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022 yılını geride bırakıyoruz. Pandeminin gölgesinde geçen 2020 
ve 2021 yılının ardından 2022’de normalleşme bekleniyordu. 
Kısmen de öyle oldu. Dünya ticaretinde 2021’in ikinci yarısında 
başlayan iyileşme 2022 yılının ikinci yarısına kadar davam etti. 

Bu dönemde dünya mal ticaretinde büyüme yaşandı. Lojistik cephesinde 
tedarik zincirindeki bozulmalar sonucu 2020 yılının son çeyreğinde ortaya 
çıkan konteyner krizi soğumaya başladı. Zirve yapan navlun fiyatlarında 
2022 yılının başından itibaren düşüşler yaşandı. Bu dönemde karayolu 
taşımacılığına talep arttı. Hava kargo sektörü pandemi sonrası eski 
seviyelerini yakalamaya başladı. Lojistikte yatırımlar hızlandı. 

Ancak yılın ikinci yarısında bu kez Rusya-Ukrayna savaşı ve sıkı para 
politikalarının etkileri ile dünya ticareti yeniden yavaşlamaya başladı. 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 2022 yılı için küresel büyüme tahminini 
yüzde 4,2’den yüzde 2,8’e, mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini 
ise yüzde 4,7’den yüzde 3’e düşürdü. Beklenen küçülme, sahaya da 
yansımaya başladı. Çin, AB ve ABD gibi bölgelerin ihracatları azaldı. 
İhracat siparişleri düşüş gösterdi. 

Küresel ticarette yaşanan gelişmeler, Türkiye ekonomisini ve ihracatını 
da doğrudan etkiledi. 2022 yılının ilk iki çeyreğine göre büyüme hızında 
bir düşüş görüldü. Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 
3,9 büyüdü, mal ve hizmet ihracatı büyümeye 2,9 puan katkıda bulundu. 
Türkiye’nin sektörler ihracatı Ekim ayında geriledi. Ancak serbest 
bölgelerden yapılan transit ticaretteki artışın etkisiyle toplam ihracatta 
belli bir artış yaşandı. TİM’in açıkladığı verilere göre ihracat Ocak-Kasım 
döneminde yüzde 13,9 artışla 231,3 milyar dolara ulaştı. Türk ihracatçıları 
2022 yılını 250 milyar doların üzerinde bir seviyeyle kapatmayı hedefliyor. 

Küresel ticaretteki gelişmeler lojistik sektöründe de yankı buldu. 
Dünyada dev taşımacılık şirketlerinin değerlerinde ciddi düşüşler 
yaşandığı görülüyor. Pandemi sonrası 5-6 kat artışla tarihi rekorlar kıran 
denizyolu taşımacılık navlunlarında genel beklenti belli bir gerileme 
yaşanması şeklindeydi. Ancak resesyon ve ticaretteki küçülmeyle 
birlikte navlunlarda sert düşüşler yaşandı. Fiyatlar neredeyse pandemi 
öncesi döneme yaklaştı. Navlun fiyatlarının kısa-orta vadede artması 
beklenmiyor. Limanlarda elleçlenen yük miktarları azalmaya başladı. 
Kasım ayında Türk limanlarında elleçlenen toplam yük miktarında yüzde 
1,5’lik, elleçlenen konteyner miktarında ise yüzde 10’luk bir kayıp yaşandı. 

2023 yılına sisli bir ortamda giriyoruz. 2023 ekonomik ve küresel 
gelişmeler bağlamında belirsizliklerle dolu bir yıl olarak görülüyor. Dünya 
ticareti için 2023 yılının ilk çeyreğinde küçülme bekleniyor. 2023 ikinci 
çeyrekte küçülmenin durması ve üçüncü çeyrekte ise yeniden büyüme 
sürecine girilmesi öngörülüyor. 

2023 zor bir yıl olacak. Ancak krizler aynı zamanda içinde fırsatları 
da barındırıyor. Oluşacak fırsatları iyi değerlendirenler ve buna göre 
pozisyon alanlar bu zor dönemden de güçlenerek çıkacak. Yeni bir yılda 
buluşmak dileğiyle. 

Keyifli okumalar… 

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER 
NELER SÖYLÜYOR? 
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TruKKer, Polonya ve 
Kazakistan’da ofis açtı

MNG Havayolları 25 yıldır göklerde 

Mars Hava ve Deniz Kargo 
şube sayısını 14’e çıkardı 

ARAS KARGO 16 BIN FIDANA HAYAT VERDI

Aras Kargo,” Ormanları Yarına Taşıyo-
ruz” projesi için Ege Orman Vakfı iş birliği 
ile 16 bin çalışanı adına yaptığı 16 bin 
adet fidan bağışının dikim törenini İzmit’te 
gerçekleştirdi. Fidan dikim törenine Aras 
Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın,  Ege 
Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öz-
türk ile Aras Kargo’dan üst düzey yönetici-
ler ve saha ekipleri katıldı. Törenin ardın-
dan konuşan Ayyarkın, “2014 yılında kur-
duğumuz “Doğa Dostu Araslar” katılımı ile 
kıyı temizliği, fidan dikimi, karbon ayak izi 
projeleri ve geri dönüşüme katkı sağlayan 
çevreci uygulamalar alanında iş birlikleri 
yürüterek bugün iyi ve değerli ne varsa, 

yarına taşımayı hedefliyoruz. Aras Kargo 
olarak, ülkemizde çevre bilinci ve duyarlılı-
ğını artıran ve çocuklarımıza yaşanabilir bir 
dünya bırakma yolunda sorumluluklarımızı 
yerine getirme hedefiyle çalışıyoruz. Bu 
doğrultuda çevrenin ve doğal kaynakların 
korunmasını önemsiyoruz” diye konuştu. 
Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan 
Öztürk, “Aras Kargo, İzmit Taşköprü’de 
oluşturduğu 16 bin fidanlık orman ile 6576 
ton CO2’e eşit karbon salımını denkleş-
tirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir bir 
dünya bırakmak amacına destek verdi. 
Bütüncül ve sürdürülebilir olarak doğaya 
katkılarının devamını diliyorum” dedi.

T
ruKKer, nakliye operasyonlarını 
daha da çeşitlendirmek için Polonya 
ve Kazakistan’da ofis açtı. TruKKer’ın 
Kurucusu ve CEO’su Gaurav Biswas 

yaptığı açıklamada, “Polonya ve Kazakistan, 
Avrasya’nın kesişme noktasında, Kuşak ve 
Yol güzergahı üzerinde stratejik bir konuma 
sahiptir. Polonya’nın rahat ulaşım imkanları, 
düşük navlun maliyetleri ve küresel olarak 
28. sırada yer alan yüksek lojistik performans 
endeksi, TruKKer’ın Avrupa tedarikine 
erişmesi için uygun koşulları sağlamaktadır. 
Kazakistan ise Doğu, Batı Avrupa ve Orta 
Asya’ya yayılmış olan ticaret yolları sayesinde 
bölge ekonomilerin dolaşım sistemi ve 
bölgesel bir merkez işlevi görmesini sağlıyor” 
dedi. TruKKer Türkiye, Doğu Avrupa ve 
BDT’den Sorumlu Genel Müdür Hakan Arıkan 
ise, BDT ve Avrupa koridorunda genişleme 
stratejileri doğrultusunda Kazakistan ve 
Polonya ofislerinin açılması ile önemli bir 
adım attıklarını belirtti. Genişleme planının 
Türkiye merkezli yönetilmesinin çok önemli 
olduğunun altını çizen Arıkan, bu sayede 
müşterilerine daha fazla rotada ve çeşitlilikte 
hizmet verebileceklerini söyledi. Kurucu 
Ortak ve CTO Pradeep M da, “AB ve BDT 
rotalarındaki fırsatlar heyecan verici. Avrupa 
Birliği’nin bazı ekonomik zorluklarla karşı 
karşıya kaldığı bir dönemde dijital piyasalarla 
ortaklık kurmayı ve aynı zamanda bölgeye 
yatırım yapmayı ve kriz yaşanan bir süreçte 
güçlü bir iş kurmayı planlıyoruz” dedi.  

1
996 yılında %100 yerli sermaye ile ku-
rulan Türkiye’nin ilk özel hava kargo 
firması MNG Havayolları, 25. yılını 
kutluyor. 2022’yi digital dönüşüm 

yılı ilan eden ve önceliğini sürdürülebilirlik 
olarak belirleyen şirket, çeyrek asırlık başarı 
hikayesini hazırladığı mini bir belgeselle 
anlattı. MNG Havayolları Genel Müdürü Ali 
Sedat Özkazanç, konuya ilişkin şunları belirtti: 
“Türkiye’nin ilk sivil hava kargo taşıyıcısı 
olarak kurulduğumuzdan beri havacılık bizim 
için lojistik demek. Pandemi döneminde hava 
kargonun önemini tüm dünya anladı. Bizler de 
25 senelik tecrübemizle hava kargo sektörün-
de ülkemizi de ileri taşımak için çalışıyoruz. 
Amerika kıtasında New York ve Toronto 
uçuşlarımızla büyürken Asya’da Özbekistan 
ve Kazakistan uçuşlarımızla mevcudiyetimizi 
genişletiyoruz. 25 yıllık tecrübemiz ve uçuş 
yaptığımız noktalardaki ticari ilişkilerimiz ile 
ihracat operasyonlarına kaliteli lojistik des-
teğimizi sürdüreceğiz. Kısa mesafeli uçuşlar 
için artan talebi karşılamaya yönelik olarak 

A321P2F ile filo genişletme planlarımız bu-
lunuyor. Önümüzdeki yıl 25 yıla özel sosyal 
sorumluluk ve sürdürülebilirlik konulu proje-
lerimiz ile çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve 
en önemlisi dünyaya karşı sorumluluğumuzu 
yerine getireceğiz.” 

H
avayolu, denizyolu, 
proje, fuar ve etkin-
lik taşımacılığı 
hizmetleri sunan 

Mars Hava ve Deniz Kar-
go, Antalya ve Konya’da 
açtığı şubelerle yurt 
içindeki şube sayısını 
14’e çıkardı. “Konya 
Havalimanı’ndan ihracat 
ve ithalat seferlerinin baş-
lamasıyla müşterilerimize 
daha hızlı, kaliteli hizmet 
sunma amacıyla yeni şube-
mizi faaliyete geçirdik. Konya 
şubemiz ile bölgedeki müşterile-

rimize daha yakın olacağız” diyen 
Mars Hava ve Deniz Kargo 

CEO’su Selmin Kahraman, 
bölgedeki müşterilerine 

iç nakliye hizmeti de 
sunacaklarını belirtti. 
İstanbul, Bursa, İzmir, 
Ankara, Mersin, Gazian-
tep, İskenderun, Adana, 
Konya ve Antalya’da 

şubeleri bulunan ve tüm 
dünyaya hizmet sunan 

Mars Hava ve Deniz Kar-
go, önümüzdeki dönemler-

de yeni şubeler açmaya devam 
etmeyi planlıyor.
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Tüm Avrupa Kapınızda!
Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında farklı taşıma modlarını

kullanarak yüklerinizi hedefe ulaştırıyoruz.
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AND VE TAN GROUP’TAN IŞBIRLIĞI ANLAŞMASI 

H
oroz Lojistik, Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Grup 
Başkanlığı görevini sektörde 
23 yıldır tecrübe sahibi bir isim 

olan Tolga Palabıyık’a emanet etti! 1 Kasım 
itibarıyla Horoz Lojistik’teki yeni görevine 
başlayan Palabıyık, Uluslararası Karayolu 
Taşımacılığı ve şirketin hizmet ağı ile ilgili 
yaptığı açıklamada, “Uluslararası Karayolu 
Taşımacılığı hizmetimiz ile Türkiye ile 
Avrupa, İskandinavya, Baltıklar, Yakın 
ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkeleri 
arasında karayolu köprüleri kuruyoruz.
Bazı coğrafyalarda hizmetlerimizi kendi 
şubelerimiz üzerinden sunarken, birçok 
ülkede, o ülkenin önde gelen lojistik hiz-
met sağlayıcıları ile kurduğumuz acentelik 
ilişkileri ile, dünyanın önde gelen yüzlerce 
markasına, yüzlerce farklı şehirde, yerinde 
hizmet sağlamanın gururunu yaşıyoruz” 
dedi. Palabıyık, uluslararası karayolu 
nakliye hizmetleri, haftalık düzenli parsiyel 
çıkışlar, 24-48 saatlik express minivan hiz-
meti, düzenli araç takip ve bilgilendirme 
hizmeti, yurtdışında depolama, toplama ve 
dağıtım hizmetleri, özel müşteri hizmetleri 
ve güçlü acente ağı gibi fark yaratan çö-
zümler sunduklarını dile getirdi.

Ağır Nakliyeciler Derneği (AND) ile 
Tan Group arasında AND üyelerinin fay-
dalanabileceği gümrük işlemlerini kap-
sayan bir iş birliği anlaşması imzalandı. 
Logitrans fuarında yapılan imza törenin-
de konuşan Tan Group Yönetim Kurulu 
Başkanı Erkan Tan, AND üyelerine en 
iyi hizmeti sunmak için tüm imkanları 
seferber edeceklerini ifade etti. Türkiye 
genelinde 29 şube, 187 personel ile 
gümrükleme ve acente hizmeti verdikle-
rini kaydeden Tan, “Lojistik sektöründe, 
bir malın başlangıç noktasından varış 
noktasına kadar gecen süre çok önem-
lidir. Bu zaman diliminin önemli bir bö-
lümünü gümrükleme oluşturmaktadır. 
Deneyimli, konusunda uzman kadromuz 

ile süreleri en aza indiriyor ve mutlak 
müşteri memnuniyeti sağlıyoruz. Bunun-
la beraber iş ortağımızın maliyetlerini 
de minimum seviyeye çekiyoruz” dedi. 
AND Başkanı Yasin Bayraktar ise, üye-
lerinin Türkiye genelindeki gümrüklerde 
tescil ve acente işlemlerini sorunsuz ve 
zaman kaybı olmadan yaptırabilmesi 
için Tan Group Lojistik ile işbirliğine 
gittiklerini söyledi. Tan Group’un Tür-
kiye’ de lojistik sektörünün önemli bir 
bölümüne hizmet vermesinin kendileri 
için önemli bir referans olduğunu dile 
getiren Bayraktar; “Gümrük işlemlerini 
TAN Group yapacak, üyelerimiz ise asli 
işi olan nakliye konusunda en iyi hizmeti 
vermeye devam edecek” dedi. 

Hubtic’ten avantajlı navlun teklifi

Horoz Lojistik’te 
üst düzey 
atama!

7
5’ten fazla rotada teslimat gerçekleştiren 
dijital lojistik şirketi Hubtic, denizyolu 
taşımacılığında avantajlı navlun 
fiyatları sunuyor. Denizyolunda navlun 

fiyatları şu anda pek çok rotada 4 ila 5 bin dolar 
seviyesine düşse de pandemi öncesine kıyasla 
rakamların hala yüksek olduğunu vurgulayan 
Hubtic CEO’su Abdullah 
Cansu, “Ayrıca döviz kurunu da 
dikkate alarak, müşterilerimizin 
taşımacılık maliyetlerini azaltmaya 
odaklanıyoruz. Bunun için de 
hizmet verdiğimiz ülkelerde 
armatörler ile görüşerek, liman 
ve navlun için özel fiyat teklifleri 
alıyoruz. Şu anda İsrail’deki 
pek çok limanda özel fiyatlar 
verebiliyoruz. ABD’de New York, 

G
lobelink Ünimar, parsiyel 
denizyolu taşımacılığı 
hizmetlerine hız 
kesmeden devam 

ediyor. Attığı yeni adımlarla 
lojistik ağını genişletmeyi 
sürdüren şirket, direkt konsol 
hizmeti verdiği lokasyon 
sayısını 90’a çıkardı. Türkiye’de 
Ambarlı, Haydarpaşa, İzmit, Gemlik 
ve Mersin limanlarının tamamında 
parsiyel taşımacılık hizmeti veren tek firma olan 
Globelink Ünimar, bünyesindeki Ulusal Dağıtım 
ve Depolama Departmanı ile kapıdan kapıya 
servis imkanı da tanıyor. Aynı zamanda yurt 
içinde birçok bölgede bulunan depo ve transf 
er merkezlerini kullanan firma, yurt içi taşıma 
operasyonlarında operasyonel esneklik sağlamak 
amacıyla transfer merkezlerinde aktarmalar 
gerçekleştiriyor. Globelink Ünimar olarak 
parsiyel taşımacılığın gelişimi konusunu misyon 
edindiklerini vurgulayan Globelink Ünimar 

Denizyolu Parsiyel Direktörü Can 
Metin Pekkoç, “Bugün geldiğimiz 

noktada kapıdan kapıya parsiyel 
servis sağlıyor olmamız en önemli 
hizmetlerimiz arasında yer alıyor. 
Yurt dışı ayağında Globelink 
ofislerimiz, yurt içi ayağında 

ise Ulusal Dağıtım ve Depolama 
departmanımız sayesinde uçtan uca 

kesintisiz bir hizmet sunabiliyoruz. 
Öncelikli olarak müşterilerimizin talep, 

istek ve stratejileri doğrultusunda onlara yeni 
servisler sunarak birlikte büyümeyi ve verimliliği 
artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda son olarak 
2022’nin son çeyreğinde İzmit çıkışlı parsiyel 
denizyolu servisini başlattık. Bu uygulamayla 
birlikte müşterilerimizin taleplerine karşılık 
vermenin yanı sıra sektörümüzün büyümesine 
ve gelişmesine de katkı sağlamış oluyoruz. 2023 
yılında da misyonumuz doğrultusunda servis 
ağımızı genişletmeye yönelik çalışmalarımıza 
devam edeceğiz” dedi. 

Globelink Ünimar, 90 noktaya direkt 
parsiyel konsol hizmeti verecek

Norfolk, Savannah limanlarında maliyet avantajı 
sağlıyoruz. Kuzey Afrika’da Fas, Tunus ve 
Cezayir’de avantajlı navlun fiyatları sunuyoruz. 
Orta Doğu’da özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, 
Suudi Arabistan ve Katar bölgesindeki limanlarda 
da müşterilerimiz için uygun fiyatlara anlaştık” 
dedi. Cansu ayrıca karayolu, denizyolu ve bu 

iki yolu birden kapsayan intermodal 
taşımacılıkta, komple ve parsiyel 
taşıma seçenekleri sunduklarını 
ifade ederek, “Dolayısıyla daha 
düşük miktarlı taşıma ihtiyacı olan 
KOBİ’lere de hitap ediyoruz. Yük 
taşımacılığında 50 kiloluk yüklerden 
komple taşımalara kadar tüm 
yüklerin taşımasını kara yolu, deniz 
yolu, demir yolu ve hava yolunda 
gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
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ÇOBANTUR BOLTAS’TA MALI IŞLER DIREKTÖRÜ MELEK KÜÇÜK YAVUZ OLDU

T
OBB, Kadın Girişimciler Kurulu 
(KGK) ve Türkiye Ekonomi 
Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) 
iş birliğinde düzenlenen Türkiye’nin 

Girişimci Kadın Gücü Yarışması’nda 
‘En Çevre Dostu Kadın Girişimci Şirket’ 
kategorisinde ödülün sahibi Alışan Lojistik 
oldu. Alışan Lojistik’te kadın çalışan oranı, 
son 3 yıldır yüzde 20-25 bandında artış 
gösteriyor. Şirketin, yönetim kurulunun ise 
yüzde 75’ini kadınlar oluşturuyor. Alışan 
Lojistik İcra Kurulu Üyesi Ayhan Özekin, 
konuşmasında şunları belirtti: “Atıkların 
azaltılması ve bunların çevreye zarar 
verilmeden bertaraf edilmesi konusunda uzun 
süredir yürüttüğümüz çalışmalarımız var. 
Kimyasal madde taşıyan tankerlerin çevreye 
zarar vermeden yıkanmasını sağlayan ilk tank 
temizleme tesisini 2005’te AB standartlarında 
hizmete açmıştık. Aynı şekilde ilgili mevzuatın 
çıkartılması konusunda da önemli katkılarımız 
var. Ayrıca, uzun süredir bu konuyla ilgili 
lobi çalışmalarının yoğun şekilde içindeyiz. 
Bizim için her anlamda yatırım yılı olan 
2022’de yine karbon ayak izimizi azaltacak 
faaliyetlerde bulunduk. Çekici filomuzu, 
treyler ve swapbody filomuzu çevreci dostu 
araçlarla yeniledik. Depolarımızda GES 
panelleri ile sürdürülebilir enerji üretmeye 
yönelik projeler üzerinde çalışılmaktadır. 
Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya 
bırakmak için yatırımlarımıza hız kesmeden 
devam edeceğiz.” 

Çobantur Boltas’ın Mali İşler Direktörlüğü görevine, Türkiye ve yurt dışında 
önemli görevler üstlenen Melek Küçük Yavuz atandı. Yavuz, lisans eğitimini 
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nde, İşletme Yöneti-
mi Yüksek Lisansını (MBA) Asya Teknoloji Enstitüsü’nde tamamladı. Kariyerine 
1999’da Yatırım Finansman’da Hisse Analisti olarak başlayan Yavuz, daha 
sonra Kordsa Global’de Finansal Analist, Thai Indo Kordsa Co.’da Finansal En-
tegrasyon Müdürü, Kordsa Brazil’de Proje Koordinatörü ve Kordsa Global’de 
Finans Müdürü olarak çalıştı. Enerjisa’da Finansal Planlama ve Kontrol Grup 
Müdürlüğü yapan Melek Küçük Yavuz, son olarak Enerjisa Üretim’de Finansal 
Planlama Kontrol ve Risk Direktörlüğü görevini sürdürüyordu.

A
rkas Lojistik, Logitrans Fuarı’nda 
yeni nesil lojistik projelerini ve 
bünyesinde oluşturduğu iki yeni 
şirketi tanıttı. Parsiyel lojistik 

hizmetleri altında, parsiyel dağıtım ve 
depolama faaliyetlerini yürütecek Shipeedy 
Lojistik A.Ş ile satış öncesi ve satış sonrası 
sunulacak dijital hizmetle sektörde öncü olmak 
hedeflenirken, parsiyel lojistik sektörüne 
farklı bir bakış açısı getirmek de amaçlanıyor. 
Grubun diğer yeni bir şirketi olan Arkas Rail 
ise çevreye duyarlı, güvenli, fiyat istikrarı 
sağlayan, taşıma riskinin düşük olduğu, 
müşteriye tek yüklemede hacim avantajı 
sağlayan demiryolu taşımacılık sektöründe 
önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Arkas 
Lojistik CEO’su Onur Göçmez, “Arkas Lojistik 
olarak zamanın ihtiyaçlarına hızlı çözümler 
sunarken, geleceğe yönelik de önemli adımlar 
atıyoruz. Mevcut güçlü yapımız ve yeni 
eklenen yatırımlarımızla paydaşlarımıza tek 
elden kapıdan kapıya ihtiyaca yönelik esnek 

taşıma çözümleri sunuyoruz. Uçtan uca lojistik 
konusunda iddiamızı koruyacağız. Yine bu 
fuarda ABD’de açtığımız ofisi ve kurduğumuz 
yapıyı anlatacağız. ABD pazarı Türk şirketleri 
için çok önemli fırsatlar sunuyor. Bu bölgeye 
hızla artan ticareti kolaylaştırmak için 
çözümler üretiyoruz” diye konuştu.

B
u yıl içerisinde Türkiye filosundaki 
elektrikli araç sayısını 29’a çıkaran 
DHL Express Türkiye, 2025 sonuna 
kadar Türkiye’deki araç filosunun 

yüzde 80’ini elektrikli araçların oluşturacağını 
açıkladı. DHL Express Türkiye CEO’su 

Mustafa Tonguç, “DHL Express Türkiye olarak 
doğa dostu lojistik konusunda sektörümüze 
öncülük ediyoruz. Amaçlarımıza ulaşmak için 
işimizin her boyutunu sürdürülebilir kılmak 
üzere çalışıyor, operasyonlarımızı çevreyi 
koruyacak şekilde yeniden şekillendiriyoruz. 
Sera gazı emisyonunu 2030 yılına kadar 
41 milyon metrik tondan 29 milyon metrik 
tona indirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda 
filomuzdaki doğa dostu elektrikli araç sayısını 
da artırmaya devam ediyoruz” dedi. Doğrudan 
elektrikli araç almanın yanı sıra filolarındaki 
benzinli araçların bir kısmını elektrikliye 
dönüştürdüklerini de belirten Tonguç, 
“Sürdürülebilirlik yol haritamız doğrultusunda 
2023’ün sonuna kadar filomuzdaki elektrikli 
araç sayısını 59’a çıkarmayı, 2025 yılının 
sonuna kadar ise filomuzdaki araçların 
yüzde 80’ini elektrikli araçlara dönüştürmeyi 
hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. Tonguç 
ayrıca, bu süre içinde elektrikli araçların 
menzili mevcut duruma göre artarsa yüzde 
80 olarak belirlenen hedefin de yükseleceğini 
ekledi.

Arkas Lojistik’ten iki yeni şirket 

DHL Express Türkiye’nin 
5 aracından 4’ü elektrikli olacak

Alışan Lojistik’e ‘En 
Çevre Dostu Kadın 

Girişimci Şirket’ ödülü
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EKOL, SÜRDÜRÜLEBILIR YAŞAMI DESTEKLIYOR

M
arshall Global Logistics 1,5 
yıl önce açtığı şubeyle Mersin 
bölgesinde büyümesini 
hızlandırdı. Marshall Global 

Logistics Mersin Şube Müdürü Bilal Buğra 
Güler, 1,5 yıl gibi kısa sürede bölgede yer 
edindiklerini, 100’ün üzerinde müşteri 
portföyüne ulaştıklarını ve geçen yıla göre 
yüzde 100 büyüme gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Marshall Global Logistics’in Mersin 
şubesinde sadece satış olarak organize 
olmadığına dikkat çeken Bilal Buğra Güler, 
operasyon, pazarlama, dokümantasyon 
ekibinin bir arada çalıştığına dikkat çekti. 
Güler, açıklamalarına şöyle devam etti: 
“Hizmet alıp, hizmet satıyoruz. Bu noktada 
müşteri memnuniyetini sağlamak ilave 
özen istiyor. Müşteriye yakın bir ofis olması 
bizim için stratejik bir karar. Kapıdan kapıya 
bütün işlerin başındayız. Lojistiğin sadece 
taşımacılıktan ibaret olmadığını bilerek, 
360 derece müşterimize hizmet veriyoruz. 
Sektördeki boşlukları doldurarak, müşteri 
bazında ve ürün bazında lojistik çözümler 
üreterek, ihracatçının ya da ithalatçının 
ihtiyacını, tüm aşamalarıyla karşılayarak 
sektörde fark yaratıyoruz.” 2023 yılında 
sektörün cazibesini ve hacmini koruyacağını 
öngördüklerini ifade eden Güler, öncelikli 
hedeflerinin konumlarını korumak ve 
fırsatları takip etmek olduğunu kaydetti. 
Mersin Şube’nin hinterlandın ihtiyaçları 
gereğince ihracat ağırlık çalışan ofis olduğunu; 
Uzakdoğu başta olmak üzere tüm hatlardan 
ithalat için de hizmet verdiklerini anlatan 
Güler, “Geminin yanaştığı, uçağın indiği, 
tekerin döndüğü her yere gidebiliriz” dedi.

Sürdürülebilirliği kurumsal ana değerleri ve hedefleri arasında stratejik olarak ko-
numlandıran Ekol, bu anlayışının bir sonucu olarak Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’nin 
(SYFF2022) destekçisi oldu. Sürdürülebilirlik konusunda liderliğe inanan Ekol, bu alanda 
öncelikle müşterileri için yeni çözümleri çevre bilinciyle üretip, işini sorumlu bir şekilde ger-
çekleştiriyor. Ekol, lojistik faaliyetlerinde doğal kaynakları en uygun şekilde kullanarak, daha 
sürdürülebilir iş modelleri geliştirmek için çalışıyor. Ekosisteme saygılı iş süreçleri ve projeler 
geliştirerek sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak şirketin, birincil öncelikleri arasında bulunu-
yor. Dünya için kritik olan sosyo-kültürel değişim sürecini desteklemeyi amaçlayan etki odaklı 
bir film festivali olan SYFF, 22-26 Kasım’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda ve 27-30 Kasım’da 
Hope Alkazar’da, 1-6 Aralık tarihlerinde surdurulebiliryasam.net’te çevrim içi gerçekleştirildi.

2
022 yılında ciro bazında 
ortalama 8 kat büyüme 
ile dikkat çeken 
modern taşıma 

işleri organizatörü Kamion, 
2 milyon dolarlık yatırım 
aldı. Kamion’un Kurucusu 
Berkay Adlim, yatırıma ilişkin 
şunları söyledi: “Üst üste 
birbirinden önemli yatırımlar 
almamız ve çalışmalarımızın 
takdir edilmesinden ötürü 
duyduğum mutluluk tarif edilemez. 
Bu sürdürülebilir başarıda emeği geçen 
tüm ekip arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. Orta-uzun vadede 
global pazarda ciro bazında ilk 5 nakliye 
platformu arasına girme hedefimize ulaşmak 
için çalışmalarımıza hız kesmeden devam 
ediyoruz. Elde ettiğimiz yatırımlarla kısa 
vadede Türkiye’nin her noktasındaki 
müşterilerimize verimli ve sürdürülebilir 

operasyon sunma, orta vadede 
ise global ekosistemdeki 

müşterilerimizin verimsiz 
iş süreçlerini azaltma 
hedeflerimize doğru var 
gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz.” Logo Ventures 
Fon Kurucu Ortağı Merve 
Zabcı ise yaptığı açıklamada, 

“Logo Ventures olarak 
lojistik sektörünü küresel 

çapta dijitalleşme konusunda 
en gelişime açık sektörlerden bir 

tanesi olarak saptadık. Türkiye pazarı 
da stratejik konumu ve büyüklüğü ile 
çok önemli. Pazarın oldukça fragmente 
olmasından kaynaklı Kamion’un yük veren ile 
taşıyıcıları teknolojinin yardımı ile birleştiren 
platformunun çok büyük potansiyeli 
olduğunu düşünüyoruz. Kamion ile birlikte 
önümüzdeki dönemde bu sektörde önemli 
atılımlar yapacağına inanıyoruz” dedi.

T
ürkiye’de büyümesini hızlandıran 
Rhenus Lojistik, hacimli eşya 
taşımaları için geliştirdiği taşıma, 
montaj ve kurulum hizmetlerini 

de kapsayan “Home Delivery” ürününü 
mobilyacılara tanıttı. Rhenus Türkiye yetkilileri, 
Kayseri’de yapılan Anadolu Mobilya Fuarı’nda 
imalatçı ve ihracatçı firmalar ile buluştu, 
Kayseri OSB Ahi Evran Konferans Salonunda 
bölgedeki mobilya üreticileri ile görüşüp ürün 

lansmanı yaptı. Rhenus Türkiye Direktörü 
Korcan Tuğrul, “Rhenus Home Delivery ile 
nihai amacımız Kayserili mobilya üreticilerinin 
eşsiz ürünlerini Avrupa’nın birçok ülkesindeki 
son kullanıcıya eksiksiz ve hasarsız şekilde 
ulaştırmak. Bu meşakkatli yolculuğun tüm 
lojistik adımlarını Rhenus Logistics olarak 
karşılayabilir durumdayız. Uluslararası 
nakliyat, gümrükleme, depomuza ulaştıktan 
sonra nihai alıcının evine teslim ve kurulum, 
hatta gerektiğinde eski mobilyaların evden 
taşınması ve bertaraf edilmesine de yardımcı 
oluyoruz. Mobilya sektörünün yaşadığı 
zorlukların farkında olarak geliştirdiğimiz 
bu ürünün var olan ihracat hacmini de 
arttıracağını öngörüyoruz” dedi. Korcan 
Tuğrul, Rhenus Home Delivery ile sundukları 
hizmetleri ise şöyle özetledi: “Mobilya, 
elektrikli ev aletleri ve ev aksesuarları için 
online alışveriş eğiliminin başladığı son 
yıllarda Türkiye’den, başta Almanya olmak 
üzere Avrupa’nın birçok noktasında bulunan 
50’den fazla son nokta deposu ile hacimli 
eşyalar taşınarak alıcıların istediği kurulum 
noktasına ulaştırılmakta, esnek teslimat, ek 
montaj ve kurulum hizmetleriyle müşterilere 
avantaj sağlamaktadır.”

Kamion, 2 milyon dolarlık yatırım aldı

Rhenus Lojistik’in ‘Home Delivery’ hizmeti Türkiye’de

Marshall Global 
Logistics Mersin’de 

hızlı büyüyor



SGS.COM.TR/TRANSITNET

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

SGS TransitNet 
ilk günden bu yana 
gücüne güç katıyor 

• Türkiye  

• Bulgaristan  

• Romanya  

• Macaristan  

• Polonya  

• Litvanya  

• Belarus  

• Almanya  

• Hollanda  

•  Birleşik Krallık  

•  İtalya  

• Fransa  

•  İspanya  

•  Hırvatistan  

•  Sırbistan  

• Makedonya  

• Slovenya  

• Slovakya  

•  İsviçre  

• Letonya  

• Yunanistan  

•  İrlanda  

•  Belçika

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

SGS TransitNet müşterileri, aşağıda yer alan 23 ülkenin gümrük sistemine herhangi bir aracı kuruma 
ihtiyaç duymaksızın direkt olarak beyanname sunabilmektedir.
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2
021 yılında Türk şirketi 3S 
Lojistik’i satın alan Gebrüder 
Weiss, Tarihi İpek Yolu’nun 
Orta Koridorunda artan taşı-

macılık sürecinde entegrasyonun ta-
mamlandığını açıkladı. 

Türkiye ile ülkenin en önemli ticari 
ortağı Almanya arasındaki parsiyel 
yük taşımacılığı konusunda uzmanlaş-
mış olan 3S Lojistik’i satın alan Avus-
turyalı Gebrüder Weiss, 2012 yılından 
beri Türkiye’de faaliyet gösteriyor. 

Uluslararası taşımacılık ve lojistik 
şirketi Gebrüder Weiss, başta Türki-
ye ile Almanya ve Benelüks ülkeleri 
arasında taşımacılığa odaklanıyor. 
Aralık ayı başlarında lojistik şirketi, 
hizmetlerini genişletmenin bir parçası 
olarak, yakın zamanda satın alınan 3S 
Transport & Logistics’i Gebrüder Weiss 
Türkiye ülke organizasyonuna tama-
men entegre ettiğini açıkladı. 

Gebrüder Weiss Karadeniz/BDT 
Direktörü ve Bölge Müdürü Thomas 
Moser yaptığı açıklamada, “Orta Ko-
ridor güzergahında ulaşıma olan talep 
giderek artıyor. Artan transit hacmi 
nedeniyle Türkiye, Avrupa ile Asya 

arasında merkezi bir lojistik merkez 
olarak daha fazla önem kazanıyor” 
dedi.

Gebrüder Weiss Türkiye Ülke 
Müdürü Mişel Yakop, 3S Transport & 
Logistics’in tam entegre ek kapasiteleri 

sayesinde bu gelişmeye çok iyi hazır-
landıklarını söyleyerek, “Entergrasyon 
döneminin sona ermesiyle birlikte ye-
niden markalaşma sürecinin başarılı bir 
şekilde sonuçlanmış olmasından mem-
nuniyet duyuyoruz” diye konuştu. 

