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Şubat günü ‘yüzyılın felaketi’ olarak adlandırılan bir yıkıma 
uyandık. Adeta dört bir tarafı fay hatlarıyla örülü bir deprem 
ülkesi olduğumuz gerçeğini reddetmenin ağır bedeliyle bir kez 
daha yüzleştik. Deprem bağıra bağıra geldi aslında. Ancak bilimin 

anlattıklarına tıkanan kulaklar ve büyük ihmaller zinciriyle bu felaket 
yüzümüze kışın ayazında tokat gibi indi ve yüz binlerce insanımızın enkaz 
altında kalmasıyla büyük bir trajediye dönüştü. 

14 milyon insanın birebir etkilendiği, hayatlarının altüst olduğu, 40 binin 
üzerinde insanımızın canından olduğu,kadim bir coğrafyanın tarihi ile 
birlikte altüst olduğu büyük bir felaketin enkazını kaldırmaya çalışıyoruz. 

Deprem, her yerden fay hatlarını kırdı. Ne yazık ki, enkaz altında tüm 
ülke mekanizmalarıyla kaldı. Bu trajedinin yarattığı travmayı aşmak on 
yıllarımızı alacak. Evet yeniden şehirler kurulacak, oralarda çocuk sesleri 
yeniden yükselecek ama 6 Şubat tarihe, ihmalin, koordinasyonsuzluğun, 
geç kalınmışlığın kara günü olarak yazılacak. 

Katlanması zor acıların yaşandığı bu süreçte tek tesellimiz yaraları 
sarmak için gösterilen insanüstü çaba ve dayanışma duygusu oldu. 

Depremin hemen ardından lojistik sektörü hızlı bir şekilde aksiyon 
aldı. UTİKAD, UND, DTD, TÜRKLİM gibi sektörün önemli lojistik 
STK’ları ülkenin dört bir yanından gönderilen yardımların afet bölgesine 
ulaştırılması için yoğun çaba gösterdi. Oluşturulan kriz masalarıyla 
kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevliler, belediye çalışanları, lojistik 
sektöründe faaliyet gösteren yönetici ve çalışanlar bir araya getirildi. 
Büyük küçük demeden yüzlerce lojistik şirketi bölgeye taşınan yardım 
malzemeleri için seferber oldu.

TIR şoförleri depremin ilk gününden bu yana dinlenmeden, uyumadan, 
gece gündüz direksiyonlarının başında afet bölgelerine yardım malzemesi 
yetiştirmeye çalıştı. Yardım malzemesi taşıyan TIR’ların yoğunluğu, 
karayolunda sıkışmalara neden olurken, alternatif taşıma modları olarak 
deniz ve demiryolu öne çıktı. Ro-Ro şirketleri gemilerini bölge için seferber 
etti. Demiryoluyla bölgeye yardım malzemeleri taşınmaya başlandı. 
Havayolu şirketleri deprem sabahından itibaren uçaklarını hem yolcu hem 
de yardım malzemelerine açtı. Yurt içinden ve yurt dışından gönderilen 
malzemeler kurulan hava köprüsüyle bölgeye ulaştırıldı. Kargo şirketleri 
yardım malzemelerini ücretsiz olarak afet bölgesine taşıdı. 

Deprem, lojistiğin ne kadar önemli olduğunu birkez daha gösterdi. 
Yardımlar için zamanla yarışıldı. Zamanında gelmeyen yardımların yok 
hükmünde olduğu görüldü. Koordinasyon eksikliğini canlarımızla ödedik. 
Kontrolsüzce gönderilen yardım malzemeleri amacına ulaşmadı. Çok 
büyük bir kısmı zarar gördü ve işe yaramadı. 

Lojistik sektörü için deprem ile gönüllülük hareketiyle adımı atılan 
Afet Lojistiği Koordinasyon Kurulu’nun vakit kaybedilmeden kurulması 
gerekiyor. 

Yaşamını yitiren canlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı olarak kurtulanlara 
acil şifalar diliyorum, milletimizin başı sağolsun!

ENKAZ ALTINDA 
BIRAKTIKLARIMIZ...
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Borusan,  
Yılın En İtibarlı 

Lojistik Şirketi seçildi!

TLS Lojistik’ten 12 milyon euroluk filo yatırımı

Turkish Cargo, SMARTIST’i 
üç reklam filmiyle tanıttı 

ARAS KARGO’NUN İÇ DENETİM BAŞKANI ÖZLEM ASUTAY OLDU

Aras Kargo’nun İç Denetim Başkanlığı göre-
vine Özlem Asutay getirildi. Aras Kargo’nun 
süreç geliştirme, iç kontrol, risk yönetimi, 
uyum ve etik süreçlerini yöneten iç denetim 
ekibinin dümeni, kasım ayı itibarıyla 20 yıllık 
deneyime sahip Asutay’a emanet edildi. 

Profesyonel hayatına 2001 yılında Ernst&Young 
International’da başlayan Asutay sonrasında 
sırasıyla, PwC Türkiye, Vodafone, Liberty 
Sigorta, Merck Sharp Dohme İlaç, H. Bay-
raktar Yatırım Holding, Bilgili Holding ve 
Nobel İlaç firmalarında görev yaptı. 

B
orusan Lojistik, Marketing 
Türkiye ve AKADEMETRE 
iş birliğiyle düzenlenen ve 
pazarlama sektörünün en önemli 

standartlarından biri olarak kabul edilen 
“The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama 
Ödülleri”nde, lojistik kategorisinde 
Yılın İtibarlısı seçildi. Kendi sektöründe 
finale kalan 3 marka için yapılan halk 
oylaması sonucunda 2022 yılında itibarını 
en çok artıran marka seçilen Borusan 
Lojistik, bu ödülü 4. kez almış oldu. Ödül 
gecesinde konuşan Borusan Lojistik 
Genel Müdürü Serdar Erçal, “Borusan 
Lojistik olarak ticari faaliyetlerimiz kadar, 
sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızı 
da çok önemsiyoruz. Bu çalışmalarımızı 
Borusan Holding ile birlikte iklim, 
insan ve inovasyon başlıkları altında 
yönetiyoruz. Sektörümüzdeki ciddi 
miktarlardaki karbondioksit salınımı 
nedeniyle iklim tarafında önümüzde 
uzun bir yol var. Ancak biz bu sektörün 
yeşil oyuncusu olmaya kararlıyız. 
Bugüne kadar yaptığımız taşımalar için 
her 10 taşımaya karşılık bir ağaç diktik. 
Günümüzde 600 binden fazla olmak 
üzere kendimize ait ağacımızın olduğu 
ormanlarımız var” dedi.  İnovasyon 
tarafında ise sadece Türkiye’nin değil 
Avrupa’nın da önde gelen dijital lojistik 
platformlarından biri olduklarını belirten 
Erçal, şirketin toplumsal cinsiyet eşitliği 
alanındaki çalışmalarına da değinerek 
“İnsan boyutunda Borusan Holding ile 
birlikte Geleceğe İz Bırak çerçevesinde, 
sadece kadın-erkek eşitliği değil hayatın 
her alanında eşitliği ön plana çıkarmaya 
çalışıyoruz. Bu organizasyonda 4. 
kez ödül alıyoruz ve çalışmalarımızın 
yansımasını görüyoruz. Gururluyuz, 
tüm paydaşlarımız ile ajanslarımıza çok 
teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. 

T 
urkish Cargo, mega hub’ı 
SMARTIST’in, dünyayı birbirine 
bağlayarak küresel ekonomiye 
sunduğu fırsatları anlatan reklam 

filmlerini yayınladı. Üç ayrı film olarak çekilen 
serinin ilk filminde; Güney Asya’da yetişen ve 
aynı gün içerisinde Amerika’da bir restoranda 
servis edilen Barramundi balığının okyanus 
ötesi yolculuğu konu ediliyor. İkinci film 
Paris’te bir müzayedede açık artırmaya sunu-
lan Çin hanedanlığına ait kıymetli bir serami-

ğin Fransa’ya getirilişini anlatıyor. Afrika’da 
üretilen Boynuzlu kavunun yolculuk hikaye-
sini konu alan üçüncü film ise Japonya’da bir 
manav tezgahında geçiyor. Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Bolat; “Bayrak Taşıyıcı Türk Hava 
Yolları olarak; havacılık tarihinin başlangıcın-
dan günümüze kadar olan süreçte hatırı sayılır 
bir yol kat ettik ve çok önemli başarılara imza 
attık. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu 
olduk. Beklentilerin ötesinde sunduğumuz 
hizmet kalitemiz ve çevik yapımızla rakiple-
rimizden pozitif yönde ayrıştık. Dünyanın en 
büyük hub’ları arasında yer alan mega kargo 
tesisimiz SMARTIST’i inşa ettik. Bu stratejik 
yatırımımız ile doğu ve batı arasındaki ticare-
tin köprüsü olduk. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılı bizim için 
çok daha ayrı bir önem taşıyor. Ülkemizin 100. 
yıl hedefleri doğrultusunda, Türk Hava Yolları 
olarak bizler de geçmiş dönemlerdeki başarıla-
rımızdan aldığımız cesaretle çok daha ötesini 
hedefliyoruz. Yaptığımız yatırımlar, oluştur-
duğumuz stratejilerimizle İstanbul’u dünyanın 
lojistik merkezi haline getiriyoruz” dedi.

2
022 yılının son yatırımı olarak 10 
milyon euro değerinde 50 çekici ve 
30 silobas römork satınalımı yapan 
TLS Lojistik, 2023 ilk yarıyılı içinde 

12 milyon euroluk alım anlaşmasını yaptı. 
TLS Lojistik Taşımacılık Hizmetleri Başkan 
Yardımcısı 2022 sonunda yaptıkları yatırımla 
toplam özmal araç sayısının 400’e ulaştığını 
belirten Ünal, yurt içi dağıtım operasyonla-
rında artan müşteri portföyünün ihtiyaçlarını 
karşılamak ve mevcut müşterilerinin bek-
lentileri doğrultusunda yol haritasını çizerek 
2023 yarıyılı içinde ilave 12 milyon euroluk 
araç yatırımı anlaşmasının da tamamladıkla-
rını paylaştı. Ünal, “Filomuzu gençleştirmeye 

ve genişletmeye yönelik çalışmalarımız her 
yıl olduğu gibi bu yılda devam edecek. Son 
teknolojiye sahip çevre ve sürücü dostu 
araçlarımız tüm Türkiye operasyonlarında 
kesintisiz hizmet verecek. TLS Lojistik ola-
rak, müşterilerimize özel lojistik çözümler 
üretmeye, başarımızı sürdürülebilir kılmaya 
devam edeceğiz. Hem yurt içinde hem de 
uluslararası marketlerde güncel ekonomik 
verileri göz önünde bulundurarak emin 
adımlarla ilerliyoruz. TLS, lojistik sektörünün 
en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olup hiz-
met verdiği tüm bölge ve alanlarda yatırımlar 
yaparak büyümeye devam edecek” açıklama-
larında bulundu.
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WISTA TÜRKİYE VE UTİKAD ORTAK EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR

2
023 yılına yaptığı yatırımlar 
ile hızlı bir giriş yapan Alışan 
Lojistik, yeni deposunu 
hizmete sundu. Gebze OSB, 

Plastikçiler OSB ve Güzeller OSB gibi 
bölgenin en önemli sanayi noktalarına 
15 dakika uzaklıkta bulunan ve 
tavan sprinkler sistemi, endüstriyel 
zemin ve raflı depolama gibi A sınıfı 
özellikler ile donatılan Alışan Pelitli 
depo, 13.750 metrekare kapalı alanı 
ve 15.000 palet kapasitesi ile dikkat 
çekiyor. Alışan Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Damla Alışan, 
“Bugün 550 adet öz mal araç filosu ve 
Türkiye genelindeki 50’yi aşkın farklı 
lokasyondaki bin 600’den fazla çalışanı 
ile uluslararası nakliye, depo ve antrepo 
hizmetleri, likit ve enerji taşımacılığı 
gibi pek çok operasyonu yürüten; 
sektörde “kontrat lojistiği” diye de 
ifade edilen entegre lojistik hizmetleri 
ile müşterilerinin taleplerini A’dan 
Z’ye kurgulayan, ihtiyaca özel lojistik 
çözümler geliştiren 38 yıllık bir markayız. 
Alışan Lojistik olarak yatırımlarımızı 
her zaman bilgi, deneyim ve uzmanlık 
alanlarımızın gerektirdiği noktalara 
yoğunlaştırıyoruz. Söylediğimiz gibi, 
2023 yılında da yeni yatırımlarımızı hız 
kesmeden sürdürüyoruz. Gebze Pelitli’de 
bulunan bu yeni depomuz Gebze OSB, 
Plastikçiler OSB ve Güzeller OSB gibi 
bölgenin en önemli sanayi noktalarına 
sadece 15 dakika uzaklıkta. 13.750 m2 
kapalı alanı ve 15.000 palet kapasitesine 
sahip depomuzu müşterilerimize en 
iyi seviyede hizmet sunacak şekilde 
tasarladık” dedi.

WISTA Türkiye ve Uluslararası Ta-
şımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri 
Derneği (UTİKAD) arasında imzalanan 
protokol kapsamında ortak eğitimler 
başlıyor. WISTA Türkiye ve UTİKAD 
arasında lojistik sektöründe yapılacak 
‘kadın’ odaklı çalışmalar için karşılıklı 
fikir alışverişi ve iş birliği yapılması, bilgi 

ve veri paylaşımı, üye tabanlarını anket 
ve raporlama için karşılıklı olarak kulla-
nabilmesi amacıyla 17 Ekim 2022 tari-
hinde bir araya gelip protokol imzaladı. 
İmzalanan protokol gereği ilki 25 Ocak 
2023 tarihinde başlayacak olan eğitim-
ler, tüm sektör çalışanlarına ücretsiz ve 
açık olacak.

Gana’nın Takoradi Limanı’nı Yılport işletecek

Alışan Lojistik 
Pelitli deposunu açtı

Y
ıldırım Holding’in limancılık grubu 
Yılport, Nisan 2023’ten itibaren 
Gana’daki Takoradi Limanı’nı 
işletmek için bir Mutabakat Zaptı 

imzaladı. Yılport ve Ibis Tek, Takoradi 
Limanı’na yatırım yapmak ve işletmek üzere 
Yılport Takoradi Liman İşletmeciliği A.Ş. 
isimli bir şirket kuracak. Yılport’un yüzde 70, 
Ibis Tek’in ise yüzde 30 hissesi bulunacak. İş 
birliği kapsamında sıvı, dökme ve genel kargo 
operasyonları için yıllık yaklaşık 20 milyon ton 
kapasiteli çok amaçlı rıhtımlar da geliştirecek. 
Yılport, portföyündeki 23. terminal ve 
Afrika’daki ilk yatırımı olacak Takoradi 
Limanı’na 700 milyon doların üzerinde yatırım 
planlıyor. Yılport Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı ve CEO’su Robert Yüksel Yıldırım, 
konuya ilişkin şunları belirtti: “Yılport’un 
Afrika kıtasına ilk adımı olacak olan Takoradi 
Limanı, 2030 yılına kadar dünyanın en 
büyük 10 konteyner terminali işletmecisi 
arasında yer alma vizyonumuz için değerli 
bir kilometre taşı olacaktır. Takoradi Limanı, 
Afrika ve Atlantik deniz ticaretine hizmet etme 
konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Bu 
güçlü potansiyeli ortaya çıkarmak, Takoradi 

U
laştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme 
Genel Müdürlüğü, Yeşil Lojistik 
Belgesi başvurularının başladığını 

duyurdu. İşletmelerin Yeşil Lojistik Belgesi 
alabilmeleri için, yılda en az 200 kombine 
yük taşımacılığı seferi gerçekleştirmesi, enerji 
tüketiminin en az yüzde 5’inin yenilenebilir 
enerji kaynaklarından üretilen elektrikten 
karşılandığını gösteren belge ve sertifikaya 
sahip olması, Düşük Küresel Isınma 

Potansiyeli değerine sahip gazlar içeren 
iklimlendirme sistemleri kullanması gerekecek. 
Ayrıca işletmenin yıllık asgari yüzde 5 yeşil 
paketleme faaliyeti yürütmesi, Orman Genel 
Müdürlüğüne Türkiye genelinde uygun 
bulunan ağaçlandırma sahaları için yılda en az 
500 adet fidan bağışı yapması, sıfır atık yönetim 
sistemine ve gerekli bazı belgelere sahip 
olması da aranan şartlar arasında yer alacak. 
İşletmecilerin bu belgeyi alabilmek için 10 şart 
içinden minimum 5’inin sağlanması gerekiyor. 
Bu 10 şartlardan birini de yeşil paketleme 
faaliyeti yürütmek oluşturuyor. LogD Milk 
Run Yönetim Sistemi, sürdürülebilir tedarik 
zinciri olarak Yeşil Lojistik Belgesi’nin 
alınmasında ve yeşil paketleme şartını yerine 
getirmede işletmelere sürdürülebilir çözümler 
sunuyor. LogD, Yeşil Lojistik Belgesi almak 
isteyen işletmelerin sürdürülebilir marka 
olma yolculuğundaki süreçlerinde Milk Run 
Yönetim Sistemi ile “Yeşil Paketleme Faaliyeti 
Yürütmek” şartını sağlayabilmeleri için 
işletmelere hizmet veriyor. 

LogD, Yeşil Lojistik Belgesi almak 
isteyen işletmelere çözüm sunuyor 

ile Gana’yı uluslararası alanda büyütmek için 
sabırsızlanıyoruz. Verimliliği ve üretkenliği 
artırırken, Takoradi’nin müşteri portföyünü 
de artırmak için Yılport’un deneyimini ve 
mükemmeliyet metodolojisini aktaracağız.” 
Dünya çapında Yılport terminalleri konsolide 
olarak; 10 milyon TEU konteyner, 22 
milyon ton kuru yük ve genel kargo, 2,15 
milyon metreküp sıvı yük ve 1 milyon 
CEU araç elleçleme kapasitesine ulaştı. 
Şirket, 2025 yılında dünyanın en büyük 
10 konteyner terminal operatöründen biri 
olmayı hedefliyor. Yılport Holding Drewry 
2022 sıralamasında, dünyanın en büyük 11. 
terminal terminal operatörü ünvanını almıştı.
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MEDLOG LOJİSTİK, İHRACATÇILARIN GÜMRÜK SÜREÇLERİNİ HIZLANDIRIYOR

C
umhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, ulaşım ve haberleşme 
alanlarında hizmet veren kurum ve 
kuruluşlar için rehber bir doküman 

olacak, “2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana 
Planı”nın hazırlandığını duyurdu. Resmi 
Gazete’de yayımlanan 2053 Ulaştırma ve 
Lojistik Ana Planı’na ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
genelgesinde Erdoğan, ulaşım ve haberleşme 
alanlarında küresel ölçekte sunulan proje ve 
hizmetlerle geleceğin bugünden tasarlandığını 
belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, lojistik, 
mobilite ve dijitalleşme merkezinde, bilimsel 
temelli, çevreci sürdürülebilir ve tarihe 
duyarlı bir ulaşım altyapısını Türkiye’ye 
kazandırmanın en önemli hedefleri olduğunu 
vurgulayarak şunları kaydetti: “Bu kapsamda 
sektörde hizmet veren kurum ve kuruluşlar 
için rehber bir doküman olan, rasyonel 
ve katılımcı bir anlayışla hazırlanan 2053 
Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile kara 
yolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu 
yatırımlarına ilişkin politika tedbirleri 
belirlenmiş olup mezkur Plan, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığının resmi internet 
adresinde (www.uab.gov.tr) yayınlanacaktır. 
2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı 
kapsamında yürütülecek faaliyetlerin ilgili 
kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek 
alınan kararların hassasiyetle uygulanması 
hususunda gereğini rica ederim.”

MEDLOG Türkiye, 7 yıldır ‘Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO)- İzinli 
Gönderici ve İzinli Alıcı” belgesi ile müşterilerine hizmet veriyor. Bu 
belge ile MEDLOG, ihracat yüklerinin ulaştırılmasında önemli ko-
numlarda bulunan MEDLOG Tekirdağ 
Konteyner Terminali ve MEDLOG Ke-
malpaşa Konteyner Terminalleri’nde  
“İzinli Gönderici Tesisi” olarak hizmet 
veriyor.  İzinli gönderici yetkisi ile 
MEDLOG Türkiye, ihracat yükleri için 
ihracatçıların gümrüğe gitmeden 
elektronik ortamda yalnızca beyan-
name açmaları üzerine diğer tüm 
işlemlerdeki kontrol sorumluluğunu 

üstleniyor. “İzinli Gönderici Tesisi” ile de ihracatı yapılacak eşya, tran-
sit beyanı ve mühür tatbiki olmaksızın getirildiği izinli gönderici tesi-
sinden sınır gümrük idaresine doğrudan sevk edilebiliyor. Bu sayede 

ihracatçıya gümrük işlemlerinde, bekle-
me sürelerinde ve maliyetlerde önemli 
avantajlar sağlanıyor. MEDLOG Türki-
ye, Kemalpaşa ve Tekirdağ’daki termi-
nallerinde yük dolumu yapılan kontey-
nerlere kolay ve yerinde gümrükleme 
sağlayarak ticaretin kolaylaşmasına, 
gümrüklerdeki sürelerin hızlanmasına 
ve liman giriş çıkışlarındaki yoğunluğun 
azalmasına katkıda bulunuyor.

G
lobelink Ünimar, 
yürüttüğü sosyal 
sorumluluk 
faaliyetleri 

kapsamında yeni bir iş 
birliğini hayata geçirdi. 
Meslek liselerinde okuyan 
kız öğrencilerin eğitimine 
destek sağlamak amacıyla Türk 
Eğitim Vakfı (TEV) ile ortaklaşa 
yürütülen çalışma ile Globelink 
Ünimar Burs Fonu oluşturuldu. 
Bu adımla öğrencilerin birer yıllık eğitim 
masraflarının burs fonundan karşılanması 
hedefleniyor. İş birliği dahilinde Mentorink 
Programı kapsamında Türk Eğitim Vakfı 
bursiyerlerine mentorluk hizmeti verilmesi, 
etkinlik bağışları ve kurum içi özel günlerde 
kullanılmak üzere TEV üzerinden bağış 
yapılması da amaçlanıyor. Ayrıca, Globelink 
Ünimar Burs Fonu’na katkıda bulunmak 
isteyenler bireysel olarak bağışta bulunabiliyor. 
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan 

Globelink Ünimar İcra Kurulu 
Komite Üyesi Koray Çıtak, şunları 

belirtti: “Devreye aldığımız 
Globelink Ünimar Burs Fonu 
projemizle meslek liselerindeki 
kız öğrencilerimizin eğitim 
hayatlarını desteklemeyi 

amaçlıyoruz. Ayrıca TEV ile 
birlikte farklı başlıklarda da 

iş birliği geliştireceğiz. Emeği 
geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza 

ve değerli TEV ekibine teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de 
yeni çalışmalarla gençlerin eğitimini 
desteklemeye devam edeceğiz.” TEV 
Genel Müdürü Banu Taşkın ise, “Globelink 
Ünimar ile oluşturduğumuz burs fonuyla 
meslek liselerindeki kız öğrencilerin daha 
iyi imkânlarda eğitim almalarına katkı 
sağlayacağız. Hedefimiz daha çok gencimizin 
hayatına dokunarak, geleceklerine katkı 
sağlayabilmek” dedi.

D
ijital lojistik şirketi Hubtic, 2023 
yılına hizmet verdiği sektör ve rota 
sayısını artırarak başladı. Hizmet 
verdiği sektörler arasına savunma 

sanayisini de ekleyen şirket, rota sayısını 
ise 80’e yükseltti. Yeni dönemde taşımacılık 
modelleri ve hizmet verdikleri sektör sayısını 
da artırdıklarını ifade eden Hubtic CEO’su 
Abdullah Cansu, “Günümüz itibarıyla demir 
çelikten tekstile, oto yedek parçadan kimyaya 
kadar 35’i aşkın sektörün taşımacılık ihtiyaçları 
için yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Son 
dönemde özellikle mobilya 
ve alüminyum sektörlerinde 
hizmet verdiğimiz firma 
sayısını artırdık. Bunun 
yanında kolili tekstil 
taşımacılığında da büyük 
bir hacme ulaştık. Hava 
yolundaki ilk taşımamızı 
savunma sanayi sektörü için 
Brezilya’ya yaptıktan sonra 

aynı sektörde altı destinasyona daha taşıma 
gerçekleştirdik. Bundan sonra da dünyanın 
dört bir yanına taşımacılık yapabildiğimiz 
taşımacılık modellerimizle her ölçekten şirkete 
maliyet verimlilik avantajı sağlamaya devam 
edeceğiz” dedi. Deniz yolunda armatörler 
ile yaptıkları görüşmeler neticesinde ABD, 
İsrail, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 
bazı limanlardan özel fiyatlar aldıklarını 
belirten Cansu, “Kara yolunda ise özellikle 
Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa hattımız 
ile kapıdan kapıya parsiyel hizmeti sunarak 

fark yaratıyoruz. Tamamına 
taşımacılık yaptığımız 
Avrupa destinasyonlarında 
minivan hizmetine de 
başladık. Diğer taraftan 
Özbekistan, Kazakistan ve 
Türkmenistan’da da güçlü 
bağlantılarımız sayesinde 
hizmet kalitemizi her geçen 
gün artırıyoruz” diye konuştu.

Globelink Ünimar’dan 
kız öğrencilerin eğitimine destek 

Hubtic, rota ve sektör sayısını artırdı 

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’dan ‘2053 

Ulaştırma ve Lojistik 
Ana Planı’ genelgesi





12  www.lojistikhatti.com

Dijital Lojistik Platformu 
Shipeedy.com’un 
yüzü yenilendi

Venezuela’ya hizmet ihracatı artacak

Hareket ve Katarlı Milaha 
arasında ortaklık anlaşması

EKOL’DEN CUMHURİYET’İN 100. YILINA ÖZEL LOGO

Ekol Lojistik, logo kullanımını Ekol 
100. yıl özel logosu ile güncelledi. Şirket-
ten yapılan açıklamada, “Her yıl olduğu 
gibi Cumhuriyetimizin 100. yılında da 
Atamızdan aldığımız ilhamla çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. Bize emanet edilen 
bu kıymetli mirasa sahip çıkmayı en büyük sorumluluğumuz 
olarak görüyoruz. Güvencemiz olan hukuk, egemenlik, laiklik, 

demokrasi, eşitlik, hürriyet haklarının 
büyük fedakârlıklar ve zorluklar netice-
sinde Cumhuriyet sayesinde elde edilen 
kazanımlar olduğunu aklımızdan hiç 
çıkarmıyoruz” denildi. Ekol’ün 100. yıl 
özel logosu için bir film de hazırlandı. 

Film, Ekol’ün sosyal medya hesaplarının yanı sıra YouTube üze-
rinden https://youtu.be/63yYC1EkQTg linki ile izlenebiliyor.

A
rkas Lojistik’in bir yıl önce 
‘Dijital hızda taşımacılık’ 
hedefiyle faaliyete geçirdiği 
online platform Shipeedy 

Lojistik, müşterilerine Shipeedy.com 
üzerinden hızlı çözümler üretmeye 
devam ediyor. Yenilenen Shipeedy.com 
başta KOBİ’ler olmak üzere ihracatçı 
ve ithalatçı şirketlere kapıdan kapıya 
ve limandan limana ihtiyaca göre hızlı, 
esnek taşıma çözümleri sunuyor. www.
shipeedy.com’un yeni versiyonunda 
data analitiği altyapısı kullanılarak 
müşterilerin talepleri ve istekleri veri 
halinde işlenerek ihtiyaçları analiz 
edildi. Yeni versiyonla müşteriler 
kullanıcı dostu bir arayüzle hızlı bir 
şekilde 7/24 online fiyat alabilecek 
ve hizmet talebinde bulunabilecek. 
Platformda ayrıca müşteri ve bölge bazlı 
özel kampanyalar da düzenlenecek. 
Yenilenen versiyon sayesinde 
bir konteyneri dolduramayacak 
büyüklükteki koli, palet, çuval gibi 
parsiyel yükler dijital platform 
Shipeedy.com üzerinden uzman 
ekiplerce daha kolay ve daha hızlı bir 
şekilde ulaştırılacak. Mevcut ve yeni 
müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik 
özelleştirilmiş hizmetler sunacak 
platformun mobil kullanıcı deneyimi 
dünya genelinde giderek artan mobilite 
ihtiyaçlarına paralel olarak iyileştirildi. 
Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, 
görsel tasarımı ve yazılımı Arkas Lojistik 
AR-GE merkezi tarafından geliştirilip 
projelendirilen Shipeedy.com’un yeni 
versiyonu tüm süreçleri online takip 
edebilme imkânı da sunuyor.

H
areket ve Katarlı Milaha, 
Katar’da çok büyük ve 
entegre bir taşımacılık, 
ağır kaldırma hizmetleri 

yelpazesi sağlamak üzere stratejik 
ortaklık anlaşması imzaladı. 65 yıldır 
faaliyet gösteren Hareket, Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika’da lider entegre 
lojistik çözümleri sağlayıcısı Milaha 
ile stratejik iş ortaklığına imza attı. 
Hareket, 1957 yılında yaklaşık 1.136 
milyar Katar Riyali sermaye ile kuru-
lan, bugün 11.27 milyar dolar piyasa 
değeriyle Katar Borsası’nda işlem 
gören Qatar Navigation (Milaha) ile 
imzaladığı anlaşmayla, enerji, petrol 
& gaz, altyapı ve sanayi sektörlerin-
deki projelere ve müşterilerine Katar’da çok 
çeşitli ağır yük kaldırma ve proje taşımacılığı 
hizmetleri sunarak katkıda bulunacağını açık-
ladı  Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, 
“Bu anlaşma, hizmetlerimizi genişletmek ve 

müşterilerimize daha geniş bir çözüm yel-
pazesi sunmak için heyecan verici bir fırsat. 
Hareket 65 yıllık tecrübesiyle, Katar’da hızla 
yoğunlaşan petrol ve gaz sektöründeki mega 
projeler için müşterilere güçlü bir çözüm ortağı 
alternatifi oluşturacaktır” dedi.   

T
ürk Hava Yolları (THY) İcra Komitesi 
ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Hiz-
met İhracatçılar Birliği (HİB) Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Bolat, Venezuela’ya 

hizmet ihracatını artırmak amacıyla THY 
olarak bu ülkeye 7 direkt uçuş ve Havana 
aktarmalı 3 sefer ile toplamda haftada 10 sefer 
gerçekleştirmek için çalışmaları sürdürdükleri-

ni bildirdi. Bolat, HİB olarak eğitim hizmetleri, 
yolcu ve yük taşımacılığı, lojistik hizmetler, 
turizm, müteahhitlik ve teknik müşavirlik, 
bakım onarım hizmetleri sektörlerinin önde 
gelen temsilcilerinin katılımıyla heyette güçlü 
şekilde yer aldıklarını aktararak, “Venezuela 
ekonomisine HİB’e üye 3 bin 700 şirketimizle 
katkı sağlamak üzere görüşmelerde bulunduk. 

İki ülke arasındaki ilişkilerin 
ticari olarak da daha iyi 
seviyelere çıkmasını sağla-
yacak bu organizasyonun 
mal ve hizmet sektörleri için 
hayırlı olmasını dilerim” 
açıklamasında bulundu. Ti-
caret hacminin genişlemesi 
amacıyla Venezuela’ya yapı-
lan uçuş sayılarını artırmak 
için çalışmalara başladık-
larını belirten Bolat, “THY 
olarak Venezuela’ya 7 direkt 
uçuş ve Havana aktarmalı 
3 sefer ile toplamda haftada 
10 sefere çıkarmak için çalış-
malarımızı sürdürüyoruz” 
ifadesini kullandı.
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C
EVA Lojistik, 2022 yılın-
da alımını gerçekleştirdiği 
GEFCO’nun operasyonları 
ile global bitmiş araç lojistiği 

(FVL) için özel birim kuruyor. 4 bin 
kişinin görev yapacağı, 1.600 kamyon, 3 
bin araç nakliye vagonu ve 100’den fazla 
araç bileşiminden oluşacak birim, GEF-
CO COO’su Emmanuel Cheremetinski 
tarafından yönetilecek. GEFCO’nun 
diğer faaliyetleri ise mevcut CEVA ope-
rasyonları ile birleştiriliyor. 

1949 yılında Fransız otomotiv şirketi 
Peugeot tarafından kurulan lojistik lideri 
GEFCO, 47 ülkede 11 bin 500 çalışanı ile 
faaliyet gösteriyordu. Avrupa’da bitmiş 
araç lojistiği ve multimodal uluslararası 
taşımacılıkta uzman olan GEFCO, yılda 
beş milyondan fazla araç sevkiyatı ger-
çekleştiriyordu. 

GEFCO şirketinin satın alınması 
ve entegrasyonu sonrasında CEVA, 
en büyük lojistik şirketi ve otomotiv 
lojistiği çözümleri alanındaki lider glo-

ç

çDACHSER Türkiye, Fildişi Sahili’ne charter uçuşu gerçekleştirdi

bitmiş araç lojistiğine 
iddialı giriyor

bal isimlerden biri oldu. 2022 yılı Ekim 
ayında dünya genelinde başlanan GEFCO 
faaliyetlerinin entegrasyonunu ve marka 
değişim süreçlerinin 2023 yılı içinde ta-
mamlanması planlanıyor.

CEVA, halihazırda en büyük 15 global 
otomotiv üreticisinden 14’üne ve sayısız 
global otomotiv parçası tedarikçisine; 

lerek, sevkiyat tamamen emniyetli hale 
getirildi. Yaşanan bu aksaklığa rağmen 
yükler, planlanan program doğrultusunda 
teslim edildi. 

Yapılan taşımaya ilişkin şirketten 
yapılan açıklamada şu değerlendirmelere 
yer verildi: “DACHSER’in çözüm odaklı 
yaklaşımı müşterinin ihtiyaçlarını karşı-

inbound’dan üretime, bileşenden satış son-
rası hizmetlere kadar çeşitli lojistik çözümle-
ri sunuyordu. GEFCO’nun satın alınmasının 
ardından tüm araç dağıtım ve taşımacılığı 
hizmetlerinin eklenmesiyle CEVA, global 
otomotiv sektörüne ürün yaşam döngüsün-
de ihtiyaç duyulabilecek çözümleri eksiksiz 
olarak sunacak duruma geldi. 

D
ACHSER Türkiye, Batı 
Afrika’ya charter uçuşu dü-
zenledi. Operasyon kapsamın-
da Manisa’dan 8 TIR’la top-

lanan 350 paletlik yük, İstanbul Havali-
manı getirildi. Boeing 747/400F uçağıyla 
gerçekleştirilen charter uçuşuyla yükler 
Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili’nin en 
büyük şehri olan Abidjan’e taşındı. 

Yükleme sırasında DACHSER Tür-
kiye, saha ekibi tarafından yaklaşık 190 
palette tespit edilen yanlış yükleme, 
çember ambalaj uygulamasıyla gideri-

layarak, yüksek hacimli ve acil olan bu 
sevkiyatın başarıyla sonuçlanmasını 
sağladı. DACHSER’e ilgili talebin ulaş-
masıyla çalışma hızla başlatıldı: Görev, 
Türkiye’den Fildişi Sahili’ne acil, yüksek 
hacimli bir sevkiyatı en doğru şekilde 
gerçekleştirmekti. DACHSER Türkiye 
ekiplerinin, müşteriyi öncesinde tanıyan 
ve ihtiyaçlarını iyi bilen Hamburg’daki 
DACHSER meslektaşları ile kurduğu si-
nerjik işbirliği ve çalışma meyvesini ver-
di. Hızlı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla 
DACHSER, bu acil talebi karşıladı.” 
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çDHL, Formula E ile işbirliğini uzattı
F

ormula E ve ABB FIA Formula 
E Dünya Şampiyonası’nın resmi 
kurucu ve lojistik ortağı DHL, 
elektrikli yarış otomobillerinde 

Gen3 döneminin başlamasıyla birlikte 
sürdürülebilirliğin önemini dünyanın dört 
bir yanındaki kentlere getirmeye devam 
edecek olan işbirliklerini uzun süreli 
uzattıklarını duyurdu. Anlaşma doğrultu-
sunda DHL’in sarı ve Formula E’nin mavi 
renkleri daha yeşil bir gelecek vizyonuyla 
bir araya gelerek “Together Green” (Bir-
likte Yeşil) platformu aracılığıyla ortak 
değerlerini yansıtmaya devam edecek. 

