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30 milyon TL yatırımla 
Avrupa’nın en büyük tanker 
temizleme tesisini hizmete 
açarak önemli bir boşluğu 
dolduran likit kimyasal ve 

tehlikeli madde taşımacılığının 
öncü şirketlerinden İTT Logistics, 

bu yılı %25 büyümeyle 
kapatmayı hedefliyor. Yapısal 

olarak hızlı düşünen, proje 
üreten ve hayata geçiren bir 
firma olduklarının altını çizen 
İTT Logistics Genel Müdür 
Yardımcısı Didem Öztanık, 

çok yakında çok daha büyük 
bir projenin haberini vermeye 

hazırlandıklarını açıklıyor. 

İ
TT Logistics, likit kimyasal ve 
tehlikeli madde taşımacılığı 
alanda hangi hizmetleri sunu-
yor? 

Öncelikle şunu vurgulamalıyım ki 
İTT Logistics, her geçen gün kendini ye-
nileyen, gelişen ve değişen dünya lojistik 
standartlarına entegre bir vizyonla çalışı-
yor. Bu bakış açımız bize aynı zamanda 
daha yenilikçi ve inovatif olma özelliği de 
kazandırıyor. Amacımız kendini sürekli 
yenileyen bu bakış açımızla daha dina-
mik ve daha müşteri ihtiyaçlarına odaklı, 
fark yaratan lojistik hizmetleri sunmak. 

2014 yılından bugüne altyapı, tesis ve filo 
yatırımlarına aralıksız devam eden İTT 
Logistics, köklü geçmişine dayanan bilgi 
birikim ve tecrübesi ile partner ve müşte-
rilerine likit kimyasal ve tehlikeli madde 
taşımacılığı konusunda, rekabetçi, kaliteli 
ve yaratıcı lojistik çözümleri sunmakta-
dır. Tüm ekonomik dalgalanmalara rağ-
men özellikle lojistik hizmet süreçlerinin 
vazgeçilmez unsurlarından olan teknoloji 
ve altyapı konularında yatırımlarına ara 
vermeden devam eden İTT Logistics, 
kendi yazılımlarını geliştiren, müşterili-
ne portal bilgi servisleri ile anlık olarak 
online çözümler üreten güvenilir ve hızlı 
bilgi akışını sağlayan, yurtiçi taşımacılık, 
uluslararası karayolu, demiryolu, deniz-
yolu, depolama, antrepo, ısıtma elleçleme 
ve tankcontainer tamiri gibi birçok hiz-
meti bütüncül şekilde bir arada sunma 
donanımına sahiptir. Bu anlayış saye-
sinde müşteri memnuniyetine yönelik 
pratik çözümleri hızlı bir şekilde devreye 
sokabilmektedir. İTT Logistics aynı za-
manda dünyanın önde gelen tank opera-
törü firmalarından Alman tankcontainer 
operatörü VTG Tanktainer GmbH’nin 
Türkiye acenteliğini sürdürmekte ve 
birçok firmaya ithalat ihracat taşımala-
rında rekabetçi hizmetler sunmaktadır. 
Yine ürün özelliklerine odaklı çözümler 

geliştirerek avantajlı rekabet koşulları da 
yaratmaktadır.

İTT GLOBAL ÖNEMLİ BİR 
BOŞLUĞU DOLDURACAK 
İTT Global yatırımınız hakkında bilgi 
verir misiniz? 

İTT Global, İTT Logistics’in 2018 
yılının ikinci yarısında temellerini attığı 
ve daha bir yıl dolmadan hayata geçir-
diği en büyük yatırımlarından biridir. 
Tesisimiz, Kocaeli Dilovası 4. Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 7.500 m2 arazi üze-
rinde kuru, 1.500 m²’lik kapalı bir alana 
sahip. Avrupa’nın kapasitesinde benzer-
siz en büyük tesisi olan İTT Global, aynı 
anda kimyasal, gıda, IBC tank container 
yıkama, dolu/boş depolama hizmetlerini 
bütüncül olarak bir arada sunmaktadır. 
Tesis birçok açıdan önemli özellikleri 
bir arada barındırıyor. 30 milyon TL’lik 
sadece öz sermaye ile kurulmuş dev bir 
yatırım olma özelliği taşımasının yanı 
sıra, 4 adet kimyasal tank ve tanker yıka-
ma peronu, 1 adet sadece gıda yıkamaya 
dedike edilmiş yıkama peronu, aynı anda 
8 adet IBC yıkama ünitesi eş zamanlı 
olarak hizmet verebilmektedir. Kapasitesi 
ve teknolojik donanımı ile sektördeki 
yerini hızla belirleyecek olan İTT Global, 
sahip olduğu hizmet kapasitesi, yatırım 

yatırımla büyüyor 
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B
u yıl kadınlar için eşit işe eşit ücret mücadelesinin 164. yılı. Yaklaşık 
bir buçuk asır önce başlayan ve ailede, toplumda, siyasette, sosyal 
ve ekonomik alanlarda cinsiyet eşitsizliği, emeğin sömürüsü ve 
ayrımcılık gibi sorunları ortadan kaldırmayı hedefleyen mücadele 

halen sürüyor. Dünya genelinde cinsiyet eşitliği için çalışan yığınca 
kuruma rağmen bu sorunlar halen sürerken, özellikle de eşit işe eşit ücret 
uygulanmaması halen çözülmesi en zor konulardan biri. Yapılan pozitif 
ayrımcılığa rağmen kadın ile erkek arasındaki eşitlikte uçurum hala çok derin. 
Peki rakamlar ne diyor? 

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2020 yılı raporuna göre, siyasi alanda 
yavaş ama olumlu ilerlemenin aksine, kadınların işgücü piyasasına katılımı 
yavaşladı ve mali eşitsizlikler arttı. 

Ekonomik faaliyetlere katılımda eşitliğin sağlanması için geçmesi gereken 
süre 257 yıl. Ki, bu süre bir önceki raporda 202 yıldı. Siyasi eşitlik için farkın 
kapanmasında gereken süre 99.5 yıl yani bir asır. 

Ekonomik ve siyasi hayata katılım, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin 
ele alındığı rapora göre, Türkiye’nin karnesi oldukça kötü. Bir üzerinden 
aldığı 0.635 puanla, değerlendirmeye alınan 153 ülke içerisinde 130. sırada. 

Çalışma hayatına katılım ve fırsat eşitliğinde en kötü performansı 
gösteriyor. 0.478 puanla 136. sırada. 

Eğitime ulaşmada 113., siyasi güçlenmede 109., sağlık ve yaşam 
beklentisinde 64. sırada. 

Türkiye’de kadın istihdam oranı yüzde 26. İş haytanda kadın yönetici oranı 
ise yüzde 18.  

Oysa kadını dışarıda bırakan ekonomik model kaybettiriyor. Yine 
rakamlarla konuşursak, ABD’de ekonomistlerin hazırladığı bir rapora göre 
geçen 30 yılda cinsiyet eşitsizliğinin küresel faturası 70 trilyon dolar. Eğitim 
ve istihdamdaki cinsiyet ve etnik uçurumlarının kapatılması durumunda 
gelecek 5 yılda küresel gayri safi yurt içi hasıla 28 trilyon dolara kadar 
artabilir. 

Genel tablo böyle iken, erkek egemen olarak bilinen lojistik sektöründe, 
bu konuda sağlıklı bir veri yok. Öncelikle sanırım bu alanda sağlıklı verilerin 
oluşturulması ve bunun için sektördeki kurumların harekete geçmesi 
gerekiyor. 

Ancak açıklamalar tablonun değiştirilmesi için çabası içerisinde olunduğu 
yönünde. Sektör oyuncuları kadın istihdamını artırma yönünde açıklamalar 
yaparken, özellikle kadın yönetici oranındaki artış umut vadediyor. 

Başarılı kadın yöneticiler sayesinde lojistik sektöründe kadınların 
görünürlüğü hayli arttı. Geleceğin lojistik tasarımında en büyük katkı 
kadınlardan bekleniyor. Fakat gidilecek daha çok yol var. Her yükü taşıyan 
sektörün kadın istihdamı konusunda kendini de eşitliğe taşıması gerekiyor. 
Bu konuda her oyuncunun belirlediği hedefler dışında sektörün tamamına 
nüfus edecek bir yol haritasına ihtiyaç var. 

Keyifli okumalar… 

LOJİSTİĞİ 
EŞİTLİĞE TAŞIMAK!
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FF
evzi Gandur Logistics, ya-evzi Gandur Logistics, ya-
tırımlarına iş süreçlerini tırımlarına iş süreçlerini 
yenileyerek devam yenileyerek devam 
ediyor. Şirket, tüm ediyor. Şirket, tüm 

alanlarda daha kaliteli hizmet alanlarda daha kaliteli hizmet 
sunabilmek amacıyla Müşteri sunabilmek amacıyla Müşteri 
Deneyimi departmanı kurdu. Deneyimi departmanı kurdu. 
Fevzi Gandur Logistics Pa-Fevzi Gandur Logistics Pa-
zarlama & Müşteri Deneyimi zarlama & Müşteri Deneyimi 
Grup Müdürü Müge Karahan, Grup Müdürü Müge Karahan, 
müşterilerine daha yakın olabil-müşterilerine daha yakın olabil-
mek amacıyla yeni bir yapılanmaya mek amacıyla yeni bir yapılanmaya 
gittiklerini belirtti. “Müşteri kazanmak gittiklerini belirtti. “Müşteri kazanmak 
zor, elde tutmak ise rekabetçi ortamda çok kıy-zor, elde tutmak ise rekabetçi ortamda çok kıy-
metli” diyen Karahan, sözlerini şöyle sürdür-metli” diyen Karahan, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Müşteri Deneyimi ekibimiz, müşterileri-dü: “Müşteri Deneyimi ekibimiz, müşterileri-
mizin şirketimizdeki çalışanıymış gibi proaktif mizin şirketimizdeki çalışanıymış gibi proaktif 
bir görev üstleniyor. Tüm işleri ve süreçleri bir görev üstleniyor. Tüm işleri ve süreçleri 
birebir takip ederek şirketlere düzenli bilgilen-birebir takip ederek şirketlere düzenli bilgilen-
dirme yapıyor ve raporlar sunuyor. Amacımız dirme yapıyor ve raporlar sunuyor. Amacımız 
fark yaratmak ve müşterilerimizin tedarikçisi fark yaratmak ve müşterilerimizin tedarikçisi 
değil çözüm ortağı olmak. Bu bilinçle müşteri-değil çözüm ortağı olmak. Bu bilinçle müşteri-

lerimizi daha etkin dinleyebileceğimiz, lerimizi daha etkin dinleyebileceğimiz, 
verdiğimiz hizmeti daha özel şekil-verdiğimiz hizmeti daha özel şekil-

de almalarını sağlayabileceğimiz de almalarını sağlayabileceğimiz 
bir ortam yarattık. Müşteri-bir ortam yarattık. Müşteri-
lerimizin aldıkları hizmetin lerimizin aldıkları hizmetin 
karşılığındaki memnuniyet karşılığındaki memnuniyet 
derecesini temel motivasyo-derecesini temel motivasyo-
numuz olarak belirledik ve iş numuz olarak belirledik ve iş 

yapış modelimize buna uyarla-yapış modelimize buna uyarla-
dık.” Karahan, dijital altyapıları dık.” Karahan, dijital altyapıları 

ve CRM yatırımları sayesinde ve CRM yatırımları sayesinde 
pandemiye rağmen pazar paylarını pandemiye rağmen pazar paylarını 

artırdıklarını dikkati çekti. Müşteri Dene-artırdıklarını dikkati çekti. Müşteri Dene-
yimi departmanıyla birlikte Salesforce yatırım-yimi departmanıyla birlikte Salesforce yatırım-
larını da güçlendirerek Service Cloud yatırımı larını da güçlendirerek Service Cloud yatırımı 
yaptıklarını anlatan Karahan, bulut tabanlı yaptıklarını anlatan Karahan, bulut tabanlı 
platform ile müşterilerin taleplerine hızlı cevap platform ile müşterilerin taleplerine hızlı cevap 
verebildiklerini, beklentilere etkili ve anlık verebildiklerini, beklentilere etkili ve anlık 
çözümler sunabildiklerini ifade etti. Karahan, çözümler sunabildiklerini ifade etti. Karahan, 
“Ekibimiz, mobil uygulama üzerinden ofis, ev “Ekibimiz, mobil uygulama üzerinden ofis, ev 
veya saha fark etmeksizin her yerden süreçlere veya saha fark etmeksizin her yerden süreçlere 
anında dahil olabiliyor” dedi.  anında dahil olabiliyor” dedi.  

Mars Logistics 
otomotivde 
hacmini %10 artırdı 

Ekol ile Türkiye- İspanya 60 saatEkol ile Türkiye- İspanya 60 saat

Fevzi Gandur Logistics müşteri deneyimiyle payını artırdıFevzi Gandur Logistics müşteri deneyimiyle payını artırdı

LOGITRANS, FAS’I YURT DIŞI SEFERLERINE EKLEDI

Uluslararası taşımacılık alanında kara, deniz, demir ve havayo-
lu ile intermodal taşımacılık çözümleri sunan Logitrans Lojistik, yurt 
dışında hizmet verdiği bölgelere Fas’ı da ekledi. Taşımacılık çözüm-
lerinin yanı sıra depolama, gümrükleme, tedarik zinciri çözümleri 
ve e-ihracat hizmeti veren Logitrans Lojistik, Faslı lojistik hizmet 
sağlayıcısı Timar ile yaptığı iş birliği ile Fas’a 2021 yılı Ocak ayı iti-
barıyla seferler düzenlemeye başladı. 
Logitrans, bölgeye yönelik taşımalara 
ek olarak, Fas’ta gümrüklü, ısı ve nem 
kontrollü depolama hizmetleri ile ülke 
içi dağıtım hizmetleri de veriyor. Konu-

ya ilişkin açıklama yapan Logitrans Lojistik Fas ve Iberia Hat Müdü-
rü Fadim Uysal, “Türkiye’nin en fazla ticaret yaptığı Afrika ülkele-
rinden beşinci sırada olan Fas’a seferlerimiz başladı. Hem komple 
hem de parsiyel yüklerin düzenli olarak her Cuma - Cumartesi 
çıkışları yapılıyor. Yalnızca 6 günde Fas’a ulaşarak ülkenin en bü-
yük lojistik hizmet sağlayıcılarından olan Timar’ın da işbirliğiyle en 

düşük seviyede yerel masraflarla ve en 
yüksek güvenlik koşullarında müşterile-
rimize hizmet sağlıyoruz. Bunu yaparken 
avantajlı fiyatlar ve hızlı teslimat anlayı-
şımızdan da ödün vermiyoruz” dedi. 

M
ars Logistics, otomotiv yedek ars Logistics, otomotiv yedek 
parça taşımacılığında iş parça taşımacılığında iş 
hacmini artırmaya devam hacmini artırmaya devam 
ediyor. Türkiye’de üretim ediyor. Türkiye’de üretim 

yapan otomotiv firmalarına Milk Run yapan otomotiv firmalarına Milk Run 
hizmetimizi sağladıklarını belirten Mars hizmetimizi sağladıklarını belirten Mars 
Logistics Otomotiv Grubu Genel Müdür Logistics Otomotiv Grubu Genel Müdür 
Yardımcısı Abdülkadir Yanık, bu alanda Yardımcısı Abdülkadir Yanık, bu alanda 
sundukları hizmette otomotiv sektöründeki sundukları hizmette otomotiv sektöründeki 
toparlamaya paralel olarak Mayıs ayından toparlamaya paralel olarak Mayıs ayından 
itibaren bir ivme yakaladıklarını söyledi. itibaren bir ivme yakaladıklarını söyledi. 
2020 yılında otomotiv Milk Run’ında 2020 yılında otomotiv Milk Run’ında 
cirosal bazda yaklaşık %10’luk bir büyüme cirosal bazda yaklaşık %10’luk bir büyüme 
sağladıklarını aktaran Yanık, “2020 pazar sağladıklarını aktaran Yanık, “2020 pazar 
payımız öngördüğümüz gibi %51 olarak payımız öngördüğümüz gibi %51 olarak 
gerçekleşti. 2021 yılında ise bünyemize yeni gerçekleşti. 2021 yılında ise bünyemize yeni 
eklediğimiz firmalar ile pazar payımızın eklediğimiz firmalar ile pazar payımızın 
artacağını ve %55-60 civarında bir pay artacağını ve %55-60 civarında bir pay 
elde edeceğimizi düşünüyoruz” dedi. elde edeceğimizi düşünüyoruz” dedi. 
Şu anda otomotiv Milk Run’ında 7 firma Şu anda otomotiv Milk Run’ında 7 firma 
ile çalıştıklarını ifade eden Yanık, 2021 ile çalıştıklarını ifade eden Yanık, 2021 
yılında çalışmadıkları firmaların işlerini de yılında çalışmadıkları firmaların işlerini de 
alarak daha da büyümeyi öngördüklerini alarak daha da büyümeyi öngördüklerini 
belirtti. Yanık, “Müşterilerin ihtiyaçları belirtti. Yanık, “Müşterilerin ihtiyaçları 
doğrultusunda inovatif çözümler üretiyoruz doğrultusunda inovatif çözümler üretiyoruz 
ve üretmek de zorundayız. Hatta müşteri ve üretmek de zorundayız. Hatta müşteri 
talep etmese bile, biz mevcut durumu analiz talep etmese bile, biz mevcut durumu analiz 
edip, süreçleri nasıl daha iyileştirebiliriz, edip, süreçleri nasıl daha iyileştirebiliriz, 
nasıl daha kısaltabiliriz diye plan yapıp nasıl daha kısaltabiliriz diye plan yapıp 
müşterimize önerilerimizi sunuyoruz. Mars müşterimize önerilerimizi sunuyoruz. Mars 
Logistics’te hiçbir iş için olumsuz cevap yok. Logistics’te hiçbir iş için olumsuz cevap yok. 
İstenilen işle ilgili çeşitli çözümler üretilip İstenilen işle ilgili çeşitli çözümler üretilip 
müşterinin tercihine bırakılan bir sistem var. müşterinin tercihine bırakılan bir sistem var. 
Mars Logistics olarak her zaman sözümüzün Mars Logistics olarak her zaman sözümüzün 
arkasındayız ve her zaman müşteri arkasındayız ve her zaman müşteri 
memnuniyetini hedef alan bir sistemimiz memnuniyetini hedef alan bir sistemimiz 
var” dedi.  var” dedi.  

EE
kol Lojistik, Türkiye ile İspanya kol Lojistik, Türkiye ile İspanya 
arasındaki yeni intermodal hizmeti arasındaki yeni intermodal hizmeti 
kapsamında İzmir Alsancak Limanı kapsamında İzmir Alsancak Limanı 
ile İspanya Tarragona Limanı’nı ile İspanya Tarragona Limanı’nı 

birbirine bağlayan Ro-Ro hattı üzerinden sa-birbirine bağlayan Ro-Ro hattı üzerinden sa-
dece 60 saatte teslimat gerçekleştirecek. Yeni dece 60 saatte teslimat gerçekleştirecek. Yeni 
servis kapsamında, her iki yönden seferler servis kapsamında, her iki yönden seferler 
başlangıçta haftada bir kez yapılacak. Cu-başlangıçta haftada bir kez yapılacak. Cu-
martesi akşamına kadar Türkiye’nin dört bir martesi akşamına kadar Türkiye’nin dört bir 
yanından toplanan gönderiler Çarşamba günü yanından toplanan gönderiler Çarşamba günü 
İspanya’nın, Cuma günü de Portekiz’in her İspanya’nın, Cuma günü de Portekiz’in her 
yerine teslim edilebilecek. Salı akşamına kadar yerine teslim edilebilecek. Salı akşamına kadar 
Portekiz, Çarşamba akşamına kadar İspanya Portekiz, Çarşamba akşamına kadar İspanya 
genelinden toplanan yükler ise Pazartesi günü genelinden toplanan yükler ise Pazartesi günü 
Türkiye’nin her bölgesine dağıtılabilecek. Ekol Türkiye’nin her bölgesine dağıtılabilecek. Ekol 
bu yeni hat üzerinden Türkiye ve Orta Doğu bu yeni hat üzerinden Türkiye ve Orta Doğu 
bölgesini İspanya, Portekiz ve Fas ile birleş-bölgesini İspanya, Portekiz ve Fas ile birleş-

tiriyor.  Özellikle İspanya’daki büyük tekstil tiriyor.  Özellikle İspanya’daki büyük tekstil 
müşterileri için Oscar ödülü alacak kalitede bir müşterileri için Oscar ödülü alacak kalitede bir 
hizmeti başlattıklarını ifade eden Ekol Türkiye hizmeti başlattıklarını ifade eden Ekol Türkiye 
Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz şunları aktardı: Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz şunları aktardı: 
“Ekol İspanya Avrupa’ya; Ekol Türkiye ise Orta “Ekol İspanya Avrupa’ya; Ekol Türkiye ise Orta 
Doğu’ya yapılan gönderiler için bir merkez Doğu’ya yapılan gönderiler için bir merkez 
konumunda. İzmir Alsancak-İspanya Tarra-konumunda. İzmir Alsancak-İspanya Tarra-
gona Limanı arasında transit süremiz 60 saat.  gona Limanı arasında transit süremiz 60 saat.  
İspanya içine 96 saat, Portekiz ve Fas’a 144 saat-İspanya içine 96 saat, Portekiz ve Fas’a 144 saat-
te teslimat gerçekleştiriyoruz. Ekol’ün Trieste te teslimat gerçekleştiriyoruz. Ekol’ün Trieste 
(İtalya) ve Sete’de (Fransa) hâlihazırda yürüttü-(İtalya) ve Sete’de (Fransa) hâlihazırda yürüttü-
ğü intermodal operasyonları gibi İspanya’dan ğü intermodal operasyonları gibi İspanya’dan 
Avrupa’ya intermodal taşımacılığa fırsat Avrupa’ya intermodal taşımacılığa fırsat 
veren bu hizmetimizde de multimodal çözüm veren bu hizmetimizde de multimodal çözüm 
sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha fazla sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha fazla 
ülkeye kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak için ülkeye kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak için 
ağımızı genişletmeye devam edeceğiz.”ağımızı genişletmeye devam edeceğiz.”
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M
aksimum 24 saat içinde teslimatı aksimum 24 saat içinde teslimatı 
garanti eden Bir Günde Kargo, garanti eden Bir Günde Kargo, 
bir yılda cirosunu 2,5 kat artırdı, bir yılda cirosunu 2,5 kat artırdı, 
yüzde 5 olan pazar payını da yüzde 5 olan pazar payını da 

2 katına çıkardı. Büyümeye paralel olarak 2 katına çıkardı. Büyümeye paralel olarak 
yeni dağıtım ağları oluşturan ve operasyon yeni dağıtım ağları oluşturan ve operasyon 
merkezlerinin sayısını artıran şirket, 800 merkezlerinin sayısını artıran şirket, 800 
kişilik istihdam ve günlük ortalama 30 bin kişilik istihdam ve günlük ortalama 30 bin 
sipariş teslimatıyla kısa sürede yüzde 50 sipariş teslimatıyla kısa sürede yüzde 50 
büyüme kaydetti. İstanbul, İzmir, Bursa, büyüme kaydetti. İstanbul, İzmir, Bursa, 
Antalya, Kocaeli ve Ankara olmak üzere Antalya, Kocaeli ve Ankara olmak üzere 
6 ilde, ertesi gün veya aynı gün kargo 6 ilde, ertesi gün veya aynı gün kargo 
ve randevulu teslimat gibi seçeneklerle ve randevulu teslimat gibi seçeneklerle 
kurumlara özel kargo hizmeti sunan Bir kurumlara özel kargo hizmeti sunan Bir 
Günde Kargo, 2021 yılı içerisinde Türkiye Günde Kargo, 2021 yılı içerisinde Türkiye 
genelinde toplamda 16 büyükşehirde hizmet genelinde toplamda 16 büyükşehirde hizmet 
vermeyi hedefliyor. Mevcut hizmet sağlanan vermeyi hedefliyor. Mevcut hizmet sağlanan 
illerde ise şube sayılarını ikiye katlamayı illerde ise şube sayılarını ikiye katlamayı 
planlıyor. Ciro hedefi aylık 10 milyon TL planlıyor. Ciro hedefi aylık 10 milyon TL 
olan Bir Günde Kargo’nun 2021 yılı sonuna olan Bir Günde Kargo’nun 2021 yılı sonuna 
kadar en büyük hedeflerinden birisi günlük kadar en büyük hedeflerinden birisi günlük 
50 bin kargo taşıyor olmak. Bir Günde Kargo, 50 bin kargo taşıyor olmak. Bir Günde Kargo, 
bu hedefiyle birlikte 2021 yılı sonuna kadar bu hedefiyle birlikte 2021 yılı sonuna kadar 
1000’den fazla kişiye istihdam sağlamak için 1000’den fazla kişiye istihdam sağlamak için 
çalışıyor. Bir Günde Kargo’nun, standart çalışıyor. Bir Günde Kargo’nun, standart 
kargoculuk anlayışından uzak hizmetiyle kargoculuk anlayışından uzak hizmetiyle 
sektöre yeni bir soluk getirdiğinden belirten sektöre yeni bir soluk getirdiğinden belirten 
Bir Günde Kargo Kurucu Ortağı Yaşar Kımıl, Bir Günde Kargo Kurucu Ortağı Yaşar Kımıl, 
“Bir Günde Kargo’yu hayata geçirdiğimizde “Bir Günde Kargo’yu hayata geçirdiğimizde 
küçük bir depomuz vardı. Şimdi bu alanı küçük bir depomuz vardı. Şimdi bu alanı 
7 katına çıkardık. Dağıtım ağımızı da 7 katına çıkardık. Dağıtım ağımızı da 
büyütüyor ve yeni operasyon merkezleri büyütüyor ve yeni operasyon merkezleri 
açıyoruz.  Yeni noktalarımızla birlikte 200 açıyoruz.  Yeni noktalarımızla birlikte 200 
olan çalışan sayımızı 800’e yükselttik. 2021 olan çalışan sayımızı 800’e yükselttik. 2021 
yılı için koyduğumuz 1.000 kişilik istihdam yılı için koyduğumuz 1.000 kişilik istihdam 
hedefinin yüzde 70’ini, hedeflediğimiz hedefinin yüzde 70’ini, hedeflediğimiz 
süreden daha kısa zaman içinde süreden daha kısa zaman içinde 
gerçekleştirdik. Hedefimiz sürdürülebilir gerçekleştirdik. Hedefimiz sürdürülebilir 
büyüme ve nitelikli artış” dedi.büyüme ve nitelikli artış” dedi.

A
na hedefi “Müşteriye na hedefi “Müşteriye 
Özel Çözümler” Özel Çözümler” 
hizmet anlayışıyla, hizmet anlayışıyla, 
müşterilerinin müşterilerinin 

tüm süreçlerini kolay-tüm süreçlerini kolay-
laştırmak, kesintisiz ve laştırmak, kesintisiz ve 
sorunsuz hizmet sunmak sorunsuz hizmet sunmak 
olan Turkon Line, web olan Turkon Line, web 
sitesi üzerinden canlı sitesi üzerinden canlı 
destek uygulamasını destek uygulamasını 
hayata geçirdi. “Turkon hayata geçirdi. “Turkon 
Live” isimli uygulamayla,  Live” isimli uygulamayla,  
web sitesi üzerinden alınan web sitesi üzerinden alınan 
çağrılar, “Canlı Destek Müşteri çağrılar, “Canlı Destek Müşteri 
Yetkilileri” tarafından anlık olarak Yetkilileri” tarafından anlık olarak 
yönetilecek. Çağrı yönetim sistemi olarak, yönetilecek. Çağrı yönetim sistemi olarak, 
özel bir çalışma prensibi geliştiren Turkon özel bir çalışma prensibi geliştiren Turkon 
Line, müşterilerinin daha hızlı yanıt alabile-Line, müşterilerinin daha hızlı yanıt alabile-
cekleri bir platformu da hayata geçirmiş oldu. cekleri bir platformu da hayata geçirmiş oldu. 

Konuyla ilgili değerlendirmelerde Konuyla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Turkon Line CEO’su bulunan Turkon Line CEO’su 

O. Alkın Kalkavan “Turkon O. Alkın Kalkavan “Turkon 
Line olarak hizmet kalitemiz Line olarak hizmet kalitemiz 

ve odağımıza aldığımız ve odağımıza aldığımız 
insan faktörünü dijital insan faktörünü dijital 
platformda destekleyerek platformda destekleyerek 
yine tercih edilen marka yine tercih edilen marka 
olmayı sürdüreceğimize olmayı sürdüreceğimize 

inanıyoruz. Önümüzdeki inanıyoruz. Önümüzdeki 
aylarda devreye alacağımız aylarda devreye alacağımız 

WhatsApp uygulamasıyla da WhatsApp uygulamasıyla da 
sistemi entegre edeceğiz. Baş-sistemi entegre edeceğiz. Baş-

langıç aşamasında sadece hafta langıç aşamasında sadece hafta 
içi 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet içi 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet 

verecek uygulama, ihtiyaç doğrultusunda verecek uygulama, ihtiyaç doğrultusunda 
aşamalı olarak genişletilecek ve yurt dışı ülke aşamalı olarak genişletilecek ve yurt dışı ülke 
müdürlüklerimizin de sürece eklenmesiyle müdürlüklerimizin de sürece eklenmesiyle 
tamamlanacaktır” dedi.tamamlanacaktır” dedi.

I
ntermax Logistics Yönetim Kurulu ntermax Logistics Yönetim Kurulu 
Başkanı Savaş Çelikel, pandeminin Başkanı Savaş Çelikel, pandeminin 
uluslararası lojistik operasyonlarında uluslararası lojistik operasyonlarında 
alışılagelmiş düzende ciddi değişikliklere alışılagelmiş düzende ciddi değişikliklere 

neden olduğunu vurguladı. Tüm dünyada neden olduğunu vurguladı. Tüm dünyada 
uygulanan kısıtlamalar, gümrüklerdeki uygulanan kısıtlamalar, gümrüklerdeki 
yoğunluk ve hava trafiğindeki düzensizliklere yoğunluk ve hava trafiğindeki düzensizliklere 
dikkati çeken Çelikel, dış ticaret firmalarının dikkati çeken Çelikel, dış ticaret firmalarının 
1.300 kiloya kadar acil yükleri için minivan 1.300 kiloya kadar acil yükleri için minivan 
taşımacılığına artık çok daha fazla ilgi taşımacılığına artık çok daha fazla ilgi 
gösterdiğini söyledi. Minivan taşımalarının gösterdiğini söyledi. Minivan taşımalarının 
pandemi döneminde ihracatı ayakta tutan pandemi döneminde ihracatı ayakta tutan 
etkenlerden biri olduğunu dile getiren etkenlerden biri olduğunu dile getiren 
Çelikel, “Dış ticarette minivan taşımacılığı, Çelikel, “Dış ticarette minivan taşımacılığı, 
pazar kaybının önüne geçilmesi açısından pazar kaybının önüne geçilmesi açısından 
ihracatçımız için de adeta bir can simidi haline ihracatçımız için de adeta bir can simidi haline 
geldi. Bu küçük araçlar ihracatta büyük iş geldi. Bu küçük araçlar ihracatta büyük iş 
çıkardı” dedi. Çelikel, minivan araçlarla sınır çıkardı” dedi. Çelikel, minivan araçlarla sınır 
kapılarındaki yoğunluğa takılmadan Avrupa kapılarındaki yoğunluğa takılmadan Avrupa 
ülkelerine ulaşılabildiğinin altını çizerek, “Bu ülkelerine ulaşılabildiğinin altını çizerek, “Bu 
araçların 1.300 kiloya kadar yük kapasitesi var. araçların 1.300 kiloya kadar yük kapasitesi var. 
Özellikle aciliyet arz eden parça yükleri olan Özellikle aciliyet arz eden parça yükleri olan 
ihracatçı ve ithalatçılarımız bu hizmeti daha ihracatçı ve ithalatçılarımız bu hizmeti daha 
fazla tercih ediyor. Minivan servislerimize fazla tercih ediyor. Minivan servislerimize 
talep geçtiğimiz yıl yüzde 80 arttı” diye talep geçtiğimiz yıl yüzde 80 arttı” diye 
konuştu. Avrupa ile Türkiye arasındaki konuştu. Avrupa ile Türkiye arasındaki 
taşımalarda minivan operasyonlarının çoğu taşımalarda minivan operasyonlarının çoğu 

kez havayolundan da hızlı olabildiğini belirten kez havayolundan da hızlı olabildiğini belirten 
Çelikel, “Havaalanında uçağa yükleme, Çelikel, “Havaalanında uçağa yükleme, 
boşaltma, ardından transfer aracı bekleme boşaltma, ardından transfer aracı bekleme 
gibi zaman kaybına neden olan süreçler, gibi zaman kaybına neden olan süreçler, 
teslimatı bazen 2 güne çıkarabiliyor. Minivan teslimatı bazen 2 güne çıkarabiliyor. Minivan 
ile taşıma süresi ise Türkiye’ye en yakın ile taşıma süresi ise Türkiye’ye en yakın 
Avrupa ülkelerine 24 saate kadar düşebiliyor. Avrupa ülkelerine 24 saate kadar düşebiliyor. 
Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya, İspanya ve Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya, İspanya ve 
Polonya başta olmak üzere bütün Avrupa’ya Polonya başta olmak üzere bütün Avrupa’ya 
48-72 saat içerisinde kapıdan kapıya teslimat 48-72 saat içerisinde kapıdan kapıya teslimat 
yapabiliyoruz” bilgilerini paylaştı.yapabiliyoruz” bilgilerini paylaştı.