Amazon IRU’ya üye oldu 

ç

ç

Gebrüder Weiss, Türkiye’de büyümeye odaklandı 

K
üresel e-ticaret devi Amazon, 
küresel karayolu taşımacı-
lığında yaşanan zorluklara 
karşı iş birliğini artırmak için 

IRU’ya katıldı. 
AB Amazon Ulaşım Hizmetleri 

Başkan Yardımcısı Andreas Marschner, 
“IRU topluluğuna üye ve işbirlikçi ola-
rak katılmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Amazon’un ve ortaklarımızın başarı-
sı, işimiz ve nakliye sektörü için çok 
önemli olan konuları anlayan, savunan 

ve fikir birliğini yönlendiren inandırıcı, 
güvenilir bir sese sahip olmaya bağlı-
dır” diye konuştu. 

Amazon’un üye olmasından dolayı 
memnuniyetini dile getiren IRU Genel 
Sekreteri Umberto de Pretto, “Amazon’u 
IRU ailesine katmaktan çok mutluyuz ve 
dekarbonizasyon ve yol güvenliği gibi 
bir dizi önemli konuda birlikte çalışmayı 
dört gözle bekliyoruz” diye konuştu. 

Amazon 2025’e kadar yüzde 100 
yenilenebilir enerji kullanmayı ve Paris 

Anlaşması’ndan on yıl önce, 2040’a 
kadar net sıfır karbona ulaşmayı taah-
hüt ederek İklim Taahhüdü’nü kurdu. 
Bu hedefe ulaşmak için Amazon, sıfır 
emisyonlu araçlar, sürdürülebilir pa-
ketleme, yenilenebilir enerji ve iyileş-
tirilmiş intermodal verimliliğin bir 
kombinasyonu yoluyla 2030 yılına ka-
dar tüm Amazon teslimatlarının yüzde 
50’sini net sıfır karbon haline getirmeyi 
hedefleyen bir program olan Shipment 
Zero’yu geliştirdi.
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Amazon IRU’ya üye oldu 

A
vrupa ulaştırma sistemi için 
hayati öneme sahip olduğu ifa-
de edilen Trans-Avrupa Ulaş-
tırma Ağı (TEN-T) Yönetmeliği 

revize edildi. Yeni yönetmeliğe göre; 
çekirdek ağ 2030’a kadar, genişletilmiş 
çekirdek ağ 2040’a kadar ve kapsamlı ağ 
2050’ye kadar tamamlanacak. 

‘EŞSİZ BİR FIRSAT KAÇIRILIYOR’
IRU tarafından yapılan açıklamada 

yolcu taşımacılığına yönelik yaklaşımı 
takdir edilirken, yük taşımacılığına 
yönelik önemli bir fırsatın kaçırıldığı 
vurgulandı. Yapılana açıklamada şu 
tespitlere yer verildi: “IRU, otobüsle-
rin şehir içi ulaşımda tanınmasını ve 
diğer modlarla entegrasyonunu özel-
likle memnuniyetle karşılamaktadır. 
Konsey’in benimsediği genel yaklaşım, 
Avrupa Komisyonu’nun ilk ve son mil 
bağlantılarını desteklemek için 2030’un 
sonuna kadar kentsel düğümlerde çok 
modlu yolcu merkezleri geliştirme öne-
risini doğrulamaktadır. Buna ek olarak 
IRU, yakında çıkacak olan AB Alternatif 
Yakıt Altyapısı Yönetmeliği’nde (AFIR) 
tanımlanmak üzere, şehir merkezlerini 
otobüsler ve yolcu otobüsleri için en az 
bir elektrikli şarj istasyonu ile donatma 
taahhüdünü desteklemektedir. Taşıma 
operatörlerine birden fazla seçenek sun-
mak için bu merkezlerde diğer alternatif 
yakıt teknolojileri de dikkate alınmalıdır. 
Ancak Konsey’in kamyon şoförlerinin 
çalışma koşullarını ve intermodal mal 
taşımacılığını iyileştirmek için eşsiz bir 
fırsatı kaçırması üzücü.” 

‘GÜVENLİ VE EMNİYETLİ PARK 
ALANLARINA ACİL İHTİYAÇ VAR’ 

Açıklamada, yeterli güvenli ve emni-
yetli park alanlarının olmadığı AB’deki 
park yerlerinin yalnızca yüzde 3’ünün 
güvenli ve emniyetli olarak sertifika-
landırılmış olduğu belirtilerek, bunların 
mesleğin çekiciliğini sınırladığına bunun 
da sektörün çok ihtiyaç duyduğu yeni 
sürücülerin sektöre kazandırılmasına 
engellediğine dikkat çekildi. Çekya 

tarafından AB Konseyi Başkanlığı’na 
yakın zamanda gönderilen ortak bir 
mektupta, karayolu sosyal ortakları 
IRU ve Avrupa Taşımacılık İşçileri Fe-
derasyonu (ETF), iddialı ve pragmatik 
çözümler çağrısında bulundu. Ancak 
konsey, güvenli ve emniyetli park alan-
ları inşa etmek için başlangıçta önerilen 
kesin son tarihler yerine, net olmayan 
ileri tarihli bir yaklaşım sergiledi. Açık-
lamada, kapsamlı ağ üzerinde güvenli 
ve emniyetli park alanlarına sahip olma 
zorunluluğu Kurul metninden tamamen 
çıkarıldığı bilgisi de verildi. 

‘İNTERMODAL İÇİN 
DAHA FAZLA TERMİNAL’

IRU, TEN-T çekirdeğinde ve genişle-
tilmiş çekirdek ağında 2035 yılına kadar 
ve kapsamlı ağında 2040 yılına kadar 
tam bir güvenli ve emniyetli kamyon 
park alanları ağı kurulmasını istiyor. 
Açıklamada, “Ara son tarihler 2027 gibi 
erken bir tarihte belirlenmelidir.

Karayolu taşımacılığı operatörünün 
mevcut çok modlu yük terminallerine 
erişimi, modsal tamamlayıcılığı ve ya-
tay işbirliğini geliştirmek için iyileştiril-
melidir. TEN-T’deki mevcut terminal ve 
merkez ağını iyileştirmeye odaklanmak, 
kısa vadede çok modlu taşımacılığı 
teşvik edecektir. Orta ve uzun vadede, 
TEN-T Yönetmeliğinin revizyonu, yeni 
terminallerin ve aktarma merkezlerinin 
inşasını teşvik edebilir” denildi. 

Avrupa’daki toplam iç yük 
taşımacılığının yüzde 75’inden fazlası 
karayolu ile gerçekleştiriliyor. Benzer 
şekilde, karayolu ile toplu yolcu 
taşımacılığı – otobüsler ve uzun mesafe 
yolcu otobüsleri – özel yolcu arabaların-

dan sonra AB içinde en çok kullanılan 
ikinci ulaşım şekli.

SÜRÜCÜ AÇIĞI
2 MİLYONA ULAŞACAK 

Açıklamada görüşlerine yer verilen 
IRU AB Savunuculuğu Direktörü Ra-
luca Marian, şunları belirtti: “AB üye 
devletlerinin, sürücü sıkıntısı sorunu-
nun aciliyetini ve kapsamını karşıla-
mak için kesin son tarihler ve çözümler 
taahhüt etmekten çekindiğini görüyo-
ruz. AB’nin karayolu taşımacılığı sektö-
ründe şu anda yüzbinlerce sürücü yok 
ve işler değişmezse 2026 yılına kadar 2 
milyon boş sürücü pozisyonu bekleni-
yor. Sektör yeni yetenekleri çekmek için 
elinden geleni yaparken, biz bu sorunu 
tek başımıza çözmeyeceğiz. AB üye 
devletlerinin tüm ekonominin çıkarları 
için üzerlerine düşeni yapması gereki-
yor.  Sektörün, Avrupa Komisyonu ta-
rafından başlangıçta önerilenlerden bile 
daha iddialı son tarihlere ihtiyacı olsa 
da AB üye devletlerinin, Komisyon’un 
kentsel düğüm noktaları etrafındaki 
çok modlu terminallere ilişkin önerisini 
daha da sulandırdığını görüyoruz. Bu 
kaçırılmış bir fırsat. AB’de malların ve 
insanların hareketliliğinde karayolu 
taşımacılığının kritik rolü ve talepte 
tahmin edilen artışlar göz önüne alın-
dığında, AB’nin çevre ve güvenlik poli-
tikası hedeflerine tüm ulaşım türlerine 
yatırım yapılmadan ulaşılamaz. Buna 
karayolu taşımacılığı sektörü dahil. 
Avrupa Parlamentosu tarafından kabul 
edilecek iddialı bir TEN-T Tüzüğü ra-
poruna güveniyoruz ve tüm AB ulaşım 
ağının verimliliğini artıracak nihai bir 
TEN-T’ye güveniyoruz.”

A ye ye e letler yeni Trans A r a Ula t rma A  
TEN T Y netmeli i erin e anla maya ar . IRU an 
kamyon o rlerinin al ma ko llar  e intermo al mal 

ta mac l  kon s n a y netmeli e ele tiriler el i. 

Yeni TEN-T 
Yönetmeliğine 

IRU’dan tepki
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N  F ene  
K n ’  i  

12 ayrı üretim tesisi ve 13 satış merkezi 
ile bağlantı elemanları sektöründe faaliyet 
gösteren Norm Fasteners, yeni yatırımları 
ile uluslararası alanda da büyümeye devam 
ediyor. 2021 yılında Türkiye’nin en büyük 
500 Sanayi Kuruluşu içerisinde 1, ikinci 
500 Sanayi Kuruluşu arasında 2 firma ile 
yer alan Norm Fasteners, Amerika, Fransa, 
Romanya, Polonya, Almanya’dan sonra 
Kanada’da ofis açtı. Bir Norm Holding 
kuruluşu olan Norm Fasteners, artık 
Kanada’da da sektörün nabzını tutacak.

İhracatta önemli bir yere sahip olan 
Norm Fasteners, dünyanın önde gelen 
otomotiv, beyaz eşya üreticileri ve 
Amerika’nın bir numaralı elektrikli araç 
üreticisi ile çalışırken, Almanya, Fransa, 
İngiltere, Belçika, Hollanda, Polonya, 
İtalya, İspanya, İsveç, Romanya, Brezilya, 
Meksika, Rusya ve Çin başta olmak üzere 

0 e e ihracat gerçekleştiriyor. 

BinBin Türkiye içinde olduğu 
gibi yurt dışında da büyümesini 

sürdürüyor. Faaliyetlerini daha 
önce Bulgaristan, Bosna Hersek 
ve Hırvatistan’a taşıyan şirketin 
yeni rotası Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) oldu. Şirket, 
ilk etapta başkent Lefkoşa’da 
500 e-scooter ile hizmete 
başladı. Konuya ilişkin açıklama 
yapan BinBin CEO’su Kadir 

Abdik, “Mikromobilite çözümlerini 
yalnızca Türkiye içinde değil yurt 

dışında da geniş kitlelerin hizmetine 
sunma hedefimiz çerçevesinde hızla 

yol alıyoruz. Bulgaristan, Bosna Hersek 
ve Hırvatistan’ın ardından şimdi de 
bizim için çok önemli bir adres olan 
Kıbrıs’tayız. Kıbrıslıları ilk kez e-scooter 
kiralama hizmetiyle buluşturmaktan 
büyük heyecan duyuyoruz. Daha önce 
girdiğimiz tüm ülkelerde ve şehirlerde 
yeni model scooter’larımız ve uygun 
fiyatlandırma politikalarımız sayesinde 
yoğun bir ilgi gördük. Kıbrıs’ta da benzer 
bir ilgiyle karşılanacağımıza inanıyoruz. 
İlk etapta Lefkoşa’da başlattığımız 
hizmetlerimizi kısa süre içinde Girne’ye de 
yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” şeklinde 
konuştu.

Karsan, Endonezya’daki elektrikli toplu 
taşıma ağı dönüşümünü desteklemek, 
bu pazara uygun sağdan direksiyonlu 
elektrikli araç üretmek ve satmak 
üzere Endonezyalı Credo Group şirketi 
Schacmindo ile iş birliği için mutabakat 
anlaşması imzaladı. İş birliğine ilişkin 
açıklama yapan Karsan CEO’su Okan Baş, 
Endonezya’nın ve Jakarta toplu ulaşım 
firması TransJakarta’nın 2030 yılına kadar 
toplu taşıma ağını elektrikli otobüslere 
geçirme hedefleri doğrultusunda 
oluşabilecek fırsatlar için Karsan ve 
Credo Group arasında ortaklaşa bir proje 
başlattıklarını bildirdi. Baş, 2030’a kadar 
gerçekleştirilmesi hedeflenen 10 binlerce 
araç ve milyar dolar büyüklüğündeki 
Jakarta şehrinin elektrikli toplu taşıma 
dönüşümünün büyük kısmını bu iş birliği 
doğrultusunda gerçekleştirme hedefinde 
olduklarını aktararak, “Jakarta yanında 
diğer Endonezya şehirlerinden de bir bu 
kadar potansiyel bekliyoruz.” ifadesini 
kullandı. Türkiye’nin ihracatına ve iki ülke 
arasındaki iş hacmine katkısı olacak bu 
iş fırsatında 2 kademeli bir plan üzerinde 
ilerlemeyi arzu ettiklerini belirten Baş, 
“Öncelikle ilk araçların satışının Türkiye’de 
üretilen tamamlanmış araçlar ile yapılması 
planlanırken, daha sonrasında ise SKD tipi 
(yarı demonte) bir üretim tesisi kurularak 
yüksek oranda Türkiye’de tamamlanmış 
sağdan direksiyonlu araçların 
Endonezya’da tamamlanması ve çevre 
ülkelere satışta avantaj elde edilmesini 
amaçlıyoruz. Şayet hedeflerimizi yerine 
getirebilirsek Karsan olarak bu coğrafyada 
da Türk otomotiv endüstrisini başarıyla 
temsil edecek olmaktan ötürü büyük 
heyecan duyuyoruz” değerlendirmesinde 
bulundu.

BAĞLANTI ELEMANLARI MİKROMOBİLİTE OTOMOTİV 

BinBin’in eni e i 
KKTC 

K n’ n En ne ’  
e i  i  i i i

gibi yurt dışında da büyümesini 

yalnızca Türkiye içinde değil yurt 
dışında da geniş kitlelerin hizmetine 

sunma hedefimiz çerçevesinde hızla 
yol alıyoruz. Bulgaristan, Bosna Hersek 
ve Hırvatistan’ın ardından şimdi de 
bizim için çok önemli bir adres olan 
Kıbrıs’tayız. Kıbrıslıları ilk kez e-scooter 
kiralama hizmetiyle buluşturmaktan 

BinBin’in eni e i 

hizmetlerimizi kısa süre içinde Girne’ye de 
yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” şeklinde 
konuştu. firması TransJakarta’nın 2030 yılına kadar 

toplu taşıma ağını elektrikli otobüslere 
geçirme hedefleri doğrultusunda 

gerçekleştirilmesi hedeflenen
araç
Jakarta şehrinin elektrikli toplu taşıma 
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OYAK’ n 
Hin i n’  

K , 
İn i e e n  

L n  i e   OYAK Grup şirketleri bünyesinde 
yer alan Almatis, Hindistan’ın Falta 
bölgesindeki tabular alümina tesisini 
entegre hale getirdi. Böylece OYAK, 
bundan böyle yarı mamul üretiminin 
de gerçekleştirileceği Falta tesisi ile 
Güneydoğu Asya pazarında büyüyecek. 
Toplam 32 bin 300 metrekare alana 
kurulu olan tesisi son teknolojilerle 
geliştirme süreci yaklaşık 2,5 yılda 
tamamlandı. Son dönemde faaliyet 
gösterdiği sektörlerde yurt dışı yatırımlara 
da ağırlık veren OYAK, Falta tesisinden 
ilk etapta ciroya 40 milyon dolar katkı 
sağlamasını bekliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan OYAK Genel 
Müdürü Süleyman 
Savaş Erdem, 
özellikli alümina 
ürün grubunda 
dünyada pazar lideri 
olan Almatis’in yeni 
yatırımının, OYAK’ın 
ortaya koyduğu 
vizyon ve büyüme 
stratejisinin bir sonucu 
olduğunu ifade etti. 
Erdem, Almatis’in bu 

yatırımıyla refrakter pazarında bakir alan 
sayılan Hindistan’daki üretim hacmini 
artıracağını aktararak, “Falta tesisini, 
dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden 
biri olan Hindistan gibi büyük bir 
coğrafyada, ‘doğru pazara doğru yatırım’ 
anlayışıyla hayata geçirdik. Tesiste 
üretilecek tabular alümina ile Güneydoğu 
Asya pazarının taleplerini karşılayacağız.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Karaca, son yıllarda hızlandırdığı 
yurt dışı açılımını Londra ile devam 
ettiriyor. Mutfak ve sofra kategorisindeki 
ürünleriyle global pazarda gücünü 
artırmayı hedefleyen Karaca, şu an 3 
kıtaya yayılmış mağazacılık ağı ile varlığını 
Almanya ve Fransa’dan sonra Londra’da 
güçlü adımlarla devam ettiriyor. Yakın 
coğrafyalardaki mağazalaşma sürecini 
tamamladıktan sonra, ilk olarak Almanya, 
sonra Fransa ile yurt dışı açılımını 
gerçekleştiren marka, şimdi ürünlerini 
Londra’da tüketicilerin beğenisine 
sunuyor. Marka, Türk kültürünü yansıtan 
ama İngilizlerin yerel beklentilerini de 
karşılayan tasarım ürünleriyle Londra’da 
Islington Meydanı’ndaki yeni mağazası ile 
hizmet verecek.

1973 yılından beri mutfak, sofra 
ürünleri, küçük ev aletleri gibi ihtiyaç 
duyulan birçok ürünü tüketicilerle 
buluşturan Karaca, sadece Türkiye’de 
değil yurt dışında da sofra kültürünü 
paylaşmak için çalışmalarına devam 
ediyor. Karaca’nın  e e, 305 
mağaza, 2 binin üzerinde satış noktası, 
140 kategoride 28 bini aşkın ürünü 
bulunuyor. 

Karaca CEO’su Fatih Karaca, marka 
olarak ürünleriyle global pazarda güçlerini 
artırmayı hedeflediklerini belirterek, 
‘Biliyoruz ki her kültürde sofra düzeni ayrı 
bir önem taşıyor. Her ülkenin dili, damak 
tadı farklı olsa da hep güzel ve özenli 
sofralarda bir araya geliyoruz. Farklı 
pazarlarda, farklı kültürlerle ürünlerimizi 
buluşturarak, marka değerimizi sınırların 
ötesine taşıyoruz. Porselen konusunda 
köklü bir tarihe sahip olan İngiltere’de 
Karaca ürünlerimizde yer alacağımız için 
çok gururluyuz.’ ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları’nın (THY) uçak 
içi kabin sistemleri üreten şirketi TCI, 
Hindistan hava yolu şirketi Akasa Air 
ile 52 adet uçak içi kabin sistemi için 
anlaşmaya vardı. Türk Hava Yolları 
(THY) Basın Müşavirliği’nden yapılan 
açıklamaya göre, Mumbai merkezli 
Akasa Air, filosunu oluşturacak 2 e  
B  MAX tipi uçaklarında TCI’nın 
İstanbul’da ürettiği kabin sistemlerini 
kullanacak.

Ağırlık, kalite, fiyat ve performans 
gibi kriterlerde en iyi çözümü sunan 
TCI ürünlerinin, önceki yıllarda da 
Hindistan pazarında tercih edilmesi, 
TCI’nın ürünlerinde uyguladığı 
tasarım anlayışının sektörde ciddi bir 
başarıya ulaştığının göstergesi olarak 
yorumlanıyor.

Sabiha Gökçen Uluslararası 
Havalimanı’ndaki MRO merkezinde 
bulunan tesisinde faaliyet gösteren 
TCI, Galley, Monument, Lavatory, 
Overhead Bin, Windscreen gibi kabin içi 
ürünlerin tasarım, test, sertifikasyon ve 
üretimlerini yapıyor.

Alanındaki uzmanlığını gün geçtikçe 
artıran TCI, yakın gelecekte Cargo 
Container, Cargo Pallet, Trolley gibi 
diğer sektörel ürünlerle ürün gamını 
genişletmeyi ve yerli alt yüklenicileriyle 
havacılık alanında önemli ihracat 
kalemleri oluşturmayı amaçlıyor. 

ALÜMİNA KABİN SİSTEMİ PORSELEN

Akasa Air kabin için 
TCI i e n
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PerspektifLojistikAYŞEM ULUSOY

KÜRESEL KRİZLERE 
HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

T
üm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de lojistik 
sektörü ülke ekonomisine büyük girdi sağlayan 
hizmet sektörleri arasında yer alıyor. 2022 
istatistikleri yılın ilk üç çeyreğinde ihracatın 188 

milyar 152 milyon 249 bin dolar, ithalatın ise 271 milyar 
249 milyon 80 bin dolar olarak gerçekleştiğini gösteriyor. 
Hizmet ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan 
taşımacılık hizmetlerinde 2021’de yüzde 51,8’lik bir artış 
yaşandı ve dolayısıyla buradan elde edilen gelir 24 milyar 
420 milyon dolara ulaştı. Hizmet ihracatı içerisinde en 
büyük payı yüzde 70,2 ile taşımacılık hizmetleri aldı. 

Hizmet ihracatına ilişkin TC. Merkez Bankası verilerine 
göre Ocak-Temmuz 2022 döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yaklaşık yüzde 65 artışla 42 milyar dolar 
tutarında hizmet ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde 
yaklaşık 20 milyar dolar tutarında hizmet ticareti fazlası 
sağlanmıştır. Yine bu dönemde, hizmet ihracatı sektörleri 
arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre Taşımacılık 
Hizmetleri yüzde 57 artmıştır.

Covid-19 salgını sonrası büyük değişime giren küresel 
ticaret, 2021 yılında dengesizleşen piyasa koşulları, 2022 
yılında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ile daha karmaşık 
bir boyuta ulaştı. Bu süreçte, coğrafi konumunun yanı 
sıra üretim ve lojistik altyapısı ile Türkiye’nin kıtalar arası 
köprü rolü daha da güçlendi. 2022 yılı, Türkiye’nin, 
küresel tedarik zincirinde ve ticaret rotalarındaki değişimi 
fırsata dönüştürdüğü bir yıl oldu. 2022 yılındaki siyasal 
ve ekonomik zorlukların piyasalarda yarattığı belirsizlik 
ve oynaklık firmaların lojistik operasyonlarını zorlaştırsa 
da 2022 yılı lojistik firmaları açısından kapasite artırımına 
gittikleri oldukça dinamik bir yıl oldu.

500 milyar dolar ihracat hedefinin konuşulduğu 2023 
yılında bu hedefe ulaşmak için en önemli sektörlerin 
başında lojistik gelmektedir. Türkiye’nin lojistik potansiyeli 
ile Karadeniz Bölgesi ve Orta Asya olmak üzere adeta 
merkezinde olduğu bölgenin potansiyeli de dikkate 
alındığında, Batı ile Doğu arasında değişen ticari dinamikler 
doğrultusunda yeniden canlanma yolunda olan tarihi 
İpek Yolu da lojistik pazarı potansiyeline ilave edildiğinde 
bu potansiyelin büyüklüğü açıkça görülmektedir. Son 
dönemlerde gerçekleştirilen ülkelerarası iş birliği, uluslararası 
ticareti geliştirme yönünde yapılan anlaşmalar ve boru hattı 
taşımacılığı göz önünde bulundurulduğunda; Türkiye’nin 

2023 dış ticaret hacmi lojistik sektörünün bu gelişme 
ve hedeflere paralel olarak büyümesi, milli gelir içindeki 
payının artması ve taşıdığı stratejik önem bakımından 
gelişme olasılığı en yüksek sektör olması beklenmektedir.

Lojistik açıdan elverişli ülkeler küresel değer zincirine 
daha iyi entegre olmakta ve ihracata yönelik doğrudan 
yabancı yatırımı çekebilmektedir. Dış ticaret ve doğrudan 
yabancı yatırım uluslararası bilgi yayılımı için temel kanallar 
olduğundan, kötü lojistik performans yeni teknolojilere 
ve know-how’a ulaşmayı engelleyebilmekte ve üretkenlik 
artış hızını düşürebilmektedir. Şayet, bir ülkenin uluslararası 
ulaştırma ağ sistemi entegre bir yapıda değilse ve gümrük 
altyapısı yetersizse, zamanlama hataları söz konusu ise 
ülkede lojistik sektöründe iş gücü ve hizmet maliyetleri 
de yüksektir. Bu durumda, uluslararası taşımacılık ve 
lojistik rekabet gücü de bir o kadar zayıftır ve ülke küresel 
pazarlara girişte sıkıntı çekmektedir

Son yıllarda meydana gelen içsel ve dışsal ekonomik 
ve siyasi gelişmeler, yapılan anlaşmalar göz önünde 
bulundurulduğunda, Türkiye’nin 2023 üretim ve özellikle 
ihracat hedefleri doğrultusunda lojistik sektörünün 
milli gelir içindeki payının artması ve taşıdığı stratejik 
önem bakımından gelişmesi en olası sektör olması 
beklenmektedir. İnovatif bir üretim ve dış ticaret politikası 
izlenmesi ve dünya pazarlarındaki payını artırması 
(milli gelirini ve ihracatını büyütmesi, ürün ve pazar 
çeşitlendirmesine gitmesi) gerekmektedir. Bununla birlikte, 
Türkiye’de lojistik sektöründeki kalifiye işgücü problemi 
çözülmeli, sektöre yönelik kurumsal ve yasal düzenlemeler 
gerçekleştirilmeli, lojistik köyler ve organize lojistik bölgeleri 
konusunda başlatılan çalışmalar tamamlanmalı ve 
yaygınlaştırılmalıdır. Ancak bu şekilde, Türkiye lojistik bir üs 
olarak 2023 hedeflerini gerçekleştirebilecek ve küresel kriz 
dalgasından en az şekilde etkilenecektir. 

Dünyada ciddi bir ekonomik krizin şiddetini artırarak 
sürdürdüğü düşünüldüğünde sektörel nedenler dışında 
global enflasyon ve faiz verileri, değişen siyasal dengeler ve 
enerji krizi artık dünyada her sektörü yakından ilgilendiren 
ve takip edilmesi gereken göstergeler olarak öne 
çıkmaktadır. Ülkemizdeki lojistik firmalarının da buna göre 
tedbirler alması faydalı olacak ve ciddi bir finansal yönetim 
modeli oluşturarak kontrolsüz yatırımdan kaçınması 
gerektiğini düşünmekteyiz.
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T
üm dünyayı etkisi altına alan pandemi 
süreci hemen hemen her alanda olduğu 
gibi lojistiği ve lojistiğin bileşenlerini de 
önemli oranda etkiledi. Bu süreçte tüm 

taşımacılık modlarında yaşanan kısıtlamalar ve 
bunun neticesinde ortaya çıkan darboğazlar, küresel 
ticaret akışlarına da sekte vurdu. Ancak pandeminin 
etkisi esas ülkelerin üretim merkezleri yeniden 
sorgulamasına ve yeniden bir düzenlemeye gitmesine 
sebep oldu. Bunun sonucu olarak ülkeler için şu 
sorular gündeme geldi: Ülkemde ne üretebilirim? 
Yakın komşu ülkelerde ne ürettirebilirim? Özellikle 
Ukrayna – Rusya krizi ile bir şart daha çıktı, Bu ülke 
dost mu? Güvenilir bir kaynak mı? 

Ülkeler özellikle katma değerli yüksek teknoloji 
ürünlerin üretim merkezlerini yeniden düzenlerken 
normal olarak da bu ürünleri taşımak için yeni 
lojistik kanalları oluşturmaya başladılar. Bu süreç ve 
burada Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın hayata geçmeye 
başlaması özellikle demiryolunu çok ön plana 
çıkarmaya başladı. 

Pandeminin ilk dönemlerinde, özellikle temassız 
ticarete olanak sağlayan demiryolu önemli oranda 
ilgi gördü. Ülkemizde de demiryolu ile ihracat 
taşımaları arttı. Pandemi döneminde demiryolu 
taşımalarında ortaya çıkan artış, salgında ortaya 
çıkan taşıma engellerinin demiryolu ile aşılabileceğini 
bir kez daha gösterdi. Her zaman dile getirdiğimiz, 
lojistiğin olmazsa olmazlarından birinin demiryolu 
taşımacılığı olduğu, limanlarımızın üretim ve tüketim 
merkezlerine demiryolu ile bağlanmasının ne kadar 
önemli olduğu bir kez daha görüldü.

Diğer taraftan, önümüzdeki yıl uygulamaya 
geçmesi planlanan AB Yeşil Mutabakatı’nın ülkemize 
hem Gümrük Birliği kapsamında hem de AB’ye ticari 
entegrasyonumuz açısından önemli etkileri olacağı 
bir döneme girmekteyiz. Ticaretinin yarısına yakınını 
AB ile gerçekleştiren ülkemizin ticaret ve sanayi başta 
olmak üzere tüm alanlardaki politikalarına buna 
göre yön vermesi, uluslararası rekabetçiliğimizin 
korunması açısından çok önemlidir. Türkiye’de yeşil 
mutabakattan etkilenecek temel sektörlerin başında 
ulaştırma sektörü gelmektedir. 

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile hedeflenen 

politikaların Avrupa sanayisi üzerinde yaratacağı 
maliyet karşısında, Avrupa’nın rekabetçiliğinin 
korunabilmesi ve üretim ile yatırımların, emisyon 
azaltım hedefi AB’den az olan diğer ülkelere 
kaymasının önlenmesi için Sınırda Karbon 
Düzenleme (SKD) Mekanizması’nın hayata 
geçirilmesinin hedeflendiği görülmektedir.

Bilindiği gibi AB,  çevrenin korunmasından 
tedarik zincirlerinin güçlendirilmesine kadar küresel 
sorunların çözümüne yönelik girişimleri teşvik etmeyi 
amaçlayan “AB Küresel Geçit Projesi”nin lansmanı 1 
Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi. “Avrupa Birliği 
Küresel Geçit” (EU Global Gateway), Avrupa Birliği 
tarafından dünya çapında dijital teknoloji, enerji, 
taşımacılık, sağlık, eğitim ve araştırma sektörlerindeki 
özel ve kamusal altyapı yatırımlarını sürdürülebilirlik 
çerçevesinde desteklemeyi amaçlayan 300 milyar 
dolar bütçeli bir proje olarak açıklandı. Proje 
kapsamında 2021 ve 2027 yılları arasında Avrupa 
Birliği’nin ve iş birliği içinde olduğu diğer ülkelerin 
çıkarları gözetilerek küresel ekonomik toparlanma 
sürecini destekleyecek 300 milyar tutarında yatırım 
yapılması planlanıyor. Global Gateway için AB’nin 
oluşturduğu kaynak ile demiryolu yatırımları daha 
da öne çıkmaktadır. Türkiye bu oluşumun dışında 
kalmamalıdır.

Tüm bu gelişmeler neticesinde anlıyoruz ki, artık 
dünya üretim merkezlerini değiştirmeye ve buna göre 
yeni lojistik hatları oluşturmaya başlayacaktır. Son 
dönemde ülkeler kendi içlerinde üretime ve komşu 
ülkelerde neler ürettirebileceklerine odaklanmaktadır. 
Özellikle Rusya-Ukrayna krizi bu yaklaşıma yeni 
bir kavram yüklemiştir; dost ülkelerle üretim ve 
ticaret. Artık yeni bir lojistik konjonktür buna göre 
şekillenmektedir. Bu konjonktürde Türkiye artık 
transit ticarette yer almak yerine, üretim merkezi 
olma şansını da yakalamaktadır ve lojistik altyapısını 
da buna göre önceliklendirmeli ve hazırlamalıdır. 

Anlaşılmaktadır ki, yakın gelecekte kara üzerinde 
yapılacak taşımalarda artışlar olacaktır. Bu da 
denizcilik firmalarını lojistik firma yatırımlarına 
yöneltmektedir. Zira denizyolu – demiryolu kombine 
taşımacılığı son yıllarda önemli artışlar göstermiştir.

LOJİSTİKTE YENİ YOLLAR ve
KÜRESEL GEÇİT PROJESİ

GeleceğimizdirDemiryolu
Demiryolu Taşımacılığı Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

ALİ ERCAN GÜLEÇ
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rafyamızda da Gürcistan, Irak, İran, 
İsrail, Mısır, Suudi Arabistan gibi 
önemli partnerlerimiz bulunuyor. 
Uzak Ülkeler Stratejisi ise özellikle 
Türkiye’nin pazar ağını genişletmeyi 
hedefleyen, son derece önem verdi-
ğimiz bir proje. Bu kapsamda Ticaret 
Bakanlığımızla birlikte Uzak Ülkeler 
Stratejisi üzerinde çalışıyor ve ülke-
mizin ihracat profilini nasıl bir adım 
öteye taşıyabiliriz sorusu üzerinden 
çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle bir 
yakın, bir uzak ülkeye olacak şekilde 
ticaret heyetleri düzenliyoruz. 2023 
yılında da bu heyetlerimize devam 
edeceğiz. Bu sayede 2023’te yaşana-
bilecek olası daralmalara karşı da 
aslında önemli bir tedbir geliştirmiş 
olacağız. Pazarımızı ve müşteri çeşit-
liliğimizi geliştirerek 2023 yılında da 
ihracatçılarımızın önemli başarılara 
imza atacağına inanıyoruz.

köprüleri güçlendirmeliyiz
İhracatçı ve lojistikçi arasındaki 

TİM Başkanı Mustafa Gültepe

sebeplerle 2023 yılı ihracat hedefimiz 
için net bir rakam söylemek kolay 
olmasa da küresel büyüme beklentisi-
ne paralel bir ihracat artışı yakalaya-
biliriz. Bu anlamda küresel büyüme 
beklentisi yüzde 1 civarında. Eğer bu 
gerçekleşirse Türkiye ihracatı da 2023 
yılında yaklaşık yüzde 5 oranında 
artış göstererek resmi ihracat hedefi 
olan 265 milyar doları yakalayabilir. 
Tabii ki 2023 yılına ilişkin göstergeler 
netleştikçe bizim de daha net bir 
rakam ortaya koymamız mümkün 
hale gelecektir.

Ti e  B n  n n 
n n U  Ü e e  

S e i i’ i n n  n  
e i i e e ? 

Bildiğiniz üzere ülkemizin en 
büyük ihracat partneri Avrupa ülke-
leri. Avrupa’nın yanı sıra yakın coğ-

K
e e  e n i e e -

ralma sinyelleri gelirken 
T i e i  n  i  

i  i i ? 2022 n  
n   n n ? 

