birliğimiz sayesinde bölgede Renault 
Trucks müşterilerimiz için öngörülebilir ve 
istikrarlı bir güven ortamı sağlayacağımıza 
emininiz” şeklinde belirtti.  

Ticari temelleri 1 17’lere dayanan ve 
1 3 yılında grup şirketinin kurulması ile 
birlikte kurumsallaşan Silahtaroğlu, başta 
altyapı ve üstyapı inşaat projeleri ile enerji 
sektörü olmak üzere faaliyetlerine devam 
ediyor. Yeni ticari araçlar oluşumları ile 
ilgili bilgi veren Silahtaroğlu otorlu 
Araçlar Genel üdürü Kamil Silahtaroğlu, 

MERCEDES-BENZ TÜRK amy  r  r t r  l şa  l ld

RENAULT TRUCKS ve 
SILA TAROĞLU da  l  ş b rl

yeni fabrika kurulumu ve Hint pazarına 
uygun araçların üretiminde çeşitli görev-
ler üstlendi. 2014 yılında ercedes-Benz 
aponya’nın AR-GE ekibinde yer alan ve 

şirketin ülkedeki ilk elektrikli seri kamyo-
nunu geliştirmesinde Ar-Ge ve Proje ü-
dürü olarak önemli bir rol üstlenen Yük-
sel, 201 ’de ercedes-Benz aponya’nın 
AR-GE Direktörü oldu. Yüksel, şirketteki 
kariyer yolculuğunu Ağustos 2020’de 

ercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE 
asi Direktörlüğü görevi ile sürdürdü. 41 

yaşındaki elikşah Yüksel, genç yaşına 
rağmen Hindistan, aponya ve Türkiye’de 
önemli AR-GE projelerinde yer aldı ve 
gösterdiği başarıların ardından ercedes-
Benz Türk Kamyon Ar-GE Direktörü 
olarak yeni görevine atandı.

“Birçok alanda öncü olan Gaziantep 
ilimizde 10 milyar dolarlık bir ihracat 
hacmi söz konusu. Sırasıyla rtadoğu, 
AB ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri 
olmak üzere yaklaşık 200 ülkeye ilimizden 
ihracat gerçekleştiriliyor. Gaziantep’ten 
ihracat yapan 1. 00 firma bulunuyor 
ve bölgemizdeki ihracatçı sayısı her 
geçen gün artıyor. Bu denli büyük bir 
potansiyelde hizmet sektöründeki 
yatırımlarımıza Gaziantep’te Renault 
Trucks yetkili satış ve satış sonrası bayi 
olarak yeni bir oluşum daha ekliyoruz. 
Altyapı ve nakliye sektöründeki 
deneyimlerimizi ticari araçlar alanına 
taşımayı hedefliyoruz” dedi.  
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belirten Senyücel, şunları aktardı  “2021 
yılında Scania tarafından geliştirilen 
dünyanın en güçlü seri üretime sahip 770 
beygir gücündeki çekicimizin ilk tesli-
matını gerçekleştirdik. arka olarak, üst 
üste beşinci kez Yeşil Kamyon’ ödülüne 
layık görüldük. Geçtiğimiz yıl global 
çapta bizim için büyük önem taşıyan 
bir imzayı daha attık ve net sıfır karbon 
emisyonuna ulaşmayı taahhüt eden 
İklim Taahhüdü’ne imza atarak sürdü-

rülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı 
bir adım daha öne taşıdık. Avrupa da 
uzman gazetecilerin katılımı ile Alman 
ekonomi ve ticari araç dergileri tara-
fından düzenlenen karşılaştırmalı test 
sürüşlerinde Scania, en yüksek ortalama 
hız ile en düşük yakıt tüketimi değerine 
ulaşarak topladığı yüksek puanlarla 
sektöründeki öncü konumunu bir kez 
daha gözler önüne serdi.”