YARIŞ BAŞINA YAKLAŞIK 
415 TON YÜK TAŞIYACAK

Formula E’nin 9. sezonu ve Gen3 dö-
nemi 14 Ocak Cumartesi günü gerçekleş-
tirilen 2023 Hankook Mexico City E-Prix 
ile başlarken,  bu yarışla birlikte şimdiye 
kadar yapılmış en hızlı, en hafif, en güçlü 
ve verimli elektrikli yarış otomobili olan 
Gen3’ler ilk defa piste çıktı. Dünyanın 11 
farklı şehrinde toplam 16 yarışın koşula-
cağı 2023 sezonunda DHL, hem karayolu 
hem denizyolu taşımacılığında verimliliği 
en üst seviyeye çıkaran ve karbondioksit 
emisyonlarını azaltan özel çok modlu 

taşımacılığı ile son teknoloji sürdürülebilir 
lojistik hizmeti sağlamaya devam edecek. 
Tüm karayolu ve deniz taşımacılığında 
biyoyakıt kullanarak sezon içinde 89.100 
kilometre yol kat edecek olan DHL; yarış 
arabaları, aküler, şarj üniteleri, yayın ekip-
manları ile pazarlama ve konaklama ekip-
manları da dahil olmak üzere yarış başına 
yaklaşık 415 ton değerli yük taşıyacak.

‘DAHA YEŞİL BİR GELECEK İÇİN 
AYNI VİZYONU PAYLAŞIYORUZ’

“DHL, Formula E’nin en başta ha-
yata geçirilmesine destek sağladı ve ilk 
günden bu yana bu değerli işbirliğini 
sürdürüyoruz” diyen Formula E Üst 
Ticari Yöneticisi Matt Scammell şu açıkla-
malarda bulundu: “Birlikte, inovasyonun 
sınırında yarıştığımız, elektrikli araç tek-
nolojisindeki ilerlemenin sınırlarını zor-
ladığımız ve motor sporlarının geleceğini 
tanımladığımız Gen3 dönemine girerken 
DHL ile iş birliğimizin devam etmesinden 
dolayı mutluyuz. DHL, verimlilik ve sür-
dürülebilirlik alanında en yeni çözümlere 
öncülük ederek dünyadaki her yarış et-
kinliğinin gerçekleştirilmesinde kritik bir 
işlev üstleniyor. Bu da onları şampiyona 
ve misyonumuz için mükemmel bir ortak 
haline getiriyor.”

 Deutsche Post DHL Grubu Küresel 
Marka Pazarlama Başkanı Arjan Sissing 
ise, “Formula E sadece bir spor değil, aynı 
zamanda hepimizin bir parçası olabile-
ceğimiz bir gelecek vizyonu.  Daha yeşil 
bir gelecek için aynı vizyonu paylaşıyo-

ruz ve kuruluşundan bu yana Formula 
E’nin kurucu ve lojistik ortağı olmaktan 
gurur duyuyoruz. Dünya çapında sür-
dürülebilirliği desteklemek için birlikte 
çalıştığımız, yıllara dayanan ortaklığımız 
bizim için heyecan verici oldu. Bu yeşil 
yolculuğa birlikte devam etmek için sa-
bırsızlanıyoruz” dedi.

‘ELEKTRİKLİ YARIŞ 
KONSEPTİNİN GERÇEĞE 
DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE 
ETKİLİ OLDU’

DHL, 2021 yılına kadar karbon verim-
liliğini, 2007’ye kıyasla yüzde 30 oranında 
artırma sözü vererek, 2008 yılında ölçüle-
bilir bir karbon verimliliği hedefi taahhüt 
eden ilk lojistik şirketi oldu. Bu hedefe 
planlanandan dört yıl önce, 2016’da ula-
şan DHL, Mart 2017’de 2050 yılına kadar 
net sıfır emisyona ulaşma taahhüdünü 
açıkladı. DPDHL Group 2021 yılında, te-
miz operasyonlara ve iklim nötr lojistiğe 
2030 yılına kadar 7 milyar Euro yatırım 
yapmayı taahhüt etti. Bu kapsamda 2030 
yılına kadar 80.000’den fazla e-araç yola 
çıkararak, son kilometre filosunun yüzde 
60’ını elektrikli araç haline getirmeyi 
planlıyor. DHL, Eylül 2013’te dünyanın 
ilk tamamen elektrikli motor sporları 
şampiyonası Formula E’nin resmi kurucu 
ve lojistik ortağı oldu. 40 yıllık uluslarara-
sı motor sporları deneyimiyle ortaklıktan 
bir yıl sonra ise Pekin’de düzenlenen açı-
lışta tamamen elektrikli yarış konseptinin 
gerçeğe dönüştürülmesinde etkili oldu. 

Formula E ve DHL, üçüncü nesil Gen3 elektrikli yarış 
otomobillerinin pistlere çıktığı yeni yarış sezonuyla 

birlikte işbirliklerini uzattığını açıkladı. 
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çHava kargo pazarı pandemi 
öncesi seviyelerine döndü

U
luslararası Hava Taşımacılığı 
Birliği (IATA), küresel hava 
taşımacılığı pazarlarına ilişkin 
verileri yayınladı. Verilere göre 

2022 yılında hava kargo talebi 2021 sevi-
yelerine göre önemli bir gerileme gösterdi. 
Aylık kargo talebi, Mart 2022’den itibaren 
2021 seviyelerinin altında izlendi ve ya-
şanan düşüş aralık ayında zirveye çıktığı. 
Kargo ton-kilometre (CTK) cinsinden ölçü-
len 2022’deki küresel tam yıl talebi, 2021’e 
kıyasla yüzde 8 azaldı. Uluslararası operas-
yonlar için bu düşüş yüzde 8.2 oldu. 2019’a 
kıyasla ise kargo hacmi yüzde 1.6 gerileme 
kaydetti. 

Sadece aralık ayına bakıldığında ise 
hava kargo trafiğinde 2021 yılına kıyasla 
2022’de yüzde 15.3 gibi önemli bir düşüş 
gerçekleşti. Hava kargonun hem yıl sonu 
hem yeni yıl hem de Noel tatili gibi önemli 
faktörlerle genelde canlılık gösterdiği bir 
ayda bu yüksek oranlı düşüşle karşılaşma-
sı Ukrayna’daki savaş başta olmak üzere 
küresel konjonktürün kargo piyasası üze-
rindeki etkisinin ne kadar güçlü olduğunu 
gösteriyor. 

‘2023 SOLUKLANMA YILI OLACAK’ 
IATA Genel Direktörü Willie Walsh, 

konuya ilişkin şunları belirtti: “Önemli 
siyasi ve ekonomik belirsizlikler karşısında 
hava kargo performansı, 2021’de elde edilen 
olağanüstü seviyelere kıyasla düşüş kaydet-
ti. Büyük ülkelerdeki hükümetler ekonomi-
leri soğutarak enflasyonla mücadele etmeye 
yönelik önlemlerine devam ediyorlar. Bu 
nedenle 2023’te kargo hacimlerinin 2019’a 

kıyasla yüzde 5,6’ya ulaşan bir oranda 
düşüşle sonuçlanması bekleniyor. Ancak 
2023 için ortalama verim ve toplam gelir, 
salgın öncesi seviyelerin oldukça üzerin-
de kalacak. Bu, önümüzdeki yıl zorlu bir 
ticaret ortamında olması muhtemel bir 
ortamda biraz soluklanma sağlamalıdır.” 

BÖLGESEL PERFORMANSLAR 
» IATA verilerine göre bölgesel baz-

da bakıldığında Çin dahil Asya-Pasifik 
bölgesi havayolları 2021’e kıyasla 2022’de 
yüzde 8,8 talep düşüşü bildirdi. Aralık 
ayında Asya-Pasifik havayolları, 2021’e 
kıyasla talepte yüzde 21,2’lik düşüş kay-
dederek tüm bölgeler arasında en kötü 
performansı kaydetti. Aynı dönemde 
kapasite yüzde 3,9 düştü. 2019’a kıyasla 
talep yüzde 7,8 ve kapasite yüzde 17,2 
azaldı.

» Kuzey Amerika merkezli taşıyıcılar 
2022’de talepte yüzde 5,1’lik bir düşüş 
yaşadı. Aralık ayında bölgedeki havayol-
ları, 2021’e kıyasla hem küresel hem de 
uluslararası operasyonlara yönelik talepte 
yüzde 8,5’lik bir düşüş bildirdi. 2019 ile 
karşılaştırıldığında talep yüzde 13,7 arttı. 
Güney Amerikalı hava yolları da 2022’de 
yüzde 13,1’lik talep artışıyla (uluslararası 
operasyonlar için bu artış yüzde 15) tüm 
bölgeler arasında yıllık bazda en güçlü 
performansı bildirdi.

» Verilerine göre bölgesel bazda en 
büyük düşüş Avrupa pazarında gerçek-
leşti. Veriler bölgedeki hava yollarının 
Ukrayna’daki savaştan ciddi şekilde 
etkilenmeye devam ettiklerini gösteriyor. 

Avrupalı taşıyıcılar 2022 toplamında 2021’e 
kıyasla yüzde 11,5’lik talep düşüşüyle karşı-
laştı. Uluslararası operasyonlar için bu düşüş 
yüzde 11,8’e ulaşırken, bu oran tüm bölgeler 
arasında yıllık bazda en kötü performans 
oldu. Avrupa bölgesinde 2019 COVID öncesi 
seviyelere göre talep yüzde 8,7 azalırken, 
uluslararası operasyonlar için bu düşüş yüz-
de 9,1 oldu. Hava kargo kapasitesi ise toplam-
da yüzde 16,5, uluslararası operasyonlarda 
yüzde 17,3 düşüş kaydetti. 

» Orta Doğu merkezli havayolları 2022’de 
2021’e kıyasla küresel ve uluslararası talepte 
yüzde 10,7’lik bir düşüşle karşılaştı. Bölgede 
2019’a kıyasla küresel ve uluslararası operas-
yonlar için talep yüzde 1,6 daha düşüktü ve 
kapasite yüzde 6,3 düştü. Aralık ayında böl-
gedeki havayolları, 2021’e kıyasla hem küre-
sel hem de uluslararası operasyonlara yönelik 
talepte yüzde 14,4’lük bir düşüş bildirdi. Aynı 
dönemde kapasite yüzde 2,8 arttı.

» Latin Amerika havayolları, 2021’e kı-
yasla 2022’de yüzde 13,1’lik talep artışıyla 
tüm bölgeler arasında yıllık bazda en güçlü 
performansı bildirdi. 2019’a kıyasla talep yüz-
de 4,3 ve kapasite yüzde 14,3 azaldı. Aralık 
ayında bölgedeki havayolları, 2021’e kıyasla 
talepte durgun bir büyüme bildirdi. Aynı 
dönemde kapasite yüzde 27,6 arttı.

» Afrika havayolları, 2021’e kıyasla 
2022’de küresel ve uluslararası talepte yüzde 
1,4’lük bir talep düşüşü bildirdi. 2019’a kıyas-
la talep yüzde 8,3 arttı ve kapasite yüzde 15,3 
azaldı. Aralık ayında bölgedeki havayolları, 
2021’e kıyasla hem küresel hem de ulusla-
rarası operasyonlara yönelik talepte yüzde 
10,0’lık bir düşüş bildirdi. Aynı dönemde 
kapasite yüzde 1,3 arttı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı 
Birliği (IATA) verilerine göre 
hava kargo pazarı 2022 yılını 
pandemi öncesi seviyelere 
yakın kapattı. Avrupa pazarı 
2022’de yüzde 11,5’lik 
talep daralmasıyla en 
büyük düşüşü yaşarken, 
Latin Amerika yüzde 
13,1’lik talep artışıyla tüm 
bölgeler arasında en güçlü 
performansı gösterdi. 
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Mimari alandaki estetik ve yüksek performanslı 
çözümlerinin yanı sıra otomotivden beyaz eşyaya, 
denizcilikten havacılığa kadar birçok sektöre 
özel çözümler geliştiren Sistem Alüminyum, 
yıllık 103 bin ton profil ve 6 milyon metrekarelik 
kompozit panel üretim kapasitesiyle sektörüne 
öncülük ediyor. Bünyesindeki 9 ekstrüzyon pres 
hattı, 2 dövme pres hattı ve 2 kompozit panel 
hattı ile 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan şirket, 
bu sayıyı 70’in üzerine çıkarmayı hedeflerken, 
aynı zamanda yılın ikinci çeyreğinde dövme 
alüminyum hatları için yeni bir fabrika yatırımını 
da hayata geçiriyor.  95 bin metrekaresi kapalı 
alan olmak üzere 330 bin metrekarelik tam 
entegre üretim tesisinde, geniş pres hattı ve Ar-Ge 
departmanının müşterilerine özel çözümleriyle, 29 
yıllık deneyimi ve yenilikçi vizyonu ile 2023 yılında 
da büyümeye devam ediyor.   

Yapı, otomotiv, havacılık, denizcilik, beyaz eşya, 
aydınlatma ve enerji gibi sektörler için özel ürünler 
ve çözümler geliştiren şirketin, 23 binin üzerinde 
kalıptan oluşan zengin bir kalıp arşivi bulunuyor. 
Sistem Alüminyum, üretiminin yüzde 60’ını, 
60’tan fazla ülkeye ihraç ediyor. 2022’yi 
310 milyon doların üzerinde ciroyla kapatan 

firma, 2023’te ihracat yaptığı ülke 
sayısını 70’in üzerine çıkarmayı 
hedeflerken, 2021’de 230. basamakta 
yer aldığı ISO sıralamasını da 
yükseltmeyi amaçlıyor.

Büyüme odaklı yatırımları 
sayesinde satışlarını son 6 yılda 2 
kat artırdıklarını söyleyen Sistem 
Alüminyum İcra Kurulu Başkanı 
Ayhan Yerekaban, “Tekirdağ 
Ergene’deki fabrikamızda bulunan 

9 ekstrüzyon pres hattı, 2 dövme pres hattı 
ve 2 kompozit panel hattı ile Türkiye’de tam 
entegre üretim gerçekleştiren öncü firmalardan 
biriyiz. Bu özelliğimiz sayesinde, aynı anda farklı 
boyutlarda üretim yaparak müşterilerimize daha 
hızlı ve esnek çözümler sunabiliyoruz. Hem insan 
odaklı hem de çevreye duyarlı bir üretim anlayışı 
benimseyerek, paydaşlarımızın beklentilerini en 
üst seviyede karşılıyor, alüminyumun kullanıldığı 
her alanda, en güvenilir ve en yenilikçi çözüm 
ortağı olmayı hedefliyoruz” dedi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde dövme pres hatları için 
hayata geçireceği yeni fabrika yatırımıyla otomotiv 
ve havacılık sektörünün tüm ihtiyaçlarına cevap 
verebileceğini belirten Yerekaban, dijital dönüşüm 
hedefleri kapsamında 2023 yılı içerisinde SAP 
projesini devreye alacaklarını belirtti. 

Sistem Alüminyum, 2xxx, 6xxx,7xxx serisi 
alüminyum alaşımlarının, dökümden nihai 
ürüne giden süreçlerine tek kaynaktan ürettiği 
çözümlerle sektörde öncü olma arzusunu, dövme 
prosesi ile devam ettirmeyi hedefliyor. Şirket 
ayrıca, kullandığı yüzde 100 geri dönüşümlü 
malzeme ile de döngüsel ekonomiye katkı 
sağlıyor. 

Teknik deri ve kaplamalı kumaş üretiminde 
40 yıldır faaliyet yürüten Flokser Tekstil, 
sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarına devam 
ediyor. Bu kapsamda 2022 yılı Aralık ayında 
kaplama hattı ve solvent arıtma sistemi 
yatırımlarını tamamlayarak devreye alan 
şirket, bio bazlı, vegan ve geri dönüştürülebilir 
ürünleriyle ihracatın toplam ciro içindeki 
payını artırmayı hedefliyor. 

Flokser Tekstil Genel Müdürü Oğuz 
Tükek, konuya ilişkin şunları kaydetti: “Nihai 
hedefimiz çevre ve enerji verimliliğine yönelik 
stratejik yatırımlar ile sürdürülebilir kaynak 
yönetimi sağlamak. 2023 yılında yurt içinde 
hitap ettiğimiz sektörler olan döşemelik, 
giyimlik, contract, otomotiv, ayakkabılık, 
halı altı, çantalık, aksesuar, ajandalık ve 
sağlık sektörlerinde pazardaki payımızı 
artırarak büyümeye devam edeceğiz. 
İhracatımızın toplam cirodan yüzde 40 pay 
almasını hedefliyoruz. Ev tekstili dışında 
giyim, otomotiv ve contract gibi alanlarda 
da kullanılan ve talebin her geçen gün arttığı 
bio bazlı, vegan ve geri dönüştürülebilir 
ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmalarımızı ve 
yatırımlarımızı artıracağız. Özellikle yeni 
devreye aldığımız İtalyan teknolojisiyle 
donatılmış enerji verimliliği yüksek suni 
deri üretim hattımızda geliştireceğimiz 
yüzde 100 su bazlı ve zararlı uçucu 
kimyasallar içermeyen ürünlerimizle pazarda 
fark yaratacağımıza inanıyoruz.”

Hadımköy’de kurulu 65 bin metrekarelik 
entegre tesisinde yıllık 35 milyon metre/
tül üretim hacmine sahip Flokser Tekstil’in 
birçok ilk gerçekleştirdiğini belirten Tükek, 
“Türkiye’de ilk giyimlik suni deri ihracatı, ilk halı 
altı kaymaz taban üretimi, ilk yanmaz teknik 
deri üretimi, ilk bio bazlı teknik deri üretimi, 
otomotiv sektörüne yönelik ilk yerli teknik deri 
üretimini yaptık. Sektörümüzde ilk Türkiye’nin 
ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 
yer alma ve ilk İSO 9001 Kalite Belgesi sahibi 
olma gibi çok sayıda başarının altında da 
yine Flokser Tekstil imzası var. 1997 yılından 
beri İSO Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi 
Kuruluşu sıralamasında yer alıyoruz” dedi.

Ev tekstil ve dekorasyon sektöründe 
faaliyet gösteren Bella Maison, 2023 yılının 
ilk yurt dışı mağazasını Türkmenistan’da 
açtı. Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta 
Berkarar Mall’da açtığı yeni mağaza ile 
bulunduğu ülke sayısını 7’ye, yurt dışı mağaza 
sayısını 11’e taşıyan Bella Maison, 2023’ün ilk 
çeyreğinde farklı 5 ülkede 5 yeni mağaza 
açmayı hedefliyor.

2022 yılını Türkiye hariç 6 ülkede 10 
mağaza sayısına ulaşarak kapattıklarını 
belirten Bella Maison CEO’su Muhammed 
Tan, “Bizim için 2023 yılı 2022 gibi çok hızlı 
ve istikrarlı bir şekilde başladı ve yılın ilk yurt 
dışı mağazasını Türkmenistan’da açtık. 
Bella Maison olarak bugün Cezayir’de 4, 
Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2, Özbekistan, 
Fas, Katar, Libya ve Türkmenistan’da birer 
olmak üzere toplamda 7 
ülkede 11 mağazamızla 
hizmet veriyoruz. 2023, 
yurt dışında sıkça mağaza 
açılışı gerçekleştireceğimiz, 
global yolculuğumuza yeni 
rotalar ekleyeceğimiz, 
tasarımlarımızı, adımızı ve 
kalitemizi dünyanın birçok 
ülkesi ile tanıştıracağımız bir yıl 
olacak. Hedeflerimiz, yapmak 
istediklerimiz ve gideceğimiz çok fazla 
yolumuz bulunuyor. 2023’ün ilk çeyreğinde 
ulaştığımız ülke sayısını 12’ye, yurt dışı 
mağaza sayımızı 16’ya çıkarmayı istiyoruz. 
Hedef ülkeler arasında KKTC, Bulgaristan, 
Gürcistan, Tacikistan ve Azerbaycan 
bulunuyor. 2023 yıl sonu hedefimiz ise 15 
ülkede 25 mağaza. 2023 ilk çeyrek ve yıl 
sonu hedeflerimizi gerçekleştirip yılı başarıyla 
kapatmak, 5 yıl içinde yurt dışında 20 ülkede 
150 mağaza hedefimize birkaç adım daha 
yaklaşmak istiyoruz” diye konuştu.

ALÜMİNYUM TEKSTİL EV DEKORASYONU  
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DeFacto, globalleşme atağında dünyanın önde 
gelen finans kuruluşlarından biri olan Avrupa 
İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile güçlerini 
birleştirdi. EBRD, 1,1 milyar TL’lik yatırımla 
şirketin azınlık hisselerini aldı. Markanın, yurt dışı 
cirosunu önümüzdeki 5 yılda yüzde 70’e çıkarması 
hedefleniyor. Yatırıma ilişkin imza töreni markanın 
Levent’teki merkez binasında DeFacto CEO’su 
İhsan Ateş, DeFacto CFO’su Emre Adilce,  EBRD 
Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner, EBRD 
Türkiye Başkan Vekili Hande Işlak’ın katılımıyla 
gerçekleşti.

EBRD ile yaptıkları ortaklığın sadece DeFacto 
için değil perakende sektörü için de oldukça 
önemli bir adım olduğunu vurgulayan DeFacto 
CEO’su İhsan Ateş, “Bu ortaklık DeFacto’nun uzun 
yıllardır globalleşme yolunda gösterdiği başarının 
en somut göstergelerinden biridir” dedi. Aldıkları 
güçle yurt dışı büyümesinin ivmesini daha da 
hızlandıracaklarını ifade eden Ateş, “Hem ülkemizde 
hem de yurt dışında satış gelirlerimizi katladık. Yeni 
ülkelere giriş yapıp, mağaza sayımızı sürekli artırdık. 
Global ölçekteki bu başarımız Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası’yla (EBRD) yollarımızı kesiştirdi 
ve buradan gelecek kaynakla farklı pazarlara 
yatırım yaparak yurt dışı pazarlardan elde ettiğimiz 
ciroyu yüzde 70’e çıkaracağız. Avrupa’da elde 
ettiğimiz başarıyı daha da artırıp büyümemizi 
sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

2022 yılında 11 yeni ülkeye girdiklerini 
söyleyen Ateş, “Türkmenistan, Kamerun ve 
Kongo’da ilk mağazamızı açtık. Pazar yerleri 
iş birliklerimizle Endonezya, Şili, Hindistan, 
İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Litvanya ve 
Güney Afrika ülkelerinde satışa başladık. 2023 
yılında Dubai, Suudi Arabistan, Libya, Cezayir, 
Angola, Ruanda ve Mauritius Adası’na mağaza 
açacağız. Güney Amerika’da tüm kıtada önemli 
iş birlikteliklerine imza attık. Meksika ile başlayan 
yolculuğumuzu, Arjantin, Brezilya ve Şili’ye taşıdık. 
2023’ün ortasına kadar Güney Amerika kıtasında 
olgunluk seviyemizi artıracağız ve Kolombiya, 
Peru bu yıl yeni odak ülkelerimiz olacak. Yepyeni 
bir kıtaya 2023 yılının ilk çeyreğinde gireceğiz. 
Avustralya operasyonumuza kıtanın en önemli 
online satış kanalları ile başlıyoruz. Kurulduğumuz 
ilk günden bu yana, ülkemizin gururu olan global 
bir marka yaratma gayesiyle çalıştık. Bu vizyonla, 
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 100 ülkeye 
DeFacto markasını taşıyacağız ve 100 yeni 
mağaza açacağız” ifadelerini kullandı.

Hibrit ve şarj edilebilir versiyonlardan oluşan 
yeni C-HR Türkiye’de üretilen ilk şarj edilebilir 
hibrit otomobil olacak. Toyota Otomotiv Sanayi 
Türkiye, sarj edilebilir C-HR’ı dünyada ilk kez 
Türkiye’deki fabrikasında üretecek ve Toyota’nın 
Avrupa’daki fabrikaları arasında şarj edilebilir 
otomobil üreten ilk fabrika olacak. Toyota Otomotiv 
Sanayi Türkiye’den yapılan açıklamaya göre 
Toyota Avrupa bölgesindeki ilk batarya üretim 
hattı da Sakarya’da kurulacak. Batarya üretim 
hattı, yıllık 75 bin adet batarya kapasitesi ile 
üretimi destekleyecek olup, alanında uzman 60 
çalışan ek olarak istihdam edilecek. Yeni C-HR’ın, 
Toyota’nın Avrupa’da 2025 yılına kadar 1,5 milyon 
adet otomobil satış hedefine önemli bir katkıda 
bulunması bekleniyor. Üretilecek yeni C-HR için 
gerçekleşen 317 milyon euroluk yatırım ile şirketin 
toplam yatırım tutarı da 2,3 
milyar euroya ulaşacak. Proje 
ile birlikte kurulacak olan 
çevre dostu yeni teknoloji 
boya tesisi ile, Toyota 
Avrupa’nın 2030 nötr karbon 
hedeflerine bir adım daha 
yaklaşılmış olacak. 

Toyota Otomotiv Sanayi 
Türkiye Genel Müdürü ve 
CEO’su Erdoğan Şahin, 
konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bu proje 
Toyota’nın küresel gücünün bir parçası olan 
Sakarya’daki üretim tesisimizin, global anlamda 
önemli aktörlerinden biri olduğunu bir kez daha 
teyit etmektedir” diye konuştu.

Toyota Motor Avrupa Üretimden Sorumlu 
Kıdemli Başkan Yardımcısı Marvin Cooke ise 
konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: 
“Toyota Otomotiv Sanayi çalışanlarının göstermiş 
oldukları performans ve özverili çalışmalarıyla 
bundan önce olduğu gibi yeni C-HR da büyük 
bir başarı elde edecektir. Yanı sıra Avrupa’da 
ilk batarya üretimiyle Toyota Otomotiv Sanayi 
Türkiye, Toyota Avrupa’nın elektrifikasyon planında 
önemli bir rol üstlenmiş olup bu bizim için stratejik 
bir dönüm noktasıdır.”

Toyota’nın Avrupa’daki en yüksek üretim 
hacmine sahip fabrikası konumundaki Toyota 
Otomotiv Sanayi Türkiye, 2022’de ürettiği 220 bin 
aracın 185 binini 150’den fazla ülkeye ihraç etti. 
Açıklamaya göre, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 
bugüne kadar 3 milyon adetten fazla üretim ve 
ortalama yüzde 85 oranında ihracat gerçekleştirdi. 
Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçısı konumundaki 
şirketin üretim ve ihracat operasyonları 
Sakarya’daki tesislerinde 5 bin 500 çalışanı ile 
haftanın 6 günü 3 vardiya devam ediyor.

Son yıllarda üretim ve ihracatı ile Doğu 
Karadeniz Bölgesinin önemli ihraç ürünleri 
arasında yerini alan ve Karadeniz’de kurulu 
kafeslerde yetiştirilen Türk somonu için Doğu 
Karadeniz İhracatçılar Birliği bünyesinde 
yapılan tanıtım çalışmaları yoğun bir şekilde 
devam ediyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği 
tarafından bölgede faaliyet gösteren firmaların 
kümeleme yaparak iş birliklerinin geliştirilmesi 
amacıyla geliştirilen UR-GE projesi ile firmalar 
bir araya getirilmiş ve öncelikli olarak Türk 
somonu için oluşturulan marka yurt içi ve 
yurt dışında tescil edilerek, bu marka ile 
sektörün önde gelen uluslararası fuarlarına 
katılım sağlanarak, Türk somonunun tanıtımı 
yapılarak önemli kazanımlar sağlandı. DKİB 
tarafından gerçekleştirilen UR-GE projesinde 
yer alan Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki su 
ürünleri firmalarının katılacağı heyet programı 
kapsamında Türk Somonunun tanıtımı 
yapılarak önemli bağlantılar sağlanacağı 
umuluyor.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan 
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Su 
Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı 
İlker Yıldırım, Doğu Karadeniz İhracatçılar 
Birliği olarak hazırladıkları UR-GE projesi 
ile Türk somonunun yurt dışı pazarlarda 
tanıtımında çok önemli mesafe aldıklarını ve 
proje kapsamında bundan sonra da sektör 
firmaları ile potansiyel pazarlara yönelik Ticaret 
Heyetleri programları düzenleyerek, Türk 
somonu ihracatını çok daha üst rakamlara 
ulaştıracaklarını belirtti. Yıldırım, Türk 
somonunun yurt dışı pazarlardan çok büyük 
talep gördüğünü ve ihracatının her geçen yıl 
katlanarak artış gösterdiğini belirterek, 2022 
yılında ülkemizden 49 bin 215 ton karşılığı 
363 milyon dolarlık Türk somonu ihraç 
edildiğini ifade etti.

İlker Yıldırım, ihracatta bir önceki yıla göre 
miktarda yüzde 111, değerde ise yüzde 168 artış 
yaşandığını dile getirdi. Yıldırım, URGE projesi 
faaliyet programı kapsamında 28 Ocak-4 Şubat 
2023 tarihleri arasında Japonya’ya yapacakları 
Ticaret Heyeti ziyareti kapsamında sektörün 
en büyük ithalatçı firmaları ile ikili iş görüşmeleri 
yaparak, 2023 yılı ihracatına önemli katkı 
sağlayacaklarından ümitli olduklarını ifade etti.

HAZIR GİYİM GIDA OTOMOTİV 
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OTURUMLARI 
LİDER SEKTÖRLERİN 
GELECEK PLANLARI
» E-TİCARET LOJİSTİĞİ 
» TEHLİKELİ ve KİMYEVİ MADDELER LOJİSTİĞİ
» PROJE & AĞIR YÜK ve ENERJİ LOJİSTİĞİ
» TEKSTİL ve HAZIR GİYİM LOJİSTİĞİ
» OTOMOTİV ve YAN SANAYİ LOJİSTİĞİ
» GIDA LOJİSTİĞİ
» SAĞLIK ve FARMA LOJİSTİĞİ
» SAVUNMA LOJİSTİĞİ

7. YILIN 
LOJİSTİKTE BAŞARI 
ÖDÜLLERİ TÖRENİ
15 Haziran 2023

» CUMHURİYETİN 100. YILINDA DÜNDEN BUGÜNE LOJİSTİK DÜNYASI 
NASIL BİR DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRDİ?

» YENİ YÜZYILDA LOJİSTİKTE GELECEK PERSPEKTİFLERİ NASIL İNŞA EDİLECEK?
» TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM EKONOMİ DÜNYASINDA YENİ UFUKLAR AÇARKEN 

LOJİSTİK DÜNYASI BU DÖNÜŞÜMDE NASIL ROL OYNUYOR?
» AB YEŞİL MUTABAKATINDA TÜRKİYE’DE NASIL YOL ALIYOR? LOJİSTİK SEKTÖRÜ 

BU SÜRECE UYUM İÇİN NELER YAPMALI?
» METAVERSE, EKONOMİ VE LOJİSTİK DÜNYASINI NASIL DÖNÜŞTÜRECEK?

» YAPAY ZEKA İLE TEDARİK ZİNCİRİNDE OPTİMİZASYON SÜREÇLERİ NASIL HAYATA GEÇİRİLECEK?
» GELECEĞİN GÜMRÜK İŞLEYİŞİ NASIL OLMALI? GÜMRÜK SÜREÇLERİ TEKNOLOJİ

DÖNÜŞÜMÜN NERESİNDE YER ALIYOR?
» E-TİCARET HIZLA YÜKSELİRKEN LOJİSTİK SEKTÖRÜ BU YÜKSELİŞE NASIL 

KARŞILIK VERİYOR, NELER YAPILMALI?
» LOJİSTİKTE BÖLGESEL OYUNCU OLMA HEDEFİNDEKİ TÜRKİYE HANGİ MODLARDA HANGİ 

PROJELERİ HAYATA GEÇİRMELİ? 
» İNTERMODAL TAŞIMACILIK LOJİSTİK SEKTÖRÜNE HANGİ FIRSATLARI SUNUYOR?

» ULUSLARARASI PROJELERDE TÜRKİYE’NİN YERİ VE ÖNEMİ NASIL BELİRLENECEK? 
» ULAŞTIRMA VE LOJİSTİKTE YASAL DÜZENLEMELER SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINA YANIT VEREBİLİYOR MU?
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UZAKDOĞU İLE 
TİCARET HACMİMİZİ 
NASIL ARTIRABİLİRİZ? 

U
zakdoğu ile kültürel, ticari ve siyasi temaslarımız 
binlerce yıllık bir tarihe uzanmaktadır. Başta Çin 
olmak üzere Uzakdoğu ve Orta Asya ülkeleri 
tarafından ipek gibi kıymetli ürünlerin Avrupa’ya 

ulaştırılmasında tercih edilen İpek Yolu bugün de geçmişteki 
kadar canlı ve işlek bir rota olarak yaşamaya devam 
etmektedir. Türkiye ile Uzakdoğu arasındaki sosyoekonomik 
ilişkiler bin yıllar öncesine uzanırken bugün ülkemizin 
önümüzdeki dönemlerde hedeflenen dış ticaret ve ihracat 
rakamlarını yakalaması açısından Uzakdoğu ülkeleri ile 
ticaretin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Ortalama 3 bin 65 kilometre olan ihracat menzilimizi dünya 
ortalaması olan 4 bin 744 kilometrenin üzerine çıkarmak 
için Ticaret Bakanlığımız tarafından belirlenen Uzak Ülkeler 
Stratejisi kapsamında Uzakdoğu ülkeleri önemli bir yer 
tutmaktadır. İhracatımızın geleneksel ürün-pazar yapısını 
çeşitlendirerek ithalatı 60 milyar doların üzerinde olan ve 
ithalatından aldığımız payın yüzde 1’in altında olduğu 
18 ülkeyi Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında ticaretimizin 
geliştirilmesine yönelik hedef ülkeler olarak belirlendi.

Uzakdoğu ülkeleri ile halihazırda yürütülen ilişkilere lojistik 
özelinde bakıldığında gelişen teknoloji ve altyapı yatırımları 
sayesinde günümüzde Türkiye ve bu coğrafyada yer alan 
ülkeler arasında ulaşım ve taşımacılık için farklı taşıma modları 
kurgulanabilmektedir. Çin’in demiryolu yatırımlarına ağırlık 
vermesi ile bölge devletleri bu konuda motive etmesinin 
yanı sıra karayolu için yapılan ülkeler arası anlaşmalar da 
taşımacılıkta ve lojistik faaliyetlerde alternatifler ortaya 
çıkmaktadır. Başta Çin olmak üzere Uzakdoğu ile Türkiye 
arasında denizyoluyla yapılan taşımalar ülkemiz sınırları 
içindeki limanlardan Avrupa ve dünya pazarlarına erişim 
imkanı sağlamaktadır. Türkiye artık hava, deniz, kara ve 
demiryolu ile Avrupa ve Asya arasında köprü olma rolünü 
üstlenmiştir. 

 Uzakdoğu ve ülkemiz arasındaki taşımacılık faaliyetlerini 
gözlemlediğimizde öncelikli olarak denizyolu ve havayolu 
gelmektedir. Uzakdoğu ile yapılan dış ticaretin çok önemli 
bir kısmı denizyolu ve konteyner ile taşınmaktadır. Burada en 
önemli etken maliyetlerin çok daha uygun olmasıdır. Ancak 
2016’nın son çeyreğinde dünyanın yedinci büyük konteyner 
hat operatörü HanjinShipping’in iflası konteyner piyasasında 
dalgalanmaya neden oldu. Özellikle orta ve küçük hat 
operatörleri için pazarın sürdürülebilirliği tehlikeli bir hal aldı. 

Bu gelişmelerin ardından armatörlerin birleşmesi ise gemi 
arzının azalmasına dolayısıyla denizyolunun tercih edilmesinin 
sebebi olan düşük maliyetlerin tırmanmasına neden oldu. 
Yükselen konteyner ithalat navlunları Uzakdoğu’dan yapılan 
taşımalarda hem ithalatçılarımızın hem de yarı mamul ithalata 
dayalı üretim yapan ihracatçılarımızın maliyetlerini yükseltmeyi 
de sürdürdü.  