2022 yılında ihracatçılarımız küre-
sel krizler, emtia fiyatlarındaki yükse-
lişle beraber gözlemlediğimiz enflas-
yon artışı ve buna bağlı olarak yaşanan 
talep daralmasından en az zararla 
çıkmak için üstün bir performans orta-
ya koydu. Bu kapsamda gelen veriler 
ışığında yılsonunda 250 milyar dolar 
seviyesini aşacağımız görülüyor. Tabi 
Ekim-Kasım aylarından itibaren bu ta-
lep daralmasının etkilerini hissetmeye 
başladık. Son gelen ihracat rakamlarına 
göre 2022 yılı Ocak-Kasım dönemini 
kapsayan 11 aylık süreçte geçtiğimiz 
yıla göre yüzde 13,9 artışla 231,3 mil-
yar dolarlık ihracat seviyesine ulaştık. 
Özellikle son dönemde serbest bölge-
lerin ihracatımıza önemli bir katkısı 
oldu. Bu sayede resesyon endişelerine 
bağlı talep daralmasının etkileri bir 
nebze de olsa azalmış oldu. Diğer ta-
raftan Dolar/Euro paritesinin de ihra-
cat rakamlarımızı etkilediği görülüyor. 
Zira parite 1,15’te kalsaydı bugün 2022 
yılı için 270 milyar dolar ihracat sevi-
yelerini konuşuyor olabilirdik. Fakat 
elbette tüm bu olumsuzluklara rağmen 
2022 yılı hedeflerimizin üstünde bir 
ihracat rakamı ile tamamlayacağımız 
için memnunuz.

2023 HEDEFİ 
265 MİLYAR DOLAR
202   i in n e ini  ne e ?

Öncelikli olarak 2023 yılı ekono-
mik ve küresel gelişmeler bağlamında 
önemli belirsizliklerin olduğu bir yıl. 
Bu nedenle yılın tamamına dair net bir 
tablo ortaya koyabilmek kolay değil. 
Küresel resesyon endişelerinin dün-
ya ticaretinin tamamını etkileyeceği 
görülüyor. Fakat bu küresel anlamda 
yaşanan ilk resesyon değil. İhracatçı-
larımızla birlikte ve tüm ilgili paydaş-
larımızla diyalog halinde 2023 yılının 
ilk çeyreğindeki gelişmeleri ve verileri 
değerlendirecek ve yol haritamızı net-
leştireceğiz. Diğer taraftan sektör bazlı 
değişkenliklerimiz de mevcut. Tüm bu 

T rkiye Lo istik ortal n n 
i racat  ile lo istik sekt r  
aras n a ir k r  a i esi 

rerek  l  ir ileti imin 
ol mas na emin a rla n  
elirten T rkiye İ racat lar 

Meclisi TİM  a kan  M sta a 
G lte e  tara lar aras n a 
lo istik merke i yat r mlar n n 
art r lmas  T rkiye nin Lo istik 
er ormans En eksi n e 
st s ralara ta nmas  eri 

al eri inin mo ernle tirilmesi 
e iyile tirilmesi alanlar n a 

ortak al malar 
ya la ilece ini s yle i. 
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ise havayolu, demiryolu ve tüm bu 
taşıma şekillerinin karma olarak kul-
lanıldığı diğer yöntemleri içeriyor. 
10 yıl sonraki verilere baktığımızda 
da 2021 yılında özellikle denizyolu 
ve karayolu ile taşıma kapasitesinin 
oldukça geliştiğini görüyoruz. 2021 
yılındaki ihracatımızın tamamını 
kapsayan 174,9 milyon tonluk yü-
kün yüzde 73,2’si yani 128 milyon 
tonluk kısmın sevkiyatı denizyolu ile 
gerçekleştirildi. Karayolu taşımacılı-
ğının payı ise yüzde 18’e çıktı. Yani 
toplam ihracat miktarının yüzde 
91,2’si deniz ve karayolu taşımacılığı 
ile gerçekleştirildi. 2022 yılı sonunda 
da yine denizyolunun önemli bir yer 
tuttuğunu göreceğiz. Bu kapsamda 
limanlarda ihracatçılarımızın zaman 

‘KONTEYNER KAPASITESI ARTIRILMALI’ 
Bu dönemde konteyner fiyatlarında 
düşüş yaşanıyor. Bu durum Türk 
ihracatçısının performansına nasıl 
yansıyacak? 
Konteyner krizi özellikle salgın ve 
ardından gelen Ukrayna-Rusya Savaşı 
ile küresel çapta ihracatçılara zorluklar 
yaşattı. Her ne kadar 2022 yılında bu 

krizin kısmen de olsa çözüldüğü görülse 
de küresel ölçekte yaşanabilecek yeni 
krizlerle birlikte konteyner noktasında 
yeniden sorunlar yaşanabilir. Bu 
kapsamda ülkemizin öncelikle lojistikle 
ilgili olarak doğru bir planlamaya ve 
diğer taraftan konteyner kapasitesini 
artırmaya ihtiyacı var.

İ  n  en 
 n i   

n ? A e n i  n 
ev e e n  e i  

n ?
Tüm dünyada olduğu gibi, 

Türkiye’nin ihracatında da denizyo-
lu taşımacılığı ilk sırada yer alıyor. 
Son 10 yıla baktığımızda veriler de 
denizyolu ile ulaşımın önemini bize 
anlatıyor. 2010 yılında Türkiye’nin 
95,3 milyon ton ihracatı mevcut. Bu 
yükün yüzde 43,8’i yani 41,7 milyon 
tonluk kısmı denizyoluyla ve yüzde 
9,2’si yani 8,8 milyon tonluk kısmı 
karayolu ile taşınıyordu. Yani deniz 
ve karayolu kullanılarak toplam 
ihracat miktarımızın yarıdan fazlası 
sevk ediliyordu. Geri kalan kısım 

LOJİSTİK PORTALI’NDAKİ 
FİRMA SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ 
T i e L i i  P  
i  ve i i i e  i in 
i e i ne  ? 
P    i  

n ? 
Türkiye Lojistik Portalı ihracatçı 

firmalar tarafından girilen yüklerin, 
rıza beyanına dayalı olarak lojistik 
firmaları tarafından görüntülen-
mesini sağlarken lojistik firmaları 
tarafından girilen boş araç ilanlarının 
ise ihracatçılar tarafından görüntü-
lenmesine olanak sağlıyor. Böylelikle 
bir köprü rolü üstlenerek taraflar 
arasında güçlü bir iletişimin oluşma-
sına zemin hazırlanıyor ve ihracat-
çılarımızın lojistikle ilgili sorunlarını 
kolaylaştırmayı hedefliyor. Tükiye 
Lojistik Portalı sayesinde ihracat-
çılarımız daha az maliyet ve daha 
güvenilir şekilde mallarını hedef 
bölgelere sevk edebiliyor. Türkiye 
Lojistik Portalı’nda an itibariyle 3 bin 
158 ihracatçı ve 855 lojistikçi firma 
olmak üzere toplam 4 bin 13 firma 
kayıtlı. Bu kapsamda sizin aracılığı-
nızla tüm ihracatçılarımızın portalı-
mızı incelemeleri ve avantajlarından 
faydalanmaları yönünde bir kez da 
teşvik etmiş olalım.

A r a ya er ekle tirilen 
ta malar a k llan lan 

s n r ka lar  ile il ili olarak 
i racat lar m an e itli 
sor nlar y yor . S n r 

ka lar n a t rlar m n 
ekleme s relerini 

k saltmam  erekiyor.
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güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi 
yararlı olacaktır.

‘TIRLARIN BEKLEME 
SÜRELERİNİ KISALTMALIYIZ’ 
T  i n n i i  

e e e  en e e  
n  ve i i  e n en 

e en i e ini  ne e ?
Ülkemizin en önemli ticaret bölge-

si olan Avrupa’ya gerçekleştirilen ta-
şımalarda kullanılan sınır kapıları ile 
ilgili olarak ihracatçılarımızdan çeşitli 
sorunlar duyuyoruz. Bu ve benzeri 

lojistik süreçlerde yaşanan sorunlar 
için ilgili kamu kurumları ve 

paydaşlarımızla da 
diyalog ve koor-
dinasyon halin-

deyiz. Özel-
likle sınır 
kapılarında 
tırlarımızın 
bekleme 
sürelerini 

kısaltmamız 
gerekiyor.

performans endeksinde güçlü bir ko-
numda yer alması adına taşımacılık, 
altyapı ve gümrük süreçlerinin iyileşti-
rilmesi için lojistik ve ihracatçı sektörler 
birlikte adım atabilirler. Fiziki altyapı-
nın iyileştirilmesi kadar sektör paydaş-
ları arasında iletişim ve veri alışverişi-
nin modernleştirilmesi ve iyileştirilmesi 
de gereklidir. Dijital sistemler arasında 
entegrasyon sağlanması, tüm paydaşla-
rın tek sistem üzerinden bilgilere ulaş-
malarının sağlanması ve veri akışının 

kaybetmemesi oldukça önemli. Mevcut 
limanların kapasitelerinin artırılması ve 
yenilenmesi ile ilgili süreç bu nedenle 
oldukça hassas. Diğer taraftan ülke 
içi taşımada ve liman bağlantılarında 
demiryolunun ağırlığını artıracak her 
çalışma da ihracatçılarımız için ciddi 
bir maliyet azalışına dönüşecektir.

T i e’ e  i e in e i e i 
i in i  ve i i i e  

n i   i i ? 
Lojistik merkezler ülkemizin ve 

kuruldukları bölgenin ekonomisinde 
stratejik bağlamda önemli rol üstleni-
yorlar. Bu kapsamda, lojistik merkez 
yatırımlarının artırılması için ortak 
çalışmalar yapılabilir. Benzer bi-
çimde, Dünya Bankası 
tarafından yapılan 
Lojistik Perfor-
mans Endeksi 
ülkelerin lojistik 
performansları-
nın belirlenmesi 
açısından önem-
li. Ülkemizin 
dünya ülkeleri 
arasındaki lojistik 

Limanlar a i racat lar m n aman kay etmemesi i in 
limanlar n ka asitelerinin art r lmas  e yenilenmesi ile il ili 

s re  ol k a assas. Di er tara tan lke i i ta ma a e liman 
a lant lar n a emiryol n n a rl n  art racak er al ma a 
i racat lar m  i in ci i ir maliyet a al na n ecektir.
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L
ojistik sektöründe 14. yılına giren 
KeyLine, lojistik hizmetlerin bütü-
nünü kapsayan bir anlayışla ve tüm 
dünyada kapıdan kapıya taşımacılık 

yapabileceği acente ağı ile hizmet sağlamaya 
devam ediyor. Denizyoluyla başta otomotiv 
yan sanayi, gıda, hammadde ve proje taşıma-
cılığı sektörlerine hizmet sunduklarını belirten 
KeyLine kurucusu Dr. Kayıhan Özdemir 
Turan, “KeyLine olarak müşterilerimize butik 
hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin beklentisi 
hız ise yüksek navlun bedelli kısa süreli ser-
vislerle, uygun maliyet ise daha uzun süreli 
servisler ile hizmet sunabiliyoruz. Müşterile-
rimizin ihtiyaçları paralelinde öncelikli taşıma 
modumuz hız nedeni ile karayolu oluyor. De-
nizyolu taşımaları ciromuz içinde ikinci sırada 
yer alıyor. 2022 yılında Mart ayında başlattı-
ğımız ilk mega yarı romörk yatırımlarımıza 
devam ediyoruz. 2023 yılında da aynı ivme ile 
yatırımlarımıza devam ederek, C2 belgemizi 
almak üzere planımız hazır” dedi.         

KRİZ DÖNEMİNDE ALTERNATİF 
ÇÖZÜMLER YARATTI 

Pandemiyle birlikte gündeme gelen 
konteyner krizinin yarattığı sonuçları değer-
lendiren Dr. Turan, “Pandemi döneminde her 
zaman bir çözüm ile müşterilerimizin yanında 
yer aldık. Multimodal ve intermodal taşı-
ma organizasyonlarımız darboğazların 
aşılmasında kilit rol oynadı. Pandemi 
döneminin etkileri ve sonrasında tüm 
dünyada yaşanan yüksek enflasyon ve 
onu takip eden ekonomik durgunluk 
dönemi başlangıcı özellikle denizyolu 
konteyner navlunlarında sert dü-
şüşlere neden oldu. Navlun 
fiyatlarındaki bu düşük 
seviyenin 2023’te de de-
vam edeceğini düşünü-
yorum” diye konuştu.  

Geniş bir hizmet 
ağına sahip olduklarını 
vurgulayan Dr. Turan, 
şunları aktardı: “Ül-

kemizin dış ticaretinde hem ithalatta hem 
ihracatta ürettiğimiz hizmet ile tüm dünya 
kapsama alanımızda. Bunun yanı sıra İn-
giltere ve Fransa’da depolama ve dağıtım 
hizmetimiz ile Uzakdoğu’dan Avrupa’ya 
hem demiryolu hem havayolu hem de 
denizyolu bağlantılı multimodal ve inter-
modal çözümlerimiz ile müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz. Kuşak ve 
Yol Girişimi’nde (Belt and Road Initiative 
– BRI) aktif rol alarak Çin-Avrupa hattında 
sunduğumuz demiryolu çözümüyle müş-
terilerinin lojistik maliyetlerinde büyük iyi-
leştirmeler sağlıyoruz. 2019’dan beri kuzey 
koridorunda intermodal taşımalar gerçek-
leştiriyoruz. Bugüne kadar Çin’den Polon-
ya, Çekya, Belçika, Fransa ve Slovenya’ya 
kapıdan kapıya taşımalar gerçekleştirdik. 
2021 Ağustos ayında hizmet ağımıza Çin-
Tacikistan arasında demiryolu intermodal 
taşıma hizmetini de ekledik.” 

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR VE 
UZUN SÜRELİ İLİŞKİ 

2021-2022 döneminde dünya 
ticaretinin artmasına paralel 
olarak Türkiye’de de dış ticaretin 

arttığını ifade eden Dr.Turan, “Bu 
paralelde logomuzda da yer aldığı 

gibi müşterilerimizin çözüm ortağı 
olmaya devam ediyoruz. 

Önceliğimiz müşterileri-
miz ile sürdürülebilir ve 
uzun süreli bir işbirliği 
içinde olmak. Her 
operasyonumuzu ilk 
günkü heyecan ve 
istek ile ama artan 
tecrübemiz para-

lelinde, lojistiğin 7 doğrusunu her an göz 
önünde bulundurarak icra ediyoruz. Sorum-
luluğunu aldığımız lojistik hizmeti plan-
ladığımız şekilde sonlandırmak en büyük 
motivasyonumuz” dedi. 

DİJİTAL GELECEK  
Lojistik hizmet sağlayıcıların bugünün 

zorlu rekabet ortamında ayakta kalmasını 
sağlayacak en önemli hususun butik hizmet 
anlayışının dijital hizmetler ile birlikte su-
nulması olduğuna vurgu yapan Dr. Turan 
“Dünyanın herhangi bir noktasında hareket 
halinde olan ürünlerini takip etmek isteyen 
müşterilerine anlık konum bilgisini veren, 
malların çıkış noktasından hareketi ile başla-
yan ve varış noktasına ulaştığı anda tamam-
lanan süreci IoT ile insanı aradan çıkararak 
yapan süreç yönetimi ve hızın, KeyLine için 
gelecekte fark yaratan unsurlar olacağını” 
ifade etti.

BUTİK HİZMETLER 
KeyLine için 2022 önemli ve ilklerin 

yılı oldu. 2022 Mart ayında ilk mega yarı 
romörk yatırımı yapan şirket, yarı romörk 
sayısını 5’e çıkardı. Butik hizmet anlayışla-
rının en önemli göstergesi olan bu yatırımla 
Türkiye-Slovenya arasında düzenli karayolu 
seferleri düzenlemeye başladıklarını aktaran 
Dr. Turan, “Slovenya’da yatırım yaparak bir 
fabrika satın alan müşterimize pazar şartla-
rına göre daha uygun navlunlar ile sürdürü-
lebilir bir hizmet sunmak üzere yaptığımız 
bu yatırım bizim için bir ilk. Karşılıklı güve-
ne dayalı ve uzun süreli iş birliğini öngören 
bu tarz projelere yatırım yapmaya ve müş-
terilerimizin uzun soluklu lojistik iş ortağı 
olmaya devam edeceğiz” dedi.

2023’te
YATIRIMLARINA 
DEVAM EDECEK

KeyLine  Mart e a la  
me a yar  rom rk yat r mlar na 
e am e iyor.  yat r m n  
tik i met anlay lar n n en 

nemli ster esi ol n  
r layan KeyLine k r c s  

Dr. Kay an emir T ran  
Kar l kl  ene ayal  e n 

s reli i  irli ini n ren  tar  
ro elere yat r m ya maya e 

m terilerimi in n sol kl  
lo istik i  orta  olmaya e am 
e ece i  e i. 
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lendiren Dr. Turan, “Pandemi döneminde her 
zaman bir çözüm ile müşterilerimizin yanında 
yer aldık. Multimodal ve intermodal taşı-
ma organizasyonlarımız darboğazların 
aşılmasında kilit rol oynadı. Pandemi 
döneminin etkileri ve sonrasında tüm 
dünyada yaşanan yüksek enflasyon ve 
onu takip eden ekonomik durgunluk 
dönemi başlangıcı özellikle denizyolu 
konteyner navlunlarında sert dü-
şüşlere neden oldu. Navlun 
fiyatlarındaki bu düşük 
seviyenin 2023’te de de-
vam edeceğini düşünü-
yorum” diye konuştu.  

Geniş bir hizmet 
ağına sahip olduklarını 
vurgulayan Dr. Turan, 
şunları aktardı: “Ül-

taşıma hizmetini de ekledik.” 

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR VE 
UZUN SÜRELİ İLİŞKİ 

2021-2022 döneminde dünya 
ticaretinin artmasına paralel 
olarak Türkiye’de de dış ticaretin 

arttığını ifade eden Dr.Turan, “Bu 
paralelde logomuzda da yer aldığı 

gibi müşterilerimizin çözüm ortağı 
olmaya devam ediyoruz. 

Önceliğimiz müşterileri
miz ile sürdürülebilir ve 
uzun süreli bir işbirliği 
içinde olmak. Her 
operasyonumuzu ilk 
günkü heyecan ve 
istek ile ama artan 
tecrübemiz para

www.lojistikhatti.comwww.lojistikhatti.com

 Dr. Kayıhan Ö. Turan
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Eİ  Koor inat r a kan  ak Eskina i  an emi nemin e T rkiye nin 
te arik i kon m yla yakala  a ar n n s rekli ale etirilmesi i in 
lo istik sekt r n n len irilmesinin or nl l k ol n  s yle i. Eİ  
olarak İ mir Kemal a a a k r lacak lo istik merke i i in STK lar ile 
i irli i i in e ol klar n  elirten Eskina i  G ney o  Asya a ir 
lo istik merke i k r lmas  i in e al ma y r tt klerini a kla . 

SINIRDA KARBON VERGİSİ 
YANKI UYANDIRDI 

Jak Eskinazi, Uzak Doğu ülkeleriyle 
geliştirilmek istenen ilişkilere rağmen en 
büyük dış ticaret ortağının AB olmaya 
devam edeceğini söyledi. Ege İhracatçı 
Birlikleri tarafından AB ülkelerine 2022 
yılı Ocak-Kasım döneminde yüzde 12 
artışla 7 milyar 664 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirildiğini aktaran Eskinazi, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa Kıtası 
ise ihracatımızdan toplamda yüzde 52 
pay alıyor ve 8 milyar 783 milyon dolar 
ihracatımız var. Avrupa Birliği, Yeşil Mu-
tabakat kapsamında sürdürülebilirliğin 
çeşitli alanlarında hem kendi piyasasını 
hem de ticaret ortaklarını etkileyecek 
birçok eylemin hazırlığı içerisinde. Bizim 
için en çok yankı uyandıranı Sınırda 
Karbon Vergisi (CBAM) düzenlemesi 
oldu. Sektörlerimizin yeni düzenlemeler-
den en az şekilde etkilenmesi için birçok 
yatırımın hayata geçmesi gerekiyor. 
Öncelikli olarak acil dönüşüme ihtiyacı 
olan karbon-yoğun sektörlerden başla-

Güney Asya’da; Hindistan’a ih-
racatı yüzde 85 artırarak 178 milyon 
dolara çıkardıklarını, Pakistan’a 70 
milyon dolar, Bangladeş’e 32 milyon 

dolarlık ürün sattıklarını aktaran Es-
kinazi, Sri Lanka’da yüzde 40’lık bir 

büyüme yakaladıklarını ifade 
etti. Asya Pasifik böl-

gesinde Malezya’da 
yüzde 29’luk, 
Tayland’da yüzde 
33’lük ihracat artışı 
yakaladıklarını 
belirten Eskinazi, 
“Ticaret Bakanlığı-
mızın da desteği 
ile ‘Uzak Ülkeler 
Stratejisi’ doğrul-
tusunda, özellik-
le dünyanın en 
büyük ithalatçısı 
ABD’de yeni 
iş bağlantıları 
kurmayı hedefli-
yoruz” dedi. 

E
ge İhracatçı Birlikleri (EİB) Ko-
ordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 
2022 yılı için bir önceki yıla 
göre yüzde 25 artışla 18 milyar 

dolarlık bir ihracat hedeflediklerini 
söyledi. Belirlenen bu hedefe Temmuz 
ayında ulaştıklarını vurgulayan Eskina-
zi, “2022 yılı Ocak-Kasım döneminde 
ihracatımızı yüzde 12,7 yükselterek 
16 milyar 631 milyon dolar rakamına 
ulaştık. Son 1 yıllık dönemde de yüz-
de 13,6 ivmeyle 18 milyar 189 milyon 
dolarlık ihracatımız var. Tarım ihraca-
tımız yüzde 17 artışla 6 milyar dolar, 
sanayi ihracatımız yüzde 9 artışla 9,4 
milyar dolar, madencilik sektörümüzün 
ihracatı ise yüzde 12 artışla 1,1 milyar 
dolar oldu. 218 ülke ve bölgeye ihracat 
gerçekleştirdik. 137 pazara ihracatımızı 
artırdık. Almanya yüzde 8 artışla 1,7 
milyar dolar, ABD yüzde 14 artışla 1,3 
milyar dolar, İtalya yüzde 4 artışla 960 
milyon dolarla ihracatımızda ilk sırada-
ki ülkeler” dedi.  

ABD İLE İŞ BAĞLANTILARI 
ARTIRILACAK 

İhracatta odaklanılan pazarlara 
ilişkin de bilgi veren Jak Eskina-
zi, uzun süredir özellikle Çin, 
Japonya ve Güney Kore 
olmak üzere Uzak Doğu 
ülkelerine yönelik çalışma 
yürüttüklerini söyledi. Eski-
nazi, “11 ayda Asya ve Ok-
yanusya ülkelerine 1,1 milyar 
dolarlık ihracat yaptık. 
Uzak Doğu ülkeleriy-
le ihracatımız ince-
lendiğinde; Ocak-
Kasım döneminde 
Çin’e ihracatımız 267 
milyon dolarla geçen 
senenin aynı dönemi-
nin ihracat seviyesini 
korudu. Japonya’ya 
yüzde 40 ivmeyle 
122 milyon dolar, 
Güney Kore’ye 48 
milyon dolar, Hong 
Kong’a 24 milyon 
dolar, Tayvan’a 10 
milyon dolar ihra-
cat gerçekleştirdik” 
diye konuştu. 

Jak Eskinazi

EİB, Güneydoğu Asya’da
lojistik merkezi kuracak

28  www.lojistikhatti.com
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bu yana yüzde 40 azaldı. Bu durum, 
Türkiye’nin hem Rusya’yı hem de İran’ı 
baypas eden Trans-Hazar Orta Koridor 
girişiminin önemini artırdı.”  

‘LOJİSTİK SEKTÖRÜMÜZÜ 
GÜÇLENDİRMEK ZORUNDAYIZ’ 

Jak Eskinazi, Türkiye’nin yakaladığı 
bu avantajlı konumunun sürekli hale 
getirilmesi için lojistik ve diğer alanlar-
da atılması gereken adımlar olduğunu 
vurguladı. “Dünyadan ülkemize yönelik 
talep artışına cevap verebilmek için 
lojistik sektörümüzü güçlendirmek zo-
rundayız” diyen Eskinazi, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “İzmir Kemalpaşa’da kurul-
ması planlanan Lojistik Merkeziyle ilgili 
3 STK ortak çalışıyoruz. Burası hızlı bir 
şekilde devreye girdiğinde İzmir lojistik 
üs haline gelecek. Tarımda, tarladan 
markete gelinceye kadar gıda ürünleri-
nin üçte biri ziyan oluyor. Besin tedarik 
zincirinde kaybı ve israfı azaltmak için 
devlet nezdinde yeni stratejilerin gelişti-
rilmesi gerekiyor. Üretimden depolama, 
taşıma ve tüketime kadar zincirin bütün 
halkalarının tabandan iyileştirilmesi için 
uğraşmalıyız. Aynı zamanda Güneydo-
ğu Asya’da bir lojistik merkezi kurmak 
için de çalışıyoruz.” 

‘NAVLUNDAKI DÜŞÜŞ NORMALLEŞMENIN HABERCISI’ 

Küresel resesyon ile navlun fiyatlarının düşüşe geçtiğine dikkat çeken 
Jak Eskinazi, “Yani dünya normalleşiyor. Geçen yıl zirveye ulaşan navlun 
fiyatları şu anki enflasyonist eğilimin aslında öncü bir göstergesiydi. 
Pandemi başladıktan sonra nakliye maliyetleri katlanarak arttı. Dünya 
genelindeki tedarik sorunları ve navlun maliyetleri de enflasyon üzerinde 
baskı oluşturdu. IMF’nin bir raporuna göre son 30 yılda 143 ülkeden 

aldığı verilere göre navlun maliyetleri iki katına çıktığında enflasyon 
yaklaşık yüzde 0,7 arttı. Navlun fiyatlarının zirve yapmasından yaklaşık 
bir yıl sonra enflasyon en yüksek seviyeye ulaşıyor ve bu durum bir 
buçuk sene kadar sürüyor.  Konteyner navlun fiyatları şu an 2020
seviyelerine geriledi, bazı rotalarda yüzde 70’e kadar düştü. Bu global 
enflasyon için iyi bir haber” dedi. 

ler yakın coğrafyadan tedarike yöne-
limi artırdı. Özellikle ana pazarımız 
Avrupa Birliği’nin yakın coğrafyadan 
alımı tercih etmesi sayesinde sipa-
rişlerimizde önemli artışlar yaşandı. 
Türkiye, hem pandemi döneminde 
hem Rusya-Ukrayna savaşında ihraç 
pazarlarına yakınlığı sayesinde ba-
şarılı oldu.  Mc Kinsey’nin pandemi 
öncesinde yayımladığı raporunda da 
belirtilmişti. Rapora göre Avrupalı 
markaların yöneticileriyle yapılan 
bir anket çalışmasında şirketlerin 
2025 yılında tedariklerini yakın 
coğrafyadan yapmayı düşündükleri 
belirtilerek, Türkiye’nin payı yüzde 
29 olarak gösterilmişti. Bugün bir ya-
bancı alıcı Türkiye’de hammaddeden 
bitmiş ürüne kadar ihtiyacını hızlı 
bir şekilde karşılayabiliyor. Dünya 
Bankası’nın Ukrayna’daki Savaşın 
Küresel Ticaret ve Yatırım Üzerindeki 
Etkisi (2022) adlı yeni raporuna göre; 
lojistik aksamalar Rusya ile Avrupa 
arasındaki neredeyse tüm ticaret 
akışlarını etkileyerek önemli gecik-
melere ve zaten yüksek olan küresel 
navlun fiyatlarının şişmesine neden 
oldu. Çin’i Kazakistan, Rusya üze-
rinden Avrupa’ya bağlayan Kuzey 
Koridoru boyunca Çin-AB sevkiyat-
ları, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden 

yarak, AB ile ticaretimizde yüksek 
payı olan diğer sektörleri (tekstil gibi) 
desteklenmesi gerekiyor. Bu süreç-
te, sadece AB stratejisinden derhal 
etkilenen sektörlere değil, gelecekte 
de potansiyel etkilenecek sektörlerin 
de farkındalıklarının artırılması ve 
teknik kapasitelerinin geliştirilmesi 
elzem.” 

ORTA KORİDOR VE 
TÜRKİYE’NİN 
ÖNEMİNİ ARTTI

Jak Eskinazi, bölgedeki ihracatın 
yüzde 55’inin denizyoluyla yapıl-
dığını ifade etti. “Üreticilerimiz, 
dünyada her zaman güçlü tasarım 
ekipleri, esnek üretim becerileri, hızlı 
teslimat, müşterilerin talep ettiği 
sosyal uygunluk sertifikalarına sahip 
olma gibi avantajlarıyla öne çıkıyor” 
diyen Eskinazi, pandemi döneminde 
Türkiye’nin artan önemine dikkat 
çekerek şunları aktardı: 

“Pandemi döneminde hammad-
de fiyatlarının yanı sıra navlun fiyat-
larında da önemli artışlar yaşandı ve 
bu tedarik tarafında önemli sorunlara 
neden oldu. Uzak coğrafyalardan ya-
pılan ticaret olumsuz etkilenirken, te-
darikte yaşanan sıkıntılar ve gecikme-
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içinde güçlü bir yere sahip olan otomotiv 
ve tekstil fuarlarına odaklandıklarını 
söyledi. Kes, ayrıca savunma sanayi fu-
arlarına ayrı önem verdiklerini ve takip 
ettiklerini belirtti. Bu alanda sektörlere 
özel geliştirdikleri çözümleri de aktaran 
Kes, “Özellikle tekstil fuarlarına katılım 
gösteren müşterilerimizin kullanımı için 
özel imal ettirdiğimiz, pratik kurulumu 
ile zaman ve yer avantajı sağlayan, depo-
lama maliyeti oluşturmayan ‘Expocase’ 
sandıklarımız ile büyük kolaylık sağlıyo-
ruz. Katılımın yüksek olduğu fuarlarda 
müşterilerimiz adına özel konsolidasyon 
servisimiz ile ve A’dan Z’ye tüm operas-
yonel süreçleri ve gümrük işlemlerini 
gerçekleştirerek all-in servis vermekteyiz. 
Operasyonlarımızı fuar alanlarında bizzat 
biz takip ediyoruz” dedi. 

Ağırlıklı olarak fuar katılım ve sayıla-
rının yüksek olduğu Avrupa fuarları başta 
olmak üzere sırayla Amerika ve Birleşik 
Arap Emirlikleri fuarlarına yönelik taşı-
malar gerçekleştirdiklerini belirten Kes, 
Türkiye’den milli katılım sağlayan Ticaret 
Odaları ve Birlikler ile çalıştıkları için bu 
fuarları takip ettiklerini sözlerine ekledi. 

 Serkan Kes

Lima Logistics’ten A’dan Z’ye
fuar lojistiği hizmeti 

Lima Lo istics. ar 
lo isti in e all
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ve uzman kadromuz ile tüm süreçlerde 
bizzat fuar alanında lojistik taleplerini 
karşılıyor ve yanında oluyoruz. Özellikle 
Avrupa fuarları katılımları için Almanya 
ve İtalya’daki depolarımız üzerinden de-
polama, fuardan fuara aktarma, elleçleme 
veya üçüncü bir adrese / ülkeye teslim 
taşımalar yapabilmekteyiz.” 

‘EXPOCASE’ SANDIKLARLA 
MALİYETİ AZALTIYOR 

Fuar lojistiğinde geniş bir müşteri 
yelpazesine sahip olduklarını vurgulayan 
Serkan Kes, ancak katılımın yüksek ol-
duğu ve firma olarak hizmet portföyleri 

B
ursa merkezli Lima Lo-
gistics, yurt içinde 8, yurt 
dışında İtalya/Milano ve 
Romanya/Bükreş’teki ofis-

leriyle havayolu, karayolu, denizyolu, 
trenyolu, intermodal, multimodal ve 
ekspress kurye taşımacılığı alanların-
da hizmet sunuyor. Alanında uzman 
kadrosuyla havayolundan dünyanın 
her ülkesine, denizyolunda liman olan 
her lokasyona, karayolunda ise ağır-
lıklı olarak Avrupa ülkelerine lojistik 
hizmeti sağlayan şirket, aynı zamanda 
dünyanın en etkin küresel ağlarından 
biri olan WCA üyesi olarak dünyada 
220 ülkede 6 binden farklı acente ile 
işbirliği yapma olanağı bulunuyor. 

ADRESE TESLİM ÇÖZÜMLER 
Lima Logistics, uluslararası taşı-

macılık çözümlerinin yanı sıra fuar 
lojistiği hizmetleriyle de Türk sanayi-
cisi ve ihracatçısını global pazarlara 
taşıyor. Lima Logistics Fuar ve Etkin-
lik Lojistiği Müdürü Serkan Kes, fuar 
lojistiği alanında adrese teslim katma 
değerli hizmetler sunduklarını söyle-
di. Kes, şunları aktardı: “Lima Logis-
tics olarak ihracatçılarımıza, ihracat 
taşımaları ve özellikle yeni pazarlara 
açılma fırsatı olan terminli fuar gönde-
rileri için uzman kadromuz ve geniş 
tedarikçi ağımız ile tüm Türkiye ve 
yurt dışı gümrükleme, depolama, el-
leçleme hizmetleri dahil talep ettikleri 
gün ve saatte, adreslerinden standla-
rına, standlarından adreslerine teslim 
operasyonlar gerçekleştirmekteyiz. 
Bunun yanında katılım gösterecekleri 
diğer fuarlara aktarma, uzun dönem 
depolama hizmetlerimiz ile taleple-
rine göre en uygun şekilde çözümler 
üretiyoruz. Operasyonlarımızı gerçek-
leştirmeden önce ilgili ülke şartları, 
gümrük süreçleri ve terminleri özenle 
kontrol ederek en uygun ve doğru 
şekilde planlamalarımızı yapıyoruz 
ve tüm süreçlerde katılımcılarımızı 7 / 
24 bilgilendiriyoruz. Operasyonlarını 
yaptığımız birçok fuarda tecrübeli 
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belirtti. Türkiye’nin Avrupa pazarına 
yakınlığının, bu gibi ticaret yapmanın 
zorlaştığı bir dönemde daha da önem 
kazandığına dikkat çeken Çelik, “Av-
rupa Birliği komşumuz olan büyük 
bir pazar ve tedarikte yaşanan sorun-
ları azaltmak için kalıcı bir çözüm 
olarak tedarik merkezlerini yakın-
laştırma eğiliminde. UİB ihracatının 
ortalama yüzde 80’i Avrupa ülkeleri-
ne yapılıyor. Türkiye geneli ihracatta 
da Avrupa ülkeleri yine ilk sırada yer 
alıyor. Günümüzde üretimde yaşa-

Raylara daha çok yükRaylara daha çok yük
BİNDİRMELİYİZ

Lo istik altya s  len irilirken e reye ost yat r mlar n e s r r le ilirli in  
n n e l n r lmas  erekti ini r layan Uİ  Koor inat r a kan  aran elik  
Demiryol  ta mac l n n neminin i erek artaca n  n yor . A  lkelerine y nelik 

i racat m a kar on er isi ile kar la mamak i in s ratle erekli a mlar  atmal y  e i. 

karşı karşıya olduğumuz bir süreçten 
geçiyoruz ve bu sorunların kısa vadede 
çözülebilmesi mümkün gözükmüyor. 
Bu krizlerin yarattığı belirsizlikler azal-
dıkça dünya ticaretinin dengeye gelece-
ğini düşünüyoruz.” 