‘ 2 0 2 2  Y I L I N DA N  U M U T L U Y U Z ’
2022 yılı beklenti ve hedeflerini 

de açıklayan Tolga Senyücel “Üretim 
planlarını sekteye uğratan çip ve diğer 
materyaller konusunda yaşanan tedarik 
sıkıntısına özellikle 2022 yılının ikinci 
yarısında çözümler üretilebileceği ve bu 

sorunun ortadan kalkabileceğini düşü-
nüyoruz. 2022 yılında da satış sonrası 
hizmetlerde çalışmalarımızı arttırarak 
devam ettireceğiz. üşterilerimiz tüm 
araçlarımız için sunacağımız “Scania 
Plus” paketi ile 4 yıla kadar standart 
bakım anlaşmasından faydalanabile-
cekler. “Scania Profesyonel” ve “Scania 
Premium” paketleri ile motor, şanzıman, 
yürüyen aksam ve diğer tüm onarımlar 
için 4 yıla kadar kendilerini güvence 
altına alıp, sadece yapmakta oldukları işe 
odaklanabilecekler” dedi.

2021 yılında global pazarda çekici ve kamyon satışlarını yüzde 28 artarak 8  bin 900 adede ulaşan 
Scaina, Türkiye pazarında ise yüzde 89 oranında artış ile 2 bin 192 adet satış gerçekleştirdi.

S
cania, 2021 yılında global 
pazarda kamyon ve otobüs 
satışlarını yüzde 25 artırarak 
0 bin 400 adede yükseltti. 

2020 yılında 66 bin 00 adetlik çekici 
ve kamyon satışı gerçekleştiren marka 
2021 yılında satışlarını yüzde 2  
artarak 5 bin 00 adede ulaştı. Scania, 
TAİD tarafından yayınlanan rapora 
göre  2021 yılını 53 adedi kamyon, 2 bin 
13  adedi çekici olmak üzere toplamda 
2 bin 1 2 adetlik satış ve yüzde .5 
pazar payı ile tamamladı. İthal çekici 
pazarında yüzde 25.3’lük pazar payı ile 
Türkiye de en çok tercih edilen marka 
olan Scania, 130. yaşını kutladığı bu 
yılda toplam pazarda ise 3. olarak yer 
aldı.

Türkiye ağır ticari araç pazarının 
geçtiğimiz 10 yıllık ortalamasının 
yaklaşık 25 bin adet civarında oldu-
ğunu belirten Doğuş tomotiv Scania 
Genel üdürü Tolga Senyücel, “2015 
yılından bu yana ağır ticari araç pa-
zarında ötelenen bir talep vardı. Bu 
taleplerin son 2 yıldır pazara yansıması 
ile 2020’nin ardından 2021 yılını da 
artışla kapatıyoruz” dedi. Scania olarak 
2021 yılını başarıyla tamamladıklarını 

A  T A  A A  
SAT A  DE  A TT  
A ır Ticari Ara lar Derne i TAİD  tara-
ın an a ıklanan rapora göre  T rkiye e 

 yılı Ocak Aralık önemi a ır ticari 
ara  pa arı  ir önceki yılın aynı önemine 
göre y e  oranın a arttı. Bu önem-

e satılan toplam ara  sayısı  in  
ol u. ekici satışları   yılı Ocak Aralık 

önemin e ge en yıla göre y e  
oranın a artarak  in  a et olurken 
kamyon satışları a y e  oranın a 
artarak  in  a et olarak ger ekleşti.

SCANIA
2021’de 

2 bin 192 adet 
ara  attı

Tolga Sen ü el

  www.lojistikhatti.com
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8,  tonluk kamyon modeli Atlas ile farklı iş kollarındaki 
işletmelere çözümler sunduklarını belirten tokar İç azar Satış ve 

azarlamadan sorumlu Genel üdür ardımcısı H. Basri Akgül, 
“2021 yılında Atlas’ın satışları 2020’ye kıyasla yüzde 64 arttı, 

filoların öncelikli tercihlerinden olduk” dedi. 

 DA DE  D

Otokar  yılı nansal sonu larını paylaştı. 
 kıta a tan a la lke e aaliyet gösteren 

Otokar  i ir önceki yıla kıyasla ciro 
a ın a y e  y me ile tamamla ı. 