 Tüm bu olumsuzluklara karşın son yıllarda e-ticaret 
alanındaki hızlı büyüme başta Çin olmak üzere Uzakdoğu 
pazarının önemini arttırdı. Orta Asya’daki altyapı 
yatırımlarında Türk firmalarının aktif olarak yer alması da 
bir diğer önemli etken olarak karşımıza çıktı. Bu durumun 
doğal sonucu olarak Türk lojistik sektörü bu modlarla ilgili 
maliyet sıkıntısına çözüm bulmak için önemli girişimlerde 
bulundu. UTİKAD üyelerinin de aralarında yer aldığı firmalar 
Uzakdoğulu partnerler ile iş birlikleri kurarken, network 
ağlarında yer alarak özellikle Çin’in ana limanlarından Türkiye 
ve Avrupa’ya taşınan yüklerdeki ağırlığını korumaktadır.  
Salgın nedeniyle küresel üretim ve tedarik zincirinde yaşanan 
aksamaları son derece çevik bir şekilde yöneten Türkiye’nin 
küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmiştir. Bugün 
ülkemiz lojistik sektörü dünya ekonomisinde yüzde 64 
paya sahip olan Uzakdoğu ülkeleriyle dünya mal ithalatının 
yüzde 47’sini ve dünya hizmet ithalatının ise yüzde 35,6’sını 
yapmaktadır.

Uzakdoğu Ülkeleri, dış ticarette rekabet güçlerini sürekli 
artırmakta, Japonya gibi yüksek teknolojili ürünler üretip 
satan gelişmiş bir ülkeye de Çin gibi hızla büyüyen ve 
dünya dış ticaret hacminde ilk sırada yer alan bir ülkeye de 
yaklaşabilmektedirler. Bu nedenle Uzak Doğu Ülkeleriyle 
ticaret yapacak Türkiye gibi ülkelerin, ucuz işgücüne dayalı, 
düşük katma değerli ürünler yerine, katma değeri yüksek, 
teknoloji yoğun, talep esnekliği düşük ürünlere yönelmeleri 
dış ticaret başarılarını artırabilecektir. Önümüzdeki yıllarda 
Çin’in yanı sıra Asya, Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya 
ülkeleriyle aramızdaki dış ticarete paralel olarak lojistik 
faaliyetlerimizin de artacağını öngörüyoruz. Özellikle 
dijitalleşme ve e-ticaretin etkileriyle Asya ve Uzakdoğu 
ülkeleriyle çok daha büyük iş birliklerinin gerçekleştirileceğini 
söyleyebiliriz. 
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D
ünyanın tüm kıtalarını bir arada gösteren 
haritaya baktığımızda, Türkiye’nin kıtalar 
arasında tam ortada olduğunu görürüz. 
Ülkemiz uluslararası taşıma yollarının 

kavşağında yer almakta ve Avrupa, Kafkasya, Ortadoğu, 
Orta Asya ve Uzakdoğu’yu birleştiren bir merkez ve 
bölgesel ve uluslararası yolların buluştuğu anahtar bir 
ulaşım terminali konumundadır. Halen devam eden ve 
başlayacak olan ulusal ve uluslararası demiryolu projeleri 
ile Türkiye üzerinden geçerek, Londra’dan Pekin’e, 
Berlin’den, Paris’ten Bağdat’a, Türkiye’den her ülkeye 
direkt demiryolu taşımacılığı yapma imkanı olacaktır. 
Bu nedenle Türkiye, coğrafik konumunu hem bir transit 
geçiş ülkesi hem de kendi ülkesinin taşımalarının çıkış ve 
varış yeri olması için önemli bir rol oynamalı ve elindeki 
imkanını değerlendirmelidir.

Demiryolu sektörüne yönelik olarak, coğrafi 
konumundan kaynaklanan öneminin ülkenin gelişimine 
yansıması ancak transit ağlar üzerindeki demiryolu 
altyapı ihtiyaçlarını karşılayabilmesine ve bütün ulaştırma 
türleri arasında güçlü bir bütünleşmenin sağlanmasına 
bağlıdır. Ulaştırma sisteminin önemli bir parçası olan 
demiryollarının bu sürece katkısı mevcut ağların ve tüm 
altyapının modernize edilerek yeni yapılacak demiryolu 
hatları ile güçlendirilmesi şeklinde özetlenebilir. 

Coğrafi konumu gereği Türkiye’nin üstlendiği köprü 
görevine işlerlik kazandırabilmek ve Avrupa-Asya 
arasındaki alternatif koridorların devamlılığını sağlamak 
için, 2023 yılı içinde ve 2035 yıllına kadar yapılması 
planlanan demiryolu projelerinin hayata geçirilmesi 
hızlandırılmalıdır. Ayrıca, dört tarafı (Akdeniz, Ege, 
Marmara, Karadeniz) denizle çevrili, ülkelerarası ve 
kıtalararası geçişlerin demiryolu, denizyolu ve karayolu 
ile yapılabileceği bir konumda bulunan ve   doğal bir 
lojistik yeteneği olan bir ülke olduğunu da görürüz. 

Demiryolunun geliştirilmesi Türkiye için büyük önem 
taşımaktadır. Türkiye ister Avrupa Birliği üyesi olsun 
veya olmasın Avrupa, Avrasya, Yakındoğu ve Uzakdoğu 
ile olan ilişkilerinde demiryolu ulaşım ağları her zaman 
önemli bir rol oynayacaktır. Bu çerçevede Türkiye ve 
Türkiye’deki lojistik/taşımacılık sektörü, demiryolunun 
Avrupa’da ve dünyada artan önemini dikkate almalı ve 
dünya ile bütünleşebilecek bir ülkesel demiryolu ağını 
her platformda desteklemelidir.

Dünyanın taşımacılık ve lojistik gerçekleşme 
değerlerine baktığımızda ve Türkiye’nin gerçekleşen 
değerleri ile karşılaştırdığımızda, bizim bu doğal 

lojistik, ulaştırma ve taşımacılık kabiliyetimizi tam 
olarak kullanamadığımızı ve almamız gereken payı 
alamadığımızı görmekteyiz.

Bugünün dünyasının büyük çapta üretim, tüketim 
ve dağıtım esası, her türlü eşya taşımacılığının 
“konteynerleşmenin” yaygınlaşması üzerine kurulduğu 
düşünülürse, demiryollarının eşya taşımacılığındaki 
önemini daha da anlaşılacak, demiryolu,yük 
taşımacılığının vazgeçilmezi olacaktır.

Türkiye’nin bu coğrafi konumu nedeniyle kıtalar 
arasındaki doğal köprü olma avantajını lehine 
kullanabilmesi, geliştirilen alternatif güzergahlar ile 
rekabet edebilmesi için tüm ulaştırma altyapılarını ve  
özellikle de demiryolu alt yapısını hızla yenilemeli, gerekli 
yapısal reformları gerçekleştirmelidir.

Demiryolu sektöründeki yapılandırılmanın amacı, 
demiryollarının zamanla kaybettiği pazar payını tekrar 
kazanmak ve ulaştırma sektörü içerisindeki mevcut 
dengenin demiryolları lehine yeniden kurulmasını 
sağlamaktır. Bu süreçte, çevre kirliliği, doğal yaşamın 
yok olması, küresel ısınma sonucu iklim değişikliği gibi 
nedenlerden dolayı artan çevre bilinci de demiryolu 
sektörünün tekrar canlandırılması politikalarında önemli 
bir rol oynamaktadır.

Diğer taraftan Türkiye, jeopolitik konumunu 
güçlendirmek için komşu ve çevre ülkelerle işbirliği 
içerisinde mevcut demiryolu ağını yenilemek ve 
geliştirmek durumundadır. Özellikle Türkiye dışındaki 
ulaştırma koridorlarına ciddi bir alternatif sunulabilmesi 
için komşu ülkelerle bağlantıların iyileştirilmesi, eksik 
bağlantıların tamamlanması ve mevcut dar boğazların 
aşılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Türkiye, 
stratejik konumunun kendisine tanıdığı “lojistik üs olma 
misyonunu” yerine getirebilmesi için, küresel pazarın 
taleplerine etkin bir şekilde cevap verebilecek ulaştırma 
altyapısına sahip olmalıdır. Yine Türkiye, demiryolu, 
denizyolu kombine taşımacılık sistemi ile  etrafında çevrili 
denizlerin limanlarını kullanarak, Karadeniz’i Akdeniz’e 
ve  Ortadoğu’ya, Marmara ve Ege Denizi’ni Çin’e ve 
hatta Japonya’ya kadar bağlama olanağını bulacaktır.  

Bilindiği üzere bugünün dünyasının en önemli 
konusu, dünyanın ve canlıların geleceği ile ilgili 
yaşamsal (çevre ve ses kirliliği, dünyanın ısınması, trafik 
yoğunluğu, iklim değişikliği bazı canlıların nesillerinin 
yok olması v.b.) kaygılarıdır. 

Demiryolu yeşil ve temiz bir dünya oluşumuna önemli 
etkisi ile kaygıları da giderecektir…

DEMİRYOLU İLE 
UZAKDOĞU’YA ERİŞMEK

GeleceğimizdirDemiryolu
Demiryolu Taşımacılığı Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

ALİ ERCAN GÜLEÇ



Experience Connectivity

May 9–12, 2023
Messe München

transportlogistic.de

Get your ticket now!
transportlogistic.de/tickets

tl23_Anz-Ticket_217x297_ESMYayincilikEgitim_E.indd   1 22.12.22   10:00



n n n n
n n
n n
n nHABER

K
urum 
kültürü 
ve çalışan 
deneyimi 

alanında gerçekleş-
tirdiği küresel ölçekli 
çalışmalarla dünya-
nın önde gelen ba-
ğımsız değerlendirme 
kuruluşlarından biri 
olan Great Place to Work® Enstitüsü 
tarafından gerçekleştirilen araştırmaya 
bu yıl ilk kez katılan Genel Transport, 
çalışanları tarafından “Harika Bir İş 
Yeri” olarak değerlendirilerek Great 
Place to Work® Sertifikası™ almaya 
layık görüldü.

Havayolu, karayolu, deniz yolu ve 
intermodal taşımacılık alanında dün-
yada 195 ülkede hizmet sağlayan ve 
UTİKAD, FIATA gibi sektörel dernek-
lerde aktif rol alarak Türk lojistik sektö-
rünün gelişimi için çalışmalar yürüten 
şirket, bireysel katkı, aidiyet, adalet, 

samimiyet ve güvenilirlik gibi farklı 
konu başlıkları altında yapılan değer-
lendirmeler sonucu çalışanlarından 
olumlu not aldı. Çalışanların yüzde 
96’sı yeni katılan çalışanların şirkette 
iyi karşılandığını ifade ederken; yüzde 
94’ü ise Genel Transport’ta çalıştığını 
söylemekten ve şirkette gerçekleş-
tirilen işlerden gurur duyduklarını 
söyledi.

‘İNSAN KAYNAĞINA YATIRIM 
BAŞARIDA EN ÖNEMLİ UNSUR’ 

Şirket genelinde karşılıklı güven, 
saygı ve samimiyete dayalı bir iş yeri 
kültürü inşa etme hedefiyle çalıştıkları-
nı ifade eden Genel Transport CEO’su 
Turgut Erkeskin, “Anketteki ilk yı-
lımızda çalışanlarımızın yaptık-
ları olumlu değerlendirmelerle 
Great Place to Work® Sertifika-
sı™ aldığımız için gururluyuz. 
Çalışanlarımızın iş yerinde 
kendilerini mutlu hissetmeleri, 
işlerini severek yapabilmeleri ve 
yaptıkları işle gurur duyma-
ları bizim için çok de-
ğerli. Bir iş yerinin 
başarılı olması 
için en önemli 
unsurlardan 
birinin insan 
kaynağına ya-

tırım olduğuna inanıyoruz. Bunun için 
de şirketimizde iş-yaşam dengesinden, 
takdir ve aidiyete, eşitlikten bireysel 
gelişim fırsatlarına kadar birçok ko-
nuda mükemmel çalışan deneyimini 
destekleyen bir kültür ve çalışma 
ortamı yaratma hedefiyle çalışıyoruz. 
Bu araştırmaya katılma amacımız da 
esasen çalışanlarımızın şirketimizde 
yaşadığı deneyimi tarafsızca değer-
lendirerek neleri geliştirebileceğimizi 
analiz etmekti. Önümüzdeki dönem-
lerde bu başarımızı sürdürülebilir 
kılmak ve daha ileri seviyeye taşımak 
için çalışmalarımıza devam edeceğiz” 
diye konuştu. 

Great Place to Work® Türkiye 
CEO’su Eyüp Toprak ise, “Great 

Place to Work® Türkiye olarak 
herkes ve hepimiz için daha iyi 
bir dünya istiyoruz. Misyonu-
muz, organizasyonların her-
kes için harika iş yerleri hali-
ne gelmesine yardımcı olmak 
ve daha iyi bir dünya inşa et-

mek. Genel Transport’un Great 
Place to Work® Sertifikası™ 

almaya hak kazanması, 
insan odaklı ve güven 
temelli kurum kül-
türüyle çalışanlarına 
fark yaratan iş yeri 
deneyimi yaşattığını 
tescilliyor” dedi. 

Genel Transport, 
Great Place to Work® 
‘ün gerçekleştirdiği 
çalışan deneyimi anketi 
neticesinde Great Place 
to Work® Sertifikası™ 
almaya hak kazandı.

Great Place to Work
SERTİFİKASI ALDI 
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saygı ve samimiyete dayalı bir iş yeri 
kültürü inşa etme hedefiyle çalıştıkları-
nı ifade eden Genel Transport CEO’su 
Turgut Erkeskin, “Anketteki ilk yı-
lımızda çalışanlarımızın yaptık-lımızda çalışanlarımızın yaptık-lımızda çalışanlarımızın yaptık
ları olumlu değerlendirmelerle 
Great Place to Work® Sertifika-
sı™ aldığımız için gururluyuz. 
Çalışanlarımızın iş yerinde 
kendilerini mutlu hissetmeleri, 
işlerini severek yapabilmeleri ve 
yaptıkları işle gurur duyma-
ları bizim için çok de-
ğerli. Bir iş yerinin 
başarılı olması 
için en önemli 
unsurlardan 
birinin insan 
kaynağına ya-

diye konuştu. 
Great Place to Work® Türkiye 

CEO’su Eyüp Toprak ise, “Great 
Place to Work® Türkiye olarak 

herkes ve hepimiz için daha iyi 
bir dünya istiyoruz. Misyonu
muz, organizasyonların her
kes için harika iş yerleri hali
ne gelmesine yardımcı olmak 
ve daha iyi bir dünya inşa et

mek. Genel Transport’un Great 
Place to Work® Sertifikası™ 

almaya hak kazanması, 
insan odaklı ve güven 
temelli kurum kül
türüyle çalışanlarına 
fark yaratan iş yeri 
deneyimi yaşattığını 
tescilliyor” dedi. 

Turgut Erkeskin
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M
ars Logistics, 2022 yılında 
sürdürülebilir büyümesini 
devam ettirdi. 2022’de 515 
milyon euro ciro ve euro ba-

zında yüzde 29 büyüme ile kapatan şirket, 
bu yıl yüzde 12 büyüme hedefliyor. Mars 
Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip 
Sahillioğlu, yaptığı açıklamada 2022 yılını 
515 milyon euro ciro ve yüzde 29 büyü-
me ile kapatacaklarını belirterek şunları 
söyledi: “2022 yılında yüzde 10 büyüme 
hedeflemiştik, yılın sonunda yüzde 29 ile 
hedefimizin üzerinde bir büyüme gerçek-
leştirdik. 2023 yılında hedefimiz ise yüzde 
12 büyüme.” Otomotiv sektöründe yak-
laşık 500, tekstilde ise 2 bin firma olmak 
üzere bütün sektörlerde toplamda yılda 
8 bine yakın firmaya hizmet verdiklerini 
vurgulayan Sahillioğlu, yurt içinde ve yurt 
dışındaki büyüme stratejilerinin devam 
edeceğini söyledi. 

30 MİLYON EUROLUK FİLO 
YATIRIMI PLANLIYOR 

4 bin adet özmal araçlık filo ile başta 
otomotiv, tekstil, perakende, inşaat, koz-
metik, enerji olmak üzere dış ticaretin kilit 
sektörleri için komple/parsiyel ithalat ve 
ihracat karayolu taşımacılığı yapan Mars 
Logistics, 2023 yılında da filo yatırımlarına 
devam edecek. Şirket, geçen yıl yaptığı 60 
milyon euroluk filo yatırımına ek olarak 
2023’te de yaklaşık 30 milyon euroluk 
yatırım yapmayı planlıyor. 

2022 yılında 90 adet özmal vagonu 
bünyesine katan Mars Logistics, bu yatırı-
mı ile Türkiye’de üretilmiş ve tescillenmiş 
sahibine ait vagonlar ile Avrupa’ya ihracat 
yapan ilk firma olma özelliğini taşıyor. 
2023 yılında özmal vagon sayısını 180’e 

çıkarmayı hedeflediklerini belirten Garip 
Sahillioğlu, Trieste – Halkalı – Avrupa 
arasındaki haftalık tren sefer sayılarını da 
42’ye yükselteceklerini ve demiryolu taşı-
macılığı için yeni rotalar eklemeyi planla-
dıklarını söyledi.

“Sürdürülebilir taşıma modları yatı-
rımlarımız ile intermodal ve demiryolu ta-
şımalarımız sayesinde bir önceki yıla göre 
yüzde 61 emisyon tasarrufu ve karşılığı 
1.6 milyon ağaca eş emisyonun salımını 
engelledik” diyen Sahillioğlu, yeşil lojistik 
çalışmalarının ve sürdürülebilirlik çalışma-
larının devam edeceğinin altını çizdi. 

ODAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
Hadımköy Lojistik Merkezi Çatı Üstü 

Güneş Enerji Santrali projesine de değinen 
Garip Sahillioğlu, “Sürdürülebilirlik, en 
çok odaklandığımız konulardan biri. Hem 
taşıma modlarında hem de şirket içindeki 
her alanda doğaya saygılı iş anlayışıyla 
hareket ediyoruz. Bu kapsamda sürdürdü-
ğümüz atık yönetim faaliyetleri, yağmur 
suyu hasadı, evraksız ofis portalları dışın-
da geçtiğimiz senelerde hayata geçirdiği-
miz Hadımköy Lojistik Merkezi Çatı Üstü 
GES projemiz ile Mars’ın yurt içindeki tüm 
tesislerinin tükettiği enerjiden daha fazla 
enerji ürettik. Bu sayede üretilen elektrikle; 
2021 yılında 1.472 ton CO2e, 2022 yılında 
1,516 ton CO2e emisyon tasarrufu sağla-
dık” dedi.

Kurumsal Sürdürülebilirlik 
Manifestosu’nu da 2022 yılında yayınla-
dıklarını belirten Sahillioğlu, bu kapsamda 
yapılan çalışmalarının, yenilebilir enerji 
yatırımlarının 2023 yılında ve sonrasında 
da devam edeceğini, düzenli olarak kar-
bon emisyon hesaplama ve raporlaması 

yaptıkları müşteri sayısında bir önceki 
yıla göre yüzde 70 artış olduğunu söyledi.

Mars, 2023 yılında “İş Ekipmanlarının 
Renovasyonu Projesi” kapsamında ye-
nilenen lityum iyon pilli iş makineleri ve 
elektrikli ekipmanlar ile üretilen yenilene-
bilir enerji sayesinde lojistik depolarında 
net sıfır emisyonlu iş makinelerine geçe-
cek. Bu sene Sürdürülebilirlik Raporu’nu 
da yayınlayacak olan şirket, ISO 50001 
Enerji Yönetim Sistemi belgesini de ala-
cak. 

Ar-Ge çalışmalarını daha da genişlet-
mek üzere 2022 yılında Teknopark ofisini 
açtıklarını söyleyen Sahillioğlu, 2023 
yılında ürettikleri programları ve projeleri 
çoğaltacaklarını vurguladı.

2022 yılında çalışan sayısını yüzde 32 
artıran Mars Logistics, 2023 yılında da bu 
sayıyı yüzde 10 oranında artırmayı plan-
lıyor. 2020 yılında başlayan hibrit çalışma 
sistemine ek olarak 2022 yılında çalışan-
ların iş-özel hayat dengesini sağlamak 
adına esnek çalışma modelini de devreye 
alan Mars Logistics’in insan odaklı çalış-
ma sistemi 2023 yılında da devam edecek. 

GELECEĞİN TIR SÜRÜCÜLERİNİ 
YETİŞTİRECEK 

2021 yılında hayata geçirilen, tır 
sürücülüğü mesleğine ilgi duyan ancak 
gerekli eğitim ve belgeleri olmayan genç-
lere açık olan Mars Sürücü Akademisi’ne 
2022 yılında 149 kişi katıldı. Akademi, 
2023 yılında da devam edecek. Garip 
Sahillioğlu, “Cinsiyet eşitliğini savunma-
ya Mars’ın her alanında olduğu gibi Mars 
Sürücü Akademisi’nde de devam ediyor, 
kadın-erkek tüm adayları akademimize 
katıyoruz” dedi.

Mars Logistics, 2022 yılını 515 milyon euro ciro ve euro 
bazında yüzde 29 büyüme ile kapatıyor. Mars Logistics 
Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, “2022 yılında 
yüzde 10 büyüme hedeflemiştik, yılın sonunda yüzde 29 
ile hedefimizin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. 
2023 yılında hedefimiz ise yüzde 12 büyüme” dedi. 

HEDEFiNiN ÜÇ KAT 
ÜZERiNDE BÜYÜDÜ

N ÜÇ KAT N ÜÇ KAT 
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Garip Sahillioğlu
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B
orusan Limanı olarak 
2022 değerlendirmelerini 
paylaşan Borusan Limanı 
Genel Müdürü Hamdi 

Erçelik, kurum olarak genel kargo 
faaliyet alanında özellikle Türkiye’de 
ve Avrupa’da artan rüzgâr enerjisi 
yatırımlarının proje kargo faaliyet 
alanlarına olumlu etkilerini gördük-
lerini belirtti. Bu alanda uzun yıllara 
dayanan operasyonel yetkinlikleri 
ve özel ekipmanları sayesinde kendi 
hinterlandlarında ilk tercih edilen 
liman olma özelliklerini korudukları-
nı aktaran Erçelik, Türkiye’de çift kat 
kule yüklemesinin de ilk defa Boru-
san Limanı’nda yapıldığını açıkladı. 

‘2022 HEDEFLERİMİZE 
ULAŞTIK’

Borusan Limanı 2022 yılı 
verilerini de aktaran Borusan 
Limanı Genel Müdürü Ham-
di Erçelik, 2022 yılını genel 
kargo operasyonlarında 3,4 
milyon ton, konteyner operas-
yonlarında 130 bin TEU, araç 
operasyonlarında ise 170 bin 
adet hacim ile kapattıklarını 
ve konteyner faaliyet 
alanında bu yılki 
hedeflerine paralel 

iş hacimlerini gerçekleştirdiklerini 
belirtti.

Borusan Limanı olarak genel kar-
go faaliyet alanında sahip oldukları 
tecrübe, terminal sahası, ekipman, 
güçlü IT altyapısı ve 3PL, gümrük en-
tegrasyonları ile Gemlik Bölgesi’nde 
fark yaratan liman olma özelliğini 
devam ettirmeyi amaçladıklarını 
aktaran Erçelik,  Gemlik Bölgesi ve 
yakın hinterlanttaki tüm proje kargo 
yüklerini elleçleyebilen ve bu alanda 
tercih edilen tek liman olma özellikle-
rini korumaya ve geliştirmeye devam 
edeceklerini açıkladı. 

Özellikle hala devam eden 
Ukrayna – Rusya krizi sebebiyle 

sektörün bir miktar gerilemeye 
başladığını aktaran Erçelik, “Kü-
resel resesyonun devam etmesi 

ile navlundaki düşüşün devam 
edeceği, konteynerizasyonun 

artacağı buna bağlı olarak 
da genel kargo yük-
lerinde azalış olaca-
ğını öngörüyoruz. 

Çelik sektöründe de 2023 yılında 
daralma olacağı beklentisi var, 
navlunun da etkisiyle özellikle ilk 6 
aylık dönemde kısmen durgunluk 
sonrasındaki ikinci 6 aylık dönem-
de ise kuvvetli bir yükseliş olacağı 
beklentisi ile planlamalarımızı 
yapıyoruz.  Sektördeki bu dalga-
lanmalara rağmen 2022 yılında 
tamamladığımız kapalı depo yatırı-
mı ve saha kapasitesi artışı ile 2023 
yılı için müşterilerimize daha fazla 
fayda yaratacağımız bir yıl olacak 
diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Borusan Limanı, genel kargo, 
konteyner ve araç olmak üzere üç 
farklı faaliyet alanında konusunda 
uzman, deneyimli kadrosu ile dün-
ya standartlarında hizmet veriyor. 
Hayata geçirdiği projelerinde ik-
lim, insan ve inovasyon başlıklarını 
önceliklendiren Borusan Limanı, 
sürdürülebilirlik hedefleri doğrul-
tusunda iş hacmini artırırken kar-
bon ayak izini de azaltarak çevreyi 
korumayı hedefliyor.

Borusan Limanı Genel Müdürü Hamdi Erçelik “Sektördeki 
dalgalanmalara rağmen 2022 yılında tamamladığımız kapalı 

depo yatırımı ve saha kapasitesi artışı ile 2023 yılı, müşterilerimize 
daha fazla fayda yaratacağımız bir yıl olacak” dedi.

ULAŞTIK’
Borusan Limanı 2022 yılı 

verilerini de aktaran Borusan 
Limanı Genel Müdürü Ham-
di Erçelik, 2022 yılını genel 
kargo operasyonlarında 3,4 
milyon ton, konteyner operas-
yonlarında 130 bin TEU, araç 
operasyonlarında ise 170 bin 
adet hacim ile kapattıklarını 
ve konteyner faaliyet 
alanında bu yılki 
hedeflerine paralel 

rini korumaya ve geliştirmeye devam 
edeceklerini açıkladı. 

Özellikle hala devam eden 
Ukrayna – Rusya krizi sebebiyle 

sektörün bir miktar gerilemeye 
başladığını aktaran Erçelik, “Kü
resel resesyonun devam etmesi 

ile navlundaki düşüşün devam 
edeceği, konteynerizasyonun 

artacağı buna bağlı olarak 
da genel kargo yük
lerinde azalış olaca
ğını öngörüyoruz. 

Borusan Limanı 2023’te daha fazla 
fayda yaratma 

hedefinde
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E
kim 2021’de lojistik sektörüne 
giriş yapan Primer Global 
Logistic (PGL), Türkiye 
Avrupa hattında haftalık 

düzenli karayolu taşımacılık servisle-
riyle hizmet sunuyor. Tenteli mega Tır 
filosuyla parsiyel ve komple olarak 
taşıma yapan şirket, express ve ultra 
express taşıma seçenekleri sunarak 
transit süreleri 1 ila 3 gün arasında 
erkene çekebiliyor. PGL, başta Türkiye 
ile Almanya, Hollanda, Belçika, Fran-
sa, İsviçre ve İngiltere arasında olmak 
üzere, Avrupa’nın birçok noktasına 
kapıdan kapıya hizmet sunuyor. Fi-
losunda 60 adet tenteli mega tır ve 20 
adet minivan araç bulunan şirketin, iş 
ortakları ve tedarikçileri sayesinde çok 

Primer Global Logistic
Avrupa-Türkiye hattında geniş bir lojistik hizmet 
yelpazesine sahip olan Primer Global Logistic, kimya, 
makine, inşaat, gıda, yedek parça ve tekstil sektörlerine 
butik çözümler sunuyor. Primer Global Logistic Genel 
Müdürü Tahsin Yaltur, “2023 yılı hedefimiz özmal ve yurt 
dışı yatırımlarımız ile birlikte 25 milyon euro ciroya ulaşmak.
Önümüzdeki ay itibari ile 10 adet tır ile başlayıp sene 
sonunda tır sayımızı 35’e tamamlamayı planlıyoruz” dedi. 

GENİŞ HİZMET YELPAZESİ 
P i e  G  L i i  n  

i i ve e e , e vi e ini ,  
ve e i n n , n 

n n  e e  i ini ?
Primer Global Logistic olarak 

alanında uzman, dinamik ve 
deneyimli 15 kişilik kadromuz ile 
müşterilerimize yenilikçi, hızlı, 
güvenilir lojistik çözümler sunuyoruz. 
Kara yolunda parsiyel ve komple 
taşımacılığın yanı sıra, minivan 
taşımacılığı, ısı kontrollü taşımacılık, 
ADR’li ürün taşımacılığı, askılı tekstil 
taşımacılığı, standart kolili veya paletli 
taşıma, proje taşımacılığı ve express 
taşımacılık gibi alanlarda kesintisiz 
çözümler üretiyoruz. Almanya, 

daha fazla araç ve ekipmana erişebilme 
imkanı bulunuyor. Kimya, makine, 
inşaat, gıda, yedek parça ve tekstil sek-
töründe güçlü bir tecrübeye ve müşteri 
portföyüne sahip olan PGL, depola-
ma alanında da sunduğu hizmetlerle 
müşterileri için katma değer yaratıyor. 
Lojistik sektöründe bir yıl gibi kısa bir 
sürede ürettikleri efektif, hızlı ve butik 
çözümlerle güçlü bir büyüme ivmesi 
yakaladıklarını belirten Primer Global 
Logistic Genel Müdürü Tahsin Yaltur, 
2023 yılı içinde gerçekleştirecekleri öz-
mal ve yurt dışı yatırımlarıyla ciroyu 2.5 
kat artırmayı hedeflediklerini söyledi. 
Tahsin Yaltur, PGL olarak sektörlere 
sundukları özel hizmetleri ve büyüme 
hedeflerini anlattı. 

Tahsin Yaltur

cirosunu 2.5 kat artıracak

Avrupa-Türkiye hattında hızlı bir şekilde 
büyümekte olan efektif, kararlı ve yenilikçi bir şirket…
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Hollanda ve Fransa’da çalıştığımız 
iş ortaklarımız ile sadece Türkiye’de 
değil yurt dışında da müşterilerimize 
depo ve gümrük alanında çözümler 
üretebiliyoruz.

5 SEKTÖRÜN 
YÜKÜNÜ TAŞIYOR 
P i e  G  L i i ’in 

i e e ini n  
e e  n i e i? Se e e 

ne i  e  e ini  ne e ?
Kimya, makine, inşaat, gıda, yedek 

parça ve tekstil sektörlerinin ürünlerini 
güvenle taşıyabiliyoruz. Taşıma kadar 
depolama alanında da ihtiyaçlarınıza 
uygun hizmetler sunabiliyoruz. 

Özellikle kimya sektöründe 
ihtiyaç duyulan ADR taşımacılığında, 
firma bünyemizde bulunan eğitimli 
şoförlerimiz ile yanıcı / tehlikeli 
ürünlerin taşımacılığını sağlıyoruz. 

Gıda sektörü için, belirli bir derecede 
taşınması gereken yüklerde araç 
dorsemizi istenilen ısıya sabitleyerek 

“Haftalık esnek ve planlanabilir çıkışlar ile 
müşterilerimizin zaman planlarına ayak uyduruyoruz. 

Hızlı teslimat planlamaları kapsamında express ve ultra 
express taşıma seçenekleri sunabiliyoruz. Varış ülkesine 

göre değişmekle birlikte 8-10 gün transit süremiz ile 
müşterilerimize hizmet veriyoruz.” 

gönderilecek ürünleri son taşıyıcısına 
kadar bozulmadan güvenle teslim 
etmek için frigolu tırlarımızla hizmet 
vermekteyiz. 

Tekstil sektöründe, hassas tekstil 
ürünlerinin nihai kullanıcıya giderken 
reformunda bozulma, kırışıklık 
gibi mağaza raflarında görmekten 
hoşlanmayacağımız görüntülerin 
oluşmaması için tekstil dorselerimiz 
ile askılı taşımacılık yapabiliyoruz. 
Kolili tekstil ürünleri için talep edilen 
transit süre içerisinde parsiyel ve 
komple olarak müşterilerimize hizmet 
vermekteyiz.

MİNİVANLA UÇAKTAN HIZLI 
KARAYOLU ÇÖZÜMÜ 
P i e  G  L i i   

n i n   n i n i  
e e e i e  n n ? 

A  n n  eni 
 v  ?

Türkiye ile başta ana hatlarımız 
Almanya, Hollanda, Belçika, Kuzey 
Fransa, İsviçre ve İngiltere olmak 
üzere Avrupa’nın birçok noktasına 
kolaylıkla erişim sağlayabiliyoruz. 
Her zaman en uygun seçeneği 
sunmaya çalışan hizmet politikamız 
sayesinde, müşterilerimizin fiyat 
ve performans açısından en doğru 
çözüme yönlendirerek avantaj elde 
etmenizi sağlıyoruz.

Haftalık esnek ve planlanabilir 
çıkışlar ile müşterilerimizin zaman 
planlarına ayak uyduruyoruz. Hızlı 
teslimat planlamaları kapsamında 
express ve ultra express taşıma 
seçenekleri sunabiliyoruz. Varış 
ülkesine göre değişmekle birlikte 
8-10 gün transit süremiz ile 
müşterilerimize hizmet veriyoruz. 

Standart karayolu taşıma 
şeklimizin yanı sıra, müşterilerimizin 
Ekspres gönderileri için minivan 
taşımacılığı ile tüm Avrupa 
ülkelerine, ihtiyacınıza uygun olan 
teslim süresi ile 36 saatten 72 saate 
kadar seçebileceğiniz ekspres taşıma 
seçeneklerimiz ile hizmet veriyoruz.

FİLOYU YENİ YATIRIMLARLA 
GÜÇLENDİRECEK 
202  n  ne i  e e e ini  
ve  n n n 

 e e  i ini ? B   
e i e n i n  

n n ?
Primer Global Logistic 2021 

yılının ekim ayında kuruldu. 
Şirketimizin geçirdiği ilk 1 yıllık 
süreçte 10 milyon euro ciro yaptı. 
2023 yılı hedefimiz özmal ve yurt 
dışı yatırımlarımız ile birlikte 25 
milyon euro ciroya ulaşmak. 2023 
yılı içinde önümüzdeki ay itibari ile 
10 adet tır ile başlayıp sene sonunda 
tır sayımızı 35’e tamamlamayı 
planlıyoruz.
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Speedline Int’l Transport
Asya-Pasifik hattında markalaşma hedefinde

2
021 yılında sektörde 15 yılı 
aşkın tecrübeye sahip iki ortak 
tarafından kurulan Speedline 
International Transport, 

havayolu ve denizyolunda butik 
hizmetler sunuyor. Özellikle Asya-Pasifik 
hattına yoğunlaşan şirket, yapacağı 
yeni açılımlarla bu hattaki taşımalarda 
büyüme hedefliyor. Speedline 
International Transport Yönetici Ortağı 

Okan Safa, sundukları hizmetleri ve 
büyüme hedeflerini anlattı. 

S ee ine In e n i n  T n  
n  i i ve i  i ini ? 

Amacımız, müşterilerimize ve acen-
telerimize, sürdürülebilir hizmet kalitesi 
ile esnek ve etkili çözümler üretmektir. 
Yeni ve pandemi döneminde kurulmuş 
bir şirket olarak; İstanbul Kozyatağı’nda 

bulunan ofisimizde 7 kişi ile hizmet ver-
mekteyiz. Liman bölgelerinde görevli 
2 arkadaşımızla beraber ise totalde 9 
kişilik bir ekiple yolumuzda emin adım-
larla ilerlemekteyiz. Üyesi olduğumuz 
networklerdeki acente ağımıza ek, uzun 
yıllardır sektörde olmanın getirdiği bi-
linirlik sayesinde, başta Asya – Pasifik 
hattı olmak üzere dünya genelinde yay-
gın bir acente yapılanmasına sahibiz. 

Lojistik sektörünün genç, 
dinamik oyuncularından 
Speedline International 
Transport, ithalat ve 
ihracat olarak hava ve 
denizyolu taşımacılığı 
hizmeti sunduğu 
Asya-Pasifik hattında 
büyümeyi hedefliyor. 
Butik hizmet anlayışıyla 
büyüyen bir şirket 
olduklarını vurgulayan 
Speedline International 
Transport Yönetici Ortağı 
Okan Safa, “Özellikle 
Asya-Pasifik hattında 
markalaşarak, ‘ilk akla 
gelen’ olacağız” dedi. 
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UZAKDOĞU’DAN HAFTADA 
İKİ ÇIKIŞ YAPILIYOR 
H v  n  
ne  e vi  ve i e e  

n n ? 
Havayolu taşımacılığında, 

Uzakdoğu ithalat 
konsolidasyonlarımız ile 
müşterilerimize hizmet vermekteyiz. 
Özellikle Hong Kong, Guangzhou, 
Shanghai’dan haftalık 2’şer çıkış, 1-2 
günlük transit süreler sunuyoruz. 
Hong Kong ve Çin çıkışları dışında, 
Vietnam, Indonesia, Thailand ve 
Cambodia’dan da düzenli havayolu 
yüklemeleri yapmaktayız. Güçlü 
yer anlaşmalarımız ile hafta içi 
ve hafta sonu ayrı ayrı çıkışlar 
yaparak, müşterilerimize hem 
hızlı hem de ekonomik çözümler 
üretebilmekteyiz.