Dinçer Lojistik, bu dönemde teknoloji alanındaki yatırımlarını 
artırdı. Şirket gerçekleştirdiği yatırımlarla “satın alma”, “depola-
ma”, “müşteri hizmetleri” gibi geleneksel lojistik süreçlerini inter-
net teknolojilerine entegre etti. 5.0 teknolojilerinin konuşulduğu 
bir süreçte geleceği şimdiden yaratmak için bilgi teknolojilerini 
merkeze almanın her sektör için kaçınılmaz oldu-
ğunu söyleyen Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Dinçer, “E-lojistik sahasında doğru 
stratejiler kurmak yerel ve küresel sahada elimizi 
güçlendiriyor. Robotik depolama, IoT ve diğer 
teknolojik yatırımlarımız kesintisiz devam ederken 
sektöre yön verme misyonumuzu da koruyoruz” 
dedi. “Kuvvetli bir AR-GE yapımız var” diyen Din-
çer sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyadaki teknolo-

jik trendlerin takibiyle iş süreçlerimizi daha da güçlendirmek adına 
AR-GE merkezimizle birlikte son derece yoğun çalışıyoruz. Robotik 
depolama, IoT ve diğer teknolojik yatırımlarımız kesintisiz devam 
ediyor. Dinçer Lojistik olarak teslimat güzergâhlarını iyileştirmek, 
araç performanslarını izlemek, gecikme veya sorunları önlemek, 

şayet oluşurlarsa oluştukları anda müdahale et-
mek için bu alanlara yatırım yaparak akıllı lojistik 
faaliyetlerinde daha da gelişeceğiz. Bu sayede 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını mümkün olan en 
hızlı biçimde algılayarak, ani talep artışlarını karşı 
farklı kanallarla tedarik zincirlerini organize edip, 
proaktif aksiyon alabilecek, çözüm getirebilecek 
ve sektörün dinamiklerin şekillendirme misyonu-
muzu kuvvetlendireceğiz.” 

Turkon Line’dan online canlı destek hizmeti

“Küçük” araçlar ihracatta “büyük” iş çıkardı

Bir Günde Kargo,  
bir yılda %50 büyüdü
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Barsan 1.800 aracını ZF ile dijitalleştirdi

DHL SUPPLY CHAIN TÜRKIYE’DEN INSAN VE ÇEVRE ODAKLI BÜYÜME

Sektörünün en 
teknolojik markası 
Yurtiçi Kargo oldu 

B
arsan Global Lojistik’in 800 kamyon 
ve 1.000 treylerden oluşan filosu, 
ZF’nin Transics markalı bağlanabi-
lirlik çözümleriyle donatıldı. Barsan 

ile yapılan anlaşma ZF’nin  Türk ortağı olan 
İntermobil ile yakın bir iş birliği içinde gerçek-
leştirildi. Barsan Global Lojistik’in kurucusu 
ve sahibi Kamil Barlın, “Günümüzün oldukça 
rekabetçi lojistik pazarında dünya çapındaki 
müşterilerimize birinci sınıf lojistik desteği 
sunabilmek bizim için büyük önem taşıyor, bu 
yüzden de ZF gibi ortaklarımızla azmimizi ve 
değerlerimizi paylaşabilmek oldukça önemli. 
ZF’nin Filo Yönetim Çözümü imkanları verim-
lilik kazanımları sağlamanın yanı sıra, dijital-
leşme serüvenimizi daha da hızlandırmaya 
destek olacaktır”  dedi. İntermobil Genel Mü-
dürü Rıfat Perahya “ZF’nin Türkiye’deki uzun 
süreli temsilcisi ve distribütörü olarak, ZF’nin 
bu önemli bölgedeki daimi büyümesini destek-
leyerek ortaklığımızı daha da geliştirmekten 

mutluluk duyuyoruz”  ifadelerini kullandı. ZF 
Ticari Araç Kontrol Sistemleri ile EMEA Dijital 
Müşteri Hizmetleri Yöneticisi Peter Bal ise 
şunları belirtti: “ZF’nin pazardaki lider konu-
munu güçlendirecek bu anlaşma, kamyon ve 
treylerler için entegre çözümlere yönelik kap-
samlı portföyümüzün sunduğu katma değerin 
en güncel kanıtıdır.” 

T
ürkiye’deki markaların teknoloji 
alanındaki, tüketici marka algısını 
araştıran bir ödül programı olan 
Tech Brands Turkey kapsamında, 

26 farklı sektörde açık uçlu sorularla, Türkiye 
genelindeki tüketici kitlesinin vermiş olduğu 
yanıtlar baz alınarak hazırlanan raporun 
sonucunda “Türkiye’nin en teknolojik 
markaları” ödüllendirildi. Pandemi 
nedeniyle Youtube üzerinden yapılan canlı 
yayınla yapılan ödül töreninde kazanan 
markalar ödüllerine kavuştu. Yurtiçi 
Kargo, 2020 yılında olduğu gibi bu yıl da 
kargo sektörünün en teknolojik markası 
seçildi. Mobil uygulamaların yaygın olarak 
kullanıldığı Yurtiçi Kargo’da tüm operasyon 
aşamalarında ve müşterilere sunulan 
hizmetlerde şirket bünyesinde geliştirilen 
yazılım sistemlerinden yararlanılıyor. 
Kargo sektöründe müşterilerin kullanımına 
sunulan mobil uygulamayı ilk geliştiren 
şirketlerden biri olan Yurtiçi Kargo’nun 
uygulaması ile müşteriler kargolarını teslim 
ettikleri andan itibaren uygulama üzerinden 
takip edebiliyor. Kuryelerin kullandığı 
el terminallerinde kullanılan yazılımı da 
kendi Ar-Ge merkezinde geliştiren şirket, 
el terminalleri ile kargo operasyonunun 
kesintisiz ve güvenli bir şekilde takip 
edilebilir olmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl 
hayata geçirdiği YK Plus projesiyle sektöre 
yeni teslimat modelleri ve yeni uygulamalar 
kazandıran Yurtiçi Kargo, bu projede de 
kendi yazılımlarını kullanıyor. 

Hareket, global büyümesini
Turquality ile hızlandıracak

DHL Supply Chain Türkiye, 2021 yılı için ajandasının ilk sıra-
sına insan ve çevre odaklı büyümeyi aldı. DHL Supply Chain Tür-
kiye ve Ortadoğu CEO’su Orkun Saruhanoğlu, odaklarında yete-
nek kazanımıyla yarını kucaklamak anlayışının olduğunun altını 
çizerek, bugün kadın istihdam oranlarının %30 olduğunu belirtti. 
Bu rakam lojistik sektörü için iyi bir seviye olsa 
da, 2021 yılı sonunda bu oranı %35’e yükselt-
meyi hedeflediklerini, 2023 yılında ise hedefle-
rinin %50 kadın istihdamı olduğunu vurguladı. 
Bünyelerinde yer alan Lojistik Akademi’nin 
yüksek standartlarda insan kaynağı yetiştiren 
eğitim ve gelişim araçlarıyla sektörde bu alanda 
bir ilki gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen 
Saruhanoğlu, çalışanların hem kişisel hem de 

profesyonel olarak gelişim ve dönüşüm içerisinde olmalarını 
önemsediklerinin bir kez daha altını çizdi. DHL Supply Chain 
Türkiye ve Ortadoğu CEO’su Orkun Saruhanoğlu, 2025 yılında 
emisyon oranını %50 azaltmayı hedeflediklerine işaret ederek, 
2050 yılında ise hedeflerinin “sıfır emisyon” olduğunu vurguladı. 

DHL Supply Chain’in 2021 ajandasında önemli 
başlıklardan biri de, dijital dönüşüm olarak dik-
kat çekti.  Pandeminin, lojistik sektöründeki gün-
cel dijital çalışmalara hız vererek sektörü birkaç 
yıl ileri taşıdığını belirten Saruhanoğlu, lojistik 
alanında süreçlere etki edeceği varsayılan trend-
lerin ivme aldığını belirterek, 2021 yılı bu alanda 
etkin bir rol oynayacaklarını vurguladı.

H
areket, devlet destekli markalaşma 
programı Turquality’ye dahil 
oldu. Turquality süreciyle birlikte 
Hareket’in yurtdışı yatırımlarının 

daha da hızlanacağına dikkat çeken Hareket 
Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, 
“Turquality programına dahil olan şirketler, 
sorunsuz ve hatasız hizmet güvencesi verdiği 
için yabancı firmalar tarafından stratejik ortak 
olarak tercih ediliyor. Biz de bu süreçle birlikte 

başarılı olduğumuz yurt dışı çalışmalarımızın 
ve hizmet ihracatımızın artmasını bekliyoruz. 
Bu sürece hazırlanırken şirketimizin 
tüm yapılarını gözden geçirerek gelişim 
alanlarını tespit ettik, gerekli iyileştirmeleri 
gerçekleştirdik” dedi. Bu yıl, Turquality’den 
de aladıkları güçle Ukrayna’da ekipman ve 
personel yatırımlarına devam edeceklerini 
söyleyen Altunkum, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bunun dışında CIS bölgesinde Azerbaycan’da 
aktif olarak çalışıyoruz ve 2021 yılında 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özbekistan’da 
bu yıl ciddi bir yatırım planlıyoruz ve ülke 
ekibimizi güçlendirmek adına atamalar 
gerçekleştirdik. Faaliyetlerimizi orada 
açtığımız şube kanalıyla sürdüreceğiz. 
Halihazırda Afrika’da Kamerun, Nijer, Senegal, 
Cezayir, Fas ve Nijerya’da büyük projeler 
gerçekleştirdik. Yüksek potansiyele sahip 
diğer Afrika ülkeleri için yatırım fırsatlarını 
araştırıyoruz. Bu bölgelerdeki iş hacmimizi 
arttırmaya devam edeceğiz.” 
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C
EVA Logistics, Airbus’ın Alman-
ya Hamburg’ta bulunan montaj 
tesisi için üretim tedarik sürecini 
yönetmek üzere sözleşme imza-

ladı. A320 ailesi yapısal montajı için üretim 
tedarikinden sorumlu olacak şirket, ayrıca 
hem Hamburg’daki uçak iskeleti aksanla-
rının donanımından hem de A330 ve A350 
modellerinin montaj süreçleri ile büyük bir 
alana kurulu depoyu yönetecek.

Toplamda 58.631 metrekare alana 
kurulu birkaç tesiste, Airbus adına üretim 
tedarik lojistiği sürecinden sorumlu olacak 
olan CEVA,  inbound, yerine yerleştirme-
depolama, toplama, hazırlama, pazar, dahili 
nakliye, kullanım noktasına teslimat, iade-
ler, boş kutuların taşınması ve dış sevkiyat 
gibi alanlarda hizmetler sunacak. İşletme 
Devrinde İstihdamın Korunması (TUPE) 
mevzuatı uyarınca, Hamburg’daki tesislerin 
mevcut personeli CEVA bünyesine katıla-
cak. 

2020 yılında Airbus için yapılan ve 
CEVA’nın başarıyla yürüttüğü yedek parça 
ve bileşen sözleşmesi, bu yeni sözleşmenin 
imzalanmasında kilit rol oynadı. Bu yeni 
sözleşme kapsamında CEVA, tesislerdeki 
verimlilik oranını daha da arttırmak için 
YALIN prensiplerden yola çıkarak lojistik 

alanında gelişmeler ve projeler başlatarak 
hayata geçirecek. 

CEVA’nın CEO’su Mathieu Friedberg 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni 
Airbus sözleşmesinin imzalanmasıyla 
CEVA, havacılık lojistiği alanındaki kapasi-
tesini ve kararlılığını bir kez daha göstermiş 
oldu. Her iki şirket, geçmişten bu yana 

başka projelerde başarıyla iş birliği yap-
makta ve bunun son örneği, yakın zamanda 
Hamburg’da gerçekleştirilen yedek parça ve 
bileşen sözleşmesi. CEVA’nın bu sektördeki 
engin uzmanlık bilgisiyle birleşen yenilikçi 
operasyon ve teslimat çözümleri, bu yeni 
sözleşmesinin yapılmasında önemli rol 
oynadı” dedi. 

D
KV Euro Service, Avrupa’daki bü-
tün önemli paralı yolların ücretle-
rinin tek kutu ile kolayca ve hızla 
ödenebilmesi için tasarlanan DKV 

Box Europe kutusunun artık Macaristan’da 

da geçerli olduğunu duyurdu. DKV Box 
Europe hâlihazırda Bulgaristan, Alman-
ya, Belçika, Fransa, Avusturya, İspanya, 
Portekiz’de ve ayrıca Warnow Geçişi, Her-
ren Tüneli ve Liefkenshoektunnel’de geçerli. 

İtalya’da ise devam eden test sürecinin ar-
dından çok yakında aktif olacak.

DKV Mobilite Geçiş Ücretleri Genel 
Müdürü Jérôme Lejeune; bu yeni gelişme-
ye ilişkin yaptığı açıklamada, “Yıllardır 
Macaristan’daki müşteriler için tek seçenek 
geçiş ücretini önceden ödemekti. DKV müş-
terileri Macaristan’da paralı yol geçişlerini 
ödemek için DKV Card kullanabiliyorlardı. 
Macaristan’da ilk kez müşterilerimizin 
kendileri için değer yaratan, kolay ve nakit 
durumlarına katkıda bulunan bir geçiş öde-
me sistemine kavuştuklarını duyurmaktan 
mutluluk duyuyorum” dedi. 

Avusturya’nın AB üyesi olmayan ülke-
lerin taşımacılık şirketlerine dizel yakıt için 
artık KDV iadesi yapılmayacağı yönünde 
karar alması ardından faaliyetlerini Türkiye, 
Sırbistan ve Birleşik Krallık gibi AB üyesi 
olmayan ülkelerden yürüten birçok şirket 
Macaristan’ı tercih etmeye başladı. Bu du-
rum Macaristan’ın geçiş ülkesi konumunu 
daha da pekiştirdi. 

çCEVA Logistics, Airbus’ın üretim 
tedarikinden sorumlu olacak

çDKV Box Europe Macaristan’da hizmete girdi



DRIVE THE NEW WAY

DAHA FAZLA KONFOR, HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA TEKNOLOJİ.
IVECO S-WAY İLE KİMSE SİZİ DURDURAMAZ
Yolda vereceğiniz bir çay, yemek molası, ya da dinlenme molası dışında kimse sizi durduramaz. Şimdiye 
kadarki en konforlu, en teknolojik kamyon olan IVECO S-WAY’i gururla sunuyoruz, o sizi her görevde 
en iyi şekilde destekleyecek olan seyahat arkadaşınız.
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D
enizcilik ve lojistik firması 
DFDS, iklim eylem planı çerçe-
vesinde 2020 yılı sürdürülebi-
lirlik raporunu açıkladı. DFDS, 

raporda kurumsal sosyal sorumluluk 
yaklaşımı kapsamında sürdürülebilir-
lik çalışmalarıyla çevresel ayak izlerini 
kademeli bir şekilde azaltmayı taahhüt 
ediyor. DFDS, iklim planıyla CO2 emis-
yonlarını 2030 yılına kadar %45 azaltmayı 
ve 2050’ye kadar iklim nötr hale gelmeyi 
planlıyor. Şirket raporda çeşitlilik ve 
kapsayıcılık doğrultusunda halihazırda 
%23 olan kadın çalışan oranını 2023 yılına 
kadar %30 düzeyine çıkarmayı hedefliyor. 

DFDS Grubu Başkanı ve CEO’su 
Torben Carlsen sürdürülebilirlik çalış-
maları hakkında şunları söyledi: “Bugün 
şirketimizin %23’ü kadınlardan oluşuyor 
ve amacımız, 2023’e kadar bu oranı %30’a 
çıkarmak. Çeşitlilik ve kapsayıcılığı, terfi, 
işe alım ve projelerde en öncelikli para-
metre haline getirdik. 2020 gibi zorlu bir 
yılın ardından, sürdürülebilirlik konusun-
da kaydettiğimiz ilerlemeyle gurur du-
yuyorum. Herkesin büyümesi için taşıma 
azmimiz, kültürümüzün ayrılmaz bir 
parçası ve hem müşterilerimize, hem de 
çalışanlarımıza fayda sağlıyor. Bu durum, 
toplumun değerli bir ortağı olmamıza 
yardımcı oluyor.”

 
ÇEVRE DOSTU AMONYAK 
ÜRETİM TESİSİ

Öte yandan DFDS, çevreci yakıt al-
ternatifleri bulmak için 2020’de sürdürü-
lebilir yakıt alanında iki iş birliği başlattı. 
Bu projelerden biriyle, Kopenhag’da bir 
hidrojen ve e-yakıt üretim tesisi geliştiril-
mesi amaçlanırken, diğeriyle, bir hidrojen 
yakıt hücresi sisteminin ürettiği elektrikle 
çalışan ve yalnızca su açığa çıkaran, %100 
hidrojen yakıtlı bir feribot üretmek amaç-
lanıyor. DFDS iş birliği ve inovasyonları 

hızlandırıp, gelecek yıllarda DFDS bünye-
sinde ve lojistik sektöründe dönüşüm ve 
sürdürülebilirlik sağlayacak. 

DFDS iklim planı doğrultusunda Esb-
jerg’deki yeni bir üretim tesisinden yeşil, 
CO2-nötr amonyak satın almayı taahhüt 
etti. 

DFDS, ayrıca “Amonyağa Güç 
Verme” adlı yeni bir projeye katılım-
la, Danimarka’nın Esbjerg kentinde 
Avrupa’nın en büyük çevre dostu amon-
yak üretim tesislerinden birini kuracak. 
Diğer ortaklar arasında Arla, Maersk, 
Danish Crown ve DLG bulunuyor. Proje, 
yeşil hidrojen, yeşil metanol ve MASH 
biyoyakıt dahil olmak üzere alternatif 
fosillerden oluşan DFDS yakıt öngörüleri-
ne yeşil amonyağı da ekliyor. Amonyağa 
Güç Verme Projesi, yaklaşık 50.000 ton 
yeşil yakıt üretmeyi ve muhtemelen bir 
Kuzey Denizi yakıt merkezi olarak hizmet 
vermeyi hedefliyor. Tesisin 2026 yılında 
faaliyete geçmesi bekleniyor.

DFDS Grubu Başkanı ve CEO’su 
Torben Carlsen ortaklık hakkında şunları 
söyledi: “Yakıt kullanıcıları ve üreticileri-
nin bilim adamları ve toplumla iş birliği, 
sürdürülebilir yakıtları fosil yakıtlara 
gerçekçi alternatifler olarak sunmanın en 
hızlı yoludur. Bu ortaklığın, sıfır karbon 
salınımlı gemi operasyonları hedefimize 
ulaşmamıza yardımcı olacağını umuyo-
rum.”

 
20’DEN FAZLA PROJE 

DFDS, mevcut filosunun CO2 emis-
yonlarının gelecek 10 yılda azaltılmasını 
amaçlayan 20’yi aşkın proje yürütüyor. 

Bunun yanı sıra DFDS, yeni Jinling ge-
milerinin dördüne kuru havuzda silikon 
bazlı daha iyi bir gövde kaplaması uy-
guladı. Bu gövde kaplaması, diğer iki 
Jinling gemisine de uygulanacak. Bu basit 
iyileştirme, su direncini azaltırken daha 
az yakıt kullanılmasına olanak tanıyor. 
Yalnızca bu dört gemiye yapılan uygula-
ma ile DFDS’nin yıllık CO2 emisyonunun 
%4 ile 6 arası veya 10.000 ton azalması 
bekleniyor.

 
KIYI GÜÇ KAYNAĞI

DFDS, yerel NOx ve parçacıklı madde 
emisyonlarını azaltma çalışmaları kapsa-
mında, gemilere kıyı güç kaynağı kurma-
yı planlıyor. Böylece, limanda bekleme 
sırasında yedek motorları devre dışı bıra-
karak emisyonları, zararlı parçacık salını-
mını ve gürültüyü azaltabilecek. Bu işlem, 
yerel hava kalitesini yükseltecek ve yenile-
nebilir elektrik kaynaklarının kullanılması 
durumunda emisyonu sıfırlayacak. 

 
OKYANUS CANLILARININ 
KORUNMASI 

DFDS, balast suyunu deniz ekosiste-
mine salmadan önce biyolojik organizma-
ları çıkararak veya etkisiz hale getirmek 
için etkin bir biçimde çalışmaya devam 
ediyor. DFDS, 2020 yılında sürdürülen 
Balast Suyu Yönetimi programı kapsa-
mında sekiz gemi daha balast suyu işleme 
sistemleri yerleştirerek toplam 20 gemiye 
yeni sistemleri kurdu. DFDS, 2021’de sekiz 
yeni sistem daha kurmayı ve 2024 yılında 
tüm gemilere balast suyu işleme sistemi 
kurmuş olmayı planlıyor. 

DFDS, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çevresel ayak izini kademeli 
bir biçimde azaltarak CO2 emisyonlarını 2030 yılına kadar %45 azaltmayı 

ve 2050 yılına kadar iklim nötr duruma gelmeyi taahhüt etti. 

çDFDS , 2050’ye kadar iklim 
nötr olmayı taahhüt ediyor
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İHRACATIN BAROMETRESI9 

GIDA İKLİMLENDİRME LASTİK 

Pirelli YYS ile 
ihracatta hızlanacak 

Pirelli Türkiye, Ticaret Bakanlığı 
tarafından uluslararası ticareti ve ihracatı 
hızlandırmak amacıyla yürürlüğe alınan, 
ithalatçı ve ihracatçıya yerinde güm-
rükleme imkânı sunan “Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Sertifikası” (YYS) almaya 
hak kazandı. Pirelli Türkiye, YSS ile 
uluslararası rekabette avantaj sağlayarak 
hızlı ve zamanında teslimat konusunda 
hem yeteneklerini daha da geliştirmiş 
olacak hem de ihracatta bir adım öne 
çıkacak. 2013 yılında hayata geçirilen 
ve ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Çin, 
Japonya ve Kore gibi ülkelerde mevcut 
olan uygulama, ülkelerin karşılıklı tanıma 
anlaşmaları ile firmalara uluslararası 
özel bir statü kazandırıyor.  Sertifikayı 
almak için ciddi bir denetim süreci ve 
uzun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini 
aktaran Pirelli Türkiye Lojistik Direktörü 
Ayşegül Şenalp, şunları kaydetti:  “Ti-
caret Bakanlığı müfettişleri tarafından 
yapılan denetimde, siparişten tedariğe, 
bilgi güvenliğinden tesislerimizin fiziki 
güvenliğine, mali kayıtlarımızın tutulması 
ve saklanmasından İnsan Kaynakları 
uygulamalarımıza, üretim sürecimiz-
den iç denetim yöntemlerimize kadar 
yayılan detaylı bir denetimden geçtik. 
Tüm bunların sonucunda Ticaret 
Bakanlığı’ndan Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası’nı almış olmaktan dolayı 
mutlu ve gururluyuz. İthalat ve ihracat 
işlemlerimizde bize hız kazandıracak 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YSS) 
sayesinde Türkiye’de ürettiğimiz Pirelli 
markalı lastiklerimiz artık uluslararası 
rekabette ciddi bir avantaja sahip olacak.”

Muratbey, Çin’e ilk 
ihracatını gerçekleştirdi
Muratbey, gerçekleştirdiği ihracatlar ile 

yurt ekonomisine katkı sunmaya devam 
ediyor. Dört kıtaya yayılan ihracat ağına 
Çin’i de ekleyen Muratbey, bu ülkeye 
ihracat izni alabilen 54 firma arasında yer 
aldı. Bu kapsamda Muratbey, Çin’e ilk 
peynir ihracatını başarıyla gerçekleştirdi. 
Çin pazarına girişin sektörleri için 
olumlu sonuçlar doğuracağı inancında 
olduklarını söyleyen Muratbey Yönetim 
Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Tarım ve 
Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü’nün 2012 yılından bu yana 
sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Çin 
ile anlaşmaya varılmıştı. Muratbey olarak 
biz de, süt ihracatı izni alan ilk 54 firma 
arasına girdik. Şimdi de bu çok önemli 
pazara ilk ihracatımızı yapmanın sevincini 
yaşıyoruz. Türkiye’nin üretim potansiyeli ve 
sanayi altyapısı Çin’e süt ürünleri ihracatı 
için uygun” dedi. Peynirlerinin yurt içinde 
olduğu gibi yurt dışında da büyük ilgi 
gördüğüne dikkat çeken Necmi Erol, sö-
zlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa ülkeleri de 
dahil olmak üzere yurt dışı pazarlarda kendi 
markamızla ve Türkiye’de üretilmiş yerel 
peynir çeşitleriyle rekabet ediyoruz. Bugün 
Avrupa’da Almanya, Hollanda, Belçika, 
Avusturya, Fransa ve İngiltere başta olmak 
üzere, pek çok ülkeye ihracat yapıyoruz. 
Amerika ve Avrupa pazarlarında istikrarlı 
şekilde büyümeye devam ediyoruz. Mu-
ratbey, ihracat yelpazesine kattığı Çin ile 
yenilikçi ürünleriyle yatay ve dikey büyüme-
sini devam ettirecek. Bulunduğumuz her 
ülkede marka yatırımları yaparak peynirl-
erimizi herkese tanıtmaya ve sevdirmeye 
çalışıyoruz.” 

Elginkan Topluluğu çatısı altında 35 yıldan 
bu yana faaliyet gösteren ECA, bu yıl hedef 
pazarları Kuzey ve Güney Amerika’ya olan 
faaliyetlerini artırarak devam ettirecek. Kom-
biden merkezi ısıtma sistemlerine, klimadan 
radyatöre kadar yüksek performanslı, düşük 
enerji sarfiyatlı çevre dostu ürünler ile yaşam 
alanlarında ihtiyaç duyulan iklimlendirme 
çözümlerini sunduklarını kaydeden Emas 
Makina Sanayi Genel Müdürü Mehmet 
Özokumuşoğlu, “Yoğuşmalı kombiler, 
şofben, panel, dizayn, alüminyum ve pik 
döküm radyatörler, havlupan, yoğuşmalı 
duvar tipi kazanlar, duvar, kaset ve salon tipi 
klimalar, boyler ve oda kontrol aksesuarları 
ürün yelpazemizi oluşturuyor. Yeni dönemde 
hedef pazarlarımız Kuzey ve Güney 
Amerika’ya olan çalışmalarımıza devam 
etmeyi planlıyoruz.” dedi. Bugün itibarıyla 
32 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten 
Özokumuşoğlu, İngiltere, Çin, Rusya, Alman-
ya, Azerbaycan, Özbekistan ve Romanya’nın 
ihracatta ilk sırada yer aldığını dile getirdi. 
Üretimlerinin yüzde 36’sının ihracata, yüzde 
64’nün ise iç pazara kanalize edildiğini ak-
taran Özokumuşoğlu, ihracatın payını ise 
yüzde 50-55 mertebelerine ulaştırmayı 
hedeflediklerini söyledi. Ar-Ge’nin şirketleri 
için vazgeçilmez bir başlangıç noktası 
olduğunu söyleyen Özokumuşoğlu, dünyada 
7 tane, Türkiye’de ise kendileriyle birlikte 
sadece TSE’de bulunan ısı ve kapasite 
deney laboratuvarına sahip olduklarını 
aktardı. Ar-Ge merkezlerinde kullanılan 
sistemlerin ileri düzeyde akıllılaştırılması, 
otomasyon teknolojilerin arttırılması ve 
insan-robot etkileşiminin güçlendirilmesi 
yönünde çalışmalar yaptıkları bilgisini veren 
Özokumuşoğlu, “Ayrıca şirket olarak tüm 
segmentlerde her yıl ortalama 3 farklı ürünü 
piyasaya sürüyoruz. Ciromuzun yüzde 7’sini 
Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz ve hedefimiz 
5 yıl içinde bu oranı yüzde 10’a çıkarmak” 
diye konuştu. 

ECA, Amerika pazarına 
odaklanacak 
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T
ürk Hava Yolları’nın (THY) 
hava kargo taşımacılığında-
ki markası Turkish Cargo, 
Anadolu’nun dört bir yanında 

üretilen ürünleri dünyada 100’den fazla 
ülke ve 300’den fazla noktaya ulaştırarak 
Türkiye’nin ihracatına katkı sağlamaya 
devam ediyor. Salgın sürecinde ticari 
ürünlerin yanı sıra medikal ekipmanları, 
ilaçları ve aşıları taşımada başarılı bir 
performans sergileyen Turkish Cargo, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirli-
ğinde Türkiye’nin ihracat seferberliğine 
desteğini de sürdürdü. TİM ve Turkish 
Cargo arasındaki aralık ayında yapılan 
anlaşma ile Türk ihracatçısı açısından 
stratejik öneme sahip 28 destinasyon 
için 50 bin tonluk ek kapasite ve yüzde 
30’a varan indirimler yapılarak, ihracat 
seferberliğine katkı sağlandı. Kampan-
yanın sadece Aralık ayı raporlarına göre; 
ihracat pazarının ilgili hatlarında taşınan 
kargo miktarında yüzde 47 bir büyüme 
gerçekleşirken, 400 milyon dolara yakın 
tutarda yüksek katma değerli ürün 
ihracatı gerçekleştirildi.