‘TÜRKİYE’NİN AVRUPA’YA 
YAKINLIĞI BÜYÜK AVANTAJ’ 

Baran Çelik, Türk ihracatçısının bu 
krizleri atlatabilmek için var gücüyle 
çalıştığını ve kayıpları azaltmak için her 
firmanın maksimum efor sarf ettiğini 

U
ludağ İhracatçı Birlikleri 
(UİB) Koordinatör Başkanı 
Baran Çelik, son dönemde 
lojistik alanında karşılaştık-

ları kelimesini karşılaşılan sorunların 
büyük ölçüde Covid-19 pandemisinin 
artçı etkilerinden kaynaklandığını 
söyledi. Zincirleme sorunlarla karşı 
karşıya olunduğu bir dönemden geçil-
diğini ifade eden Çelik, şunları aktardı: 
“Koronavirüs salgınının ilk günlerinde 
kısıtlamalardan dolayı üretim sekteye 
uğramıştı. Küresel tedarik zincirinde 
sorunlar oluştu ve bu durum nakliye 
fiyatlarına yansıdı. Aşılamanın başla-
ması ve salgının etkisinin azalması ile 
üretim ve talepte artış yaşandı. Talep 
artışıyla birlikte yeni zorluklar ortaya 
çıktı. Navlun, enerji ve hammadde 
krizleri bu zorlukların en önemlileri 
oldu. Enerji ve hammadde krizi üretimi 
sekteye uğratırken, navlun krizi lojistiği 
yavaşlattı. Yine yarı iletken çip krizi 
gibi sorunlarla üretimin gecikmesi, 
konteyner kıtlığı sebebiyle uzamış olan 
teslimat sürelerini daha da uzattı. Yine 
pandemi ile birlikte dünya ticaretinde 
yaşanan dalgalanma, ardından artan 
talep ve Asya limanlarında boş kon-
teyner bulunamaması sebebi ile kon-
teyner gemi taşımacılığı fiyatlarında 
astronomik artışlar yaşandı. Sonrasında 
Rusya-Ukrayna savaşı enerji krizini 
daha da derinleştirirken, enflasyonist 
bir döneme girilmesi ve küresel çaptaki 
resesyon riski her şeyi daha zor hale 
getirdi. Kısaca zincirleme sorunlar ile Baran Çelik
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lar, UHKİB ihracatı yüzde 16 artışla 
1 milyar dolar, UMSMİB ihracatı 
yüzde 27 artışla 271 milyon dolar, 
UYMSİB ihracatı yüzde 10 düşüşle 
133 milyon dolar oldu. UİB’in Ocak-
Kasım dönemi ihracatı da yüzde 5 
artışla 29 milyar dolar olarak ger-
çekleşti. Geriye dönük 12 aylık UİB 
ihracatına bakıldığında 32 milyar 
dolarlık bir ihracata ulaşıldığını 
görüyoruz. Dolayısıyla yılı 32 ila 33 
milyar dolar aralığında bir ihracat ile 
kapatılmasını öngörüyoruz.” 2023’e 
yönelik henüz hedef belirlemedik-
lerini ancak zor bir yıl olacağını 
belirten Çelik, “Her halükarda 2023 
yılında bu yılki ihracat rakamının 
üzerine çıkmayı hedefliyoruz” dedi. 

‘PAZAR 
ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE 
ÖNEM VERİYORUZ’ 

Çelik, Birlik bazında değişmekle 
birlikte UİB ihracatında Avrupa 
ülkelerinin payının yüzde 80’e yakın 
olduğunu söyledi. Avrupa dışında 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri, 
Rusya, ABD’nin öne çıkan başlıca 
pazarlar olduğunu belirten Çelik, 
“Tüm sektörlerde pazar çeşitlenme-
sine önem veriyoruz. Faaliyetlerimi-
zi Avrupa odaklı gerçekleştirmiyo-
ruz. Hatta genel olarak Avrupa dışı 
etkinliklerimizin sayısı daha fazla. 
Bu nedenle alternatif pazarlara da 
gereken önemi fazlasıyla verdiğimizi 
söyleyebiliyoruz. Amacımız Avrupa 
pazarını ihmal etmeden, alternatif 
pazarlara odaklanarak pazar çeşitli-
liğimizi artırmak”  diye konuştu. 

ilan verilebiliyor. Lojistik sektörün-
deki üye firmaların ise boş araç/alan 
bilgilerini girerek ilan oluşturmala-
rına imkan sağlanıyor. Tüm ihracat-
çılarımızı Türkiye Lojistik Portalı’nı 
kullanmaya davet ediyorum” dedi.  

UİB’İN 12 AYLIK İHRACATI 
32 MİLYAR DOLAR 

Baran Çelik, UİB bünyesinde 
bulunan birliklerin ihracat perfor-
mansı hakkında da detaylı bilgi ver-
di. Beş birliğin yılda 30 milyar doları 
aşkın ihracat gerçekleştirdiğini ifade 
eden Çelik, şunları aktardı: “Ülke 
ihracatından yüzde 14 pay alan ve 
hem sanayi hem de tarım kenti olan 
Bursa’nın dünya ile bağlantısında 
önemli rol üstelenen UİB, bir yandan 
da otomotiv ihracatındaki tek birlik 
olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği ile ülkemizin ihra-
cat şampiyonu endüstrinin temsilcisi 
konumunda yer alıyor. Yılın ilk 11 
ayında UİB bünyesindeki beş birliğin 
de ihracatına bakıldığında; OİB ihra-
catı yüzde 4 artışla 23,6 milyar dolar 
oldu. OİB’in UİB ihracatındaki payı 
yüzde 81,3 olarak gerçekleşti. UTİB 
ihracatı yüzde 2 artışla 1,2 milyar do-

nan dönüşümü kaçırmamak Avrupa 
pazarıyla ticari ilişkilerimizi geliştir-
mek açısından çok önemli. Üretim-
de dijitalleşme ve karbon azaltımı 
gündemini takip ederek güvenilir 
ve gelişmiş bir üretim merkezi olan 
konumumuzu sürdürmeye devam 
etmeliyiz” dedi. 

‘DEMİRYOLUNA YÖNELİK 
ADIMLAR HIZLANDIRILMALI’ 

Lojistik altyapısı güçlendirilirken 
çevreye dost yatırımların ve sürdü-
rülebilirliğin göz önünde bulundu-
rulması gerektiğine dikkat çeken 
Baran Çelik, bu nedenle demiryolu 
taşımacılığının öneminin giderek 
artacağını söyledi. AB ülkelerine 
yönelik ihracatta karbon vergisi ile 
karşılaşmamak için bu alana yönelik 
süratle gerekli adımların atılması 
gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları 
aktardı: “Marmaray ve Boğazlardan 
demiryolu ile yük taşımacılığının 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, ih-
racat açısından limanların ve üretim 
tesislerinin çevresindeki kara ve de-
miryolu ağının iyileştirilmesi ve ge-
nişletilmesi, Uzakdoğu’ya demiryolu 
ile yük taşımacılığının düzenli hale 
getirilmesi ve frekansların arttırılması 
gibi adımlar lojistik sıkıntıların çözül-
mesi, rekabetçiliğimizin artırılması 
ve en önemlisi karbon ayak izimizin 
azaltılması için çok önemli.” 

İHRACATÇIYA TÜRK LOJİSTİK 
PORTALI’NI KULLANMA 
DAVETİ 

TİM tarafından hayata geçirilen 
Türkiye Lojistik Portalı gibi projelerin 
lojistik noktasında sorun yaşayan 
ihracatçılar için problem çözmek ve 
yeni pazarlara daha kolay ulaşabil-
mek açısından önem taşıdığını ifade 
eden Baran Çelik, “Bu gibi dijitalleş-
me trendini yakalayan projeler ve 
taşıma altyapısına yönelik yatırımlar 
hem kısa vadeli çözümler hem de 
uzun vadeli hedefleri gerçekleştirmek 
noktasında umut veriyor. Türkiye 
Lojistik Portalı, ihracatçılarımıza ve 
lojistik sektörümüze hizmet vermeye 
devam ediyor. Portal ile ihracatçı üye 
firmalar yük bilgilerini girerek yük 
ilanı oluşturmakta, lojistik sektörü 
üyeleri ise yük ilanlarını inceleyebil-
mekte, ilgilendikleri ihracat, ithalat, 
transit ticaret ve yurtiçi tüm yük 
ilanları için yük sahipleriyle iletişime 
geçerek teklif verebilmekteler. Tür-
kiye Lojistik Portalında kara, hava, 
deniz ve demiryolu yüklerinin yanı 
sıra ETGB (mikro ihracat) yükleri için 
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2
000 yılında kurulan ve uluslara-
rası taşımacılık, express minivan 
ve parsiyel nakliye alanlarında 
hizmetler sunan Hiper Lojistik, 

anonim şirket yapısı kazanarak hedef bü-
yüttü. Şirket, yeni yapısıyla hizmet kap-
samını daha da geliştirmeyi hedefliyor. 

Hiper Lojistik CEO’su Turgut Hami 
Tuzsus, karayolu, denizyolu ve havayolu 
taşımalarıyla üretici ve sanayicilere ihti-
yaçlarına uygun çözümler sunduklarını 
söyledi. Almanya, Belçika, Hollanda, 
Fransa, İspanya, Portekiz gibi Avrupa 
ülkelerinden ihracat, ithalat, transit ve 
3. ülke taşımaları yaptıklarını aktaran 
Tuzsus, “Makine firmalarının normal 
standart TIR veya lowbed araçlarla 
taşıdığımız yüklerinin yanı sıra küçük 
parçalarını, parsiyel ve express minivan 
taşıma çözümlerimizle varış noktasına 
hızlı şekilde ulaştırmaktayız. Farkı mo-
dül taşımalarımızda çözümler üretmeye 
devam etmekteyiz. Acente ağımızı her 
geçen gün geliştirerek farklı ülkelerde uz-
manlaşmaya gitmekteyiz. Ana hatlarımız 
dışında sermaye ayırarak giriş yaptığımız 
lojistik pazarlarında daha güçlü, reka-
betçi fiyatların yanında kaliteli hizmete 

odaklanarak müşterilerimizi memnun 
etmekteyiz. Aynı zamanda uygun fiyat-
larımızla ürünlerin lojistik maliyetlerini 
düşürerek, uluslararası piyasada sanayi-
cimizin ve üreticimizin rekabet güçlerini 
yükseltmekteyiz” dedi. 

‘EXPRESS MİNİVAN HİZMETİMİZ 
MUTLAKA DENENMELİ’ 

Hiper Lojistik’in yaptığı taşımaların 
yüzde 25’ini ihracat, yüzde 37’sini ithalat, 
yüzde 38’ini transit ve 3. ülke taşımaları 
oluşturuyor. Firma olarak ağırlıklı olarak 
3. ülke ve transit taşımalarına odaklan-
dıklarını ifade eden Tuzsus, “Hiper Lo-
jistik olarak; inovasyona önem vermek-
teyiz. Sanayici ve üretici firmalarımızın 
özellikle hızlı teslimatlar için geliştirmiş 
olduğumuz express minivan hizmetimi-
zi mutlaka denemelerini isteriz. Ayrıca 
lorry tipi kamyonet taşımalarımızla 
Avrupa’da geniş dağıtım ağına sahibiz 
ve kapı teslimi hizmet sunmaktayız” 
diye konuştu. 

Tuzsus, müşterilerine sundukları 
avantajları ise şöyle özetledi: “Farklı taşı-
ma modalarında onaylanmış tedarikçile-
rimizle en iyi fiyat koşullarında ve mem-

nuniyet odaklı çözümler üretmemiz-
dir. Lojistik hizmet alan şirketler için 
pazarda fiyat araştırarak denemediği 
uluslararası nakliye, ilk çalışmalarda 
her zaman risk teşkil etmektedir. 
Hiper Lojistik olarak tüm güvenceleri 
sağlayarak riski minimize ederek, 
güvenilir fiyat ve hizmet sunuyoruz. 
Uzman olduğumuz hatlarda oluşacak 
ek maliyetleri engelliyoruz.” 

‘NAVLUN DESTEĞİ 
SAĞLANMALI’ 

Sanayici lojistiğinde, lojistik köyle-
rinin ve merkezlerinin; üretim hattına 
yakın bölgelerde kurulmasının güçlü 
bir sinerji yaratacağını aynı zamanda 
maliyetlerin düşürülmesine yardım-
cı olacağını belirten Turgut Hami 
Tuzsus, “Sanayici ve lojistikçileri 
buluşturacak oluşumların çoğalması 
sektörlere daha da olumlu etki ede-
cektir. Ayrıca sanayicilerle anlaşma 
yapan lojistik firmalarına devlet tara-
fından navlun desteği sunulmasının 
uluslararası piyasalarda Türk sanayi-
cilerinin daha rahat rekabet etmesini 
sağlayacağını düşünmekteyiz” dedi. 
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T
ürkiye’de devlet destekli ilk 
marka programı olan Turqu-
ality bir teşvik programından 
öte, işletmeler için bir iş ve 

değer modeli haline geldi. ‘Turquality 
iş modeli’nde, stratejik planlama, 
insan kaynakları yönetimi, perfor-
mans yönetimi, bütçe yönetimi, marka 
yönetimi, satış-pazarlama yönetimi, 
bilişim yönetimi, risk yönetimi, teda-
rik zinciri yönetimi gibi tüm konular 
yer alıyor. 

Hizmet sektörleri de, üretim sek-
törleri gibi Turquality’den yararlanabi-
liyor. Özellikle lojistik, maliyeti yüksek 
olan bir alan olmasından dolayı, yapı-
lacak tüm yatırımların yarısının karşı-
lanması şirket için çok önemli. Lojistik 
şirketleri, Turquality destek programı 
ve marka destek programı kapsamın-
da yüzde 50 teşvik alabiliyor. Lojistik 
sektöründeki işletmelerin yapacakları 
yatırımlar, eğitimler ve danışmanlıklar 
gibi birçok alanda devlet destekleri 
sağlanıyor. 

TURQUALITY PROGRAMININ 
FAYDALARI NELER?

Turquality programının firmalara ka-
zandırdığı en büyük fayda; kendi yöne-
tim ve operasyonel süreçlerini dünyada 
marka olmuş firmaların yönetim ve ope-
rasyonel süreçlerinin seviyesine getirmek 
suretiyle, daha sürdürülebilir bir bü-
yüme ve birim başına daha karlı ticaret 
yapma imkanı sağlaması. Turquality’nin 
diğer önemli özelliği, sürdürülebilir bir iş 
modeli olarak kurgulanmış olması. Uzun 
soluklu milli bir dava niteliği taşıyan 
Turquality programı, işletmelere orta ve 
uzun vadede bir kalkınma ve iyileşme 
haritası çıkarıyor. 

PROGROUP, TURQUALITY İÇİN 
YOL HARİTASI ÇİZİYOR 

16 yıldır Turquality konusunda hiz-
met veren Progroup Uluslararası Danış-
manlık, bugüne kadar 50’yi aşkın firma/
markayı Turquality kapsamına aldı. 
Şirket, 30’a yakın firma/marka ile çalış-
malarına devam ediyor. Tedarik zinciri 
yönetiminden insan kaynaklarına, bütçe 
yönetiminden Turquality alınmasına 
kadar, tüm konularda danışmanlık hiz-
metleri veren Progroup, lojistik firmala-
rının stratejik yol haritalarını hazırlaması 
ve işletmelerini Turquality iş modeli ile 
yönetmelerine rehberlik ediyor. 

İŞLETMELER DÜNYA 
PAZARLARINDA ÖNE GEÇİYOR 

İşletmesini “Stratejik Yol Haritası” ile 
yöneten Turquality’deki firmaların, dün-
ya pazarlarında daima bir adım önde 
olduğunu kaydeden Progroup Uluslara-
rası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başka-
nı Dr. Salim Çam, “Turquality iş mode-
lini benimseyen işletmeler, iş süreçlerini 
etkin yönetirler, farklılaşırlar, markalaş-
mayı hızlandırırlar, global rekabete hazır-

dırlar ve kilogram başına ihracatlarını 
3 kat ve üzeri artırırlar. Turquality için 
aslında, bir karne ve bir akreditasyon 
da diyebiliriz. Turquality karnesi 
pekiyi olan bir Türk işletmesi, global 
pazarlarda karşısındaki uluslararası 
şirketlere daima güven vermektedir. 
Nitekim, pandemi nedeniyle dünya 
ekonomisinde daralmanın yaşandığı 
bu yıl, Turqualiyt’deki Türk markaları 
dünyada bir adım öne çıktılar ve ter-
cih edilenler arasında oldular” dedi. 

ULUSLARARASI 
STANDARTLARDA 
ETKİN İŞ MODELİ 

Turquality iş modeli ile stratejik 
yol haritasının hazırlanmasının öne-
minin altını çizen Progroup Başkanı 
Dr. Salim Çam, “Turquality programı 
bir şirketin, insan kaynaklarından 
finansa, satın almadan pazarlamaya, 
Ar-Ge’den üretime, kaliteden tedarik 
zincirine kadar uçtan uca tüm birim-
lerinin global standartlarda etkin bir 
iş modeli ile yönetildiği anlamına 
geliyor. Bu iş modelini benimseyen 
şirketler, sadece iç pazara değil, ulus-
lararası pazarlarda da güven veri-
yorlar. Turquality kapsamına giren 
bir Türk işletmesi, yabancı firmaların 
istediği seviyede stratejik, operasyonel 
ve fonksiyonel düzeyde hizmet verdi-
ği için de, yabancı firmalar Turquality 
kapsamındaki Türk firmaları ile iş-
birliği yapmayı tercih ediyorlar” diye 
konuştu. 

İHRACATI ARTIRACAK 
ALGORİTMAYA SAHİP 

Turquality kapsamında verilen 
desteklerin ihracatı artıran bir algo-
ritmaya sahip olduğunu ifade eden 
Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, 

TURQUALITY dopingi 
Lojistik sektöründe markalaşmaya

Lo istik  maliyeti y ksek olan ir alan olmas n an 
olay  ya lacak t m yat r mlar n yar s n n 

kar lanmas  irketler i in ok nemli. Lo istik irketleri  
T r ality estek ro ram  e marka estek 

ro ram  ka sam n a y e  te ik ala iliyor. 

Dr. Salim Çam
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T r ality i  mo elini 
enimseyen i letmeler  i  

s re lerini etkin y netirler  
arkl la rlar  markala may  

lan r rlar  lo al 
reka ete a r rlar e 
kilo ram a na i racatlar n  
 kat e eri art r rlar.  

konuşmasına şöyle devam etti:  
“Progroup olarak 16 yıldır, Turqu-

ality iş modeli ile şirketlerin stratejik 
kalkınma haritalarını hazırlıyoruz. 
Hazırladığımız stratejik yol haritasında, 
iş süreçlerinin etkin yönetilmesinden, 
kilogram başına ihracatı artırma ve hedef 
pazarlara açılma gibi birçok başlık yer 
alıyor. Turquality programı firmalara, 
stratejik, fonksiyonel ve operasyonel 
süreçlerin global seviyeye getirilmesi su-
retiyle, sürdürülebilir bir büyüme ve bir 
birim başına daha karlı ihracat yapılması 
imkanı sağlıyor.” 

LOJİSTİKÇİLERE SAĞLANAN 
DESTEKLER 

» İstihdam Giderleri 
» Sertifikasyon Giderleri 
» Yazılım ve Bilişim Giderleri 
» Depo Hizmetleri Giderleri 
» Gelişim Yol Haritası 
» Danışmanlık Giderleri
» Pazar Araştırması Çalışması ve

Raporlama Giderleri
» Ofis, Depo, Mağaza Kira ve 

Kurulum Giderleri
» Tasarım Giderleri
» Uluslararası Hukuk 

Danışmanlık Giderleri 
» Ürün, Hizmet ve Marka Tescili ve

Korunması ile İlgili Giderler

TURQUALITY’NİN İŞLETMELERE 
SAĞLADIĞI DEĞER NEDİR?

» Mevcut verimlilik artışına 
katkısı: %17

» Mevcut ihracat artışına katkısı: %15
» Mevcut iç piyasa artışına 

katkısı: %10
» Mevcut karlılığın artışına 

katkısı: %14
» Mevcut yeni ürün geliştirmeye

katkısı: %12
» Mevcut marka bilinirliğine 

katkısı: %7
» Müşteri memnuniyet seviyesi: %97
» İsraf ve maliyetleri azaltmaya 

katkısı: %14

Milli Markaları
Dünyaya Açıyoruz

PAZARLAMA, SATIȘ 
VE TİCARET YÖNETİMİ

İNSAN 
KAYNAKLARI

YÖNETİȘİM

FİNANSAL 
PERFORMANS

ÜRÜN TASARIMIÜRÜN TASARIMIÜRÜN TASARIMIÜRÜN TASARIMI
AR-GE / HİZMET AR-GE / HİZMET AR-GE / HİZMET AR-GE / HİZMET 

GELİȘTİRMEGELİȘTİRMEGELİȘTİRMEGELİȘTİRME

MARKA YÖNETİMİ MARKA YÖNETİMİ MARKA YÖNETİMİ MARKA YÖNETİMİ 
VE PERFORMANSVE PERFORMANSVE PERFORMANSVE PERFORMANS

BİLGİ 
TEKNOLOJİLERİTEKNOLOJİLERİTEKNOLOJİLERİTEKNOLOJİLERİ

TEDARİK 
ZİNCİRİ / 

OPERASYON
YÖNETİMİ

DİJİTALLEȘMEDİJİTALLEȘMEDİJİTALLEȘMEDİJİTALLEȘMEDİJİTALLEȘMEDİJİTALLEȘME

STRATEJİK PLANLAMA VE STRATEJİK PLANLAMA VE 
KURUMSAL PERFORMANS KURUMSAL PERFORMANS 

YÖNETİMİYÖNETİMİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜ İÇİN 
TURQUALITY YOL HARİTASI 

0534 279 53 83
elif.cam@progroup.com.tr

w w w . p r o g r o u p . c o m . t r
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katma değer ihtiva eden ürün halinde 
ihracatının yapılması ve marka bilini-
lirliğinin artırılması amacıyla faaliyet-
lerimize ağırlık verdik ve su ürünleri 
kümesinde yer alan firmalarımızla 
ilk etapta dünyanın önde gelen su 
ürünleri fuarlarını ziyaret ederek tüm 
dünyaya markamızın lansmanını 
yaptık.

Bakanlığımızın devreye aldığı 
Uzak Ülke Stratejisi doğrultusunda 
pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde 
radarımızı genişletip komşu ve çevre 
ülkeler dışına çıkmaya çalışıyoruz. 
Tüm uzak pazarlar içinde dikkati-
mizi özellikle alım gücü her geçen 
yıl yükselen Uzak Doğu Pazarına 
odaklıyoruz. Tanıtım faaliyetlerimizle 
bölge ihraç ürünlerinin belirli pazar-
lara bağlı kalmadan tüm dünyaya 
ulaşması için çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. 

SARP’TA İŞLER SARPA SARDI! 
B e i n n i i  

n e in e ne e  v ? 
Bölge ihracatçılarımızın en fazla 

serzenişte bulunduğu konular arasın-
da lojistiğe ilişkin sorunlar başı çe-
kiyor. Öncelikle bölgemizin ve hatta 

Azerbaycan olmak üzere Kafkasya ve 
Orta Asya pazarları. Bununla birlikte 
Avrupa ülkeleri, bölgemizin en önemli 
ihraç ürünlerinden fındık ve çay ihra-
catının yoğun olarak gerçekleştirilmesi 
nedeniyle başı çeken ülkeler arasında. 

Doğu Karadeniz İhracatçılar Bir-
liği olarak bölge ihracatçılarımızın 
dünyanın tüm kıtalarına ihracat ger-
çekleştirmesini çok değerli buluyoruz. 
Ancak henüz erişemediğimiz pazarlara 
erişmek, var olduğumuz pazarlarda da 
pazar payımızı artırmak için çalışma-
larımızı tüm gücümüzle sürdürüyor, 
hazırladığımızı projelerle henüz mar-
kalaşma bilincine ulaşamamış veya 
pazarlama süreçlerinde yetersiz kalan 
sektörlerimiz için tanıtım faaliyetleri 
yürütüyoruz.

Buna verebileceğimiz en güzel 
örnek son dönemde bölgemiz ihraca-
tının yükselen yıldızı olan ve Norveç 
Somonuna doku, renk ve tat benzerliği 
sebebiyle her geçen yıl daha fazla talep 
alınan Türk Somonu için gerçekleş-
tirdiğimiz tanıtım faaliyetleri. Hazır-
ladığımız proje kapsamında “Turkish 
Salmon From Black Sea” markası ile 
tescillediğimiz ürünün markalaşmasını 
sağlayarak ileri derecede işlenmiş ve 

  
lojistik gündemi yoğun 

Sar  S n r Ka s n n 
art k i racat acmini 
kal rma n  r layan 
DKİ  Y netim K r l  

a kan  Sa et Kalyonc  
m n  ka n n 

ka asitesinin art r lmas  
e M ratl  S n r Ka s n n 
e reye al nmas  ol n  

s yle i. Kalyonc  ayr ca 
Sams n emiryol  att n n 
G rcistan at m Demiryol  
att na a lanmas n n  

Sams n Sar  otoyol n n 
ir an nce lanlanmas n n  
elirli estinasyonlara 

enli konteyner 
se erleri kon lmas n n  
Tra on an irekt y rt 

 kar o ta malar n n 
a lat lmas n n i racat 

art na katk  sa layaca n  
r la . 

D
 K eni  İ -

 Bi i i DKİB  e e i 
T i e’nin i  e -

n n  n   
n ? 
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği 

(DKİB) olarak yetki alanımız Trabzon, 
Rize, Artvin ve Gümüşhane illerini 
kapsıyor. 2021 yılında bu şehirlerden 
131 farklı ülkeye 1 milyar 183 bin dolar 
düzeyinde ihracat gerçekleştirilmişti. 
2022 yılı Ocak-Kasım döneminde ise, 
henüz yıl tamamlanmamış olmasına 
rağmen bölge ihracatında geçtiğimiz 
yılın ihracat rakamı ve ülke sayısı aşı-
larak 135 ülkeye 1 milyar 291 milyon 
dolar ihracat gerçekleştirildi.

Bölgemizin geleneksel ihracat 
pazarları lojistik yakınlık avantajı 
nedeniyle başta Rusya, Gürcistan ve 

Saffet Kalyoncu
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leştirilen su ürünleri ve savunma sanayii 
ihracatı başı çekiyor.

Görüldüğü gibi demiryolu ile taşı-
manın payı bulunmuyor. Havayolu ile 
ihracat ise çok çok kısıtlı. Bu yüzden 
alternatiflerin değerlendirilmesi için öne-
rilerimizi gündeme getirmekten hiç vaz-
geçmiyoruz. Samsun demiryolu hattının 
Gürcistan-Batum Demiryolu hattına bağ-
lanması, Samsun-Sarp otoyolunun bir an 
önce planlanması, belirli destinasyonlara 
düzenli konteyner seferleri konulması 
gibi önerilerimizin bir kısmını az önce 
sıraladım. Bu köklü sorunların yanında, 
Trabzon’dan THY’nin direkt yurt dışı 
kargo taşımalarını başlatması, soğuk zin-
cirde taşınması gereken çabuk bozulabi-
lir ürünler için Trabzon Havalimanı’na 
antrepo kurulması, taşıma maliyetlerinin 
devlet tarafından desteklenmesi de ih-
racat artışına katkı sağlayabilecek diğer 
önerilerimiz.

‘SORUNLAR BİRLİKTE 
ÇÖZÜLMELİ’ 
S n n ne i i in 
i  ve i i i e  n i 

  i i ?  
Aynı zincirin halkaları olan dış ticaret 

erbabı ve lojistik sektörünün bir araya 
gelerek altyapı ve lojistik imkanlarını 
istişare etmeleri, yetersiz olan hatlarda 
ortak akıl ile, birlikte çözüm üretmeleri, 
çözüm üretilemeyen noktalarda seslerini 
birlikte yükseltmeleri gerekiyor. 

Belirli destinasyonlara tarifeli gemi 
seferleri konulması, belirli ülkelerde 
birlikte lojistik merkez yatırımları ya-
pılması, dış ticaret lojistiğinde hizmet 
kalitesinin artırılması, dış ticaret ve lojis-
tik süreçlerinin tamamen dijital ortama 
aktarılması ve lojistik sektörü ile ihracat 
camiasının birleşerek birlikte lobi gücü 
oluşturulması ortaklaşa başarılabilecek 
işlerden sadece birkaçı. 

Dış ticaret lojistiği açısından altyapı 
yetersizlikleri nedeniyle dezavantajlı 
durumda bulunmasına karşın, bölge-
mizin ihracat başarısı su götürmez bir 
gerçek. Bu başarı, bölgenin, tarihi süreç-
ten gelen dış ticaret kültürü ve jeopolitik 
konumunun sağladığı avantaj ile özel-
likle Kafkasya, Orta Asya ve Türk Cum-
huriyetlerine bir tedarik merkezi işlevi 
görmesinden kaynaklanıyor. Ancak, 
dünyada dengeler değişiyor ve yatırım 
yapılmaksızın yalnızca var olan üstün-
lüklerle sürdürülebilir ihracat artışının 
sağlanması mümkün değil. Bu nedenle 
yapılacak lojistik yatırımlarla ve lojistik-
ihracat camialarının birlikte çalışması 
ile Trabzon’un tedarik merkezi olma 
işlevini sürdürebilmesinin sağlanmasını 
bekliyoruz. 

Önder Mustafa Kemal Atatürk ta-
rafından planlandığı gibi; Samsun 
demiryolu hattının, sahil bandından 
Ordu-Giresun-Trabzon-Rize-Hopa 
güzergahından ve bu güzergahlar-
daki limanlara bağlantılı bir şekilde 
Orta Asya’ya uzanan hat olan Gür-
cistan-Batum Demiryolu hattına 
bağlanması ihracatçılarımızın en 
büyük talebi.

Bir diğer konu Sochi Limanı 
ihraç yüklerine kapatıldıktan sonra 
bölgemizden gerçekleştirilen düzenli 
konteyner seferlerinin sekteye uğra-
ması. Belirli destinasyonlara düzenli 
konteyner seferleri konularak bölge 
ihracatçılarımızın ihraç yüklerini 
denizyolu ile taşımasının sağlanması 
bölge ihracatçımız açısından büyük 
önem arz ediyor.

‘TRABZON’DAN DİREKT 
KARGO UÇUŞLARI 
BAŞLATILMALI’
İ  n  en 

 n i   
n ? A e n i  n 

ev e e n  e i  
n ?

Rusya Federasyonu’nun bölge-
mizden en fazla ihracat gerçekleştiri-
len ülke olması nedeniyle bölgemiz-
den ihracatı gerçekleştirilen yaklaşık 
1,3 milyar dolar değerindeki ihraç 
yükünün yüzde 65’i denizyolu ile 
taşınıyor. En fazla kullanılan ikinci 
taşıma yöntemi yüzde 33 ile karayolu 
ki burada da Kafkasya ve Orta Asya 
ülkelerine gerçekleştirilen ihracatın 
ağırlığı mevcut. Bölgemiz ihracatı-
nın yüzde 2’lik kısmı ise havayolu 
ile gerçekleştiriliyor ve bu taşıma 
modunda da uzak ülkelere gerçek-

ülkemizin en yoğun gümrük kapıla-
rından biri olan Sarp Sınır Kapısı za-
ten yeterince yoğundu. Günümüzde 
bir de Rusya-Ukrayna arasında ya-
şanan savaş nedeniyle tüm ülkelerin 
ihracat yüklerini Sarp Sınır Kapısı’na 
yoğunlaştırması bu gümrük nokta-
sında işlerin tıkanmasına, kuyrukla-
rın uzamasına sebebiyet verdi. Hali-
hazırda kapasite yetersizliği yaşanan 
ve zaten rantabl çalışmayan Sarp’ta 
deyim yerindeyse işler sarpa sarmış 
durumda. Aslında sorunun çözü-
mü için ilk adım 31 Ağustos 2013 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Artvin 
İli Borçka İlçesinden Gürcistan’a 
açılacak Muratlı Sınır Kapısı için 
Muratlı Gümrük Müdürlüğü ku-
rulması ile atıldı. Ancak maalesef o 
günden bugüne herhangi bir aksiyon 
alınamadığından bugün hala Sarp 
Sınır Kapısı’nın yoğunluğunu konu-
şuyoruz. Dahası bu kapıdan geçiş 
yapmak üzere yollara düşen TIR’lar 
karayolu geçişlerini Karadeniz Sahil 
güzergahı üzerinden yaptığı için bu 
güzergahtaki şehirlerin şehir içi tra-
fiği de tıkanma noktasına geldi. Bu 
nedenle hem Sarp Sınır Kapısı’nın 
kapasitesinin artırılmasını hem Mu-
ratlı Sınır Kapısı’nın yapımına bir an 
önce başlanmasını hem de şu an için 
yetersiz kalan Samsun – Sarp kara-
yolunun, otoyol olarak planlanarak 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin İstanbul 
ve Ankara otoyol ağına bağlanmasını 
talep ediyoruz. 

Bunlardan öte; trafik yoğunluğu-
nun azalması, nakliye maliyetlerin 
düşmesi ve uluslararası demiryolu 
hatlara bağlantının sağlanması için 
Cumhuriyetin ilk yıllarında Ulu 
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yüzde 14,2 pay ile üçüncü sırada 
bulunmaktadır. Toplam 195 ülkeye 
ihracat gerçekleştirilmiştir. Ülkelere 
baktığımızda ise ilk 10 sırada Irak, 
ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, 
Almanya, İran, İsrail, Libya ve Cibuti 
yer almaktadır.

202   i in e en i e ini  
ne e ? 

2022 yılının birçok ayında 
ihracatta rekorlara imza atsak da 
Rusya – Ukrayna Savaşı sonrası 
artan emtia fiyatları, önemli 
pazarlarımızdaki enflasyon olgusu, 
ekonomilerde yaşanan resesyonlar 
bizleri son dönemde zorlamaya 
başladı. Dünya Ticaret Örgütü 
Kasım ayında yayımladığı raporda 
Küresel Mal Ticaret Barometresi’nin 
100’den 96,2’ye indiğini açıkladı. 
Bu durum küresel mal ticaretinin 
yavaşlayacağını bizlere gösteriyor.

Bir yandan da AB’ye 
ihracatımızda yeni bir sayfa açılacak. 
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın getirdiği 
yenilikler için üyelerimizle çeşitli 
hazırlıklar yapıyoruz. Her zaman 

lokomotif şehri Gaziantep, bu yıl da 
10 milyar dolar ihracatı aşacak bir 
performans ortaya koymaktadır. Son 12 
ayda ulaşılan 10,6 milyar dolar ihracat 
verisi ile Gaziantep iller arasında 6. 
sırada yer almaktadır. Bu rakamlar 
hem GAİB’in hem de Gaziantep’in 
tarihindeki en yüksek ilk 11 aylık 
ihracat değeri olmuştur. 