H v   
e n n  i in e ne 

 i    ve n  
i   ine i ini ? 

Havayolu taşımacılığı 
iş hacmimizin yüzde 60’ını 
oluşturmaktadır. Tekstil, aksesuar, 
elektronik ve yedek parça başta 
olmak üzere geniş bir müşteri 
yelpazemiz var ve bu ürün çeşitliliği 
bize sürekli yük elleçleme avantajını 
getiriyor. Geçtiğimiz yıl 300 bin kg’ı 
aştık, bu yıl mevcut yüklerimize 

yeni işbirlikleri ekleyerek 500 bin kg’a 
ulaşmayı hedefliyoruz.

LCL OPERASYONLARINDA 
İDDİALI 
Deni  n  n i 
i n  n ? B  

n i e vi e ini en  e e  
i ini ? 

Denizyolunda da tıpkı havayolunda 
olduğu gibi Asya-Pasifik ülkeleri ağırlıklı 
taşımalar gerçekleştiriyoruz. LCL taşı-
macılığımızın hacmi, FCL operasyonları-
mızdan fazla. Bu alanda Asya-Pasifiğe ek 
olarak Amerika yüklemelerimiz de ol-
maktadır. 2023 yılında LCL yüklemelere 
ağırlık vererek büyüme hedeflemekteyiz. 

Hi e  e eni e e e e i 
n n n  eni n e  v  ?
Bizim önceliğimiz hava ve deniz-

yolu. Bu alanda büyümek ve gelişmek 

istiyoruz. Ancak tabi ki, uzun yıllara 
dayanan sektör bilgisi ile müşteri-
lerimizin tüm lojistik ihtiyaçları için 
çözümler üretebilmekteyiz.

Se e i i  n  n  
n ? 

 Speedline güçlü temellerle ku-
rulmuş yeni bir şirket. Bu sayede, ilk 
günden itibaren hep yukarı yönlü 
ilerledik; zikzaklar çizmeden bü-
yümeye devam etme gayesindeyiz. 
2021’de faaliyete başladığımızı göz 
önünde tutarsak ilk tam yılımız 
2022’yi, sene başında belirlediğimiz 
hedeflerin üstünde bir grafikle geri-
de bıraktık. 

HAVAYOLUNDA 
OPERASYONLARINI 
GÜÇLENDİRECEK 
202  n  ne i  e e  ve 

n n n  e e  i ini ? 
2022’nin son çeyreğinde başlayan 

talep düşüşünün 2023 yılında 
da devam edeceği öngörülüyor. 
Buna bağlı olarak navlunlarda da 
ciddi düşüşler olacak ve cirolarda 
daralmalar yaşanacağı da aşikardır. 
Bu açığı kapatmak için daha çok 
çalışmalı ve portföyümüze yeni 
ürünler eklemeliyiz. 

Genel itibari ile Speedline ithalat 
konsolidasyon odaklı bir şirket 
ancak ihracatta da gelişime açığız. 
Bu bağlamda havayolu ihracat 
tarafında yatırım planlamaları 
yapmaktayız. Öte yandan yurt 
dışında, Vietnam ve Hong Kong’da 
farklı yapılanmalara gidebilmek 
adına da görüşmelerimiz bulunuyor.

Speedline Int’L Transport, butik 
hizmet anlayışını kaybetmeden 
büyüyerek, ilk kurulduğu günden 
beri gelişen sosyal sorumluluk 
bilinci ile beraber; hem çalışanları 
hem müşterileri hem de acenteleri 
için vazgeçilmez bir şirket olma 
yolunda ilerleyecek. Özellikle Asya-
Pasifik hattında markalaşarak, “ilk 
akla gelen” olacağız…

“Havayolu taşımacılığında, özellikle Hong 
Kong, Guangzhou, Shanghai’dan haftalık 

2’şer çıkış, 1-2 günlük transit süreler sunuyoruz. 
Hong Kong ve Çin çıkışları dışında, Vietnam, 
Indonesia, Thailand ve Cambodia’dan da 

düzenli havayolu yüklemeleri yapmaktayız.”
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ve Milano ofisleri ile Eskişehir, Ankara, 
Denizli, Adana ve Bükreş acenteleri ile 
sürdürüyor.

GENİŞ HİZMET YELPAZESİ 
Şirketin hava kargo departmanında; 

genel kargo ve bozulabilir kargo taşıma-
cılığı hizmetlerinin yanı sıra uçucu kurye 
(on board) hizmeti, kargo uçağı kiralama 
(charter) hizmeti ve zaman öncelikli oto-
motiv servisi ön plana çıkıyor. Denizyolu 
alanında; FCL ve LCL servislerinin dışında 
gabari dışı proje taşımaları göze çarpıyor. 
Karayolunda; tedarikçi araçlarının dışında 
öz mal dorseleri ve minivan ekspres servisi 
ile Avrupa pazarında adından söz ettiriyor. 

FUAR VE ETKİNLİK LOJİSTİĞİ 
HİZMETLERİYLE 
BİLİNİRLİĞİNİ ARTIRIYOR 

Fuar ve etkinlik lojistiği hizmetleri 
Lima’nın sektördeki bilinirliğinde önemli 
bir rol oynuyor. Uluslararası fuar sevkiyat-
larının istenilen yere zamanında ulaşması 
için uzman bir fuar ekibiyle çalışan şirket, 
geçici veya kati ihracat, gümrükleme, de-
polama, fiziksel dağıtım süreçlerine son 
derece hakim durumda.

L
ima Logistics, başta havayolu ol-
mak üzere karayolu, denizyolu, 
demiryolu, intermodal, ekspres 
kurye, fuar ve etkinlik lojistiği alan-

larında hızlı, güvenli ve ekonomik çözümler 
üretiyor. İhracat ve ithalat olarak çift yönlü 
çalışan şirket, tüm uluslararası sevkiyatla-
rın istenilen yere zamanında ulaşması için 
uzman kadrosu ile 7/24 çalışıyor. 

Lojistik hizmet kavramını “proje, yön-
temler ve operasyon” olarak üç aşamada 
irdeleyen şirket, hizmetin yapısı ve mevcut 
durumun analizi gibi temel gereksinimleri 
belirledikten sonra müşteriye özel tasar-
ladığı operasyonun aşamalarına geçiyor. 
Dünya ihracat pazarında yer edinebilecek 
bir marka olma yolunda emin adımlarla 
ilerleyen Lima Logistics, Bursa’dan baş-
layan yolculuğunu şu an İstanbul, İzmir 

Lima Logistics’ten
her yüke bir çözüm var!

ÇALIŞANLARIN 
YÜZDE 38’İ KADIN 

Lima Logistics, çalışan hakları ve 
kanunlarla uyumlu, dürüstlük ve bağlı-
lık ilkelerine sadık, adalete önem veren, 
bilgiye ve teknolojiye değer veren, sürekli 
yenilik prensibini kabul eden, iş sağlığı 
ve güvenliği sorumlulukları dahilinde iş 
süreçlerini şekillendiren, çalışanlar için ni-
telikli ve etkisi ölçülebilir eğitim ve gelişim 
fırsatları sunan bir İK politikası uyguluyor. 
Ofislerindeki yüzde 38’lik kadın istihdam 
oranı ile hem kadınları lojistik sektörüne 
teşvik ederek iş fırsatlarına erişimini sağ-
lıyor hem de toplumsal cinsiyet eşitliği 
konusunda farkındalık yaratmayı hedef-
liyor. Şirketin İK yönetimindeki amacı; 
verimlilik ve yetenek kazanımı sağlamak, 
yetenekleri elde tutmak, çalışan deneyimi-
ni artırmak, geri bildirim yapısını güçlen-
dirmek ve Lima Logistics kültürünü şirket 
çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine 
ve tüm paydaşlarına yaymak.

BURSA’NIN 250 BÜYÜK 
FİRMA LİSTESİNDE 

Lima Logistics, Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) tarafından verilen “Bursa 

Vedat Çelik Hamdi BülbüldereCenker Ural  Sinan Türel

2013’te Vedat Çelik, Cenker 
Ural, Sinan Türel, Hamdi 
Bülbüldere tarafından kurulan 
Lima Logistics, alternatif 
yaratan hizmet yelpazesi, 
güçlü acente ağı, yeşil lojistik 
çözümleri, eğitim ve gelişim 
fırsatları sunan İK politikası, 
gençlere +1 değer katan 
sosyal sorumluluk projeleriyle 
dünya ihracat pazarında yer 
alan bir marka olma yolunda 
emin adımlarla ilerliyor. 
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İlk 250 Büyük Firma” sertifikasına, çalışan-
ları tarafından layık görülen “Great Place to 
Work” bağlılık ve memnuniyet sertifikasına 
ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB)’in açık-
ladığı “Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmet-
ler” kategorisinde 50.’lik sertifikasına sahip.

LİMA SPOR KULÜBÜ GENÇLERE 
+1 DEĞER KATIYOR 

Şirket ayrıca, 2021 yılında kendi adıyla 
kurduğu “Lima Spor Kulübü” ile gençlerin 
erken yaşta tüm hayatları boyunca kulla-
nacakları yetkinlikleri kazanmalarını, hem 
fiziksel hem de mental anlamda sağlıklı 
sporcular olarak yetişmelerini hedefliyor. 
Erken yaştan itibaren doğru antrenman, 
sürekli ölçüm, kişisel gelişim programları ile 
gençlerin modern spor trendleri içinde bü-
yümelerine öncülük ediyor ve dayanışma, 
mücadele, hoşgörü, takım ruhu, arkadaşlık, 
kişisel motivasyon olgularının gelişimine 
destek oluyor. Lima Spor Kulübü, profesyo-
nel sporcu veya sporu hayatının bir parçası 
haline getirmiş bireyler yetiştirirken, birey-
sel farkındalık yaratarak “Lima vizyonu” 
ile eğitim, iş ve özel hayatlarına +1 değer 
katıyor.

İNTERMODAL SERVİSİYLE
YEŞİL İZ BIRAKACAK 

Dünya ticaretinin ve mal/hizmet dön-
güsünün giderek daha da küreselleştiği 
bugünlerde, bu akışın en önemli bacağı olan 
taşıma ve tersine lojistik diye tabir edilen 
malzemelerin iadesi/geri dönüşü kısmı 
düşünüldüğünde lojistik sektörünün önemi 
her paydaş tarafından hissediyor. Bu akış 
sebebiyle oluşan çevre kirliliği ve bu akti-
viteler esnasında oluşan karbon ayak izini 
düşünüldüğünde, tüm süreçlerin sürdürü-
lebilir olması aslında yeşil dönüşüm odaklı 
konuma evrilebilme stratejisinden geçiyor. 

Sektörde forwarder alanında faaliyetle-
rini sürdüren Lima Logistics, bir yanda da 
yaptığı yeni özmal dorse yatırımı ile karayo-
lu taşımacılığında devreye aldığı intermodal 
servisiyle, yeşil lojistik ve sürdürülebilirlik 
alanında önemli bir sorumluluk üstleniyor. 
Şirket bu yatırımıyla ürünlerin nihai teslim 
noktasına ulaştırılmasında en çevreci kara-
yolu taşıma çeşitlerinden biri olan intermo-
dal taşımacılık pazarında pozisyon alıyor. 

ÇİN HATTINDA DEMİRYOLU 
+ HAVAYOLU ALTERNATİFİ 

Bununla birlikte Lima, major faaliyet 
alanlarından olan havayolu taşımacılığında 
da ön/son taşıma aşamalarında partnerle-
rini daha çevreci hizmetler verebilen ve bu 
alanda yatırımları olan firmalardan seçiyor. 
Ayrıca Çin çıkışlı kargo taşımalarında sun-
duğu demiryolu + havayolu servis seçene-
ğiyle karbon ayak izini minimize etmeye 
yönelik çalışmalar yürütüyor. 
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Şubat’ta Kahramanmaraş mer-
kezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 
iki deprem, on şehirde yıkıma 
neden olurken milyonlarca 

insanın hayatını etkiledi. Tarihin en 
büyük deprem felaketi sonrasında hızlı 
bir şekilde aksiyon alan lojistik şirketleri 
ve ilgili dernekler, deprem bölgelerine 
yardım için seferber oldu. Dernekler 
afet kriz masaları oluşturarak, AFAD 
ve Kızılay’ın talepleri doğrultusunda 
yardımların afet bölgesine koordineli bir 
şekilde ulaştırılmasını sağlarken, lojistik 
firmaları bireysel olarak da destek su-
nuyor. 

UTİKAD AFET KOORDİNASYON 
MERKEZİ KURDU 

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik 
Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), 
lojistik başta olmak üzere deprem 
bölgesindeki ihtiyaçlar ve üyelerinin 
sağlayabilecekleri desteklere yönelik 
kurduğu Afet Koordinasyon Masası 
kurdu. Afet Koordinasyon Masası, 
depremin ilk haftasında oldukça kritik 
çalışmalara imza attı. Araç ve şoför 
sunabilenlerle kurtarma çalışmalarında 
kullanılacak iş makinelerinin bölgeye 
sevk edilmesi için nakliye ihtiyaçlarını 
koordine ederek iş makinaları dahil 
olmak üzere yardım malzemelerinin 
yüklü olduğu yüzlerce TIR’ı kötü hava 
koşullarının etkili olduğu afet bölgesine 
ulaştırmak için UTİKAD gönüllüleri 
adeta zamanla yarıştı.

Hızla güncellenen bilgiler ve 
duyurular yoluyla komşu ülkelerden 
Türkiye’ye insani yardımın taşınmasına 
ilişkin prosedürler takip edildi, gümrük 
süreçleri, araç izinleri, vergi ve izin 
muafiyetleri, afet bölgesindeki karayolu 
durumu, işler durumdaki havalimanları, 

Lojistik sektörü

SEFERBER OLDU
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından lojistik sektörü, yurt içinden 
ve yurt dışından gelen yardımların afet bölgesine ulaştırılması için seferber oldu.

taşınabilecek yük kapasitesi açısından 
daha fazla imkan sunması nedeniyle 
demiryolu seferleri düzenlenmeye başladı. 
Kocaeli Köseköy’den gerçekleşen blok 
tren seferleri ile afet bölgesine mutfak, 
yaşam konteyneri ve seyyar tuvaletlerin 
ulaştırılması sağlandı. UTİKAD Yardım 
Treni de 13 Şubat 2023 Pazartesi gecesi ilk 
seferini düzenlemek üzere Halkalı’dan 
hareket etti.

UND GELEN YARDIMLARA 
ARAÇ BULDU 

Depremin hemen ardından 
Afet Kriz Masası kuran UND, 
buradan lojistik koordinasyonu 
sağladı. Oluşturulan araç 
havuzu ile deprem 
yardımlarının lojistik 
sevkiyatının 
sağlıklı bir 
şekilde deprem 
bölgelerine 

DEPREM için

denizyolu ile ulaştırılacak yardımlar için 
limanlardan kalkan gemilerin hareket 
saatleri yardım ulaştırmak isteyen 
gönüllülerin bilgisine sunuldu.

DEMİRYOLU VE RO-RO 
TAŞIMALARI ARTTI 

Karayolu ile ulaştırılmaya çalışılan 
yardım malzemesi yüklü taşıtlar afet 
bölgesindeki yollarda trafik yoğunluğu 
yaşanmasına neden oldu. Karayolunda 
yaşanan olumsuzluklar lojistik 
sektörünün her modunda faaliyet 
gösteren UTİKAD üyelerini farklı 
alternatifler yaratmak için harekete 
geçirdi. Etkili çalışmalar sonucunda 
farklı ulaştırma yolları devreye alınarak 
bölgeye ulaştırılması gereken yardım 
malzemeleri hız kesmeden sevk 
edildi. Denizyolu alanında faaliyet 
gösteren dernek üyeleri Ro-Ro seferleri 
düzenleyerek yardım malzemelerinin 
bölgeye ulaştırılması için çaba sarf 
ettiler. Depremin ikinci günü itibarıyla 
İstanbul ve İzmir’den başlatılan Ro-Ro 
seferleri sayesinde İskenderun limanına 
ulaştırılan yardım malzemeleri afet 
bölgesinde görevli resmi kurumlara 
ulaştırıldı.

UTİKAD YARDIM TRENİ
UTİKAD ve Demiryolu Taşımacılığı 

Derneği’nin TCDD ile gerçekleştirdiği 
görüşmeler sonrasında hız ve 
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yönlendirilebilmesi için araç ve 
yardımların bir araya getirilmesi 
sağlandı. 1.200 üyesi bulunan UND, 
bugüne kadar deprem belgesine 2.500’e 
yakın TIR gönderdi.

DTD, DEMİRYOLU TAŞIMALARINI 
ORGANİZE ETTİ 

Demiryolu Taşımacılığı Derneği 
(DTD), İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı’na yazı 
göndererek, her türlü yardıma hazır 
olduğunu duyurdu. Gönderilen yazıda, 
“Yaşanan deprem felaketi hepimizi 
derinden üzmüştür. Demiryolu 
Taşımacılığı Derneği olarak ihtiyaç 
halinde, deprem felaketinin gerçekleştiği 
il ve ilçelerde, üyelerimize ait demiryolu 
ekipmanların bulunduğu istasyonlarda, 
yükleme ve elleçleme hizmetleri ile göreve 
hazırdır” ifadelerine yer verildi. DTD 
ayrıca deprem bölgesine demiryoluyla 
yardım ulaştırılması için TCDD 
Taşımacılık A.Ş. UTİKAD ve TÜRKLİM ile 
koordineli bir şekilde çalışmalar yürüttü.

AND DESTEĞİ İLE 
İŞ MAKİNELERİ 
BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Ağır Nakliyeciler Derneği (AND) 
kurtarma ve yardım araçlarının bölgeye 
sevk edilmesi için yoğun bir çalışma 
gösterdi. Üye firmalar ellerindeki low-
bed’ler ile iş makineleri ve yardım 
araçlarını taşıdılar. 

DENİZ TİCARET ODASI 
AFET LOJİSTİK ÜSSÜ KURDU

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) 
da AVS Global Ship Supply işbirliğinde 
Denizcilik Sektörü Afet Lojistik Üssü 
kurdu. İMEAK Deniz Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 
İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Başaran Bayrak ve AVS Global 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit 
Şimşek koordinasyonuyla gerçekleşen 
organizasyonda yoğun ihtiyaç duyulan 
malzeme ve ekipmanlar bölgeye 
ulaştırılacak. 

TREYLER SEKTÖRÜ TÜM 
GÜCÜYLE SAHADA 

Deprem felaketinde kayıp veren 
Türk treyler sektörü, bölgenin ihtiyaç 
duyduğu malzemelerin taşınması 
için seferber oldu. İlk günden itibaren 
AFAD’a nakdi yardım yapan TREDER 
üyeleri, treylerler dolusu yardım 
malzemesinin toplanmasına ve yardım 
organizasyonlarının gerçekleştirilmesi 
için çalıştı. TREDER, ayrıca ertelenen 
Ağır Vasıta, Treyler Zirvesi’nin gelirini 
depremzedelere bağışlanmasına karar 
verdi.

THY, 7 BİN 376 TON YARDIM 
MALZEMESİ TAŞIDI 

THY, depremin ardından AFAD ve 
yetkili makamların iş birliğiyle deprem 
bölgelerine insani yardım ve arama-
kurtarma ekiplerinin ulaştırılması, 

gerek ise vatandaşların tahliyesi için 
çalışmalarını sürdürüyor. Havayolu 
şirketi afetin yaşandığı ilk günden bu 
zamana kadar toplam bin 135 intikal 
seferiyle 203 bin 942 arama-kurtarma ve 
yardım ekibini deprem bölgesine taşıdı.  
6-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen 
verileri paylaşan THY Basın Müşaviri 
Yahya Üstün, bu zamana kadar 200 
bin 357 vatandaşın uçuşlarla bölgeden 
ayrıldığını bugün ise 93 tahliye seferiyle 
16 bin 808 depremzedenin deprem 
bölgesinden tahliye edileceğini açıkladı.  
THY tarafından yapılan bilgilendirmede 
deprem bölgesine 121 kargo seferiyle 2 
bin 930 ton yurt içi, 4 bin 446 ton yurt dışı 
olmak üzere toplam 7 bin 376 ton yardım 
malzemesi taşındığı aktarıldı. Yardım 
malzemeleri içerisinde ağırlıklı olarak 
gıda, ilaç, kıyafet, jeneratör, hijyen kiti ve 
çadır bulunuyor. 

AYŞEM ULUSOY: AFET LOJİSTİĞİ KOORDİNASYON KURULU KURULSUN

Afet Koordinasyon Masası’nın kurtarma araçları ve yar-
dım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması noktasında önemli 
rol oynadığının altını çizen UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayşem Ulusoy, “Depremden etkilenen bölgelerin yaralarının 
sarılmasında uzun soluklu düşünülmesi gerekiyor ve gele-
cekte benzer bir durumla karşılaşılması halinde etkin ve hızlı 
hareket kabiliyeti için Afet Lojistiği Koordinasyon Kurulunun 
kurulması hayati önem taşıyor” dedi. Lojistik sektörünün 

gösterdiği çabalar için “taşınan sadece bir yük değil, ülkemi-
zin dayanışması ve birlik beraberliği idi” diyen Ulusoy, tüm 
ülkenin bir araya geldiği bu büyük yardım hareketine duyduğu 
minnettarlığı dile getirdi. Lojistiğin öneminin hem pandemi 
döneminde hem de yaşadığımız büyük afetle acı şekilde 
tecrübe edildiğini hatırlatan Ulusoy, bu nedenle Afet Lojistiği 
Koordinasyon Kurulunun kurulması için UTİKAD olarak çalış-
malara başlayacaklarını açıkladı.
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İskenderun Limanı’na iş makineleri ve 
yardım malzemeleri taşıyan gemileri ile 
bölgeye seferler yapmaya başladı. 8 Şubat 
Saat 02.45’te Pendik Limanı’ndan sefer 
alan Pergamon Seaways adlı Ro-Ro gemisi 
ile 300 ağır iş makinesi, vinç, kepçe, içme 
suyu ve çeşitli insani yardım malzemeleri 
dolu kamyonlar İskenderun Limanı 
üzerinden afet bölgesine ulaştırıldı. Bu 
alanda seferlerine devam eden DFDS, 13 
Şubat’ta ise Cappadocia Seaways Ro-Ro 
gemisi ile İskenderun bölgesine konteyner 
ev, çadır, mobil tuvalet, mobil mutfak, 
ambulans, karavan ve benzeri tekerlekli 
yardım araçlarını taşıdı. 

MSC GRUBU’NDAN BARINMA 
AMAÇLI 5 BİN KONTEYNER 

MSC Grubu, Kahramanmaraş 
merkezli depremlerin ardından bölgede 
barınma ihtiyacının karşılanmasına destek 
amacıyla 5 bin konteyner gönderdi. MSC 
Grubu’ndan yapılan açıklamada, deprem 
bölgesinde ihtiyaçların karşılanması 

MNG UÇAKLARINI YARDIM 
TAŞIMALARINA AÇTI 

MNG Havayolları, deprem bölgesine 
yardım malzemelerinin taşınması 
için tırlarıyla ve uçaklarıyla destek 
veriyor. Amsterdam, Köln, Paris ve 
Londra uçuşlarını AFAD, Kızılay ve 
bakanlıklara yapılacak yardımlara açan 
MNG Havayolları; bölgeden gelen su, 
battaniye, kıyafet ve gıda malzeme 
taleplerini de kısa sürede karşılamak 
için organize oldu. Şirket çalışanlarının 
da desteğiyle toplam 44 ton yardım 
malzemesi insani yardım uçuşuyla 
Malatya Havalimanı’na indi ve ekiplerin 
gözetiminde tırlarla bölgeye sevk edildi.

DFDS, KARAYOLUNDAKİ 
TIKANIKLIĞI RO-RO 
GEMİLERİYLE BYPASS ETTİ 

Depremde karayollarının zarar 
görmesi nedeniyle bölgeye yardımda 
aksamalar meydana geldi. DFDS 
harekete geçerek Pendik Limanı’ndan 

için kurumlarla koordinasyon içinde 
çalışıldığı belirtilerek, “Bu kapsamda, 
İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği ve 
AFAD ile koordineli olarak konteyner 
kent kurulması amacıyla, Adıyaman, 
Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş’a 
1250’şer olmak üzere toplamda 5 bin 
konteyner tahsis edilmiştir. MSC Grup 
olarak ülkemizin bu zor günlerini 
atlatması için var gücümüzle çalışacağız” 
ifadelerine yer verildi.

Afetin ilk gününden itibaren tahsis 
ettiği konteyner ve araçlara ek olarak 
MSC Grubu, yardımları ulaştırmak için 
demiryolunu da kullanmaya başladı. 
Tekirdağ Valiliği organizasyonuyla 
toplanan yardım malzemeleri MSC’nin 
sağladığı 18 konteynere yüklenerek 
bugün Medlog Tekirdağ İstasyonu’ndan 
yola çıktı. İskenderun Sarıseki’de bulunan 
Medlog deposuna indirilecek yükler, 
burada AFAD’ın yönlendirmesiyle yine 
Medlog TIR’ları ile ihtiyaç duyulan 
bölgelere sevk edilecek.
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MARS LOGISTICS 100 TIR VE 
YARDIM TRENİ İLE 
AFET BÖLGESİNDE

Mars Logistics depremle birlikte 
harekete geçerek bölgeye yardım 
Tırlalarını ulaştırmaya başladı. Bugüne 
kadar afet bölgesine 100’ün üzerinde Tır 
gönderen firmanın, İstanbul – Halkalı 
terminalimizden kalkan 30 konteyner 
yüklü yardım treni Hatay – Payas’a 
ulaştı. Tüm araç ve insan kaynağı ile 
yaraların sarılması için mücadele eden 
Mars Logistics, gelen taleplere cevap 
vermeye çalışıyor. 

Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi 
Gökşin Günhan, yaptığı açıklamada, 
“Karayolundan afet bölgesine organize 
ettiğimiz araç sayısı 100’e ulaştı. Trenimiz 
30 konteyner ile Hatay’a varmak üzere. 
Adana havalimanına inen İspanyol 
sağlık ekibi ile Hatay Arsuz’da kurulan 
sahra hastanesi hizmete giriyor. Bu 
süreçte, karayolu, denizyolu, demiryolu 
ve havayolu dahil tüm taşıma modlarını 
organize eden Mars Logistics ekibi ile 
gurur duyuyorum” dedi. 

GALATA TAŞIMACILIK MOBİL 
MUTFAK TIRLARI GÖNDERİYOR 

Galata Taşımacılık, afet bölgesinde 
en çok ihtiyaç olan sıcak yemek 
ihtiyacını karşılamak üzere harekete 
geçti. Şirket, Antakya’ya 1000 kişiye 
kadar sıcak yemek çıkarabilecek mobil 
mutfak tırı gönderdi. Galata Taşımacılık 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve CEO’su Vittorio Zagaia yaptığı 
açıklamada; “Transanatolia Spor Org.
Ltd. şirketinin günde 1000 kişiye kadar 
yemek pişirebilecek donanıma sahip 
mobil mutfağına gıda malzemeleri 
yüklenerek Galata Taşımacılık olarak 
Antakya’ya ulaştırdık. Sürekli erzak 
tedariği ile mobil mutfakta depremzede 
vatandaşlarımız için sıcak yemekler 
çıkmaya devam ediyor. Şef Arda 
Türkmen ile beraber afet bölgesine 
yönelik ürettirdiğimiz ikinci mobil 
mutfağımız da tamamlanmak 
üzere. Süratle bu mobil mutfağımızı 
da devreye alarak depremzede 
vatandaşlarımıza sıcak yemek servis 
etmeye devam edeceğiz. Depremzede 
vatandaşlarımız için ürettirdiğimiz 
yaşam konteynerlerinin üretimi ise son 
sürat devam ediyor” dedi. 

EKOL LOJİSTİK 
15 TIR MALZEME TAŞIDI 

Ekol Lojistik, afet belgesine bugüne 
kadar 15 tır malzeme gönderilmesi için 
lojistik destek sağladı. Şirketten yapılan 
açıklamada, “Yardım kuruluşları ve 
belediyelerle iş birliği sağlayarak afet 
bölgesine 15 tır malzeme gönderilmesi 
için lojistik destek sağlıyoruz. Bölgedeki 
öncelikli ihtiyaçları tespit ederek 
uyku tulumu, termal giysiler, hijyen 
paketleri, konserve ve temel gıda 
yardımlarımızı sürdürüyoruz. Sahadaki 
arkadaşlarımızdan gelen bilgilerle, 
temini öncelikli olan ürünleri bölgeye 
göndermek için çalışmalarımıza devam 
ediyoruz” denildi.

ULUSOY DENİZCİLİK 
GRUBU’NDAN 
DENİZDEN DESTEK 

Ulusoy Denizcilik Grubu, 
gemilerini deprem yardım çalışmaları 
için seferber etti. Şirket, Çeşme’deki 
Liman’dan Ulusoy 5 isimli gemisi ile 
ücretsiz olarak İskenderun Limanı’na 
taşıma yapmaya başladı. Gemi 120 tır 
kapasitesine sahip. Gemiyle sadece tır 
değil iş makinaları da taşınıyor. 

DOĞRUER ARAÇLARINI  
DEPREM BÖLGESİNE 
YÖNLENDİRDİ

Bölgeye depremzede vatandaşlar 
için temel ihtiyaçları taşıyan tırlarıyla 
ulaşım sağlayan Doğruer Lojistik, 
hem yerel halka yardımlarını hem 
de kurtarma ekiplerine desteklerini 
sürdürüyor. Doğruer Group Yönetim 
Kurulu Üyesi Uğuray Doğruer; 
“Tırlarımızı temel ihtiyaç, battaniye, 
çadır ve jeneratörlerle doldurduk 
ve bölgeye ulaştırdık. Özellikle 
jeneratörler şu an arama kurtarma 
çalışmalarının devam etmesi ve 
iletişimin sağlıklı olabilmesi için 
büyük önem taşıyor. Gönüllü ekip 
arkadaşlarımızla beraber hem 
depremzedelerimize hem de buradaki 
arama kurtarma ekiplerimize 
yardımlarımızı ve desteklerimizi 
sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

KARGO ŞİRKETLERİ 
YARDIM MALZEMELERİNİ 
ÜCRETSİZ ULAŞTIRIYOR 

Kargo şirketleri de deprem 
bölgesine gönderilen yardımların 
ulaştırılması için harekete geçti. 
MNG Kargo, Aras Kargo, Yurtiçi 
Kargo yardım bölgesine gönderilmek 
istenen malzemeleri ücretsiz taşıdığını 
açıkladı. MNG Kargo, şu ana kadar 
10 tır yardım malzemesini deprem 
bölgelerine ulaştırdı. 

2 BİN 644 TON İNSANİ YARDIM BÖLGEYE ULAŞTIRILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, deprem bölgesindeki çalışmala-
ra ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen havalimanlarına 
düzenlenen insani yardım ve tahliye amaçlı uçuşların, emniyetli ve 
çoklu koordinasyon yapılarak gerçekleşmesinin sağlandığının altı 
çizildi. Açıklamada, “Afetten etkilenen illerimizde bulunan havali-
manlarında hava trafik kontrol hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi 
amacıyla Hava Trafik Kontrolörü ve Havacılık Bilgi Yönetim Uzmanı 
174 personelimiz ile elektronik hizmetlerinde 66 personelimiz görev 
yapmaktadır. 4 mobil kule, 32 Hava Trafik Kontrolörü ve 8 Havacılık 
Bilgi Yönetimi uzmanı bölgeye hızlıca sevk edilmiştir. Bir yandan 
operasyonların aksamadan devamı için gerekli çalışmalar titizlikle 
yürütülürken diğer yandan da meydana gelen hasarların tespit ve 

onarımı için 156 mühendis ve teknik personel bölgeye gönderilmiş-
tir” denildi.

Açıklamada, Adana, Şanlıurfa GAP, Diyarbakır, Kahraman-
maraş ile Gaziantep Havalimanları insani yardım amaçlı uçuşlar 
öncelikli olmak üzere tüm uçuşlara açık bir şekilde hizmet verdiği 
ifade edilerek, Hatay, Malatya ve Adıyaman Havalimanlarının sa-
dece insani yardım, ambulans ve askeri uçuşlara hizmet verdiğine 
işaret edildi. Deprem Bölgesi havalimanlarında toplam 4 bin 932 
uçuş trafiğinin gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, tahliye amaçlı 
uçuşlar ile toplam 205 bin 526 depremzedenin diğer illere transferi 
sağlanırken, 2 bin 644 ton insani yardım malzemesinin de deprem 
bölgesindeki havalimanlarına ulaştırıldığı duyuruldu.
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D
eprem, ne kadar inanıl-
maz bir afet olduğunu 
Türkiye’nin yanında tüm 
dünyaya bir kez daha gös-

terdi. Dünya şaşkınlıkla ve büyük bir 
üzüntüyle izliyor. Sadece 9 saat içinde 
iki tane 7,5 üzeri büyük deprem oldu, 
500 km uzunluğunda, 100 km derinli-
ğinde bir alanda, 10 farklı şehirde, 10 
binin üzerinde bina yıkıldı. 50 binin 
üzerinde insan enkaz altında kaldı, 
200 bine yakın hane evinden oldu, 2,5 
milyonun üzerinde hane halkı evini 
terk etmek zorunda kaldı. En güçlü 
nükleer başlığın yaratacağı etkiden 30 
kat daha fazla bir güç ile bölge sarsıldı, 
bilim insanlarına göre Türkiye’nin 
güney doğrusu 3 metre civarında yer 
değiştirdi. 

Depremde ilk 48 saatin son derece 
hayati olduğunu, ilk 72 saatin ise 
hayata dokunabilmenin son sınırı 
olduğunu ifade eden Tırport Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, 
şunları söyledi: 

“Özellikle kış şartlarında 72 saat 
içinde enkazdan kurtulamayanların 

STRATEJİK 
YOL 

HARİTASI! 

Deprem lojistiğinin

Deprem sırasında, A’dan Z’ye deprem lojistiğinin planlanmasının hayati önemde olduğunu 
vurgulayan Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, “Deprem lojistiği çok önemli bir 
alandır. Tüm kamu ve özel kurumların eş zamanlı mühendislik yaklaşımı ile çok iyi koordine 
edilmesi ve yönetilmesi gereken etkili ve kusursuz bir kriz yönetimi gerektirir” dedi. 

ENKAZDAN CANLI KURTARMA 
SÜRECİ NASIL OLMALIDIR? 

Depremde enkazdan canlı kurtarma 
sürecine de değinen Dr. Akın Arslan, 
“Deprem lojistiği açısından en kritik 
konulardan birisi depremde kurtarma, 
tahliye, sağlık hizmetleri, yangın vb. 
süreçlerde görev yapması beklenen 
personelin ve yakınlarının da o 
bölgede yaşıyor olduğu gerçeğidir. Eşi, 
çocuğu, yakını enkazda olan birisinden 
bunları bırakıp görevini icra etmesinin 
beklenmesi mümkün değildir. Acil 
müdahale ekiplerinin mutlaka yakın 
çevreden hızla takviye edilmesinin 
önceden planlanması gereklidir. 
Depremde enkazdan canlı kurtarma 
süreci; özel teçhizat, iş makinaları ve 
özel eğitimli organize personel gerektirir. 
Kuru kalabalık ve insan gücü ile tahliye 
ve kurtarma operasyonu çok kısıtlı 
olabilecek bir çözümdür. Türkiye gibi bir 
deprem ülkesinde TSK ve AFAD bünyesi 
dışında normal dönemde gönüllülerce 
organize edilmiş, 81 ile yayılmış, belki 
binlerce kurtarma ekibine ihtiyacı 
vardır. Bunların tamamının envanterinin 

canlı kurtulabilme şansları yüzde 5’in 
altındadır. Deprem vukuunda, hangi 
bölgedeki depreme hangi kamu kurumu 
ve şirket imkanlarıyla nasıl müdahale 
edileceğinin planlamalarının hazır 
olması, afet görev emirlerinin e-devlet 
ile online olarak cepten ulaştırılması, bu 
belgeler ile herkesin deprem toplanma 
bölgelerine ve görev alanlarına acilen 
aktarılması gerekmektedir.  Deprem 
sonrasında, hangi TSK biriminin/
belediyenin ya da kamu biriminin, 
hangi hedef deprem bölgesine, hangi 
öncelikle, nasıl bir alarm durumunda, 
nasıl bir görev emriyle ya da senaryo 
bazlı otomatik olarak hareket 
edeceğinin önceden tanımlanmış olması 
gerekir. Depremde ulaşım ve iletişim 
altyapılarının komple/kısmen zarar 
görebileceği, enerjinin kesilebileceği 
öngörülerek tüm alternatif ulaşım, 
barınma, beslenme, arınma ve korunma 
altyapılarının önceden planlaması 
gerekir. Deprem bölgesinde kötü amaçlı 
yağma, hırsızlık ve vb ihtimallere karşı 
kolluk güçlerince acil tedbirlerin hızla 
alınması gereklidir” dedi. 