ÜÇ YILDA %105’LERE 
VARAN ARTIŞ  
Türkiye’nin bayrak taşıyıcı markası 
olarak ülke ihracatına destek olmayı 
sürdürdüklerini belirten THY Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker 
Aycı, bu kapsamda geçen üç yılda 
ihracatçılara özel geliştirdikleri çözümler 
sayesinde hava kargo ile ihraç edilen 
yaş meyve, su ürünleri, tekstil, otomotiv 
ürünleri, ilaç gibi ürün guruplarında 
yüzde 40’lardan yüzde 105’lere varan 
ihracat artışları sağlandığının altını çizdi. 
Hava kargo taşımacılığının ekonomik 
anlamda Türkiye’ye ciddi şekilde 
katma değer sağladığını vurgulayan 
Aycı, “Diğer taşıma modlarında yer 
alan ortalama ürün değerine göre, hava 

Türkiye’ninTürkiye’nin

IHRACATINA DEĞER KATIYOR
Turkish Cargo ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)  işbirliği ile Türkiye’nin ihracat seferberliği için başlatılan 

kampanya sonuç verdi. Belirlenen hatlarda taşınan kargo miktarında sadece Aralık ayında yüzde 47’lik bir 
büyüme gerçekleşirken, 400 milyon dolara yakın tutarda yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleştirildi.

kargo taşımalarında 50 kat daha değerli 
ürünler yer alıyor. Katma değeri çok 
yüksek olan bu önemli pazarda, dünyanın 
en geniş uçuş ağına sahip markası olarak, 
ihracatçılarımızın lojistik çözümlerinin 
önemli bir parçası oluyor, bu değerli 
misyonun bilinci ve motivasyonuyla 
müşteri odaklı hizmet kalitemizi her 
geçen gün geliştiriyoruz. Ülkemiz 
ihracatçısının en büyük destekçisi olarak 
Türkiye’nin ürettiği emeği, dünyanın dört 
bir yanına ulaştırmanın haklı gururunu 
yaşıyoruz” dedi.  

ADANA VE OSMANİYE’DEN 
JAPONYA’YA MATSUTAKE 
MANTARI TAŞIYOR

Turkish Cargo ihracata katkısını 
sadece yüksek teknolojili ve katma 
değerli taşımalar ile değil, ürün ayırt et-
meksizin gerçekleştiriyor. Şirket, Adana 
ve Osmaniye’nin dağlarında yetişen, 
Japonya’da ormanların doğal tıbbı olarak 
kabul edilen Matsutake mantarlarını, ilk 

günkü tazeliğinde Asya ülkelerine ulaştı-
rırken; birçok bitki için harika pollinatör 
(polen taşıyıcısı) olan Bombus Arılarını, 
Antalya’dan alıp dünyanın bir başka 
noktasına taşıyor. Toros Dağı yaylaların-
da yetişen Türk kirazları, Turkish Cargo 
tarafından 3 saatten kısa bir süre içinde 
Norveç’e taşınıyor ve ülke genelinde 
2000’den fazla markette tüketime sunu-
luyor. Chester türü Türk böğürtlenleri 
Dubai, Cidde, Riyad ve Hong Kong’a 
taşınıyor, giderek daha önemli bir ihra-
cat ürünü olan incirler, Avrupa ve Asya 
ülkelerine raf ömürleri özenle korunarak 
ulaştırılıyor. 

2020’DE 1.5 MİLYON TONDAN 
FAZLA YÜK TAŞIDI

Turkish Cago yüksek teknolojili ve 
katma değeri yüksek ürünlerin yanı 
sıra dünya için kritik öneme sahip olan 
ilaç taşımalarını IATA-CEIV Pharma 
Sertifikasına (Uluslararası Hava Taşıma-
cılığı Birliği) sahip kalite standartlarıyla 
gerçekleştiriyor. Global ilaç ve ilaç ürün-
leri kapsamındaki taşımalarında pazar 
payını yüzde 7.5 seviyesine yükselten 
Turkish Cargo, salgın dönemi boyunca 
50 bin tonun üzerinde sağlık taşıması 
gerçekleştirerek önemli bir görev icra etti.

Dünya üzerindeki her 20 hava kar-
godan birini taşıyan Bayrak taşıyıcı Tur-
kish Cargo, kargo uçaklarıyla 8 bin 563, 
kargo uçaklarına dönüştürülen yolcu 
uçaklarıyla 2 bin 900 sefer düzenleyerek 
2020 yılında 1.5 milyon tondan fazla yük 
taşıdı.

İlker Aycı
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UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı
emre.eldener@utikad.org.tr
www.twitter.com/Emre Eldener

S
evgili Dostlar,

30 yılı aşkın süredir Türk lojistik sektörüne 
hizmet eden Uluslararası Taşımacılık ve 
Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD’ın 

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Kasım 2020 itibariyle 
bir başka meslektaşıma devretmeye hazırlanıyordum. 
Ancak pandemi yasakları nedeniyle Genel Kurulumuzu 
gerçekleştiremesek de UTİKAD için çalışmayı ve seçimlere 
girecek ekibi oluşturmayı başardık. 

Henüz tarihi netleşmese de 38. UTİKAD Seçimli 
Olağan Genel Kurul toplantısında UTİKAD Yönetimi’ne 
aday olan iki ayrı ve değerli ekip oylarımıza talip olacak. 
2018-2020 UTİKAD Yönetim Kurulu’nda omuz omuza 
çalıştığımız Sevgili Ayşem Ulusoy liderliğinde bir araya 
gelen ve içinde yer aldığım ÖNCE UTİKAD ekibimiz, bu 
seçimde derneğimizin faaliyetlerini geleceğe en başarılı 
şekilde taşımak için yola çıkıyor.

UTİKAD olarak uzun uzun kafa yorduğumuz 
konulardan biri de tabii ki, sektörümüzde kadın 
istihdamının arttırılması. Lojistik her ne kadar erkek 
egemen bir sektör olarak değerlendirilse de, kadınların 
fazlasıyla başarılı olduğu sektörlerden biri olduğunu 
söylemek hiç de yanlış olmaz. Çünkü birçok bileşenin 
bir araya geldiği, zamanla yarışılan, pratik çözümlere 
ihtiyaç duyulan lojistik sektöründe organizasyon ve 
iletişim konusunda doğal bir yeteneğe sahip olan ‘kadın’ 
olgusunun başarılı olması şaşırılacak bir durum değil. 

Değerli Meslektaşım Ayşem Ulusoy’un mevcut 
Yönetim Kurulumuzun ortak kararıyla, yeni dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı adayı olması UTİKAD Yönetim 
Kurulu olarak bizi fazlasıyla mutlu etmiştir. Derneğimizin 
vizyonunda önemli bir yer tutan “lojistik sektöründe 
kadın istihdamının güçlendirilmesi” hedefi paralelinde, 
Derneğimizin Başkanlık bayrağını bir kadın profesyonele 
devretmek tabii ki, benim için de büyük bir ayrıcalık 
olacaktır.

Yıllardır Dernek faaliyetlerine çeşitli çalışma gruplarına 
üye olarak aktif katılmanın yanı sıra önceki dönemlerde 
Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmış olan ve son 2 yıldır 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Karayolu Çalışma Grubu Başkanı 
olarak görev alan Sevgili Ayşem Ulusoy’un bu görevi hakkıyla 
yerine getireceğine inancım tamdır. 
Ben de, ÖNCE UTİKAD ekibinin içinde yer alarak 2020-2022 
döneminde de UTİKAD için çalışmaya devam etmek istiyorum. 
Bu nedenle 38. UTİKAD Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısına 
mutlaka katılmanızı ve oy kullanmanızı rica ederim.

Bu vesileyle UTİKAD Başkanlığı görevim süresince desteklerini 
esirgemeyen, kıymetli vakitlerini ve kaynaklarını dernek için 
harcamaktan hiçbir zaman çekinmeyen Yönetim Kurulu’ndaki 
dostlarıma, UTİKAD’ın faaliyetlerini eksiksiz yürütmek için 
çalışan İcra Kurulu’na, çalışma gruplarında emek harcayan 
tüm meslektaşlarıma ve tabii ki, siz değerli üyelerimize tekrar 
teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Başta sektörümüze 
verdikleri emekle mesleğimizi güçlendiren kadın lojistikçiler 
olmak üzere, tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutluyorum. 

Sağlıkla, güven ve huzurla kalın.

PerspektifLojistikEMRE ELDENER

KADIN ISTIHDAM 
ORANINI ARTIRACAĞIZ 

6. EKONOMİ ve 
LOJİSTİK ZİRVESİ

23 Haziran 2021

EKONOMİDE YENİ ROTA ve 
LOJİSTİKTE DÖNÜŞÜMÜN KODLARI

5. YILIN 
LOJİSTİKTE 

BAŞARI 
ÖDÜLLERİ 
TÖRENİ ve

GALA YEMEĞİ

6. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi, sektörde 27 yıldır aylık olarak yayınlanmakta olan UTA Lojistik Dergisi tarafından Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı, sektörel birlik ve derneklerin katılımıyla 23 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

SEKTÖRLER 
ve LOJİSTİK 

OTURUMLARI 
» LİDER SEKTÖRLERİN GELECEK PLANLARI, 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJELERİ, 
ve LOJİSTİK SÜREÇLERİ

» TEHLİKELİ ve KİMYEVİ MADDELER LOJİSTİĞİ
» E-TİCARET LOJİSTİĞİ 

» PROJE & AĞIR YÜK ve ENERJİ LOJİSTİĞİ
» TEKSTİL ve HAZIR GİYİM LOJİSTİĞİ

» OTOMOTİV ve YAN SANAYİ LOJİSTİĞİ
» GIDA LOJİSTİĞİ

» SAĞLIK ve FARMA 
LOJİSTİĞİ

√  COVID 19 PANDEMİSİ ULUSAL ve ULUSLARARASI 
EKONOMİLERİ NASIL DÖNÜŞTÜRÜYOR? 

HANGİ YAPISAL REFORMLAR GÜNDEME GELİYOR?
√  COVID 19 PANDEMİSİ İLE GELECEĞİN 

LOJİSTİK TASARIMLARINDA NELER ÖN PLANA ÇIKIYOR?
√  E-TİCARETİN YÜKSELİŞİ EKONOMİ ve LOJİSTİKTE 

HANGİ DÖNÜŞÜMLERİ ZORUNLU KILIYOR?
√  YENİ EKONOMİ OLUŞURKEN 

LOJİSTİK SEKTÖRÜ NASIL KONUMLANMALI, 
ATILMASI GEREKEN ADIMLAR NELER OLMALI?

√  LOJİSTİKTE BÖLGESEL OYUNCU 
OLMA HEDEFİNDEKİ TÜRKİYE HANGİ 

PROJELERİ HAYATA GEÇİRMELİ?
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UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı
emre.eldener@utikad.org.tr
www.twitter.com/Emre Eldener

U
luslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet 
Üretenleri Derneği UTİKAD, çalışmalarında 
ve raporlarında sürdürülebilirlik esası ile 
“UTİKAD Lojistik Sektörü Raporu 2019”u 

yayınladıktan sonra bu sene de “UTİKAD Lojistik 
Sektörü Raporu 2020”yi yayınlayarak sektörün 
hizmetine sunduk. UTİKAD olarak bu önemli 
raporu COVID-19 pandemisinde ülkemiz lojistik 
faaliyetlerinin devamını sağlayan lojistik sektörünün 
sahadaki çalışanlarına ithaf etmekten mutluluk 
duyuyoruz.

Ölçülebilir veriler aracılığı ile Türkiye’deki 
uluslararası lojistik sektörünün faaliyetlerini, yük 
taşımacılığına ilişkin kapasiteyi, güncel gelişmeleri 
ve ilgili mevzuatı bir araya getiren UTİKAD Lojistik 
Sektörü Raporu 2020; UTİKAD Sektörel İlişkiler 
Müdürü Alperen Güler imzası taşıyor. Raporda 
yer alan önemli konulardan biri de demiryolu 
taşımacılığının mevcut durumu ve geleceği; bu 
bağlamda demiryolu taşımacılığını “Lojistik Sektörü 
Raporu 2020”den alıntılar ile tekrar gözden 
geçirmek isterim.

Demiryolu yük taşımacılığı, koronavirüs pandemisi 
sebebiyle deniz limanları, karayolu sınır kapıları 
ve uçakların hareketlerine yönelik alınan kısıtlayıcı 
önlem ve tedbirlerden görece muaf oldu. 2010 
yılından 2020 yılının üçüncü çeyreği sonuna kadar 
olan dönemde Türkiye’nin dış ticaretinde demiryolu 
taşımacılığının değer bazındaki payı diğer tüm 
taşıma türlerinin payından düşüktür. Koronavirüs 
pandemisi sebebiyle 2020 yılında tercih edilen ve 
“temassız ticaret” faaliyetlerine olanak sağlayan 
demiryolu yük taşımacılığının payının marjinal 
seviyede arttığı görülmektedir. 2012 yılı sonrası 
ithalat taşımalarında demiryolu taşımacılığının oranı 
2020 yılının ilk üç çeyreğine kadar yüzde 1’in altında 
kaldı; 2020 yılının ilk üç çeyreği sonunda ise tekrar 
yüzde 1’in üzerine çıkabildi. Son 10 yılda ihracat 
taşımalarında demiryolu taşımacılığının payı sürekli 
olarak yüzde 1’in altında kaldı; 2019 yılında yüzde 
0,54 olan demiryolu yük taşımacılığının payı 2020 

yılının ilk üç çeyreği sonunda yüzde 0,80’e yükseldi. 
2010 yılından 2020 yılının üçüncü çeyreği sonuna 
kadar olan dönemde, demiryolu taşımacılığı ağırlık 
bazında da en düşük paya sahip oldu. 2020 yılında 
hem yurtiçi hem de uluslararası yük trenleri Marmaray 
Tüp Geçidi’ni kullandı.

Hava ve denizyolunda artış gösteren navlun fiyatları 
ve transit süre sebebiyle demiryolu yük taşımacılığı 
koronavirüs pandemisi sebebiyle rekabetçi gücünü 
artırdı. Hatta demiryolu yük taşımacılığı tüm diğer 
taşıma türlerine getirilen kısıtlamalardan görece muaf 
kaldığı için, uluslararası yük taşımacılığının kesintiye 
uğramadan devam ettirilebildiği bir taşıma türü olarak 
öne çıktı.

Uluslararası Demiryolu Birliği tarafından yapılan 
tahminlere göre kötümser senaryoda demiryolu yük 
taşımacılığının 2020 yılındaki gelir kaybı yaklaşık 26 
milyar ABD Doları, 2021 yılı gelir kaybı ise 19 milyar 
ABD Doları olacak. İyimser senaryoda ise, 2020 yılı gelir 
kaybı 19 milyar ABD Doları, 2021 yılı gelir kaybı ise 
yaklaşık 6 milyar ABD Doları olarak gerçekleşecek.

Olası bir kriz anında yine demiryolu ve intermodal 
yüklemelerin kurtarıcı rolü üstleneceği bir gerçektir. 
2021 yılı ve sonrasında demiryolu ve intermodal 
taşımalara yönelim ve arzın artması beklenmektedir. 
Demiryolu ve intermodal taşımalar için heyecan verici 
bir durum yaşandı. Avrupa Birliği Parlamentosu ve 
Konseyi tarafından 2021 yılı Demiryolu yılı olarak ilan 
edildi. Demiryolunun en sürdürülebilir ve yenilikçi 
ulaşım yöntemi olarak teşvik edilmesinin yanı sıra 
“European Green Deal” ile vurgulanan 2050 iklim 
hedeflerinin gerçekleştirmesine katkı sağlamak için 
etkinlikler ve kampanyaların yapılacağı bildirilmiştir. Bu 
gelişmenin ülkemize yansımalarını merakla bekliyoruz.

Son olarak ise “Lojistik Sektörü Raporu 2020”yi 
okumak isteyen üyelerimizin ve sektör paydaşlarımızın 
rapora UTİKAD’ın internet sitesi ve sosyal medya 
kanallarından ulaşabileceğini belirtmek istiyorum. 
Raporumuzun ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını 
diliyoruz.
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6. EKONOMİ ve 
LOJİSTİK ZİRVESİ
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EKONOMİDE YENİ ROTA ve 
LOJİSTİKTE DÖNÜŞÜMÜN KODLARI

5. YILIN 
LOJİSTİKTE 

BAŞARI 
ÖDÜLLERİ 
TÖRENİ ve

GALA YEMEĞİ

6. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi, sektörde 27 yıldır aylık olarak yayınlanmakta olan UTA Lojistik Dergisi tarafından Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı, sektörel birlik ve derneklerin katılımıyla 23 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

SEKTÖRLER 
ve LOJİSTİK 

OTURUMLARI 
» LİDER SEKTÖRLERİN GELECEK PLANLARI, 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJELERİ, 
ve LOJİSTİK SÜREÇLERİ

» TEHLİKELİ ve KİMYEVİ MADDELER LOJİSTİĞİ
» E-TİCARET LOJİSTİĞİ 

» PROJE & AĞIR YÜK ve ENERJİ LOJİSTİĞİ
» TEKSTİL ve HAZIR GİYİM LOJİSTİĞİ

» OTOMOTİV ve YAN SANAYİ LOJİSTİĞİ
» GIDA LOJİSTİĞİ

» SAĞLIK ve FARMA 
LOJİSTİĞİ

√  COVID 19 PANDEMİSİ ULUSAL ve ULUSLARARASI 
EKONOMİLERİ NASIL DÖNÜŞTÜRÜYOR? 

HANGİ YAPISAL REFORMLAR GÜNDEME GELİYOR?
√  COVID 19 PANDEMİSİ İLE GELECEĞİN 

LOJİSTİK TASARIMLARINDA NELER ÖN PLANA ÇIKIYOR?
√  E-TİCARETİN YÜKSELİŞİ EKONOMİ ve LOJİSTİKTE 

HANGİ DÖNÜŞÜMLERİ ZORUNLU KILIYOR?
√  YENİ EKONOMİ OLUŞURKEN 

LOJİSTİK SEKTÖRÜ NASIL KONUMLANMALI, 
ATILMASI GEREKEN ADIMLAR NELER OLMALI?

√  LOJİSTİKTE BÖLGESEL OYUNCU 
OLMA HEDEFİNDEKİ TÜRKİYE HANGİ 

PROJELERİ HAYATA GEÇİRMELİ?
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DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE 
KADIN OLMAK

GeleceğimizdirDemiryolu
DTD Genel Müdür Yardımcısı

NÜKHET IŞIKOĞLU

L
ojistik sektörümüzün önemli yayınlarından biri olan UTA 
Dergisi’nin her ay demiryolu konulu yazılara yer verdiği bu 
köşesi aslında DTD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan Güleç 
beye aittir. Kadınlar günü vesilesi ile bu ayki köşesinde 

benim yazmama imkân verdiği için kendisine çok teşekkür 
ediyorum. 

2006 yılında kurulan Demiryolu Taşımacılığı Derneği ile yolumun 
kesişmesi aslında benim için de yeni bir sektörün ve kariyerin 
kapılarını açtı. Demiryolu Taşımacılığı Derneği’nin ilk kurulduğu 
günlerden itibaren bu oluşumun bir parçası oldum. DTD ile on beş 
yıldır devam eden çalışma hayatımın son on bir yılında da Genel 
Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyorum. Hasbelkader yolumun 
kesiştiği demiryolunu bu kadar seveceğim ve gönül vereceğim ilk 
zamanlar hiç aklıma gelmemişti. Fakat demiryolunu öğrenmeye 
ve anlamaya başladıkça bu konunun ülkemiz ve insanımız için çok 
gerekli, çok faydalı olduğuna yürekten inandım. Ayrıca üzülerek 
fark ettim ki, ülkemizde demiryolu yeterince tanınmıyor ve 
bilinmiyor. Sanayicimiz, lojistikçimiz, üniversitelerimiz demiryoluna 
mesafeliydi, son yıllarda yeni yeni farkındalıklar artmaya başladı. En 
temel sorunumuz ülkemizde yüklerin demiryoluna kavuşamaması 
maalesef.  Bunun tabi ki, birçok farklı sebebi var. 

DTD, demiryolu taşımacılığını çağımızın ve ülkemizin 
gereklilikleri doğrultusunda geliştirmek ve demiryolunun ülkenin 
toplam taşımacılıktaki payını yükseltmek amacıyla kurulmuş 
bir organizasyon. DTD üyeleri kendilerine ait vagonlarla veya 
TCDD vagonları ile ulusal ve uluslararası ağlarda demiryolu 
taşımacılığı yapan, vagon üretim tesisleri olan, liman işletmeciliği 
yapan, vagon bakım ve onarım sanayi ile iştigal eden Türkiye’nin 
önemli firmalarıdır. 6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının 
Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun’un çıkması ardından TCDD 
Taşımacılık A.Ş. de DTD üyeleri arasında yerini almıştır. Bugün 
ülkemizin önde gelen yetmiş civarında kuruluşun üyesi olduğu DTD, 
demiryolu sektörünün ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olmasının 
yanında sektörün büyük bir kısmını temsil etmektedir.  

Tabi ki, Türkiye’nin önemli firmalarının yer aldığı DTD çatısı 
altında görev almamın kariyerime ve mesleki birikimime çok 
önemli katkıları oldu. Sektörün çok değerli ve tecrübeli uzmanları 
ile aynı masa etrafında sektör sorunlarını konuştuk. Derneğimizin 
üyeleri olan farklı alanlardaki firmaların sahipleri, yöneticileri ve 
uzmanları ile birçok toplantıda, çalışma grubunda, fuarda ve proje 
içinde yer almak, aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 
ilgili diğer bakanlıklar, TCDD ve diğer kamu kurumları ve lojistik 
sektörümüzdeki STK’lar ile yakın çalışma içinde olmak bana farklı 
perspektiflerden konuları değerlendirme ve kavrama imkânı sundu.

DTD’yi temsilen T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD, TOBB, 
TİM, TÜSİAD, üniversiteler vb. kurumlar tarafından düzenlenen tüm 
mevzuat, mesleki ve teknik çalıştaylar, seminerler ve eğitimlere, 
Türkiye Lojistik Master Plan çalışmalarına da katılım sağladım. 

Yabancı ülkelerin Ticari Ataşelikleri ile yaptığımız çalışmalarla farklı 
ülkelerin demiryolu kuruluşları ile sanayicilerimizi bir araya getirerek 
bilgi, tecrübe ve yeni iş birlikleri oluşturmak için çalışmalara devam 
ediyoruz.  DTD’nin sektöre verdiği mesleki eğitimlere eğitimci olarak 
katılmanın yanı sıra üniversitelerle yaptığımız iş birlikleri kapsamında 
Beykoz Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği bölümünün açılması 
hazırlıkları ve müfredat çalışmaları içinde oldum. Hâlihazırda Beykoz 
Üniversitesi Sektör Danışma Kurulu üyesiyim ve beş yıldır öğretim 
görevlisi olarak gelecekteki meslektaşlarımın yetişmesine katkıda 
bulundum. Bu beş yıl içinde üzülerek söylüyorum ki, ancak altı tane 
kadın öğrencim oldu. Fakat sevinerek de ekliyorum ki, bugün bu 
kadın öğrencilerimden biri Marmaray hattında makinistlik görevini 
başarıyla yürütmektedir. 

Lojistik sektörü bildiğiniz gibi erkeklerin çoğunlukta olduğu bir 
sektör, hele konu demiryolu olunca sektördeki kadınların sayısı 
oldukça az. Katıldığım demiryolu konulu toplantılarda çoğunlukla 
kadın olarak tek başıma oluyorum. Bu durum bir taraftan beni 
üzerken, diğer taraftan böyle bir toplulukta 15 yıldır bir kadın 
olarak var olmaktan dolayı mutluyum. Geçtiğimiz yıl Dünya 
Bankası’nın Demiryolu Taşımacılığında Cinsiyet Ayrımı Araştırması 
kapsamında demiryolunda kadın istihdamı konusundaki görüşlerimi 
ve önerilerimi değerli akademisyenlerimize aktarma imkânı buldum. 
Özellikle son dönemde dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde 
demiryolu, benzeri görülmemiş yatırım ve genişlemenin bir 
sonucu olarak heyecan verici bir dönemden geçiyor. Bu dönüşüm, 
demiryolunda değişimi kucaklamak ve iş gücümüzün cinsiyet 
çeşitliliğini geliştirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Sadece ülkemizde 
değil, tüm dünyada demiryolu sektörünün karşı karşıya olduğu 
bu önemli büyüme ve gelişme, kadınların da içinde bulunacağı bir 
değişimi başlatmak için mükemmel bir kaldıraç olabilir.

Bugün Avrupa baktığımızda, demiryolu şirketlerinde kadın 
istihdam oranlarının yıllardır istikrarlı bir şekilde arttığını görüyoruz. 
Avrupa Demiryolu Sektörü 2018 verilerine göre, kadın demiryolu 
çalışanları, genel oran açısından %40’lık bir pay ile en yüksek 
İsveç’te bulunuyor.  Bugün TCDD’nin cinsiyete göre personel 
istatistiğine baktığımızda kadın personelin %5 olduğunu görüyoruz. 
Bu oran belki özel sektörde biraz daha çok olabilir, bu konuda resmi 
bir istatistik var mı bilmiyorum. Kadınlar hayatın diğer alanlarında 
da olduğu gibi olaylara ve konulara erkeklerden çok farklı bakış 
açıları ve farklı yorumlar getirebiliyor.  Gözden kaçan detayları 
yakalama özelliği işin bütününe önemli katkılar sağlıyor. Bu sebeple 
kadın elinin, en temiz ve yeşil taşımacılık türü olan demiryoluna 
değmesinin sektörü geliştireceği ve güzelleştireceği kanaatindeyim. 

Bu vesile ile tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü içtenlikle 
kutluyor, birlikte sektörümüzü çok güzel günlere taşıyacağımıza 
yürekten inanıyorum. 
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büyümüş biri olarak, sektör bilgisi ile 
bu becerileri harmanlayan bir yönetici 
olduğumu düşünüyorum. Ayrıca, dün-
ya ekonomisini çok iyi takip eder, çok 
okurum. Çok çalışmaya ve etik anlayışa 
inanırım. Büyük çoğunluğunu erkeklerin 
oluşturduğu sektörde başarının yolunun, 
uyum ve iş arkadaşları ile doğru iletişim-
den geçtiğini düşünüyorum. İşini sahip-
lenebilecek olan kadınlar için bu sektörde 
yer almanın kaçırılmaması gereken bir 
fırsat olduğu kanaatindeyim. Kadınlar, 
güçlü önsezileri, sorumluluk duyguları, 
kolay iletişim kurmaları ve sabırlarıyla iş 
dünyasında avantaj sağlıyor. 

Kadının iş dünyasındaki konumunun 
güçlendirilmesi için neler 
öneriyorsunuz?

Boston Consulting Group’un 2019 
yılında gerçekleştirdiği araştırma, dün-
yadaki kadın ve erkek girişimci oranının 

E
ğitim hayatınızdan bahse-
debilir misiniz? 

Lise eğitimimi Saint Benoît 
Fransız Lisesi’nde tamam-

ladıktan sonra İstanbul Üniversitesi 
İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nden 
mezun oldum. Sonrasında bir süre 
ABD’de bulunarak eğitimime devam 
ettim. İş yaşamına, reklam dünyasında 
adım attım. Yönetici tecrübesi yaşa-
dıktan sonra ajanstan ayrıldım. 1996 
yılından bu yana aile şirketimiz olan 
Alışan Lojistik A.Ş.’de çalışmaktayım. 
2000’li yılların başından bu yana Yöne-
tim Kurulu Başkan yardımcısı olarak 
yürüttüğüm görevimin yanı sıra UND 
(Uluslararası Nakliyeciler Derneği) ve 
ECTA (Avrupa Kimyasal Taşıma Der-
neği) Yönetim Kurulu Üyeliği, DEİK 
Lojistik İş Konseyi Başkan Yardımcılığı 
görevlerini de üstlenmiş durumdayım. 
Ayrıca, KTTD (Kimyasal Taşıma Araç-
ları Temizleyicileri Derneği) Yönetim 
Kurulu’nun da kurucu Başkanlığı göre-
vini çok uzun süre sürdürdükten sonra 
yakın zamanda bir çalışma arkadaşıma 
devrettim.

AİLEDEN LOJİSTİKÇİ 
Kariyer planınız neydi? Lojistiği 
neden seçtiniz?

Ben aslında bir lojistikçi çocuğu ola-
rak zaten bu sektörün içine doğdum. Şu 
an Yönetim Kurulu üyesi olan ve şirketi-
mizde aktif şekilde rol alan kız kardeşim 
Yonca Alışan da öyle. Kariyer planımı 
pazarlama üstüne yoğunlaştırmaktı 
hayalim, o nedenle de ilk olarak reklam 
ajansına adım attım. Sonrasında ise, aile 
şirketimiz olan Alışan Lojistik’te her ka-
demede görev alarak bugünlere geldim. 

Başarılı bir yönetici olmanın yolu 
nelerden geçiyor? Kadınlar iş 
dünyasına neler katıyor?

Lojistik, iş dünyasındaki en dinamik 
sektörlerden biridir. Belirli kuralları 
olan, yaşayan, canlı bir sektördür. Bu 
durumda ciddi takip, koordinasyon ve 
organizasyon gerektirir. Sektörün içinde 

Alışan Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Damla Alışan, lojistik 
sektöründe etkili kadın 
yöneticilerden biri. Aileden 
lojistikçi olan Alışan, 26 
yıldır sektöre hizmet ediyor. 
İşini sahiplenen kadınlar 
için lojistik sektöründe yer 
almanın kaçırılmaması 
gereken bir fırsat olduğunu 
belirten Alışan, “Kadınlar, 
güçlü önsezileri, sorumluluk 
duyguları, kolay iletişim 
kurmaları ve sabırlarıyla 
iş dünyasında avantaj 
sağlıyor” dedi.
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Damla Alışan

KAÇIRILMAYACAKKAÇIRILMAYACAK
KADINLAR IÇIN LOJISTIK

bir sektör! 
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eşitlenmesinin, küresel gayri safi milli 
hasılanın yüzde 3-6 arası oranda yani 2.5-
5 trilyon dolar artmasına neden olacağını 
gösteriyor. Kadın girişimcileri destekle-
mek ve onların liderlik ettiği işletmelerin 
başarısını artırmak için, krediye (finansal 
sermaye) erişimin iyileştirilmesi veya 
kadınların yeni beceriler (insan sermaye-
si) geliştirmelerine yardımcı olmak 
için eğitim sağlanması gerekli-
liği de araştırmanın ortaya 
koyduğu diğer sonuçlar 
arasında. Buradan da 
anlaşılacağı üzere, 
ekonominin bizler 
gibi büyük oyun-
cularına da çok iş 
düşüyor. Kurumsal 
sosyal sorumluluk 
projelerimizde kız 
çocuklarımızın, ka-
dınlarımızın eğitimine 
destek vererek onları 
geleceğe hazırlamak, üniversi-
telerle iş birlikleri yaparak onlara staj 
imkânı sunarak iş dünyasını tanımalarını 
sağlamak ve hatta kurum içinde aile-iş 
dengesini yaratacakları imkânı yaratmak 
yapabileceklerimizin sadece birkaçı.

KADIN ÇALIŞAN ORANINI  
%20 ARTIRACAK 
Alışan Lojistik’in toplumsal cinsiyet 
eşitliği konusunda yürüttüğü 
çalışmalar hakkında bilgi verir 
misiniz? Gündeminizde neler var?

Lojistik sektöründe erkek egemen 
imaj son yıllarda kadın yöneticilerin ço-
ğalmasıyla değişim göstermeye başladı. 
Kadınların her sektörde olduğu gibi bu-
rada da önemli başarılara imza attıklarını 
gözlemliyoruz. Kadınların daha ayrıntıcı, 
titiz ve sabırlı olmaları işe farklı bir yak-
laşım kazandırıyor. “Women Owned 
Company” (Kadınların Sahip Olduğu 
İşletmeler) global sertifikası sahibi şir-
ketimizin içinde kadın çalışan oranına 
bakarsak, 2020 yılında %23 artmıştır; 2021 
hedefimiz ise %20’dir. Yönetim Kurulu-
muzun ise %75’ini kadınlar oluşturuyor. 
Sektörde kadın olmak güç, ama bizlerin 
isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yok. 
Örneğin Lojistik Sektöründe ilk istif ma-
kine operatörü kadın bizim bünyemizde 
yetişti. Ayrıca, kadının eğitimini de des-
tekleyen projeleri üretmeye ve/veya des-
teklemeye aralıksız devam ediyoruz. 