De am e en Korona ir s pan emisi ko-
şulların a i  e ış pa arlar a aaliyetlerine 
aralıksı  e am ettiklerini elirten Otokar 

enel M r  Ser ar örg   yılın a 
ciromu  önceki yılın aynı önemine kıyasla 
y e  artışla  milyar TL ye ulaştı. 
K resel öl ekteki reka et i konumumu u 
koru uk  i racatımı ı  milyon ABD oları 
se iyesine ıkar ık. Esas aaliyet k rımı  ir 

önceki yıla oranla y e  artarak  milyar 
 milyon TL ye  net k rımı  ise  milyar  

milyon TL ye ulaştı. e ticari ara  e 
sa unma sanayii satışlarımı  ise ciromu  
i in e engeli ir a ılım göster i  e i. Yıl 

oyunca me cut e yeni r n geliştirme a-
lışmalarını s r r klerini elirten örg  
Araştırma geliştirme yatırımlarımı  önceki 

yıla oranla y e  artış göstererek toplam 
 milyon TL olarak ger ekleşirken  son 

 yıl a Ar e arcamalarımı ın ciromu  
i in eki ortalama payı y e  ol u  a ıkla-
masını yaptı.

O
tokar, 2021 yılını İç Pazar Satış 
ve Pazarlamadan sorumlu 
Genel üdür Yardımcısı H. 
Basri Akgül ve tokar yöneti-

cilerinin katılımıyla düzenlenen çevrimiçi 
toplantıda paylaştı. H. Basri Akgül, etkisi 
devam eden Covid-1  sürecine rağmen, 

tokar’ın kullanıcı beklentileri doğrul-
tusunda tasarladığı ve ürettiği araçlarla, 
kesintisiz devam eden satış ve satış sonrası 
hizmetleriyle faaliyet gösterdiği segment-
lerin toplamında 13’üncü kez Türkiye’nin 
en çok tercih edilen otobüs markası oldu-
ğunu söyledi. arklı iş kollarındaki 
işletmelerin iş yükünü hafifleten 
,5 tonluk tokar Atlas’ın önceki 

yıl yenilenen tasarımı ve özellik-
lerinin pazarın beğenisini ka-
zandığını belirten Akgül  “ a-
aliyet gösterdiğimiz ,5 tonluk 
kamyon pazarı 2020’ye oranla 
yüzde 50’ye yakın büyüdü. Taşı-
macılık pazarındaki talep artışında 
Atlas kamyonumuz yüksek torku, 
güçlü motoru, üstün özellikleriyle ön pla-
na çıktı. Bu alanda da pazarın üzerinde bir 
büyüme gerçekleştirdik. Atlas’ın satışları 
2020’ye kıyasla yüzde 64 arttı, filoların 
öncelikli tercihlerinden olduk. 500’a yakın 
Atlas satışı gerçekleştirdik” dedi. Araçların 
kargo sektöründe de kullanılmaya başlan-
dığını belirten Akgül, 2022 yılında Atlas 
ihracatına başlayacaklarını açıkladı. 

 
‘GLOBALLEŞME 
A T I L I M I M I Z  SÜ RÜ Y O R’

 tokar’ın, 2021 yılında da Türkiye 
otomotiv ihracatına önemli katkı sağladığı-
nı belirten Akgül, “İtalya’dan Almanya’ya, 
İspanya’dan ransa’ya hedef pazarımız 
olan Avrupa’da büyümemizi sürdürdük. 
Türkiye’de tasarlanan ve üretilen oto-
büslerimizin dünyanın dört bir yanında, 
metropollerde kullanılmasından büyük 
gurur duyuyoruz. Slovakya’nın Bratislava 
şehrinden aldığımız 40 adetlik siparişin 
teslimatlarına başladık. Avrupa’nın yanı 
sıra rtadoğu’dan aldığımız yüksek adetli 
siparişlerin teslimatlarını bu yıl tamam-
layacağız. Alternatifli yakıtlı araçlar ve 
elektrikli otobüsler konusunda küresel 
rekabette önemli bir oyuncu olan şirketi-
miz, Ukrayna’nın yanı sıra Romanya ve 
Azerbaycan’dan  yüksek adetlerde doğal-
gazlı KE T C G siparişi aldı. Araçların 
teslimatlarını yıl içinde tamamlayacağız. 
Hatırlayacağınız üzere geçen yıl I EC  ile 

önemli bir anlaşmaya imza atmıştık. I EC  
BUS otobüslerinin Türkiye’de üretilmesine 
yönelik anlaşma kapsamında da çalışmaları-
mıza geçen yıl başladık” dedi.