Dr. Akın Arslan
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AFAD koordinesinde hazır tutulması, 
afet görev emirlerinin AFAD tarafından 
yönetilmesi, deprem vukuunda 
nerede hazır olacakları, bölgeye hangi 
vasıtalar ile nasıl ulaştırılacaklarının net 
olması, güncellenen bilgilerin ekiplerle 
paylaşılıyor olması gerekir. Depremde 
gelen yardım malzemelerin, akaryakıt 
gibi ürünlerin nerede nasıl depolanacağı, 
tasnif edileceği, nasıl dağıtılacağı belli 
olmalıdır” diye konuştu. 

CANLARI ETKİLİ LOJİSTİK 
PLANLAMA KURTARACAKTIR

Depremin ülkemizin tartışmasız bir 
gerçeği olduğunu ve her 30 yıl içinde en 
az birkaç büyük deprem yaşandığının 
altını çizen Dr. Akın Arslan, şunları 
kaydetti: 

“Deprem barışta önden çok iyi 
hazırlanılması gereken, her türlü 
müdahale senaryosu hazır ve çalışılmış 
olması gereken bir süreçtir. Depremde 
canları etkili bir lojistik planlama 
kurtaracaktır. Deprem lojistiği çok 
önemli bir alandır. Tüm kamu ve özel 
kurumların eş zamanlı mühendislik 
yaklaşımı ile çok iyi koordine edilmesi 
ve yönetilmesi gereken etkili ve 
kusursuz bir kriz yönetimi gerektirir. 
Örneğin, mesele İstanbul’dan 

gıdayı Kahramanmaraş’a kamyonla 
göndermekten ibaret değildir. Gıda 
malzemelerini hedef bölgeye gönderirken, 
orada kimlerin karşılayıp nasıl geçici 
depolayacağının, nasıl kullanılacağının, 
mağdur vatandaşlara sıcak yemek olarak 
nasıl ulaştırılacağının, yemeğin kimler 
tarafından ve nerede, servisin kimler 
tarafından ve nerede yapılacağının, 
çöpleri kimlerin toplayıp, bölgeyi 
yeniden kullanım için kimlerin hazır hale 
getireceğinin A’dan Z’ye planlanmasıdır 
ve planlama, organizasyon, matematik ve 
iletişimdir.” 

DEPREMLE MÜCADELENİN 
HİYERARŞİSİ NASIL 
ÖNCELİKLENDİRİLMELİ? 

Öncelikle depreme dayanıklı, 
yıkılmayan binalar yapmak, 
binaların içindeki eşyalardan 

deprem anında insanların zarar 
görmemesi için kritik eşya sabitlemelerini 
önceden yapmış olmak.

Deprem olmasıyla birlikte, deprem 
bölgesinde komuta-kontrol ve 

yönetimi hiyerarşisini devreye almak; 
kimin kimim emrine gireceğinin, kimlerin 
hangi seviyede yetkilerinin olduğunun 
tereddütsüz bilinmesini sağlamak.

Depremden etkilenecek bölgeleri 
tecrit edecek, tahliyeye ve yardım 

konvoylarının emniyetli ve hızlı bir 
şekilde geçişini sağlayacak, kolluk 
kuvvetler tarafından yönetilecek trafik 
hizmetlerini başlatmak; kara, hava, 
demiryolu ve denizyolu lojistik hatlarını 
devreye almak. Ana ulaşım akslarında 
trafik akışını engelleyecek yapısal 
bozulmaların teknolojinin de desteğiyle 
hızla tespit edilmesi (yolun göçmesi, 
köprü yıkılması vb.) TSK istihkam 
birliklerinin, karayolları ve demiryolları 
ilgili birimlerinin acil müdahalesiyle 12-24 
saat içinde yeniden işler hale getirilmesi.

Karayoluna alternatif havayolu 
ve denizyolu çözümlerinin lojistik 

planlamalarda göz ardı edilmemesi 
gerekir.

Deprem öncesinde, bölgede 
olabilecek bir depreme müdahale 

için gıda, barınma, sağlık gerçeklerini stok 
seviyede bakımlı olarak bulundurmak, 
bunların acil kullanım planlamaları ve 
senaryolarının hazır olmasını sağlamak.

Potansiyel deprem bölgelerinde 
vatandaş tahliye planlarının 

önceden hazır edilmesi, bölgeye giriş 
ve çıkışlar için ayrı ayrı güzergahların 
belirlenmesi.

Deprem olduğu anda herkesin en 
kısa zamanda afet görev yerlerinde 

olmasını sağlayacak planlamaları ve 
bilgilendirmelerini yapmak. Zaman 
içinde her 5 yılda bir intibak tatbikatlarını 
yapıyor olmak.

Kamuda, belediyelerde ve ticari 
faaliyet gösteren şirketlerin 

envanterlerindeki iş makinası, operatörler, 
onları hedef bölgelere taşıyacak çekici 
ve operatörlerinin, kamyon, otobüs ve 
minibüslerin, karavanların envanterlerinin, 
bulundukları konumlarının 
AFAD bünyesinde güncel olarak 
bulundurulması, deprem durumunda afet 
görev emriyle hiç zaman kaybetmeden 
operatör ve şoförlerinin, yedek operatör 
ve şoförleriyle deprem görev yerlerine 
hareket için hazır bulundurulması 
sağlanması gerekmektedir.

Deprem anında afet görev emri 
alacak herkes otomatik olarak 

nerede, neyle hazır bulunacağını, hangi 
araç ile hedef bölgeye nakliye edileceğini 
önceden bilmelidir.

Deprem olduğu bölgeye ilk nelerin 
gönderileceği çok önemlidir. 

Lojistik hatların açık tutulması hayatidir.

DEPREM BÖLGELERİNE ÖNCELİKLE SEVK EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR? 

» Bölgede görev yapacak görevlilerin ve gönüllülerin plan dahilinde 
transfer,
» Eğer ulaşımda sorun varsa TSK istihkam birlikleri ve Orman Ba-
kanlığı/ Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri acil devreye girmeli, 
köprü ve yol onarımları ilk 12 saat içinde bitirilmelidir.
» İş makinesi nakliyelerinin yönetilmesi,
» Jeneratör/Batarya ve led tabanlı, lityum-iyon bataryalı portatif 
aydınlatma sistemler,
» Kurtarma ekipmanları ve ekipleri,
» Portatif/araca monte tuvaletler (Bölgedeki her yüz kişiye en az iki 
tane olacak şekilde),

» Kamyona monte mutfak ve fırınlar, su tankerleri,
» Sağlık personeli, tıbbi ürünler ve ekipmanları,
» Çadır, battaniye ve barınma ekipmanları,
» Gıda, ilaç, barınma malzemeleri/ giyim malzemeleri ikmal kanal-
larının milk-run sistemi ile devreye alınması,
» Yaralı tahliyesi için havayolu ve karayolu nakliye köprülerinin 
kurulması ve işletilmesi, 
» Bölgedeki afet mağdurlarının tahliyesi için hava, kara, demir ve 
denizyolu alternatifleri ile lojistik transfer hatları kurulması ve çalış-
tırılması gereklidir. 
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A
fet ve acil durumlarında, insani 
yardım malzemelerinin ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılmasına İnsa-
ni Yardım Lojistiği (Humanita-

rian Logistics) adı verilmektedir. Lojistik, 
talep ve stok yönetimi, depolama ve katma 
değerli hizmetler, taşımacılık, risk ve si-
gorta, gümrük ve terminal hizmetlerinden 
oluşan bütünleşik bir sistemdir. Bu faaliyet-
lerin birbirleriyle entegre ve senkronize bir 
şekilde yapılmasıyla başarıya ulaşılabilir. 
Afetler aşağıdaki şekilde iki gruba ayrıl-
maktadır:

1. DOĞAL AFETLER
» Yavaş Gelişen Doğal Afetler (şiddetli 

soğuklar, kuraklık, kıtlık vb.)
» Ani Gelişen Doğal Afetler 

(depremler, seller, toprak kaymaları, 
kaya düşmeleri, çığ, fırtınalar, hortumlar, 
volkanlar, orman yangınları, tsunami, vd )

2. DOĞAL OLMAYAN AFETLER 
Nükleer, biyolojik, teknolojik, 

kimyasal, savaş, kaza, yangın, vd
Afetler; Klimatik, Jeolojik, Biyolojik, 

Sosyal ve Teknolojik Afetler olarak 
da sınıflandırılmaktadır. Farklı afet 
türleri farklı afet lojistiği çalışmaları 
gerektirecektir. Örneğin Kimyasal Biyolojik 

“Türkiye Afet Müdahale 
Planı (TAMP) dikkate 

alınarak Türkiye 
Afet Lojistik 

Sistemi’nin hazırlanması 
gerekmektedir.”

Yaşanan deprem ani gelişen jeolojik doğal afet 
türündendir. 

İnsani yardımı lojistiğinde önemli olan; 
doğru malzemeyi, doğru kişiye, doğru 
miktarda, doğru nitelikte, doğru zamanda ve 
doğru yerde ulaştırabilmektedir. Lojistiğin 
yedi doğrusunda olan doğru maliyet terimi 
özellikle afet anında uygulanan insani 
yardım lojistiğinde söz konusu değildir. 
İnsani Yardım Lojistiğinin; afet yönetiminin 
hazırlık (afet öncesi), müdahale (afet sırası), 
iyileştirme ve yeniden kurma (afet sonrası) 
aşamaları ile paralellik göstererek uygulanması 
gerekmektedir. Aşağıda insani yardım lojistiği 
kapsamında planlanması gereken faaliyetler 
belirtilmektedir:

TALEP VE STOK YÖNETİMİ
» Afet ve acil durumlar çeşitlidir. Bu 

çerçevede ülke, bölge, kent ve ilçe bazında 
tehlike olasılığına göre kaybedilecek 
değerleri oluşturan risklerin ve şiddetinin 
dinamik senaryolar bazında hesaplanması, 
belirsizliklerin mümkün olduğunca belirli hale 
getirilmesi gerekmektedir.

» Risk ve şiddete göre etkilenecek canlı 
(insan ve hayvan) sayısı ve özellikleri ile 
gereksinim duyulacak can ve mal kurtarma, 
sağlık, iaşe, ibate, güvenlik, mal ve çevre 
koruma, sosyal ve psikolojik destek yardım 
malzemesi miktarlarının mevsimsel özelliklere 
ve zamana (1.saat, 3.saat, 24.saat, 72.saat, 1.hafta, 
1.ay, vd) göre belirlenmesi gerekir. Bu çerçevede 
öncelikle anlık ve doğru bilginin temini 
gerekmektedir. Bilgi toplama; uydu görüntüleri, 
telsizler, insansız hava araçları ve görüntü 
işleme yazılımları ile yapılabilir. Yapılamıyorsa 
mahalle ve köy bazında akredite olmuş kişiler 

Radyasyon ve Nükleer (KBRN) kaynaklı 
afetlere yönelik lojistik çalışmalar, son 
derece uzmanlık gerektiren çalışmalardır. 
Bu kapsamda öncelikle personelin eğitimi, 
uygun teçhizat ve malzemelerin temini 
gerekmektedir. Kaynakların verimli 
kullanımı açısından farklı afet türlerini 
dikkate alan ortak bir afet lojistik planı 
oluşturulmalıdır. Afet lojistik planının 
ülke, bölge, il, ilçe, mahalle ve bina/tesis 
şeklinde hiyerarşik yapıda olması, birbiriyle 
entegrasyonunun sağlanması, simülasyon 
çalışmaları ile sınanması, eğitim ve 
tatbikatlar ile içselleştirilmesi gerekmektedir. 
Sınanan planlar çerçevesinde eğitimlerin ve 
tatbikatların da gerçekleştirilmesi önemlidir. 

“Türkiye Afet Müdahale 
Planı (TAMP) dikkate AFET LOJİSTİĞİ

P . D . Me e  TANYAŞ

Lojistik Derneği Başkan Yardımcısı
Maltepe Üniversitesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı
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kendi alanlarından bu bilgileri toplayıp 
aktarılabilirler. Böylece hangi lokasyonda 
hangi malzemelere gereksinim olduğu 
tespit edilebilir. Haberleşme kanallarının 
devreye alınmasında gecikme ve aksaklıklar 
olmaması öncelikle sağlanmalıdır. Etkin 
bir lojistik için anlık ve doğru bilgi en temel 
koşuldur.

» Afet anında etkin lojistik; talep, stok 
ve tedarikin hızlı ve doğru bir şekilde 
dengelenmesine bağlıdır. Dolayısıyla 
tüm yardım malzemelerini lokasyon ve 
miktar bazında izleyen ve gelişmelere 
göre yönlendirmelerin yapılabileceği bir 
yazılım eksikliği yaşanan depremde önemli 
ölçüde hissedilmiştir. Bu sistem için deprem 
bölgesinden veri toplama oldukça zor olsa da 
mutlaka aşılması gereken bir zorluktur. En 
azından hangi malzemenin ne miktarda ne 
kadar teslim edildiği bir şekilde kayıt altına 
alınmalıdır. Afetin başlangıç aşamasında 
malzemelerin yeterli bilgi eksikliğinden 
dolayı itme esaslı (tahmin bazlı) olması 
doğaldır. Ancak sonrasın kaynak israfını 
önlemek için çekme esaslı (talep bazlı) 
sisteme geçilmesi gerekmektedir.

» Afet lojistiğinin tedarik zinciri bakış 
açısıyla gerçekleştirilmesi, gereken noktada, 
gereken zaman ve miktarda yardım 
malzemesi dağıtımının ihtiyaç noktalarına 
yakın geçici dağıtım merkezleri yoluyla 
sağlayacak şekilde mümkün olduğunca 
çekme esaslı tedarik zincirinin (tedarik 
ağının) oluşturulması, gerçek gereksiniminin 
hızla belirlenerek uygun tedarik 
kaynaklarından tedariki, afet bölgelerine 
hangi malzemenin hangi depodan hangi 
sırayla besleneceğinin belirlenmesi gerekir. 
Bu depo yerlerinin önceden ülkedeki olası 
tüm afet türleri açısından en uygun şekilde 
tespiti gerekmektedir. 

» Yardım ulaştırılacak lokasyonlarda 
akredite bölge temsilcilerinin dar bölge 
(zone) ve adres bazında periyodik bilgi 
toplayarak afet lojistik merkezine talep 
geçebileceği bir sistem oluşturulmalıdır. 
Bu şekilde bölge temsilcileri yoluyla 
sahadan toplanacak teyitli ihtiyaç ürün 
tespiti yapılacak ve tam zamanlı talep planı 
oluşturulması sağlanacaktır.

» Yardım malzemelerinin tedariki, 
depolardan ve tedarikçilerden sağlanır. Depo 
stokları yetmediği zaman hızla yurt içi ve 

“İnsani yardımı lojistiğinde önemli olan; doğru 
malzemeyi, doğru kişiye, doğru miktarda, 

doğru nitelikte, doğru zamanda ve doğru yerde 
ulaştırabilmektedir. Lojistiğin yedi doğrusunda olan 
doğru maliyet terimi özellikle afet anında uygulanan 

insani yardım lojistiğinde söz konusu değildir.”

dışı üreticilerin (çadır, uyku tulumu vd.) 
devreye girmesi gerekmektedir. Dolayısıyla 
tedarikçilerle önceden anlaşmalar yapılmış 
olmalıdır. İnsani yardım malzemelerinin 
tedarik kaynaklarından (depo, tedarikçi, 
vd.) temin şekli ve sürelerinin belirlenerek 
sürekli akışının sağlanmasına yönelik sistem 
oluşturulmalıdır.

» Afet bölgesine; herkesin, her 
türlü yardımı göndermesi kaynaklı 
karmaşıklıkların olmaması gerekir.  
Yardımların; öncelikle gereksinmelere 
göre belirli sırayla belirli depolarda 
toplanması, tasnif edilmesi ve zamanı 
geldiğinde gönderilmesine yönelik bağış ve 
kaynak yönetim sisteminin oluşturulması 
gerekmektedir. Afet sonrası yurtdışı ve 
yurtiçi ayni yardımların toplanması, 
ayrıştırılması, muayenesi, depolanması, 
taşınması ve dağıtımı iyi planlanması 
gereken bir süreçtir. Bu sürecin bir 
merkezden yönetimi gerekir. Bu işin 
Sivil Toplum Örgütleri (STK) ve kişiler 
bazında birbirlerinden habersiz şekilde 
yapılması yardım malzemelerinin bazı 
dağıtım yerlerinde fazladan bulunmasına, 
bazı yerlerde ise hiç olmamasına neden 
olacak, depolama, dağıtım, yükleme-
boşaltma işlerini aksatacak, belki 
depolanacak yer bulunamayacaktır. 
Dolayısıyla yardım malzemelerinin il ve 
ilçe bazında toplanması, toplandığı noktada 
muayenesinin yapılması, ayrıştırılması, 
etiketlenmesi ve merkezden görülebilir 
bir stok kontrol sistemine girilmesi, afet 
bölgelerinin taleplerinin bu sisteme 
işlenmesi ve hızlı bir planlama ile taşıma ve 
dağıtımın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Dolayısıyla son derece dinamik, riske 
dayalı talep planlama özellikleri olan çoklu 
lokasyonlu bir stok yönetim yazılımına 
gereksinim vardır. Bu yazılımın otomatik 
veri toplama sistemleriyle desteklenmesi, 

tedarik, transit ve afet bölgesi yardım 
malzemesi stoklarının takibine ve 
yönlendirilmesine yönelik olması 
gerekmektedir.

» Erken uyarı sisteminin lojistik 
sistem ile entegrasyonunun sağlanması 
gerekmektedir.

» Afet lojistiğine ilişkin tüm istatistiki 
verilerin toplanması ve değerlendirilmek 
üzere muhafazası gerekmektedir.

PAKETLEME VE KATMA DEĞERLİ 
HİZMETLER

» İş makinasız arama-kurtarma, 
ısıtıcısı olmayan çadır, battaniyesiz yatak 
vd. gibi olumsuz durumların oluşmaması 
için malzeme ve ekipmanların (arama-
kurtarma, barınma, beslenme, sağlık, vd.) 
mümkün olduğunca standardize edilmesi, 
tedarik kaynaklarının, temin şekli ve 
sürelerinin belirlenmesi gerekir.  İnsani 
yardım malzemeleri (beslenme, hijyen, 
sağlık, vd.) mümkün olduğunca lojistik 
ilkeler (birim yük oluşturma, koli, palet 
vd.) doğrultusunda standardize edilmeli (5 
kişilik ve bir haftalık aile gıda kiti, erkek ve 
kadın hijyen kiti/paketi vd.) ve bu kolilerin 
hızla elleçlenmesi ve/veya tedarik sistemi 
oluşturulmalıdır. 

» Koli ve palet istifleme talimatları 
oluşturulmalıdır. 

DEPOLAMA VE DAĞITIM 
MERKEZLERİ

» Gereksinim duyulacak yardım 
malzemelerinin özellik ve miktarlarına 
göre depo yer, özellik (fiziki koşullar) ve 
büyüklüklerinin matematiksel model 
ile belirlenmesi, depoların afetten 
etkilenmeyecek ve afete yanıt hızının en 
yüksek düzeyde olmasını sağlayacak 
yerlerde olmasına dikkat edilmesi 
gerekmektedir.

» Afet bölgesinde yardım 
malzemelerinin muhafazası ve dağıtımı 
önem arz eden başka bir noktadır. Afet 
öncesi gelen malzemelerin boşaltma ve 
depolama yerlerinin belirlenmesi, ileri 
dağıtım noktalarının ve sisteminin (merkezi 
ve ademi merkezi) tespiti, gerçek ihtiyaç 
sahiplerine malzeme verilmesi ve mükerrer 
dağıtım yapılmaması gerekmektedir. Bazı 
malzemelerin tehlikeli (yanıcı, parlayıcı ve 
patlatıcı) madde, bazı malzemelerin soğuk 



44  www.lojistikhatti.com

n n n n
n n
n n
n nMAKALE

zincir (donuk, soğuk ve serin) kapsamında 
olduğu söz konusu sistemler kurulurken 
dikkat edilmesi gereken özelliklerdir. 
Dolayısıyla depo çeşitlendirme veya aynı 
depoda farklı malzemelerin muhafazası 
karar verilmesi gereken konulardır.  

» Bireysel insani yardım malzemelerinin 
ilçe ve/veya mahalle bazında toplanması 
için “toplama merkezleri” yerleri, 
konumları, işleyişi, verimliliği, iş sağlığı ve 
güvenliği kuralları belirlenmelidir.

» Toplama merkezlerinden ve/
veya doğrudan gelen insani yardım 
malzemelerinin konsolide edildiği İl Afet 
Lojistik Merkezleri yerleri konumları, 
işleyişi, verimliliği, iş sağlığı ve güvenliği 
kuralları belirlenmelidir.

» Altyapısının eksik olduğu depolarda 
jeneratör destekli aydınlatma ve ısıtma 
sistemleri kurulması sağlanmalıdır.

» Depo ve dağıtım merkezlerinde 
sabit ve yeter sayıda görevli personel ile 
gönüllülerden oluşan vardiya sistemleri 
oluşturulmalıdır.

» Bu depolardaki özellikle sağlık ve gıda 
ürünleri başta olmak üzere malzemelerin 
sağlamlığı ve kullanılabilirliğinin sürekli 
kontrol edilmesi gerekmektedir.

» İhtiyaç duyulan yerlerde hızlı 
araç yüklemeleri için seyyar yükleme 
rampalarının kullanılması sağlanmalıdır.

» Deprem bölgesinde, yardım 
malzemesi ileri dağıtım merkezleri, 
iş süreçleri ve dağıtım öncelikleri 
belirlenmelidir.

» Bölgedeki depo ve dağıtım 
merkezlerinden ihtiyaç sahiplerine 
hızlı dağıtım (mikro dağıtım) sistemi 
oluşturulmalıdır.

» Teslimatların planlandığı gibi ilgili 
kişiye teslim edildiğine dair imzalı ve 
fotoğraflı teslim belgelerinin toplanması 
sağlanmalıdır.

» Hazır olan ürünlerin sevkiyatı 
için malzemenin araç beklemesi değil, 
aracın malzeme beklemesi sisteminin 
oluşturulması esas alınmalıdır.

» Ürün ve iş güvenliği açısından 
depolarda palet ve yük streçleme makinaları 
olmalıdır.

TAŞIMACILIK
» Farklı kurumsal ve bireysel ürün 

gönderileri taşımacılık taleplerini hızla 
karşılama sistemi oluşturulmalıdır. Düzenli 
araç tedarikinin sağlanabileceği bir sistem 
kurulmalıdır. Farklı taşımacılık modlarını 
dikkate alan bir taşımacılık sistemi 
oluşturulmalıdır. Bölgenin özelliklerine 
göre taşımacılık zincirinin, karayolu, 
demiryolu, havayolu ve denizyolu 
seçenekleri birbirlerini yedekleyecek 
şekilde oluşturulması, duruma göre özel 
amaçlı taşıma araçlarının (helikopter 
gibi) kullanılması, operasyon, araç, kap 

lojistik takımların oluşturulması, lojistik 
sektöründen uzmanlıklarına göre destek 
alma yönetim sisteminin geliştirilmesi 
(soğuk zincir, gıda, atık, moloz, mikro 
dağıtım, vd.), lojistik takımlar arası 
koordinasyonun sağlanması gerekir.

» Kurulmakta olan lojistik köy/
merkezlerin insani yardım lojistiği açısından 
tasarımlanması ve ruhsatlandırılması, bu 
merkezler içinde bir afet lojistik alt yapısının 
oluşturulması gerekir.

» Barınma, çöp toplama, dezenfeksiyon, 
vd. standartların bölge özelliklerine göre 
belirlenmesi ve lojistiğinin oluşturulması 
gerekmektedir.

Sürekli gelişim için performans yönetimi 
önemlidir. Bu nedenle afet öncesi, sırası ve 
sonrasına ilişkin afet lojistiği performans 
göstergeleri belirlenmeli, ölçülmeli, başka 
ülkeler ile kıyaslanmalı, gerekli analizler 
yapılmalı ve iyileştirici önlemler alınmalıdır. 
Afet öncesi performans yönetimi için il ve 
ilçe bazında afet lojistiğine hazırlık indeksi 
oluşturulmalıdır. 

Tüm afet lojistiği çalışmalarının temeli, 
risk yönetimine dayanmaktadır. Öncelikle 
insan hayatı olmak üzere tüm kayıp ve 
hasarları lojistik açısından azaltmanın 
yolu, risklerin doğru belirlenmesi ve 
buna uygun şekilde afet lojistik planının 
hazırlanmasından geçmektedir. Risk 
azaltma çalışmaları afet yönetiminin en 
önemli aşamasıdır. Afetler, insanların toplu 
olarak bulunduğu yer ve zamanlarda 
olabilir. Bölgede çok değerli tarihi eserler, 
tüneller, önemli enerji, sanayi ve ulaştırma 
tesisleri olabilir. Afet lojistik planı riske 
dayalı planlamanın bir sonucu olmalıdır. 
Özellikle kurulan, kurulmakta ve kurulacak 
olan lojistik köy/merkezlerin afet 
lojistiği açısından konumları ve rolleri iyi 
belirlenmelidir. 

Sonuç olarak Türkiye Afet Müdahale 
Planı (TAMP) dikkate alınarak Türkiye 
Afet Lojistik Sistemi’nin yukarıdaki 
konular dikkate alınarak hazırlanması 
gerekmektedir.

ve dayanıklı tüketim malzemelerinin 
izlenmesi, öngörülemeyen gelişmelere 
göre hızlı önlemler alınması için mümkün 
olduğunca ortak iletişim standartları, 
ortak yardım gereksinim portalı, coğrafi 
bilgi sistemleri ve kablosuz bilişim 
teknolojilerinin kullanılması, bu zincirde 
oluşan aksaklıkların öncelikle çözümlenmesi 
gerekir. 

» Afet lojistik merkezlerinden deprem 
bölgesine olan taşımacılık sisteminin 
izlenebilirliği oluşturulmalıdır. Taşımanın 
izlenebilirliği sayesinde hem stokun gerçek 
zamanlı kontrolü hem de malzeme ve araç 
güvenliği sağlanacaktır.

» Araç yükleme planlarında istiap 
haddelerinin aşılmasını önlemek ve olası 
kazaları minimize etmek adına kantar 
kullanımı mümkün olan lokasyonlarda 
kullanılmalıdır.

» Talep gelmediği sürece acil sevkiyatlar 
hariç sevkiyatlar iyi planlamalı, böylece 
etkin bir trafik akışı sağlanmalıdır.

» Stokta mevcut pişirilebilir gıdaların 
teyit edilmiş aş evlerine, öğrenci yurtlarına, 
geçici konaklama vb. noktalara gönderilmesi 
sağlanmalıdır.

» Afetzedelerin tahliyesi başlı başına 
bir lojistik süreçtir. Bu noktada afetzedelerin 
nerelerde toplanacağı, afetzedelerden tahliye 
edileceği nokta konusunda tercihlerinin 
alınması, tahliyede görev alacak personelin 
belirlenmesi, bu personelin tercihan 
başka illerden gelecek kişilerden olması, 
afetzedelerin nerelerde tahliye personeli ile 
buluşturulacağı, hangi illere hangi araçlarla 
afetzedelerin taşınacağı ve bu illerdeki geçici 
iskanların planlanması gerekmektedir.

» Bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel 
özellikleri dikkate alınarak depo ve 
taşımalar ile hasar gören alanlarda ürün ve 
araç güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.

» Bölge ve bölge dışındaki insan gücü 
ve altyapı kaynaklarının etkin kullanılması, 
iletişim ve koordinasyonunun sağlanması, 
gerçekleştirilecek faaliyetlere göre 
akredite edilmiş kuruluşların ve uzman 
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Şubat sabahı yaşadığımız trajediyi her alanda olduğu 
gibi lojistik alanında da değerlendirmek gerekliliği 
vardır. Lojistiğin, sadece ticari alanda değil aynı 
zamanda da sosyal alanda gerekliliği olan bir olgu 

olduğunu pandemi ve yaşadığımız deprem trajedisi ile daha 
yüksek hissetmekteyiz.

Öncelikle uzmanlık alanlarına olan saygımdan dolayı arama, 
kurtarma, inşaat ve denetim gibi konularda değerlendirmeleri 
işin uzmanlarına bırakmayı uygun görüyorum. Bu alanları eğitim 
almış ve uzun yıllar görev aldığından dolayı uzmanlık seviyesine 
ulaşmış olanların değerlendirmeleri önemlidir.

Ülkemizde gerçekleşen ve gerçekleşmesi muhtemel olan 
depremlerde lojistik anlamında alınacak aksiyonların bugüne 
kadar görmedim. Eğer var ise de buna rastlamadım. Konu 
geniş kapsamda değerlendirdiğimizde kamunun büyük ölçekli 
depremlerde lojistik organizasyonu için mevcut kurumları 
ile bunu koordine etmesi mümkün görünmemektedir. İlgili 
kurumların mevcut kaynakları ile yönetilebilecek deprem 
şiddetini aşması durumunda kamu-özel sektör işbirliğinin 
planlanması çok önemlidir. Şuan konunun sıcaklığı üzerine 
bireysel veya gruplar oluşturarak depremde nasıl bir lojistik 
aksiyon alınacağıyla ilgili düşünceler oluşmaktadır.  Ki bu çok 
normaldir. Öncelikle deprem bölgesinde lojistiğin neden çok 
önemli olduğu gerçeğinin iyi anlaşılması kritik bir süreçtir: 

» Depremde kurtulan ve kurtarılacak olan insanların 
transferinin sağlanması,

» Depreme yakın bölgelerdeki depoların gelen yardımların 
kabulü, tasniflenmesi ve sevk edilmesi, 

» Mikro dağıtım ile malzeme sevkinin gerçekleştirilmesi 
(yiyecek, içecek, çadır, sağlık malzemeleri gibi ihtiyaçların 
ulaştırılması), 

» Stok yönetimi ile ihtiyaç listesinin güncellenmesi, 

Bu 4 ana başlıkta süreçlerin iyi yönetilmesi kuşkusuz hayat 
kurtarıcı olacaktır.

Ülkemizin üzerinde bulunduğu coğrafyanın deprem bölgesi 
olduğu gerçeğinin kabullenerek kurumsal yaklaşım göstermemiz 
gerekliliği ortadır. Süreçlerin verimli olmasının yolu kamu ve 
özel sektör işbirliğinden geçmektedir. Kamunun sahip olduğu 
gücün özel sektörün hız ve pratikliğiyle birleştirildiği bir zemin 
oluşturulmasının zaruri olduğunu gördüğümüz bir dönemden 
geçiyoruz. 

Kamu yardım toplanma ve yardımların ne şekilde yapılacağı 
konusunda yönlendirme gücüne, aynı zamanda sahip olduğu 

bilgiler dolayısıyla deprem bölgesine müdahale konusunda 
bir altyapıya sahiptir. Özel sektörün lojistik anlamında elinde 
bulundurduğu araçlar (mikro dağıtım araçlar dahil) , depolar 
ve en önemlisi tecrübeli profesyoneliyle operasyonel kabiliyeti 
mevcuttur. Depremde en önemli konu olan hızı sağlayacak 
olan lojistik profesyonelleridir. Kurtarma faaliyetinde 
bulunacak insanların, kurtarma malzemelerinin ve yaşamsal 
ihtiyaçların deprem bölgelerine transferleri lojistiğin hızına 
bağlıdır. Burada yaşanacak olan aksaklık çok değerli olan 
zamanın kaybedilmesidir. Kaybedilen zaman depremzede için 
telafisi olmayan durumlar ortaya çıkaracaktır. Ayrıca iyi bir 
organizasyon olmaması durumunda ihtiyaç sahipleri ile yapılan 
yardımların buluşturulmaması durumlar ortaya çıkacaktır. 

Bu nedenle kamunun depremde oluşacak lojistik ihtiyaçları 
ana hatları ile belirleyerek operasyon süreçleri özel sektör yani 
lojistik profesyonelleri ile yürütmesinde büyük fayda vardır. Nasıl 
ki enkazda kurtarılacak olan depremzedeyi deneyimlerinden 
dolayı inşaat çalışanı ve maden çalışanları tarafından başarılı 
şekilde çıkardıklarını görüyorsak, lojistik süreçlerinin çok 
hızlı yönetilmesini de özel sektördeki lojistik profesyonelleri 
gerçekleştirebilir. Lojistik profesyonelleri uzmanlık alanlarına 
göre (depolama, nakliye, stok yönetimi vb.) sınıflandırılarak 
depremlerde mutlaka görev verilmelidir. Kamu ve özel sektörün 
biraraya gelerek depremlerde hızlı müdahaleyi sağlayacak 
altyapı oluşturması gereklidir. Fay hattında olan ve yüksek 
deprem riski yaşayan ülkemiz için büyük felaketler karşısında 
mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılması kamu-özel sektör 
işbirliği ile oluşturulacak bir organizasyon yaşamsal önemdedir. 

Çok üzgünüz, hepimizin başı sağ olsun…
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larksons Research’ün 2023 
yılı Ocak ayı Seaborne Trade 
Monitor yayınına göre dün-
ya denizyolu yük taşımaları 

2022 yılında yüzde 0,3 azalarak 11 
milyar 983 milyon ton olarak gerçek-
leşti. Denizcilik Genel Müdürlüğü 
verilerine göre Türk limanlarında 
elleçlenen yük miktarı ise bir önceki 
yıla göre yüzde 3,1 artarak 542 milyon 
610 bin 283 tona çıktı. Elleçlenen yü-
kün, 394 milyon 90 bin 21 ton ile yüz-
de 72,63’ünü dış ticaret, 67 milyon 501 
bin 276 ton ile yüzde 12,44’ünü kabotaj 
ve 81 milyon 18 bin 986 ton ile yüzde 
14,93’ünü transit yükler oluşturdu. 

2022 yılında dış ticaret amaçlı 

2022 yılında Türk limanlarında elleçlenen toplam yük miktarı 542,6 milyon 
ton olarak gerçekleşti. Elleçlenen konteyner miktarı ise yüzde 1,8 azaldı. 

591 bin 470 TEU olarak gerçekleşti. 
Clarksons Research’ün 2023 yılı Ocak 
ayı yayınına göre dünya denizyolu 
konteyner taşımaları 2022 yılında 
yüzde 3,2 azalarak yaklaşık 201 
milyon TEU olarak gerçekleştiği 
tahmin ediliyor. 

Dış ticaret amaçlı denizyolu 
taşımacılığında elleçlenen toplam 
konteyner miktarı bir önceki yıla göre 
yüzde 0,9 artarak 9 milyon 509 bin 675 
TEU oldu. İhracat amaçlı konteyner 
yüklemeleri bir önceki yıla göre yüzde 
0,4 artarak 4 milyon 694 bin 918 TEU, 
ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları 
ise yüzde 1,5 artışla 4 milyon 814 bin 
757 TEU olarak gerçekleşti. 

Elleçlenen 12 milyon 366 bin 382 
TEU konteynerin yüzde 76,9’unu (9 
milyon 509 bin 675 TEU) dış ticarete 
konu konteynerler, yüzde 6,64’ünü 
(820 bin 949 TEU) kabotajda taşınan 
konteynerler ve %16,46’sını (2 milyon 
35 bin 758 TEU) transit konteynerler 
oluşturdu. 