Kasım ayı itibari bölgemiz 
ihracatında Orta Doğu ülkeleri 
yüzde 42,5 pay ile ilk sırada yer 
almakta, AB ülkeleri yüzde 16,1 
pay ile ikinci ve Afrika ülkeleri 

G
ne  An  

İ  Bi i e i GAİB  
  i  n  i  

e n  e i e i? 
Birliklerimizce 2022 yılı Kasım 

ayında, 2021 yılının aynı ayına oranla 
yüzde 0,6’lık artışla 1,1 milyar dolarlık 
ihracat, 11 aya baktığımızda ise 2021 
yılına kıyasla yüzde 6,5’lik artışla 
toplam 11,3 milyar dolarlık ihracat 
kayda alınmıştır. Yıl sonu ihracat 
beklentimiz 12,5 milyar dolar hedefine 
ulaşmaktır. Bölgemizin ihracatta 

R   
FIRSATA 
çevirebiliriz 

K resel ekonomiler e 
resesyon neminin 
ar n an i racatta art  
ya ana ilece ine ikkat 
eken G ney o  

Ana ol  İ racat  irlikleri 
GAİ  Koor inat r 
a kan  A met ikret 

Kileci  T rk i racat s n n 
e lo istik isinin o r  
a ar a o r  aman a 
o r  iyatla a r 

olmas yla kri in rsata 
e rile ilece ini s yle i. 

Ahmet Fikret Kileci
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De letimi in e este i ile c  e l  
lo istik kanallar na yat r mlar lan r la ilir. 

a alimanlar na e tren atlar na y nelik yat r mlar 
lo istik sekt r n n yar n  i in nem ar  etmekte ir.  

‘İHRACATÇILAR, 
LOJİSTİKÇİLER VE KAMU 
AYNI MASADA BULUŞMALI’ 
İ  ve i i i e  n i 

  i i ?  
Globalde yaşanan sorunların, 

hepsini olmasa da bir kısmını, 
fırsata çevirmek bizim elimizde. 
Resesyon olgusunun bitmesine 
binaen taleplerde yaşanabilecek bir 
artışı ihracat fırsatı olarak görmeliyiz. 
Bunun için de hem üreticilerimiz 
hem de lojistik sektöründe hizmet 
sağlayan firmalarımız oluşacak fırsat 
için hazırda beklemeliler. Buradaki 
fırsatları doğru kullanabilirsek hem 
ülkemize döviz kazandırmış olacağız 
hem üretim kapasitemizi artırma 
imkânı sağlayacak hem de istihdam 
olanaklarımız artmış olacak. Başka 
platformlarda da hep belirttiğim gibi 
doğru pazarda doğru zamanda doğru 
fiyatla hazır olmamız gerekiyor.

İhracatçılarımızla lojistik 
sektöründe faaliyet gösteren 
firmalarımızın ortak akıl buluşmaları 
da gerçekleştirmelerinde faydalar 
olacağına inanıyorum. İki tarafın 
yapacağı bu toplantılarda karşılıklı 
beklentiler masaya yatırılır ve doğru 
adımların atılmasına olanak sağlanır. 
Hatta bu masada kamu kesiminin de 
yer alması bizleri sevindirecektir.

Ayrıca Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin yürüttüğü çalışmalar 
neticesinde ihracatçı firmalarımız ile 
lojistik sektörünü bir araya getirmek 
üzere Türkiye Lojistik Portalı 
hayata geçirildi. Portal sayesinde 
ihracatçılarımız, lojistik firmalarımız 
ile iletişime geçerek kendileri 
için kara, hava, deniz ve demir 
yollarından en uygun ve en hızlısına 
yönelik seçeneklere ulaşabileceklerdir. 
Buradaki temel amaç küreselde 
yaşanan lojistik sorununa çözüm 
getirmeye çalışmaktır. Bu sisteme 
giren ihracatçılarımız yurt dışına 
göndermeyi planladıkları yüklere ait 
bilgileri çeşitli parametreler eşliğinde 
sisteme girecekler ve bir yük ilanı 
oluşturacaklardır. Lojistik firmalarımız 
ise buradaki ilanlardan kendilerine 
uygun olanları dikkate alarak ihracatçı 
firmalarımızla iletişime geçeceklerdir.

ticaretinin yaklaşık yüzde 80’i 
denizyolu ile yapılmaktadır. Diğer 
taşıma türlerine göre avantajları 
olan bu taşıma şekli havayolu 
taşımacılığına göre 14 kat, demiryolu 
taşımacılığına göre 3,5 kat, karayolu 
taşımacılığına göre de 7 kat ucuzdur. 

Dünyamızın geldiği bu noktada 
artan taşımacılık maliyetleri ve 
çevresel faktörlerden dolayı artık 
daha bütüncül taşımacılık sistemleri 
tercih ediliyor. Lojistikte kullanılan 
gemilerin daha büyük hacimde 
üretilmeye başladığını biliyoruz. 
Buradaki amaç maliyeti düşürüp 
kârlılığı yukarı çıkarmaktır. Bazı 
ülkelerde hem gemilerin hem 
limanların yapay zekaya entegre 
edilmesine yönelik ciddi çalışmalar 
var. Örneğin Rotterdam Limanı’nda 
hem dijital hem de yeşil dönüşüme 
ilişkin çalışmalar var. IoT dediğimiz 
nesnelerin interneti teknolojisi 
artık lojistik sektöründe de devreye 
giriyor. Belki mürettebatsız gemileri 
yakın tarihte görmeye başlayacağız. 
Bu değişimlere ayak uydurarak 
bizler de teknolojiyi öne alan 
uygulamalarla ihracatımızın daha 
hızlı, sürekli ve ‘akıllı’ biçimde 
olmasını sağlayabiliriz.

L i i  n  e e  
e en i e ini  ne e ? 

Lojistikte yaşanan problemler 
siparişlerin teslimatında 
gecikmelere, ihracatımızın 
aksamasına sebebiyet verebiliyor. 
Burada ihracatçılarımız stok-
sipariş dengesini iyi tutmalılar. 
Siparişlerde yaşanacak içsel ya da 
dışsal herhangi bir olumsuzluk 
imajımız açısından da çeşitli 
sonuçlar doğuracaktır. Burada 
devletimizin de desteği ile ucuz ve 
hızlı lojistik kanallarına yatırımlar 
hızlandırılabilir. Havalimanlarına 
ve tren hatlarına yönelik yatırımlar 
lojistik sektörünün yarını için önem 
arz etmektedir. Türkiye’den Çin’e 
uzanan tren hattı geçtiğimiz yıllarda 
faaliyete geçmişti. Yurt içinde de 
devletimizin mevcut tren hattı 
kapasitesini 2 katına çıkarmak için 
çalışmalarının olduğunu biliyoruz.

olduğu gibi bugün de zorlukları 
aşmak ve krizleri fırsata çevirmek için 
elimizden gelen tüm çabayı ortaya 
koyacağız.  

2023 yılı hedeflerimizin en 
başında mevcut pazarlarımızdaki 
payımızı korumak geliyor. Bununla 
beraber Ticaret Bakanlığımızın 
geçtiğimiz aylarda açıkladığı Uzak 
Ülkeler Stratejisi kapsamında yer alan 
ülkelere yönelik de çalışmalarımız 
olacak. İlerleyen süreçte Güney 
Afrika Cumhuriyeti, Kanada, 
Avustralya ve Şili’ye yönelik 
planladığımız faaliyetlerimiz mevcut.

‘BÜTÜNCÜL TAŞIMACILIK 
SİSTEMLERİ 
TERCİH EDİLİYOR’ 
T  n n n e e  
i  e n n  n  
e i i ? 

Bildiğiniz gibi 4 ana taşıma 
modundan bahsedebilir: Unimodal 
taşımacılık, multimodal taşımacılık, 
intermodal taşımacılık ve kombine 
taşımacılık. Günümüzde dünya 

R   
FIRSATA 
çevirebiliriz 
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Türkiye’de ise Bosch, Siemens, Gaggenau 
ve Profilo markalarımızla hizmet veri-
yoruz. 

Türkiye aynı zamanda; Gelişen 
Pazarlar Bölgesi’nin yani, Hindistan, 
Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, CIS ve 
Asya Pasifik’i içeren 130 ülkenin bölgesel 
sorumluluğunu yürütüyor ve 13 iştira-
kin, 11 fabrikanın merkez üssü olarak 
konumlandırılıyor. BSH Grubu’nun en 
büyük üretim tesislerinden birisi Tekir-
dağ, Çerkezköy’de bulunuyor. 550.000 
metrekarelik alan üzerine kurulu Çer-
kezköy tesisimiz yaklaşık 7 milyon adet 
üretim kapasitesine sahip. Bünyesinde; 

B
SH T i e’nin e i  ve 
i  i e e in en  
e e  i ini ? 

BSH, 1967 yılında 
Almanya’da Robert Bosch GmbH (Stutt-
gart) ve Siemens AG’nin (Münih) ortak 
girişimi olarak kuruldu. Ocak 2015’ten bu 
yana ise şirketin %100’ü Bosch Grubu’na 
ait bulunuyor. 50 yılı aşan geçmişimizde 
büyük gelişim göstererek dünya çapında 
41 fabrikaya sahip Avrupa’nın lider ev 
aleti üreticisi olarak faaliyet gösteriyo-
ruz. Ürünlerimizi 50 ülkede milyonlarca 
tüketiciye ulaştırıyoruz. Dünyada 12 
marka ile yeni nesil ev aletleri üretiyoruz. 

Demiryol  ta mac l n n c ne inanan irmalar an S  T rkiye nin  
 milyon E ro l k yat r mla ayata e ir i i ll  ro esi Green 

Lo istics  nya a n a s r r le ilirlik a ar lar  aras n a 
steriliyor. S  T rkiye Lo istik e lanlama K emli Direkt r  

Se i nar   ro eyle y l a ortalama .  t r se kiyat  e .  
konteyner ta mas n  tren ta mac l na e irerek  yakla k .  
ton CO  sal m n n en ellenmesini sa la klar n  s yl yor. 

BSH Türkiye 

RAYLARA İNDİRDİİ İ İ
1.800 tır ve 30.000 konteyner taşımasını

Sevgi Çınar
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S e i i  i  e e i 
e i i i ini  G een L i i  

e ini  n  i i ve i  
i ini ? 

Asıl olarak mavi yaka çalışan-
larımızın inisiyatifiyle hayata geçir-
diğimiz “Green Logistics” projesi, 
5 farklı alt projeden oluşan büyük 
kapsamlı bir çalışma. Green Logistics 
ile öncelikle ihracat yüklemelerinde 
optimizasyon modelimizi değiştire-
rek, karayolu yerine demiryolu sevki-
yatına gittik. Böylece daha az seferle 
daha büyük oranda ürün gönderimi 
sağladık. Bu proje ile; ihracat araçları-
nın yükleme modellerindeki değişik-
likler sayesinde karayoluyla yapılan 
sevkiyatta aynı volümü daha az sefer 
yaparak yılda yaklaşık 261 konteyner 
ve 10 tır olmak üzere toplamda 271 
araçlık tasarruf; yurtiçi yüklemelerde 
ise dijitalleşen yükleme optimizasyo-
nu sistemi sayesinde aynı volüm için 
daha az sefer yaparak yılda yaklaşık 
650 araçlık tasarruf sağladık. Sonuç 
olarak yılda ortalama 1.800 tır sevki-
yatı ve 30.000 konteyner taşımasını 
tren taşımacılığına geçirerek; yaklaşık 
8.388 ton CO2 salımının engellenmesi-
ni hedefledik. TCDD iş birliğiyle ha-
yata geçirdiğimiz projemiz 1,5 milyon 
Euro’luk yatırımla dünya çapında da 
sürdürülebilirlik başarıları arasında 
gösteriliyor. Projemiz, bu sene 9’un

alan BSH, her zaman tüketicinin beklen-
tileri üzerine çalışıyor. Tasarım, dağıtım 
ve üretim gibi tüm süreçlerimizi tüketi-
cilerimizin beklentileri doğrultusunda 
planlıyoruz. Bu üç ana faktör de BSH’yi 
sektörde ön plana çıkararak rakiplerin-
den ayırıyor.

YILLIK 45.000 ARAÇLIK 
SEVKİYAT 
Y  i i, i  ve i  

n  en  n i  
n n ? 

Toplam 7 milyon adetlik üretim 
hacmimizin yüzde 60’ını ihracat, yüzde 
40’ını yurt içi dağıtım olarak yönetiyoruz. 
İhracatta deniz ve demiryolu taşımacılığı 
oranımız yüzde 95 iken, yurt içine yüzde 
100 kara taşımacılığıyla ulaşıyoruz. Top-
lam yıllık 45.000 araçlık ithalat, ihracat 
trafiğini Çerkezköy’den yönetiyoruz, 
lokal dağıtımda ise yıllık 20.000 araçlık 
bir trafik söz konusu. Yıllık lokal dağıtım 
tonajımız yaklaşık 145 bin ton. 

soğutucu, pişirici, çamaşır ve bulaşık 
ürün gruplarını içeren 5 fabrika yer 
alıyor. Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezini 
bulunduran tesiste aynı zamanda yöne-
tim ofisleri, lojistik merkezi, teknoloji ve 
inovasyon, satın alma, bilgi teknolojisi, 
muhasebe, insan kaynakları ve kalite gibi 
birçok önemli departman ve destek bi-
rimleri yer alıyor. 

BSH T i e’nin e e e  
n e i ne e ? 
Dünyaca ünlü markaları, üst sınıf 

ürünleri ve sıra dışı çözümleri ile evlerde-
ki yaşam kalitesini artırmak için 55 yıldır 
faaliyetlerini sürdüren BSH, Avrupa’nın 
lider beyaz eşya üreticisi konumunda. 
Dünya çapında da bu alanda başlıca fir-
malardan birisi olarak faaliyet gösteren 
BSH Türkiye’nin, Tekirdağ’da bulunan 
Çerkezköy fabrikası üretimlerinin yüzde 
60’ını, 90’dan fazla ülkeye ihraç eden BSH 
Türkiye, Türkiye için de çok büyük bir 
değer yaratıyor. 

Beyaz eşya sektörü rekabetin yoğun 
olduğu bir sektör olmasının yanında 
birçok yeni oyuncuyla da büyüyen bir 
sektör. Rekabetin bu denli yoğun oldu-
ğu bir sektörde ayakta kalabilmek için 
bizim en önem verdiğimiz konuların 
başında sürdürülebilirlik geliyor. BSH’yi 
sektörde öne çıkaran noktalardan birin-
cisi sürdürülebilirliği yalnızca çevresel 
boyutta değil aynı zamanda teknolojik ve 
insanların ihtiyaçlarına yönelik döngüde 
sağlaması. BSH’nin bir diğer rekabetçi 
yönü ise teknoloji ve inovasyona yaptığı 
yatırımlar. Bu yatırımlar BSH’nin tüm sü-
reçlerine yönelik olarak gerçekleştiriliyor 
ve tüketicinin en iyi deneyimi yaşamasını 
sağlamaya odaklanıyor. Müşteriyi odağa 

LOJISTIK SEKTÖRÜ YENIDEN ELE ALINMALI 
Sanayici ve ihracatçının lojistik 
süreçlerde yaşadığı ve çözüm bekleyen 
en temel sorunlar neler? 
Lojistiği, satın alma faaliyeti ile başlayıp 
nakliye, depolama, paketleme ile devam 
eden, nihayetinde ise son kullanıcıya 
kadar ulaştırılan bütün bir üretim ve stok 
sistemi olarak tanımlayabiliriz. Bu sistemi 
döndüren çarkların birinde yaşanan 
sorun tüm süreci etkileyeceği için tüm 
paydaşların sorunlara bütünsel yaklaşması 
önemli. 
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet 
Üretenleri Derneği (UTİKAD) ve Dokuz 
Eylül Üniversitesi tarafından yapılan bir 
araştırma sonuçları, sektörün en temel 
sorununu ‘stratejik plan eksikliği’ olarak 
ortaya koyuyor. Bu da Türkiye’de lojistik 
sektörünün KOBİ ağırlıklı yapısından 

kaynaklanıyor. Diğer önemli sorunlar 
olarak ise, ‘fiyat odaklı rekabet’, ‘kalifiye 
insan kaynağı’ ve ‘mevzuat eksiklikleri 
olarak öne çıkıyor. 
Bunların dışında, son dönemde tüm 
dünyada dengeleri alt üst eden pandemi 
süreci lojistik sektörünü de önemli ölçüde 
etkiledi. Örneğin, uluslararası lojistikte 
piyasada dolaşan konteyner sayısı belli 
iken, Çin’den ithalatın azalması sonrasında 
ülkemize konteyner gelmesinde sıkıntı 
yaşandı. Bunun sonucunda ihracatta ve 
ithalatta aksamalar yaşandı. Gönderi 
tarihleri ötelendi ve navlun fiyatları arttı. 
Bu da tüm sektörlerde maliyet fiyatlarına 
yansıdı. Yaşanan bu küresel kriz, lojistik 
sektörünün hem dünyada hem de 
Türkiye’de tüm süreçleriyle yeniden ele 
alınması gerektiğini ortaya çıkardı.
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ve adaptasyon ise ancak etkin bir diji-
talleşme ile gerçekleştirilebileceğinden 
gelecekte dijitalleşmeye dayalı dinamik 
ve optimum çözümler üretebilen lojistik 
şirketlerinin tercih edileceğini söyleye-
biliriz. 

Öte yandan, Türkiye, lokasyon ola-
rak Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve 
Avrupa arasında bir aktarma merkezi 
ve köprü oluşturmasından kaynaklanan 
avantajlı konumu ile birçok otorite tara-
fından lojistik üssü olarak tanımlanıyor. 
Türkiye’den en fazla 4-5 saatlik uçuş 
mesafesinde çok önemli nüfus ve ticaret 
hacmine sahip ülkelere ulaşılabilirken, 
kara, demir ve deniz yolları da Asya ve 
Avrupa’yı birbirine bağlıyor. Bu nedenle 
de lojistik, Türk sanayici ve ihracatçısı 
için gerek yurt içi gerekse uluslararası 
pazarda rekabette öne geçebilmek için 
önemli bir koz. Ancak rekabette öne 
geçebilmek için coğrafi ve jeopolitik 
avantajların yanında, lojistikte sektörün 
daha yenilikçi olması, yeni iş modelle-
rini benimsemesi, insan kaynaklarını 
eğiterek geleceği şekillendirecek yeni 
trendlere kendini uyarlaması ve yeni 
teknolojileri kullanarak maliyetleri dü-
şürecek adımları atması da gerekiyor. 

Daha geniş bir çerçeveden bakarsak 
teknolojik altyapı sahip yeni gümrük 
kapılarının açılması, mevcut gümrük 
kapılarının modernizasyon yatırımla-
rına devam edilmesi yanında karayolu 
yatırımının yanında diğer taşımacılık 
türlerini içeren altyapı yatırımlarının 
yapılması ve vergilendirmede yapıla-
cak iyileşmelerin de lojistik anlamında 
sorunları büyük ölçüde gidereceğini 
söyleyebiliriz.

taçlandırmak istiyoruz. Hedeflerimizi, 
Çerkezköy’ün stratejisi ile paralel bir şe-
kilde hayata geçirerek lojistiği daha yeşil 
bir hâle dönüştürmek için çalışmalarımız 
hız kesmeden devam edecek.

T  n i i ve i n n 
i i  n i n  

en i e  i in e i e n i 
n  n  

e e i ?
Son zamanlarda yaşadığımız geliş-

meler bizlere tekrar gösterdi ki, lojistiğe 
gerçek manada değer veren, altyapısı 
kuvvetli, tedarik zinciri ağını yüksek 
kabiliyetle yönetebilen şirketler, her 
zaman rakiplerine göre bir adım öne 
geçiyor. Ayrıca, pandemi dönemi lojistik 
sektöründe esneklik ve adaptasyon kav-
ramlarının önemini ve gerekliliğini çok 
ciddi bir şekilde ortaya koydu. Esneklik 

cusu düzenlenen Sürdürülebilir İş 
Ödülleri’nde de “Tedarik Zinciri Yöne-
timi” kategorisinde ödül kazandı.   

BSH LOJİSTİK İLE 
BİR GÜNDE TESLİMAT 
L i i  n  n e ini e 
ne e  v ? 

BSH Lojistik olarak Türkiye’de 
yoğun bir bayi kanalıyla çalışıyoruz. 
En değer verdiğimiz konu, tüketiciye 
verdiğimiz sözü yerine getirebilmek. 
Zamanında teslimatın yanı sıra tüketi-
cilerin beklentilerine en uygun şekilde 
kaliteli teslimat yapmak bizim önceliği-
miz. Uçtan uca düşünerek tasarladığı-
mız sürecin kalbine tüketiciyi koyarak, 
tüketicilerimizin yaşadığı yolculuğu 
farklılaştırmak adına teslimatlarımızın 
çoğunluğunu BSH Lojistik kanalı ile 
teslim etmek üzerine kurguladık. Bura-
daki en önemli amacımızsa tüketiciye 
bir günde teslimat sağlayabilmekti. Da-
ğıtım stratejimizi, zamanında teslimatı 
gerçekleştirebilme, randevu seçebilme 
ve siparişini verdiği andan evine gelene 
kadarki sürecini izleyebilme opsiyonla-
rını sağlayabilmek üzerine kurduk. Şu 
ana kadar yüzde 80 oranında tamam-
ladığımız projenin bir de dijitalizasyon 
kanalları bulunuyor. 2023’te dijitali-
zasyon anlamında geri kalan adımları 
tamamlayabilmek için hazırladığımız 
bir yol haritamız bulunuyor ve ekip-
lerimiz de bu konu üzerinde çalışıyor. 
Projemiz sayesinde Türkiye’nin dört bir 
yanındaki tüketicilerimiz hem online 
hem de bayi kanallarından ürün aldık-
larında teslimat ve montaj randevusu 
oluşturabilme, bir günde teslimat ve 
ürünlerini izleyebilme gibi birçok avan-
taja sahip olacak.

2023 hedeflerimizi bizim için üç 
önemli başlık altında özetleyebilirim. 
Birincisi, bütün süreçlerimizi dijitalizas-
yon ile sürdürülebilir kılmak istiyoruz. 
İkincisi, tüketici odaklı süreç dizaynı ve 
uygulamasını sağlamayı amaçlıyoruz. 
Üçüncüsü de yine sürdürülebilirlikle 
bağlantılı olarak yeşil lojistiğe daha 
fazla yatırım yapmayı hedefliyoruz. 
Şu ana kadar karbondioksit salımları 
başta olmak üzere bu konuda çok ciddi 
çalışmalarımız olmuştu. Ancak çalış-
malarımızı birkaç adım ileri taşıyarak 
daha büyük bir yatırım ve proje ile 

 e e lerimi i i im i in  nemli a l k alt n a etleye ilirim. irincisi  t n 
s re lerimi i i itali asyon ile s r r le ilir k lmak istiyor . İkincisi  t ketici o akl  s re  

i ayn  e y lamas n  sa lamay  ama l yor . nc s  e yine s r r le ilirlikle 
a lant l  olarak ye il lo isti e a a a la yat r m ya may  e e liyor .
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te i racatta  yeni 
lkeye karma ya may  
e e le iklerini elirten 

İstan l Mo ilya  Ka t e 
Orman r nleri İ racat lar  
irli i a kan Yar mc s  

Mo ilya  K t e Orman 
r nleri Sekt r K r l  
a kan  A met G le  

lo istik sekt r n en en 
y k eklentilerinin y n 

maliyet e aman n a 
teslimat ol n  s yle i. 

nin dünyadaki dengeleri şaşırtmasıyla 
birlikte bazen sınırlarda yaşanan uzun 
kuyruklar bazen ülkelere girişlerde 
yaşanan aksamalar bazen de sektörlerin 
genel yoğunlukları içerisinde bu tarz 
gecikmeler doğal olarak yaşandı tabii 
ancak biz hiçbir zaman aksama yaşan-
masını istemiyoruz. Üreticilerimiz lojis-
tik sektörü temsilcileri ile düzenli olarak 
iletişimde kalarak her zaman iş süreçle-
rini geliştirme üzerine çalışıyor. Bu doğ-
rultuda gelecek zamanlarda kusursuz 
çalışmalar yapılacağına inanıyoruz. 

‘KOORDİNASYON VERİMLİĞİ 
ARTIRACAKTIR’ 
İ  ve i i i e  n i 

  i i ?  
Küresel ticarette yaşanan sıkıntılar 

sebebiyle birçok ülkeden önemli teda-
rikçiler rotasını Türkiye’ye çevirmişken 
bu fırsatı kaçırmamak gerekiyor. Bu yıl 
yaşanan satın alma eğilimlerinin gelecek 
yıllarda da devam edeceğini düşünüyo-
ruz. Tabii devam etmesi için bizim ürün-
lerin tedarik edilmesi ve ulaştırılması 
noktasında hiç aksama yaşamadan, 
süreçleri en doğru ve hızlı şekilde yü-
rüterek tamamlamamız gerekiyor. Satın 
alma ve lojistik aşamalarında en hızlı ve 
en uygun maliyetli yapıyı oluşturursak 
iki sektörün de büyük kazanımlar sağ-
layacağı ve sürdürülebilir bir ürün ve 
hizmet ihracatı gerçekleştireceği bir yapı 
kurabiliriz.  Büyük bir ekibin parçaları-
yız hepimiz. Hem ihracatçılarımız hem 
de lojistik sektörünün temsilcilerinin 
doğru koordinasyonu kurması ve işbir-
liği içerisinde hareket etmesi ile verimli-
liği en üst seviyeye çıkarabiliriz. 

   
  

Mobilya ihracatçısı 

bekliyor 
adımlar atacağız hem de yeni gire-
ceğimiz pazarlarda güçlü adımlar 
atıp kalıcı olma üzerine çalışacağız. 
Hedefimiz Türk mobilyasının marka 
değerini artırarak, dünyanın dört bir 
yanındaki pazarlarda kalıcı olarak 
ürünlerimizin yer etmesini sağlamak. 

M i  i  n  
en  n i   

n ? 
Üreticilerimiz ihraç edecekleri 

ürünlerin taşınması noktasında 
lojistik sektörü temsilcilerinden çe-
şitli destekler alıyorlar. Ürünlerin 
tedarikçilere teslim edileceği ya da 
depolanacağı noktalara ulaştırılması 
konusunda karayolu taşımacılığı, 
havayolu taşımacılığı, denizyolu 
taşımacılığı ve demiryolu taşımacılığı 
gibi çeşitli destekler alıyorlar. Ürün-
lerin ulaştırılacağı bölge ve ülkelere 
göre mod tercihleri değişkenlik göste-
riyor elbette. Dünyada yaşanan enerji 
ve hammadde krizi ile birçok ülke 
Türkiye’deki üreticilere yöneldi bu 
sebeple ihracattaki yoğunluk daha da 
arttı. Ancak bunu daha da yukarılara 
çıkarmanın bir yolu maliyetleri biraz 
düşürmekten geçiyor. Tedarik edilen 
ürünlerin ulaştırılması noktasında 
alternatif ve daha uygun yöntemlerin 
bulunması rakamların artması nokta-
sında pozitif bir etkiye sahip olabilir.

M i  i   ne e 
 n i n  

? S n n ne 
i i in  e en i e ini  ne e ?

Ürün tedarik aşamaları, fuarlara 
ulaşım, satış sonrası hizmetler, depo-
lama ve montaj kısımlarında üretici-
lerimiz lojistik sektörünün temsilci-
leri ile işbirliği halinde çalışmalarını 
sürdürüyorlar. Temsilcilerimizin son 
zamanlarda genelde maliyetlerin 
artması ve tedarik edilen ürünlerin 
ulaştırılması konusunda sorunlar 
yaşadılar. Özellikle pandemi dönemi-

M
i  e  i  

n  i  e n  
e i i ? 

Ülkemizin mobilya 
sektörü gün geçtikçe dünyada bilinir-
liğini artırırken, üreticilerimiz de hiç 
durmadan üretmeye devam ediyor. 
Sektör temsilcilerimiz ürün kalitesi ve 
tasarımına yatırımlar yaparak kendileri-
ni geliştiriyor ve çıtayı sürekli olarak bir 
üst seviyeye çıkarıyorlar. En çok ihracatı 
başta komşu ülkelerimiz Irak, İsrail 
olmak üzere Birleşik Krallık, Almanya, 
ABD, Rusya gibi ülkelere yapıyoruz. 
Mobilya sektörü olarak her yıl bir önce-
ki yılı geride bırakmayı başarıyoruz. Bu 
yılın sonunda ülkemizin ihracat perfor-
mansına yaklaşık 8 milyar dolarlık bir 
katkı sunmayı hedefliyoruz. 

‘18 ÜLKEYE ÇIKARMA 
YAPACAĞIZ’ 
İ   n n  

eni  v  ? 
Gelecek yıl üreticilerimizle birlikte 

yeni pazarlara açılacağız. Uzak Ülkeler 
Stratejisi kapsamında ABD, Hindistan, 
Çin, Kanada, Meksika, Güney Afrika, 
Avustralya, Nijerya ve Brezilya’nın da 
yer aldığı 18 ülkeye çıkarma yapmayı 
planlıyoruz. Hem yer aldığımız mevcut 
pazarlarda varlığımızı güçlendirecek 

Ahmet Güleç



46  www.lojistikhatti.com

n n n n
n n
n n
n nDOSYA

bünyesinde Uluslararası Hizmet Ticareti 
Genel Müdürlüğü de sektörümüze katkı 
sunan çalışmaları hayata geçirmiştir. “Hiz-
met İhracatının Tanımlanması, Sınıflandı-
rılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar” 
ayrıca “Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları 
Destek Programı” ile uluslararası yük taşı-
macılığı ve lojistik hizmetleri sektörünün 
gelişimi ve uluslararası rekabet gücünün 
artırılması için istihdam dahil her parçasına 
yönelik desteklerin sunulmasını çok önem-
siyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. 

Bunlara ilaveten, 1 Mart 2022 tarihi 
itibarıyla faaliyete geçen İhracatı Geliştir-
me Anonim Şirketi (İGE A.Ş.), ile birlikte, 
ihracatçılarımızın en büyük sorunu olan 
kredide kefalet sorunu ortadan kalkacak. 
Bu sayede ihracatçılarımızın krediye erişim 
maliyeti düşecek ve ihracatımız tabana 
yayılacaktır. 

L i i , i n e ine n  
 n ? 

Lojistik sektörü üretim ve ticaret sek-
törlerinin altyapısını, genel ekonominin 
belkemiğini oluşturmaktadır. Tüm sektör-
lerin performanslarının yükselmesi için, 
hizmet veren bir sektörüz. Lojistik sektörü-
müz ülkemizin ihracatını her koşulda taşı-
maya gayret ederek üreticimize ve ihracat-
çımıza destek olmuştur ve her şartta destek 
olmaya devam edecektir. Bir ülke gelişmiş 
bir lojistik sistemine sahip ise, o ülkenin 
tüm alanlarda rekabetçi gücü artmaktadır. 

Sektörümüzün mal ticaretini destekle-
yen bir sektör olması sebebiyle mal ihraca-
tının gelişimi paralelinde, sektörümüz de 
olumlu etkilenmektedir. 250 milyar dolar 
olarak hedeflenen mal ihracatımızı hedef 
pazarlara ulaştıran sektörümüz, mal ih-
racatımızın dünya pazarlarındaki rekabet 
gücünü artırmaktadır. 

Biz sadece bir sektör değiliz. Biz tek bir 
iş yapmıyoruz. Biz sektörlerin altyapısıyız, 
bütün sektörlerin performanslarının yük-
selmesi için, internet gibi hizmet veren bir 
sektörüz. Bu nedenle lojistik sektörünün 
öneminin sadece ülkemizde değil Avrupa 
ve diğer ülkelerde çok daha öne çıkmış-
tır. Ülke olarak, küresel talebin yeniden 
canlandığı bir dönemde dünya hizmet 
ticaretinden daha fazla pay almamız gere-
kiyor. Tüm gayretimiz bu yönde. İşte bu 
noktada, bizleri bir adım ötesine taşıyacak 
alanların başında yük taşımacılığı ve lojis-
tik hizmetleri geliyor. Artık en yakın yer-

20 MiLYAR DOLAR 
Lojistikte ihracat hedefi 

T rkiye lo istik sekt r  
 milyar olar i racat 

eliriyle lke ekonomisine 
irekt i  ir isi sa l yor. 

Dolayl  olarak mal i racat na 
a nemli katk  sa layan 

sekt r  e let esteklerin 
katk s yla te  
milyar olarl k i racata 
la may  e e liyor. İ  

Y netim K r l  yesi e 
Y k Ta mac l  e Lo istik 

i metleri Komite a kan  
M rat aykara  e e imi  
K resel Lo istik er ormans  
s ralamas n a lkemi i ilk  
lke aras na ta mak  e i. 

taşıyacağı öngörülmektedir. Küresel mal ti-
caretinin, yeni bir rekorla 23 trilyon dolara 
ulaşması halinde ise, ilk kez küresel ticaret-
te 30 trilyon doları dahi görebiliriz. Küresel 
talebin yeniden canlandığı bir dönemde 
dünya hizmet ticaretinden daha fazla pay 
almak için çalışmalar yapılmalıdır.

YURT DIŞI 
YATIRIMLAR ARTACAK 
Ti e  B n  n n 

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

Sektörümüze yönelik olarak Ticaret 
Bakanlığımız tarafından açıklanan yeni 
desteklerle, tarihte ilk kez mal ihracatı 
yaparmış gibi teşvikler alacağız. Küresel 
tedarik zincirlerinin, dünya ticaret ve lojis-
tik haritasının yeniden şekillendirildiği bu 
dönemde gelen bu destek paketi ile ülke-
miz; dünya ticaretinden aldığı payı artırma 
noktasında sahip olduğu coğrafi konum ve 
avantajlarını lojistik gücüyle birleştirerek 
önemli kazanımlar sağlayacak. Lojistik 
sektörümüz bu destek paketiyle ihracatını 
2023’te 20 milyar dolara çıkarmayı hedef-
liyor Türkiye mal ve hizmet ihracatıyla 
büyüyor ve büyümeye devam edecek.

Lojistik sektörünün hizmet sektörlerine 
verilen destek kapsamına alınmasıyla yurt 
dışı yatırımlarının artacağı görülmektedir. 

Ticaret Bakanlığımız ve Bakanlığımız 

T
i e i i  e  n  

i  e ? 
Tüm dünyada olduğu gibi, 

ülkemizde de lojistik sektörü 
gayrisafi hasılada ortalama yüzde 10 ci-
varında paya sahip. 2021 yılı rakamlarına 
göre yaklaşık 730 milyar TL civarında bir 
büyüklüğe ulaştığı değerlendirilmektedir. 
Lojistik sektörü ülke ticaretinin gelişmesini 
sağlarken, aynı zamanda kendisi de hiz-
met ihracatı yaparak ülkemize direkt döviz 
girdisi sağlamaktadır. Yük taşımacılığı ve 
lojistik hizmetleri sektörü, net hizmet ihra-
catçısı sektörler arasında turizmden sonra 
ikinci sırada yer almaktadır. Geçen yıl 12,8 
milyar dolar ihracat geliri sağlayan sektör, 
toplam hizmet ihracatından ise yaklaşık 
yüzde 20 pay almıştır.  2022 yılında da 
hızlı gelişimine devam eden sektör, bu yıl 
geçen yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 
40 artış sağlamıştır. Yük taşımacılığı ve 
lojistik hizmetleri sektörü, bu performan-
sıyla hâlihazırda 17 milyar dolar hedefini 
aşmayı başarmış, sektör 2023 hedefi olan 
20 milyar dolar hizmet ihracatı hedefine 
şimdiden yaklaşmıştır.