Daima vurgulamaya çalıştığım gibi, 
Alışan olarak kadın istihdamına büyük 
önem veriyoruz. Bu çerçevede son ola-
rak, Birleşmiş Milletler’in küresel bazda 
yürüttüğü; kadınların tüm sektörlerde ve 
her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde 
yer almalarını ve güçlenmelerini hedef-

leyen, özel sek-
törün küresel 
ve en önemli 
girişimlerinden 
biri olan  

Kadının  
Güçlenmesi 

Prensipleri’ne imza 
atan ve onları rehber 

edinen tek lojistik şirketi 
olduk. Ayrıca Birlikte Güçlüyüz 

Platformu’nun da ilk üyelerindeniz. 
Alışan Grup olarak ayrıca, kadının 

eğitimini sonsuz destekliyoruz. Bu doğ-
rultuda, şirketimizin yaşadığı Gebze 
Bölgesi’nde Ayşe Sıdıka Alışan İlköğ-
retim Okulu’nu açtık. Geliştirdiğimiz 
“Alışan Mutluluk Taşıyor” projesi ile 
Doğu’daki kız çocuklarına destek proje-
leri üretiyoruz. Ayrıca son olarak, ülke-
mizde uluslararası alanda en çok kupa 
kazanmış takım olan VakıfBank Kadın 
Voleybol Takımı’nı çatısı altında barındı-
ran VakıfBank Spor Kulübü’nün sponso-
ru olarak sporda da kadını desteklemeye 
başladık. 

Şirkete yönelik hedefleriniz neler?
1985 yılında kurulan Alışan Lojistik, 

bugün 500 adet öz mal araç filosu ve 

Türkiye genelinde 32 farklı lokasyonda 
çalışan bin 500’den fazla çalışanı ile En-
tegre Lojistik hizmeti sunan bir markadır. 
Bizi farklı kılan ve bu yıl da Fortune 500 
şirketleri arasında yer almamızı sağlayan, 
özellikle FMCG ve kimya sektörlerine 
hizmet sunmamız. Bu sebeple, kimya 
sektörünün en önemli başlıklarından biri 
olan tehlikeli kimyasalların elleçlenmesi, 
taşınması ve depolanması konusunda 
çok ciddi bir uzmanlığımız, altyapımız, 
süregelen yatırımlarımız ve başarılı bir 
çalışma modelimiz bulunmaktadır. Ra-
kamsal hedeflerimize gelince; 2019 yılını, 
hedefimize ulaşarak, 726 milyon TL ile 
kapatmıştık. 2020’yi de bütün olumsuz 
şartlara rağmen makul bir büyüme ile 
kapattık. 2021 yılına da, yaklaşık %15 se-
viyelerinde bir büyüme hedefi ile girdik. 
Hedeflerimize ve projelerimize gelince; 
bu yıl da intermodal taşımaya ve operas-
yonlarımızda katma değerli hizmetlere 
odaklanmaya devam edeceğiz. Ayrıca, 
teknoloji ve dijitalizasyon anlamında 
çağın gereklerine uygun yeni çalışma ve 
iş yapış modelleri tasarlamak; müşteri-
lerimizin iş takip sistemleriyle konuşan, 
entegrasyon kabiliyeti yüksek yazılım 
tekniklerini hayata geçirmek de yürüyen 
projelerimiz arasında.  

“Çok çalışmaya 
ve etik anlayışa 

inanırım. Büyük çoğunluğunu 
erkeklerin oluşturduğu 

sektörde başarının yolunun, 
uyum ve iş arkadaşları ile 
doğru iletişimden geçtiğini 

düşünüyorum.”
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‘GELENEKSEL KODLAMANIN DIŞINA ÇIKMALIYIZ’

1992 yılında lojistik sektöründe kadın 
sayısı yok denecek kadar azken bu 
sektöre adım attığını belirten Damla 
Alışan, 26 yıldır sektöre hizmet 
ettiğini belirtti. “Sektöre girdiğimde 
‘bu iş erkek işidir,  kamyoncu mu 
olacaksın’ şeklinde reaksiyonlar 
almıştım” diyen Alışan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Burada şunu unutmamak 
gerekir bence; kadın erkek ayrımı 
yapmak yerine; işini iyi yapanla 
yapmayan, yetkin olanla olmayan 
şeklinde bir ayrım yapılmasının 
sektör için daha doğru olduğu 

görüşündeyim. Lojistik sektörü 
erkek sektörü diye alışılagelmiş, 
bize de böyle kodlanmış. Öncelikle 
bunun dışına çıkmamız gerekiyor. 
Lojistik tamamen bir planlama 
ve organizasyon işidir. Şu anda 
insansız depoları yönetiyoruz, araçlar 
otonom olma yolunda ilerliyor. Kendi 
içimizdeki bariyerleri kırmamız 
gerekiyor. Lojistik çok stratejik bir 
sektör, sadece TIR ve nakliye işi 
olarak bakmamak gerekiyor. Kişi, 
kendine uygun alanı bulduğu zaman 
çok başarılı olacaktır.”
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Lojistik dünyasında üstlendiği farklı görevlerle sektörün 
gelişimine büyük katkı sağlayan kadın yöneticilerden ATC 

Grup Genel Müdürü ve UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Ayşem 
Ulusoy, liderliğini üstlendiği Önce UTİKAD Ekibi ile derneğin 

yönetimine talip. Seçilirse UTİKAD’da ikinci kez kadın başkan 
dönemini başlatacak olan Ulusoy, lojistik sektöründe kadına 

duyulan güveni ve verilen değeri pekiştirecek. 

A
TC Grup Genel Müdürü ve 
UTİKAD Yönetim Kurulu 
Üyesi Ayşem Ulusoy, lojistik 
sektöründe 25 yıllık bir 

tecrübeye sahip. Sektörde profesyonel 
olarak işe başlayan Ulusoy, üstlendiği 
farklı görevlerle sektörün gelişimine katkı 
sağlayan deneyimli kadın yöneticilerden. 
Ayşem Ulusoy, şimdi ise UTİKAD’ın 
geçmişindeki deneyimlerini bugüne 
taşıyarak ve geleceğini sahiplenerek yola 
çıkan Önce UTİKAD Ekibi’nde üstlendiği 
liderlik göreviyle UTİKAD’ın yönetimine 
talip. Seçilirse UTİKAD’ın ikinci kadın 
başkanı olacak olan Ulusoy, erkek egemen 
bir sektör olarak tanımlanan lojistikte bu 
durumun tersine dönmeye başladığını 
söyledi. UTİKAD olarak yapacakları 
çalışmalarla bu pozitif durumu daha da 
ileriye taşıyacaklarını vurgulayan Ulusoy, 
lojistik sektöründe kadının rolüne ilişkin 
sorularımızı yanıtladı, Önce UTİKAD’ın 
hedeflerini anlattı. 

Lojistik sektörüne nasıl adım attınız? 
Lojistik sektörü aslında benim için 

beklenmeyen bir plandı. Bilkent Üniver-
sitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 
mezunuyum. Lojistik sektörü ile üniversi-
tenin kariyer yönlendirme etkinliklerinden 
birinde tanıştım ve o etkinliğe konuşmacı 
olarak gelen isimlerden birinin firmasında 
sektöre “merhaba” dedim. Bölümde okur-
ken akademisyenlik kariyeri düşünüyor-
dum ama asıl istediğim farklı operasyonel 
süreçleri olan, zaman yönetimi yaptıran, 
sonuç odaklı bir meslekti. 
1995 senesinde, okulu bitirdikten bir hafta 
sonra lojistik dünyasının içine girdim ve 
üzerinden 25 sene geçti. Bu çeyrek asırda, 
sektörün çok farklı evrelerine, gelişim sü-
reçlerine tanık oldum. Fakslardan, telesek-
reterlerden dijital dönüşümün yaşandığı 
bir çağa geldik. Lojistik; aktif, dinamik, her 
daim aksiyonlarla dolu bir alan. Onunla 
beraber sürekli yenilenmeniz, gelişmeniz 
ve hedefçi olmanız gerekiyor. Tüm bu 
kararlı yapısı, beni kendi içinde tutmayı 
başardı ve iyi ki de kalmışım diyorum.

SEKTÖRDE ERİL YAPI ERİYOR
Erkek egemen bir yapı olarak 
addedilen lojistik sektöründe, 
kadın olarak yer almanın avantaj ve 
dezavantajları nelerdir? 

Ben, bu bahsedilen hakimiyetin geçen 
25 sene içinde kademeli olarak eridiğine 
tanık oldum. Elbette, kadınlar için zor 
tarafları hâlâ var ama bu diğer sektörlerde 
de olduğu kadar ve hep aynı şekliyle var. 
Lojistiğin yarattığı özel bir “erillik”ten 

bahsedilebileceğini sanmıyorum. Lojistiğin 
diğer sektörlerden ayrılmış tarafı, erkek 
unvanının verilmiş olması. Lojistik sadece 
kadınlar için değil, erkekler için de çok zor 
bir sektör ki, bana soracak olursanız, ka-
dınlar bu alanda daha avantajlı. Detaycılık, 
planlı hareket etme, hızlı karar alıp hayata 
geçirme, sonuç odaklı olma, takım çalışma-
sına yatkın olma gibi vazgeçilmez özellikle-
rimiz, tüm bunları zorunlu kılan sektör için 
kadını ön plana çıkarıyor. Ben, bu alanda ve 
hatta genel olarak kadınları daha becerikli 
buluyorum. Kendim için de sektörde bu 
kadar uzun süre var olabilmemin ve yükse-
lişimdeki temel avantajın kadın olmamdan 
kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Kaldı ki, 
çoğu zaman eleştiri konusu olan kadının 
“anaç” tarafının sorunu çözmede büyük bir 
etkisi var. Biz, bu tarafımızla problem yarat-
mayı ya da büyütmeyi değil, sorunu çözme-
yi sağlıyoruz. Sektörde şu anda üst düzey 
ve orta düzey kademelerde kadın yönetici 
sayısı hâlâ yeterli sayıya sahip değil; yüzde 
18, ancak bu sayının özellikle lojistik bö-
lümlerinden mezun olan kadınlarla birlikte 
gittikçe arttığını düşüyorum. Önemli olan 
pes etmemek, direnmek.

Kadın yöneticiler sektöre neler katıyor?
Lojistik; hayatın güzelleştirici, düzen-

leyici,  kolaylaştırıcı ve tamamlayıcı bir 
unsurudur. Hayatı düzenlemek, yönetmek, 
güzelleştirmek, detaylarla uğraşmak kadı-
nın doğasında olduğundan, sektörde yer 
almalarının pozitif etki yarattığını düşü-
nüyorum. Daha inandırıcı ve güven verici 
bir yapıya sahip olmaları, işlerini sonuçlan-

KADINLARLA
Lojistik

GÜÇLENİYOR! 

Ayşem Ulusoy
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dırmada daha kararlı oluşları, süreçlerin 
takibi ve yönetimi açısından ciddi katkılar 
sağlamaktadır. Hayatın her aşamasında ve 
tabii lojistikte de kadın-erkek ayrımcılığına 
kesinlikle karşıyım. İş hayatında başarının 
kadın veya erkek olmaktan değil, işini iyi ve 
severek yapmaktan geçtiğine inanıyorum.

Sadece şirketinizi değil, sektörü 
ilgilendiren önemli çalışmalarınız var 
mı? 

Dijitalleşen dünyada özellikle ülkemiz 
lojistik sektörünün çağa uyum sağlayabil-
mesi, zaman kaybetmemesi, fırsatları ıska-
lamaması adına, özel ekibimle, sadece şirke-
timizi değil, tüm lojistik sektörünü kucakla-
yacak, software sistemimizin son teknolojik 
ve iş akışındaki gelişmelere uyumlu hale 
getirilmesi ve web tabanlı şekle dönüştü-
rülerek Blockchain ile entegre çalıştırılması 
konularında çok önemli çalışmalar yaptık. 
Bu çalışmalarımızı kısa süre içerisinde neti-
celendirmiş olacağız. Yakın gelecekte, insan 
kaynakları dahil, dijitalleşmenin getirdiği 
her pozitif durumu kabule geçmek zorunda 
kalacağız ve bunun için de çok hızlı hareket 
etmek zorundayız.  Aksi takdirde şirketle-
rimizin devamlılığında sorun yaşamamız 
kaçınılmaz olacaktır.

UTİKAD ROL MODEL  
ROLÜ ÜSTLENİYOR 
Yönetim Kurulu Üyesi olduğunuz 
UTİKAD’ın kadın erkek eşitliği 
konusundaki rolü nedir? 

UTİKAD her şeyden önce, kişilerin 
birbirini dinlediği ve görüşlere saygının 
duyulduğu bir yer. Biz eşitliğe, buradan 
başlıyoruz. Temel amacımız sektörün 
gelişimini ve ilerleyişini desteklemek, yol 
göstermek olsa da her anlamda örnek 
olmaya gayret gösteriyoruz, çünkü bir rol 
model olduğumuzun farkındayız. STK’lar 
içinde “işte eşit kadın” sertifikasını alan 
ilk kuruluşuz. Yönetim kademesinde çok 
sayıda kadın bulunuyor. Burada örnek 
olmak istediğimiz temel mevzu, yönetim 

kademelerindeki kadın sayısını artırmak ve 
bu artışın beraberinde getirdiği artıları canlı 
olarak göstermek.

Bu dönemde “Önce UTİKAD” 
ekibi olarak UTİKAD’ın yönetimine 
adaylığınızı açıkladınız. Bu konu 
hakkında neler söylemek istersiniz?

Yeni bir yıla hazırlanırken yeni bir 
heyecan içindeyiz. Lojistik sektörümüzün 
performans noktası olan UTİKAD’ın 38. 
Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yönetime 
talibiz. Mevcut Yönetim Kurulu’nda yer 
aldığım ve aynı zamanda Karayolu Çalışma 
Grubu Başkanlığı’nı sürdürdüğüm için 
Derneğimizin her sene artarak devam eden 
başarısının sırrının “Önce UTİKAD, Önce 
sektör, Önce Türkiye” anlayışı olduğunu 
biliyorum.

UTİKAD’da biz hiçbir projeyi son-
landırmadan rafa kaldırmadık. Önceki 
Yönetim Kurulları’nın başlattığı projeler 
her zaman katlanarak büyüdü ve gelişti, 
sektöre fayda sağlayacak noktalara ulaştı. 
Önce UTİKAD Ekibi olarak önümüzdeki 
dönemde de bu geleneği sürdürmeyi hedef-
liyoruz. Her seçimde olduğu gibi Yönetim 
Kurulu listemizde yakından tanıdığınız 
Barış Dillioğlu, Cihan Yusufi, Cihan Özkal, 
Emre Eldener, Mehmet Özal ve Serkan 
Eren’in yanı sıra Arkın Obdan, İsmail Tekin, 
Serdar Ayırtman ve Sibel Gültekin Karagöz 

gibi yeni isimler bulunuyor. UTİKAD’ın 
devralıp sürdüreceğimiz projelerini ve 
özenle hazırladığımız yeni dönem projele-
rimizi www.onceutikad.org web sitemizde 
sektörün değerlendirmesine sunduk.

CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN 
SAVUNUCUSU OLACAĞIZ 
Önce UTİKAD Ekibi olarak toplumsal 
cinsiyet eşitliği konusunda 
hedefleriniz neler?

Lojistik şirket yönetimlerinde ve der-
neklerde eşit cinsiyet temsilinin toplumsal 
ve ekonomik faydası konusunda tüm pay-
daşlar nezdinde savunuculuk rolü üst-
lenmek ve kadınları bu yolda geliştirmek 
misyonu ile çalışmak istiyoruz.

» Çeşitlilik: Kadın erkeğin birlikte 
çalışması,

» Eşitlik: Türkiye’de toplumsal cinsiyet 
dengesini iyileştirmeye katkı sağlamak 
ve bu amaçla iş dünyasında kadınlar için 
daha kapsayıcı ve eşitlikçi yaklaşım sağlan-
masına çalışmak, 

» İşbirliği: Benzer tüm dernek, oluşum, 
programlara açık ve işbirlikçi bir yaklaşım 
içinde bulunma, fırsat eşitliliğini savunma, 

» Kapsayıcılık: Türkiye’deki farklı 
disiplinlerden, farklı birikimlere sahip 
girişimci kadınları, C LEVEL kadınlarımı-
zı, sektöre yeni adım atacak gençlerimizi 
kapsama alma…
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ÖNCELİĞİ SOSYAL İNOVASYON VE İNSAN KAYNAĞI 

Ayşem Ulusoy UTİKAD’a nasıl bir yenilik getirecek?
Sosyal İnovasyon: Sektörümüz ve içinde bulunduğumuz 
toplumla sosyal inovasyonumuzu arttıracak projeleri 
planlamak ve hayata geçirmek, hedeflerimizden biri 
olacak. Mesleki konularımızın yanı sıra lojistikle kesişen 
sosyal meselelere daha etkili, verimli, sürdürülebilir ve 
adil olan yenilikçi çözümler arayacağız. Bu çözümlerle 
yaratılan değerin özel kişilerden ziyade toplumun geneline 
ulaşmasını sağlamaya çalışacağız.
Mentör&Mentee Uygulaması: Mentör-Mentee 
Uygulaması ile arttığı gözlemlenen kurumsal verimliliğin 

sektörümüze yayılmasını sağlamak için UTİKAD çatısı 
altında Mentör-Mentee uygulamasını projelendireceğiz. 
Sektörümüzün duayen isimlerinin genç meslektaşlarımıza 
yol göstereceği bir yapı kuracağız.
Farklı Disiplinlerden İnsan Kaynağı: İnsan kaynaklarının 
hem mevcut durumda hem de gelecekte sektörümüzün 
kanayan yarası olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda 
dijitalleşme ile birlikte sektörümüzün bilişim, mühendislik 
gibi disiplinlerden de eleman ihtiyacı olduğunu 
öngörüyoruz. Bu noktada üniversitelerin kariyer odaklı 
birimleriyle daha yakın ilişkiler kurmayı hedefliyoruz.



n n n n
n n
n n
n n

DOSYA

N
asıl bir eğitim aldınız? 

Üniversiteye başlayana 
kadar hayatım çok hareketli 
geçti diyebilirim. Babam devlet 

memuru olduğu için birçok farklı şehirde 
yaşama imkanı buldum, bu sebeple de 
sürekli okul değiştirdim tabii. Üniversite 
hayatım ise, herhalde herkesin yaşamak 
isteyeceği en güzel şehirlerden biri olan 
İzmir’de geçti. Dokuz Eylül Üniversitesi 
Turizm ve Otel Yönetimi’nden mezun 
oldum. 

TURİZM OKUDU, 
LOJİSTİĞİ SEÇTİ 
Çocukken kariyer planlarınız neydi? 

Bu soruyu duyduğumda hep 
gülümserim çünkü gerçekten çocukken 
hayal ettiğim kariyerim ile şu andaki 
kariyerim arasında çok fark var. Ben çok 
uzun yıllar İTÜ Türk Musikisi Devlet 
Konservatuarı’na gitmek istedim, bunun 
için küçük çaplı girişimlerim de oldu. 
Şan derslerine başladım, keman dersi 
aldım. Sonra yolum turizme çevrildi, 
oradan da kendimi lojistik sektöründe 
buldum. Üniversitede bölümüm turizm 
üzerine olmasına rağmen bu alanda 
çalışma hayatım çok uzun sürmedi, 
hatta profesyonel olarak başlamadı 
bile diyebilirim. 1-2 dönem mezuniyet 
öncesi staj yapma zorunluluğu sebebi 
ile otellerde çalıştım fakat benim için 
sürdürülebilir bir meslek olmadığını 
fark ettim. Özellikle vardiyalı çalışma 
şartlarının ilerde, bir evin hatta çocukların 
da sorumluluğunu alacağım dönemde 
beni çok zorlayacağını düşünerek devam 
etmeme kararı aldım.

Lojistik sektörüyle nasıl tanıştınız? 
Mesleğe başlarken düşünceleriniz 
neydi? Bugün lojistik sektörüyle ilgili 
neler düşünüyorsunuz?

Mezun olduktan ve son otel stajımı 
bitirdikten hemen sonra 1998 yılında 
lojistik sektörüne girdim. Ailemdeki 

olmadan hayatın devam etmesinin 
imkansız olduğunu fark ettim. 

Türkiye, jeopolitik konumu gereği 
Doğu ile Batı’yı, Asya ile Avrupa 
kıtalarını birbirine bağlayarak, küresel 
ticaret için çok önemli bir kesişme 
noktasında yer alıyor. Diğer taraftan 
stratejik konumu bakımından ciddi bir 
dış ticaret hacmine sahip birçok pazara 
da erişim sunuyor. Bu sebeple hayat 
standartlarımızı belirleyen tüketim 
ihtiyaçlarımızın bize ulaşmasını 
sağlayan faaliyetlerin en önemlisi 
lojistiktir. Benim sektöre başladığım 

İş hayatında

görmedim

KADIN OLMAYI
zorluk olarak

Esen Öz Tekayak

birçok kişi lojistik sektöründe birçok 
farklı firmada farklı pozisyonlardaydı 
zaten. Ben de aslında o dönemde 
tamamen ailemin de desteği ile tesadüfen 
atılmış oldum lojistik dünyasına… 

Aslında sektöre başlarken lojistik 
benim için sadece karayolu ile yapılan, 
Avrupa-Türkiye arası yüklemelerin 
organize edildiği, çok da karmaşık ve 
riskleri olmayan bir sektördü. Açıkçası 
başka bir fikrim de yoktu. Elbette 
içine girdikçe çok farklı dinamiklerin, 
süreçlerin, zorlukların, avantajların 
olduğunu gördüm. En önemlisi lojistik 
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Borusan Lojistik’te 
Forwardingden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı 

Esen Öz Tekayak, turizm 
yerine lojistik sektörünü 
seçen, kariyer yolculuğu 

boyunca “bilmiyorum, 
öğretebilir misiniz” demekten 

hiç çekinmeyen, yönetici 
olmak yerine rol model, 

öğretici ve arkadaş olmayı 
tercih eden başarılı bir iş kadını. 
Sektörde 23 yıllık bir tecrübeye 

sahip Öz Tekayak, “İş hayatında 
 hiçbir zaman kadın olmayı bir  
zorluk olarak görmedim” dedi.
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günden bugüne, 23-24 yıl arasında bile 
tartışılmayacak kadar büyük farklılıklar 
var. Zaman geçtikçe teknoloji ve 
ekonomi de beraberinde gelişiyor, 
sınırlar kalkıyor. Sınırların kalkmasıyla 
da dünya küreselleşiyor ve isteyen 
herkes her şeyi her yerden bulabiliyor. 
Bu durum, her iş kolunda her alanda 
inanılmaz bir rekabet oluşmasına 
sebep oluyor. Artık herkes her işi 
yapıyor. Böyle bir ortamda bir ürün 
almak istediğinizde, son derece farklı 
seçeneklerle karşı karşıya kalıyorsunuz. 
Almak istediğiniz ürünü neredeyse 
her yerde, yaklaşık olarak aynı fiyata 
bulabiliyorsunuz. Ama sizin için 
önemli olan almak istediğiniz ürünü 
her yerde bulmak ve almak değil; 
almak istediğiniz ürünü, en düşük 
fiyata, en yüksek kalitede, istediğiniz 
zamanda, istediğiniz miktarda almak. 
İşte bunun için de lojistik son derece 
önemli. Çünkü lojistik olmadan bunları 
yapabilme şansınız yok. Özellikle Mart 
2020’de hayatımıza giren Covid-19 ile 
talihsiz bir döneme girsek de, lojistik 
sektörü önemini tüm dünyaya bir kez 
daha kanıtladı.

‘BİLMİYORUM,  
ÖĞRETEBİLİR MİSİNİZ?’ 
DEMEKTEN ÇEKİNMEDİM 
Kariyer yolculuğunuzda en çok 
zorlandığınız konular neler oldu? 
Bunları nasıl aştınız?

Ben sektöre girdiğim dönemde 
rotasyon, oryantasyon eğitimleri 
yaygın değildi. Dolayısı ile yanınızdaki 
iş arkadaşınız size ne kadar gösterirse 
o kadar öğrenebilirdiniz ama ben 
bu konularda genellikle şanslıydım. 
Hocalarım, çalışma arkadaşlarım çok 
değerli kişilerdi ve her birinden çok 
şey öğrendim. Ama burada şanstan 
çok sizin de öğrenmeye açık, hevesli 
ve istekli olmanız önemli. Ben her 

zaman çok soru soran, sorgulayan, daha 
fazlasını öğrenmek isteyen kişi oldum iş 
hayatında. En önemlisi de bilmiyorum 
demekten, öğretebilir misiniz diye 
sormaktan hiç çekinmedim. 
Kendinizi nasıl bir yönetici olarak 
tanımlıyorsunuz? İş dünyasında 
kadın olmanın zorlukları neler?

Yönetici olmaktan ziyade aslında 
belki de rol model, öğretici ve arkadaş 
olmak diyebiliriz. Dinleyen bir yönetici 
olmaya ve aslında çoğu zaman da 
cevabı karşı tarafa buldurmaya, 
birlikte çözmeye çalışıyorum. 
Organizasyonumuzda “biz” olmayı 
gerçekten önemsiyorum. Çünkü “biz” 
olunabildiğinde çok farklı  
sonuçlara imza atıldığını, 23 yıllık iş 
hayatımda net olarak deneyimledim. 
Feedback vermeye, bunu sadece 
performans değerlendirme döneminde 
değil, olumlu ya da olumsuz zamanında 
vermeye, takdir etmeye gayret 
ediyorum. Yine aynı şekilde feedback 
almayı da seviyorum.

Yine diğer önemli bir olmazsa 
olmazım motivasyon. Hem kendim için 
hem ekip arkadaşlarım için elimden 
geldiğince motivasyonu yüksek tutmaya 
çalışıyorum. Enerjisi yüksek bir ekibin 
neler yapabileceğini biliyorum. Ve tabii, 
en önemlisi de adil olabilmek; toplamda 
70 kişilik bir takımız forwarding 
olarak, haklıyı ve haksızı tarafsız bir 
şekilde ayırt etmek benim en öncelikli 
sorumluluğum. 

Kadınların en önemli özelliklerinin 
başında; iyi insan ilişkileri, kuvvetli 
iletişim, ekip çalışmasına yatkınlık, 
duygusal zeka, empati kabiliyeti ve adil 
olmak geliyor. Kadın olmak demek, 
sürece ve detaylara odaklanmak demek. 
Kadının enerjisi ve direnci, genel olarak 
çok yüksek. Bu sebeple de iş hayatında 
hiçbir zaman kadın olmayı bir zorluk 
olarak görmedim.

CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ  
EN BÜYÜK ENGEL 
Kadınların iş dünyasındaki 
konumunun güçlendirilmesi için 
neler öneriyorsunuz?

Kadınların çalışma hayatına katılımı 
çoğu zaman, geleneksel kalıplar 
ve değerler engeli ile karşılaşıyor. 
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, 
kadınların çalışma hayatına katılmasına 
engel oluşturduğu da aşikar. Bu nedenle 
de kadın iş dünyasında çok görünür 
değil. Yönetime de katılmıyor, daha 
doğrusu katılamıyor. Adet, gelenek ve 
göreneklerimizden gelen engeller var.

Diğer yandan Uluslararası Çalışma 
Örgütü 2019 araştırması ise, kadınların 
iş dünyasına katkılarının hiç de 
azımsanamayacak derecede olduğunu 
ortaya koyuyor. Yapılan analizlere göre;

Yönetim kurullarında kadın üye 
sayısı arttıkça şirketlerin iş akışları yüzde 
20 iyileşmektedir. 

Kadın istihdamının yanı sıra özlük 
haklarında ve şirket politikalarında da 
cinsiyet eşitliği sağlayan firmalarda 
kârlılık ve verimliliğin artırma olasılığı 
yüzde 62,6 artmaktadır.

Yetenekli çalışanları elde tutma 
olasılığı yüzde 59,7 artmaktadır.

Ülkemizde de kadınların iş yaşamına 
aktif katılımları ile ilgili bir takım 
politika ve uygulamalar geliştirilmeye 
çalışılmakta. Ancak kamu-özel 
sektör, finans kurumları, sivil toplum 
kuruluşlarının birlikte harekete geçme 
hızı düşük kaldığından maalesef istenilen 
noktaya gelemiyoruz. İş dünyasına 
kadının iş adaptasyonunu sağlayacak 
kurumlar; bakımevleri ve kreşler yok. 
Bu işverene bırakılmış durumda. Bunun 
yanında ülkemizden, küresel şirketlerin 
ve bizler gibi holdinglerin üst yönetimine 
atanan birçok başarılı kadın hepimiz için 
gurur verici örnekler oluyor ve birçok 
kadın için önemli bir yol açıyor.
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BORUSAN’IN ODAĞINDA “EŞİTLİK” VAR 

Borusan olarak toplumsal cinsiyet eşitliği 
konusunda ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz? 
Borusan olarak kuruluşumuzdan bu yana odağımızda 
insan bulunuyor. Sürdürülebilirliği temel alan insan 
odaklı bir kurum kültürünü benimsiyoruz. Bu bakış 
açışıyla gündeme gelen en önemli konularımızdan 
biri de hiç şüphesiz “eşitlik”. Tüm Borusanlılar olarak 
Borusan Eşittir inisiyatifimiz kapsamında iş hayatındaki 
cinsiyetçi yaklaşımın değiştirilmesi ve kadının 
toplumdaki yerinin güçlendirilmesi adına pek çok 
çalışma yapıyor ve kadının güçlendirilmesini odağımıza 
alıyoruz. İş yapış biçimimizi, konuşma dilimizi, bakış 

açımızı daha eşitlikçi bir yapıya dönüştürüyoruz. 
Borusan Eşittir platformu çalışmalarımız kapsamında 
hayata geçen sene geçirdiğimiz “Cinsiyet Gözlüğü” 
programımızla analiz ederken, planlama yaparken 
ve karar alırken attığımız her adımı toplumsal 
cinsiyet eşitliği çıkarımları açısından değerlendirerek 
sorguluyoruz. İletişim, işe alım, terfi, performans ya da 
ücretlendirme gibi her aksiyon ve politikanın toplumsal 
cinsiyet eşitliği üzerinden bir bakışla ele alınması 
gerektiğini düşünüyoruz
Borusan olarak sadece bir gün değil, her gün 
odağımızda “İnsan” ve “Eşitlik” var.
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Sibel Gültekin Karagöz, Sibel Global 
Logistics’in kurucusu, isim kaynağı ve azimli 
patronu… 1994 yılında zorunluluktan ama 
büyük bir hevesle başladığı profesyonel iş 
yaşamında hep daha ileriye adımlar atmayı 
başaran Türk lojistik sektörünün yeni nesil 
kadın temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. “Pes etmek” kavramına hayatında yer 
vermeyen Sibel Gültekin Karagöz, gençlere örnek olabilecek yönetici asistanlığından 
şirket yöneticiliğine uzanan kariyerini nasıl ilmek ilmek ördüğünü anlattı. 

Ü
lkemizdeki çok 
az sayıdaki kadın 
yöneticiden birisiniz. 
Öncelikle eğitim 

hayatınızdan bahsedebilir misiniz? 
Nasıl bir öğrenciydiniz?

1978 Uşak Karahallı doğumluyum. 
Bostancı Hayrullah Kefoğlu Lisesi’nde 
eğitimime devam ederken ailemin 
ekonomik anlamda karşılaştığı 
bazı zorluklar nedeniyle, Okul Aile 
Birliği’nin desteği sayesinde 1994 
yılında lise eğitimimi tamamladım. 
Ailemin geçimine katkı sağlamak adına 
genç yaşta çalışma hayatına başladım 

ve yaklaşık 1 yıl boyunca hafta 
sonları Genel Muhasebe  
eğitimi aldım. Bir yandan çalışmaya 
devam ederken, diğer yandan da 
öğrenmeye ara vermedim.  O yıllarda 
bankacılık sektörüne olan ilgimden 
dolayı Anadolu Üniversitesi 
“Bankacılık ve Sigortacılık” 
Bölümünde eğitimime başladım. 
Diğer yandan da hafta sonları İsviçre 
Sigorta’da freelance olarak çalışıp, 
buradan elde ettiğim kazançla da 
hafta içi akşam saatlerinde çok 
istediğim İngilizce kursuna devam 
edebiliyordum.