İdarece yetkilendirilen tartı aleti 
operatörleri tarafından Doğrulanmış 
Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi 
düzenlenerek gemilere yüklenen dolu 
konteyner sayısı bir önceki yıla göre 
yüzde 3,8 azalarak 2 milyon 492 bin 
695 adet olarak gerçekleşti. 

denizyolu taşımacılığında elleçlenen 
toplam yük miktarı bir önceki yıla göre 
yüzde 2,0 artışla 394 milyon 90 bin 21 
ton oldu. İhracat yüklerinde yüzde 
2,3 düşüş yaşanırken ithalat yükleri 
yüzde 4,9 arttı. 150 milyon 172 bin 902 
ton ihracat, 243 milyon 917 bin 119 ton 
ithalat yükü taşındı. 

ELLEÇLENEN KONTEYNER 
MİKTARI YÜZDE 1,8 AZALDI 

Bu dönemde küresel ekonomideki 
daralmadan yük tiplerine göre en fazla 
etkilenen alanlardan biri konteyner 
oldu. 2022 yılında Türk limanlarından 
elleçlenen konteyner miktarı bir önceki 
yıla göre yüzde 1,8 azalarak 12 milyon 

TÜRK LİMANLARI
542,6 milyon ton yüke ev sahipliği yaptı

Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yıla göre %3,1 arttı
2022 yılında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yıla göre %3,1 artarak 542 milyon 610 bin 283 ton olarak 
gerçekleşti. Clarksons Research’ün 2023 yılı Ocak ayı Seaborne Trade Monitor yayınına göre dünya denizyolu yük 
taşımaları 2022 yılında %0,3 azalarak 11 milyar 983 milyon ton olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 

Grafik 1. Limanlarımızda Gerçekleştirilen Yük Elleçleme, 2022

Limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı geçen 
yıla göre %1,8 azaldı
2022 yılında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yıla göre 
%1,8 azalarak 12 milyon 591 bin 470 TEU olarak gerçekleşti. Clarksons 
Research’ün 2023 yılı Ocak ayı yayınına göre dünya denizyolu konteyner 
taşımaları 2022 yılında %3,2 azalarak yaklaşık 201 milyon TEU olarak 
gerçekleştiği tahmin edilmektedir.
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her türlü yükleme ve boşaltma 
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Konteyner Elleçleme:

Limanlarda deniz yoluyla yapılan 
her türlü konteyner yükleme ve 
boşaltma işlemlerini ifade eder.

TEU:

TEU terimi ingilizce “Twenty-foot 
Equivalent Unit” kelimelerinin 
kısaltması olup, konteynerlenmiş 
yükler için bir endüstri standardı 
olarak kullanılmaktadır. 1 TEU 20 
feet’lik konteyneri ifade 
etmektedir ve 34 metreküplük bir 
hacme sahiptir.
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SIVA YÜK TAŞIMALARINDAKİ 
İVME DİKKAT ÇEKTİ 

Limanlarda geçen yıl sıvı yükteki 
artış dikkat çekti. 2022’de sıvı 
yüklerindeki elleçleme miktarı yüzde 
13,6 arttı ve 171 milyon 201 bin 149 ton 
elleçleme yapıldı. Sıvı dökme yükleri, 
bir önceki yıla göre yüzde 3,1 azalışla 
165 milyon 295 bin 741 ton olarak 
gerçekleşen katı dökme yükler, yüzde 1,2 
azalışla 130 milyon 244 bin 809 ton olan 
konteynerde taşınan yükler ve yüzde 5,1 
artışla 64 milyon 567 bin 384 tona ulaşan 
genel kargo yükleri takip etti.

RO-RO HATLARI 719 BİN 588 
ARACA EV SAHİPLİĞİ YAPTI 

2022’de yurt dışı bağlantılı düzenli 
Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı 
geçen yıla göre yüzde 7,3 artışla 719 bin 
588 oldu. Bu hatlarda taşınan araçların 
yüzde 85,63’ünü (616 bin 165 adet) tır, 
yüzde 13,85’ini (99 bin 627 adet) treyler, 
yüzde 0,36’sını (2 bin 560 adet) tır tankeri, 
yüzde 0,17’sini (bin 234 adet) çekici ve 
yüzde 0,0003’ünü (2 adet) de yük vagonu 
araç cinsi oluşturdu.

2 MİLYON 330 BİN 406 ADET 
OTOMOBİL TAŞINDI

Denizyolu bağlantılı yurt dışı hatlarda 
toplam 1 milyon 330 bin 406 araç taşındı. 
Otomobil, 1 milyon 563 bin 764 adet 
ile en fazla elleçlenen araç cinsi oldu. 
Taşınan otomobillerin yüzde 92,8’ini (1 
milyon 451 bin 226 adet) satış amaçlı 
otomobiller, yüzde 7,2’sini ise taşıma 
amaçlı otomobiller oluşturdu. Tır da 616 
bin 165 adet ile otomobillerden sonra en 
fazla taşınan araç cinsi oldu. 

KOCAELİ LİDERLİĞİ 
BIRAKMADI 

Kocaeli Liman Başkanlığı, 
2022 yılında 82,8 milyon ton yük 
elleçleyerek geçen yıla oranla 
elleçleme miktarını yüzde 1,8 artırarak 
ilk sırada yer aldı. Elleçlenen yüklerin, 
69 milyon 801 bin 348 tonunu (yüzde 
84’ünü) dış ticaret yükleri, 11 milyon 
974 bin 901 tonunu (yüzde 14,5’ini) 
kabotaj yükleri ve 1 milyon 312 bin 
788 tonunu ise (yüzde 1,6’sını) transit 
yükler oluşturdu. Kocaeli’ni yıllık 
bazda yüzde 9,7 artış sağlayan Aliağa 
Liman Başkanlığı takip etti. 

Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı 
idari sınırlarında faaliyet gösteren 
liman tesislerinde toplam 2 milyon 
867 bin 215 TEU konteyner elleçlemesi 
gerçekleşti. Ambarlı Bölge Liman 
Başkanlığı idari sınırlarındaki liman 
tesislerinde elleçlenen konteynerlerin 
1 milyon 985 bin 957 TEU’sunu 
(yüzde 69,3’ünü) dış ticarette taşınan 
konteynerler, 725 bin 69 TEU’sunu 
(yüzde 25,3’ünü) transit yükler ve 156 
bin 189 TEU’sunu da (yüzde 5,4’ünü) 
kabotajda taşınan yükler oluşturdu. 

Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yıla göre %3,1 arttı
2022 yılında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yıla göre %3,1 artarak 542 milyon 610 bin 283 ton olarak 
gerçekleşti. Clarksons Research’ün 2023 yılı Ocak ayı Seaborne Trade Monitor yayınına göre dünya denizyolu yük 
taşımaları 2022 yılında %0,3 azalarak 11 milyar 983 milyon ton olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 

Grafik 1. Limanlarımızda Gerçekleştirilen Yük Elleçleme, 2022

Limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı geçen 
yıla göre %1,8 azaldı
2022 yılında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yıla göre 
%1,8 azalarak 12 milyon 591 bin 470 TEU olarak gerçekleşti. Clarksons 
Research’ün 2023 yılı Ocak ayı yayınına göre dünya denizyolu konteyner 
taşımaları 2022 yılında %3,2 azalarak yaklaşık 201 milyon TEU olarak 
gerçekleştiği tahmin edilmektedir.
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Konteyner Elleçleme:

Limanlarda deniz yoluyla yapılan 
her türlü konteyner yükleme ve 
boşaltma işlemlerini ifade eder.

TEU:

TEU terimi ingilizce “Twenty-foot 
Equivalent Unit” kelimelerinin 
kısaltması olup, konteynerlenmiş 
yükler için bir endüstri standardı 
olarak kullanılmaktadır. 1 TEU 20 
feet’lik konteyneri ifade 
etmektedir ve 34 metreküplük bir 
hacme sahiptir.
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En fazla yük elleçleme Kocaeli Bölge Liman Başkanlı ı idari sınırlarında gerçekleşti

2022 yılında Kocaeli Bölge iman Başkanlığı idari sınırlarında aaliyet gösteren liman tesislerinde to lam 82 milyon 799 
bin 204 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. ocaeli Bölge iman Başkanlığı idari sınırlarında elleçlenen yüklerin, 69 milyon 
801 bin 348 tonunu (%84’ünü  dış ticaret yükleri, 11 milyon 974 bin 901 tonunu (%14,5’ini  kabota  yükleri e 1 milyon 
312 bin 788 tonunu ise (%1,6’sını  transit yükler oluşturmaktadır. 

Grafik 3. En azla Yük Elleçlemesi Ya ılan İlk  Bölge Liman Başkanlı ı, 2022

En fazla konteyner elleçleme Am arlı Bölge Liman Başkanlı ı idari sınırlarında gerçekleşti

2022 yılında mbarlı Bölge iman Başkanlığı idari sınırlarında aaliyet gösteren liman tesislerinde to lam 2 milyon 867 
bin 215 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. mbarlı Bölge iman Başkanlığı idari sınırlarındaki liman tesislerinde 
elleçlenen konteynerlerin 1 milyon 985 bin 957 TEU’ sunu (%69,3’ünü  dış ticarette taşınan konteynerler, 725 bin 69
TEU’ sunu (%25,3’ünü  transit yükler e 156 bin 189 TEU’ sunu da (%5,4’ünü  kabota da taşınan yükler oluşturmaktadır. 

Grafik 4. En Fazla Konteyner Elleçlemesi Ya ılan İlk 5 Bölge Liman Başkanlı ı, 2022

1-Liman Başkanlıkları Bazında Yük Elleçleme

m  k l : 
 sayılı Limanlar anunu,  sayılı 

enizde an ve al oruma akkında 
anun ile yürürlükte bulunan di er ulusal 

mevzuat ve uluslararası s zleşme 
erekleri ile il ili hükümlerin idare adına 

taşradaki i ra or anıdır. ürkiye’de 
mev ut  Liman aşkanlı ı 
bulunmaktadır.

İstatistik Bülteni  2022                        Sayfa 2

2022 yılında 43 liman başkanlı ının idari 
sınırlarında faaliyet steren liman 
tesislerinde yük elleçleme işlemi 

erçekleşmiştir. n fazla yük elleçlemesi 
erçekleşen ilk  liman başkanlı ında 

toplam 456 milyon 189 bin 526 ton yük 
elleçlenmiş olup limanlarımızda 
elleçlenen toplam yükün , ’ini
oluşturmaktadır.

2022 yılında 20 liman başkanlı ının idari 
sınırlarında faaliyet steren liman 
tesislerinde konteyner elleçlemesi 

erçekleşmiştir. n fazla konteyner
elleçlemesi erçekleşen ilk  liman 
başkanlı ında toplam 10 milyon 183 bin 
178  konteyner elleçlenmiş olup 
limanlarımızda elleçlenen toplam 
konteynerlerin %82,3’ünü oluşturmaktadır.

LİMANLARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KONTEYNER ELLEÇLEME (2022)

EN FAZLA YÜK ELLEÇLEMESİ YAPILAN İLK 10 BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI
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Dış ticaret işlemleri 
sırasında birçok belge 
üretimi ve bu belgelerin 
taraflar arası paylaşımı 
gerçekleşiyor. Dış ticaret 
süreçlerinde 313 belge 
ve bu belgelerin kamu 
tarafında 24 muhatabı 
bulunuyor. Tüm bu 
belgeleri ve taraflar 
arasındaki süreçleri güvenli 
bir şekilde dijitalleştiren 
blok zinciri teknolojisi 
dış ticarette de hızla 
yaygınlaşıyor. 

G
ünümüzde son derece hızlı 
ilerleyen dijitalleşme sürecinde 
en çok ilgi çeken konularından 
biri de blok zinciri teknolojisi. 

Kayıtların değiştirilememesi, merkezi 
olmayan sistemleri, güvenli ve şeffaf 
olma özellikleri nedeniyle blok zinciri 
teknolojisinin birçok alanda kullanımına 
yönelik çalışmalar yapılıyor. Blok 
zincirin dış ticarette kullanımı ile ilgili 
de başta tedarik zinciri yönetimi, 
gümrük işlemleri ve dokümanların 
dijitalleştirilmesi gibi alanlar olmak 

üzere farklı uygulamalara yönelik 
araştırmalar ve projeler de devam 
ediyor.

Dış ticaret işlemleri sırasında 
birçok belge üretimi ve bu belgelerin 
taraflar arası paylaşımı gerçekleşiyor. 
Dış ticaret süreçlerinde 313 belge 
ve bu belgelerin kamu tarafında 24 
muhatabı bulunuyor. Tüm bu bel-
geleri ve taraflar arasındaki süreçleri 
güvenli bir şekilde dijitalleştiren blok 
zinciri teknolojisi dış ticarette de hızla 
yaygınlaşıyor.

 KPMG Türkiye ve Türkiye Bili-
şim Vakfı’nın (TBV) yaptıkları ortak 
çalışması sonucu Blockchain Türkiye 
Platformu (BCTR) Üretim, Lojistik 
ve Ulaşım Çalışma Grubu tarafından 
hazırlanan “Sürdürülebilir Tedarik 
Zinciri İçin Blokzincir Uygulamaları” 
raporunda dış ticarette blok zinciri 
teknolojisinin kullanımının gelecekte 
yaygınlaşacağı alanlara ve katacağı 
faydalara dair önemli bilgilerin yanı 
sıra dünya genelinde bu teknoloji ile 
hayata geçirilmiş proje örneklerine 
de yer veriliyor. 

 Konuyla ilgili açıklamada bu-
lunan KPMG Türkiye Ülke Başkanı 
Murat Alsan, “Dış ticaret süreçlerin-
de birçok tarafın bir araya geldiği 
bir ekosistem söz konusu. Dış ticaret 
süreçlerindeki aktörler; ithalatçı/üre-

tici firma, müşteri, banka, gümrük 
müşavirliği, ticaret bakanlığı, nak-
liyeci, iç nakliyeci, antrepolar, özel 
antrepolar, sınır gümrük idareleri 
ve tek pencere sistemine dâhil olan 
eşyanın ticareti ile ilgili izinlerin alın-
masına dâhil olabilecek tüm paydaş-
lardır. Dış ticaret işlemleri sırasında 
birçok belge üretimi ve bu belgelerin 
taraflar arası paylaşımı gerçekleşir. 
Dış ticaret süreçlerinde 313 belge 
ve bu belgelerin kamu tarafında 24 
muhatabı bulunuyor. Bu belgelerin 
blok zinciri teknolojisi ile entegre 
edilmesi ve devlet tarafındaki süreç-
lerin dijitalleşmesi ile birlikte zaman 
ve maliyet etkin bir ekosistemin 
kurulması ticareti kolaylaştıracak ve 
dış ticaretteki taraflar arası güven 
sağlanacaktır” dedi.

BLOK ZİNCİRİNİN DIŞ 
TİCARETTE FAYDALARI

Rapora göre blok zinciri kulla-
nımının, dış ticaret ekosisteminin şu 
alanlarında ilerleyen yıllarda arta-
cağı öngörüyor: Mevzuata uyumun 
artırılması, ticaretin kolaylaştırılması, 
hata ve ihlallerin tespiti, beyanname-
nin hazırlanması, kurumlar arasında 
veri değişimi, yasal zorunlulukların/
sertifikaların otomasyonu, kimlik 
tespiti, vergi tahsilatı, sonradan kont-

YAYGINLAȘIYOR
Blok zincirinin dış ticaretteki kullanımı
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rollerin etkinliğinin artırılması. Ra-
porda blok zinciri kullanımının fay-
daları ise aşağıdaki gibi sıralanıyor:

» Bilgi alışverişi yoluyla şeffaflığı 
arttırma,

» Kâğıt yoğunluklu görevleri 
ilgili blok zinciri uygulamalarıyla 
değiştirme,

» Gümrük operasyonlarının 
maliyetini ve süresini kolaylaştırma 
ve azaltma,

» İthalatçıların gümrük vergileri-
ni kolayca ödeme olanağı ve gümrük 
makamları için vergi ödemeleri üze-
rindeki kontrolü kolaylaştırma,

» İzinli bir blok zinciri aracılı-
ğıyla beyan amacıyla birincil kay-
naklardan bilgi çıkarma sürecini 
iyileştirme,

» Özellikle, gümrük idareleri 
idari iş yükünün azalması,

» Blok zincirinde depolanan 
dağıtık defter ve onaysız değişiklik 
yapılmasına dayanıklı verilerin, 
bilgilerin özgünlüğünü garanti 
edebilmesi ve ithalatçı ülkenin yet-
kililerine aktarımını güvenilir hale 
getirebilmesi,

» Blok zinciri tabanlı platformla-
rın, gümrük mallarının varış öncesi 
sürecini ve ilgili bilgilerin gerçek 
zamanlı olarak paylaşılmasıyla hızlı 
bir şekilde serbest bırakılmasını da 
optimize edilmesi.

DIŞ TİCARETTE BLOK 
ZİNCİRİ ÜZERİNDEN HAYATA 
GEÇİRİLEN PROJELER

“Sürdürülebilir Tedarik Zinciri 
İçin Blokzincir Uygulamaları” rapo-
runda dünyadaki blok zinciri giri-
şimleri ise şu şekilde sıralanıyor:

» Blocklab Projesi: Proje kapsa-
mına, Güney Kore’den yola çıkan bir 
konteyner, blok zinciri aracılığıyla 
takip edilerek Rotterdam Limanı’na 
sorunsuz şekilde ulaştırıldı. Bu sü-
reçte, blok zinciri ile ticaretin finans-
manı, konteynerin kesintisiz takibi 
ve işlemlerin kâğıtsız olarak yürütül-
mesi sağlandı. Bu proje ile blok zinci-
ri teknolojisi kullanılarak ilk sevkiyat 
da gerçekleştirilmiş oldu.

» Robob Projesi: Geleneksel 
uygulamada ithal edilen ürünün 
limandan alıcıya sevk edilmesi için 
ürünün mülkiyetine sahip olduğu-
nun ispat edilmesi gerekiyor. Dolayı-
sıyla bu durum birçok kanıt gerekti-
ren bilgi akışına yol açıyor ve birden 
fazla taraf sürece dâhil oluyor. Blok 
zinciri teknolojisi bu noktada dijital 
ve zaman damgalı imzalar sayesin-
de izlenebilir ve doğrulanabilir bir 
kanıt sağlıyor. Böylece yük kontey-

nerlerinin serbest bırakma işleminin 
daha kısa sürede gerçekleştirilmesi 
hedefleniyor. Proje kapsamında, 2018 
yılının ortalarında ithal edilen 17 ton 
badem Avustralya’dan Hamburg 
Limanı’na blok zinciri teknolojisi 
kullanılarak ulaştırıldı.

» Kore Gümrük İdaresi Projesi: 
Proje blok zinciri tabanlı bir gümrük 
platformu geliştirmek için yapıldı. 
Proje sonucunda, malların gümrük-
ten geçirilmesine ilişkin sürecin, veri 
paylaşımı ve gümrük beyanname-
lerinin otomatik olarak üretilmesi 
yoluyla basitleştirilmesi ve böylece 
genel olarak daha şeffaf ve verimli 
bir gümrük hizmetinin sağlanması 
öngörüldü.

» ABD Gümrük ve Sınır Ko-
ruma İdaresi (CBP) Projesi: İhraç 
edilen ürünlerin fikri mülkiyet hak-
larının korunması, lisansların doğ-
rulanması ve izlenebilmesi amacıyla 
dokümantasyon süreçlerinde resmi 
kayıtların kâğıtsız olarak üretilmesi 
çalışması yapılıyor.

» Singapur Uluslararası Ticaret 
Odası Projesi: Menşei sertifikalarının 
ve bu kapsamda faturaların, üretim 
beyannamelerinin ve fabrika lisansla-
rı gibi gerekli belgelerin dijital ortama 
taşınması ilk kez gerçekleştirilen bir 
uygulama olmasa da blok zinciri 
tabanlı bu yeni uygulamada menşei 
sertifikası dijital olarak kaydediliyor, 
blok zinciri üzerine gömülüyor ve 
basılı sertifikaya bağlı bir QR (Quick 
Response) kod üretiliyor.

» Tradelens Projesi (IBM & 
Maersk İş Birliği): Küresel deniz 
taşımacılığının maliyetini azaltmak, 
tedarik zincirleri arasındaki şeffaflığı 

artırmak ve doküman oluşturma süre-
cinde kâğıt kullanımı nedeniyle oluşan 
verimsizliği ortadan kaldırmak amacıyla 
yapılan bir projedir.

» Cadena Projesi: Karşılıklı tanı-
ma düzenlemelerinin/anlaşmalarının 
(MRA’lar) etkin bir şekilde uygulanması-
nı sağlamak için Kosta Rika, Meksika ve 
Peru’daki gümrük idareleri arasında yet-
kili ekonomi operatörleri (AEO’lar) hak-
kında bilgi paylaşımı sağlayan projedir.

» Küresel Ticaret Bağlantı Ağı 
(GTCN): Küresel bir bilgi otoyoludur. Şu 
an için Singapur Para Otoritesi ile Hong 
Kong’daki muadili arasındaki ticaret 
finansmanı hakkında bilgi alışverişiyle 
sınırlı.

» Mercury II Projesi: Mercury II 
Projesinin bir parçası olarak inşa edilen 
arayüz projesinde, ATA karnesinin kay-
dileştirilmesi bağlamında kullanılan ve 
karnenin kâğıt prosedürlerini yeniden 
üreten bir proje.

» Tradetrust Projesi: IBM ile Singa-
pur Hükümetinin iş birliği ile doğan bu 
girişimde, uluslararası ticaret işlemlerinde 
kullanılan dokümanların elektronik or-
tamda güvenli bir şekilde kaydedilmesi, 
eş zamanlı olarak paydaşlar tarafından 
görüntülenmesi hedefleniyor. Basılı do-
kümanların yazım ve taşıma maliyetlerini 
ortadan kaldırmayı amaçlayan bu plat-
form ile uluslararası ticaret işlemlerinin 
daha kısa sürede tamamlanacağı öngörü-
lüyor.

» Silsal Platformu: Birleşik Arap 
Emirlikleri sınırları içerisinde bulunan 
Abu Dabi Limanı ile Belçika Antwerp 
Limanı arasında gerçekleşen iş birliği, lo-
jistik operasyonlarının otomatize edilerek, 
kargo aktarım ve doğrulama süreçlerinin 
kolaylaştırılmasını amaçlıyor.
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Bu önemli üçlüyü bir arada sağlamanın 
pek çok parametresi olmakla beraber, en 
önemli etmenlerinden biri dijital dönüşüm-
dür.  Bütünsel bir açıdan bakıldığında; veri 
güdümlü araçlar ile sağlanan lojistik optimi-
zasyon tedarik zincirinde hızlı ve doğru karar 
almayı desteklemekte, sistemin esnekliğini, 
direncini ve verimliliğini artırmaktadır. Kay-
nakların verimli kullanılmasını destekleyen 
bu araçların yanı sıra, tüm paydaşlarla güçlü 
iş birlikleri kurulması ve lojistik alanındaki iş 
gücünün geliştirilmesine yönelik yatırımlar 
da önemli aksiyonları arasında sıralanabilir.

AYGAZ DAĞITIM AĞI

E i n YAZGAN 
Aygaz Tedarik Zinciri Direktörü

S
on yıllarda yaşadığımız 
Covid-19 pandemisi ve bunu 
izleyen global ekonomik 
gelişmeler, tedarik zincirlerini 

ciddi şekilde etkilemiş; sürdürülebilir, 
esnek ve verimli yapı kurmanın önemini 
bir kez daha ortaya koymuştur. Gerek 
global, gerekse ülkemiz özelinde yaşanan 
bu gelişmeler öngörülebilirliği azaltırken, 
arz talep dengesizliği yaratarak lojistik 
maliyetleri de arttırmıştır. Bu süreçte 
şirketler, kırılan ya da sekteye uğrayan 
tedarik zincirlerini mevcut esneklikleri 

OPTiMiZASYONU PROJESi

seviyesinde onarabilmiş, global şoklar 
atlatıldıktan sonra ise tedarik zincirlerini 
geleceğe hazırlamaya odaklanmıştır. 

Be i i i in e , 
n e i i i in  ve 

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

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

e ne i  ve ve i i i  n  
n .  

“Aygaz Tedarik Zinciri Direktörlüğü bünyesinde tamamıyla iç kaynaklarla Karar Destek 
Sistemi (KDS) çözümünü geliştirilmiştir. Program sadece karayolu lojistik ağımızı değil, 

tedarik zincirinin ilk başladığı nokta olan ürünün temininden, en son noktası olan müşteriye 
dağıtımına kadar olan uzun zincirdeki tüm kısıt ve maliyetleri dikkate alarak matematiksel 
bir çözüm yapmakta ve optimum dağıtım ağını önermektedir. Bu sistemin verdiği çıktılar ile 

2021 yılında 3,5 milyon TL, 2022 yılında ise 4 milyon TL tasarruf gerçekleştirilmiştir.” 
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Aygaz, Koç Topluluğu’nun enerji 
sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketidir. 
Türkiye’nin 27. büyük sanayi kuruluşu 
olan Aygaz, kurulduğu 1961 yılından bu 
yana Türkiye’de LPG sektöründe liderliği-
ni sürdürmektedir. 2.300’e ulaşan tüpgaz 
bayisi ve 1.700’ü aşkın otogaz istasyonu 
ile hizmet veren Aygaz ayrıca, gaz aletleri 
ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve 
Afrika pazarlarında faaliyet göstermekte-
dir. Güçlü dağıtım ve hizmet ağı sayesinde 
Aygaz tüpleri her gün yaklaşık 40 bin eve 
ve işyerine girmekte, 200 bine yakın araç 
Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. 
Aygaz’ın uluslararası standartlara uygun, 
en modern teknolojiyle işletilen 5 deniz 
terminali, 6 dolum tesisi ve 7 dağıtım mer-
kezi bulunmaktadır. 

Özet olarak Aygaz, Türkiye’nin her ye-
rinde bulunan toplam 4 bini aşan dağıtım 
noktasına, 18 tesisten teslimat yapan, bü-
yük bir dağıtım ağına sahiptir. Türkiye’nin 
tüm ilçelerinde varlığı bulunan nadir şir-
ketlerden biri olması nedeniyle, bu büyük 
yapıyı en optimum şekilde beslemek önde 
gelen hedeflerinden biridir. Bu çerçevede 
lojistik ağı optimizasyon çalışmalarını çe-
şitli lineer programlama araçlarıyla çözen 
Aygaz, ürünlerini tesislerden müşteriye 
en düşük maliyetle ulaştırmaktadır. Aygaz 
Tedarik Zinciri Direktörlüğü bünyesinde 
tamamıyla iç kaynaklarla geliştirilen Karar 
Destek Sistemi (KDS) ise bu amaca ulaş-
mak için üretilmiş çözümlerden biridir.

Bu çözüm, tamamen iç kaynaklarımız-
la ve şirketimiz bünyesinde bulunan genç 
yeteneklerimizle GAMS optimizasyon 
programı üzerinden çalışarak dağıtım ağı 
optimizasyonu yapan bir program olarak 
kurulmuştur. Program sadece karayolu 
lojistik ağımızı değil, tedarik zincirinin ilk 
başladığı nokta olan ürünün temininden, 
en son noktası olan müşteriye dağıtımına 
kadar olan uzun zincirdeki tüm kısıt ve 
maliyetleri dikkate alarak matematiksel 
bir çözüm yapmakta ve optimum dağıtım 
ağını önermektedir. 

Bu zincirde örneğin Antalya’daki bir 
bayimizin hangi tesisten, hangi büyüklük-

te araçla besleneceği üzerine pek çok senar-
yo olabilmektedir. Örnek vermek gerekirse, 
İzmit tesisimize gelen bir ürün direkt da-
ğıtılabileceği gibi, Aliağa’ya temin edilerek 
Isparta’daki ara depoya taşınmış bir ürünün 
dağıtılması ya da daha temin maliyetleri 
daha ekonomik ise karayolu mesafesi uzun 
olmasına rağmen İskenderun’dan teslimat 
yapılması bile bir alternatif olabilmektedir. 
Bu gibi örnekler, toplam 4 bin adet nokta 
için bir araya geldiğinde karşımıza komp-
leks bir yapı çıkarmaktadır. Zira aynı za-
manda depolarımızın kapasiteleri, karayolu 
araçlarımızın kapasiteleri, farklı fiyatlama 
formülleri, sürücü sayıları ve sürüş süreleri 
gibi parametrelerin tamamı da optimize 
edilmeye çalışılmaktadır. 

Bu programın kuruluşu aşamasında 
en önemsenen konulardan biri sistemden 
çıktıların hızlı bir şekilde alınabilmesi ve 
tedarik zinciri yönetiminde anlık değişen 
koşullara uyum sağlayabilecek dinamiklikte 
olmasıydı. Bu sayede gerek mevsimsellik ile 
değişen ürün talebi, gerekse daha da akut 
şekilde operasyonda meydana gelen anlık 
değişimlere karşı alınacak aksiyonlar için bu 
programdan etkin olarak faydalanılmakta-
dır. Örneğin İskenderun bölgesine gelecek 
bir gemimiz geciktiğinde bir süreliğine o 
bölgenin dağıtım ağını küçültme yönünde 
aksiyon almamız gerekebilmektedir. Bu du-
rumlarda KDS çalıştırılarak, hangi bölgedeki 
bayileri nereye bağlamanın o günkü şartlar-
da en doğru seçenek olacağı tespit edilmekte 
ve en doğru aksiyonu alınmaktadır. Ya da 
bir tesisimizde aksi yönde gemi tahliye-
mizi zamanında tamamlamak ve cezaya 
kalmamak için dağıtım ağının büyütülmesi 
gerekiyorsa, hangi bölgelere genişlememiz 
gerektiği yine bu sistemden hızlı bir şekilde 
görülmekte ve karayolu araçları buna göre 

tekrar organize edilmektedir. 
Rakamlarla desteklemek gerekirse, bu 

sistemin verdiği çıktılar ile 2021 yılında 3,5 
milyon TL, 2022 yılında ise 4 milyon TL tasar-
ruf gerçekleştirilmiştir. Tasarrufun ana kapsa-
mını bahsi geçen dağıtım ağı değişimlerinden 
kaynaklı azalan nakliye maliyetleri ve buna 
bağlı aylık bazda düşürülen araç sayısı adedi 
oluşturmaktadır.

Programın iç kaynaklar ile ve terzi işi ola-
rak oluşturulması ve kodu geliştiren kişilerin 
kendi birimimizdeki genç yeteneklerimizin 
olması sayesinde, ihtiyaç dahilinde sistem 
güncellenebilmekte, değişime uyum sağlan-
maktadır. Ayrıca optimizasyon çalışmalarını 
sürdüren ve program üzerinde düzenli ola-
rak geliştirme yapan ekibimiz, böylece hem 
kendi yazılım kabiliyetlerine sürekli olarak 
yatırım yapmakta hem de Aygaz’a olan kat-
kılarını arttırmaktadır.

Son dönemde dünyada yaşanan gelişme-
ler, tüm şirketlere tedarik zincirlerinin kırıl-
ganlıklarını ortadan kaldırmanın, direnç ve 
esnekliğe odaklanmanın önemini göstermiş-
tir. Bununla birlikte dünyadaki hız kesmeyen 
değişime ayak uydurmak ve bu değişimi 
yönetebilmek için dijital kabiliyetlerimizi 
arttırarak sürdürülebilir yapılar kurmak son 
derece önemlidir. Aygaz olarak önümüzdeki 
dönemde de hedefimiz yenilikçi, dijital dönü-
şüm odaklı, sektöre yön veren ve iş gücünün 
yetkinliğini arttırmayı destekleyen girişimler-
le tedarik zincirimizin esnekliğini ve verimli-
liğini artırmak olacaktır. 

“Aygaz olarak önümüzdeki dönemde de hedefimiz 
yenilikçi, dijital dönüşüm odaklı, sektöre yön 

veren ve iş gücünün yetkinliğini arttırmayı 
destekleyen girişimlerle tedarik zincirimizin 

esnekliğini ve verimliliğini artırmak 
olacaktır.” 

S  00’  n  n e i, 
200’e n  n i e  ve 

00’  n  i e  02 in 
e e  ve  i n i e e n 
A , T i e’nin en   

 LPG i n  i i .  

Bi e  i in ne i n i e  
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en i  n  
 ve e i e i i e e 
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Ü e i e    
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ünümüz koşullarında artan 
gıda ve enerji gereksinimi 
ve bunun paralelinde bu 
unsurlara erişimin daha da 

zor hale gelmesi, ülkelerin bu tür ge-
reksinimleri karşılayacak endüstriyel 
tesislerin yapım ihtiyacını artırmıştır. 
Ülkemizde son yıllarda birçok yatırım 
gerçekleşti ve önümüzdeki yıllarda 
da bu yatırımların devam edeceği 
aşikar bir gerçek. Gübre, enerji ve 
kimya tesislerinin dizayn edilmesi, 
tüm satın almalarının yapılıp, inşa 
edilip, çalışır halde teslim edilmesi 
işine EPC (Engineering, Procurement, 
Construction) projeler denilmektedir. 
Bu üçayaklı devasal projelerde, lojistik 
ve tedarik zinciri yönetiminde tam bir 
uzmanlık ve titizlikle hareket edilmesi 
gerekmektedir. Keza EPC projelerde 
yönetilen emtianın ve riskin değerleri 
milyar dolarla telaffuz edilmektedir. 
Her türlü tip yükün yönetimini içeren 
EPC projelerde, yüzlerce gabari dışı 
proje yükleri de yer almaktadır. 

“Üçayaklı devasal 
projelerde, lojistik 
ve tedarik zinciri 
yönetiminde tam bir 
uzmanlık ve titizlikle 
hareket edilmesi 
gerekmektedir. 
Keza EPC projelerde 
yönetilen emtianın 
ve riskin değerleri 
milyar dolarla telaffuz 
edilmektedir. Her türlü 
tip yükün yönetimini 
içeren EPC projelerde, 
yüzlerce gabari dışı 
proje yükleri de yer 
almaktadır.” 

EPC PROJELERDE
lojistik ve tedarik zinciri yönetimi

vardır, genel olarak standart tedarik 
zinciri ile de karıştırılmaktadır. EPC 
projelerin lojistik akışlarında, birçok 
paydaş yer almaktadır, bunlar devletler, 
bakanlıklar, proje sahibi firmalar, EPC 
ana yüklenicisi, alt yükleniciler, üreticiler, 
alt üreticiler, danışmanlar, bankalar, exim, 
sigorta, denetleyiciler, hizmet sağlayıcılar, 
çevre/sosyal sorumluluk kuruluşları 
gibi birçok dinamik aynı döngüde yer 
almaktadır. 

Bunun yanında teşvikler, exim 
kredileri, global sigorta süreçleri, özel 
üretimler/takipleri, incelemeler/onaylar, 
taşımacılıkta özel proje taşıma izinleri/
yönetimi, ISG, doğru depolama ve tam 
zamanında inşa sahasına ulaştırmak gibi 
bir dizi işlemleri yönetimidir. Bu akışlar, 
uluslararası kontratlara, kanunlara, 
yönetmeliklere, uluslararası kredilere, 
kurallara tam ve eksiksiz uymalıdır. 

Bu bağlamda EPC projenin lojistik 
akışlarını yöneten kişi tüm yukarıda 
belirttiğim değişkenleri, kurumları, 
kuralları ve kanunları harmanlayıp, akışı 

BİRÇOK DİNAMİK 
AYNI DÖNGÜ İÇİNDE 

Birçok EPC projenin lojistik ve 
tedarik zincirine liderlik etmiş biri olarak 
belirtmek isterim ki, ülkemizde bu 
alanda istihdam, bilgi ve tecrübe açığı 

Yasin KORKMAZ

Maire Tecnimont Türkiye  
Shipping & Logistics Manager

yönetiminde tam bir 

Keza EPC projelerde 

milyar dolarla telaffuz 
edilmektedir. Her türlü 

içeren EPC projelerde, 
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en etkin harmonide sürdürülebilir ve 
kontrol edilebilir şekilde planlayıp, 
yönetiyor olmalıdır.

EPC PROJELERİN AŞAMALARI 
EPC projelerin aşamaları ana 

hatlarıyla şu şekildedir: 
Tasarım/Mühendislik: İlk aşama, 

proje tasarımıdır. Projenin istekleri ve 
tasarımcıların teknik becerileri, bina 
veya yapıyı oluşturan malzemelerin ve 
parçaların belirlenmesidir.

Tedarik: Malzemelerin satın 
alınması, proje için tedarik zincirinin 
fiili olarak başlangıcıdır. 