Küresel hizmet ihracatı pandemi ve 
savaşların etkisiyle 2020 yılında 5 trilyon 
doların altına indi. 2021’de 6 trilyon do-
ları yakalayan küresel hizmet ticaretinin,  
2022’de 7 trilyon dolara ulaşması bekle-
nirken; küresel ticareti de 29 trilyon dolara 

Murat Baykara
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Kuruluna aktarıyorum. Buradan TİM 
Lojistik Konseyi’ne, onlar aracılığıyla 
da Ticaret Bakanlığımız ve Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığımıza düzeni olarak 
aktarılıyor. 

Ticaret Bakanlığımız tarafından sektör 
tarihinde ilk olarak açıklanan devlet des-
tekleri bu çalışmaların ilk ürünü olmuştur. 
HİB aracılığıyla Ticaret Bakanlığımızın 
sektöre sağlayacağı destekler konusunda 
hem sektör firmalarının etkin şekilde 
bilgilendirilmesi, farkındalığın artırılması, 
ayrıca sektöre yönelik desteklerin artırılıp 
çeşitlendirilmesi önem arz etmektedir. 

Enerji, yakıt gibi maliyet kalemleri 
günden güne artmaktadır. Nitelikli insan 
kaynağı temininde sorunlar yaşanmakta-
dır. Aynı zamanda AB’nin Yeşil Mutaba-
kat stratejilerinin gerektirdiği yeni kural-
lar ve kısıtlamalara gerekli hazırlıkların 
zamanında yapılabilmesi için yeni yatı-
rımlar yapılması gerekiyor. Bu kapsamda 
lojistik hizmetlerin kalitesinin ve rekabet 
gücünün artırılması için sektörümüzün 
finansmana erişim, filoların çevreci dö-
nüşümünü sağlama, kurumsallaşma, 
dijitalleşme gibi alanlarda etkin şekilde 
desteklenmesi gereklidir.

‘AB ILE ILIŞKILERE YENI BIR HUKUKU ÇERÇEVE KAZANDIRILMALI’ 
Türkiye ile AB arasındaki taşımacılık ilişkilerine, Gümrük Birliği’nin 
de ötesinde, günün şartlarını dikkate alan, yeni bir hukuki çerçeve 
kazandırılmasının elzem olduğuna dikkat çeken HİB Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Komite Başkanı 
Murat Baykara, şunları aktardı: “Sınır ötesi e-ticaret hızla büyüyor. 
Ülkeler bu alana yönelik yatırımlar yapıyor. Ancak Türkiye’nin 
rekabetçiliği açısından mevzuatsal iyileştirmeler gerekiyor. 

Ayrıca ihracatımızın yarısının geçtiği sınır kapılarımızda yaşanan 
uzun beklemeler, zorunlu süreç iyileştirmeleri dijitalleşmenin 
yaygınlaştırılmasıyla acilen çözümlenmeli. Bunun için HİB 
bünyesindeki çalışmalarımızı ve girişimlerimizi sürdürmeye devam 
ediyoruz. Hedefimiz, Küresel Lojistik Performansı sıralamasında 
ülkemizi ilk 25 ülke arasına taşımak ve bununla bağlantılı kalkınma 
hedeflerimizin hayata geçmesine destek olmaktır.”  

edilirliğini ve uluslararası tedarik zincirle-
rindeki payını artırma fırsatlarını yitirmesi 
riski doğacaktır.

‘DESTEKLERİN ARTIRILMASI 
GEREKİYOR’ 
L i i  e n n  

n n ne i i in 
e en i e ini  ne e ? 

Lojistik alanında, özellikle sahada, 
operasyonel süreçlerde yaşanan sorunlar 
taşımacılarla beraber ihracatçılarımız tara-
fından da yakından izlenerek, sahiplenil-
melidir. Sorunların kök nedenleri ihracatçı-
lar ve taşımacılar ile birlikte araştırılmalı ve 
olası uygun çözümler birlikte kararlaştırıl-
malıdır. Bu manada, Türkiye İhracatçıları 
Birliği bünyesinde Hizmet İhracatçıları 
Birliği’nin (HİB) kurulmuş olması çok 
önemli bir birliktelik oluşturdu. HİB üyesi 
olan firma sayısı 400’e yaklaşmıştır. 

Birlik bünyesinde Yük Taşımacılığı 
ve Lojistik Komitesi üzerinden sektörün 
sorunlarının ihracatçılarımızın desteğiyle 
kısa sürede çözümlenmesi için çok önemli 
çalışmalar ve projeler yürütmekteyiz. 
Komite Başkanı olarak burada elde edilen 
sonuçları ve alınan kararları HİB Yönetim 

den, en kaliteli üretim yapan yerden mal 
alma dönemine geçtik. Türkiye bu ihtiyacı 
karşılayabilecek güçte ve gerekli lojistik 
uzmanlığa sahip yegane ülke olarak öne 
çıkmaktadır.

B  ne e i i e e e  
n   n  T i e’nin 

n n e i  ne e ?
Pandemi ile birlikte ciddi bir dönü-

şüm sürecine giren küresel üretim ve 
tedarik zincirlerindeki yeni arayışlarda 
Türkiye’nin, tercihlerde giderek daha üst 
sıralara yükseldiğini izlemekteyiz. Türkiye, 
Avrupa tedarik zincirlerindeki etkinliğini 
giderek artırırken, pandemi sonrasındaki 
ekonomik toparlanma sürecinde yeni tica-
ret politikasını, Çin’e olan bağımlılığı azal-
tıp “tedarik kaynaklarını özellikle yakın 
bölgelerdeki ticaret partnerleri üzerinden 
çeşitlendirme” temelinde yeniden şekil-
lendiren Avrupa Birliği ile ticaretimiz hızla 
gelişmektedir. 

Türkiye coğrafi ve stratejik konumu, 
lojistik ağ bağlantıları ve yetkinlikleri, 
üretim gücü ve kapasitesi, genç ve nitelikli 
insan kaynağı gibi birçok alanda, yabancı 
yatırımları çekmek ve dünya ticaretindeki 
payını artırmak için avantajlı bir konumda 
bulunmaktadır. Başta gıda, tekstil, otomo-
tiv yedek parçaları olmak üzere, Avrupa 
tedarik zincirlerindeki etkinliği giderek 
artırıyor. Avrupa Birliği ile Rusya arasın-
daki yaptırımlar süreci ve savaşla birlikte 
bölgenin lojistik haritasında yaşanan deği-
şim doğrultusunda, Türkiye, özellikle AB 
ile Orta Asya arasında güvenilir ve etkin 
bir transit koridoru olarak öne çıkmaktadır.

Bu fırsatların değerlendirilebilmesi için 
lojistik sektörünün güçlendirilmesi, daha 
rekabetçi kılınması için gereken tedbirlerin 
hızla alınması şarttır. Aksi takdirde, hali-
hazırda karayolu taşımacılığı sektöründe 
komşu ülke taşımacılarının ülkemiz ihracat 
pazarında paylarını giderek artırarak yol 
açtıkları hizmet ihracatı geliri kaybı gibi 
risklerin yanında, ülkemizin lojistik hiz-
metler açısından rakibi olabilecek diğer 
bölge ülkelerinin oluşturduğu yoğun re-
kabet ortamının lojistik sektörümüzün bu 
konjonktürün getireceği avantajları, ülke-
mizin lojistik hizmetler açısından tercih 

NEDEN
ÜYE

OLMALIYIM

Detaylı Bilgi: sinan.rodoslu@hib.org.tr  / 0212 454 09 56

SİZİ BİRLİĞİMİZE

DAVET EDİYORUZ.

ÜYE OLMAYA 

 +90 212 454 09 17   I  uyelik@hib.org.tr

İhracatçıya Hususi Damgalı Yeşil Pasaport ile 
onlarca ülkeye vizesiz seyahat imkanına kavuşmak 

istiyorsanız,

İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi üzerinden 
sağlanan kefalet ile finansmana erişim 

imkanlarınızı artırmak istiyorsanız,

Birlik bünyesinde kurulan Sektör Komitelerinde yer 
alarak sektörünüzün geleceğine yön vermek ve 
ihracata ilişkin sorunların çözümünde etkin rol 

oynamak istiyorsanız,

Hizmet ihracatına yönelik Ticaret Bakanlığı 
desteklerinden (5448 ve 5449 Sayılı Kararlar) 

faydalanmak istiyorsanız,

Döviz alım işlemlerinde kambiyo vergisi 
istisnasından yararlanarak önemli bir vergi 

avantajına sahip olmak istiyorsanız,

Hizmet sektörlerine ilişkin güncel mevzuat ve uygulama 
değişikliklerinden haberdar olmak istiyorsanız,

Birlik bünyesinde gerçekleşecek sektörel ticaret ve 
alım heyetleri, yurt dışı - yurt içi fuar organizasyonları, 

eğitim, seminer ve benzeri etkinliklere katılarak 
ihracatınızı geliştirmeyi hedefliyorsanız,

İlk Kurulum Desteği 

Cep Depo, 
Tesis Destekleri 

Reklam, Tanıtım ve 
Pazarlama Desteği 

(Yurtdışı) 

Reklam, Tanıtım ve
 Pazarlama Desteği 

(Yurtiçi) 

İstihdam 
Desteği 

%70 

İlk iki yıl %70, 
diğer yıllar %50 oranında 

%50 

%50 

%60 

İlk iki yıl %70, 
diğer yıllar %50 oranında 

(Maks. 10 kişi) 

60 milyon 

24 milyon 

3 milyon 

1 milyon 200 bin 

3 milyon 600 bin 

4 milyon 800 bin 
(Maks. yıllık kişi başı 600 bin) 

Navlun Borsası 
Desteği 

DESTEK KALEMİ DESTEK ORANI DESTEK ÜST LİMİTİ  (TL)

YURT DIŞI LOJİSTİK DAĞITIM AĞLARININ 
DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR 

5448 SAYILI HİZMET İHRACATININ TANIMLANMASI, 
SINIFLANDIRILMASI VE DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR 

Tescil ve Koruma

Pazara Giriş 
Belgeleri

Yurtdışı Birim %50

%60

%50

Reklam, Tanıtım ve 
Pazarlama

Bireysel Katılım

√

√

√

√

√

√Milli Katılım

Ürün Yerleştirme

600 bin TL/yıl

1 milyon 800 bin/yıl

720 bin/yıl

1 milyon 800 bin/yıl

5 yıl

5 yıl

5 yıl 2 ay önce

2 ay önce

1 ay önce

300 bin/etkilnik

300 bin/etkilnik

600 bin/yıl

DESTEK 
UNSURLAR

DESTEK 
ORANI

HEDEF VE ÖNCELİKLİ 
ÜLKELER İÇİN İLAVE 
DESTEK (+10 Puan)

DESTEK ÜST
 LİMİTİ (TL)

SÜRE LİMİT ÖN ONAY

LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK HİZMETLERİNE YÖNELİK DESTEK UNSURLARI 
ÖZET TABLO 
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T
icaretin gelişimini sağlayan lojistik için doğal 
tarafından biri de coğrafi konumdur. Ülkemiz 
bulunduğu bölge olarak doğal bir lojistik üssüdür. 
Bunun bir yönü kıtaların kesişme alanında olması 

ve diğer yönü de üretim (Asya) ile tüketim (Avrupa ) 
güzergahının geçiş yolunda olmasıdır.

Pandemi ile birlikte ortaya çıkan lojistik ve tedarik 
zincirindeki kırılmalar Türkiye’nin lojistikteki konumunu 
daha da güçlendirmiştir. En büyük ihracat bölgemiz olan 
Avrupa’nın Uzak Doğu yerine alternatif üretim üsleri arayışı, 
ülkemize olumlu yansımalarını görmekteyiz. Türkiye’de 
üretilen ürünlerin kara, hava ve denizyoluyla ihracat hacmi 
artırmıştır. 

Türkiye’nin Avrupa ile yaptığı ticarette lojistikte 
Yeşil Mutabakat’a uygun hareket etme ihtiyacı göz 
ardı edilmemesi gereken bir durum olarak görülmelidir. 
Lojistik çözümlerimizde yeşil uygulamalar ihracatımıza 
olumlu yansıyacağı ve rekabet gücümüzü artıracağı 
şüphesizdir. Tavsiye niteliğinde olan yeşil uygulamaların 
her geçen gün vergisel ek yükümlülüklerle zorunlu hale 
geldiği gözlemlenmektedir. Bu nedenle ihracat hizmeti 
veren lojistik şirketlerimizin daha yeşil olma konusunda iş 
süreçlerini geliştirmeleri kaçınılmaz 
bir durumdur. Memnuniyetle 
gözlemliyoruz ki şirketler bu yönde 
adımlar atmaktadır. Bu alanda da 
öncü ve vizyoner şirketlere ihtiyaç 
var. Güneş enerjisi ve su kullanımı 
azaltma gibi uygulamaların yanında 
yeni çözümler oluşturulması ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Kimya sektörü son aylarda 
ihracat liderliğini otomotiv 
sektöründen aldı. Bu durum kimya 
ve kimyasal ürünlerle ilgili lojistik 
faaliyetleri de geliştirdi. Kimyasal 
ürünlerin daha yeşil tedarik zinciri 
ve lojistik ile yönetilmesi konusu 
ön plana çıkmıştır. İntermodal 
çözümler, rota optimazsyonları 
ve konsolidasyon  ihracat 
maliyetlerinin azaltılması ve karbon 
ayak izi açısından önemlidir. Şu 
unutulmamalıdır ki çok uzun süre 

olmadan ihracat yaptığımız ülkeler ve şirketler karbon ayak 
izi karnesini sormaya başlayacaklar. Lojistik sektörünün bu 
konuda hazırlığı kamu özel sektör işbirliği içerisinde ele 
alınmalıdır. Bununla ilgili olarak lojistik sektöründe değerli 
sivil toplum kuruluşları var ve kamu ile çok yakın çalışma 
içerisindeler. Ülkemizin ihracatında lojistik yönünden 
engel oluşmaması için bu konunun stratejik önemini 
2030 yaklaşırken birkaç yıl içinde fark ediyor olacağız. 
İhracat yapan sektörlerdeki kurumların sürdürülebilirlik 
raporları yayınladıklarını görmekteyiz. Lojistik sektöründeki 
kurumlarımızın da bu yönde yayınlarını görmek yerel 
firmalar içinde yol gösterici olacaktır.

Geleneksel ihracatımızın yanı sıra artık gündemimizde 
e-ihracat var. KOBİ düzeyine kadar gelişen e-ihracat 
faaliyetleri özellikle havayolu ve karayolundaki uygulamaların 
daha verimli olması için bir alan oluşturmuştur. Süreçler ve 
bunların yazılım ile desteklenerek yürütülmesi, maliyetlerin 
ve karbon ayak izinin azaltılmasında destekleyici olacaktır. 
Ayrıca Avrupa’da oluşturulacak lojistik ve fullfiment 
merkezleri de e-ihracatı güçlendirecektir. Lojistik ve ticaretin 
gelişmesi birbirine bağlıdır.

Daha iyi dünya ve gelecek için yeşil lojistikle kalın…

Lojistik ve Tedarik Zinciri 
Profesyoneli

GündemLojistikSEYHAN GÜLHAN

JEOPOLİTİK KONUM 
LOJİSTİK ve ÇEVRE



T
ürkiye’den yola çıkan ilk kargo 
treni, İran ve Türkmenistan 
üzerinden Özbekistan’a ulaştı. 
İzmir’den hareket edip Van 

Gölü üzerinden İran ve Türkmenistan’ı 
geçerek Özbekistan’a ulaşan ilk kargo treni, 
Taşkent Demiryolu İstasyonu’nda törenle 
karşılandı. İlk tren için yapılan törende 
konuşan Özbekistan Devlet Demiryolları 
İşletmesi Genel Müdürü Hüsniddin 
Hasilov, Taşkent’e ulaşan kargo treninin 
40 vagondan oluştuğunu, beyaz eşya, 

Türkiye-İran-Türkmenistan-Özbekistan hattında demiryolu taşımaları başladı
havalandırma sistemleri ve diğer ürünleri 
taşıdığını söyledi. Hasilov, “Türkiye’den 
başlayarak İran ve Türkmenistan 
üzerinden Özbekistan’a kadar uzanan 
bu güzergah, uluslararası demiryolu 
taşımacılığında yeni bir koridor olarak çok 
büyük önem arz ediyor” dedi. Hasilov, ilk 
etapta ayda bir defa düzenlenecek kargo 
treni seferlerinin ileride ikiye çıkarılmasının 
öngörüldüğünü, bu güzergahın faaliyete 
başlamasıyla bölgesel taşımacılıkta zaman 
ve masraftan tasarruf edileceğini kaydetti.

TREN 25 GÜNDE 
TAŞKENT’E ULAŞTI

Özbek Demiryol Konteyner İşlet-
mesi yetkilisi Zair Mirzayev ise kasımda 
TDT’nin Semerkant’ta düzenlenen zirve-
sinde, örgüte üye ülkeler arasında demir-
yolu ve konteyner taşımacılığının gelişti-
rilmesi konusunda mutabakata varıldığını 
anımsatarak, bu çerçevede Özbekistan 
Devlet Demiryollarının Türkiye’nin Pasifik 
Eurasia Lojistik ve MFA Lojistik şirketleri 
ile iş birliğinde, Türkiye-İran-Türkmenis-
tan-Özbekistan yeni demiryolu güzergahı 

üzerinden ilk defa kargo taşımacılığının 
hayata geçirildiğini belirtti. İlk kargo tre-
ninin 25 günde Taşkent’e ulaştığına işaret 
eden Mirzayev, demiryolu yük taşımacılığı 
için ilk defa kullanılmakta olan 4 bin 500 
kilometre uzunluğundaki bu güzergahın 
diğer güzergahlara göre daha yakın oldu-
ğunu vurguladı.

Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Ol-
gan Bekar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 
bünyesinde özellikle ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesi ve buna bağlı olarak ulaşım 
koridorlarının arttırılması için çalışmala-
rın sürdüğünü belirterek, bugün Türkiye 
ile Özbekistan arasında ihracat ürünleri 
taşıyan ilk yük treninin Özbekistan’a 
ulaşmasını büyük memnuniyetle kar-
şıladıklarını vurguladı. Türkiye’den 
Özbekistan’a, Özbekistan’dan da Türki-
ye ve Avrupa’ya mal akışını sağlayacak 
önemli bir ulaştırma hattının kurulma-
sının sevindirici olduğunu dile getiren 
Bekar, “Bu tren seferi, Türk Devletleri 
Teşkilatı bünyesinde zaten yürütül-
mekte olan çalışmaların doğal bir 
sonucu oldu. Onun için bugünkü tren 
seferini oldukça önemsiyoruz.” dedi.

D
EM

IR
Y

O
LU

H
aziran 2011’de Türkiye’de 
faaliyete başlayan MEDLOG, 
kapıdan kapıya taşımacılığın 
yanı sıra, demiryolu taşımacılı-

ğı, transit taşıma, proje taşımacılığı ve depo 
hizmetleri veriyor. Türkiye’nin en büyük 
taşıma işleri organizatörlerinden biri ola-
rak demiryolu faaliyetleri de organize eden 
MEDLOG, bu kapsamda, Avrupa Birliği 

dahilindeki demiryolu ağında kullanılacak 
yük vagonlarının bakımından sorumlu her 
kuruluş için geçerli olan Bakımdan Sorumlu 
Kuruluş (ECM- Entity in Charge of Main-
tanance) sertifikasını almaya hak kazandı. 
ECM, yönetim, bakım geliştirme, filo bakım 
yönetimi ve bakım temini işlevleriyle dört 
ana fonksiyondan oluşuyor. Aldığı ECM 
sertifikası kapsamında MEDLOG, ana fonksi-

yonların tamamında faaliyet gösterecek. 
Şirket, bu sayede Türkiye’deki tüm va-
gonlarının bakım ve onarımlarını üstle-
nerek lojistik hizmet ihtiyaçlarını kendi 
bünyesinde karşılayacak. MEDLOG, 
Tekirdağ Tren İstasyon sahasına kuracağı 
“Vagon Tamir Atölyesi” ile hem özel 
sektör hem de devlet vagonlarının tamir 
işlemlerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 

MEDLOG, ECM sertifikası aldı
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Ul slararas  Ta mac l k e 
Lo istik i met retenleri 
Derne i nin UTİKAD  . 
Ola an Genel K r l To lant s  
er ekle tiril i. Genel K r l a 
. e . y l n  tamamlayan 

UTİKAD yelerine laketleri 
tak im e ilirken  A met 
Kartal a ar  lleri e 
sa i lerini l .

U
TİKAD’ın 40. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 30 Kasım’da 
yapıldı. UTİKAD Genel 
Müdürü Alperen Güler’in 

açılışını yaptığı Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nda konuşan UTİKAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy, 
“2023 yılı başında UTİKAD’ın sektöre ve 
üyelerine hizmeti ve desteği yeni çalış-
maları ile devam edecektir. İlk olarak 
belirtmekten mutluluk duyarım ki; ka-
dınların lojistik sektöründe teşvikine yö-
nelik projeler üretiyoruz. Sektörümüzde 
eşit cinsiyet temsillerinin hem toplumsal 
hem de ekonomik faydaları olduğuna 
inanıyoruz. Kadınların sektördeki etkisi-
ni ortaya koymayı hedefleyen ‘Kadının 
Etki Raporu’ üzerinde çalışmaya baş-
ladık. Böyle bir projenin Türkiye’den 
çıkması ise uluslararası lojistik sektörü 
tarafında çok güzel bir algı oluşturacağı 
kanısındayız” dedi. 

UTİKAD’ın lojistik sektöründeki 
birçok alanda çalışmalar yürüttüğünün 
ve olumlu sonuçlar aldığının altını çizen 
Başkan Ayşem Ulusoy, yeni dönemde 
de Türk lojistik sektöründeki iş yapış 
şekillerinin dünyaya entegrasyonuna 
yönelik çalışmalarının tüm hızıyla sü-
receğini dile getirdi. Ayşem Ulusoy’un 

konuşmasının ardından 2022 yılında 
gerçekleştirilen faaliyetleri üyeler ile 
paylaştı. Yıllık faaliyet raporunun su-
nulmasının ardından denetim kurulu 
raporlarının ibrası gerçekleşti ve bütçe-
ler onaylandı.

UTİKAD TÜZÜK 
DEĞİŞİKLİKLERİ OYLANDI

UTİKAD Yönetim Kurulu tarafın-
dan hazırlanan tüzük değişiklikleri 
Genel Kurul’un değerlendirmesine 
sunuldu. Genel Kurul tarafından yapı-
lan değerlendirmelerin ardından tüzük 
değişikleri Hazirun tarafından oylandı.

20. VE 30. YILINI TAMAMLAYAN 
ÜYELERE PLAKET  

Genel Kurul Toplantısı’nda der-
nek üyeliğinde 20. ve 30. yıllarını 
tamamlayan firmalara şiltleri de 
takdim edildi. UTİKAD üyelerinden 
Arkas Lojistik, ATC Grup, Borusan 
Lojistik, Ceynak Lojistik, Eksper 
Tren Taşımacılığı, Planet Uluslara-
rası Taşımacılık, Puma Denizcilik, 
Reibel Taşımacılık, Sabay Lojistik, 
Savino Del Bene Nakliyat, Soyer 
Nakliyat, UTG Uluslararası Nakliyat 
20. yıl   ödüllerini; Militzer Münch, 

UTİKAD’ın

Rapid Uluslararası Taşıma, S Sistem 
Lojistik, Sertrans Uluslararası Nak-
liyat ise 30. yıl ödüllerini UTİKAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem 
Ulusoy’dan aldı.

AHMET KARTAL BAŞARI 
ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Lojistik sektörüne önemli katkılar 
sağlayan merhum Ahmet Kartal anı-
sına her yıl verilen başarı ödülleri bu 
yıl da 2021-2022 eğitim dönemi bölüm 
birincilerine verildi. Balıkesir Üniversi-
tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölü-
mü 2021-2022 Öğretim Yılı Birincisi 
Hazal Saymaz, Maltepe Üniversitesi 
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 
2021-2022 Öğretim Yılı Birincisi Özge 
Kaygusuz, İstanbul Aydın Üniversitesi 
Anadolu BİL Yüksekokulu Lojistik Bö-
lümü 2021-2022 Öğretim Yılı Birincisi 
Ulaş Gürler ve İstanbul Zeytinburnu 
100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Ulaştırma Hizmetleri Lojistik 
Bölümü 2021-2022 Öğretim Yılı Birin-
cisi Sedanur Güven ödüllerini UTİ-
KAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem 
Ulusoy’un elinden aldı.

UTİKAD’ın 40. Olağan Genel 
Kurulu yapıldı
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K
üresel bir sorun haline gelen sü-
rücü istihdamında yaşanan kriz, 
özellikle dış ticaret faaliyetlerini 
kesintiye uğratıyor. Sınırlardaki 

uzun kuyruklar, haftaları bulan bekleme 
süreleri, kaçak göçmen sorunu, uzun ça-
lışma süreleri nedeniyle meslek cazibesini 
kaybediyor. İngiltere’de geçen yıl başlayan 
sürücü sorunu, bu ülkede akaryakıt tedarik 
krizi çıkarırken, sıkıntı Almanya başta olmak 
üzere diğer Avrupa ülkelerine de sıçramıştı.

TOBB’dan alınan bilgiye göre, kurulu-
şun başkan yardımcısı düzeyinde yer aldığı 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği 
(IRU) tarafından artık küresel hale gelen 
soruna yönelik çalışma başlatılırken IRU 
tarafından sorunun temel nedenlerine ilişkin 
anketler yapıldı ve sonuçlara ilişkin rapor 
düzenlendi.

2,6 MİLYONDAN FAZLA 
SÜRÜCÜ AÇIĞI VAR

IRU’nun 25 ülkeden hem yolcu hem yük 
taşımacılığı yapan bin 524 şirket tarafından 
yanıtlanmış anketine göre, bu ülkelerde 
2021’de 2,6 milyondan fazla sürücü açığı 
bulunurken önlem alınmazsa bu sayı emek-
liliği yaklaşan sürücülerin oranı göz önünde 
bulundurularak daha da artacak. Ankette, 
sorunun kalifiye iş gücü eksikliğinden kay-
naklandığı, Çin ve ABD dışındaki ülkelerde 
kadın sürücü oranının yüzde 3’ten az ol-
duğu, analiz edilen yerlerde taşımacılıktaki 
mevcut iş gücü açığını büyük ölçüde kapata-
bilecek sayıda ve nitelikte işsiz insan bulun-
duğu, Avrasya ülkelerinin gelecek yıl sürücü 
pozisyonlarının yüzde 26’sının boş kalacağı 
yönünde tahminlerin yapıldığı, söz konusu 
açığın Avrupa’da yüzde 14, Meksika’da yüz-
de 11 ve Türkiye’de yüzde 18’e ulaşmasının 
beklendiği sonuçlarına ulaşıldı. 

Anket sonucu, küresel yük taşımacılığı 
yapacak sürücü bulunamamasının yapısal 
bir sorun olmaya devam edeceği ve ilerleyen 
yıllarda kara yolu taşımacılığı sektörünün 
büyümesini sınırlayan bir faktör olacağı 
değerlendirildi.

TÜRKİYE, KADIN SÜRÜCÜ ORANI 
EN DÜŞÜK 3 ÜLKE ARASINDA

Anketin Türkiye’ye ilişkin bölümünde 
ise ücret politikasında yapılan iyileştirmele-
rin, sürücü temininde yeterli bir teşvik olma-
dığı, Türkiye’nin kadın sürücü oranı en dü-
şük 3 ülke arasında bulunduğu, profesyonel 
sürücülük mesleğinin teşvik edilmesi için 
mesleğe giriş yaşının düşürülmesi, mesleki 

eğitimin artırılarak, işe giriş şartlarının 
kolaylaştırılması ve çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi gerektiği tespit edildi.

IRU tarafından bu anketlerin yanın-
da sürücü yokluğuyla mücadele için yol 
haritası hazırlanarak üye ülkelerle pay-
laşıldı. Bu kapsamda, Portekiz, İspanya 
gibi Batı Avrupa ülkelerinde sürücülere 
yükleme ve boşaltma alanlarındaki dav-
ranış ve uygulamaların iyileştirilmesine 
yönelik ulusal mevzuatta düzenlemeler 
yapıldığı belirlendi.

SEKTÖRÜN NABZI TUTULDU
TOBB da sorunun çözümü için 

önemli çalışmalara imza attı. Birlik tara-
fından profesyonel sürücülük mesleğine 
ilişkin panel ve çalıştaylar düzenlendi. 
TOBB tarafından Aralık 2021’de yakla-
şık 9 bin sürücünün cevapladığı anket 
yapıldı. IRU tarafından hazırlanan, 
2022 Sürücü Yokluğu Küresel Raporu, 
ilgili bakanlıklarla paylaşılarak, kamu 
nezdinde yürütülen çalışmalar takip 
edildi. Profesyonel sürücülük mesleği-
nin daha çok tercih edilmesini sağlamak 
üzere, IRU tarafından yayınlanan niyet 
bildirimi desteklendi ve ticaret-sanayi 
odası üyeleriyle paylaşıldı. Böylece, 
bütün sektörde farkındalık oluşturul-
ması amaçlandı. Bildiri metninde de yer 
alan yükleme ve boşaltma alanlarında 
sürücülere yönelik davranışların iyileşti-
rilmesine yönelik hususlar, tavsiye nite-
liğinde bütün sektörlere iletildi. Konuyla 
ilgili oda ve borsalar tarafından yürü-
tülen çalışmalar da takip edildi. Sürücü 
yokluğu başta olmak üzere, sektörün 
ihtiyaç ve beklentilerini tespit amacıyla, 
taşımacılık firmalarıyla saha ziyaretleri 
gerçekleştirildi.Yürütülen tüm bu çalış-

TOBB, TIR şoförü sorunun 
çözümü için harekete geçti

malar kapsamında sürücü yokluğu sorununa 
çözüm sağlayabilecek önerler şöyle belirlendi:

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
Avrupa Birliği mevzuatı kapsamında 

çalışma-dinlenme süreleri, pazara ve mesleğe 
giriş, sürücü ve aracın eve geri dönüşüne 
yönelik düzenlemeleri içeren paket ile sürü-
cülere yönelik yapılan düzenlemelerin, ülke 
mevzuatıyla uyumlaştırılması ve bu yöndeki 
çalışmalara hız kazandırılması,

» Halihazırda yük taşımacılığı için 21 ve 
yolcu taşımacılığı için 26 olan mesleğe giriş 
yaşının düşürülmesi,

» Profesyonel sürücülük mesleği için 
çıraklıktan ustalığa geçiş sisteminin oluştu-
rulması,

» Sürücülere, yükleme ve teslimat alanla-
rındaki davranış ve uygulamaların iyileştiril-
mesine yönelik düzenlemelerin yapılması,

» Kadınların, sektöre kazandırılmasına 
yönelik çalışmalara başlanması ve kadının 
sektörde yer edinmesi için teşviklerin sağlan-
ması,

» Mesleğe yönelik periyodik ve yenileme 
eğitimleri dahil sürekli eğitimlerin verilmesi,

» Profesyonel sürücülük mesleğinin nite-
likli personel kapsamına alınması ve İŞKUR 
aktif iş gücü teşviklerinden yararlanılmasının 
sağlanması,

» Mesleğe girişe yönelik düzenlemeler 
kapsamında, özellikle sürücü belgesi başta 
olmak üzere diğer belgelendirmeyle sınavlar 
ve belge yenilemeleri nedeniyle oluşan mali-
yetlerin düşürülmesine yönelik çalışmaların 
yapılması,

» Profesyonel sürücüler için ücret politi-
kalarının iyileştirilmesi ve standardize edil-
mesi için ilgili mevzuatlarda güncellemelerin 
yapılması ve istihdam teşviklerinin getirilme-
si önerilerinde bulunuldu. 

İn iltere e a lay  i er 
lkelere e s rayan k resel t r 
s r c s  sor n n n a lmas  

i in TO  al ma a latt . 
TO  sor nlar n m ne 

ili kin ok  neri e 
l n . 
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IRU UND ro esyonel S r c  On r Ni an  lleri e IRU Karayol  
Nakliye Şirketi Te e Y neticisi lleri sa i lerini l . 

 s r c ye a ar  l  erilirken irincilik l n n sa i i 
Trans ir al Ul slararas  Nakliyat tan Rece  U n nay ol .   

U
luslararası karayolu 
taşımacılık sektöründe 
sürücü ve yöneticilerine 
verilen ve geleneksel hale 

gelen IRU-UND Profesyonel Sürücü 
Onur Nişanı Ödülleri ve IRU Karayolu 
Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi Ödülleri 
Logitrans Fuarı’nda düzenlenen 
törenle sahiplerini buldu. UND İkinci 
Başkanı Şerafettin Aras sürücülere 
hitaben yaptığı konuşmada “Sevgili 
kaptanlar, siz olmazsanız burada hiç 
kimse olmaz. Siz lojistik sektörünün 
vazgeçilmezlerisiniz, en büyük 
destekçilerisiniz. Sizleri kutluyorum” 
dedi. 

15 İSİM TEPE YÖNETİCİSİ 
ÖDÜLÜNÜ ALDI

2022 yılı IRU Karayolu Nakliye 
Şirketi Tepe Yöneticisi Ödülü 15 farklı 
isme verildi. Abdullah Özer (Özer 
Taşımacılık), Ayla Ördek (Önder Nakli-
yat), Cemil Can Yalçın (TGL Tet Global 
Lojistik), Cuma Kaynar (CVS Ekspres), 
Lokman Orak (Oraklar Uluslararası 
Nakliyat), Necati Özmen (Ulu Ulusla-
rarası Nakliyat), Onur Ercan (Troyka 
Uluslararası Nakliyat), Ömer Gülen 
(Bolubeyi Uluslararası Nakliyat), Sefa 

Erol (Erol Kardeşler Nakliyat), Selen İs-
tanbul (Hilal Trans), Sinan Rehber (Tasa 
Nakliyat), Tayfun Gülcüler (By Bora 
Transport), Yılmaz Bakırcı (Kökez ulus-
lararası Nakliyat), Yüksel Burak Bay-
kara (Baynak Uluslararası Nakliyat) ve 
Ziya Güner (Trans Lojistik Taşımacılık) 
ödüllendirilen isimler oldu. 

YILIN SÜRÜCÜSÜ RECEP 
UZUNGÜNAY OLDU 

IRU-UND Profesyonel Sürücü 
Onur Nişanı Ödülleri kapsamında 
52 sürücüye başarı ödülü verildi. Birin-
cilik ödülünü Trans Birdal Uluslararası 
Nakliyat’tan Recep Uzungünay kazan-
dı. Uzungünay’a 10 bin TL değerindeki 
para ödülü UND İkinci Başkanı Şera-
fettin Aras tarafından takdim edildi. 

İkincilik ödülüne Best Uluslara-
rası Nakliyat’tan Cemil Yılmaz layık 
görüldü. Yılmaz 8 bin TL değerindeki 
ödülünü IRU Türkiye ve Bölgesi Daimi 
Temsilcisi Erman Ereke’den aldı. 