Sibel Gültekin Karagöz

İŞ HAYATINA ASİSTAN 
OLARAK ADIM ATTI 
Lojistik dünyasına nasıl adım 
attınız? 

O dönemde yaşanan büyük 
ekonomik kriz sonrası, birçok bankanın 
kapanması sebebiyle bankacılık 
hayalim son buldu. Tam da bu 
süreçte iş hayatıma yön verecek bir 
fırsatla karşılaştım. Gazete ilanlarında 
Mahir Numan ve Su Ajans’ın birlikte 
düzenlemiş oldukları “Üst Düzey 
Yönetici Asistanlığı” eğitimi için 
başvurular alındığını öğrendim. Yaklaşık 
1 yıl hafta sonu tam zamanlı olarak 
devam edecek bu eğitim kapsamında; 
sadece 25 kişiye yazışma teknikleri, 
bilgisayar, ticari İngilizce, diksiyon gibi 
daha birçok içeriğe sahip çok kıymetli 
bir eğitim verilecekti. Bini aşkın kişinin 
başvurduğu elemelerden geçerek bu 
eğitimi almaya hak kazandım. 

Burada eğitimim devam ederken, 
uluslararası denizyolu taşımacılığı 
yapan bir şirkette üst düzey yönetici 
asistanlığına başladım. Lojistik 
sektörünün dinamik yapısı ve heyecanı 
beni çok etkiledi. “İşte aradığım sektör 
bu” diyerek lojistik alanında ilerlemeye 
karar verdim. 

Asistanlıktan şirket yöneticiliğine…

hayatından çıkararak 

BAŞARDI! BAŞARDI! 

PES ETMEYI
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“MÜCADELECİ BİR RUHUM VAR” 

“İş hayatımda yaşadığım zorlukların 
bana bir amaç verebileceğini 
fark ettim” diyen Sibel Gültekin 
Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Yoluma çıkan her engeli kişisel 
gelişimim için bir fırsat olarak 
gördüm. Umutsuzluğa kapılacağımı 
hissettiğim her durumda ‘her kışın 

ardından bir bahar gelecektir’ diyerek 
ihtiyacım olan sabrı, tahammülü, 
dayanma gücünü kendimde 
bulabildim. İçinde bulunduğum 
durum her ne olursa olsun asla 
vazgeçmeyi düşünmedim, yenilmez 
mücadeleci bir ruhum olduğunu 
söyleyebilirim.” 
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Sektörde kariyer yolculuğunuzu 
nasıl sürdürdünüz? 

Okulum diye tabir ettiğim 
denizyolu konteyner taşımacılığı 
yapan Antuvan Makzume şirketinde 
ekstra ücret beklentisi olmadan ve 
mesai saati gözetmeksizin büyük 
bir özveri ile yaklaşık 4 yıl çalıştım. 
Burada kazandığım sektör birikimimin 
ardından Horoz Lojistik şirketinde 
karayolu lojistiğini deneyimleme 
fırsatım oldu. İlerleyen süreçte 2001 
yılının sonlarına doğru sektörden 
olmayan ama ticari deneyimi iyi 
olan bir arkadaşımla birlikte ilk 
şirketimi kurdum. Yaklaşık 10 yıl 
süren ortaklığımız boyunca sektörle 
ilgili bir dizi eğitim almaya devam 
ettim. Bu esnada yoğun bir şekilde 
proje taşımaları gerçekleştirmekte 
olduğumuz Irak hattında savaş 
başlaması sebebiyle rotamızı İran’a 
çevirdik. İran’da düzenli bir parsiyel 
servis ihtiyacı bulunuyordu. Bu 
vesile ile İran’a ilk düzenli parsiyel 
servisi başlatan firma olduk ve bu 
destinasyondaki  
iş hacmimiz her geçen yıl artarak 
devam etti. 

EŞİM KARİYER 
YOLCULUĞUMDA HEP 
YANIMDA OLDU 
Sibel Global Logistics’in kuruluş 
hikayesini anlatır mısınız? 

2011 yılında kardeşimle birlikte 
Sibel Global Logistics’i kurduk. 
Acentelik hizmeti verdiğimiz İran 
hattının yanı sıra diğer ülkelerde de 
kurduğumuz güçlü acente ağı ile 
denizyolu, havayolu ve karayolunda 
Taşıma İşleri Organizatörü olarak 
hizmet yelpazemizi genişlettik. 
2015 yılında özel sektörde senelerce 
dış ticaret yöneticiliği yapmakta 
olan sevgili eşim  Savaş Karagöz ile 
evlendim ve 2017 yılında  oğlumuz 

Yiğit Efe dünyaya geldi. Eşim kariyer 
yolculuğumda hep yanımda oldu, ailemin 
desteği ise her zaman sınırsızdı. Bu kadar 
yoğun tempoda çalışan bir anne-babaya 
sahip olmak elbette ki, en zoruydu ve 
bu nedenle fedakârlık en çok da minik 
oğlumuzdan geldi diyebilirim. 

İş hayatında başarılı olmanızda 
eşinizin desteğinin de payı büyük 
öyleyse…

Tabii ki… 2019 yılında eşimin de 
aramıza katılmasıyla birlikte Sibel Global 
Logistics’i daha ileriye taşıdık. Eşimin 
kurumsal anlamdaki deneyimlerini 
firmamızın dijital dönüşüm ve 
yatırımlarının daha da güçlenmesi 
adına kullandık. İlk olarak tüm şirket 
veri tabanımızı ve çalışma süreçlerimizi 
buluta taşıdık. Böylece firmamızı yer 
ve zamandan bağımsız çalışabilir bir 
hale getirerek aslında dijitalleşme 
yolculuğumuza başlamış olduk. 

Kurumsallaşma süreciniz nasıl devam 
etti?

Şirket logomuzu da modernize ederek, 
kurumsal kimlik çalışmalarımızı yeniledik. 
Web site tasarımımızı da değiştirerek 
daha modern bir konsepte geçtik. Ayrıca 
bir PR Ajansı ile sosyal medya yönetimi 
için bir anlaşma imzaladık. Bu sayede 
Sibel Global Logistics olarak sosyal medya 
mecralarındaki hesaplarımızı daha aktif 
kullanarak müşterilerimizle ve sektör 
paydaşlarımızla interaktif şekilde iletişime 
geçmeyi planlamaktayız.

YATIRIM YAPMAKTAN 
VAZGEÇMEDİK 
Kurumsal ve dijital alandaki 
yatırımlarınız dışında 
gerçekleştirdiğiniz diğer yatırımlar 
hakkında bilgi verir misiniz? 

Eşim ve ben yeni şeyler öğrenip, 
firmamıza yatırım yapmaktan  

hiç vazgeçmedik. Müteahhitlik 
belgesi alarak, en ince detayına  
kadar kendi tasarımımız olan Sibel 
Plaza’yı Ataşehir’de inşaa ettik. 
Depolama alanlarımızın yapımı 
devam etmekte olup, ilk etapta  
2500 m2 kapalı 1000 m2 açık 
depolama alanını faaliyete  
geçirerek depolama hizmeti 
de vermeye başladık. Sürekli 
ve sağlıklı büyüme isteğimiz 
çerçevesinde lojistik sektörünün 
kaçınılmaz ihtiyacı olan e-ticaret 
depolama sistemleri üzerine AR-
GE çalışma ve yatırımlarımıza 
devam etmekteyiz. Tüm bu 
yoğunluğumuzun yanında lojistik 
sektöründeki bilirkişi açığından 
dolayı, ülkesini seven ve yaptığı 
işi tutkuyla yapan biri olarak 
büyük bir keyifle ‘bilirkişilik’ de 
yapmaktayım. 

LOJİSTİK KESİNLİKLE 
EKİP İŞİ!
İş hayatınızda başarıyı nasıl 
sağladınız?

İş hayatında başarılı  
olabilmek için kadın ya da  
erkek olmanın ötesinde, olanla 
yetinmeme, hep daha iyisini, daha 
faydalısını, daha yenisini yapma 
isteğinde olunması gerekiyor.  
Lojistik işi kesinlikle bir ekip işi! En 
kıdemsiz kişilerin dahil, herkesin 
yaptığı iş gerçekten çok kıymetli. 
Bazen ekibinizdeki arkadaşlarınızın 
yılların deneyimine sahip 
olmalarından daha ziyade, hevesli 
ve işlerine sadık olmaları dahi 
yeterli olabiliyor. Bu nedenle 
sadece deneyimli kişilere 
odaklanmaktansa, nitelikli 
yeni nesil ekip arkadaşlarını 
da ekibinizin içine dahil ediyor 
olmanız, harika işler çıkarmanıza 
imkan sağlayabiliyor. 
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ÖNCE UTİKAD OLARAK DERNEK HAFIZASINI KORUYACAĞIZ 

Sibel Gültekin Karagöz, UTİKAD’ın 38. Olağan Seçimli 
Genel Kurulu’nda yönetime talip olan Önce UTİKAD ekibi 
içinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer alıyor. UTİKAD’ın 
ticari bir motivasyonun söz konusu olmadığı, zamanını 
ve enerjisini sektör için harcamak isteyen kişilerin 
tamamen gönüllülük esasıyla bulundukları lojistiğin çatı 
kuruluşu olduğunu vurgulayan Karagöz, şunları aktardı: 
“Önce UTİKAD ekibi olarak içinde bulunduğumuz 
pandemi döneminde her şeyden önce insan sağlığını 
önemsediğimiz için, kesinlikle üyelerimizin adreslerinde 
ziyaretlerde bulunmama ve insanları bir araya 

toplayacak etkinlikler gerçekleştirmeme kararı aldık. 
Bunun yerine mevcut üye listelerini aramızda homojen 
bir şekilde paylaşarak Dernekle ilgili görüş ve önerilerini 
almak üzere temaslar kurmayı tercih ettik. Önce 
UTİKAD ekibi olarak projelerimizi ve Aday Yönetim 
Kurulu Listemizin kimlerden oluştuğu  www.onceutikad.
org web sitemizden incelenebilir. Mevcut projelerin 
sürdürülebilmesi, Kamu Kurumlarındaki ve diğer 
STK’lardaki başarılı temasların devamlılığı, özellikle de 
Dernek hafızasının korunabilmesi için Önce UTİKAD 
diyoruz.” 
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Bir aile şirketi olan Transtaş Global 
Lojistik’in Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Berna Akyıldız, adeta 
ömrünü sektöre adadı. 37 yıl önce 
lojistik sektöründe kadın olarak 
yer almanın çetin bir mücadele 

gerektirdiğini belirten Akyıldız, 
bugün sektörün erkek egemen 

algısından giderek uzaklaştığını, 
kadın sayının arttığını, 
üniversitelerde lojistik 
bölümünü seçen kızların 
sayısının erkeklerden daha 
fazla olmasının ise umutları 
artırdığını söyledi. 

1
984 yılında üniversiteden 
mezun olduktan sonra 
master eğitiminden önce bir 
aile şirketi olan Transtaş’ta 

çalışmaya başlayan Transtaş 
Global Lojistik’in Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Berna 
Akyıldız, planlarında olmamasına 
rağmen şirkette kalma kararı 
alıyor. O yıllarda lojistik eğitimi 
veren okullar olmadığını aktaran 
Akyıldız, “Sektöre dair aileden 
kulak dolgunluğu dışında hiçbir 
tecrübeye sahip değildim. 
Başlar başlamaz hem işi hızlıca 
öğrenmek hem de geliştirmek için 
yoğun bir çalışma temposu içinde 
buldum kendimi. O yıllarda 
lojistik eğitimi veren okullar 
yoktu. Hepimiz gece gündüz 
çalışarak öğrendik bu mesleği” 
dedi.

ÇETİN BİR  
MÜCADELE VERDİK 

İşe başladığında sektörde 
kadın çalışan sayısının da çok 
az olduğunu aktaran Akyıldız, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle 
de o dönemde sektörün koşulları 
kadının doğasını zorlayacak kadar 
çetindi. Saat farkları, teknolojinin 
günümüzde olduğu gibi her yerden 
çalışabilme imkanı sunmaması, 
ofislerde mesai dışında çok uzun 
zamanlar çalışmayı gerektiriyordu. 
Bu yoğun tempoda, çalışma ve aile 
dengesini kurmak zorlaşıyordu. 
Çok yönlü sorumlulukları 
üstlenmesi nedeniyle 
kadınların sektöre katılımları 
özellikle bu zaman dengesizliği 
ve teknolojik altyapının tam 
olarak kurulamaması yüzünden 
imkansızlaşıyordu. Sektörün doğal 
akışı gereği zamana karşı yarışmak, 
tüm ülkelerin mevzuatlarına 
uygun hareket etme zorunluluğu, 
ansızın  oluşan sorunları çözmek, 
sektörü oldukça stresli bir yapıya 
çeviriyordu. Özetle, benim iş 
hayatımdaki ilk yıllarımda kadın 
olarak lojistik sektöründe yer 
almak ve tutunmak çok çetin 
bir mücadele gerektiriyordu. Bu 
anlamda, kısaca bu uzun ve zorlu 
yolları aşıp, ilkleri başlatarak, lokal 
ve global açılımlar ve yenilikler ile 
bugünlere ulaşmanın  mutluluğunu 
yaşıyorum. Bugün bir rol model 
olduğumu ve sektöre birçok  

kadın meslektaş kazandırdığımı 
düşünüyorum.” 

 
LOJİSTİK BİR MESLEK  
DEĞİL YAŞAM BİÇİMİ 

“İşe başladığım günden bu 
yana  lojistik benim için bir meslek 
değil, hep öğrendiğim ve hep 
öğrettiğim bir yaşam biçimi oldu” 
diyen Berna Akyıldız, şunları 
ekledi: “Bundan sonra Transtaş 
Global Lojistik’teki amacım 
bizden sonraki genç kuşaklara her 
dönemde sürdürülebilir global 
düzenin kalıcılığını ve devamını 
sağlamak, şirketi her geçen gün her 
anlamda daha prestijli noktalara 
taşımak var. Sektörde ise genç 
girişimcileri özellikle lojistikte 
var olacak kadın  girişimciler 
ve profesyonellerin eğitimlerini  
içeren ciddi çalışmalar içerisinde 
olduğumu belirtmek isterim” dedi. 

Berna Akyıldız, lojistik 
sektöründeki eril yapının kırılmaya 
başlandığını söyledi. Kadınları 
sektöre özendirmenin çağımızda 
yaşanan gelişmelerle birlikte 
giderek kolaylaştığını vurgulayan 
Akyıldız, “Artık  övünerek 
söylemeliyiz ki, sektör tamamen 
erkek egemen algısından giderek 
uzaklaşıyor. Kadınlar doğalarındaki 

yaratıcılık, çok yönlü düşünme, 
detaycılık, problem çözme 
kabiliyetleri, uzlaşmacı yönleri ve 
güven veren sahiplenme duyguları 
ile lojistik sektöründe çok başarılı 
oldular. Bugünkü hedefimizi 
tam anlamıyla yakalayamasak da 
sektördeki kadın sayımız giderek 
artıyor. Üniversitelerde lojistik 
bölümünü  seçen kızlarımızın sayısı 
erkeklerden daha fazla olması 
umudumuzu artıran diğer bir 
etmen...” diye konuştu. 

İŞİNİ SEVEREK  
YAPMAK GEREKİYOR 

Sektörde nasıl başarılı 
olunabileceğine ilişkin de 
görüşlerini paylaşan Berna 
Akyıldız, şunları aktardı: “Ben 
tutku ile çalışan insanların sektör 
ne olursa olsun başarıya ulaşacağını 
düşünüyorum. Çok çalışmak 
ve dünyayla entegre olmak çok 
önemli... Meslekler bir yaşam 
biçimidir ve bu iş, severek yapılan 
her iş gibi mesaisizdir. Eğer böyle 
bir düşünce biçiminiz yoksa, 
başarıyı beklemek hayal olur. 
Confucius’un dediği gibi ‘sevdiğin 
işi seçersen, hayat boyu hiç 
çalışmak zorunda kalmazsın’…”  

Gençlerin sektöre ilgisi UMUTLARIMIZI 

Berna Akyıldız
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Lojistik sektörüne profesyonel olarak giriş yapan CTT Genel Müdürü 
Hilal Ergun, sektörün dinamik, samimi ve natürel yapısından çok 
etkilendiğini söyledi. Başarının anahtarının, çok çalışmak, yaratıcı 
olmak, işe odaklanmak ve insanları sevmek olduğunu belirten  
Ergun, “Bunlar uygulandığı takdirde herkese eşit imkanlar 
sağlanabilecek, varsa dahi ayrımlar süratle yok olacaktır” dedi. 

E
ğitim yaşamınız nasıl 
geçti? 

Eğitim yaşamım boyunca 
derslerimi önemseyen, 

hocalarımı son derece dikkatle 
dinleyen ve sürekli soru soran, 
başarılı öğrencilerden biriydim. Etiler 
Lisesi’nden mezun oldum, Marmara 
Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı 
Bölümü’nde eğitim aldım.

Lojistik sektörüyle nasıl 
tanıştınız?

Tamamen bir tesadüf neticesi 
sonucu 2000 senesinde Grupaj Servis 
Uluslararası Taşımacılık firmasında 
Genel Müdür yardımcısı olarak göreve 
başladım. Daha önce bir holdingde 
ithalat ve ihracat bölümlerinin yetkilisi 
olarak görev yapıyordum. 2006’da 
ise CTT Uluslararası Taşımacılık ve 
Lojistik firması olarak sektördeki 
yerimizi aldık. 

BAŞARI SEKTÖRÜ  
SEVMEKLE BAŞLIYOR 
Sektörde sizi etkileyen konular 
neler oldu? Bugün sektör 
hakkında neler düşünüyorsunuz?

Lojistik sektörü ile tanıştığım ilk 
günden itibaren sektörün çok hareketli 
oluşu, dinamikliği, samimiyeti, natürel 
oluşu beni çok etkiledi. Diğer sektör-
lerin aksine çalışan tüm kişilerin daha 
doğal ve samimi olan iletişimleri beni 
şaşırtmıştı. Son derece stresli bir iş akışı 
olmasına rağmen günlük, anlık çıkan 
problemlerin mümkün olduğunca hızlı 
bir şekilde çözümlenebiliyor olması, 
dikkatimi çeken bir diğer konu oldu. 
Lojistik sektörü ile alakalı edinmiş ol-
duğum bu olumlu düşüncelerim, hala 
bugün de aynı şekilde devam etmekte. 
Sektörde kalıcı ve başarılı olmak yine 
bu sektörü çok sevmek ile alakalı diye 
düşünüyorum.  

2020 yılından itibaren tüm dün-
yanın yaşadığı bu zor dönemde dahi 
lojistik ve taşımacılık hiç bir şekilde 
durmadı. Tüm ülkelerde öncelik bu 
alana verildi ve lojistiğin önemi bir kez 
daha anlaşıldı. Pandemi döneminde 

CTT olarak maske, ameliyat giysileri, 
solunum cihazları ve çeşitli tıbbi mal-
zemenin ihracat ve ithalat taşımalarını 
yaparak bu zorlu sürecin rahatlatılması-
na katkı sunmak bizleri mutlu eden bir 
diğer konu. 

 
Kariyer yolculuğunuzda nelerle 
karşılaştınız?

Kariyer yolculuğumda genelde 
destek gördüm. İyi insan ilişkilerinin ve 
olumlu diyalogların meslekte çok pozitif 
bir etki yarattığını söylemek isterim. Bir 
konuyu sonuçlandırmak veya başarılı 
olmak çok çalışmak ve odaklanmayı 
gerektiriyor. İyi diyalog, müzakere, 
her ne olursa olsun bir konuyu 
konuşabilmenin her şeyin anahtarı 
olduğunu düşünüyorum. 

NEŞEYLE ÇALIŞMA  
PRENSİBİM VAR 
Nasıl bir yöneticisiniz? 

Bu soruyu sanırım çalışma arkadaş-
larıma sormak lazım. İşine çok bağlı ve 
çalışmayı seven bir kişiliğim olduğu 
için yine aynı duyguları paylaşan, işine 
çok önem veren, insan ilişkileri iyi olan, 
disiplinli arkadaşlarla çalışmak beni 

mutlu ediyor. Neşe ile çalışma prensibim 
var. İşimizin gereği olarak zaman zaman 
olabilecek her türlü sorun ve problemi, 
mantıkla, diyalog ve görüşmelerle çözme 
prensibindeyiz. Ancak çalışma arkadaş-
larımızın da öncelikle şirket kurallarına 
uymaları ve minimum hata ile işlerini 
eksiksiz yapmaları şirket prensiplerimizin 
başında gelmektedir. 

Kadınların iş yaşamındaki konumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler 
öneriyorsunuz?

Kadınlar iş yaşamlarında daha 
titiz, detaycı ve dikkatliler. Maalesef 
Türkiye’de kadınların iş ve kariyer yaşam-
ları batı ülkelerine nazaran daha zorlu 
geçiyor. Her şeye rağmen ülkemizde Ulu 
Önder Atatürk’ün biz kadınlara sağladığı 
haklar sayesinde bu gün farklı sektörlerde 
iş hayatında aktif olarak bulunmaktayız. 
Kadın ve erkek ayrımının yapılmadığı 
ortamlarda çalışmak tüm kadınların en 
büyük beklentisidir. Başarının anahtarı; 
çok çalışmak, yaratıcı olmak, işe odaklan-
mak ve insanlar sevmektir. Bunlar uygu-
landığı takdirde herkese eşit imkanların 
sağlanabileceğini, varsa dahi ayrımların 
süratle yok olacağını düşünüyorum.

CTT Genel Müdürü Hilal Ergun

SektörünSektörün  DINAMIZMIDINAMIZMI  veve  
NATÜREL YAPISINDANNATÜREL YAPISINDAN
                                        ETKILENDIM  
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E
ğitim yıllarınızı anlatır 
mısınız? Nasıl bir 
öğrenciydiniz? 

İstanbul Üniversitesi 
Ekonomi Bölümü’nden 1993 yılında 
mezun oldum. 2003 yılında İstanbul 
Bilgi Üniversitesi’nden Executive MBA 
derecemi aldım. Eğitim hayatım aka-
demik başarılarla dolu geçti. Yüksek 
notlara sahip çalışkan bir öğrenciydim. 
Okul kulüplerinde ve sosyal aktivitele-
rinde etkin roller aldım. Üniversitenin 
son iki senesi de hem okuyup hem 
çalışarak geçti.

MASANIN HER İKİ  
TARAFINDA DA YER ALDI 
Hangi mesleği yapmak isterdiniz? 
Lojistik sektörünü neden seçtiniz? 

İlkokul döneminden başlayarak öğ-
retmen/eğitmen olmayı her zaman çok 
istedim. Üniversite hayatım süresince de 
akademik kariyer yaparak üniversitede 
kalmak en büyük arzumdu. Üniversite-
yi bitirdiğimde sadece Türkiye ile sınırlı 
bir iş kolunda çalışmaktan ziyade yurt 
dışı bağlantıları olan daha global bir 
alanda çalışmak istiyordum. Bu sebeple 
ilk iş tecrübemi bir ilaç firmasının it-
halat/ihracat departmanında edindim. 
Müşteri tedarik zinciri ayağında uzun 
seneler tecrübe kazandıktan sonra ma-
sanın diğer tarafına lojistik sektörüne 
giriş yaptım.

Sizin mesleğe başladığınız 
dönemde lojistik nasıl bir yapıya 
sahipti? Nasıl bir ilerleme sağlandı?

Lojistik benim iş hayatına atıldığım 
dönemlerde bilinen ve tanınan bir sek-
tör olmaktan çok uzaktı. Bir okulunun 
olmaması, mesleki kuruluşların yapı-
lanmasındaki yetersizlikler, uzmanlaş-
manın olmaması gibi sebepler ile sektör 

tam anlaşılmayan bir yapıya sahipti. Bu 
sebeple üniversite mezunlarının tercih 
sıralamasında maalesef arka sıralarda yer 
alıyordu. Yine bir diğer önemli nokta da, 
sektörün erkek egemen bir yapıya sahip 
olmasıydı. Kadınlar karar verici pozisyon-
larda nadiren yer alıyorlardı.

Zamanla okullarda lojistik bölümünün 
açılması ve okul sayısının artması, ilgili 
eğitim kurumlarından mezun arkadaşların 
katkısı ile sektörün uzmanlaşmaya verdiği 
değer lojistik sektörünün daha organize ve 
sürdürülebilir olmasını sağladı.

Lojistiğin iş hayatı içerisindeki yeri ve 
önemi zaman içerisinde daha iyi anlaşıl-
dıkça sektörümüz de arzu edilen değerini 
bulmaya başladı. Lojistiğin önemini bir 
kez daha ortaya koymak noktasında özel-
likle pandemi sürecinin sektörümüze kat-
kıda bulunduğunu düşünüyorum.

PLANLI, DİSİPLİNLİ OLMAKTAN 
VE ETİK DEĞERLERDEN 
VAZGEÇMEDİM

 Lojistik sektörü içinde ne tür zor-
luklarla karşılaştınız? Bunları nasıl 
aştınız?

Lojistik, hayatın içinde oldukça dina-
mik, zor ve stres yönetiminin iyi yapılması 

İş hayatında şartlarıİş hayatında şartları

44 ADIMDA ADIMDA 
eşitleyebilirizeşitleyebiliriz

Arzu Akyol Ekiz

Ekol Türkiye Ülke Müdürü 
Arzu Akyol Ekiz, kariyer 
yolculuğu boyunca Tedarik 
Zinciri Yöneticiliği, Kurucu 
Ortak, Ticari Direktör ve 
Genel Müdür gibi birçok üst 
düzey pozisyonda görev aldı. 
Türkiye’de kadın istihdamında 
henüz istenilen seviyenin 
yakalanmadığını vurgulayan 
Ekiz, iş hayatında cinsiyet 
eşitliğinin sağlanabilmesi  
için dört önemli hususa  
dikkat çekti: Eğitimde fırsat 
eşitliği, istihdamda liyakat, 
pozitif ayrımcılık ve “cam 
tavan sendromu”… 

34  www.utalojistik.com.tr
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gereken bir sektör. Yaşananlara oldukça 
duyarlı, sıklıkla kriz yönetimini gerekli 
kılan bir alanda çalışıyoruz. Her an tetikte 
olmak, yeni durumlar karşısında hızla aksi-
yon almak zorundayız. Kariyer yolculuğum 
boyunca Tedarik Zinciri Yöneticiliği, Kuru-
cu Ortak,  Ticari Direktör ve Genel Müdür 
gibi birçok üst düzey pozisyonda görev 
aldım. Son olarak da Ekol Lojistik ailesine 
Eylül 2019 itibarıyla Türkiye Ülke Müdürü 
olarak katıldım. 

Kadın olmak bu süreçte pozitif katkılar 
sağlasa da zaman zaman anlaşılma nokta-
sında sorunlara ortaya çıkardı.  Yine sektö-
rün standart ve organizasyonel yapısındaki 
eksiklikler, süreçlerdeki dağınıklık sonuca 
ulaşma noktasında işi zorlaştırdı. Uzun 
çalışma saatlerine sahip sektörümüzde iş ve 
özel yaşam arasında dengeyi kurabilmek 
her zaman mümkün olmasa da planlı ve 
disiplinli olmak, etik değerlerden vazgeç-
meden yoluma devam etmemi sağladı.

Kadının iş hayatındaki konumu nasıl 
güçlendirilebilir? 

Türkiye belli alanlarda kadın istihdamı 
konusunda pek çok ülkeye göre ciddi aşa-
ma kaydetmiş olmakla birlikte,eğer bugün 
kadın istihdamını konuşuyorsak henüz 
istediğimiz noktada değiliz demektir. 
Türkiye’de bölgesel gelişmişlik farklılıkları 
maalesef çok derin. En büyük sorun da 
eğitime ulaşabilme imkanı. Eğitimde fırsat 
eşitliği ivedilikle sağlanmalı. Kadınlarımız 
iyi eğitim aldıkça; iyi yetişen eğitimli kadın-
lar, daha bilinçli ve duyarlı erkekler yetiş-
tirdikçe toplumumuzda yaşanmakta olan 
birçok sorunun aşılabileceğine inanıyorum. 

Çalışma yaşamında liyakat üzerin-
den eşitliğin sağlanması gerekiyor. Hala 
kadın ya da erkek işi olarak görülen bazı 
meslekler var. Örneğin, “forklift operatörü 
kadın olmaz” deniliyor. Neden olmasın? 
Romanya’da Ekol’ün kadın TIR şoförü çalı-
şıyor. Avrupa TIR filomuzdan sorumlu olan 
yöneticimiz de bir kadın. 

Çalışma hayatında kadınlar birçok 
kariyer sorunuyla karşı karşıya kalıyor. İş 
hayatında “cam tavan sendromu” diye bir 
şey var. Biz kadınlar bazen kendimizi o 
cam tavana hapsedebiliyoruz. Erkeklerin 

koyduğu engellerin yanı sıra kişinin kendi 
kendine koyduğu engeller de olabiliyor. 
Kadınlarda üst seviyeye geçersem sorum-
luluklarım artacak, evime çocuklarıma 
yeterli zaman ayıramayacağım gibi kaygı-
larla sıklıkla karşılaşabiliyoruz. 

Eşitlik sağlanabilmesi adına geçen sü-
reçte kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı 
destekliyorum. Çalışma hayatında kadı-
nın her düzeyde güçlenmesi, karar verici 
aşamalarda var olan kadınların sayısının 
artması ekonominin büyümesine katkı 
sağlayacağı gibi sosyal olarak da kadının 
güçlenmesine, sağlıklı toplumsal yapının 
oluşumuna katkı sağlayacaktır. 

Şirketinize yönelik hedefleriniz 
neler? 

E-ticaret, büyüme stratejimizin mer-
kezinde yer alıyor. Dijitalleşme çağında 
Lojistik 4.0’ı temel mottomuz olarak iç-
selleştirmiş bir kurumuz. Gerek e-ihracat, 
gerekse B2C market yeri ve son teslimat 
çözümleri ile büyüme stratejimizin en 
kritik yapı taşlarını e-ticaret oluşturuyor. 
E-ticaret sektörünün artan ihtiyaçlarını 
karşılayacak yatırımlarımıza 2021’de de 
devam edeceğiz. E- ticarette şu an ön pla-
na çıkardığımız iki projemiz bulunuyor. 
Bunlardan ilki Elektronik Ticaret Gümrük 
Beyannamesi (ETGB) Mikro İhracat Pro-
jesi. 

Kısa bir süre içinde karayolu taşı-
macılığında mikro ihracat gönderilerini 
kapsayan hızlı servisimiz Micro Speedy 
hizmetine başlıyoruz. Uluslararası ka-
rayolu taşımacılığındaki tecrübemiz ve 
Avrupa’daki geniş şube ağımızın sağladığı 
destek ile dış ticarette havayolu taşımacılı-
ğına alternatif bir servis yaratacağız. Böy-
lece mikro ihracat kapsamında e-ticaret 
ürünlerini karayolu hızlı servisimiz ile 
Avrupa’da her noktaya direkt kapı tesli-

mi olarak gerçekleştireceğiz. Hızın önem 
kazandığı günümüzde ürünlerini online 
platformlardan satışa sunan yerli üretici-
ler böylece minimum hazırlık ile en hızlı 
şekilde direkt olarak yurt dışındaki nihai 
müşterilerine ürünlerini ulaştırma şansına 
sahip olacaklar.