 
‘2022 YENİLİK YILI OLACAK’

 Globalleşme atılımının devam edeceği 
2022 yılı hakkındaki hedefleriyle ilgili açık-
lamalarda bulunan Basri Akgül şöyle ko-
nuştu  “Bu yıl iç pazarda sahip olduğumuz 
liderliğimizi korumayı hedefliyoruz,  öncü 
olduğumuz alanlara yenilerini eklemek için 
yatırıma devam edip, var gücümüzle çalı-
şacağız. Avrupa’da regülasyonlar nedeniyle 
alternatif yakıtlı çevreci araçlara, elektrikli 

otobüslere geçiş hızlanıyor. tokar için bü-
yük fırsat olduğunu düşünüyoruz. Avrupa 
başta olmak üzere hedef pazarlarımızdaki 
ihracatımızı artırmak için tanıtım faaliyetle-
rimize devam edeceğiz. Son iki yıldır kam-
yon pazarındaki başarılı yükselişimizi bu yıl 
da sürdürmeyi hedefliyoruz. 2022’de ön-
cüsü olduğumuz elektrikli araçlarda ürün 
gamımızı genişleteceğiz. Yıllardır ülkemiz-
de ve ihracat pazarlarından minibüsümüz 
ile ilgili heyecanlı bir bekleyiş var. Bu yıl 
bu bekleyiş sona eriyor. Tasarımıyla, özel-
likleriyle şehir içi taşımacılıkta rakipsiz bir 
aracı bu yıl satışa sunacağız. 2022, tokar’ın 
yenilik yılı olacak.”

OTOKAR, kamyonda 
tla  l  atışları ı y d   artırdı

 a ri Akgül

www.lojistikhatti.com   



RENAULT TRUCKS

L
GT Lojistik, filosunu 7 adet Renault Trucks’ın yeni T serisi 
çekicileri ile güçlendirdi. Koçaslanlar Otomotiv Orhanlı tesi-
sinde yapılan teslimat töreninde konuşan LGT Lojistik Genel 
Müdürü Selçuk Arslan, “Pandemi döneminde tehlikeli madde 

ve kimyasal taşımacılığında yaklaşık yüzde 50 iş hacmi artışı yaşadık. 
2022’de de bu ivmenin artarak devam etmesini bekliyoruz. Bu doğ-
rultuda bizlere düşen görevde de artış yaşandığı için gelişen iş hacmi 
sebebiyle araç parkımızı güçlendiriyoruz. Halihazırda kullandığımız ve 
memnun olduğumuz Renault Trucks’ı yeni araç modellerini sunması, 
araç bulunabilirliği ve finansal hizmetlerinin avantajları nedeniyle bu 
alımımızda yine tercih ettik. Şu anda filomuzda km’leri 300 bin ile 600 
bin arasında olan Renault Trucks çekicilerimizi, düzenli servis hizmetleri 
ve bakımları sayesinde ilk günkü performansında kullanıyoruz. Diğer 
marka araçlarımızla kıyasladığımızda ortalama 2 puanlık yakıt tasarru-
fu gözlemliyoruz. Bu da yeni araç alımlarımızdaki karar süreçlerimizde 
yine Renault Trucks’ı tercih etmemizde etken oluyor” dedi. Arslan, 
Renault Trucks çekici tercihlerinde satış sonrası hizmetlerden memnu-
niyetlerinin de en önemli faktörlerden biri olduğuna dikkat çekerek 
şunları aktardı: “2008 yılında ilk aldığımız Premium çekicilerden bu 
yana Renault Trucks ile iş birliğimiz devam ediyor. Bu iş birliğini, araçlar 
kadar hızlı ve özenli satış sonrası hizmetler besliyor. Açıkçası satış son-
rası hizmetlerden memnuniyetimiz, kimi zaman tercih nedenlerimizde 
birinci sıraya yükseliyor” diye konuştu. Renault Trucks Satış Direktörü 
Ömer Bursalıoğlu ise açıklamasında; “LGT Lojistik’in araçlarını ye-
nileme zamanları geldiğinde yeni modellerimizi sunabilmemize çok 
memnun olduk. Böylece yeni T serimiz ile sunulan pek çok avantajı 
deneyimleyebilecekler. Yüzde 3’e varan yakıt tasarrufu avantajını yaşa-
yacaklar. Yeni araçlarımızda 2022 yılından itibaren devreye alacağımız 
uzaktan bağlı hizmetlerden faydalanabilecekler. Optifleet Filo Yönetim 
Sistemi, bağlantılı bakım planı, uzaktan bağlantılı servisler ve Excellen-
ce Predict gibi çözümler ile toplam sahip olma maliyetlerini minimize 
eden hizmetlerimizi kullanabilecekler. Öte yandan araçlarımızın sürüş 
ve sürücü konforundan da çok memnun kalacaklarına eminiz” şeklin-
de belirtti.  Koçaslanlar Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mah-
mut Koçaslan ise; “LGT Lojistik’in filosunun neredeyse yarısı Renault 
Trucks çekicilerden oluşuyor. Yaklaşık 15 yıldır hem satış hem de satış 
sonrasında tüm hizmetlerimiz ile iş birliğimizi sürdürüyoruz. Araçlarının 
optimum verimlilikte yollarına devam edebilmesi için her zaman destek 
veriyoruz” dedi.