İmsan Nakliyat’tan Mehmet Çeken 
ise 6 bin TL değerindeki üçüncülük 
ödülünün sahibi oldu. Çeken adına 
ödülünü şirket temsilcisi Feryal Çiçek, 
UND Yönetim Kurulu Üyesi Necati 
Özmen’den aldı. 

ONUR NIŞANI ÖDÜLÜ ALAN 
SÜRÜCÜLERIN LISTESI

Aktif Sped Burhan Sever
Best Uluslararası Nakliyat Hasan Ünal
Best Uluslararası Nakliyat Cemil Yılmaz
Best Uluslararası Nakliyat Ferhat Öztoprak
By Bora Transport Ali Osman Bayrak
By Bora Transport Ahmet Çubukçu
Destan Ülkelerarası Nak. Ayhan Ayaz
Ekol Lojistik A.Ş. Erkan Çalkaya
Ekol Lojistik A.Ş. Sait Doğan
Ekol Lojistik A.Ş. Faruk Çalışır
Ekol Lojistik A.Ş. Hüseyin Efendioğlu
Ekol Lojistik A.Ş. Duran Kaygusuz
Ekol Lojistik A.Ş. Hakan Uğur
Ekol Lojistik A.Ş. Suat Arslan
Ekol Lojistik A.Ş. Bekir Üstündağ
Ekol Lojistik A.Ş. Eyüp Sabri Öztaş
Ekol Lojistik A.Ş. Müslüm Çeri
Enco Hakkı Şen
Enco Gökhan Övünç
Hilal Trans Metin Akyıldız
Hilal Trans Bedirhan Serttaş
Hilal Trans Anıl Özdemir
Hilal Trans Coşkun Topkara
Hitit Global İlhan Güder
Hitit Global Şemsettin Tunçay
IGL Global Lojistik Aytekin Yılmaz
İbrahim Şeflek Nakliyat Körihtiyar Dinler
İbrahim Şeflek Nakliyat Ali Özelçinsoy
İbrahim Şeflek Nakliyat Ruhi Poyraz
İmsan Nakliyat Mehmet Çeken
Mars Lojistik Erkan Sole
Mars Lojistik Nihat Çakır
Mars Lojistik Tamer Geçim
Mars Lojistik Mustafa Karaduman
Mars Lojistik Yılmaz Bülbül
Orkun Ulus. Nak. Mustafa Kıdeyş
Platform Uluslararası Taş. Cemil Kapar
Platform Uluslararası Taş. Muhsin Zencir
Platform Uluslararası Taş. Elferd Tut
Platform Uluslararası Taş. Ersin Hacıoğlu
Platform Uluslararası Taş. Orhan Rıdvanoğulları
Trans Birdal Recep Uzungünay
Trans Birdal İsmail Kano
Trans Birdal Sebahettin İnce
Trans Birdal Mehmet Alan
Trans Birdal Hakan Özgüven
Transbatur Cengiz Akbulut
Transbatur Ayhan Salantur
Transbatur Siraç Işıktekiner
Vip Ulus. Taş. Yusuf Pehlivan
Vip Ulus. Taş. Erkan Toksöz
Vip Ulus. Taş. Sadrettin Yıldız

UND Geleneksel
Lojistik Başarı Ödülleri 

sahiplerini buldu
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asi ik E rasia  emiryol  ta mac l n n ar n an eni yol  e 
a ayol  ta mac l na a a l yor. asi ik E rasia Genel M r  Erol 

Erkan   nc  eyrek iti ar yla eni yol  ta mac l na a la k. 
 ilk eyrekte a ayol  ta mac l na a layaca  e i.

P
asifik Eurasia Genel Müdürü 
Erol Erkan,  Logitrans 
Fuarı’nda gerçekleştirilen basın 
toplantısında şirketin yeni 

dönem hedefleri hakkında bilgi verdi. 
Bugüne kadar demiryolları güzergahında 
bulunan ülkeler ile yaptıkları anlaşmalar 
ve geliştirdikleri modeller sayesinde 
hedeflerine ulaştıklarını belirten 
Erkan, şöyle devam etti: “Ülkemizin 
ihracatını arttırma misyonumuzu 
denizyolu ve havayolu taşımacılığı ile 
daha da büyütmeye hazırlanıyoruz. Bu 
organizasyonda yaklaşık 20 ülkeden 
lojistik sektörünü yönlendiren iş ve çözüm 
ortaklarımız ile yapacağımız yüz yüze 
görüşmeler sayesinde ülkemiz lojistiğine 
yeni ve olumlu katkılar sağlayacağımızı 
düşünüyoruz. Türki Cumhuriyetlerde 
bulunan iş ortakları ve Türk ihracatçısının 
ürünlerinin uluslararası piyasaya erişimi 
için bu yılın üçüncü çeyreğinde denizyolu 
hizmetlerini devreye aldık. 2022 yılının 
üçüncü çeyreğinde başladığımız denizyolu 
taşımacılığında tüm dünya denizlerinde 
farklı limanlara taşıma yapıyoruz. Bu işe 
girerken yıl sonu ciro hedefimizi 100 milyon 
TL olarak belirlemiştik. Bu hedefimizi 
yılsonundan önce aşmış olacağız. Denizyolu 
taşımacılığı özelinde 2023 yılı ciro hedefimiz 
ise 300 milyon TL.” 

Havayolu taşımacılığına girmek için 
tüm hazırlıkları tamamladıklarını anlatan 
Erkan, “2022 yılı içerisinde gerekli çalış-
maları yaparak yılın üçüncü çeyreğinde 
IATA sertifikamızı aldık. Şu anda acentelik 

sözleşmeleri ve lojistik terminal kiralama 
çalışmalarımız devam ediyor. 2023 yılının 
ilk çeyreğinde yetkili IATA acentesi olarak 
müşterilerimizin hava kargo taşımacılığı 
taleplerine de cevap verebilir durumda 
olacağız” dedi.

‘HEDEFİMİZ TÜRKİYE’Yİ 
LOJİSTİK MERKEZİ 
HALİNE GETİRMEK’

Pasifik Eurasia olarak en temel hedefle-
rinin Asya ve Avrupa arasındaki Doğu-Batı 
ve daha sonrasında Kuzey-Güney yönlü 
taşımacılıkta Türkiye’yi her türlü ihracat, 
ithalat ve transit taşımalarda lojistik merkezi 
haline getirmek olduğunu ifade eden Erol 
Erkan, şunları söyledi: “Demir yolu taşı-
macılığında liderliği elinde tutan firmamız, 
gücünü kısa vadede terminal hizmetlerinde 
yapacağı yatırımlar ile arttırarak, orta vade-
de yurt dışında yapılanmayı, uzun vadede 
ise liman ve deniz işletmeciliği ile demiryolu 
tren işletmecisi olarak hizmet vermeyi he-
defliyor. Tüm hatlarımızda taşıma hacmini, 
ithalat-ihracat dengesini de gözeterek 
katlayacağız. Demiryolunun ülkemiz ihra-
catındaki payını daha da artırmak istiyoruz. 
Bu sayede ülkemiz malları yeni pazarlara 
açılacak, küresel pazarlarda daha rekabet-
çi olabilecek ve ülkemize döviz girdisini 
artırabileceğiz. İthalat tarafında ise ithalat 
maliyetlerini azaltarak ülkemizdeki ürün 
satış fiyatlarının düşmesine, enflasyonla 
mücadeleye ve ülkemiz üreticilerinin daha 
ucuz daha kaliteli hammaddeye erişimine 
de katkı sunacağız.” 

40 MİLYON TONUN 
ÜZERİNDE YÜK TAŞINDI

Deniz taşımacılığı ile entegre hatlarının 
sayısını artırmayı planladıklarını ifade eden 
Erkan, Mersin ve Samsun üzerinden demir-
yolu ile entegre yeni hatlar açacaklarını söy-
ledi. Türkiye ve Rusya arasında 40 milyon 
tonun üzerinde yük taşındığının altını çizen 
Erkan, şöyle devam etti:  “Bu yükün yüzde 
80’i deniz yoluyla, yüzde 20’si de kara yo-
luyla yapılıyor. İki ülke arasındaki taşımacı-
lıkta demiryolunun payını arttırmak üzere 

Rusya Demiryolları Lojistik şirketiyle yaptı-
ğımız anlaşma sayesinde bölge ülkelerinde 
ve Türkiye’de özellikle küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin yapacağı ticareti Rusya’nın her 
bölgesine ulaştırabiliyoruz. Bu çerçevede de 
Rusya ile aramızdaki ticaret hacminde önemli 
bir artış oldu. Lojistik konusunda attığımız 
yeni adımlarla Rusya ile aramızdaki ticaretin 
daha da büyüyeceğine inanıyoruz.”

Uluslararası anlamda kapıdan kapıya 
teslim modelinin tüm hatlarda uygulanabil-
mesi için çalışmalarını hızla sürdürdüklerini 
anlatan Erkan, “Lojistik faaliyetlerini bir 
bütün olarak ele alıyoruz. Zincirin tüm hal-
kalarına hâkim olmak gerekir. Uluslararası 
terminal servis hizmetleri vermeye başlaya-
cağız. Türkiye içinde kurduğumuz terminal 
merkezlerimizi yurtdışındaki hedef pazarları-
mızda da kuracağız. Bu pazar hakimiyetimizi 
artıracak” diye konuştu. 

‘CİRO HEDEFİMİZİ TUTTURACAĞIZ’
Pasifik Eurasia’nın her yıl sonunda ci-

rosunu bir önceki yıla göre en az yüzde yüz 
arttırma prensibinden yola çıktığına dikkat 
çeken Erol Erkan, yıl sonunda da hedefle-
dikleri gibi 500 milyon TL’lik ciro rakamına 
ulaşacaklarını söyledi. Pasifik Eurasia olarak 
bugüne kadar belirledikleri hedeflerinin 
üzerinde büyüme yakaladıklarını vurgulayan 
Erkan, 2023 yılında ise sadece demiryolu 
taşımacılığında 1 milyar TL’lik ciro hedefleri 
bulunduğunu ifade etti. Erkan, “Önümüzde-
ki dönemde yapacağımız yatırımlarda; öz-
kaynaklarımızla birlikte, şirketimizin sürdü-
rülebilir yapısını güçlendirmek, mali açıdan 
finansal kaynaklara erişimini arttırmak; şeffaf 
ve denetlenebilir yönetim yapımızla sermaye 
piyasası araçlarından da faydalanmak istiyo-
ruz” dedi. 

İklim değişikliği politikaları konusunda 
tüm dünyada çok önemli adımlar atıldığını 
ifade eden Erkan, “Yeşil Mutabakat kapsa-
mında bazı Avrupa ülkelerinde demiryolu 
taşımacılığı belli mesafelerin üzerinde zorun-
lu hale gelecek. Tüm bu politikalar doğrultu-
sunda en az emisyon ile taşımalarımızı yap-
mak için gerekli planlama ve yatırımlarımızı 
yapıyoruz” diye konuştu. 

asi ik E rasia  emiryol  ta mac l n n ar n an eni yol  
a ayol  ta mac l na a a l yor. asi ik E rasia Genel M

Erkan   nc  eyrek iti ar yla eni yol  ta mac l na 
 ilk eyrekte a ayol  ta mac l na a layaca  e i.

sözleşmeleri ve lojistik terminal kiralama 
çalışmalarımız devam ediyor. 2023 yılının 
ilk çeyreğinde yetkili IATA acentesi olarak 
müşterilerimizin hava kargo taşımacılığı 
taleplerine de cevap verebilir durumda 
olacağız” dedi.

‘HEDEFİMİZ TÜRKİYE’Yİ 
LOJİSTİK MERKEZİ 
HALİNE GETİRMEK’

Pasifik Eurasia olarak en temel hedefle
rinin Asya ve Avrupa arasındaki Doğu-Batı 

Erol Erkan

Pasifik Eurasia, deniz ve 
havayolu taşımacılığına giriyor
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Y ksek en lasyon n t ketici 
tale ini rmesinin e 
artan stoklarla k resel 

te arik inciri sor nlar n n 
a i lemesinin ar n an 

na l n iyatlar  meye 
e am e iyor. Konteyner 
k tl  yerini ka asite 
a lal na rak yor. 

N
avlun piyasasındaki taşıma-
cılık ücretlerinin göstergesi 
olarak bilinen Baltık Kuru 
Yük Endeksi yıl başında 2 

bin 200 puan seviyelerinde bulunur-
ken, 24 Kasım itibarıyla bin 242 puan 
seviyesinde seyretti. Küresel ticaretin 12 
önemli denizyolu şeridindeki kontey-
ner navlun oranlarını ölçen Freightos 
Baltık Küresel Konteyner Endeksi’nin 
değeri ise (40 inç HC konteyner maliye-
ti) bu yılın başında 9 bin 293 dolar sevi-
yesindeyken, 24 Kasım itibarıyla 3 bin 
doların altına indi. Yine endekse göre, 
Çin’den ABD’nin batı kıyıları bölgesine 
konteyner maliyeti, Ocak 2022’ye göre 
yüzde 75’ten fazla düşerek 2 bin 100 do-
ların altına, Asya’dan Avrupa’ya gönde-
rilen bir konteynerin maliyeti de yüzde 
60’tan fazla gerileyerek 4 bin 300 dolar 
seviyesine indi. Denizcilik danışmanlık 
şirketi Drewry tarafından hazırlanan 
Dünya Konteyner Endeksi de 39 hafta-
dır art arda düşüşünü sürdürüyor. 

Küresel olarak tüm malların yüzde 
90’ından fazlası gemi ile taşınıyor ve bu 
nedenle konteyner taşımacılığı dünya 

ticaretinin can damarı olarak görülüyor. 
Covid-19 salgınıyla dünya ticaretinin 
yaklaşık yüzde 90’ının yapıldığı denizyo-
lunda “boş konteyner krizi” başlamıştı. 
Önce, Uzak Doğu, Amerika ve Avrupa 
pazarında başlayan navlun fiyatlarındaki 
(geminin yük taşıma ücreti) artışlar, dün-
yanın hemen her yerinde hissedilmişti. 

ARZ FAZLASI BEKLENİYOR
Navlun fiyatları konteyner buluna-

mamasının etkisiyle söz konusu dönem-
de 10’a katlanırken, konteyner bulmak da 
zorlaşmıştı. Uzak Doğu-Avrupa hattında 
Kovid-19 öncesinde 2 bin dolar seviye-
sinde olan navlun fiyatları, 20 bin dolara 
dayanmıştı. Özellikle Çin’den ABD’ye 
gelen gemiler yükünü boşaltamadığı 
için kısa sürede dönememiş ve bu da arz 
sorununu derinleştirmişti. Özellikle ABD 
ve Çin’de yüzlerce konteyner gemisi 
limanlara erişmek için sırada beklemişti.

Otomotivden tüketim malzemele-
rine, tekstilden mobilyaya kadar birçok 
sanayici, lojistik aksaklıklar nedeniyle 
siparişlerini zamanında teslim edememiş, 

NAVLUN 
FİYATLARINDA
düşüş sürüyor

ara malların dağıtımı zamanında yapıla-
madığı için üretimlerini ertelemek veya 
azaltmak zorunda kalmıştı. 

Salgının zirvesinde konteyner kıtlığı 
varken, küresel ekonomi şimdi talep 
düşmesiyle tam tersi “kapasite fazlası” 
sorunuyla karşı karşıya. Küresel tüketici 
talebinde düşüşle konteyner depoları 
dolarken, deniz taşımacılığı sektöründe 
navlun alanı arz fazlası artıyor.

Uzmanlar, salgın döneminde yaşanan 
darboğazlardan sonra, 2023 ve 2024 gibi 
erken bir tarihte deniz yolu ile taşımacı-
lıkta çok büyük bir arz fazlası bekliyor.

Uzmanlar, her şeyden önce değişen 
tüketici harcamalarını konteynerlere 
düşen talebin nedeni olarak görürken, 
Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji krizinin 
tetiklediği yüksek enflasyonun yol açtığı 
potansiyel bir küresel resesyon zemininin 
navlun fiyatlarını aşağı çektiğini belirtti. 
Tüketim ürünlerine pandemi sonrası 
talep artışının yavaşlaması, yüksek enerji 
maliyetleri, perakendeciler ve üreticilerin 
de mallarını normalden daha erken teda-
rik etmesi bu düşüşe katkıda bulundu. 
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T
ürkiye otomotiv sanayisine yön 
veren 13 üyesiyle sektörün çatı 
kuruluşu konumunda olan Oto-
motiv Sanayii Derneği (OSD), 

Ocak-Kasım dönemine ait üretim ve ihracat 
adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna 
göre, yılın ilk 11 aylık döneminde toplam 
otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 6 artarak 1 milyon 210 
bin 331 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise  
yüzde 2 artarak 717 bin 368 adet olarak ger-
çekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam 
üretim ise 1 milyon 255 bin 270 adedi buldu. 

Ocak-Kasım döneminde ticari araç 
üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 13 oranında artış gösterdi. Bu 
dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim 
yüzde 25 artarken, hafif ticari araç grubun-
da üretim yüzde 11 arttı. Bu dönemde, oto-
motiv sanayisinin kapasite kullanım oranı 
yüzde 68 olarak gerçekleşti. Araç grubu 
bazında kapasite kullanım oranları ise hafif 
araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüz-
de 68, kamyon grubunda yüzde 90, otobüs-
midibüs grubunda yüzde 38 ve traktörde 
yüzde 65 seviyesinde gerçekleşti. 

İHRACAT 28,3 MİLYAR 
DOLARA ULAŞTI!

Ocak-Kasım döneminde otomotiv 
ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre adet bazında yüzde 5 artarak 
876 bin 187 adet olarak gerçekleşti. Bu 
dönemde otomobil ihracatı bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 0.4 
artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 
12 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 
2021 yılına göre yüzde 11 artarak 17 
bin 13 adet olarak gerçekleşti. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 
toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2022 
yılı Ocak-Kasım döneminde yüzde 12 
pay ile sektörel ihracat sıralamasında 
ikinci sırada yer aldı. Uludağ İhracatçı 
Birlikleri (UİB) verilerine göre, Ocak-
Kasım döneminde toplam otomotiv ih-
racatı, 2021 yılına göre yüzde 5 artarak 
28,3 milyar dolar oldu. Euro bazında 
ise yüzde 19 artarak 26,9 milyar euro 
olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar 
bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3 
oranında, tedarik sanayi ihracatı da 
yüzde 9 oranında arttı.

AĞIR TİCARİ ARAÇ PAZARI 
YÜZDE 19 BÜYÜDÜ 

Yılın ilk 11 aylık döneminde 
toplam pazar geçen yıla göre paralel 
seviyede kaldı ve 705 bin 183 adet 
düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, 
otomobil pazarı da yüzde 2 oranında 
daraldı ve 505 bin 886 adet oldu. Ticari 
araç pazarına bakıldığında ise, Ocak-
Kasım döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla toplam ticari araç 
pazarı yüzde 6, ağır ticari araç pazarı 
ise yüzde 19, hafif ticari araç pazarında 
ise yüzde 3 büyüme yaşandı. 2022 yılı 
Ocak-Kasım döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre ithal hafif ticari 
araç satışları yüzde 5 azalırken yerli 
hafif ticari araç yüzde 10 oranında 
yükseldi. Bu dönemde, otomobil satış-
larındaki yerli araç payı yüzde 38, hafif 
ticari araç pazarında yerli araç payı ise 
yüzde 58 olarak gerçekleşti. 

Lo istikte ilo yat r mlar  lan  a r ticari ara  a ar  
y . OSD Ocak Kas m erilerine re retim e y e 
 art la a r ticari ara  r  en a la art n sa lan  

se ment ol . a ar a y e  y me ya an . 

Ağır ticaride 
üretim 

yüzde 25 arttı 
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G
ıda lojistiğinde uzmanlaşan 
Murat Lojistik, Gencer Kasa 
ile 400 ATP- FRC belgeli kasa 
tedarik anlaşması yaptı. Tuzla 

Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleşen 
törene Murat Lojistik CEO’su Murat Yük-
sel, Yönetim Kurulu Üyesi Celal Yüksel 
ve Gencer Kasa Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Gencer ile lojistik sektörün önemli 
isimleri katıldı.

Murat Lojistik CEO’su Murat 
Yüksel, yapılan anlaşmayla ilgili 
olarak, “Öncelikli dondurulmuş gıda, 
dondurma, şarküteri, ev dışı tüketim 
mamülleri ve market ürünleri taşımacılığı 

yapan şirketimiz, araç üstü ekipman, 
kasa, klima, asansör (lift) ihtiyacının 
yüzde 75’lik bölümünü konusunda 
uzman olan ve profesyonel büyümesini 
kesintisiz olarak sürdüren Gencer 
Kasa’dan tedarik ediyor. Gıda maddeleri 
taşıma yönetmeliğindeki değişikliklerin 
ve zorunlulukların çok önemli olduğu 
bilinciyle, uygulamanın başladığı 
tarihten itibaren ATP- FRC Belgeli araç 
üstü yapı tedariki noktasında Gencer 
Kasa ile sürdürdüğümüz iş birliği, 
sektörümüze de ilham olacak” dedi. Hali 
hazırda operasyona başlayan araçlar 
ve yeni alım projeleriyle birlikte 400 

adet yeni üst yapı anlaşması yapıldığını 
belirten Murat Yüksel sözlerine şöyle 
deva etti: “Murat Lojistik, 5 bin 500 araçlık 
filosu ve 6.000 çalışanıyla günlük 20.000 
üzeri operasyonu başarıyla tamamlayarak 
Türkiye’nin lider şirketleri arasında yer 
alıyor. 2022 yılının sonunda ciromuzu 
yüzde 35 arttırmayı ön görüyoruz. 2023 
yılı planlarımızda ise araç ve araç üstyapı 
tedariki için 1 milyar TL’lik yatırım 
kaynağı ayırdık. Böylece filomuzu yüzde 
15 oranında büyütmeyi hedefliyoruz.”

Gencer Kasa Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Gencer ise, “Devletimizin 
uyguladığı ATP- FRC belgeli araç üst 
yapıları kanunundaki değişikliklerin 
yürürlüğe girdiği andan itibaren Murat 
Lojistik, Gencer Kasa ekipmanlarını 
kullanıyor. 8 yıldır devam eden iş 
birliğimiz süresince Murat Lojistik’in 500 
aracı için üstyapı ekipmanı tedarik ettik. 
Memnuniyetleri doğrultusunda yine ATP- 
FRC tip onay belgeli üst yapılarımızdan 
teslim edilen ve üretim aşamasında olan 
toplam 400 yeni ekipmanı sağlamaktan 
gurur duyuyoruz. Ekipmanların 
tamamının teslimatı, 2023 yılının ilk 
çeyreğinde tamamlanacak” diye konuştu.  

MURAT LOJISTIK ileGENCER KASA arasında 400 adetlik alım anlaşması 

kurmuştuk. Geçtiğimiz aylarda ise 
Paris’te açtığımız depo ile bölgedeki 
hizmet çeşitliliğimizi artırarak ve alt 
yapımızı geliştirerek müşterilerimize 
daha geniş imkanlar sunmaya başladık.” 
dedi. Günhan, yurtiçinde de parsiyel 
taşımacılık, bayi stok yönetimi, bayilere 
dağıtım, depolama, sipariş hazırlama vb. 
birçok hizmet sundukları Yurtiçi Dağıtım 
Kanalları operasyonlarında da büyümeye, 
transfer merkezleri açmaya devam 
edeceklerinin altını çizdi.

Intermodal taşımacılık modelinin gerek 
çevre dostu olması gerek operasyonel 
avantajları sebebiyle gün geçtikçe daha 
fazla önem kazandığını, müşteriler 
tarafından da daha çok tercih edildiğini 
söyleyen Günhan, Trieste – Halkalı – 
Avrupa arasındaki haftalık tren sefer 
sayılarını 42’ye çıkaracaklarını belirtti.

Günhan, Mars Logistics olarak bu 
seneyi 500 milyon euro konsolide ciro 
ile kapatmayı öngördüklerini söylerken, 
“2.000’in üzerinde çalışma arkadaşımızla, 

yurt içi ve yurt dışında 37 şube ve 
depomuzda tüm sektörlere ithalat, ihracat, 
depolama, yurtiçi dağıtım hizmetleri 
veriyoruz ancak iş hacmimizin büyük 
bir kısmını otomotiv ve tekstil sektörleri 
oluşturuyor.  Otomotiv sektöründe 
yaklaşık 500, tekstilde ise 2.000 firma olmak 
üzere bütün sektörlerde toplamda 8.000’e 
yakın firmaya hizmet sunuyoruz” dedi.

M
ars Logistics, yatırımlarıyla 
gücüne güç katmaya devam 
ediyor. 650 römork, 250 çekici 
ve 90 vagon satın alımı yapan 

şirket, toplamda 60 milyon euro değerinde 
yatırım yaptı.

Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi 
Gökşin Günhan, “Mevcut durumda 
3.202 üniteden oluşan özmal filomuzu 
650 römork, 250 çekici ve 90 adet vagon 
satınalması yaparak büyütüyoruz” dedi. 
Günhan, filo yatırımı yapmalarının 
nedenini şöyle açıkladı: “Müşterilerimizin 
taleplerine, projelerine ve lojistik 
stratejilerine göre yatırımlarımızı 
gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimiz 
ile birlikte büyümek, iş süreçlerini 
kolaylaştırmak, en verimli lojistik süreçleri 
onlar için kurgulamak ilk önceliklerimiz 
arasında yer alıyor.”

Yakın zamanda Paris’te bir depo 
açtıklarını söyleyen Günhan, “Şirketimizin 
büyüme stratejilerine paralel olarak 
İspanya’da ve Fransa’da şirketler 

MARS LOGISTICS’ten 
60 milyon euroluk filo yatırımı 
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K
apılarını açtığı 1986 yılından beri 
Aksaray’ı bir Mercedes-Benz 
şehrine dönüştüren Mercedes-
Benz Türk Aksaray Kamyon 

Fabrikası, 320 bininci kamyonunu üretti. 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 320 bininci 
kamyonu Mercedes-Benz Actros olurken, 
fabrikanın gerçekleştirdiği toplam ihracat 
ise 100 bin adedi aştı. Üretim bantlarından 
inen 320 bininci kamyon, aynı zamanda 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen 
100 bininci Actros unvanına da sahip.

Gerçekleştirilen atamayla 1 Eylül 2022 
tarihinde görevine başlayan Mercedes-
Benz Türk Aksaray Fabrika Direktörü / 

İcra Kurulu Üyesi Ulf Raese konu hak-
kında şunları söyledi: “Aksaray Kamyon 
Fabrikamızda, yüksek nitelikli ve katma 
değerli sanayi üretimimizle bölge ve ülke 
ekonomisine büyük katkıda bulunuyoruz. 
1986 yılında 290 çalışanımızla başlayan bu 
yolculukta, günümüzde Daimler Truck’ın 
en önemli kamyon üretim merkezlerinden 
biri olmayı başardık. Fabrika tarihinin en 
yüksek üretim rakamlarına imza atmayı 
planladığımız 2022’de 320 bininci kamyo-
numuzu üretmenin gururunu yaşıyoruz. 
Üretim bantlarından indirdiğimiz 320 
bininci kamyonumuz, ayrıca fabrikamızda 
üretilen 100 bininci Actros olma özelli-

ğini de taşıyor.  Türkiye’nin ekonomisi, 
istihdamı ve geleceğine katkı sağlayan 
bir şirket olarak, tüm çalışanlarımız ve 
paydaşlarımızla beraber markamızın ağır 
ticari araç endüstrisindeki öncü konumu-
nu sürdürmeye devam edeceğiz. 36 yıllık 
fabrika tarihimizde emeği olan ve bugün 
bu başarıyı devam ettiren tüm çalışanları-
mızı tebrik ediyor ve en içten dileklerimle 
kutluyorum.”

TOPLAM İHRACAT 
100 BİN ADEDİ AŞTI

Günümüzde Mercedes-Benz Actros ve 
Arocs modellerinin üretimini gerçekleştiren 
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası, bugüne kadar 39 farklı ülkeye 
kamyon ihraç etti.  2001 yılından bu yana 
100 binden fazla aracını dünyanın çeşitli ül-
kelerine gönderen şirket, Türkiye’den ihraç 
edilen her 10 kamyondan 8’inin ihracatını 
gerçekleştiriyor.

Kamyon ürün grubu özelinde üstleni-
len küresel ek sorumluluklar sebebiyle dev-
reye alınan Aksaray AR-GE Merkezi, tüm 
dünyadaki Mercedes-Benz kamyonlarının 
tek yol testi onay merci konumunda olmayı 
sürdürüyor. Türkiye’nin mühendislik ihra-
catına katkı sağlayan Aksaray AR-GE Mer-
kezi, faaliyetlerine başladığı 2018 yılından 
beri Türkiye ve Aksaray’a değer katıyor.

MERCEDES-BENZ TÜRK 320 bininci kamyonunu üretti

önde gelen, deneyimli kuruluşlarından 
Albanian Motor Company ile iş birliği 
yapmaktan büyük memnuniyet duyuyo-
ruz. İnanıyoruz ki bu iş birliği sayesinde 
Arnavutluk’taki müşterilerimize mümkün 
olan en iyi şekilde hizmet sunacağız. Bal-
kanlarda ve Avrupa’nın tamamında kalıcı, 

güçlü büyüme hedefimizi hız kesmeden 
gerçekleştiriyoruz. Üretim gücümüz, 
mühendislik kabiliyetlerimiz ve bir üst 
seviyeye taşıdığımız tasarım, teknoloji ve 
araç geliştirme becerilerimiz sayesinde 
Türkiye’de ürettiğimiz ağır ticari araçları 
40’ı aşkın ülkeye ihraç ediyoruz” dedi.

F
ord Trucks, dünya çapındaki 
büyümesine Avrupa’nın en 
büyük pazarları Almanya, Fransa 
ve son olarak Avusturya’da 

gerçekleştirdiği açılışların ardından, 
Balkanların önemli pazarlarından 
Arnavutluk ile devam ediyor.  Ford Otosan 
mühendislerinin sıfırdan geliştirerek 
ürettiği “2019 Uluslararası Yılın Kamyonu” 
(ITOY) ödüllü F-MAX ile Avrupa’dan 
yoğun talep alan Ford Trucks, Arnavutluk 
pazarına Albanian Motor Company 
iş birliği ile giriş yapacak. Ford Trucks 
Albania çatısı altında, Ford Trucks markası 
Arnavut müşterilere hizmet edecek.

Ford ile ilişkisi uzun yıllara dayanan 
Albanian Motor Company arasındaki iş 
birliği bir açılışla duyuruldu. Açılışta konu-
şan Ford Trucks Orta ve Doğu Avrupa Böl-
geler Lideri Selim Yazıcı, “Arnavutluk’un 

FORD TRUCKS 
Avrupa açılımına Arnavutluk ile devam ediyor
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T
am elektrikli ağır hizmet serisinin 
geliştirilmesi ile Renault Trucks, 
karayolu yük taşımacılığını kar-
bondan uzaklaştırma taahhüdün-

de büyük bir adım daha atıyor. Marka, tam 
elektrikli ağır hizmet serisinin modellerini 
tanıttı. Renault Trucks’ın yeni logosunu 
taşıyan ilk araçlar olacak Renault Trucks 
E-Tech T ve C modellerinin seri üretimine, 
2023’ten itibaren Renault Trucks’ın Bourg-
en-Bresse’deki fabrikasında başlanacak. Bu 
adımla Renault Trucks, 650 kg’lık bir kargo 
motosikletinden yeni sunulan 44 tonluk 
elektrikli çekiciye ve inşaat kamyonuna 
kadar tüm uygulamalar için elektrikli taşı-
ma alternatiflerini sunan tek marka oluyor. 
Bölgesel dağıtım ve inşaat uygulamalarına 
yönelik sunulan bu yeni modeller, elektrikli 
araçlara özel bir tasarıma sahip olacak. 

E-TECH T VE C MODELLERİ İÇİN 
ÖN TALEPLER AÇILDI

Renault Trucks’ın elektrikli bölgesel ta-
şımacılığa yönelik E-Tech T ve kentsel inşaat 
alanları için sunulan E-Tech C modellerinin 
ön talepleri açıldı.  Ağır hizmet serisinden 
elektrikli araç alımı yapmak isteyen taşıma-
cılık profesyonelleri, Renault Trucks E- Tech 
T ve C için ön talep oluşturabiliyorlar. 

YENİ GÖRSEL KİMLİK
Renault Trucks E-Tech T ve C serisi 

araçlar, markanın elektrikli kamyonları için 
imaj imzası olan mavi jant kapakları, aracın 
yanlarında dikey şeritler ve ön ızgarada 
Renault Trucks E-Tech armasını taşıyor. 
Ayrıca mavi pleksiglastan yeni bir amblem 

plakası bulunuyor.  Güvenliği artırmak için 
ise araçların ön kısmı, 115 mm öne alındı ve 
yanlara sensörler yerleştirilmiş. Ayrıca şasi, 
bataryalara ayrılan alanı üst düzeye çıka-
ran çekilebilir bir basamakla donatılmış. 

Renault Trucks tasarım ekibi, elekt-
ronik müzik dünyasından ilham alarak 
tamamen yenilenen ön panelde ekolayzırı 
andıran bir desen kullanırken, elektrome-
kanik etkiyi güçlendirmek için araçların 
önü tamamen boyanmış. 

Renault Trucks E-Tech T ve C model-
leri, markanın yeni logosunu güncellenen 
özelliklerle sunuyor. Ön panele parlak 
siyah zemin üzerine fırçalanmış görünü-
münde yerleştirilen alüminyum elmas, 
araçlara modern ve sofistike bir görünüm 
kazandırıyor. Renault Trucks’ın modern 
tek renkli logosuyla şekillenen görsel kim-
liğindeki değişiklik, üreticinin kazandığı 
ivmeyi ve taşımacılıkta karbondan uzaklaş-
ma taahhüdünü ortaya koyuyor.

GENİŞ ELEKTRİKLİ MOTOR VE 
BATARYA SEÇENEKLERİ

Bölgesel taşımacılık ve kentsel inşaat 
faaliyetlerinin gereksinimlerini karşılamak 
üzere Renault Trucks E-Tech T ve C araçlar, 
toplam 490 kW’a kadar güç sağlayan iki 
veya üç elektrikli motor opsiyonu ile su-
nuluyor.  

Renault Trucks E-Tech T ve C, 390 ila 
540 kWh güç çıkışına sahip dört ila altı 
lityum iyon batarya paketi ile donatıla-
bileceğinden, çok çeşitli çekiş aküleri de 
mevcut. Bataryalar, alternatif akım (AC) 
ile 43 kW’a kadar veya doğru akım (DC) 
ile 250 kW’a kadar tamamen şarj edilebi-
liyor. Bu kamyonlar, tek şarjla 300 km’ye 
kadar, bir saatlik ara hızlı şarjla (250 kW) 
500 km’ye kadar menzile sahip. 

Samsung SDI tarafından tedarik 
edilecek batarya hücreleri ve modülleri 
ise Belçika’nın Ghent şehrinde Renault 
Trucks’ın da bir parçası olduğu Volvo 
Group fabrikasında monte edilecek.