Hayata geçirmeyi planladığımız bir 
diğer projemiz ise E-Ticaret Fulfillment 
Center Projesi. Bu projemiz ile ürünlerin 
depolama ve kargolama faaliyetlerini 
müşterilerimiz adına tek bir elden organize 
ederek yönetmeyi planlıyoruz. Standardi-
zasyon ve kalitenin artırılmasını amaçlayan 
bu proje ile sektördeki iş yapma şekillerine 
önemli bir katkımız olacağını düşünüyo-
ruz.

Sağlık sektöründe çok ciddi bir depo 
otomasyon yatırımı yapmak üzereyiz. 
Neredeyse el değmeden ürün toplar hale 
geleceğiz. Bir yıl içerisinde bu yatırımımızı 
devreye almayı hedefliyoruz. Ulusal dağı-
tım projelerimizde daha hızlı ve güvenilir 
servis sağlayabilmek üzere Manisa’daki 
yeni aktarma depomuzu faaliyete geçirdik. 

2017’de faaliyetlerine başlayan Yalova 
Ro-Ro Terminalimizde ikinci etap yatırımı, 
gündemimizdeki en önemli projelerden. 
Ülkemizin dış ticaretinin sürekli arttığını 
biliyoruz. Bu sebeple yatırımımızın ikinci 
evresini daha ilk günden planlamıştık.  
İkinci etap için ÇED sürecini yüzde 80 ora-
nında tamamlamış bulunmaktayız. İkinci 
etap ile birlikte terminalimize yaklaşık 50 
bin metrekare park alanı ve bir adet daha 
300 metre boyunda iskele ekleyerek aynı 
anda üç gemiye hizmet verecek kapasiteye 
ulaşacağız. 

Tek bir çatı altında 30 futbol saha-
sı büyüklüğündeki depolama alanıyla 
Türkiye’nin en büyük kapalı alanına sahip 
lojistik tesisi olan Lotus’ta çevre dostu yeni 
bir enerji yatırımı yapıyoruz. Lotus’un 
çatısının 40 bin metrekarelik kısmını güneş 
panelleri ile kaplayarak, 2021 yılı içinde 
5800MW/H elektrik üretimine başlayaca-
ğız. Bu da, tesisin elektrik ihtiyacının yüzde 
65’ine yakınını kendi kendine karşılaması 
demek. Mevcut depolama kapasitelerimizi 
genişletme çalışmalarımız ve filomuzu 
yenileme projemiz bu yıl da devam edecek.  
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KADIN ÇALIŞANLAR PERFORMANSI ARTIRIYOR 

Yönetici olarak kendini, her zaman daha iyisini 
hedefleyen ve bunun için de çalışmaktan çekinmeyen, 
planlı, disiplinli, hedef odaklı biri olarak tanımlayan 
Arzu Akyol Ekiz, “Stratejik ve uzun vadeli düşünmeyi, 
şirketlerin başarısının sürekliliği açısından oldukça 
kıymetli bulurum. Dürüstlük, şeffaflık ve güven bence 
hayatımızın tüm ilişkilerinin temelini oluşturması 
gereken ilkeler. Ekip ruhu anlayışı içinde, yaşadığımız 

topluma duyarlı olarak yolumuza devam etmemiz 
gerektiğine inanıyorum” dedi. Yönetici olarak “kadın”, 
“erkek” ayrımı yapmayı çok doğru bulmayan Ekiz, 
ancak kadın çalışanların performansı artırdığını söyledi. 
Ekiz, “Gözlem yeteneğinin yüksek olması, sorun 
çözmedeki başarısı, ayrıntılara önem vermesi, çok daha 
titiz ve dikkatli olması kadınları farklı kılıyor” ifadelerini 
kullandı. 



n n n n
n n
n n
n n

DOSYA

İTT Logistics Genel Müdür Yardımcısı Didem Öztanık, aile 
mesleği olarak 2013 yılında girdiği lojistik sektöründe kısa 
sürede önemli işler başardı. Türkiye’de %28’lik iş gücüne 
katılım oranının kadınların hak ettikleri bir seviye olmadığını 
ifade eden Öztanık, iş gücüne katılan kadınların toplumsal 
değişimin ve gelişimin öncüsü olacağını söyledi. 

L
ojistiğin tüm alanlarda insan gücüne 
dayanan bir sektör olduğunu ve 
bu gücün büyük çoğunluğunun 
erkeklerden oluştuğunu belirten İTT 

Logistics Genel Müdür Yardımcısı Didem 
Öztanık, çalışma şartlarının zorluklarına 
dayanan, sorumluluk almaktan kaçmayan, 
ailesi ve çevresi tarafından desteklenen 
kadın çalışanların birçok meslek dalında 
başarılı olabileceğine inandığını söyledi. 

KADINLARA DAHA FAZLA 
FIRSAT TANINMALI 

Kariyer yolculuğunda müşteri hiz-
metlerinden depolamaya, dağıtımdan dış 
ticaret süreçlerine kadar çok geniş yelpazede 
çeşitli pozisyonlarda görev aldığını aktaran 
Öztanık, “Yerli ve yabancı pek çok farklı 
kültürlerde, çeşitli profillerde kadın ve erkek 
birçok kişiyle çalıştım. Yüksek sorumluluk 
duygusunun, empati, yaklaşımın, çözüm 
odaklı analitik düşüncenin, ikna kabiliyeti-
nin ve sabırla kendini saydırmanın olumlu 
geri dönüşünü sonunda aldım. Ancak 
çoğunluğu erkeklerden oluşan üst düzey 
yöneticilerin de kadın çalışanlarına güve-
nerek ‘yönetici/üst yönetici’ olma fırsatını 
onlara tanımasını gerektiğini düşünüyorum. 
Türkiye’de kadın yöneticilerin oranının 
%17’ler oranında olduğunu ve bu rakamı 
arttırmamız gerektiğini unutmamalıyız” 
dedi. 

ERKEK VE KADIN İŞİ YOKTUR!
Didem Öztanık, kadınların çalışma 

hayatında var olmalarının toplumsal geliş-
menin olmazsa olmazı olduğunu söyledi. 
“Kadınların iş gücüne katılımı, kendi 
sosyo-ekonomik durumlarını, ailelerini ve 
çevrelerini geliştirecek ve tüm toplumda etki 
yaratacak önemli bir değişim ve gelişimin 
öncüsü olacaktır” diyen Öztanık, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Türkiye’de yüzde 28’lik iş 
gücüne katılım oranı, kadınların hak ettikleri 
seviyede değil. Kadınların iş gücüne katı-
lımının önündeki engelleri kaldırmalıyız. 

Kadınlar iş dünyasında kalıplaşmış iş tanım-
larının dışında da yer almalı. Günümüzde 
kadın çalışanların hala belirli iş kollarıyla 
sınırlandırıldığını görüyoruz. Oysa her 
çocuk eşit doğuyor ve özünde kendi ilgi 
alanı ve yeteneği doğrultusunda cinsiye-
tinden bağımsız olarak her işi yapabilme 
potansiyeline sahip olarak dünyaya geliyor. 
Kız çocuklarını eğitimde ve iş hayatında 
belirli kalıplara yönlendiren de maalesef ön 
yargılar oluyor. Oysa biliyoruz ki, erkek işi 
kadın işi yoktur.”  

ÖRNEK ÜLKE AMERİKA 
Kadınların iş gücüne katılımına ABD’yi 

örnek göstererek Türkiye’deki durumu 
özetleyen Didem Öztanık, ABD İşçi İsta-
tistikleri Kurumu’nun araştırmasına göre, 
ABD’de kadınların iş gücüne katılımının, 
1960 yılında %40’ın altında iken, 2012 yılın-
da bu oranın %57’ye çıktığını, yani 52 yılda 
%40’tan %57’ye ulaşıldığını aktardı. Öztanık, 
ABD’den, eşitlik, demokrasi, kadın hakla-
rının korunması, kadının ekonomiye katı-
lımında örnek bir ülke olduğu bahsettiğini 
söyledi. FED’in raporlarına göre, ABD’de 
varlığın %51,3’ünün halen kadınların elinde 
bulunduğuna, FED başkanının da bu dö-
nemde kadın olduğuna işaret eden Öztanık, 
bugün varlığın %51’ine sahip olan kadınla-
rın, 2021 yılında ise varlığın 3’te 2’sine sahip 
olacaklarının öngörüldüğünü ifade etti. 

CESARETİMİZİ KORUYUP, 
HEDEFLER İÇİN ÇALIŞMALIYIZ 

Bu artışın sebebinin, kadınların uzun 
vadeli ve daha iyi kazandıran kararlar 
verebilmeleri olarak görüldüğünü vurgu-
layan Öztanık, şunları aktardı: “Yapılan 
araştırmalar ve tahminler ABD’de 2021 
yılına gelindiğinde kadının iş gücüne katılı-
mında artış değil, %3’lük bir oranda düşüş 
yaşanacağını gösteriyor. ABD’de varlığın 
büyük bir kısmı kadınların elinde. 10 yıl 
önce Fortune 500 şirketlerinin 8’inin CEO’su 
kadındı. Ama şimdi bu rakam 26. On yıl-

daki artış dikkat çekici, ama bizi sadece 
yaklaşık yüzde beşlik bir orana getiriyor. 
Yani; biz, kızlarımız en az 18 yaşına kadar 
okusun, evlenmesin diye uğraşırken; 
onlar mühendis kadın sayısı artsın diye 
uğraşıyorlar. Onlar başlamışlar ama ‘daha 
tamamlanmamış işimiz var’ diyorlar. 
Daha önlerinde yolları var… Biz ise, bir-
çok konuda daha yeni başlıyoruz. Barda-
ğın bir dolu, bir de boş tarafı var. Nereye 
baktığınız önemli. Ben dolu tarafına 
bakarak motive olan bir yapıya sahibim. 
Dolayısıyla, bugüne kadar yapılanlardan 
cesaret alıyorum. Ayrıca ABD’de gerçek-
leşenlere bakıyorum. Onlar başardılarsa, 
biz de yapabiliriz diyorum. İlk iş olarak, 
hedefimizi, zirvemizi tespit edelim diyo-
rum. Cesaretimizi korumamız, etkin ve 
hedeflere doğru çalışmamız gerekiyor. 
Erkek egemenliği olan sektörde çalışan 
sayımızın %40. Pozitif cinsiyet ayrımcılığı 
evet yapıyoruz ve kadınların daha çok iş 
hayatında olması için koridor oluşturma-
ya çalışıyoruz…” 
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30 milyon TL yatırımla 
Avrupa’nın en büyük tanker 
temizleme tesisini hizmete 
açarak önemli bir boşluğu 
dolduran likit kimyasal ve 

tehlikeli madde taşımacılığının 
öncü şirketlerinden İTT Logistics, 

bu yılı %25 büyümeyle 
kapatmayı hedefliyor. Yapısal 

olarak hızlı düşünen, proje 
üreten ve hayata geçiren bir 
firma olduklarının altını çizen 
İTT Logistics Genel Müdür 
Yardımcısı Didem Öztanık, 

çok yakında çok daha büyük 
bir projenin haberini vermeye 

hazırlandıklarını açıklıyor. 

İ
TT Logistics, likit kimyasal ve 
tehlikeli madde taşımacılığı 
alanda hangi hizmetleri sunu-
yor? 

Öncelikle şunu vurgulamalıyım ki 
İTT Logistics, her geçen gün kendini ye-
nileyen, gelişen ve değişen dünya lojistik 
standartlarına entegre bir vizyonla çalışı-
yor. Bu bakış açımız bize aynı zamanda 
daha yenilikçi ve inovatif olma özelliği de 
kazandırıyor. Amacımız kendini sürekli 
yenileyen bu bakış açımızla daha dina-
mik ve daha müşteri ihtiyaçlarına odaklı, 
fark yaratan lojistik hizmetleri sunmak. 

2014 yılından bugüne altyapı, tesis ve filo 
yatırımlarına aralıksız devam eden İTT 
Logistics, köklü geçmişine dayanan bilgi 
birikim ve tecrübesi ile partner ve müşte-
rilerine likit kimyasal ve tehlikeli madde 
taşımacılığı konusunda, rekabetçi, kaliteli 
ve yaratıcı lojistik çözümleri sunmakta-
dır. Tüm ekonomik dalgalanmalara rağ-
men özellikle lojistik hizmet süreçlerinin 
vazgeçilmez unsurlarından olan teknoloji 
ve altyapı konularında yatırımlarına ara 
vermeden devam eden İTT Logistics, 
kendi yazılımlarını geliştiren, müşterili-
ne portal bilgi servisleri ile anlık olarak 
online çözümler üreten güvenilir ve hızlı 
bilgi akışını sağlayan, yurtiçi taşımacılık, 
uluslararası karayolu, demiryolu, deniz-
yolu, depolama, antrepo, ısıtma elleçleme 
ve tankcontainer tamiri gibi birçok hiz-
meti bütüncül şekilde bir arada sunma 
donanımına sahiptir. Bu anlayış saye-
sinde müşteri memnuniyetine yönelik 
pratik çözümleri hızlı bir şekilde devreye 
sokabilmektedir. İTT Logistics aynı za-
manda dünyanın önde gelen tank opera-
törü firmalarından Alman tankcontainer 
operatörü VTG Tanktainer GmbH’nin 
Türkiye acenteliğini sürdürmekte ve 
birçok firmaya ithalat ihracat taşımala-
rında rekabetçi hizmetler sunmaktadır. 
Yine ürün özelliklerine odaklı çözümler 

geliştirerek avantajlı rekabet koşulları da 
yaratmaktadır.

İTT GLOBAL ÖNEMLİ BİR 
BOŞLUĞU DOLDURACAK 
İTT Global yatırımınız hakkında bilgi 
verir misiniz? 

İTT Global, İTT Logistics’in 2018 
yılının ikinci yarısında temellerini attığı 
ve daha bir yıl dolmadan hayata geçir-
diği en büyük yatırımlarından biridir. 
Tesisimiz, Kocaeli Dilovası 4. Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 7.500 m2 arazi üze-
rinde kuru, 1.500 m²’lik kapalı bir alana 
sahip. Avrupa’nın kapasitesinde benzer-
siz en büyük tesisi olan İTT Global, aynı 
anda kimyasal, gıda, IBC tank container 
yıkama, dolu/boş depolama hizmetlerini 
bütüncül olarak bir arada sunmaktadır. 
Tesis birçok açıdan önemli özellikleri 
bir arada barındırıyor. 30 milyon TL’lik 
sadece öz sermaye ile kurulmuş dev bir 
yatırım olma özelliği taşımasının yanı 
sıra, 4 adet kimyasal tank ve tanker yıka-
ma peronu, 1 adet sadece gıda yıkamaya 
dedike edilmiş yıkama peronu, aynı anda 
8 adet IBC yıkama ünitesi eş zamanlı 
olarak hizmet verebilmektedir. Kapasitesi 
ve teknolojik donanımı ile sektördeki 
yerini hızla belirleyecek olan İTT Global, 
sahip olduğu hizmet kapasitesi, yatırım 

yatırımla büyüyor 
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Didem Öztanık

BAŞARININ 
ÜÇ ÖNEMLİ KURALI 

İş hayatında kendisine fayda 
sağlayan üç önemli kuralı da 
paylaşan Didem Öztanık, “Pes 
etmeyin. Yılmak yok! İş hayatı 
zordur, kadınlar için daha 
da zordur. Bunu böyle kabul 
edin. Bunun için sızlanmayın. 
Çalışın ve sabredin. Sebat edin. 
Yerinizde sıkı durun. Ayaklarınızı 
yere iyi basın” dedi. 

KADINLAR
değişimin öncüsü olacak
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UND Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu, iş hayatında 
kadınlara, bugün her 
zamankinden daha fazla 
ihtiyaç olduğunu söyledi. 
“Toplumsal hayatımızı 
inşa etmiş olan kadınlar, 
geleceği de yazacaklar” 
diyen Nuhoğlu, kadınların 
iş hayatında sayısı arttıkça 
geleceğe daha umutla 
bakılacağını vurguladı.

değiştiğine değindi. Bu değişimi kadınlar 
için bir fırsat olarak gösteren Nuhoğlu, 
“Bilgiye ulaşma ve eğitim konusu başta 
olmak üzere artık her şey eşitleniyor. Artık 
sanayide çalışan işçi sayısı azalırken; yazı-
lımda, bilişimde, planlamada çalışan sayısı 
artıyor. Bu da kadınları avantajlı duruma 
getiriyor. Kadınlar yüksek öngörüleri, 
disiplinli çalışmaları ve hedefe ulaşma 
noktasında gösterdikleri kararlılıkla çok 
daha önemli hale gelecek. Geleceğin lojis-
tik tasarımında en büyük katkıyı kadınlar 
verecek” ifadelerini kullandı.  

Genç UND’li kadınlara seslenen 
Nuhoğlu, “Hangi alanlarda daha iyi ol-
duğunuzu belirlemeli ve bunun üzerinde 
gelişim hedefi oluşturmalısınız. Bugün 
Genç UND’nin içinde olmanız bu ihtiyacı, 
farkındalığı hissettiğini gösteriyor. Biz de 
UND olarak bundan sonra neler yapabi-
liriz, bunu nasıl geliştirebiliriz diye plan-
lamalar yapıyoruz. Biz size destek olmak 
için hazırız” diye konuştu.

U
luslararası Nakliyeciler Derneği 
(UND) Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Nuhoğlu, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü vesilesiyle yaptığı 

açıklamada ve Genç UND Akademi’deki 
kadınlarla gerçekleştirdiği online toplantıda 
önemli mesajlar verdi.  Nuhoğlu,  bugüne 
kadar aileyi ve toplumu bir arada tutarak 
toplamsal hayatın işleyişini sağlayan kadın-
ların artık iş hayatına yön verdiğini söyledi. 
Türkiye’nin her ne kadar gidecek çok yolu 
olsa da, kadınlara seçme seçilme hakkı başta 
olmak üzere birçok hakkın Avrupa ülkelerin-
den daha önce verdiğini hatırlatan Nuhoğlu, 
dünyanın kadın hakları konusunda daha faz-
la ilerleme kaydetmesi gerektiğini belirtti.

HER YERDE KADIN ELİ VAR 
Çetin Nuhoğlu, erkek egemen bir sektör-

de kadın sayısının hızla artması nedeniyle 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Eskiden sektörümüzde 
belirli kademelerde görmeye alıştığımız ve 
sayıları bir hayli az olan kadınlar artık her 

alanda görev alıyorlar. Muhasebeden, de-
polamaya, satıştan filo yönetimine, yönetici 
koltuğundan araç direksiyona kadar her 
yerde kadın eli var. Bu sektör büyüyecek, 
gelişecekse bunun mimarı kadınlar olacak-
tır” dedi.

Kadınların sektörde daha fazla yer 
almasıyla birlikte yönetimde de söz sahibi 
olmaya başladığını, birçok önemli lojistik 
şirketinin yönetici koltuğunda kadınların 
bulunduğunu söyleyen Nuhoğlu “Bu sek-
törün; kadınların, disiplinli ve özverili çalış-
malarına, esnek ve çözüm odaklı yaklaşım-
larına, cesur ve kararlı oluşlarına bugün her 
zamankinden çok daha fazla ihtiyacı var. 
Kadınların sayısı, sektörümüzde ne kadar 
çok olursa, sektörümüz de o kadar güçlü ve 
sağlam olacaktır” dedi. 

GELECEĞİ KADINLAR 
TASARLAYACAK 

Çetin Nuhoğlu, otomasyon ve dijital-
leşme ile birlikte çalışma şekillerinin de 

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu  UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu  

ülke ekonomisineülke ekonomisine

DEĞER DEĞER 
KATIYORKATIYOR

LOJISTIKÇI KADINLARLOJISTIKÇI KADINLAR
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sürecine başlamıştı ve ekibini 
oluşturuyordu. Ben de Bakanlık’tan 
dolayı bildiğim bir kurum olması 
sebebiyle ve istenilen görev de bana 
uygun olduğu için başvurdum ve 
seçildim. Aranılan pozisyon kamuyla 
ilişkilerin koordinasyonuydu ve ben 
de kamuda uzun yıllar çalışmıştım. Bu 
şekilde lojistik sektörüne girdim.

Başarı BILGI ve 
DONANIMLA!!geliyor

Kamu, üniversite, dernek 
ve özel şirketler gibi farklı 
kurumlarda üstlendiği 
görevleri başarıyla yerine 
getiren Mine Kaya, 
bugün SGS TransitNet’te 
Genel Müdürlük görevini 
yürütüyor. İyi bir yönetici 
olabilmek için özel hayatı ve 
duyguları işe karıştırmamak 
gerektiğini vurgulayan 
Kaya, başarının ise bilgi ve 
donanımla geldiğini söyledi. 

ZORLULUKLARA KARŞI 
DIŞ SESİMİ DİNLEDİM!

Kariyer yolculuğunuzda 
zorlandığınız konuları nasıl 
aştınız?
Bazı zamanlar bilgi ve  
beceri sahibi olsanız dahi  
sizden daha az bilgiye sahip kişi 
veya kişilerin ödüllendirilmesi 
ya da başarılarınızın takdir 
edilmemesi motivasyonunuzu 
bir süre etkileyebiliyor... 
Ancak bunlardan yılmamayı, 
sabretmeyi, doğruluğun ve işini 
iyi yapmanın her zaman galip 
geleceği benim dış sesim oldu. 

Hep dinledim. İyi ki de 
dinlemişim.
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E
ğitim hayatınızdan bahse-
debilir misiniz? Çocukken 
kariyer planlarınız nasıldı? 
Hangi mesleği yapmak  

isterdiniz? 
İlkokulu İskenderun Demir Çelik’te 

ve Ankara’da tamamladım. Ortaokul ve 
liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji’nde 
okudum. Ardından Gazi Üniversitesi Tu-
rizm ve Otel Yönetimi Fakültesi’ni bitir-
dim. Aslında ilkokul yıllarımda öğretmen 
olmak istiyordum. Sonrasında hukuk ve 
otel yönetimi arasında gittim geldim. Her 
ne kadar turizmi seçmiş olsam da farklı 
bir alanda çalışmaya başladım. Önce 
Ankara Üniversitesi’ne ait bir Meslek 
Yüksekokulu’nda öğretim görevliliği ve 
bölüm başkanlığı yaptım. Derken özel 
sebeplerle kurum değiştirme durumum 
olunca Ulaştırma Bakanlığı’na geçiş yap-
tım. Ama önce hiç lojistik aklıma gelmedi.

SEKTÖRLE UND İLE TANIŞTI 
Lojistik sektörüne nasıl adım attınız?

2001 yılında artık kamudan ziyade 
özel sektörde çalışmamın benim için 
daha iyi olacağını düşündüm. Bu 
kapsamda çeşitli görüşmeler yaptım. 

UND, 2001 yılında yeni yapılanma 
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“Emekçi kadınlarımızı 
her yıl hatırlamak ve 
onları gülümsetmek 

çok önemli. 
Mutlu oluyoruz tabii 

ki. Ama en büyük 
temennim kadın 

veya erkek 
çalışan ayrımı 

yapamayacak 
kadar kadın  

ve erkeğin  
eşit sayılarda 

çalışacağı 
ortamların oluşması.”

Nasıl bir yöneticisiniz? Yönetim 
anlayışınızı belirleyen ilkeler neler? 

Ben kendimi bildim bileli ister astım 
ister üstüm olsun saygı ve sevginin 
insan ilişkilerinin olmazsa olmazı oldu-
ğunu düşünmüşümdür. Ayrıca her ne 
kadar dıştan soğuk veya katı gibi görün-
sem de yufka yürekliyimdir. İnsanları, 
hayvanları tüm canlıları severim, bilerek 
ve isteyerek de hiçbirini incitmem, incit-
mekten imtina ederim. Ama kendim ne 
kadar disiplinli ve özverili çalıştıysam ve 
çalışıyorsam karşımdakilerden de işine, 
çalıştığı kuruma aynı sevgi ve saygıyı 
göstermesini isterim. Bu nedenle önce-
likle aidiyet duygusunun oluşturulması 
önceliğimdir. Takım arkadaşlarımı önce 
insan olarak görürüm ama görevlerini 
de titizlikle yerine getirmelerini isterim. 
Dolayısıyla tatlı sert bir yönetim tarzım 
var diyebilirim. Hep söylerim, aslında 
bir orkestra gibiyiz. Arada çıkacak bir 
çatlak ses tüm ahengi bozar. Bu ahengi 
sağlamak için de uğraşmanız, titizlikle 
bu ahengi işlemeniz gerekir. Zor bir iş, 
çünkü karşınızda birbirinden çok farklı 
bir sürü insan var. Burada onları hem 
birey hem de ekip olarak çok iyi gözlem-
lemek, onları dinlemek şarttır. Bunların 
sonucunda zaten doğru yöntem kendili-
ğinden gelişecektir. 

ÖZEL HAYAT KAPININ DIŞINDA 
BIRAKILMALI 
Kadın yönetici ile erkek yönetici 
arasındaki farklar nelerdir?

Bana göre iyi yönetici vardır. Kadın 
yönetici ya da erkek yönetici yoktur. 
Ama maalesef kadın hemcinslerimize 
yeterince yer verilmiyor. Bunun neden-
lerinin başında kadının çalışmaması 
gerektiğine ilişkin görüşler gelirken, 
bir diğer nedenin de biz kadınlardan 
kaynaklandığını düşünüyorum. Bazen 
özel hayatımızla iş hayatımızı tam ayırt 
edemiyoruz sanki. Özel hayatımızda 
göstereceğimiz alınganlıklar, tepkiler 
veya kaprisleri işe girerken tümüyle 
kapının dışında bırakmalıyız. Hemcins-

lerim alınmasın ama bunlara şahit 
de oluyoruz. Tabii hak yemeyeyim 
aynı şekilde erkek yöneticilerde de 
bu tür davranışlara rastlıyoruz. Ama 
biz biraz daha naif olmamız sebebiyle 
duygularımızı bazen saklamayı bece-
remiyoruz.  

Kadınlar iş hayatında daha  
başarılı olabilmek için neler yap-
malı?

Hep söylüyorum, biz kadınlar 
yapısal olarak biraz daha naif olmakla 
birlikte diğer yandan da oldukça güç-
lüyüz aslında. İşin aslı o gücü ortaya 
çıkartabilmek ve gösterebilmekte. 

Yeter ki, isteyelim. Ayrıca hep söylüyo-
rum; başarıda kadın olsun erkek olsun 
en temel faktör bilgi ve donanımdır. 
İşinizi iyi yaptığınız, kendi bilgi ve 
birikiminizi sürekli güncellediğiniz, 
gelişmeleri takip ettiğiniz, iyi araştırıp 
uyguladığınız sürece başarısız olma-
nız mümkün değildir. Her sektörün 
kendisine göre zorlukları ve engelleri 
vardır ve olacaktır. Ama bunların bizi 
engellemesine izin vermemeli, onları 
aşmak için gerekli çözümleri, eylemleri 
ve alternatifleri bulmalıyız. Ayrıca ken-
dimizi devamlı eğitmek ve yeni şeyler 
öğrenmek zorundayız. Gerisi kendili-
ğinden gelecektir.

Mine Kaya

www.utalojistik.com.trwww.utalojistik.com.tr      39  39  

2021 SGS TRANSITNET İÇİN SÜRPRİZLER YILI OLACAK 

Mine Kaya, SGS TransitNet’te kadın çalışan sayısının 
arttığını söyledi. Şirkette göreve ilk başladığında kadın 
çalışan sayısının 4-5 ile sınırlı olduğunu, ancak bu sayının 
bugün 13’e yükseldiğini aktaran Kaya, sayının artmaya 
devem edeceğini, kadın çalışanların her sektör için 
önemli olduğunu vurguladı. Kaya, SGS TransitNet’in 
hedeflerini ise şöyle açıkladı: “SGS TransitNet olarak yeni 
projeleri bir an önce hayata geçirmek istiyoruz. Böylece 
sektöre çok daha fazla katkı sağlayabilmiş olacağız. Bu 
kapsamda çalışmalarına başladığımız projeleri 2021 yılı 

içinde tek tek hayata geçireceğiz. Çok yakında Sete-
Fransa’da kendi ekibimizle faaliyete başlıyoruz. İngiltere 
ve İrlanda’da İzinli Gönderici olarak kapsamlı hizmet 
vermeye başladık. Çok yakında başkaca sürprizlerimiz 
de olacak. Vize projemiz hayata geçirildi ve günden 
güne daha da iyiye gidiyor. Diğer yandan, üniversiteler 
ile biraz daha iç içe olarak sektöre kalifiye eleman 
yetiştirilmesinde biz de katkı sağlamak istiyoruz. Bugün 
AB ve İngiltere olmak üzere, 20’den fazla ülkede varız. Bu 
ülkelerin sayısını da artırmak önceliklerimiz arasında.” 
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ilimsel olarak tanımlanmadan önce ve 
tanımlandıktan sonra da lojistik kavramı 
fiziksel insan gücü gerektiren bir alan olarak 
görülmüştür. İş hayatımın ilk dönemi olan 

1990’lı yıllarda otomasyon yok denecek düzeydeydi. 
Bu nedenle lojistik alanında çalışan meslektaşlarımın 
görev ve sorumluluk fark etmeksizin tamamı 
erkeklerden oluşmaktaydı.

İLO 2019 raporuna göre, küresel düzeyde 
kadınların iş gücüne katılım oranı %47’dir. Ülkemizde 
2020 TÜİK verilerine göre kadının iş gücüne katılım 
oranı %32’dir. Lojistik sektöründe kadın istihdam 
oranı ise %15’in altındadır(UTİKAD-2018). Bu verilere 
göre, sadece lojistik alanında değil, iş hayatının 
genelinde kadın istihdam oranlarında bir dengesizlik 
olduğu görülmektedir. İş hayatının tamamını lojistik 
alanında geçirmiş bir profesyonel olarak, 2000’li 
yılların başından itibaren kadın meslektaşlarımda 
gereken farkındalığın oluştuğunu söyleyebilirim.

Lojistik alanındaki otomasyon ve dijital alandaki 
gelişmeler, operasyon süreçlerinde insanın fiziki 
gücüne olan ihtiyacı azaltıyor. Dolayısıyla bu 
gelişmeler de lojistik alanında kadın istihdamına 

pozitif katkı sağlamaktadır. Uzmanlık alanım olan 
perakende sektöründeki lojistik operasyonlarında 
kadın meslektaşlarımın bazı alanlarda erkek 
meslektaşlarımdan daha başarılı olduğunu 
gözlemledim. Lojistik alanının tek taraflı bakış açısı ile 
ele alındığını düşünenler tarafındayım. Karmaşık ve 
aynı periyodda birden fazla süreci yönetmede kadın 
meslektaşlarımın daha başarılı olduğu bilimsel bir 
gerçektir. Görev yapmış olduğum kurumlarda lojistik 
biriminde kadın erkek eşitliğini her zaman gözetledim.

Mesleğime yönelik etkinliklerdeki gözlemlerimde, 
kadın yönetici meslektaşlarımın sayısının hızla arttığını 
fark ediyorum. Ayrıca üniversitelerde ziyaretçi 
hoca olarak ders verdiğimde sınıfların %50-%50 
oranında eşitliği, gelecekte çok daha fazla kadın 
meslektaşımızın iş hayatında yerini alacağını bizlere 
gösteriyor.

Görsel ve yazılı medyada lojistik şirketlerin mevcut 
kadın istihdamını artırmaya yönelik açıklamalar 
lojistikte dengenin sağlanması açısından önemlidir.