 

Renault Trucks’tan
 t     t atı

TARAÇLAR
İCARİ 

Kayseri Lojistik 
ı a    a a ı 

TIRSAN 

K
ayseri Lojistik, filosuna 5 adet Tırsan Tenteli Perdeli 
Maxima Plus ve 5 adet Tırsan Brandalı Maxima Plus 
Treyler ekledi. Tırsan’ın Kayseri Lojistik’e gerçekleştir-
diği teslimat törenine; Kayseri Lojistik firma sahipleri 

Yasin Erdem, Faik Erdem ve Tırsan Treyler Satış Koordinatörü 
Ertuğrul Erkoç katıldı. Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan 
firma sahiplerinden Yasin Erdem, şunları belirtti: “1935’den 
bu yana kara yolu taşımacılığı hizmetleri ile harmanlanmış fir-
mamız, taşınabilir ürün yelpazesi yönünden son derece geniş 
ve özellikli bir materyal donanımına sahiptir. Kayseri Lojistik 
olarak, müşterilerimize kuru yük, makine ağır nakliye, tekstil 
ve tekstil ürünleri taşımacılığında özel çözümler sunmaktayız. 
Hedefimiz, entegre lojistik çözümlerimiz, hizmetlerimiz ve engin 
tecrübelerimizle, başta müşterilerimiz olmak üzere sektörün 
ve tüm paydaşlarımızın yanında olarak, sektörde en çok tercih 
edilen lojistik aktörlerinden biri olmak. Yatırımlarımızda öncelikli 
tercihimizin Tırsan olmasının en önemli nedeni Tırsan’a duymuş 
olduğumuz sonsuz güvendir. Bunun yanı sıra, Tırsan araçlarının 
sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma sistemi ile aracı, farklı iç net 
seviyelerinde kullanabiliyoruz. Böylece, operasyonel işlerimizde 
maksimum yükleme yapabiliyor, yükleme ve boşaltma esnasın-
da hız ve verimlilik avantajı sağlıyoruz. Yapmış olduğumuz son 
yatırımımız ile filomuzdaki Tırsan araç sayısını 30’a yükselttik. 
Tırsan ile senelerdir devam ettirdiğimiz başarılı iş birliğimizden 
duyduğumuz memnuniyetten dolayı yeni yapacağımız araç 
yatırımlarımızda da her zaman olduğu gibi Tırsan araçlarını 
tercih edeceğiz.” 

Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ise, 
“Treyler sektörünün 45 yıldır güvenilir lideri Tırsan olarak, 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını her daim dinliyor, sektöre uygun 
araçlar geliştiriyor ve üretiyoruz. İş ortağımız Kayseri Lojistik’e 
bugün teslimatını yapmış olduğumuz Tırsan Tenteli Perdeli 
Maxima Plus ve Tırsan Brandalı Maxima Plus Treylerlerde 
bulunan patentli K-Fix sistemi sayesinde müşterilerimiz, yüklerini 
güvenli şekilde taşıyabilecektir. Öte yandan aracın şasi ve çelik 
aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) 
kaplamalı oluşu sayesinde araç, 10 yıl pas yürümezlik garantisi 
altındadır. Kayseri Lojistik ile senelerdir devam eden başarılı bir iş 
birliğimizin uzun yıllar devam ettireceğimize inanıyorum” dedi. 

  www.lojistikhatti.com



E S K İ  T E S T L E R

BARDAK
OLDU!

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

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

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

www.iteptestleri.com
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