İnşaat: İnşaat aşaması, tüm 
ekipmanların, malzemelerin 
kullanıldığı aşamadır. EPC Ana 
Yüklenicisi kendi tasarım ve 
mühendislik çalışmaları ile tedarik ettiği 
malzemeleri, ekipmanları, yönettiği 
işgücünü koordine ederek endüstriyel 
tesisin inşasını gerçekleştirir.

Tedarik zinciri akışı, tüm bu 
aşamalar boyunca malzeme, ekipman, 
işgücü ve bilginin hareketi ile ilgilidir. 
Malzemelerin, işçilerin ve ekipmanların 
doğru zamanda ve doğru yerde 
bulunması, EPC projesinin başarısı için 
önemlidir. Bu nedenle, bu projelerde 
tedarik zinciri yönetimi iyi planlanmalı 
ve sürekli olarak takip edilmelidir. 

“EPC lojistik akışı, tedarik 
zinciri operasyonlarının 
tamamında 
malzemelerin ve 
ürünlerin zamanında 
ve verimli bir şekilde 
hareket etmesini 
sağlamayı amaçlar. Bu 
bağlamda kurgulanan 
lojistik akışın tüm 
değişkenleri içermesi, 
bu değişkenlerdeki 
aksiyonların planlaması 
ve yönetilmesidir.” 

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ 
AŞAMALARI

EPC projelerde, lojistik ve tedarik 
zinciri aşamaları ana hatlarıyla şunlardır:

Planlama ve Programlama: İlk 
adım, lojistik faaliyetleri planlamak 
ve programlamaktır. Bu adım, lojistik 
gereksinimleri belirlemeyi, uygun taşıma 
modunu seçmeyi ve teslimat süresini 
tahmin etmeyi içerir.

Tedarik: İkinci adım, gereken 
malzemelerin ve ürünlerin tedarik 
edilmesidir. Malzemelerin ve ürünlerin 
doğru kalitede ve zamanında teslim 
edilmesini sağlamak için tedarik 
sürecinin yönetimi.

Taşıma: Üçüncü adım, 
tedarikçilerden malzemelerin ve 
ürünlerin taşınmasıdır. Malzemelerin 
ve ürünlerin türüne ve miktarına bağlı 
olarak farklı taşıma modları kullanır. 
Genel olarak dünyanın her kıtasından 
taşımalar söz konusudur.

Depolama: Dördüncü adım, 
malzemelerin ve ürünlerin saha 
depolarda veya dağıtım merkezinde 
depolanmasıdır. Buradaki ana unsur 
birçok farklı tipte ürünün olmasıdır: 
Boru/borulama malzemeleri, dökme 
yükler, çelik konstrüksiyonlar, elektrik 
kabloları, elektronik ürünler, paletli, 
gabari dışı, kimyasal ve yağlardır.

Dağıtım: Son adım, ürünlerin 
dağıtılmasıdır. Özellikle vinç ve 
birçok farklı yükleme ekipmanları 
kullanılmaktadır.

EPC LOJİSTİĞİNDE 
KNOW-HOW YARATMAK 

Genel olarak, EPC lojistik akışı, 
tedarik zinciri operasyonlarının 
tamamında malzemelerin ve ürünlerin 
zamanında ve verimli bir şekilde 
hareket etmesini sağlamayı amaçlar. 
Bu bağlamda kurgulanan lojistik 
akışın tüm değişkenleri içermesi, bu 
değişkenlerdeki aksiyonların planlaması 
ve yönetilmesidir. 

Şu an bünyesinde bulunduğum 
Maire Tecnimont firması 40’dan fazla 
ülkede kendi tasarım, mühendislik 
kabiliyetleri ile eşsiz EPC projeler 
gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirmiş olduğu 
projeler birçok farklı sektöre hizmet eden, 
çevre dostu, plastik dönüşümünden 
hidrojen enerji elde eden, en yüksek 
verimlilikle çalışan endüstriyel tesislerdir.

Ülkemizde eksik olan EPC lojistik 
know-how aşamalarını geliştirmek 
amaçlı, simulasyonlarla, bir bir yaşatarak, 
vakalara katarak genç lojistik ve 
tedarik zinciri gönülleri ile paylaşmayı 
planladığımı da bu vesile ile belirtmek 
isterim. 

Genel olarak ülkemizde yapılacak 
her türlü endüstriyel tesis, Türkiye’nin 
ekonomisi için mihenk taşıdır. Etkin 
lojistik yönetimi ile bu tür tesislerin 
yapılmasında önemli bir paydaş 
olmak, değer katmak tarifi kelimelerle 
anlatılması pek de mümkün olmayan 
onur barındırır.

“EPC lojistik akışı, tedarik 
zinciri operasyonlarının 
tamamında 
malzemelerin ve 
ürünlerin zamanında 
ve verimli bir şekilde 
hareket etmesini 
sağlamayı amaçlar. Bu 
bağlamda kurgulanan 
lojistik akışın tüm 
değişkenleri içermesi, 
bu değişkenlerdeki 
aksiyonların planlaması 
ve yönetilmesidir.” 

dağıtılmasıdır. Özellikle vinç ve 
birçok farklı yükleme ekipmanları 
kullanılmaktadır.

EPC LOJİSTİĞİNDE 
KNOW-HOW YARATMAK 



A
raç Lojistikçileri Derneği (AR-
LOD) 18.Olağan Genel Kurulu 
gerçekleştirildi. ARLOD Yö-
netim Kurulu Başkanı Adnan 

Ağaçlı, Genel Kurul toplantısında yaptığı 
konuşmada otomotiv ve lojistik sektörüne 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Ağaçlı, 2022 yılında otomotiv pazarı-
nın, üretim sıkıntısı, arz-talep dengesiz-
liği, para piyasalarında yaşanan dalga-
lanma, enflasyon ve kur artışı gölgesinde 
beklenenin altında bir performans gös-
terdiğini söyledi. Yarı iletken çip tedarik 
probleminin devam etmesinden kaynaklı 
olarak araç bulunurluğu konusunda 
sorunların yaşadığını ifade eden Ağaçlı, 
“Bütün bu olumsuzluklara rağmen geçti-
ğimiz yıl, Türk otomotiv sanayisinin ihra-
cat ve üretimde yine de iyi bir performans 
gösterdiğine tanık olduk. Türk otomotiv 
endüstrisinin rekabetçi yaklaşımıyla 
mevcut sıkıntıların üstesinden gelmeyi 
başardı. OSD verilerine göre; 2022 yılında 
toplam üretim bir önceki yıla göre, yüzde 
6 oranında artarak toplam 1 milyon 352 
bin 648 adet, Otomobil üretimi ise yüzde 
4 oranında artarak 810 bin 889 adet dü-

zeyinde gerçekleşti. Ticari araç grubunda, 
2022 yılı Ocak-Aralık döneminde üretim 
yüzde 10 seviyesinde artarken,  ağır ticari 
araç grubunda yüzde 26 ve hafif ticari 
araç grubunda yüzde 8 oranında arttı. 
2022 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam 
pazar geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 7 artarak 827 bin 147 adet düzeyin-
de gerçekleşti. Türkiye otomobil ve hafif 
ticari araç toplam pazarı, 2022 yılında, 
bir önceki yıla göre yüzde 6,2 oranında 
artarak 783 bin 283 adet olarak gerçekleşti. 
Otomobil satışları ise yüzde 5,5 oranında 
azalarak 592 bin 660 adet olurken, hafif 
ticari araç pazarı ise yüzde 8,6 artarak 190 
bin 623 adede ulaştı. Otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı 2022 Aralık ayında yüz-
de 85 artarak 115 bin 220 adet, otomobil 
pazarı yüzde 99 artarak 86 bin 774 adet, 
hafif ticari araç pazarı ise yüzde 55 artarak 
28 bin 446 adet oldu” dedi.    

ÜRETİMİN YÜZDE 72’Sİ 
İHRAÇ EDİLDİ 

Otomotiv sektörünün ithalat ve ih-
racat performansını da değerlendiren 
ARLOD Başkanı Ağaçlı, “2022 yılı Ocak-

Araç lojistikçileri kamu ve özel sektörden

DESTEK BEKLiYOR
Araç Lojistikçileri Derneği 
(ARLOD) 18.Olağan Genel 
Kurulu’nda konuşan Başkan 
Adnan Ağaçlı, 2023’ün 
çok zor ve karmaşık bir yıl 
olacağını, bu dönemde 
araç lojistiği sektörünün 
sermaye yapısına zarar 
vermeden doğru pozisyon 
alabilmesi için kamu, 
lojistik zinciri içerisinde yer 
alan sektör dinamikleri ve 
paydaşlarından destek 
beklediğini söyledi. 
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Aralık döneminde otomobil pazarında 
ithalatın payı yüzde 61 olarak gerçekleşti. 
Bu dönemde; Toplam otomobil satışları 
yüzde 6, ithal otomobil satışları yüzde 8 
ve yerli otomobil satışları yüzde 2 oranla-
rında arttı. Hafif ticari araçpazarında ise 
ithalatın payı yüzde 41 olarak gerçekleşti. 
Bu dönemde, toplam hafif ticari araç sa-
tışları yüzde 9, yerli hafif ticari araç yüzde 
15 ve ithal hafif ticari araç satışları yüzde 
1 oranında arttı. Son 10 yıllık ortalamalara 
göre 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde 
otomobil pazarı yüzde 2 azalırken, hafif 
ticari araç pazarı yüzde 3, ağır ticari araç 
pazarı yüzde 30 seviyesinde arttı. Toplam 
Pazar on yıllık ortalamaya paralel sevi-
yede gerçekleşti. 2022 yılı Ocak-Aralık 
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, toplam otomotiv ihracatı adet ba-
zında yüzde 4 oranında, otomobil ihracatı 
ise yüzde 1 oranında arttı. Bu dönemde, 
toplam ihracat 970 bin 124 adet, otomobil 
ihracatı ise 571 bin 218 adet düzeyinde 
gerçekleşti. Böylece, 2022 yılı Ocak-Aralık 
döneminde toplam üretimin yüzde 72’si 
ihraç edilmiş oldu. 

Bu dönemde, toplam otomotiv ihra-
catı dolar bazında yüzde 6, euro bazında 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 
arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihra-
catı 31,5 Milyar $ olarak gerçekleşirken, 
otomobil ihracatı yüzde 2 azalarak 9 Mil-
yar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazın-
da otomobil ihracatı ise yüzde 10 artarak 
8,6 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Aralık döneminde kapasite 
kullanım oranları, otomobil ve hafif ticari 
araçlarda yüzde 70, kamyon grubunda 
yüzde 92 otobüs-midibüs grubunda yüz-
de 41 ve traktörde yüzde 66 olarak gerçek-
leşti. Ocak-Aralık döneminde otomotiv 
sanayiinin toplam kapasite kullanım oranı 
yüzde 70 oldu” diye konuştu. 

‘ELEKTRİKLİ OTOMOBİL 
SAYISINDA PATLAMA YAŞANDI’ 

Adan Ağaçlı, sektöre ilişkin 2023 yılı 
beklentilerini ise şöyle aktandı: “Türkiye 

2023 yılında seçim ekonomisine girmesi, 
likidite açısından bolluk yaşanmasına, 
tüketici nezdinde ise, mevcut arz sıkın-
tısının yanı sıra, fiyat artışı beklentisiyle 
birlikte otomobilin yatırım aracı olarak 
görülmesi, otomotiv sektörünün can-
lanmasında etkili olacaktır. Bu durum, 
hem sıfır araç pazarında hem de temmuz 
ayından bu yana ötelenen talepler ne-
deniyle, 2023 yılında ikinci el pazarında 
hareketlilik sağlayacaktır. Özellikle tüke-
ticilerin uygun maliyetli krediye ulaşımı 
konusunda yaşadığı engeller ortadan 
kaldırılırsa, toplam pazarın ilk altı ay 
sonunda beklenilen seviyeye ulaşacağı 
sonucuna varabiliriz. 2023 yılının ikinci 
yarısı itibarıyla mevcut sorunların hafifle-
mesini bekliyoruz. Otomotiv sektöründe 
son yıllarda etkili olan elektrikli ve hibrit 
araç sayısındaki artış, sektörün önündeki 
önemli konulardan birisi olarak 2023’te 
de gündemde olacaktır. Türkiye’de 85 
firma şarj istasyonu işletmek için lisans 
alırken, kamuya açık şarj ünite sayısının 
ise 6 bin 500 adet olduğunu belirtiliyor. 
Bu rakamın 2023 sonuna kadar ikiye 
katlanması bekleniyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mo-
bilite Derneği verilerine göre, 2022’de 
Türkiye’de satılan elektrikli otomobil 
sayısı adeta patlama yaparak yüzde 252 
oranında arttı ve 7 bin 733 adede çıkarak 
ilk kez yüzde 1’in üstünde pazar payı 
elde etti ve pazarın yüzde 1.3’ünü oluş-
turdu.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri topla-
mına göre otomotiv pazarı 2022 yılında 
geçen yıla göre yüzde 6 azalarak 13 mil-
yon 291 bin 939 adet seviyesinde gerçek-
leşti. Otomobil pazarı yüzde 4,1 azalarak 
11 milyon 286 bin 939 adet ve hafif ticari 
araç pazarı yüzde 18,4 azalarak 1 milyon 
616 bin 769 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı 
Avrupa başta olmak üzere küresel eko-
nomilerde küçülme beklentileri artıyor. 
Küresel enflasyonist ortamın sonucu 
artan üretim maliyetleri, tüketiciler nez-

dinde erişebilir modellerde daralmaya yol 
açıyor.

Avrupa’da en büyük dört pazar arasın-
da sadece Almanya 2022’de büyürken, ül-
kedeki otomobil satışı yüzde 1.1 oranında 
arttı. İtalya’daki satışlar yüzde 9.7, Fran-
sa’daki satışlar yüzde 7.8 ve İspanya’daki 
satışlar ise yüzde 5.4 oranında azaldı.

Merkezi Duisburg’da bulunan CAR-
Center Otomotiv Araştırmaları Merkezi’ne 
göre, Alman otomobil üreticileri için 2023 
yılı için yeni otomobil satışlarında hafif 
bir büyüme öngörülüyor, ancak Fransa, 
İngiltere, İtalya, İspanya ve savaş nedeniy-
le özel bir durumda olan Rusya’da 2023 
yılında satış rakamlarında daralma bekle-
diği kaydediliyor. Buna karşılık yeni yılda 
Asya ve Kuzey Amerika’da otomobil satış-
larının artacağı, gerekçe olarak ise Çin ve 
ABD’nin otomotiv endüstrisine de fayda 
sağlayacak ekonomik teşvik programlarını 
devreye sokmaları gösteriliyor.” 

2023 İÇİN BEKLENTİ 
750-800 BİN ADET 

“2023 yılı küresel ölçekte temkinli to-
parlanma yılı olarak öngörülüyor” diyen 
Adnan Ağaçlı, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bu dönemde enflasyon ile mücadelede 
ülkelerin uygulamaya başladığı sıkı para 
politikaları, 2023 yılında resesyon yaşan-
ma ihtimalini artırıyor. Özellikle Avrupa’yı 
etkileyen enerji belirsizliği ve resesyon 
kaygıları, ihracat pazarına dair de belirsiz-
likler içermektedir. Her ne kadar çip krizi 
kısmi olarak çözülse de 2023 yılında da 
etkisini devam ettireceği düşüncesi hakim. 
Bununla birlikte Ukrayna ve Rusya sava-
şının Avrupa ülkeleri ekonomisi üzerinde 
yarattığı baskı devam edecek gibi gözü-
küyor. Hem ülkemizde hem de küresel 
olarak yaşanan enflasyonist ortamda, araç 
bulunurluğunun pazarın belirleyicisi ol-
duğu bir yıl da, hammadde ve yarı mamul 
krizi, tedarik sıkıntısı ve son çeyrekte boy 
gösteren lojistik sorunları, enerji krizi, çip 
sorunu, pazar seyrini etkiyecek hususlar-
dır. Bu durum 2023’te de devam etme riski 
ve beklentisi oldukça yüksek gibi görünü-
yor. ‘Araç bulunabilirlik’ sorununu oran 
olarak, yılın son çeyreğinde bir miktar 
daha azalmasını ve 2023 yılında pazarın 
750-800 bin adet bandında gerçekleşmesini 
tahmin ediyoruz.” 

ARLOD Başkanı Adnan Ağaçlı, önü 
alınamayan fiyat ve öngörülemeyen mali-
yet artışları nedeniyle 2023’ün çok zor bir 
yıl olacağını vurgulayarak, “Böylesi sıkın-
tılı bir dönemin, araç lojistiği sektörü ve 
sermaye yapısına zarar vermemesi ve bu 
zorlu dönemde doğru pozisyon alabilme-
miz için hükümet ve özellikle lojistik zin-
ciri içerisinde yer alan sektör dinamikleri 
ve paydaşlarımızdan beklentimiz sektöre 
gerekli desteği sağlamalarıdır” dedi. 
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L
ojistik sektöründe bu yıl 10’uncu 
yılını kutlayan ve her yıl yüzde 
30’luk büyüme hedefiyle faa-
liyet gösteren EvoLog Lojistik, 

Rusya pazarında önemli bir hacme 
ulaştı. Azerbaycan ofisini açarak Bağım-
sız Devletler Topluluğu’na havayolu 
ve karayolu taşımacılığındaki pazar 
deneyimini de götüren EvoLog, Rus-
ya’daki denizyolu taşımacılığı ile de 
bölgedeki uzmanlığını ve hizmet kali-
tesini güçlendiriyor. Geçtiğimiz yıl alt 
yapı çalışmalarını tamamlayarak Rusya 
Novorossiysk Limanı’na parsiyel kon-
teyner taşıma servisi başlatan EvoLog, 
2023’te Rusya’nın bir diğer limanı olan 
St. Petersburg için de parsiyel servisini 
devreye almayı amaçlıyor. Şirket, 2023’te 
bölgedeki araç kapasitesini 10 bin 
TEU’ya (10 bin konteyner) yükseltmeyi 
hedefliyor. 

Rusya pazarı için başlatılan parsiyel 
konteyner ihracat hizmetine yönelik 
bilgi veren EvoLog Genel Müdürü Halil 
Özendi, “Rusya limanları uzun yıllardır 
düzenli servis ağımızın içinde yer alan 
bir bölge. Geçen sene şubat ayı sonunda 
başlayan durumun, mevcuttaki talebi 
arttıracağını öngörmüştük. Oradaki en 
büyük açık Türkiye’den birçok limana 
olan parsiyel konteyner taşımacılığının 
bu bölgeye daha önce hiç denenmemiş 
olmasıydı. Bunun en büyük nedeni 
karayolu ile bu hizmetin sağlanması ve 
gümrüksel anlamda karşılaşılabilecek 
zorluklardı. Ancak şartlar karayolu tica-
retini güçleştirdi ve bu da denizyoluna 
olan talebi hem maliyet hem transit süre 

avantajı göz önünde bulundurarak ar-
tırtırdı. Biz de bölgedeki acente gücü-
müz ve pazar bilgimizle denizyolunda 
yüksek hacimler yakaladık” dedi. 

‘İHRACATÇI ŞİRKETLERDEN 
GELEN TALEP ARTIYOR’

Konumu ve ticari ilişkileri gereği 
Türkiye’nin Rusya ticaretinde oynadığı 
rolün 2023 senesinde de artıracağını 
vurgulayan Halil Özendi, EvoLog’un 
artan taleplerin karşılanması için 
gerekli yatırım hazırlıklarını tamamla-
dığının ve pazardaki liderliğini sürdü-
receğinin altını çizdi. Rusya pazarına 
hızlı bir giriş yaptıklarını söyleyen 
Özendi konuşmasına şöyle devam etti: 
“EvoLog’un transfer merkezi ve ant-
reposunda bu operasyon için kapasite 
ayırdık ve hızlı bir şekilde alt yapıyı 
tamamladık. Parsiyel taşımacılık için 
tüm enstrümanlar, yıllardır parsiyel 
karayolu taşımacılığında sektör lider-
lerinden olan şirketimizin elimizdeydi.  
Gelen talepler her geçen gün artmakta. 
Servis kalitemizle ve başladığımız 
günden beri sürekliliği savunduğu-
muz haftalık servisimizle hem transit 
hem standart ihracat yüklemeleri için 
müşterilerimizin ilk tercihiyiz.”

Haftalık olarak hem transit hem 
ihracat yüklemeleri için parsiyel kon-
teyner hizmeti servisi verdiklerini 
kaydeden Özendi, “Rusya pazarı için 
başlattığımız parsiyel konteyner ihra-
cat hizmetimiz bölge açısından önemli 
bir ürün haline geldi. Bu üründe ihra-
catçının talebine göre kapıdan- kapıya 

hizmet verebiliyoruz. Isı kontrollü 
konteyner taşımalarına da talep gün 
geçtikçe artıyor. Servisimizin sürekliliği 
ve transit yüklemeler konusundaki 
uzmanlığımız ile müşterilerimize sade-
ce navlun değil oluşabilecek diğer mas-
raflar konusunda da hem maliyet hem 
zaman avantajı sağlamaktayız. Rusya 
bölgesinde uzman acentelerle olan 
işbirliğimiz de tercih edilme nedenleri-
mizden bir diğeri. Rusya’da kısa süre-
de, denizyolu taşımacılığındaki toplam 
hacmimizin üçte birine ulaştık. 2023’te 
10 bin TEU’luk bir hacme ulaşmak bi-
zim için sürpriz olmaz” diye konuştu. 

YENİ YATIRIMLAR YOLDA 
EvoLog Azerbaycan MMC’nin, Tür-

kiye ve tüm dünyadan, Azerbaycan’a 
olan taşıma talepleri için hızlı bir baş-
langıç yaptığını ifade eden Halil Özendi 
şunları söyledi: “Haziran ayında aç-
tığımız Azerbaycan MMC yurtdışın-
daki beşinci yatırımımız, doğudaki ilk 
kapımız. ‘Mikro İhracat’ yükleri dahil, 
tüm taşıma modlarında hizmet veren 
deneyimli ekibimizde özel bir gümrük 
müşaviri de bulunuyor. Potansiyeline 
çok inandığımız EvoLog Azerbaycan 
MMC’nin, diğer Türk Devletlerine ya-
pacağımız yatırımların öncüsü olmasını 
hedefliyoruz. 2023 yılında en azından 
bir Türk Devletine daha yatırım yapma-
yı planlıyoruz. Yatırımın çerçevesi daha 
önceki şirketlerimiz gibi tüm taşıma 
modlarında aktif olacak, sadece Türkiye 
ile değil tüm dünya ile yapılacak ticare-
te hizmet verecek.”

Rusya pazarında 
Novorossiysk 
Limanı’ndan sonra 
St. Petersburg için 
de parsiyel servisini 
devreye almaya 
hazırlanan EvoLog 
Lojistik, 2023’te 
bölgedeki araç 
kapasitesini 10 bin 
TEU’ya yükseltmeyi 
hedefliyor. 

Rusya’daki 
hacmini 

10 bin TEU’ya 
çıkaracak
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F
ord Otosan’ın otomotiv endüstrisi 
ve mobilite dünyasının geleceğini 
şekillendirecek inovatif fikir ve 
teknolojilerden ilham alan girişim-

leri bulup büyütmek amacıyla 2019 yılında 
kurduğu kurumsal girişim sermaye şirketi 
Driventure, yatırımlarıyla girişim eko-
sisteminde geleceğin ulaşım çözümlerini 
geliştiriyor. Akıllı hareketlilik, elektrifikas-
yon, bağlantılı ve otonom araç teknolojileri, 
Endüstri 4.0, otomotivde müşteri deneyimi 
ve sürdürülebilirlik odak alanlarında, 
tohum veya erken aşama seviyesinde olan, 
yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlere ya-
tırım yapan Driventure, Ford Otosan odak 
alanlarında faaliyet gösteren ve gelecekte 
stratejik iş birliğine dönüşme potansiyeli 
taşıyan girişimleri değerlendirdi. Toplamda 
10 farklı girişim arasından Bluedot, Deepe-
nai ve Delivers.AI desteklenecek 3 girişim 
olarak açıklandı.

DESTEKLENEN GİRİŞİMLER 
GELECEK DENEYİMİ SUNUYOR

Elektrikli araç sürücüleri ile şarj istas-
yonlarını finansal teknolojilerle bir araya 
getiren akıllı mobilite çözümü platformu 
Bluedot, Driventure’dan ilk kez 2021 yı-

lında aldığı yatırıma ek olarak 2022’de 
de yatırım aldı. Sürücüler bu platform 
sayesinde araçlarını şarj ettikleri süre bo-
yunca yakınlarındaki restoran, kafe, spor 
merkezleri gibi pek çok olanaktan Blue-
dot kullanıcılarına özel indirimlerle fay-
dalanabiliyor. Elektrikli araç sahiplerinin 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere dünyada 
bir ilke imza atarak Amerika’da elektrikli 
araba kullanıcılarına özel Bluedot Debit 
Card’i hayata geçiren platform bu sayede 
harcamaları yönetme, kolay ödeme fırsa-
tını sunuyor. 2023’te hizmetlerini filoları 
kapsayacak şekilde genişletmeyi hedef-
leyen Bluedot, Ford Otosan’ın elektrikli 
araç müşterileri için akıllı bir mobilite 
çözümü olarak stratejik fırsatlar sunacak.

Yatırım yapılan Deepenai girişimi 
ise, otonom araçlar için bilgisayar görüsü 
eğitimini hızlandırmaya yönelik çok sen-
sörlü veri etiketleme araç ve hizmetlerinin 
yanı sıra Ford Otosan tarafından da aktif 
olarak kullanılan kalibrasyon araçlarını 
sunuyor.  

Ford Otosan’ın 2022 yılında yatırım 
gerçekleştirdiği bir diğer firma, teslimat 
teknolojisi girişimi Delivers.AI oldu. Bu 
girişim; çevrimiçi sipariş platformlarına, 
parsel şirketlerine, e-ticaret şirketlerine, 
restoran ve süpermarket zincirlerine 
otonom robotik teslimat ağı ile yeni 
nesil bir teslimat hizmeti sağlıyor. Son 
tüketiciler sipariş platformları aracılığı ile 
posta, market ve gıda ürünlerini Delivers.
AI otonom robotları ile teslim alıyor. 
Ford Otosan, Delivers.AI ile gelecekte 
müşterilerine son nokta teslimatı hizmeti 
sağlayarak multi-model ulaşım seçeneği 
sunmayı hedefliyor. Delivers.AI ile şu 
aşamada denemeler ve fizibilite ölçümleri 
için hazırlıklar sürüyor.

Ford Otosan Driventure ile stratejik 
rekabet avantajı yaratmayı, pazardan bilgi 
ve içgörü kazanmayı, aynı zamanda Ford 
Otosan’ın yeni iş geliştirme anlamında çe-
vikliğini artırmayı ve kurum içi girişimci-
liği desteklemeyi hedefliyor. Desteklenen 
girişimler Ford Otosan’ın köklü bir geç-
mişe dayanan Ar-Ge organizasyonundan 
güç alabiliyor, tecrübe ve mühendislik 
yetkinliklerinden yararlanabiliyor, ayrıca 
büyüme yolculuğunu hızlandırabiliyor.

FORD OTOSAN, Driventure 
ile 3 firmaya yatırım gerçekleştirdi
Ford Otosan’ın kurumsal risk sermayesi şirketi Driventure, Bluedot, 
Deepenai ve Delivers.AI olmak  üzere üç mobilite girişimine yatırım yaptı.

FORD TRUCKS’IN AVRUPA’DAKİ YENİ ÇAĞRI MERKEZİ 24/7 ASSISTANCE OLDU

Ford’un tek ağır ticari markası Ford Trucks, Avrupa pazarındaki 
çağrı merkezini değiştirdi. Ford Trucks hem hizmet ağını büyüt-
mek hem de müşterilerine çok daha profesyonel ve kaliteli hizmet 
sunmak için, Avrupa’nın en iyi firmalarından biri olan 24/7 Assis-
tance ile anlaştı.  Ford Trucks ile 24/7 Assistance arasında varılan 
anlaşmayla şu anda faaliyet gösteren mevcut yol yardım ve çekici 
hizmetlerinin kapsamının ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesinin 
yanı sıra ek hizmetlerin de duyurulması amaçlanıyor. Bu kapsamda 
Avrupa’da hizmet verecek yeni hizmet numarası devreye alındı. 

Ford Trucks, kamyon üretimindeki 60 yıllık tecrübesini ve uz-
manlığını ürün geliştirme yetenekleriyle birleştirerek Avrupa’daki 
büyümesini sürdürüyor. Ford Trucks, Batı Avrupa’nın yanı sıra Orta 
ve Doğu Avrupa’daki genişlemesini tamamladı ve bu yılın sonun-
da 46 ülkeye ulaştı, 2024 itibarıyla da 50 ülkede hizmet sunmayı 
hedefliyor. Kısa süre önce Avusturya pazarına girerek küresel ge-
nişlemesini sürdüren, 2024 yılına kadar da Kuzey Avrupa pazarına 
girecek olan Ford Trucks’ın büyümesi aynı hızla devam edecek. 
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R
enault Trucks, Türkiye ağır 
ticari araçlar sektöründe 
son beş yılda satış hacmini 
en hızlı arttıran marka 

olarak 2022’yi ithal kamyon ve çekici 
segmentinde liderlikle tamamladı. 
Küresel ekonomiden kaynaklanan 
dalgalanmalar, jeopolitik gerginlikler, 
tedarik zincirindeki zorluklar, ham 
madde maliyetlerindeki artış gibi 
olumsuzlukların tüm dünyada ticari 
araçlar sektörünü etkilediğine değinen 
Renault Trucks Türkiye Başkanı 
Sebastien Delepine; “2022, ticari 
araçlar sektöründe elektromobilite 
ve dijitalleşme anlamında dönüm 
noktasıyken tüm üreticilerin, özellikle 
tedarik zinciri yönetimindeki engellerle 

mücadele ettiği bir yıl oldu. Tüm bu 
zorluklara rağmen Renault Trucks olarak 
globalde başarılı bir yıla imza attık. Türkiye 
ticari araçlar pazarı ise çok büyük bir ivme 
kazanarak hacim anlamında Avrupa’nın 
dördüncü pazarı olmayı başardı. 2017-
2018’de Türkiye’de daralan ve zorlaşan 
pazar, çok büyük bir artış ile 2022’de 
normal seviyelerine gelmeye başladı ki 
bizce Türkiye 16 ton üzeri ticari araçlar 
pazarının olması gereken yer, 32.000 araç 
hacmiyle aslında tam olarak da burası” 
diye belirtti. 

‘2022 YILI, TABLOMUZDA ALTIN 
YILIMIZ OLARAK YER ALDI’ 

Sebastien Delepine, 2022 yılında 
Renault Trucks Türkiye olarak farklı ba-

şarılara imza attıklarının altını çizdi; 
“Türkiye, büyüyen bir pazar olsa da 
pek çok zorluğu aşarak rekor araç 
satışları elde ettik ve pazarın üzerinde 
büyüme gösterdik. Türkiye’de hem 
16 ton üzeri hem de çekici segmen-
tinde, ithal araç üreticileri arasında 
lider olduk. Satış sonrası hizmetlerde 
rekor seviyede performans gösterdik. 
Renault Trucks Finansal Hizmetler 
ise 2022’de en iyi performansını ser-
giledi. Tüm bunlarla doğru orantılı 
olarak en yüksek müşteri memnu-
niyetini sağladık ve böylece altın bir 
yılı geride bıraktık. Öte yandan bu 
başarıyı geride bırakılan olarak değil, 
bir dönemin başlangıcı şeklinde görü-
yoruz” diye konuştu. 

RENAULT TRUCKS
ithal kamyon pazarının lideri oldu 

Renault Trucks Türkiye, son yılların en yüksek başarısını sağlayarak hem çekici hem de 
16 ton üzeri segmentinde 2022’yi ithal ürünler arasında lider olarak tamamladı.
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‘BAŞARILARIMIZ, 
ŞANS DEĞİL’  

Sebastien Delepine; “Son derece 
profesyonel, kararlı, müşteri odaklı 
Renault Trucks iş ortakları ile son yıllar-
da büyümeye devam eden bayi ağımız 
sayesinde dinamik ekip çalışması ve 
işbirliği, bizi başarıya götürdü. Pazar 
kapsamımızı artırmaya devam ettik. 
İkinci El Kamyon satışlarımızın da 
bu pazar kapsamında önemli bir rol 
oynadığını ve bu yıl çok iyi sonuçlar 
elde ettiğini belirtmemiz gerekir. T, C, 
K EVO ve D serisi  araçlarımızın pazar 
ve müşterilerimiz tarafından gördü-
ğü ilgi, ürün yelpazemizi çeşitliliği, 
müşteri portföyümüzü genişletmemiz 
başarılarımızı katladı. Müşteri çözüm-
lerimizi geliştirerek müşterilerimizin 
toplam sahip olma maliyetini optimize 
eden müşteri çözümleri sunduk” diye 
belirtti.

‘PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 
ARZ BELİRLEYECEK’ 

Sebastien Delepine son olarak 
2023’te müşteri memnuniyetine daha 
da fazla odaklanacaklarının altını çiz-
di; “Yakıt verimliliğinde son teknoloji 
olan yeni Turbo Compound araçlar ve 
çalışma süresini iyileştirmek için yeni 
çözümlerle 360 derecelik bir yaklaşım 
sunarak müşterilerimize en ideal iş 
çözümlerini sağlamaya devam edece-
ğiz” dedi. 

2023 yılında da talep artışının 
devam edeceğini öngördüklerini payla-
şan Sebastien Delepine; “2023, karma-
şık bir makro ekonomik ortamda zorlu 
bir yıl olabilir. Sektör, tedarik zinciri 
türbülansından etkilenmeye devam 
edecek diye düşünüyoruz ancak Türki-
ye pazarı için olumluyuz. 2023 yılında, 

2022 yılına paralel bir pazar öngörüyoruz. 
2023, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yılını, 
Renault Trucks’ın ise Türkiye ile ortak 
tarihinin 25. yılını kutlayacağımız için 
bizim için özel bir yıl olacak” şeklinde 
belirtti. 

Türkiye ağır ticari araçlar pazarındaki 
gelişmelerin detaylarına değinen Renault 
Trucks Bayi Ağı Ticari Direktörü Özgür 
Fırat; “Genel olarak pazara baktığımızda 
6 ton üzeri segment, bir önceki yıla göre 
yüzde 23 büyüme göstererek 37.780 adet-
lik araç satış rakamlarına yaklaştı.16 ton 
pazarı ise uzun yıllar sonra 30.000 raka-
mını aştı ve bir önceki yıla göre yüzde 25 
büyüyerek 32.000 adetlere yaklaştı. 16 ton 
pazarındaki bu adetlerde çekici satışları 
ise yüzde 73 oranını temsil ediyor. Yani 
2020’den bu yana uluslararası lojistiğin 
gelişimine paralel olarak çekici satışları-
nın artma trendi devam etti ve bir önceki 
yıla göre yüzde 33 büyüyen bir çekici 
pazarı gerçekleşti” dedi. 

TÜRKİYE’DE 25.YILINA 
BAŞARILARLA BAŞLIYOR 

Renault Trucks Türkiye, 2022’de 
gerçekleştirdiği 2.430 araç satışı adedi ile 
Türkiye’de 25.yılına rekor bir başlangıç 
yapıyor. Ürün ve hizmet sundukları 6 
ton, 16 ton üzeri ve çekici segmentleri 
olmak üzere üç alanda da pazar paylarını 
arttırdıklarını belirten Özgür Fırat, “16 ton 
ticari araçlar alanında, yüzde 7.1’lik pazar 
payı ile ithal markalar arasında birinci ol-
duk. Çekici segmentinde de aynı başarıyı 
tekrar ettirdik ve yüzde 8.6 pazar payı ile 
yine ithal markalar arasında lider konuma 
geldik. Adet olarak baktığımızda 6 ton, 
çekici ve 16 ton pazarlarında satışlarımızı 
adetsel olarak ortalama yüzde 35 artırarak 
her segmentte pazarın büyüme hızından 
fazla gelişim gösterdik” şeklinde açıkladı. 