Şuna inanmak lâzımdır ki, dünya yüzünde 
gördüğümüz her şey kadının eseridir. ATATÜRK

Lojistik ile kalın…

Lojistik ve Tedarik Zinciri 
Profesyoneli

GündemLojistikSEYHAN GÜLHAN

LOJİSTİKTE ÖNEMLİ BİR 
YAKLAŞIM: DENGE
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roje lojistiği, belirli bir proje için özel 
tasarlanan farklı taşıma modellerini 
birleştirerek büyük, hacimli, ağır, yüksek 
değerli ekipman ve parçaların belli bir 

takvim içinde planlı bir şekilde taşınarak projenin iş 
güvenliği, kalite, zaman, bütçe oranı içinde hayata 
geçmesinin sağlanması için tüm lojistik esasların; hava, 
gemi, karayolu, kargo, antrepo, gümrükleme, depo, 
liman, gabari dışı taşımacılığının ve hatta geri dönüş 
lojistiğinin sahne bulduğu özel bir alandır.

Etrafınıza baktığınızda lojistik ailelerimiz içinde az 
sayıda proje lojistik yöneticisi görürsünüz. Sizinle hava 
kargo konuşurken liman operasyonları konusunda 
da bilgi verebilecek özel yetişmiş profesyonellerdir. 
Kendi profesyonel gelişim takvimleri de onları özel 
kılar. Dünyanın her yeri en çok bilinenleri en fazla saha 
tecrübesine sahip olanlarıdır.

Proje taşımacılığı aynı zamanda kimi literatürde 
ağır kaldırma olarak da bilinir ve teslimattan sonra 
nakliye ve yeniden montaj amacıyla sökülmesi gereken 
farklı bileşenlerin gönderilerini içerir. Proje lojistik 
yönetiminin bir parçasıdır.

Bu tanım, başka bir dizi fikirle birleştirilerek taşınan 
kargonun doğası hakkındaki ayrıntılara girmeye gider. 
Mühendislik önemli yer tutar. Normalde bir üretim 
merkezinden istenen konuma uluslararası harekette 
uygulanan yaratıcılık ve kullanıma hazır çözümler bu 
alanda sıkça üretilir. Bu modellere konu nihai olacak 
ürün kompozitlerini kara, hava veya deniz yoluyla 
güvenli ve etkili bir şekilde taşımak için özel araçlara, 
gemilere ve ekipmanlara ihtiyaç vardır.

Proje kargoları uluslararası kanallardan veya tek 
noktadan temin edilebilir.  Bu tür çözümler çoğunlukla 
mühendislik, rüzgar enerjisi, madencilik ve inşaat 
endüstrilerinde bulunur.  Rüzgar türbini üreticileri 
organizasyon yaşı olarak genç ve dinamik firmalardır. 
Proje aşamasında yapılan uygulama alanının %55’ten 
fazlası proje lojistik yönetiminden meydana gelir.

Bu kargo türünün güvenli ve emniyetli bir şekilde 
taşınması ve aynı zamanda belirlenen bütçe sınırları 
ve takvim içinde kalması için ayrıntılı bir mühendislik 
prosedürü gereklidir.

Proje lojistik yönetiminde her ayrıntıyı hesaba 
katmanız ve uzun süre sürekli planlama yapmaya 
başlamanız gerekir.

Proje esaslı çalışan firmalarda bu tür karmaşık 
proje lojistik operasyonlarında verimliliği yakalamak, 
tüm riskleri ortadan kaldırmak ve maliyetleri azaltmak 
temel hedeflerdir. Tüm bunları yaparken bu alanda 
sıkça devasa ve yüksek maliyetli ekipman yatırımı 
duyarız. Ekipman yatırımı tabii ki, önemlidir ama asıl 
başarı ve sürdürülebilirlik ekipten yani insana yapılan 
yatırımdan gelir.

Sağlık dolu günler dileriz.

PROJE LOJİSTİĞİ YÖNETİMİ

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

ROBERT T. ATEŞ
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ürkiye, koronavirüs salgınının 
tüm olumsuz etkilerine ve 
en büyük ihracat pazarı 
Avrupa’daki uzun süreli 

kapanmalara rağmen 2020 yılını 169.5 
milyar dolarlık ihracat ile kapattı. 
Şartlar zorlu olsa da küresel ihracat 
pazarındaki payını yükseltme ve 
tedarik üssü olma hedefiyle lojistik 
alanındaki çalışmalar hız kazandı. 
İstanbul Ticaret Odası da İhracat Malları 
Hareketi Projesi ile lojistik sektörünün 
sürece katkısını artırmayı hedefliyor. 
Projenin ilk toplantısı, İTO Yönetim 
Kurulu Üyesi İbrahim Doğan Salman, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret 
Bakanlığı’ndan ilgili bürokratlar ve 
sektör temsilcilerinin katılımıyla online 
olarak gerçekleştirildi.

İstanbul Ticaret Odası Taşımacılık ve 
Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi’nin 
sadece sorunu aktaran değil, çözüm 
önerisini de yanında sunan anlayışıyla 
her zaman olumlu katkılar verdiğini 
belirten İbrahim Doğan Salman, projenin 
de bunun bir yansıması olduğunu söyle-
di. Salman, lojistik sektörünün dinamik 
yapısıyla ihracata ivme kazandırdığını 
da vurguladı. 

BELGE SAYISI AZALABİLİR
Projenin kamu ile özel sektör arasın-

daki işbirliğini artıracağının altını çizen 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştır-
ma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Murat Korçak, İstanbul 
Ticaret Odası’nı tebrik ettiklerini, plat-
formda yer almaktan büyük memnuni-
yet duyduklarını söyledi. Proje kapsa-
mında yapılacak çalışmalara, İstanbul 
Ticaret Üniversitesi Uluslararası Lojistik 

ve Taşımacılık Bölümü’nün destek 
vereceği de kaydedildi. Karayolu lojis-
tiğinde belge sayısını azaltma yönün-
deki talepleri incelediklerini belirten 
Korçak, şöyle konuştu: “Belge sayısının 
azaltılmasına kazanılmış hakları oldu-
ğu gerekçesiyle karşı çıkan sektörler de 
var. Bu konudaki çözüm önerilerinizi 
bize iletin, belge sayısının azaltılmasına 
olumlu bakıyoruz. U-ETDS, sektörün 
geleceğini planlamak ve lojistik mer-
kezler altyapı yatırımları açısından 
önemli. Pandemi sürecinde U-ETDS’yi 
erteledik fakat verilerine olan ihtiyacı-
mız kesin durumda. e-irsaliye ile enteg-
rasyon önerinizi inceleyeceğiz.”

İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ 
KOLAYLIĞI

İzinli Gönderici Yetkisi 
Uygulaması’nın eşyayı hareket güm-
rük müdürlüğüne sunmaksızın transit 
işlemlerini kendi tesislerinde gerçek-
leştirme yetkisi verdiğini vurgulayan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü Ticare-
tin Kolaylaştırılması Dairesi Başkanı 
Kerem Erol, firmalara sundukları 
kolaylıklardan istifade etme çağrısında 
bulundu. Erol, yetki sahibi firmalara 
belirlediği alanları gümrük idaresi gibi 
addetme, buralarda gümrük işlemlerini 
tamamlama ve talebe gerek kalmaksı-
zın, sınır kapılarından öncelikli geçiş 
hakkı uygulamasından yararlanma izni 
verildiğini de hatırlattı. Erol, ihracat be-
yannamelerinde, uluslararası düzenle-
melerden kaynaklanan yükümlülükler 
dışında ekli belgelerin gümrük idaresi-
ne kağıt ortamında ibraz edilmediğini, 
dijital gümrük uygulamasını gerçekleş-
tirdiklerini de söyledi.

MEVZUAT SADELEŞSİN
Toplantıda en fazla gündeme getirilen 

konu, ulaştırma mevzuatının sadeleşti-
rilmesi önerisi oldu. Avrupa ile Türkiye 
arasındaki ulaştırma mevzuatı arasında 
farklılıklar bulunduğunu, durumun sektöre 
rekabette dezavantaj oluşturduğunu belir-
ten İTO Meclis Üyesi Şerafettin Aras, “Avru-
pa’daki mevzuatta karayolu taşımacılığında 
bu kadar fazla belge çeşidi yok. Mevzuat 
orada basit ve sade bir durumda. Mesela 
CMR (Convention Marchandise Routier) 
Belgesi Avrupa’da önemli bir belge fakat 
ülkemizde gereken değer verilmiyor. Mev-
zuat karmaşasının sadeleştirilerek çözülme-
si gerekiyor” dedi. Aras, lojistikte ertelenen 
U-ETDS’nin (Ulaştırma Elektronik Takip 
Denetim Sistemi) sektöre ilave yük getirece-
ğini ve zaman kayıplarına neden olacağını, 
e-irsaliye sisteminde ilgili bakanlıklar ara-
sında sağlanacak bir entegrasyonla sorunun 
çözülebileceğini de savundu.

 
MERKEZİ GÜMRÜKLEME 
YAYGINLAŞTIRILSIN 

Sektörün salgın nedeniyle konteyner 
bulamama gibi geçici sorunlarının yanı sıra 
mevzuat gibi geçmişten gelen sorunlarının 
da olduğunu vurgulayan İTO Meclis Üye-
si Turgut Erkeskin, “Bu süreçler lojistiği 
zorlaştırıyor. Bizdeki gibi bir belge sistemi 
dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Yurt içinde-
ki sorunlarımızın bir kısmını yurt dışındaki 
uygulamalara bakarak çözebiliriz. Merkezi 
gümrükleme sistemini yaygınlaştırmalıyız. 
Gümrüklerimiz bize daha çok güvenip 
daha hızlı bir şekilde bizi yetkilendirmeli. 
Sektörün yurt dışındaki sorunları konusun-
da ise ilgili ülkelerden temsilcilerin de bu-
lunacağı bir koordinasyon kurulu olmalı” 
diye konuştu.

İstanbul Ticaret Odası, lojistik İstanbul Ticaret Odası, lojistik 
sektörünün sorunlarının özel sektörünün sorunlarının özel 
sektör ve kamu taraflarınca sektör ve kamu taraflarınca 
beraber ele alındığı ve beraber ele alındığı ve 
çözüm önerilerinin sunulduğu çözüm önerilerinin sunulduğu 
İhracat Malları Hareketi İhracat Malları Hareketi 
Projesi’ni başlattı. Projenin Projesi’ni başlattı. Projenin 
lojistik sektörüne ivme lojistik sektörüne ivme 
kazandırarak Türkiye’nin kazandırarak Türkiye’nin 
ihracatının artmasına katkı ihracatının artmasına katkı 
sağlaması hedefleniyor.sağlaması hedefleniyor.

İTO ihracat mallarını hızlandırma için
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6 Şubat 2021 tarihinde 31397 sayılı 6 Şubat 2021 tarihinde 31397 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Katma Değer Vergisi Tevkifatı “Katma Değer Vergisi Tevkifatı 
Uygulama Tebliği” ile kısmi Uygulama Tebliği” ile kısmi 

tevkifatın mahiyeti ve tevkifat tevkifatın mahiyeti ve tevkifat 
uygulayacak alıcılar başta olmak üzere uygulayacak alıcılar başta olmak üzere 
bir dizi alanda yeni düzenleme getirildi. bir dizi alanda yeni düzenleme getirildi. 
Değişiklikle KDV’deki kısmi tevkifat Değişiklikle KDV’deki kısmi tevkifat 
uygulamasının kapsamı genişletildi. Yurt uygulamasının kapsamı genişletildi. Yurt 
içi karayolu yük taşımacılığı da kısmi içi karayolu yük taşımacılığı da kısmi 
tevkifat uygulanacak hizmetler arasına tevkifat uygulanacak hizmetler arasına 
dahil edildi. Buna göre, yurt içi karayolu dahil edildi. Buna göre, yurt içi karayolu 
yük taşımacılık hizmetleri 1 Mart 2021 yük taşımacılık hizmetleri 1 Mart 2021 
tarihinden itibaren 2/10 oranında KDV tarihinden itibaren 2/10 oranında KDV 
tevkifatına tabi tutulacak. UTİKAD, tevkifatına tabi tutulacak. UTİKAD, 
“Katma Değer Vergisi Tevkifatı Uygulama “Katma Değer Vergisi Tevkifatı Uygulama 
Tebliği”ne, UTİKAD Yönetim Kurulu Tebliği”ne, UTİKAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Emre Eldener imzalı yazıyla itiraz Başkanı Emre Eldener imzalı yazıyla itiraz 
etti. İtiraz yazısı Cumhurbaşkanlığı ofisi etti. İtiraz yazısı Cumhurbaşkanlığı ofisi 
ve ilgili bakanlıklar olmak üzere gerekli ve ilgili bakanlıklar olmak üzere gerekli 
kamu kurum ve kuruluşlarına iletildi. kamu kurum ve kuruluşlarına iletildi. 

UTİKAD Başkanı Emre Eldener itiraz UTİKAD Başkanı Emre Eldener itiraz 
yazısında, karayolu taşımacılığı yapan yazısında, karayolu taşımacılığı yapan 
firmalar başta olmak üzere karayoluyla firmalar başta olmak üzere karayoluyla 
taşımacılığı hizmeti alan tüm sektör pay-taşımacılığı hizmeti alan tüm sektör pay-
daşlarını etkileyecek olan uygulamanın daşlarını etkileyecek olan uygulamanın 
sektörlere olası olumsuz etkilerini değer-sektörlere olası olumsuz etkilerini değer-
lendirdi. lendirdi. 

KDV tevkifat uygulamasını yerine KDV tevkifat uygulamasını yerine 
getirebilmek için fiziki karayolu taşıyı-getirebilmek için fiziki karayolu taşıyı-
cısından hizmet alan tüm sektörler ve cısından hizmet alan tüm sektörler ve 
taşıma işleri organizatörleri 2 numaralı taşıma işleri organizatörleri 2 numaralı 
KDV beyannamesi ile beyanname vermek KDV beyannamesi ile beyanname vermek 
zorunda kalacağına dikkat çeken Eldener, zorunda kalacağına dikkat çeken Eldener, 
mevcut beyanname formatında alınan mevcut beyanname formatında alınan 
her fatura bilgisine yer verilmesi gerek-her fatura bilgisine yer verilmesi gerek-
tiğinden, fiili nakliye işi yapan firma ve tiğinden, fiili nakliye işi yapan firma ve 
kişilerin kısa vadede bu uygulama ile ilgili kişilerin kısa vadede bu uygulama ile ilgili 
bilgi eksikliği yaşayabileceğinden hem bilgi eksikliği yaşayabileceğinden hem 
alınan faturaların kontrolü hem de artacak alınan faturaların kontrolü hem de artacak 
olan iş yükü konusunda dikkatli olunması olan iş yükü konusunda dikkatli olunması 
gerektiğini söyledi. gerektiğini söyledi. 

KDV tevkifatının temelde belirli mü-KDV tevkifatının temelde belirli mü-
kellefler arasında yüksek meblağlı işlem-kellefler arasında yüksek meblağlı işlem-
ler için kullanılması gereken bir güvenlik ler için kullanılması gereken bir güvenlik 
müessesi iken, yapılan bu düzenleme ile müessesi iken, yapılan bu düzenleme ile 
vergilerin Hazineye daha erken intikal vergilerin Hazineye daha erken intikal 
etmesine olanak sağlanmaya çalışıldığının etmesine olanak sağlanmaya çalışıldığının 

anlaşıldığını ifade eden Eldener, “Ancak anlaşıldığını ifade eden Eldener, “Ancak 
bu düzenleme getirilirken uygulamanın bu düzenleme getirilirken uygulamanın 
ilgili sektörlere getireceği ilave işlem ve ilgili sektörlere getireceği ilave işlem ve 
işgücü ihtiyacı ile ilave sistem yatırımı işgücü ihtiyacı ile ilave sistem yatırımı 
analizlerinin yapılmadığı, düzenlemenin analizlerinin yapılmadığı, düzenlemenin 
reel sektörlere getireceği ilave iş yükü ve reel sektörlere getireceği ilave iş yükü ve 
oluşacak olumsuz sonuçların göz önüne oluşacak olumsuz sonuçların göz önüne 
alınmadığı değerlendirilmektedir” dedi. alınmadığı değerlendirilmektedir” dedi. 

‘BÜROKRASİ VE ‘BÜROKRASİ VE 
MALİYETLER ARTACAK’MALİYETLER ARTACAK’

Bu uygulamayla birlikte karayolu Bu uygulamayla birlikte karayolu 
taşımacılığını kullanan tüm sanayi ve taşımacılığını kullanan tüm sanayi ve 
ticaret erbabının artık her ay 2 nolu KDV ticaret erbabının artık her ay 2 nolu KDV 
beyannamesi vermek durumunda kala-beyannamesi vermek durumunda kala-
cağına dikkat çeken Eldener, “Dolayısıyla cağına dikkat çeken Eldener, “Dolayısıyla 
genele yaygın yeni bir mükellefiyet geti-genele yaygın yeni bir mükellefiyet geti-
rilmişçesine bir sonuç doğacaktır. Çünkü rilmişçesine bir sonuç doğacaktır. Çünkü 
karayolu taşımacılığını kullanmayan karayolu taşımacılığını kullanmayan 
işletme neredeyse yok gibidir. Böylelikle işletme neredeyse yok gibidir. Böylelikle 
mükelleflerin büyük çoğunluğuna detay-mükelleflerin büyük çoğunluğuna detay-
lı ilave çalışma gerektiren, uygulaması lı ilave çalışma gerektiren, uygulaması 
zor, çok ayrıntılı ve bürokratik bir vergi zor, çok ayrıntılı ve bürokratik bir vergi 
yükümlülüğü daha getirilmiş olmakta-yükümlülüğü daha getirilmiş olmakta-
dır. Karar ile tüm karayolu taşımacılık dır. Karar ile tüm karayolu taşımacılık 
sektörü ayrıca devir KDV’leri sebebiyle sektörü ayrıca devir KDV’leri sebebiyle 
nakit olarak tahsil edemediği KDV tu-nakit olarak tahsil edemediği KDV tu-
tarlarını vergi idaresinden istemek için tarlarını vergi idaresinden istemek için 
pek çok bürokratik işleme katlanacak, pek çok bürokratik işleme katlanacak, 
mevcut ekonomik koşullarda zaten ma-mevcut ekonomik koşullarda zaten ma-
liyetlerini karşılamakta zorlanan sektör liyetlerini karşılamakta zorlanan sektör 
daha da zorlanır hale gelecektir. Böylece daha da zorlanır hale gelecektir. Böylece 
taşıma ücretlerinde ilave enflasyonist bir taşıma ücretlerinde ilave enflasyonist bir 
artışa sebep olacağı aşikardır. Yoğun bir artışa sebep olacağı aşikardır. Yoğun bir 
şekilde karayolu yük taşımacılığı hizmeti şekilde karayolu yük taşımacılığı hizmeti 
alan, her ay yüzlerce taşıma faturası alan, her ay yüzlerce taşıma faturası 
alan sanayi ve ticaret firmaları da bu alan sanayi ve ticaret firmaları da bu 
yeni düzenleme ile birlikte zorlanacak yeni düzenleme ile birlikte zorlanacak 
ve mevcut sistemde belge düzenini sağ-ve mevcut sistemde belge düzenini sağ-
lamak için uğraş veren taşıtanlar, yani lamak için uğraş veren taşıtanlar, yani 

reel sektör işletmeleri ayrıca yeni fatura reel sektör işletmeleri ayrıca yeni fatura 
düzenini oturtmak için ilave çaba harcamak düzenini oturtmak için ilave çaba harcamak 
zorunda kalacaklardır. Daha da önemlisi zorunda kalacaklardır. Daha da önemlisi 
bu düzenleme sonucunda, mevcut hali ile bu düzenleme sonucunda, mevcut hali ile 
2 nolu KDV beyannamesine her bir fatura 2 nolu KDV beyannamesine her bir fatura 
bilgisinin eklenmesi zorunluluğu nedeniyle bilgisinin eklenmesi zorunluluğu nedeniyle 
vergi mükellefleri ilave beyanname hazır-vergi mükellefleri ilave beyanname hazır-
lamaktan iş üretemez hale geleceklerdir” lamaktan iş üretemez hale geleceklerdir” 
ifadelerini kullandı. ifadelerini kullandı. 

‘KAYIT DIŞILIĞA SEBEP OLUR’‘KAYIT DIŞILIĞA SEBEP OLUR’
“Ülkemizde ve dünyada yaşanan Co-“Ülkemizde ve dünyada yaşanan Co-

vid-19 pandemi sürecinde kısa çalışma sü-vid-19 pandemi sürecinde kısa çalışma sü-
resi uygulamak zorunda kalan sektörümüz resi uygulamak zorunda kalan sektörümüz 
başta olmak üzere tüm sektörlerde çalışma başta olmak üzere tüm sektörlerde çalışma 
sürelerinin az olması da dikkate alındığın-sürelerinin az olması da dikkate alındığın-
da, yeni uygulama nedeniyle fatura ve ben-da, yeni uygulama nedeniyle fatura ve ben-
zeri vesikaların hatalı düzenlenmesi, düzelt-zeri vesikaların hatalı düzenlenmesi, düzelt-
me işlemleri ve yaşanacak diğer sorunlarla me işlemleri ve yaşanacak diğer sorunlarla 
birlikte ilave beyanname düzenlenmesi sü-birlikte ilave beyanname düzenlenmesi sü-
reçlerinin, tüm sektörleri olumsuz etkileye-reçlerinin, tüm sektörleri olumsuz etkileye-
ceği, katma değerin yaratılmasında düşüşe ceği, katma değerin yaratılmasında düşüşe 
neden olacağı değerlendirilmektedir” diyen neden olacağı değerlendirilmektedir” diyen 
Eldener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Genele Eldener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Genele 
yaygın hale getirilen bu tip bir düzenleme, yaygın hale getirilen bu tip bir düzenleme, 
mükellefler ve vergi idareleri için ağır bir iş mükellefler ve vergi idareleri için ağır bir iş 
yükü yaratacak, bunun dışında sistemi kilit-yükü yaratacak, bunun dışında sistemi kilit-
leyen, hatta kayıt dışılığa sebebiyet verebi-leyen, hatta kayıt dışılığa sebebiyet verebi-
lecek ve fakat gerçek bir fayda yaratmayan lecek ve fakat gerçek bir fayda yaratmayan 
bir uygulama haline gelecektir. Derneğimiz bir uygulama haline gelecektir. Derneğimiz 
üyeleri ve taşımacılık sektöründe yer alan üyeleri ve taşımacılık sektöründe yer alan 
firmalar adına vergi ödevlerimizin tam firmalar adına vergi ödevlerimizin tam 
ve eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğinin ve eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğinin 
bilincinde olduğumuzu, ülkemizi ileriye bilincinde olduğumuzu, ülkemizi ileriye 
götürmek üzere kalkınma sürecinde yer götürmek üzere kalkınma sürecinde yer 
almaktan onur duyduğumuzu belirterek, almaktan onur duyduğumuzu belirterek, 
getirilen KDV tevkifatı uygulamasının ta-getirilen KDV tevkifatı uygulamasının ta-
mamen iptal edilmesini veya uygulanabilir mamen iptal edilmesini veya uygulanabilir 
bir hale getirilmek üzere tekrar değerlendi-bir hale getirilmek üzere tekrar değerlendi-
rilmesini görüşlerinize arz ederiz.” rilmesini görüşlerinize arz ederiz.” 

UTİKAD, yurt içi karayolu yük taşımacılığını da KDV’deki kısmi tevkifat UTİKAD, yurt içi karayolu yük taşımacılığını da KDV’deki kısmi tevkifat 
uygulanacak hizmetler arasına dahil eden “Katma Değer Vergisi uygulanacak hizmetler arasına dahil eden “Katma Değer Vergisi 

Tevkifatı Uygulama Tebliği”ne itiraz etti. İtirazda, artacak iş yüküne, Tevkifatı Uygulama Tebliği”ne itiraz etti. İtirazda, artacak iş yüküne, 
bürokrasiye ve maliyetlere ayrıca kayıt dışılığa dikkat çekildi. bürokrasiye ve maliyetlere ayrıca kayıt dışılığa dikkat çekildi. 

KDV TEVKIFATI KDV TEVKIFATI 
UYGULAMASIUYGULAMASI’na itiraz’na itiraz

LojistikçilerdenLojistikçilerden
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ve yeni müşteri kazanma stratejilerine 
önem verdi. Maliyet kontrolü sağlama 
stratejisi de yüzde 50 oranla benimsenen 
stratejilerden biri oldu. Beklenenin 
aksine dijitalleşme stratejisi firmaların 
gündeminde değildi. Araştırmada 
bunun sebebi, dijitalleşmeye yönelik 
çalışmaların belli altyapılar gerektirmesi 
ve proje süreci oluşturularak uzun 
vadede hayata geçirilebilmesi nedeniyle, 
sektörde ihtiyaç duyulan hızlı sonuçları 
sağlayamamak olması gösterildi. 
2020 yılında firmalar fiyat seviyeleri 
(yüzde 83) ve hizmet hızı (yüzde 42) 
konularında rekabetçi olmaya çalıştı. 
Sektörde eğitime ayrılan bütçe yüzde 
61 ile bir önceki dönemle aynı oranda 
kaldı.

LOJİSTİK SEKTÖRÜNE  
GÜVEN YÜKSELİYOR 

Rapora göre sektör, müşterilerine 
yansıttığı “güven algısı” kapsamında 
yükselişte. Müşterilerinin sektöre 
yönelik güven düzeylerine yönelik 
soruya işletmelerin yüzde 46’sının 
orta, yüzde 11’inin ise düşük ve çok 
düşük şeklinde yanıt verirken, yüksek 
değerlendirmesinde bulunanların 
oranı ise yüzde 41’e çıktı. Pandeminin 
yarattığı etkiler, müşteri ilişkilerinin 
önemini daha da ön plana çıkarırken, 
özellikle sağlıkla ilgili katma değer 
yaratan hizmetlerin, müşterilerdeki 
maliyet kontrol odağının önüne geçti.  

U
TİKAD, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Denizcilik Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Okan Tuna ve 
ekibinin iş birliğiyle hazırlanan 

“Lojistik Eğilimler ve Beklentiler 
Araştırması”, sonuçlarını düzenlenen 
çevrim içi bir toplantıda açıklandı. UTİKAD 
üyesi 477 işletmeyle yapılan ve ilk 5’i 
demografik, son 4’ü Covid-19 pandemisiyle 
ilgili olmak üzere toplam 33 adet sorudan 
oluşan anket yardımıyla gerçekleştirilen 
eğilimler ve beklentiler araştırmasına göre, 
2020 yılı lojistik sektörü için iyi geçti, sektör 
2021 yılından ise umutlu. 

İŞ HACİMLERİ OLUMLU 
SİNYALLER VERİYOR 

Pandemi ile beraber e-ticaret 
sektöründeki yoğun talep artışı, 
lojistik sektörüne olan talebi olumlu 
yönde etkiledi. Rapora göre lojistik 
işletmelerinin yüzde 46’sı, 2020 yılında iş 
hacimleri arttırdı. İşlerinde olumsuz geri 
bildirimde bulunanların oranı ise yüzde 
25 olarak gerçekleşti. Araştırmaya katılan 
işletmelerin hiçbirinin “çok olumsuz” 
değerlendirmesinde bulunmaması, 
sektörün 2021 yılı için pozitif sinyaller 
vermesi olarak yorumlanıyor. 

ŞİRKETLER HİZMET  
AĞLARINI GENİŞLETTİ 

2020 yılında bir önceki yıldan 
farklı olarak ankete katılan işletmelerin 
yarısından fazlası, hizmet ağını genişletme 

Lojistik sektörü 

2021’DEN UMUTLU

“Lojistik Eğilimler ve 
Beklentiler Araştırması” 
açıklandı. Türkiye’nin 
önde gelen 477 lojistik 
şirketinin yüzde 43’ü, bu 
yılın ilk yarısında sektörde 
büyüme öngörüyor. Yüzde 
31’i yabancı sermaye 
yatırımında artış bekliyor. 
İşletmelerin yüzde 70’i 
yeni yatırım planlıyor. 

E-TİCARET VE 
PERAKENDEDE İŞLER ARTTI 

Bir önceki yıla benzer şekilde e-ticaret/
perakende sektörü 2020 yılında en çok fırsat 
sunan sektör oldu (yüzde 68 çok yüksek 
+ yüzde 24 yüksek). e-ticaret/perakende 
sektörlerini sırasıyla, gıda ve kimya, 
teknoloji ve bilişim takip etti. Lojistik 
sektörünün, geleneksel hedef pazarlarından 
olan “otomotiv” sektörü, geçen yıl ile 
paralel olarak, iş fırsatlarında en az yeni 
olanak sağlayan sektör olarak öne çıktı. 
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içeriyor. Her ne kadar, “çok düşük” 
ve “düşük” değerlendirmelerinin 
toplamı geçen yılla 
karşılaştırıldığında yüzde 36 gibi 
bir orana düşmüş olsa da, lojistik 
şirketlerinin yarısından fazlası 
(yüzde 54) orta, yüzde 30’u düşük, 
yüzde 9’u ise yüksek şeklinde bir 
değerlendirmede bulunuyor. 

SEKTÖR BÜYÜME 
KONUSUNDA İYİMSER 

Sektör önümüzdeki altı aylık 
dönemde büyüme beklentisi 
içerisinde. Araştırmaya göre, 
önümüzdeki altı aylık süreçte 
işletmelerin yüzde 43’ü büyüme 
beklerken, yüzde 46’sı değişiklik 
beklemiyor. Her on kişiden birisi ise 
küçülme bekliyor. Katılımcıların üçte 
biri (yüzde 31) yabancı yatırımcıların 
ilgisinin artacağını, yaklaşık yüzde 
40’ı bu ilginin bir önceki döneme 
göre değişmeyeceğini düşünüyor. 

YATIRIMLAR TEKNOLOJİ 
ODAKLI OLACAK 

Gelecek altı aylık dönemde 
katılımcıların yüzde 70’i yatırım 
planlıyor. Teknoloji ve insan 
kaynakları konuları yatırım 
yapılması planlanan en önemli 
alanlar olarak öne çıkıyor. “İnsan 
Kaynakları (yüzde 21)” alanında da 
yatırım planlayan işletme sayısında 
artış yaşandığı gözlemleniyor. 
Sektör, yeni personel istihdam etme 
konusunda istekli (yüzde 74). Her 
dört işletmeden üçü, önümüzdeki 
altı aylık dönemde yeni personel 
istihdam etmeyi düşünüyor. 

FİYAT ODAKLI REKABET 
FİRMALARI ZORLADI 

Araştırmaya göre, 2020 yılında 
firmalar en çok fiyat odaklı rekabet 
(yüzde 72) ve stratejik plan eksikliği 
(yüzde 57) konularında sorunlarla 
karşılaştı. Diğer önemli sorunlar ise; 
mevzuat eksiklikleri (yüzde 41), altyapı 
sorunları (yüzde 41) ve kamu ile iş 
yapma sürecinde aşırı bürokrasi (yüzde 
33) olarak öne çıktı. 

PANDEMİYE KARŞI 
TEKNOLOJİ VE 
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİYLE 
SAVAŞILDI 

2020 yılına damgasını vuran 
koronavirüs pandemisinin olumsuz 
etkilerinin hissedildiği sektörlerin 
başında küresel lojistik sektörü geliyor. 
Araştırmaya göre, salgın işletmelerde 
en çok “Lojistik Süreç Yönetimi (%48)”, 
“İnsan Kaynakları Yönetimi (%48)”, 
“Müşteri İlişkileri (%46)” ve “Pazarlama 
Faaliyetleri (%46)” konularında etki 
gösterdi. İşletmelerin yüzde 76’sı güçlü 
teknolojik altyapı, yüzde 61’i güçlü 
finansal yapı ve yüzde 61’i müşteri 
ilişkileri konularının COVID-19 
salgınının etkilerini azaltmakta büyük 
katkı sunduğunu belirtiyor. Birçok 
işletme, uzaktan çalışma (yüzde 54) ve 
çalışma saatlerinin azaltılması (yüzde 
37) gibi önlemler alıyor. 