ÜÇ FARKLI PTO VE GENİŞ 
YELPAZEDE DİNGİL MESAFESİ

Her tür üstyapıya ve dolayısıyla her 
türlü kullanıma kolayca uyum sağlama-
ları için elektrikli, elektromekanik veya 
şanzıman üzerinde olmak üzere üç tip 
PTO (PTO) ile donatılabiliyor.

44 ton azami yüklü ağırlığında olan 
Renault Trucks E-Tech T ve C, 4x2 ve 6x2 
çekiciler, uzun kabin ve 3.900 mm dingil 
mesafesi ile sipariş edilebiliyor. Kamyon 
versiyonunda 4x2, 6x2 ve 8x4 tridem, kısa 
veya uzun kabin versiyonları ve 3.900 ila 
6.700 mm arasında değişen on bir dingil 
mesafesi seçeneği bulunuyor. 

RENAULT TRUCKS
elektrikli T ve C modellerini tanıttı
Rena lt Tr cks E Tec  T 
e C serisi ara lar n yeni 

tasar m n  tan tt . Markan n 
yeni lo os n  ta yan ilk 
ara lar olacak Rena lt 
Tr cks E Tec  T e C 
mo ellerinin seri retimi 

te a layacak. Yeni 
ara lar i in A r a a n 
tale  al nmaya a lan .
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R
enault Trucks, yakıt tüketimi 
ve CO2 emisyonlarını daha 
da düşürmek amacıyla T, T 
High, C ve K serilerini yeni 

DE11 ve DE13 motorlarla donatıyor. 
Turbo Compound gibi gelişmiş teknolo-
jiler ve özel hizmetlerin entegrasyonuyla 
birleştiğinde bu motorlar, yakıt tüketi-
mini yüzde 10’a kadar azaltabiliyor.

2021 yılında T, T High, C ve K 
serilerinde tasarım, sürüş konforu ve 
kabin içi konfor açısından büyük deği-
şiklikler gerçekleştiren Renault Trucks, 
yeni teknolojilerin ve özel hizmetlerin 
entegrasyonu ile birleştiğinde önceki 
nesil motorlara kıyasla yüzde 10’a kadar 
yakıt tasarrufu sağlayan yeni 11 ve 13 
litre Euro VI Step E, DE11 ve DE13 mo-
torlarını sunmaya başlıyor.

Renault Trucks’ın yeni nesil Euro VI 
Step E motorları DE11 ve DE13, daha 
iyi yanma performansı için patentli 
Dalga Piston teknolojisine sahip. Bu 
çözüm, alevleri yanma odasının içine 
yeniden yönlendirerek mevcut oksijenin 
kullanımını optimize ediyor ve böylece 
yanmayı iyileştiriyor. Motorlar ayrıca, 
yeni yanma performansına uyarlanan, 
yüksek hassasiyetli yeni enjektörlerle 
donatılıyor. 

Renault Trucks, verimlilik için ayrıca 
bağlantı kolları, pistonlar ve krank mili-
ni de yeniden tasarlayarak ve karter gazı 
kontrolünü optimize ederek sürtünme 
kaybını azaltmak için de çözümler üre-
tiyor. İyileştirilmiş tepki süresine sahip 
yeni yüksek performanslı bilye yataklı 
turbo şarj ve düşük viskoziteli yağ ile 
birleştirilmiş değişken akışlı bir yağ 
pompası da bulunuyor. Marka ayrıca, 
optimize edilmiş art işletme sistemi ve 
yeni bir motor kontrol ünitesi kullanı-
yor. 

TURBO COMPOUND 
TEKNOLOJİSİ

Optimum performans için Renault 
Trucks T, T High ve C modelleri, opsiyo-
nel olarak, manevra kabiliyetinden veya 
ticari hızdan ödün vermeden önemli 
ölçüde yakıt tasarrufu sağlayan Turbo 
Compound teknolojisine sahip DE13 TC 
motor ile donatılabiliyor. Turbo şarjın 
aşağı akışına yerleştirilmiş ek bir türbin, 
egzoz gazlarında kalan enerjiyi mekanik 
enerjiye dönüştürüyor ve bunu ek motor 
torku şeklinde krank miline iletiyor. 

Bu nedenle Turbo Compound, daha 
düşük motor hızlarında, daha yüksek 
tork seviyelerine ulaşılmasını sağlıyor. 
Otoyolda, hız sabitleyici altında ve yo-
kuş yukarı sürüşlerde vites küçültmeye 
gerek kalmadan sabit bir hız korunabi-
liyor. 

YENİ ŞANZIMANLA DAHA 
HIZLI VİTES GEÇİŞLERİ 

Araçlar, daha sarsıntısız ve daha hız-
lı vites geçişleri için yeni bir hesaplayıcı, 

yeni kontrol yazılımı ve yeni bir debriyaj 
pedalı kumandası içeren yeni nesil Op-
tidriver şanzıman donanımına sahip. 

GELİŞMİŞ YAZILIM VE 
HİZMETLER

Bu yeniliklerin yanı sıra Renault 
Trucks daha fazla yakıt tasarrufu için, 
manevra kabiliyetini azaltmadan en iyi 
motor verimliliğiyle bölgede geçirilen 
süreyi en üst düzeye çıkaran Akıllı Tork 
Kontrolü çözümünü tercih ediyor. Rena-
ult Trucks, vites değiştirmeyi optimize 
etmek ve yakıt tasarrufunu artırmak için 
yolun topoğrafyasını kullanan Optivision 
öngörülü hız sabitleyiciyi de geliştirmeye 
devam ediyor. Optifleet filo yönetim ya-
zılımı (kontrol modülü), her aracın yakıt 
tüketimini izliyor ve tüketimi azaltmak 
için önlem alınabilecek alanları belirle-
mek için sürüş stillerini analiz ediyor. 
Renault Trucks ayrıca, yakıt tüketiminin 
kontrol altında tutulmasını sağlamak 
üzere rasyonel sürüş ilkeleri ile ilgili 
eksiksiz bir eğitim programı da sunuyor.

RENAULT TRUCKS
yeni motorlarıyla 

yüzde 10 tasarruf vaat ediyor
Rena lt Tr cks y e a ka ar tasarr  

sa layan yeni  e  litre E ro I Ste  E  DE  e DE  
motorlar n  T  T i  C e K ka inlerin e s nmaya a l yor.
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U
luslararası Basınçlı Kaplar 
Yönetmeliği’ne uygun olarak 
alüminyum malzemeden üreti-
len Tırsan’ın Kässbohrer Silobas 

Ürün Ailesi; 31 metreküpten 90 metreküpe 
kadar yatay, damperli ve ADR’li silobasları 
kapsıyor. Silobaslar, yüksek taşıma kapasi-
tesi, operasyon kolaylığı ile çimento, inşaat 
malzemesi, toz veya granül halindeki plastik 
hammaddeler, gıda ve tehlikeli maddelerin 
taşımacılığında kullanılıyor. 

TÜRKİYE’DE LİDER 
AVRUPA’DA İLK ÜÇTE

Türkiye alüminyum silobas pazarının 
lideri konumundaki Kässbohrer Silobas 
Ailesi, Avrupa pazarında da düşük boş 
ağırlığı ve verimliliği sayesinde ilk üçte yer 
almaya devam ediyor. Farklı coğrafyalardaki 
farklı regülasyonlar, yükler, taşıma modelleri 
ve operasyonel beklentiler doğrultusunda 
her gün gelişmeye devam eden Kässbohrer 
Silobas Ailesi düşük boş ağırlığı, boşaltımda-
ki hızı ve üstün mühendislik eseri üst yapı 
tasarımı sayesinde yükün tamamen boşaltıl-
masını sağlıyor. 

Silobas Ailesi yatay, damperli, ADR’li ve 
konteyner olmak üzere 4 ana gruba ayrılıyor. 
31 m³, 33 m³, 35 m³, 38 m³, 40 m³ ve 45 m³ 
hacim opsiyonlarıyla müşterileriyle buluşan 
yatay silobas ailesi K.SSL, 3 adete kadar 
kompartman ve menhol opsiyonu, sağ, sol 
veya arkadan boşaltım opsiyonu, boşaltım 
akışkanlaştırıcı ve kompresör gibi opsiyon-
ları ile farklı müşteri ihtiyaçlarına çözüm 
sunuyor. Kässbohrer Silobas Ailesinin dam-
perli grubu K.SSK, 40 m3‘ten 90 m3’’e kadar 
olan hacim opsiyonları, 8’e kadar menhol 
opsiyonu, elektro-hidrolik pompa, 4 dingil, 
kompresör, paslanmaz hava hattı ve valfler, 
iki eksende açılan boşaltım konisi, gövde içi 
asit yıkama, vibratör, boşaltım akışkanlaştı-
rıcı, hava soğutucu başta olmak üzere geniş 
opsiyonlarıyla farklı sektörlerde farklı ürün-
lerin taşınmasında kullanılıyor. 

Türkiye’nin ADR’li taşımacılık ile ta-
nışmasını, ürettiği Türkiye’nin ilk ADR’li 
Akaryakıt Tankeri K.STB ile sağlayan Tırsan, 
ADR’li Silobası ile de Avrupa’nın en hafifi 
olma özelliği taşıyor. Karbür, kömür, kül 

ve metal talaşı gibi tehlikeli maddelerin 
taşınmasında 40 m3, 50 m3 ve 60 m3 hacim 
seçeneği ile üretilen K.SSK ADR tercih 
ediliyor. 

Kässbohrer’in intermodal taşımacılığa 
tam uyumlu ürünlerinden biri olan Silo 
Konteyner K.CON S, 20 ft., 30 ft. ve 40 ft. 
uzunluklarda üretiliyor ve bu uzunluklar 
dahilinde Avrupa’nın en yüksek yükleme 
hacmini sunuyor. 

Silobas Ailesinin en yeni üyeleri, 
geçtiğimiz Eylül ayında Almanya’da ger-
çekleştirilen IAA Transport 2022 fuarında 
sadece Tanker ve Silobas araçlarının yer 
aldığı özel bir stantta sergilenmişti. Ödüllü 
Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen ve Kuzey 
Avrupa regülasyonlarına uygun üretilen, 66 
m3’lük 4 dingilli damperli silobas K.SSK 66 
ile Kässbohrer’in en yüksek hacimli yatay 
silobası olan 45 m3’lük yatay silobas K.SSL 
45 fuar boyunca ziyaretçilerden büyük ilgi 
görmüştü. 

90 M3 HACİMLİ SİLOBAS
Tırsan Avrupa’da 90 m3 hacimli silobas 

üretebilen tek üreticidir ve aynı zamanda 
müşteri odaklı sürekli iyileştirme faaliyetle-
ri ve üretim gücü ile de Avrupa’nın en hafif 
silobasını pazara sunuyor. 90 m3 hacimli 
silobas, K.SSK 90, Avrupa’nın en yüksek 
kapasitesi ve en düşük boş ağırlığı ile müş-
terilerine kuru dökme yük taşımacılığında 

en yüksek verimliliği sağlıyor. Yüksek 
taşıma kapasitesinin yanı sıra yüksek mu-
kavemetli çelik şasisi ile, en dayanıklı ve 
en uzun ömürlü kullanımı sunan K.SSK 90 
son olarak, Logitrans 2022 fuarında sergi-
lendi ve büyük ilgi gördü.

TIRSAN KAYNAK AKADEMİSİ
Kaynak kalitesinin yol, yük ve sürüş 

güvenliğinde büyük önem taşıdığı silobas 
üretim süreci Tırsan’ın 45 yıllık uzmanlığı 
ve yalın üretim anlayışı ile her gün iyileş-
tiriliyor. Tırsan, 2013’te kurduğu Kaynak 
Akademisi ile kaynak kalitesi konusunda 
hem sürekli gelişimi sağlıyor hem de yet-
kin ve alanında uzman insan kaynağının 
yetişmesine katkıda bulunuyor.  Kaynak 
Akademisi aracılığı ile 2013 yılından bu 
yana 850 kaynak çalışanına, uluslararası 
geçerliliğe sahip 1025 sertifika kazandırdı. 
En kaliteli ürünleri, malzeme ve işçiliği 
müşterilerine standart olarak sunan Tır-
san, teorik ve pratik eğitimleri bir arada 
sunarak yetkin, uluslararası sertifikaya sa-
hip kaynak uzmanı çalışanlar yetiştirmeye 
devam ediyor. Tırsan Kaynak Akademisi 
eğitimlerinde, kursiyerlerin kendini üretim 
hattındaymış gibi algılamasını sağlayan 3 
boyutlu sanal gerçeklik uygulamasıyla gaz 
altı kaynak tekniklerini uygulamalı olarak 
öğreten simülasyon ekipmanının yanı sıra 
gerçek kaynak makineleri kullanılıyor.

TIRSAN Avrupa’nın en hafif 
silobas ailesine imzasını atıyor
T rsan n m terilerinin reka et ili ini art rmak i in eli tir i i silo as ailesi  

A r a n n en a i  serisi olarak a ar a ken ine el ir yer l yor.
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T
icari operasyonların sürdürülmesi 
için vazgeçilmez olan araç filola-
rının ana operasyon konularının 
başında filo operasyonları ve 

bunların yönetimi geliyor. Filo yönetiminin 
amacı, üretkenliği artırmak ve bir işletmenin 
mümkün olduğunca sorunsuz çalışmasına 
yardımcı olmak için tüm filo performansını 
ve filo bakımını denetlemek olarak öne 
çıkıyor. Filo operasyonları ise, araç bakımı, 
yakıt tüketimi ve yakıt maliyetlerinin denet-
lenmesi, sürücü yönetimi, varlık kullanımı, 
rota planlaması ve şirket verimliliğini artı-
ran ve atık yönetimini de içeren birçok alt 
başlık içeriyor. Bu başlıkları ve operasyon 
sürekliliğini doğrudan etkileyen ana un-
surlarından biri de filonun ilerlemesi için 
vazgeçilmez olan lastik yönetimi. 

UÇTAN UCA 
ÜRÜN VE HİZMET 

Goodyear yalnızca bir lastik üreticisi ya 
da satıcısı değil, müşterilerinin ihtiyaçlarına 
yönelik çözüm ve hizmetler üreten bir çö-
züm ortağı olarak konumlanıyor. Anlaşmalı 
olarak çalıştığı filolarda da en düşük kilo-
metre başı lastik maliyetini sağlamayı, filo-
ların toplam sahip olma maliyetini kontrol 
altında tutarak, sürdürülebilir bir operasyo-
na ve tasarrufa odaklanmayı hedefliyor.

Goodyear Fleet First ekipleri, filo lastik 
yönetimi, filo verimliliğini artırmak ve işlet-
me maliyetlerini azaltmaya yardımcı olmak 
için filoların uçtan uca tüm süreçlerine 
katkıda bulunmak üzere bunu Goodyear 

Total Mobility başlığı altında bir stratejiye 
dönüştürüyor. Goodyear Fleet First ekipleri, 
sürücü güvenliğini inceleyerek, filonun ve-
rimliliğini arttırırken, maliyetlerini azaltmak 
üzere takip ve kontrol süreçleri geliştiriyor. 

‘MALİYETLERİ DÜŞÜRÜYOR VE 
VERİMLİLİK SUNUYORUZ’

 Goodyear filo hizmetleri ile ilgili bilgi 
veren Goodyear Türkiye Ticari Lastikler 
Direktörü Temel Doğanay şunları söyledi: 
“Goodyear, teknoloji yatırımlarında da sek-
törün öncüleri arasında yer alıyor. Tasarruf, 
günümüzde iş modellerinin olmazsa olmaz 
kriterlerinden biri haline geldi. Dolayısı ile 
önümüzdeki süreçte filoların giderlerini 
düşürecek yeni teknoloji ve çözümlere daha 
büyük ölçekte yatırım gerçekleştireceğine 
inanıyoruz. Bu amaçla Goodyear olarak 
Proactive Solutions adında bir bölüm kur-
duk. Bu bölümün sunduğu çözümlerden 
Türkiye’de ilk olarak Checkpoint ekipmanı 
ile ilgili iki filo ile sözleşme imzaladık. 
Checkpoint lastiklerin hava basıncı ve diş 
derinliklerini araçların durmasına gerek 

olmaksızın ve manuel herhangi bir ölçüm 
yapılmaksızın sensörler yardımıyla ölçen 
garaj içi bir yüksek teknoloji çözümü ola-
rak öne çıkıyor. 2023 yılında ise Drivepo-
int adında yeni bir garaj içi lastik inceleme 
çözümünü ve TPMS olarak bilinen lastik 
basınç sensörleri çözümümüzü pazara 
sunmayı hedefliyoruz. Tüm bu çözümler-
le anlaşmalı filolarımızın kilometre başı 
maliyetlerini düşürmeyi, yakıt tüketimle-
rini azaltmayı ve lastik bakım süreçlerini 
iyileştirmeyi ve şeffaflaştırmayı hedefli-
yoruz. Lastik hava basınçları bir lastik için 
takip edilmesi gereken en önemli konu. 
Goodyear olarak gerçekleştirdiğimiz 
detaylı saha analizlerinde filoların kullan-
dıkları lastiklerde önemli boyutta düşük 
hava sorunu ile karşılaştık. Düşük havalı 
lastik kullanımı yüzde 4’e kadar akarya-
kıt tüketimini artırıp yüzde 15’e kadar 
lastik kilometre ömrünü düşürdüğünü 
biliyoruz. Goodyear olarak, 2020 yılında 
filo lastik yönetim sistemi olan TireOptix’i 
hayata geçirdik. Google Play ve Apple 
Store’dan indirilebilen uygulamalar ile 
akıllı cihazlar üzerinden kullanılabilen 
TireOptix, lastik yönetiminde kullana-
bileceğiniz dijitalleştirilmiş yenilikçi bir 
çözümdür. Akıllı raporlama olanakları 
ile filo müşterilerimizin operasyonel ma-
liyetlerini düşürmeye yardımcı olmayı, 
dijital uygulamalar ile teknik ekiplerin 
operasyonlarında verimlilik sağlamayı 
hedefliyoruz.”

GOODYEAR    iş ortağı filolara 
kazançlı ve pratik hizmetler sunuyor 
Goo year  sa ece 
r nleriyle e il  ilolar 

i in eli tir i i lastik ser isi 
m  lastik ak m  

e lastik e i imlerinin 
nce en elirlenmesi 
e otomatik olarak 
lanlamas  i i ilolara 

s n  sistematik 
i metleriyle e sekt r e 
ark yarat yor.
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T
ırsan, Adapazarı fabrikasında 
teslimatlarına devam ediyor. 
Tırsan, sektörün güçlü 
oyuncularından Şaheser Grup 

bünyesinde yer alan Nüans Lojistik’e 
20 adetlik Tırsan Multi Ride siparişinin 
ilk 10 adetlik partisini teslim etti. Tırsan 
Adapazarı Fabrikası’nda gerçekleştirilen 
teslimat törenine, Şaheser Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdi Çapar ve Tırsan Treyler 
Satış Yönetici Recep Öndal Demirci katıldı. 
Şaheser Grup Yönetim Kurulu Başkanı 

Erdi Çapar, teslimat töreninde yaptığı 
konuşmada, şunları belirtti: “Firma olarak 
sektöre hızlı bir giriş yaptık, hedefimiz 
Avrupa’nın çeşitli noktalarına karayolu 
taşımacılık hizmetimizi geliştirmek.  Gü-
venli taşımacılık denilince aklımıza tek bir 
güvenilir üretici geldi o da lider Tırsan. 
Bunun için de filomuzu Tırsan’ın araçları 
ile güçlendirerek, müşterilerimize ve it-
halat alanında güvenli taşımacılık hizmeti 
sağlayabileceğiz. Tırsan araçları ile müş-
terilerimizin değişen ihtiyaçlarına doğru 

zamanda cevap vererek,  hızlı ve sonuç 
odaklı alternatif çözümler sunacağız.  Filo-
muza kattığımız Tırsan’ın verimlilik odaklı 
Multi Ride araçları sayesinde müşterile-
rimize sunduğumuz hizmetin kalitesini 
ve sektördeki rekabet gücümüzü sürekli 
artıracağız. Ayrıca, Tırsan araçları, uzun 
yollarda bize hem yakıt tasarrufu sağlıyor 
hem de sağlamlığıyla bize güven veriyor. 
Bundan dolayı müşterilerimize kaliteli ve 
hızlı hizmet vermek için araç tercihlerinde 
her zaman Tırsan’ı tercih edeceğiz”

N n  L i i  i n  T n  

TIRSAN

İ
nşaat ve taahhüt alanında tüm 
Türkiye’de faaliyet gösteren Çelikler 
Holding, filosunu Ford Trucks İnşaat 
Serisi’nden 110 adet 4142 XHD ile 

genişletti. Holdingin filosunda 164 adet 
Ford kamyon bulunuyordu. Rahmi Koç 
Müzesi’nde düzenlenen araç teslimat 
töreninde Ford Trucks Genel Müdür 
Yardımcısı Serhan Turfan, Ford Trucks 
Türkiye Direktörü Burak Hoşgören, 
Çelikler Holding Genel Müdürü Halil 
Ersoy ve Ford Trucks Elazığ bayisi 
Çetinkayalar Yönetim Kurulu Başkanı 
Erkan Çetinkaya hazır bulundu.
Çelikler Holding Genel Müdürü Halil 

Ersoy törende yaptığı konuşmada, 
“Araç filomuzu yeni nesil modellerle 
yenileyerek hem operasyonel hem de 
çevresel performansımızı geliştirmeyi 
hedefliyoruz. Zorlu inşaat sahalarında 
ve güç koşullarda verimli operasyonlar 
yürütmek bizim için çok önemli. Ford 
Trucks araçlar şirketimizin de çalışanları-
mızın da büyük beğenisini kazandı. Yeni 
geliştireceğimiz projelerde de iş birliği 
için Ford Trucks’ı tercih etmeye devam 
edeceğiz” dedi.

Ford Trucks Türkiye Direktörü Bu-
rak Hoşgören ise, “Türkiye’nin önde 
gelen kuruluşlarından biri olan Çelikler 

Holding’in filosuna katılmak üzere 110 
adet Ford Trucks aracımızı teslim etmek-
ten mutluyuz. Bizim için iş ortaklarımızla 
birlikte değer yarattığımız uzun vadeli 
iş birlikleri geliştirmek çok değerli. Ford 
Trucks olarak öncelikli hedefimiz, müş-
terilerimizin operasyonlarına verimlilik 
ve katkı sağlamak. Yüksek performanslı 
motoru, manevra kabiliyetleri ve ileri 
teknolojik donanımlarıyla kendini zorlu 
sahalarda kanıtlamış araçlarımıza çok 
güveniyoruz. Ülkemizdeki ticari araç 
ekosistemini paydaşlarımızla birlikte 
büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı. 

Çe i e  H in ’e 0 F  İn  K n  

FORD TRUCKS
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S
ertel Lojistik, Mercedes-Benz Actros 
ürün ailesinden 185 adet aracı teslim 
alarak filosunun gücünü artırdı. Bu yıl 
yurt içi nakliye sektörüne yapılan en 

yüksek adetli teslimatlardan biri olan teslimatla 
birlikte Sertel Lojistik’in filosundaki 450 çekici 
ve kamyonun tamamı Mercedes-Benz marka 
oldu.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama 
ve Satış Direktörü Alper Kurt, teslimat töre-
ninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: 
“Nakliye sektörü son iki yıldır büyük bir ivme 
ile büyüyor. Sertel Lojistik de sektörde yaşanan 
ivmeye paralel olarak yatırımlarına 185 adetlik 
Mercedes-Benz Actros ile devam ediyor. Bugün 
gerçekleştirdiğimiz teslimatın bizim için çok 
farklı anlamları var. Öncelikle 2022 yılında yurt 
içi nakliye sektörüne yapılan en yüksek adetli 
teslimatlardan birine imza attığımızın özellikle 

altını çizmek istiyorum. Uzun yıllardır markamı-
za yatırım yapan Sertel Lojistik’in yeni araç alı-
mında da bizi tercih etmesi bizim doğru yolda 
olduğumuzu gösteriyor. Dün olduğu gibi bugün 
ve gelecekte de en büyük motivasyonumuz; 
araçlarımıza yatırım yapan müşterilerimize her 
gün daha gelişmiş araçlar sunmak olacak. Ser-
tel Lojistik ile önümüzdeki dönemlerde de nice 
iş birliklerine imza atacağımıza inanıyorum.”

Sertel Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Kemal Sert ise, “1993 yılından beri 
lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmamızın 
filosunun yüzde 40’ı yurt içi gıda, yüzde 40’ı 
yurt içi kuru yük ve yüzde 20’si de uluslararası 
gıda taşımacılığı alanında çalışıyor. Bugün tes-
lim aldığımız 185 adet Mercedes-Benz Actros 
çekici ve kamyonla birlikte gücüne güç kattı-
ğımız araç parkımızı gençleştirdik. Son yatırımı 
ile filosunun tamamı Mercedes-Benz marka 

araçlardan oluşan bir şirket olarak, yeni yatırımı-
mızda da tercihimizi kolay bir şekilde yaptığımı-
zı özellikle belirtmek isterim. Son 10 yılda 900 
adetten fazla Mercedes-Benz markalı kamyonu 
araç parkına ekleyen firmamız, Mercedes-
Benz Türk’ün önde gelen iş ortaklarından 
biri. Beklentilerimizin tam olarak anlaşılması, 
araçların kalitesi, araçların yüksek 2.El değeri, 
düşük yakıt performansı, finansman şartları, 
toplam sahip olma fırsatları, yaygın yetkili servis 
ağı, yedek parça bulunabilirliği, Mercedes-
Benz Türk’ün müşterilerine olan yaklaşımı ve 
teslim aldığımız araçların ülkemizde üretiliyor 
olması tercihimizde öne çıkan nedenler. Yeni 
araçlarımızla birlikte lojistik sektöründeki öncü 
konumumuzu daha da sağlamlaştıracağımıza 
ve müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalite-
sinde çıtayı daha da yukarılara taşıyacağımıza 
inanıyorum” dedi.

Se e  L i i   e  A   

MERCEDES-BENZ

A
res Lojistik, Mercedes-
Benz Türk’ün 2.El markası 
TruckStore’dan Mercedes-Benz 
Kamyon Finansman kredi 

desteğiyle satın aldığı 15 adet 2019 model 
Actros 1845 LsnRL ile filosundaki Mercedes-
Benz yıldızına sahip araçların sayısını 230’a 
çıkardı. Teslimat töreninde bir konuşma 
yapan Mercedes-Benz Türk TruckStore Grup 
Müdürü Oytun Balıkçıoğlu, “TruckStore 
olarak müşterilerimize tek noktada birden 
fazla çözüm sunarak fark yaratıyoruz. 
TruckStore bünyesinde sunulan takas 
alım, kredi, sigorta ve 2.El satış imkanları 
sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını tek 
noktada çözüyoruz. Uluslararası lojistik 
alanında faaliyet gösteren ve sektörünün 
önde gelen firmalarından olan Ares Lojistik 
de yeni yatırımında 2.El’de güvenin sembolü 
olan markamız TruckStore’u tercih etti. Uzun 
yıllardır iş ortaklığı yaptığımız Ares Lojistik, 
bugün teslim ettiğimiz 15 adet Actros 1845 
LsnRL ile filosundaki Mercedes-Benz marka 
araçların sayısını 230’a çıkardı” dedi.

Ares Lojistik firma ortağı İdris Hanoğlu ise 
yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 
“Temelleri 1996’da atılan ve ‘Tüm lojistik 
ihtiyaçlar Ares’te çözüm bulur’ anlayışı ile 
2006 yılında markalaşan firmamız, müşteri 
ihtiyaçlarına en uygun lojistik çözümleri 
sunuyor. Karayolu, intermodal, multimodal 
ve proje taşımacılığının yanı sıra gümrüklü ve 
gümrüksüz depolama hizmetleri de sunan 
şirketimiz, çevreye duyarlılık, kaliteli hizmet 
ve güvenli taşıma ilkeleri ile faaliyetlerini 
sürdürüyor. Tüm operasyonlarında üst düzey 

müşteri memnuniyetini hedefleyen bir firma 
olarak, operasyonlarımızın bel kemiği olan 
araçlarımıza yatırım yapmaya devam ediyo-
ruz. Mercedes-Benz markasının sağlamlığı 
ve uzun yıllardır birlikte çalışmış olmamızın 
verdiği memnuniyetle, uluslararası taşıma-
cılıkta kullanacağımız araç filomuzun yeni 
üyelerini bir kez daha TruckStore’dan tercih 
ettik. Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllardır 
sürdürdüğümüz güven üzerine kurulu ilişki-
mizin güçlenerek büyümeye devam edece-
ğine inanıyorum.”

T S e’ n A e  L i i ’e  A  e i
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TİCARİ ARAÇLAR

P
irelli marka endüstriyel ve 
ticari lastiklerin lisanslı üreti-
cisi Prometeon Tyre Group ve 
Ford Otosan’ın global ağır tica-

ri markası Ford Trucks arasındaki güçlü 
iş birliği, yeni nesil ağır ticari araçlarda 
devam ediyor. Paris İklim Anlaşması, 
AB Yeşil Mutabakat ve Avrupa Otomobil 
Üreticileri Birliği’nin (ACEA) “Sıfır emis-
yonlu yük taşımacılığına geçiş” bildirisi 
gibi sözleşmeler çerçevesinde geleceğin 
sıfır emisyonlu taşımacılığına odaklanan 
Prometeon Tyre Group ve Ford Trucks, 
yüzde 100 elektrikli kamyonda güçlerini 
birleştirdi. Almanya’nın Hannover şeh-
rinde düzenlenen IAA Transportation’da 
ilk defa kamuoyu önüne çıkan Ford 
Trucks’ın ilk elektrikli kamyonunda 
315/70R22.5 ölçüsünde Pirelli lastikleri 
kullanıldı.

315/70R22.5 Pirelli R01 lastikleriy-

le donatılmış Ford Trucks’ın yüzde 100 
elektrikli kamyonu, IAA’da büyük ilgi 
görürken Ford Trucks’ın sürdürülebilirlik 
bakış açısıyla geliştirdiği en inovatif ağır 
ticari aracının seri üretiminde Pirelli’nin 
R ve H 02 serisi lastikleri de kullanılacak. 

Prometeon Tyre Group da Prometeon mü-
hendisliği ile geliştirdiği yenilikçi ürünleri 
sayesinde, son dönemde ağır ticari araç 
sektöründe hızla ivmelenen elektrikli araç-
lara geçiş sürecinde aktif rol üstelenmeye 
devam edecek.

Ford Trucks’ın ilk elektrikli kamyonunaPIRELLI lastikler

 Prometeon Türkiye, Afrika, Ortadoğu 
(AFME), Rusya, CIS (Orta Asya Kafkaslar) 
CEO’su Gökçe Şenocak, işbirliğine iliş-
kin, “Ürünlerimiz ve Pro Services çözüm 
ailemiz ile lastik maliyetlerini ve lastiğin 
filoların operasyon maliyetlerine olan et-
kileri en aza indirerek tasarruf sağlıyoruz. 
TGL filolarında lastik yönetimi konusunda 
2020 Ocak ayından bu yana devam eden iş 
birliğimiz, önümüzdeki 3 yıl boyunca güç-
lenerek devam edecek. Prometeon Türkiye 
olarak TGL’nin filolarındaki araçlar için 
katma değeri yüksek çözümler yaratmayı 
ve ihtiyaç duydukları hizmeti en üst dü-

zeyde vermeyi sürdüreceğiz” dedi. 
TGL Tet Global Lojistik İcra Kurulu 

Üyesi Cemil Can Yalçın ise “Lojistik sek-
törünün en önemli kalemlerinden biri de 
lastiktir ve verimli lastik yönetimi bizler 
için olmazsa olmaz süreçlerden bir tane-
sidir. Özellikle karbondioksit salımlarını 
azaltarak yeşil lojistiği sürdürülebilir 
kılmak hedefimizde de lastik tüketimi 
önemli rol oynamakta. Bu süreçlerde 
Prometeon Türkiye bizlere filo verim-
liliğini artırmada tam destek veriyor 
ve önemli bir sosyal paydaşımız haline 
geliyor” ifadelerini kullandı.  

P
rometeon Türkiye, Avrupa’da 
ve Türkiye’de sıvı kimyasal 
ham madde taşımacılığında öne 
çıkan TGL Tet Global Lojistik 

ile lastik yönetimi konusunda işbirliği 
anlaşması imzaladı. İş birliği kapsamında 
Prometeon Türkiye, 3 yıl boyunca TGL Tet 
Global Lojistik yönetimindeki filolarda yer 
alan araçların tümünün lastik yönetimini 
üstlenecek. TGL Tet Global Lojistik 
ayrıca Prometeon Türkiye’nin filolara 
sunduğu ProTime (yol yardım), ProCheck 
(yazılım), ProCampus (personel hizmet) ve 
ProRetread (kapmalama) gibi ProServices 
hizmetlerinden de yararlanabilecek. 

TGL TET GLOBAL LOJISTIK’in araç 
filosundaki lastikler PROMETEON’a emanet

64  www.lojistikhatti.com



SİZ DE LOGISTICSinTURKEY.COM 
AİLESİNE KATILMAK 

İSTER MİSİNİZ?

TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ 
TÜM TAŞIMA ALANLARINDA 
SUNDUĞU HİZMETLERLE 
ARTIK TEK BİR TIKLA 
ULAŞILABİLİR OLACAK.

TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ TÜM 
TAŞIMA MODLARI VE HİZMET 

ALANLARIYLA LOGISTICSinTURKEY.
COM PORTALINDA AYRINTILI 

OLARAK YER ALACAK.

ARAMA MOTORUNDA 
NASIL YER 

ALACAKSINIZ?

LOGISTICSinTURKEY.COM 

4 FİRMA HAKKINDA
4 HİZMET ALANLARI

4 ŞUBELER
4 ULUSLAR ARASI 

ÜYELİKLER
4 İLETİŞİM BİLGİLERİ 
4 ONLINE RANDEVU

4 PROJECT CARGOES
4 HEAVY 

TRANSPORTATION
4 DANGEROUS GOOD 

CARGOES
4 COLD CHAIN 

TRANSPORTATION
4 E-TRADE LOGISTICS

4 TEXTILE
4 AUTOMOTIVE

4 FOOD
4 PHARMA

4 CHEMISTRY
4 ENERGY 

4 FURNITURE

4 ROAD
4 SEA
4 AIR

4 RAIL
4 FORWARDING
4 INTERMODAL

n PORTALDA YER ALAN 

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”

LOGISTICSinTURKEY.COM

LOGISTICSinTURKEY.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

ISTANBUL 

IZMIR

MERSIN 
BRANCH

• HEAD OFFICE
• AIRPORT BRANCH
• AMBARH PORT BRANCH

• BRANCH
• AIRPORT BRANCH

ISTANBUL

ANKARA

SAMSUN TRABZON

KAYSERI

GAZIANTEP
ISKENDERUNMERSIN

KONYA

ANTALYA

BURSA

IZMIR

AIR FREIGHT OCEAN FREIGHT
ROAD FREIGHT

INTERMODAL

SPECIAL SERVICES

Live animals

Heavy Lift
& Projects

Ship spares & 
Marine logistics

INDUSTRY FOCUS

Fashion &
Garments

Chemicals

Automotive

E-Commerce

Aerospace
& AOG

Health Care & 
Life science

info@geneltransport.com.tr 
www.geneltransport.com.tr
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