‘TÜRKİYE PAZARINDA 
ODAK NOKTAMIZ, 
TÜM ÜRÜN GAMIMIZ’

Renault Trucks, 2022 yılına yeni T,C,K 
EVO serisi araçlarını sunarak hızlı bir giriş 
yapmıştı. Yeni T, T High, C ve K EVO serileri, 
yakıt verimliliği, güvenilirlik, dayanıklılık, 
maksimum çalışma süresi gibi önemli özel-
likleri ile Türkiye’de de büyük talep gördü. 
Özgür Fırat açıklamasında; “Bu araçlarımız 
ile uluslararası lojistik, yurt içi taşımacılık, ağır 
yük ve proje taşımacılığı, inşaat, altyapı ve 
maden uygulamalarının beklenti ve ihtiyaçla-
rını en ideal şekilde karşılayan bir ürün gamı 
sunduk. Geçmişte sadece çekici segmentine 
odaklanırken artık tüm ürün gamımız ile 
Türkiye’de varlığımızı arttırıyoruz. 2022’de 
Renault Trucks D serimiz ile yurt içi ve şe-
hir içi dağıtım görevlerine ağırlık verdik. D 
serisiyle daha önce çok odaklanmadığımız 
perakende alanında temas ettiğimiz müşteri 
sayısını yükselterek D serisinin bilinirliğini 
arttırdık. Tüm segmentleri kapsayan bu iş pla-
nımız, başarılarımızın katlanmasını sağladı” 
dedi. 

TURBO COMPOUND, 2023 YILININ 
TEMEL ARGÜMANLARINDAN 
BİRİ OLACAK

Renault Trucks, yakıt tüketimi ve CO2 
emisyonlarını daha da düşürmek üzere T, T 
High, C ve K serilerini yeni DE11 ve DE13 
motorlarla donatıyor. Turbo Compound 
araçlarının satışına 2022 yılı sonu itibariyle 
başladıklarını belirten Özgür Fırat; “Turbo 
Compound ile bir önceki seriye göre yüzde 
10’a varan yakıt tasarrufu ve aynı şekilde 
daha az CO2 salınımı sağlayabiliyoruz. Turbo 
Compound teknolojisi, 2023 yılında konsantre 
olacağımız temel argümanlarımızdan biri 
olacak. Bir diğer önemli ürünümüz ise Pres-
tige. Yine 2022 yılı sonunda, yüksek konfor 
ve performans sağlayan özel tasarım Prestige 
modelimizi müşterilerimize sunduk ve çok 
olumlu geri bildirimler aldık. Yüksek dona-
nımı ile üst düzey bir sürüş konforu sunan 
Prestige, aynı zamanda Turbo Compound 
teknolojisi ile yakıt tasarrufu açısından da 
cazip bir ürün” diye ekledi.  

‘BAŞARIDA BAYİ AĞI GÜCÜMÜZ 
GÖZARDI EDİLEMEZ’ 

Renault Trucks Türkiye olarak bayi ağımı-
zı güçlendirmek her zaman önceliğimizdi di-
yen Özgür Fırat; “Türkiye’de yaygın bir satış 
ve servis ağına eriştik. 17 noktada olan servis 
hizmetlerimizi 2023’de 19 noktaya ulaştırmayı 
planlıyoruz. Ayrıca Gürcistan’daki iş ortağı-
mızla Azerbaycan ve Ermenistan için anlaştık 
ve buralarda da yapılanmamız olacak. Sadece 
yeni yatırımcılarla değil mevcut bayilerimizle 
de büyüyoruz. Hem yeni illere, hem de mev-
cut tesislere yapılan yatırımlar, markamıza 
olan güveni gösteriyor” şeklinde açıkladı.
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M
ercedes-Benz Türk,  hem 
yürüttüğü üretim faaliyetleri 
hem de araçları ile karbon 
ayak izini azaltmayı hedef-

liyor. 2022 yılında enerji verimliliği konu-
sunda birçok projeyi hayata geçiren şirket, 
yeşil enerji alanında da önemli adımlar 
atmaya devam ediyor. 

EN DÜŞÜK SPESİFİK ENERJİ 
DEĞERİNE ULAŞTI

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda hayata 
geçirdiği enerji verimliliği projelerini ge-
liştirmek için de çalışmalar gerçekleştiren 
Mercedes-Benz Türk, 2022 yılında Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nda 2007 yılına göre araç 
başına yüzde 41’in üzerinde enerji tasarru-
fu elde etti. 

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 2019 yı-
lında güneş enerjisi santralini kuran şirket, 
santralin kuruluşundan günümüze kadar 
261 ton, sadece 2022 yılında ise 82 ton CO2 
salımını engelledi. Fabrika, devreye alınan 

uygulamalar ile spesifik enerji tüketiminde 
2022 yılında en düşük değere ulaştı. 

2022 yılında Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nın klima santrallerine yaklaşık 
50 adet frekans konvertörü ilave eden 
Mercedes-Benz Türk, böylece ilgili sistem-
lerde yüzde 30’lara varan oranlarda enerji 
verimliliği sağladı. 

GENEL MÜDÜRLÜK & 
PAZARLAMA MERKEZİ KENDİ 
ENERJİSİNİ ÜRETECEK

Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük 
& Pazarlama Merkezi’ne 3470 kWp gücün-
de güneş enerjisi santrali kurulumu için de 
çalışmalara başlayan şirket, 2023 yılında 
projeyi bitirmeyi planlıyor. Şirket, güneş 
enerjisi santralinin devreye alınması ile 
Genel Müdürlük & Pazarlama Merkezi’nin 
elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık yüzde 
80’ini yeşil enerjiden sağlayacak. 

ENERJİ YÖNETİM MODELİYLE 
BÖLGEYE ÖNCÜLÜK EDİYOR

Aksaray Kamyon Fabrikası üretimi, 
ihracatı, AR-GE çalışmaları ve sosyal fayda 

programlarının yanı sıra enerji yönetim 
modeli ile de bölgeye öncülük ediyor. 
“Yeşil Fabrika” olma hedefine adım adım 
ilerleyen şirket, “daha yeşil bir Aksaray” 
için 2022 yılında Mercedes-Benz Türk 
Hatıra Ormanı projesini de hayata geçirdi.

Sürdürülen enerji verimliliği çalış-
maları sayesinde 2022’de 2017 yılına göre 
araç başına yüzde 45’in üzerinde enerji 
tasarrufu elde edildi. Sadece 2022’de bir 
önceki yıla göre araç başına enerji tüketim 
oranı yüzde 16 oranında düşürüldü. Söz 
konusu oranla birlikte, fabrikanın faaliyet-
lerine başladığı günden günümüze kadar 
araç başına tüketimde ve CO2 gaz salım 
miktarında en düşük seviyeye ulaşıldı. 

Mercedes-Benz Türk, enerji etüdünün 
yapıldığı ve CO2 emisyonu azaltımı için 
yol haritasının hazırlandığı 2022 yılında 
ayrıca, “Yeşil Fabrika” olma hedefi doğ-
rultusunda Aksaray Kamyon Fabrikası 
hol çatılarına 6 MWe gücünde güneş 
enerjisi santrali kurulumu için saha çalış-
malarına da başladı. Şirket, söz konusu 
santralin devreye alınması ile doğaya 
salınan CO2 miktarını önemli ölçüde 
azaltmayı hedefliyor.

MERCEDES-BENZ TÜRK
enerjisini güneşten alacak

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 
en düşük spesifik enerji 
değerine ulaşan Mercedes-
Benz Türk, çalışmalarına 
başladığı güneş enerjisi 
santralinin devreye alınması ile 
Genel Müdürlük & Pazarlama 
Merkezi’nin elektrik enerjisi 
ihtiyacının yaklaşık yüzde 80’ini 
yeşil enerjiden sağlayacak.

AKSARAY KAMYON FABRİKASI’NDAKİ KAĞIT TÜKETİMİ YAKLAŞIK YÜZDE 50 AZALDI

Mercedes-Benz Türk, “Yeşil Hedefler” programı doğrultusunda Ak-
saray Kamyon Fabrikası’nın tüm bölümlerinde “Kağıtsız Ofis (Pa-
perless Office)” adını verdiği projesini başarıyla sürdürüyor. Şirket, 
baskı adetlerini önemli oranda azalttığı proje kapsamında yürüttüğü 
dijitalleşme çalışmaları ile süreçlerin iyileştirilmesine olanak sağ-
lıyor. Projenin başarısının çalışanlar tarafından benimsenmesi ile 
doğru orantılı olduğunu da göz önünde bulunduran Mercedes-Benz 
Türk, aynı zamanda Kağıtsız Ofis kültürünün tüm çalışanları tarafın-
dan benimsenmesi için kapsamlı faaliyetler de gerçekleştiriyor.

Proje kapsamında dijital imzayı aktif bir şekilde kullanıma alan 
şirket, süreçleri iyileştirerek ofis çalışanlarının verimliliğini artırmayı 

da başardı. Aynı zamanda çalışanlar için sürdürülebilirlik konusun-
da farkındalık da yaratan Mercedes-Benz Türk, Kağıtsız Ofis kültü-
rünü benimseyen ofis çalışanlarının sınırlı kaynakları daha verimli 
kullanması adına çevresel, sosyal ve ekonomik önlemleri de hayata 
geçirdi. Projeyi devreye almadan önce Aksaray Kamyon Fabrika-
sı’ndaki Planlama Bölümü’nde “Sıfır Baskı” adındaki pilot uygula-
mayı 2018 yılında hayata geçiren şirket, fabrikanın tüm bölümle-
rinde Kağıtsız Ofis projesini başarıyla yürütüyor. Benimsenmesi 
gereken bir şirket kültürü olarak tüm çalışanların öz sorumluluğun-
da devam eden proje sayesinde, Aksaray Kamyon Fabrikası’ndaki 
kağıt tüketimi yaklaşık yüzde 50 oranında azaltıldı.
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O
KT Trailer Genel Müdürü 
Hakan Maraş 2022 yılı de-
ğerlendirmesi ve 2023 yılına 
yönelik beklentileri hakkında 

basın açıklamasında bulundu. Uluslara-
rası yayılım stratejileri kapsamında 2022 
yılı itibarıyla 78 pazara ulaştıklarını be-
lirten Hakan Maraş, 2023 yılı için Kuzey 
Avrupa’da yol alarak Avrupa’nın tüm 
ülkelerinde kullanıcı beklentilerine cevap 
vererek, geniş filoların çözüm ortağı ol-
mayı hedeflediklerini söyledi. Hakan Ma-
raş; “2022 yılı; artan talepler doğrultusun-
da hızlı cevap verebilirliğimiz, profesyo-
nel bakış açımız ve çözüm odaklı üretim 
kabiliyetimiz ile ön plana çıktığımız bir 
dönem oldu. Rekabetin daha fazla arttığı 
sektörümüzde her daim yeniliğe ayak 
uyduran, henüz ihtiyaç değilken oluşabi-
lecek talepleri ön gören, hızlı ve profesyo-
nel ekibimiz ile sektörümüze farklı bakış 
açıları getirerek ülkemizi dünyada temsil 
etme yolunda çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. 2022 yılında yaşadığımız hareketlilik 
ve markamızın büyüme hedefi doğrul-
tusunda altyapı ve ekipmanlarımızda 
güçlendirme, insan kaynağı olarak ekibi-
mizi genişletme yolunda çalışmalarımız 
devam etti. OKT Akademi kapsamında 
üretim sahasında çalışan uzman ekibimiz 
ve yine Mühendis Formasyon Eğitimle-
rimiz ile alanında profesyonel mühendis 
kadromuzu genişleterek geçen yıla oranla 
çalışan sayımızda %35 artış sağladık. 
Artan talepler doğrultusunda 2023 yılın-
da da çalışan sayımızda artışımız devam 
edecek olup, büyüme hedeflerimiz doğ-
rultusunda dördüncü fabrika yatırımımız 
için fizibilite çalışmalarımızı da başlattık. 
100.000 m2’lik alanda konumlandırılacak 
dördüncü fabrika yatırımımız ile üretim 
kapasitemizde önemli oranda artış sağla-
yacağız” şeklinde konuştu. 

YENİ PROJELERİMİZ İLE 
FARK YARATACAĞIZ

 Her zamankinden daha dijital hale 
gelen yeni dönemde otomotiv, lojistik ve 
treyler sektöründe teknoloji şirketlerine 
benzer bir yapıya bürünme çalışmaların-
da büyük bir yol katedildiğini söyleyen 
Hakan Maraş, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Küresel alanda rekabet üstünlüğümüzü 
korumak ve geliştirmek adına, ürünle-
rimizde pek çok yenilikler, üretim saha-
mızda kapasite artışı ve geleceğe yönelik 
yatırımlarımızı şekillendirerek sektör 
pazarındaki gelişimi yönlendiren veya 
engelleyen temel eğilimleri ve faktörleri 
belirledik. Bu hususta gerekli teknolojik 
altyapıya sahip Ar-Ge merkezimizde 
Aerodinamik gıda tankeri projemizi ha-
taya geçirerek, yeni dönem ihtiyaçlarına 
ışık tutacak geleceğin taşımacılık modelini 
sunuyoruz. Son zamanlarda üzerinde 

fazlaca durduğumuz sürücü konforu 
hususunda kullanım kolaylığı ve kul-
lanıcı dostu pek çok özelliği barındıran 
Avrupa’da tasarım ödülü alan ilk ve tek 
Türk Markası olmayı başardık. Yeni nesil 
tanker projemizde yakıt tüketimini dü-
şüren aerodinamik yapıda gövde tasa-
rımı ve sürtünme katsayısını azaltarak 
çevreye duyarlı, CO2 salınımının azaltıl-
masını destekleyen tasarım detaylarını 
geçtiğimiz Eylül ayında Hannover’daki 
Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA 
Transportation) lanse ettik. Fuarda çeşitli 
ülkelerden ziyarete gelen pek çok müş-
terinin ilgisini çeken konsept tasarım 
Aerodinamik Gıda Tankeri aracımızın 
üretimi için çalışmalarımız başladı. Müş-
terilerimizin rekabet gücünü artıracak, 
verimlilik ve güvenli taşımacılık esaslı 
gelecek çalışmalarımız ile sektörde fark 
yaratarak, markamızın vizyonuna uygun 
yeni projelerimiz ile 2023 yılında da gün-
deme gelerek ülkemizi temsil edeceğiz.” 

‘SEKTÖRÜN NABZINI 
TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

 2022 yılı tüketicinin farkındalığını 
arttıracak çalışmaların ve yine bu yönde-
ki iş birliktelikleri için hazırlıkların yapıl-
dığı, sektörün geleceğine yönelik strate-
jilerin gözden geçirilip pandemi ve buna 
bağlı ekonomik dalgalanmalarla müca-
delede sektörümüzde ve dünyada kabuk 
değiştirme dönemi olduğunu söyleyen 
Hakan Maraş; “Bir süredir global ölçekte 
etkileri devam eden treyler ürün grupla-

rında bulunabilirlik sorunları, yaşanan 
çip krizi, kurlara bağlı fiyatların yük-
selme trendi sektörel bazlı mamullerde 
ciddi anlamda artış meydana getirdi. 
Yaşanan tüm bu gelişmeleri yakından 
takip ederek; gereken plan güncelle-
meleri ön görülerimiz doğrultusunda 
gerçekleştiriyor, uzun vadeli planlama 
sürecini elden bırakmıyoruz. Bugüne 
kadar sektördeki gelişmeler ve pazar 
tahmini yapılırken öncelikle ekonomi 
veya siyasi konjonktür takip edilirdi. Bu 
yıl ise önceliğimiz alım gücü ve ham-
madde tedarik süreçleri ile enerji krizi 
sürecindeki gelişmeleri yakından takip 
ederek yol almak olacak. Avrupa’da 
treyler üretiminde ve teslimatında 1 
yılı aşkın süreler veriliyor, bu durumda 
arz-talep kaynaklı problemler farklı te-
darikçi arayışını sağlayacak ve özellikle 
hammadde stok durumunu yöneterek 
ihtiyaçlara cevap verebilen firmalar ön 
planda olacaktır. 2023’te kapasite artışı, 
üretim, değer, pazar payı ve gelecek 
yıllar için faaliyet geliştirme planları 
üzerinde duran şirketlerde pozitif yön-
de bir sürecin oluşacağı öngörüsünde 
bulunarak; özellikle Avrupa’daki ge-
lişmelerin yakından takibindeyiz. 2022 
yılında yükselme trendimizi devam 
ettirdik. 2023 yılında da ürünlerimize 
olan taleplerin artışta olduğu bir dönem 
içerisindeyiz. Bu hususta sektörün nab-
zını tutmaya ve emin adımlarla yenilik-
ler üreterek ilerlemeye devam edeceğiz 
“değerlendirmesinde bulundu.

OKT TRAILER
dördüncü fabrika 

yatırımına hazırlanıyor
Uluslararası yayılım 
stratejisi kapsamında 
2022 yılında 78 pazara 
ulaşan OKT Trailer, bu 
yıl 100.000 metrekarelik 
alanda konumlandırılacak 
dördüncü fabrika yatırımı 
ile üretim kapasitesini 
önemli oranda artırmayı 
hedefliyor.

Hakan Maraş

www.lojistikhatti.com  61 



O
tomotiv lojistiğinin önde 
gelen markalarından biri 
olan ANT Lojistik, her yıl 
Renault Trucks ile yaptığı filo 

yatırımlarını sürdürüyor. 210 özmal çekici 
ve kamyondan oluşan filosunda Renault 
Trucks varlığı yüzde 40 olan ANT Lojistik, 
10 adet Renault Trucks D Wide 460 4x2 
araç taşıyıcı çekici ve 3 adet Renault Trucks 
D Med 280 6x2 kamyon ile araç parkını 
güçlendirdi. 

ANT Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Can 
Eker teslimat töreninde yaptığı konuşmada 
şunları belirtti: “Operasyonlarımızda en 
büyük görev, sürücü ve araçlarımıza düşü-
yor. Dolayısıyla araçlarımızın donanımı ve 
performansı da ana konularımız arasında 
yer alıyor. 2011 yılından bu yana Renault 
Trucks çekici ve kamyonlarını kullanıyoruz. 
Memnuniyetimiz doğrultusunda her yıl dü-
zenli alımlarımız ile iş birliğimizi sürdürü-
yoruz. Aslında diğer uygulamalardan farklı 

olarak otomotiv lojistiğinde araçlarımız, 
yük ile giderken, dönüşü yüksüz olarak 
yaptığından yıpranma payları daha düşük 
olabiliyor. Bu nedenle daha uzun kullanım 
ömrü söz konusu. Geçmiş 12 yıl boyunca 
alımını yaptığımız Renault Trucks kamyon 
ve çekicilerde aynı konfigürasyonlara sahip 
diğer araçlarımıza göre yakıt tasarrufu kay-
dettik. Kaldı ki yeni nesil araçlarda daha 
da düşük yakıt tüketimi sağlıyoruz. Ope-
rasyonel giderlerde büyük bir kalem olan 
satış sonrasında bakım-onarım ve yedek 
parça maliyetlerinden de memnunuz. Tüm 
bunları göz önünde bulundurduğumuzda 
Renault Trucks araçlar, toplam sahip olma 
maliyetinde bir adım öne çıkıyor.”  

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebas-
tien Delepine ise, “Uygun toplam sahip 
olma maliyeti, yüksek yakıt tasarrufu, 
geniş uygulama alanı ve güçlü satış sonrası 
hizmetlerinin yanı sıra araçların standart 
donanımları, Renault Trucks D serimizin 

tercih edilirliğini arttırıyor. Bu araçlarımızda 
şanzıman, havalı süspansiyon, klima gibi 
birçok özellik, standart donanım. Euro 6 
motora sahip Renault Trucks D kamyon ve 
çekiciler standart donanımlarının olumlu 
etkileri sayesinde yüksek sürüş konforu 
sağlıyor. Eminiz ANT Lojistik de hassasiyet-
le yürüttüğü operasyonlarında bu avantaj-
ları deneyimleyecek ve iş birliğimiz daha 
uzun yıllar devam edecek” dedi. 

Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Koçaslanlar da; “Genel 
olarak Renault Trucks D serisi kullanıcıları, 
araçların yüksek yük kapasitesi ve yakıt 
verimliliği ile düşük bakım maliyetlerinin 
sağladığı avantajlı işletme maliyetleri sa-
yesinde kârlarını artırdıklarını belirtiyorlar. 
Öte yandan bu araçların uygulamalara 
göre özelleştirilebilen farklı dingil ve kasa 
ölçüleri olması, her işin ihtiyacını karşıla-
yabilen donanımları takdir ediliyor” diye 
konuştu.

ANT L i i  Ren  T  n    

RENAULT TRUCKS

T
hermo King, tamamen elektrikli, 
düşük veya sıfır emisyonlu ve 
otonom treyler soğutması sağlayan 
Advancer AxlePower ünitenin 

Holanda’daki ilk teslimatını gerçekleştirdi. Üç 
adet Advancer AxlePower, Hollanda’nın en 
büyük süpermarket zinciri Albert Heijn’e teslim 
edildi. Advancer AxlePower, Thermo King 
tarafından emisyonsuz frigorifik treyler vizyonu 
çerçevesinde geliştirildi.

Thermo King’in Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika’da (EMEA) Ürün Yönetimi ve Pa-
zarlama Sorumlusu Laurent Debias, “Bir 
treyler tarafından genellikle taşıma sırasında 
kaybedilen enerjiyi, soğutma üniteleri için 
temiz güce dönüştürmelerine olanak tanıyan 
yeni bir teknoloji sunuyoruz. İnovasyonumuz 

nakliye soğutmasında değişiklik sağlıyor ve 
filoların sürdürülebilir uygulama hedeflerine 
ulaşmasına, yükün çevre dostu şekilde taşın-
masına ve daha düşük emisyon gereksinim-
lerini karşılamasına yardımcı oluyor” şeklinde 
açıklama yaptı.

Advancer AxlePower, BPW’nin ePower 
aksını Thermo King soğutma ünitesi ve güç 
yönetimi teknolojisi ile birleştiren, tamamen 
entegre, çekiciden bağımsız bir sistem ola-
rak dikkat çekiyor. Albert Heijn’e teslim edi-
len Thermo King Advancer A-500 Whisper-
Pro’da PIEK sertifikalı soğutma üniteleri ve 

BPW ePower akslar bulunuyor. 
AxlePower’ın akıllı enerji üretim sistemi, 

aracın rutin çalışması sırasında treyler aksının 
geri kazandığı enerjiyi dönüştürerek treyler 
soğutma ünitesini çalıştırmak için gereken 
gücü sağlıyor. Sistem, araç dönerken veya fren 
yaparken üretilen enerjiyi yüksek voltajlı bir 
aküde depolayarak soğutma ünitesine güç 
sağlamak için yeniden kullanılarak tamamen 
elektrikli, düşük veya sıfır emisyonlu ve otonom 
treyler soğutması sağlanıyor. Treyler hareket 
halindeyken şarj edilen pil takımı, durduğunda 
da üniteye otonom olarak güç sağlıyor. 

T e  Kin  e e i i 
ni e inin 

i  e i n   

THERMO KING 

TARAÇLAR
İCARİ
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F
ord Otosan’ın Gölcük 
Fabrikası’nda ürettiği Türkiye’nin 
ilk tam elektrikli ticari aracı Ford 
E-Transit, ticari filoları bir üst 

seviyeye taşıyor. Operasyonlarını sıfır 
emisyonlu araçlarla geliştirmek isteyen 13 
firmaya Ford E-Transit araçları teslim edildi.

Ford Türkiye İş Birimi Lideri Özgür 
Yücetürk, “Kocaeli fabrikalarımızda 
ürettiğimiz Türkiye’nin ilk elektrikli ticari 
aracı Ford E-Transit ile müşterilerimizin 
operasyonlarına destek olmaktan mutlu-
luk duyuyoruz. Bizim için filo müşterileri-
mizin verimini artırmak, iş ortaklarımızla 
birlikte değer yarattığımız uzun vadeli iş 
birlikleri kurmak çok değerli. Mühendislik 
ve Ar-Ge becerilerimizle paydaşlarımızın 
ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi ürün ve 
teknolojileri geliştirmeye devam edeceğiz. 
Ticaretin geleceğine yön vermeyi sürdüre-
ceğiz” dedi.

Yücetürk, “E-Transit, Ford markamızın 
global iş modeli Ford Pro sisteminin ilk 
araçlarından. Profesyonel ticari araç müşte-
rilerinin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan 
karşılayan Ford Pro, ticari araçlar için yazı-
lım, şarj, servis ve finansman hizmetlerini 
bir arada sunuyor. Böylelikle filoların çalış-
ma sürelerinin maksimum seviyede olması-
na ve toplam işletim giderlerini azaltmaya 
yardımcı oluyor” diye konuştu.

Ford Otosan’ın elektrifikasyon yolcu-
luğunda önemli bir adım olan Türkiye’nin 
ilk, Avrupa’nın en güçlü tam elektrikli 
ticari aracı E-Transit, dayanıklılık ve fonksi-

yonellikten ödün vermeden, sürdürülebi-
lirlik hedeflerine ulaşmaya yardımcı olmak 
için özel olarak tasarlandı. Sınıfının en 
güçlüsü olan arkadan çekişli motoruyla 
çabuk hızlanma sağlayan Ford E-Transit, 
135 kW ve 198 kW güç üreten elektrikli 
motor seçeneklerine ve 15.1 metreküpe 
varan yükleme alanına sahip. E-Transit’te 
hem AC hem de DC hızlı şarj özelliği 
bulunuyor. Böylece AC şarj ile yaklaşık 
8,2 saatte yüzde 100 şarj olabilirken 115 
kW DC Hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika 
içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj 
gerçekleştirebiliyor. 

A
vrupa Birliği yollarında 2020’ye 
kıyasla yüzde 3,2 artışla 2021 
rakamlarına gören 6,4 milyondan 
fazla orta ve ağır ticari araç 

bulunuyor. ACEA raporuna göre 2021 yılında 
1,2 milyondan fazla kamyonla Polonya açık 
ara en büyük kamyon filosuna sahip ülke 
olarak öne çıkarken ikinci sırada 964,696 
adetlik kamyon filosuyla Almanya, üçüncü 

sırada 960 binden fazla filosuyla İtalya yer 
alıyor. 

EN GENÇ KAMYON FİLOSU 
AVUSTURYA’DA

AB’de kamyonların ortalama yaşı 14,2. Orta-
lama 22,7 yaş ile, Yunanistan Avrupa’nın en eski 
kamyon filosuna sahipken, en yeni filo 6,6 yaş ile 
Avusturya ve 7,5 yaş ile Danimarka’da bulunuyor. 

ELEKTRİKLİ KAMYONDA 
ALINACAK ÇOK YOL VAR

Avrupa Birliği’ndeki tüm kamyonların 
yüzde 96,4’ü dizelle çalışırken, filonun ancak 
yüzde 0,5’i benzinle çalışan motorlara sahip. 
Her ne kadar yoğun bir şekilde gündemi 
oluştursa da AB yollarındaki kamyonların 
yalnızca yüzde 0,1’i sıfır emisyonlu aktarma 
organlarına sahip.

13 filoya elektrikli 
F  E-T n i  

FORD OTOSAN TARAÇLAR
İCARİ
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K
rone’nin proje ortağı olduğu 
“Lojistikte kapasite eksikliklerinin 
iyileştirilmesi” araştırmasına göre 
Almanya’da lojistik sektöründe 

yaklaşık 56 bin nitelikli çalışan eksikliği 
bulunuyor. 

Lojistik Danışmanlık Uzmanlarından 
Prof. Dr. Wolfgang Stölzle liderliğin-
deki bir çalışma ekibi, Dresden Teknik 
Üniversitesi’nden Prof. Dr.-Ing. Thorsten 
Schmidt ve Würzburg-Schweinfurt Uygula-
malı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Lojis-
tik Enstitüsü’nden Prof. Dr. Christian Kille, 
çalışan eksikliklerinin lojistik sektörünü nasıl 
etkilediğini ve nasıl çözülebileceğini araştır-
dılar. Krone, konsorsiyum ortağı olarak, bu 
önemli projede aktif yer aldı ve çalışmanın 
çeşitli yönlerine uzmanlığıyla katkıda bu-
lundu.

 Ocak 2023’ün sonunda Almanya’da 
yayınlanan “Lojistikte kapasite eksikliklerini 
karşılama: durum analizi - çözümler - po-
tansiyel - önlem paketleri - yol haritaları” 
konsorsiyum çalışması, 200’e yakın veriyi 
değerlendirdi. Araştırmada şu sonuca ulaştı: 
“Lojistik sektörü toplamda yaklaşık 56.000 
eksiklikle 2022’de nitelikli çalışan sayısıy-

la, çok eksik durumda bulunan bakım ve 
çocuk yetiştirme mesleklerinin bile üzerin-
dedir.” Uzun, çekici olmayan ve planlana-
mayan çalışma saatleri, pek rekabetçi ol-
mayan maaş beklentileri ve mesleğin çekici 
olmayan imajı, potansiyel nitelikli çalışanları 
uzak tutuyor. 

 İstihdamdaki belirgin azalmanın diğer 
sebepleri demografik değişim ve askerlik 
hizmetinin ertelenmesi oluşturuyor.  

 Krone Ticari Araç Grubu Satış ve Pa-
zarlama Genel Müdürü Dr. Frank Albers, 
treyler üreticisinin taahhüdünü şöyle açıkla-
dı: “Bu çalışmanın sonuçları aynı zamanda 
Krone’ye kadın ve erkek sürücülerin ihtiyaç-
larını daha iyi karşılamak ve geliştirmeleri-
mizi uyumlu hale getirmek için yeni fırsat-
lar sunuyor. Bilimsel temelli bu bulgularla 

Krone her zaman kendini birçok alanda 
çalışma ortamını iyileştirmeye adamıştır. 
Örnekler arasında geniş tesislere sahip 
yeni Werlte Trailer Point teslimat mer-
kezimiz ve kullanışlı çevrimiçi teslimat 
portalımız ‘MyKrone’ sayılabilir.

 Otomasyon, sürücüler için çalışma 
ortamını önemli ölçüde rahatlatan başka 
bir Krone çözümüdür. Örneğin, yeni Box 
Liner eLTU 50 otomatik konteyner şasisi, 
çekici kabinindeki bir düğmeye basarak 
ilgili konteynere göre ayarlanabilmekte, 
bu sayede daha önce gerekli olan tüm 
manuel faaliyetler artık geçmişte kalmak-
tadır. Bu kullanım seçeneği sürücü için 
bu sadece fiziksel bir konfor değil, aynı 
zamanda güvenlik açısından da önemli 
bir kazanç anlamına gelmektedir.”

Almanya lojistik sektöründe 56 bin nitelikli çalışan eksikliği var

olduğunu kaydeden H. Basri Akgül, “Taşıma 
kapasitesi, uygun yatırım maliyeti, ekonomik 
yakıt tüketimi, düşük yedek parça ve bakım 
giderleri ile hafif kamyon segmentine yeni 
bir soluk getiren Atlas büyük ilgi görmeye 
devam ediyor. 2022 yılındaki kamyon satış-
larını önceki yıla kıyasla yüzde 30 oranında 
arttırdık. Son dönemde lojistik ve nakliye 
sektörünün en gözde araçları arasında yer 
alan Otokar Atlas’a önümüzdeki dönemde 
yeni modeller ekleyerek kamyon satışlarımızı 
arttırmayı hedefliyoruz. Atlas için yeni yıla 
bir müjde ile başlıyoruz. Türkiye’de yine bir 
ilke imza atarak garanti süremizi 4 yıla çıkarı-
yoruz” dedi. 

O
tokar, 2022 yılını da lider 
kapatarak 14. kez otobüs pazarı 
lideri oldu. Toplam otobüs 
pazarında satılan her 3 otobüsten 

biri Otokar markalı olurken, marka küçük 
ve orta boy otobüs pazarından ise yüzde 50 
pazar payı elde etti. 60 ülkeye ihracat yaparak 
yüzde 125 büyüme kaydeden marka, 
kamyon pazarında Atlas’ın yeni modeli Atlas 
3D’nin katkısıyla yüzde 30 büyüme sağladı. 

Otokar yöneticilerinin katıldığı 2022 yılı 
değerlendirme toplantısında açıklamalarda 
bulunan Otokar İç Pazar Satış ve Pazarlama 
Genel Müdür Yardımcısı H. Basri Akgül,  
otobüste büyük bir hikaye yazdıklarını akta-
rarak, “Sultan otobüsümüz 20. yılını doldur-
du. Pazara girerken, bu kadar büyük oyuncu 
içerisinde ne yapacaksınız diye soruyorlardı. 
Şimdi hepsi gerimizde kaldı. Atlas ile kam-
yon pazarında da aynı hikayeyi yazacağız” 
dedi. 

ATLAS’TA GARANTİ SÜRESİNİ 
4 YILA ÇIKARDI 

Ticaretin yükünü hafifletmek için 10 yıl 
önce Atlas ile hafif kamyon segmentine yeni 
bir soluk getiren Otokar’ın, 8,5 tonun ardın-
dan geçen yıl satışa sunduğu 12 tonluk Atlas 
3D ile pazarın öncelikli tercihleri arasında 

OTOKARotobüsteki başarısını kamyona taşıyacak 
Akgül, Atlas 3D’nin müşterilerden 

büyük ilgi gördüğünü ve lojistik sektö-
ründen de talepler geldiğini ve sektöre 
satış yapmaya başladıklarını belirterek 
2023 yılında önemli teslimatlar yapacak-
larını söyledi. Akgül Atlas’ın yeni mo-
dellerining eleceğini süprizleri 2023 yılı 
içerisinde açıklayacaklarını aktardı.

İHRACATI KATLADI
Otokar’ın ihracat çalışmaları hakkın-

da da bilgi paylaşan Akgül, “Dünya met-
ropollerindeki Otokar logosunu taşıyan 
araçlarımızın sayısı 2022 yılında artmaya 
devam etti. Otokar, otobüs ihracatını da 
adetsel bazda önceki yıla kıyasla yüzde 
125 arttırarak, başta Avrupa pazarına ol-
mak üzere 2022 yılında 1.300’e yakın oto-
büs ihraç etti. Çekya’nın Usti bölgesinden, 
İtalya’dan büyük ölçekli önemli siparişler 
aldık. Avrupa’nın yanı sıra Azerbaycan, 
Gürcistan, Tunus, İsrail gibi farklı pazar-
lara da yüksek adetli otobüs ihracatı ger-
çekleştirildi. Tunus’a 400’üncü aracımızı 
teslim ettik. Farklı coğrafyalar, büyümeye 
giden yolda en stratejik rotamız. Hedef 
pazarımız olan Avrupa’da büyümemizi 
sürdürmek için tanıtım çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.
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SİZ DE LOGISTICSinTURKIYE.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 

ARAMA MOTORUYLA 

FİRMALARA KOLAY VE 

DETAYLI ULAŞILABİLECEK

n PORTAL ÜYELERİNİN 

DÜNYA GENELİNDE 

20.000’İN ÜZERİNDE 

YABANCI FİRMAYA  

ULAŞIMI SAĞLANACAK

n YABANCI FİRMALARIN 

PORTAL ÜYELERİYLE 

ONLINE GÖRÜŞME OLANAĞI 

OLUŞTURULACAK

n PORTALDA YER ALAN 

HABER KATEGORİLERİNDE 

FİRMALARLA İLGİLİ  

GÜNCEL HABERLERE  

YER VERİLECEK

n PORTAL ÜYELERİ ULUSLAR 

ARASI ONLINE LOJİSTİK 

DERGİSİ LOGISTICS 

VISIONS DERGİSİNDE 

HABER, RÖPORTAJ 

ve İLANLARLA YER 

ALABİLECEK 

n VE DAHA BİR ÇOK 

HİZMET VE YENİLİKLERLE 

İŞ FIRSATLARINIZI 

GELİŞTİRMEK İÇİN SİZ 

DE LOGISTICSinTURKEY.

COM’DA YERİNİZİ ALIN.

“TÜRKİYE’NİN DÜNYAYA AÇILAN LOJİSTİK KAPISI”

LOGISTICSinTURKIYE.COM

LOGISTICSinTURKIYE.COM 
TÜM DÜNYADAN 

TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜNE 
ULAŞMAK İSTEYEN FİRMALAR İÇİN 
BİR BAŞVURU KAYNAĞI OLACAK. 

DÜNYANIN ÖNEMLİ LOJİSTİK VE 
TAŞIMACILIK ETKİNLİKLERİNDE 

YER ALARAK PORTAL ÜYELERİNİN 
TANITIMINA KATKI SUNACAK.

İLETİŞİM: 
cemk@esmyayincilik.com.tr

HİZMETLER 
SUNULUYOR?

 HANGİ TAŞIMA MODLARINDA 

HİZMETLER 
SUNULUYOR?

 HANGİ SEKTÖRLERDE
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info@barsan.com

444 4 245
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