2021’İN İLK YARISINA YÖNELİK 
BEKLENTİLER

Lojistik sektörünün, Türkiye’nin 
makroekonomik hedeflerinin 
gerçekleşmesine yönelik güven 
düzeylerinin ihtiyatlı bir değerlendirme 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  
ÖN PLANDA 

Rapora göre, lojistik sektöründe 
sürdürülebilirlik projelerine olan 
ilgi artsa da, uygulamalar sınırlı 
kalıyor. Önümüzdeki 6 aylık 
dönemde işletmelerin yüzde 57’si 
sürdürülebilir/yeşil proje yatırımı 
yapmayı planlıyor. Sürdürülebilirlik 
alanındaki yatırımların işletmelerin 
finansal performansına olumlu 
etkiler yarattığı düşüncesi (yüzde 
74) genel görüş olarak öne çıkıyor. 
Vergi düzenlemeleri / finansal 
teşvik konuları (yüzde 76) ve gerekli 
mevzuat değişiklikleri (yüzde 67) 
sürdürülebilirlik adına ele alınması 
gereken konular olarak öne çıkıyor. 

MEVZUATTA DÜZENLEME 
BEKLENİYOR 

Sektörün kamudan mevzuat 
düzenlemeleri beklentisi (yüzde 74) 
devam ediyor. Denetim/standartlaşma 
konuları (yüzde 48) ve geçen yıldan 
farklı olarak altyapı sorunları  
(yüzde 48) ön sıralarda yer alıyor. 
Bunun sebebi mevcut altyapılardan,  
Covid-19 ile ortaya çıkan sorunlara 
üretilen çözümlerin uygulanmasında 
ve özellikle e-ticaret kanalında 
artan talebin karşılanmasında 
yeterli verimin alınamaması olarak 
görülüyor. Üniversite-sanayi iş 
birliği kapsamında proje yapılması 
düşünülmüyor  
(yüzde 66).

DİJİTALLEŞMEDE  
KALİFİYE ELAMAN SORUNU 
YAŞANIYOR 

Dijitalleşme açısından 
bakıldığında Robotik ve Otomasyon 
sistemleri (yüzde 74) ve Büyük Veri 
Analizi (yüzde 67) konularının sektöre 
olan etkilerinin, gelecek 5 yılık süreçte 
en yüksek düzeyde olması bekleniyor. 
Araştırmaya göre, işletmelerin yüzde 
78’i “yazılım”, yüzde 61’i ise “müşteri 
ilişkileri”ne yönelik dijital dönüşüm 
uygulamaları gerçekleştirdi. yüzde 
46’sı “Bulut bizim sistemleri”, yüzde 
28’i “Ar-Ge ve inovasyon merkezi”, 
yüzde 9’u “blockchain” teknolojisine 
yatırım yaptı. 

Lojistik firmalarının 
dijitalleşmenin uygulanabilirliği 
açısından ağırlıklı olarak “yetişmiş 
insan kaynağı” ve “uygulama” 
alanlarında zorluklar yaşıyor. Dijital 
dönüşümdeki insan kaynakları 
sorununun, önümüzdeki dönemlerde 
de işletmeler için en önemli 
zorluklardan biri olması bekleniyor. 
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NERCON’un dünya ve 
Türkiye’deki yapılanması, 
üretim ve kurulum faaliyetleri 
hakkında bilgi verir misiniz?

ENERCON, 1984 yılında Almanya/
Aurich kentinde kurulmuştur. Bugün 
45’ten fazla ülkede toplam 54,5 GW 
kurulu gücü ile dünyanın önde gelen 
rüzgar enerjisi türbini üreticileri arasında 
yer almaktadır. 1997/1998 yıllarında 
Türkiye’nin ilk RES projesinin türbinlerini 
sağlayıp ve devreye alarak Türkiye’deki 
faaliyetlerine başlayan ENERCON, bugün 
2 GW’ın üstünde kurulu gücü ile İstanbul 
ve İzmir ofislerinden satış, proje geliştirme 
ve saha mühendisliği, proje yönetimi, 
türbin lojistik ve kurulum hizmetlerini 
sunmaktadır. 

Özellikle kurulum faaliyetlerimiz, 
proje bazlı olarak kendi uzman ve 
yönetici kadromuzla sevk ve idare 
edilip, operasyonel bazı faaliyetlerde, 
sektörde faaliyet gösteren ilgili 
firmalardan dış kaynak olarak hizmet 
alınarak yürütülmektedir. Kurulum 
faaliyetlerimiz için gerekli tüm lojistik 
planlama ve destek yine kendi ekibimiz 
tarafından yönetilmekte olup, ekipman ve 
makina olarak dış kaynaklardan destek 
almaktayız. Ayrıca müşterilerimize 

kanadı, kule ve bağlantı elemanları 
gibi komponentlerimiz yerli olarak 
üretilerek, yurt içi ve yurt dışı 
projelerimize tedarik edilmektedir. 

Lojistik süreçlerinizi nasıl 
ele alıyorsunuz? Bu alandaki 
ihtiyaçlarını ne oranda outsource 
ediyorsunuz? 

ENERCON olarak bizler lojistik 
faaliyetlerimizi, 3 ana başlık olarak ele 
almaktayız. Bunlar; Tedarik Lojistiği 
(Inbound), Proje Lojistiği ve Servis 
Lojistiği olarak adlandırılabilir. Tüm 
bu lojistik süreçlerin belirlenmesi ve 
yönetimi kendi uzman kadromuz 
tarafından yürütülmektedir. Kurulum 
projeleri için gerekli ürünlerin üretim 
planlamasından, nihai ürünlerin 
fabrikalardan limanlara veya doğrudan 
proje sahalarına kadar olan lojistik 
süreçler ve yine devamında tersine 
lojistik faaliyetler kendi bünyemizde 
organize edilip, gerekli araç ve ekipman 
desteği dış kaynak olarak alınmaktadır. 

Lojistik ihtiyaçlarla ilgili olarak, 
Türkiye tarafında hemen hemen tüm 
ihtiyaçlarımızı outsource ediyoruz 
diyebiliriz. İhtiyaçlarımız genel olarak 

ENERCONENERCON
HAREKETLENDIRIYORHAREKETLENDIRIYOR

’un rüzgarı ’un rüzgarı 
lojistiği delojistiği de

uzun dönemli ve güvenli bir yatırım 
sunmak amacıyla 20 yıla varan türbin 
bakım hizmetlerini de yine 1999 
yılından beri Türkiye’de faaliyette 
olan ENERCON Servis şirketimiz ile 
karşılamaktayız. ENERCON, Almanya, 
Türkiye, Portekiz ve Polonya gibi 
ülkelerdeki iştirakleriyle rüzgar enerjisi 
türbinlerimizin ana komponentlerinin 
bir kısmını kendisi üretmekte, bir 
kısmını ise farklı ülkelerdeki bağımsız 
tedarikçileri tarafından sağlamaktadır. 
Türkiye’de halihazırda jeneratör, rotor 

Rüzgar türbinlerinde teknoloji lideri ENERCON, dünyada 54,5 GW, Türkiye’de ise  Rüzgar türbinlerinde teknoloji lideri ENERCON, dünyada 54,5 GW, Türkiye’de ise  
2 GW’ın üstünde kurulu gücü sahip. Lojistik süreçlerin sevk ve idaresini kendi uzman kadrosuyla 2 GW’ın üstünde kurulu gücü sahip. Lojistik süreçlerin sevk ve idaresini kendi uzman kadrosuyla 

gerçekleştiren, operesyonel süreçlerini ise outsource eden şirket, projeleri içinde lojistiğe %30 civarında pay gerçekleştiren, operesyonel süreçlerini ise outsource eden şirket, projeleri içinde lojistiğe %30 civarında pay 
ayırıyor. Lojistiğin hedeflerine ulaşmada oldukça öneli bir rol oynadığını bu nedenle de birlikte çalıştıkları ayırıyor. Lojistiğin hedeflerine ulaşmada oldukça öneli bir rol oynadığını bu nedenle de birlikte çalıştıkları 
firmaları taşeron değil, çözüm ortağı olarak gördüklerini belirten ENERCON Türkiye Lojistik Koordinatörü firmaları taşeron değil, çözüm ortağı olarak gördüklerini belirten ENERCON Türkiye Lojistik Koordinatörü 

Gurur Türkeri, 2021 yılı lojistik ajandalarının ise oldukça yoğun olduğunu söylüyor.Gurur Türkeri, 2021 yılı lojistik ajandalarının ise oldukça yoğun olduğunu söylüyor.
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tedarikçilerimizde üretilen ürünlerimiz 
ve ilgili parçaları için standart olarak 
denizyolunu tercih ediyoruz. İstisnai 
olarak, bazı parsiyel yüklerde Avrupa-
Türkiye hattı karayolu veya multimodal 
taşıma modlarını kullanmaktayız. 
Varış limanlarından proje sahalarına, 
yine karayolu ile sevkiyatlarımızı 
gerçekleştirmekteyiz. Yerli üretim olan 
komponentlerimiz için ise, üretim 
fabrikalarından proje sahalarına kadar 
doğrudan karayolu nakliyeleri ile 
sevkiyatlarımızı gerçekleştirmekteyiz. 
Marmara Bölgesi’nde bulunan 
projelerimiz için, Güney ve Kuzey 
Marmara bölgesi arası mevcut RO-RO 
seferleriyle ağır yüklerimizi, daha az 
karayolu kat ederek taşıyabilmekteyiz. 
Fazla yükseklik ve genişlik gösteren 
yüklerimize özel bazı dorselerle 
ve türbin kanatlarımız için belirli 
lokasyonlarda tercih edilirse, kendinden 
tahrikli ve hidrolik kanat kaldırıcı 
(bladelifter) ekipmanlarıyla birçok 
coğrafi ve yapısal engeli aşarak 
taşımalarımızı gerçekleştirmekteyiz.         

deniz ve kara nakliye araçları, vinçler, 
depolama alanları vb. olmasından 
dolayı, bu konuları alanında uzman 
firmalara bırakarak, onlardan destek 
alıyoruz. 

Denizyolu nakliyeleriyle ilgili 
dış kaynak kullandığımızdan 
bahsetmiştim. Ancak dış kaynakların 
yanında, ENERCON’un denizyolu 
nakliyelerini gerçekleştirdiği, kendine 
ait bir kargo gemisi olduğundan da 
bahsetmemiz gerekir. Kargo gemimiz, 
E-Ship 1, özellikle Avrupa – Türkiye 
hattında ithalat ve ihraacat yüklerimizin 
sevkiyatında bize oldukça esneklik ve 
çeşitli avantajlar kazandırmaktadır.                 

2020’DE 100’DEN FAZLA 
TÜRBİN SEVKİYATI 
GERÇEKLEŞTİRDİ 
Yılda ne kadarlık bir sevkiyatı 
yönetiyorsunuz? Sevkiyatlarınızı 
hangi taşıma modlarını kullanarak 
gerçekleştiriyorsunuz? Taşımalarda 
başvurduğunuz özel yöntemler var 
mı?

Yıllık sevkiyat miktarlarıyla ilgili 
net bir miktar vermek çok mümkün 
değil. Kurulumlarımız, proje bazlı 
oldukları için, sevkiyatlarımız da proje 
miktarlarına göre her sene değişiklik 
göstermektedir. Ancak, Türkiye tarafı 
olarak en son geçtiğimiz yıl içerisinde, 
100’den fazla türbinin sevkiyatını 
gerçekleştirdik diyebiliriz. Yurt dışı 

Lojistik partnerlerinizi seçerken 
hangi kriterleri göz önünde 
bulunduruyorsunuz? Anahtar teslim 
çözüm sunan lojistik şirketlerine ne 
ölçüde başvuruyorsunuz?

Bugün birçok sektörde ve alanda 
olduğu gibi, faaliyet gösterdiğimiz bu 
alanda da, tüm lojistik süreçlerin ve 
faaliyetlerin, hedeflerimize ulaşmada 
oldukça önemli bir yer aldığını 
düşünüyoruz. Bu sebeple lojistik 
süreçlerimizde, birlikte çalıştığımız 
firmaları birer taşerondan ziyade çözüm 
ortağı olarak görme gayesindeyiz. 
Liman işletmelerinden, liman ve 
gümrük acentalarına, proje taşımacılığı, 
ağır nakliye ve vinç hizmetlerinden, 
gümrüklü- gümrüksüz depo işletmelerine 
kadar birçok deneyimli ve konusunda 
uzman çözüm ortağıyla çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz. Değerlendirdiğimiz 
kriterlerle ilgili, bizler genel olarak 
partner firmaların kültürlerine ve 
profesyonelliğe önem veriyoruz. Bu 
kültürde, iş sağlığı ve güvenliği başta 
olmak üzere, kalite anlayışı, mühendislik, 
proaktif ve çözümcü yaklaşım vb. gibi 
konuları öncelikle görmeyi bekliyoruz. 
Devamında, daha operasyonel olarak, 
özellikle RES projeleri ve lojistiği 
konusunda uzmanlık ve deneyim 
bizim için önemli kriterlerden. Kısacası, 
projelerde sadece herhangi bir sebepten 
bulunanlarla değil, projeyi bizimle birlikte 
omuz omuza yürütebilecek, bizi doğru 
şekilde yönlendirebilecek, süreç boyunca 
oluşabilecek sorunları öngörebilecek ve 
önlemini alabilecek çözüm ortaklarımızla 
bir takım ruhuyla çalışmak arzusundayız. 
Anahtar teslim çözümler, şuan için 
öncelikli değerlendirdiğimiz bir 
konu değil, ancak her fırsatta, daha 
yalın süreçler ve maliyet avantajları 
oluşturabilecek bazı faaliyetler için göz 
önünde bulunduruyoruz. 

PROJELER İÇİNDE LOJİSTİK 
%30 PAY ALIYOR 
Toplam maliyetlerinizin içerisinde 
lojistiğin tutarını değerlendirebilir 
misiniz? Bu maliyetleri düşürmede 
nasıl bir yol izliyorsunuz? Bu anlamda 
lojistik şirketlerinden beklentileriniz 
neler?

“Global olarak, yüksek kalite standartlarına sahip türbinlerimizle birlikte, “Global olarak, yüksek kalite standartlarına sahip türbinlerimizle birlikte, 
lojistik süreçlerde de müşterilerimize hizmet sunmaktayız. Bu alanda, lojistik süreçlerde de müşterilerimize hizmet sunmaktayız. Bu alanda, 

önemli bir üretim ve kurulum lokasyonu olan ülkemizin, lojistik hizmetler önemli bir üretim ve kurulum lokasyonu olan ülkemizin, lojistik hizmetler 
konusunda da oldukça önemli bir potansiyeli ve fırsatları olduğunu konusunda da oldukça önemli bir potansiyeli ve fırsatları olduğunu 
düşünüyoruz. Umarız, bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirip, hem düşünüyoruz. Umarız, bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirip, hem 

ekonomimize hem de sektörümüze daha fazla fayda sağlayabiliriz.”             ekonomimize hem de sektörümüze daha fazla fayda sağlayabiliriz.”             
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daha çerçevenin dışında düşünmek 
gerekiyor.        

Lojistik süreçlerde yaşadığınız ilgi 
çekici anılar varsa paylaşır mısınız?

Açıkçası, hemen hemen her projede 
yaşadığımız benzer durumlar ve anılar 
var. Bunların çoğunu karayollarında 
yaptığımız ağır nakliye operasyonlarında 
yaşamaktayız. Yüklerimiz haliyle uzun ve 
geniş yükler. Yollarda seyir halinde olan 
ve bölgelerde ikamet eden halk tarafından 
oldukça ilgi çekiyor. Çoğu zaman, bizim 
ne taşıdığımızı bilmiyorlar ve izah etmeye 
çalıştığımızda da güçlük çekebiliyoruz. 
Bazen de komik diyaloglar ortaya 
çıkabiliyor tabi. 

Bir projemizde, nakliye esnasında 
geçtiğimiz bir köy merkezinde oldukça 
dar bir noktada kritik bir kanat taşıması 
gerçekleştiriyorduk. Geçeceğimiz yer 
dar ve mümkün olduğunca yavaş bir 
şekilde geçilmesi gerekiyordu. Geçiş 
esnasında tüm köy halkı, inanılmaz bir 
şekilde işlerini bırakıp, yol kenarlarına, 
balkonlarına, bahçe duvarlarına ve 

RES projelerimizin her biri kendi 
özelinde, kurulum lokasyonlarına göre, 
kullanılması gereken çeşitli ekipman 
veya ilave iş gücü vb birçok kritere göre 
maliyetleri değişkenlik göstermektedir. 
Her projenin kendine has bir dinamiği 
olmasından dolayı, lojistik süreçler 
de bu dinamiğe adapte olmak 
durumundadır. Dolayısıyla, net bir 
tutar olarak değerlendirmekten ziyade, 
genel olarak lojistik operasyonlar, 
projeler içinde %30 civarı bir faaliyet 
payına sahip diyebilirim.

Elbette maliyetler, devamlı olarak 
üzerinde çalıştığımız ve takip ettiğimiz 
bir konu. Bununla ilgili süreçlerimizi 
devamlı olarak gözden geçirmekteyiz. 
Bu konuya etki edebilecek ilgili her 
türlü fikir ve öneriyi değerlendirmeye 
çalışıyoruz. 

Lojistik şirketlerinin deneyimlerine 
istinaden, bu konuda bize sundukları 
fikirler oldukça önemli. Mevcut piyasa 
şartlarında, maliyetlerle ilgili çok 
radikal bir iyileştirme yapmak herkes 
için zor elbet, ancak burada belki biraz 

bulabildikleri her yere çıkıp bizim 
operasyonumuzu komşularına ve bizlere 
çay ikram ederek heyecan içinde izlediler. 
Bazı vatandaşlarımız, kendi aralarında 
tırların dönüp dönemeyeceği hakkında 
iddialara girdiler ve şöförlerimize 
alkışlarla tezahurat ederek ve geçiş 
sonrası yanlarına giderek içtenlikle tebrik 
ettiler. Adeta bir bayram havası içinde 
yaşadığımız güzel bir proje anısıydı bizim 
için.    

Lojistik ajandanızda neler var?
Bu sene de oldukça yoğun bir lojistik 

takvimi bizi bekliyor. Sadece yurt içi 
projelere değil, yurt dışında bulunan 
projelerimize de, Türkiye’de ürettiğimiz 
komponentlerin nakliye ve ihraacat 
operasyonlarıyla destek sağlamaya 
devam edeceğiz. Türkiye’nin yine farklı 
bölgelerinde kurulum projelerimiz 
devam edecektir. Bunlara yönelik lojistik 
operasyonlarda gerek uzaktan, gerekse 
sahalardan çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.  
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STRATEJİK BİR PLANA İHTİYAÇ VAR!

Lojistik hizmetlerde karşılaştıkları sorunlara da dikkat çeken 
Gurur Türkeri, şunları aktarıyor: “Önemli gördüğüm birkaç 
sorunu; yüksek maliyetler, kalifiye eleman yetersizliği, 
operasyonel kapasite yetersizliği ve bazı mevzuatsal eksiklikler 
olarak söyleyebilirim. Burada çözümler için, sorunların 
kaynağına daha çok dikkat çekmek gerekiyor. Hizmet veren 
firmalar arasında daha çok, fiyata dayalı bir rekabet ortamı 
görülüyor. Ancak rekabetin hizmet kalitesi ve uzmanlık (kalifiye 
eleman) konusunda da yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Yeni makina ve ekipman yatırımlarının yapılması elbette gerekli, 
ancak makinayı doğru kullanacak personel olmadığı sürece, 

makina tek başına pek bir şey ifade etmiyor maalesef. Hizmet 
veren firmaları da bu anlamda zorlayan ve dolayısıyla bizi 
de etkileyen bazı mevzuatsal ve yönetimsel sorunlarımız da 
mevcut. Ağır nakliyelerle ilgili Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 
mutlaka ele alınıp, Avrupa standartlarına yakın bir hale 
getirilmesi, limanlarımızın hizmet ve tesis yeterliliği vb. konular 
oldukça önemli. Genel olarak, sektöre yönelik stratejik bir 
plana ihtiyacımız olduğu görülüyor. Mevzuat ve yönetmelik 
konularında ilgili devlet kurumlarının, lojistik hizmetlerin 
iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaları beklentilerimiz 
arasında.” 
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klinker, ithal edilen yük cinsi 2 milyon 244 
bin 164 ton ile hurda demir oldu. 

Limanlarda elleçlenen yüklerin kargo 
tiplerine bakıldığında, 2021 yılı Şubat 
ayında en fazla elleçleme 13 milyon 
146 bin 94 ton ile katı dökme yüklerde 
gerçekleşti. Katı dökme yüklerde 
gerçekleşen elleçleme miktarı bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 10 arttı. Katı 
dökme yükleri, 11 milyon 66 bin 639 ton 
ile sıvı dökme yükler ve 10 milyon 309 
bin 456 ton ile konteynerde taşınan yükler 
takip etti. Şubat ayında araç içi taşınan 
yükler de 974 bin 189 ton ile bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 arttı.

EN FAZLA YÜK 
RUSYA’YA TAŞINDI 

Dış ticarette en fazla yük elleçlemesi 
4 milyon 168 bin 256 ton ile Rusya 
ile yapılan taşımalarda gerçekleşti. 

U
laştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Denizcilik Genel Müdürlüğü, 
2021 yılı Şubat ayı yük 
istatistiklerini açıkladı. Verilere 

göre Şubat 2021’de limanlarda elleçlenen 
yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 3,3 azaldı ve 39 milyon 654 bin 
632 ton oldu. Ocak-Şubat 2021 döneminde 
ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
5,6 azalarak 79 milyon 940 bin 781 ton 
olarak gerçekleşti. 

Şubat 2021’de limanlarda 
gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme 
miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 3,9 artarak 11 milyon 301 bin 
395 tona ulaştı. İthalat amaçlı boşaltma 
miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 4,0 azalarak 17 milyon 890 
bin 851 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat 
döneminde dış ticaret amaçlı denizyolu 
taşımacılığında elleçlenen toplam yük 
miktarı ise bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 6,6 azalışla 58 milyon 351 bin 
959 ton oldu.

Bu dönemde denizyolu ile yapılan 
transit yük taşımaları bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 8,4 azalarak 5 milyon 
841 bin 664 ton oldu. Kabotajda taşınan 
yük miktarı ise 4 milyon 620 bin 722 ton 
ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
9,9 azaldı.

LİDER KOCAELİ OLDU
Şubat ayında en fazla yük elleçleme 

Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında 
gerçekleştirildi. Burada faaliyet gösteren 
liman tesislerinde toplam 6 milyon 45 
bin 471 ton yük elleçlemesi yapıldı. Bu 
limanda elleçlenen yüklerin 5 milyon 83 
bin 519 tonunu (yüzde 84,1’i) dış ticaret 
yükleri, 879 bin 895 tonunu (yüzde 
14,6’sını) kabotaj yükleri ve 82 bin 57 
tonunu ise (yüzde 1,3’ünü) transit yükler 
oluşturdu. Söz konusu sıralamada Kocaeli 
Liman Başkanlığı’nı 5 milyon 382 bin 779 
ton ile Botaş Liman Başkanlığı ve 4 milyon 
962 bin 853 ton ile Aliağa Liman Başkanlığı 
takip etti.

HURDA DEMİR 
BİRİNCİ SIRADA 

Şubat ayında dış ticarette en fazla yük 
elleçlemesi yapılan yük cinsi 2 milyon 249 
bin 191 ton ile hurda demir oldu. Hurda 
demiri sırasıyla, 1 milyon 418 bin 3 ton ile 
kok ve yarı kok kömürü ve 1 milyon 361 
bin 399 ton ile ham petrol yük cinsi takip 
etti. Bu dönemde denizyolu ile en fazla 
ihraç edilen yük cinsi 946 bin 229 ton ile 

Rusya’yı sırasıyla 1 milyon 843 bin 907 
ton ile Amerika, 1 milyon 677 bin 364 
ton ile İtalya takip etti. Rusya ile yapılan 
taşımaların 335 bin 80 tonu (yüzde 8’i) 
Türk bayraklı gemilerle, 3 milyon 833 bin 
176 tonu ise (yüzde 92’si) yabancı bayraklı 
gemilerle gerçekleşti. İhracatta en fazla yük 
elleçlemesi 999 bin 887 ton ile İspanya’ya 
yapılan taşımalarda, ithalatta en fazla yük 
elleçlemesi 3 milyon 992 bin 270 ton ile 
Rusya’dan yapılan taşımalarda yaşandı. 

Şubat 2021’de limanlarda elleçlenen 
dış ticarete konu 29 milyon 192 bin 246 ton 
yükün yüzde 7,7’si Türk bayraklı gemilerle 
taşındı. Türk bayraklı gemiler ile taşınan 
yük miktarı 2 milyon 258 bin 938 ton ile 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 
arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan 
yük miktarı ise 26 milyon 933 bin 308 ton 
ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
1,5 azaldı.

Türkiye limanlarında Şubat ayında 39 milyon 654 bin 632 ton Türkiye limanlarında Şubat ayında 39 milyon 654 bin 632 ton 
yük elleçlendi. İhracat amaçlı yüklemelerde bir önceki yıla göre yük elleçlendi. İhracat amaçlı yüklemelerde bir önceki yıla göre 
yüzde 3,9 artış yaşanırken, ithalat ve transit yüklemeler azaldı. yüzde 3,9 artış yaşanırken, ithalat ve transit yüklemeler azaldı. 

Limanlarda ihracat yükü arttı 
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alan eşyalar haricindeki tüm eşyalar için 
Götürü teminattan yararlanılabilir. 

Götürü Teminat 
Uygulamasından kimler 
yararlanabilecek?

Götürü teminat uygulamasından 
sadece Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası’na veya Onaylanmış Kişi Sta-
tü Belgesi’ne sahip yükümlüler ile ant-
repo işleticileri yararlanabilir. 30.09.2020 
tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği 
ile antrepolara götürü teminattan yarar-
lanma hakkı verilmiştir.

Antrepolarda Götürü 
Teminat Uygulaması’na 
neden ihtiyaç duyuldu? 

Toplu teminat uygulamasında antre-
po beyannamelerinde tahakkuk ettirilen 
gümrük vergilerinin %25’i (risk grubu 
eşyalarda %50’si) teminata bağlanıyor-
du. (2015 yılında ilk uygulama başladı-
ğında bu oran %10, %25’di.) Örneğin; 
bir antrepo 1 milyon TL toplu teminat 
verdiğinde teminat yeterli oluyordu. 
Ancak, döviz kurlarının artması ve 2020 
yılı Nisan ayında hükümet kararları ile 
getirilen ilave gümrük vergilerinin temi-
nata bağlanma oranı %25’e çıkarılınca 
toplu teminatlar eksik kaldı ve antre-
polar sürekli bankalardan ilave teminat 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CAVİT DEĞİRMENCİ
GAİD Yönetim Kurulu Başkanı

10SORUDAÜGÖTÜRÜ TEMİNAT 
UYGULAMASI

Antrepolarda Götürü 
Teminat Uygulaması nedir?

Toplu teminat (Gümrük 
Yönetmeliği 493/1.Md), yani bir kişinin 
bir gümrük idaresine her türlü gümrük 
işlemlerine ilişkin vermiş olduğu teminat, 
o kişinin o gümrük idaresindeki (transit 
rejimi hariç, transit işlemlerinde ortak 
transit hükümleri gereğince kapsamlı 
teminat kullanılmaktadır) bütün güm-
rük işlemleri için kullanılır. 

Götürü teminat ise (Gümrük Yönet-
meliğinin 527/1. Md), gümrük yüküm-
lülüğü gerektiren veya gerektirebilecek 
birden fazla işlem için Bakanlık tara-
fından belirlenecek şartları taşıyanların 
talebi üzerine, gümrükçe onaylanmış 

1.

2.

3.

4.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile antrepo işleticilerinin 
götürü teminat usulünden faydalanması sağlandı. Götürü teminat uygulamasından 
sadece Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’na veya Onaylanmış Kişi Statü Belgesi’ne 

sahip yükümlüler ile antrepo işleticilerinin yararlanabileceğini belirten Gümrüklü Antrepo 
İşletmecileri Derneği (GAİD) Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Değirmenci, yeni uygulamanın 

nedenlerini, sonuçlarını ve antrepo işletmecilerinin sorunlarını 10 Soruda açıkladı.  

işlem veya kullanımlardan her biri için 
ayrı ayrı teminat verilmesi yerine (tran-
sit rejimi hariç) tüm işlemleri kapsayacak 
bir teminat türüdür.

Birden fazla antreposu bulunan ant-
repo işletmecilerine, birden fazla antre-
poyu kapsayacak şekilde Yaygın Götürü 
Teminat (Gümrük Yönetmeliği’nin 527/4.
Md)  verebilir. Yaygın götürü teminat 
verilen antrepoya konulan eşya için baş-
ka bir teminat aranmaz. 

Antrepolarda hangi 
işlemler için götürü teminat 
uygulanabilir?

4760 sayılı ÖTV (Özel Tüketim Ver-
gisi) kanununun ek (I) sayılı listede yer 
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iş hacmini negatif olarak etkilemiştir. 
Bundan önce antrepolara ürün girişleri 
beyanname verilmeden yapılıp, beyanna-
meler takip eden 48 saat içerisinde verile-
biliyordu. Bu uygulama 01/09/2020 tarihi 
itibarıyla sonlandırılmıştır. Özellikle par-
siyel araçlarda antrepo beyannamelerinin 
tamamının verilmesinin beklenmesi ne-
deniyle araçların tahliye süreci 3-4 günü 
bulmaktadır. Söz konusu uygulamadan 
dolayı antrepolarda ürün giriş ve çıkışları 
olumsuz etkilenmekte ve araçlar geç boşa 
çıktığı için uluslararası nakliyeciler ihraca-
ta araç vermekte güçlük çekmektedir.

Özellikle deniz taşımacılığında yaşa-
nan konteyner sıkıntısından dolayı deniz 
taşımacılığı navlunları tavan yapmış, 
buna rağmen ihracat talepleri karşıla-
namamaktadır. Dış ticaretimizin içinde 
bulunduğu böyle bir durumda kara 
taşımacılığında gelen araçların tahliye 
süresinin uzaması nedeniyle ihracata araç 
arzı süresi uzamakta bu da navlunların 
yükselmesine sebep olmaktadır. Bu ne-
denle yıllardır uygulanmasında hiç bir 
olumsuzluğa rastlanmamasına rağmen 
kaldırılan tahliye sonrası 48 saat içinde 
beyannamelerin verilmesi uygulamasına 
geçilmesi süreci kaçınılmaz mecburiyettir.

mektupları almaya başladı. Bu nedenle 
götürü teminat uygulamasına ihtiyaç 
duyuldu. 

Gümrüklü Antrepo 
İşletmecileri Derneği 
(GAİD), yeni uygulamayı 

nasıl karşılıyor? GAİD’in 
uygulamanın yürürlüğe girmesinde 
rolü ne oldu?

Toplu teminatlar için bankalara ciddi 
bir komisyon ödeniyordu, bu durum 
antrepolara çok ciddi mali külfet yüklü-
yordu. GAİD götürü teminat uygulama-
sına geçilmesini olumlu karşılamaktadır. 
GAİD üyelerinin menfaatleri doğrultu-
sunda Ticaret Bakanlığı nezdinde giri-
şimlerde bulunmuş, yapılan toplantılarla 
sektörün sorunları Ticaret Bakanlığı bü-
rokratlarına anlatılarak götürü teminata 
geçiş süreci sağlanmasında önemli rol 
oynanmıştır.

Uygulama sektörün 
gelişimine nasıl bir katkı 
sağlayacaktır? 

Bankalara ödenen komisyonlardan 
dolayı antrepolar üzerindeki mali yük bir 
miktar azalacaktır. Toplu teminatlar bilge 
sistemi üzerinde takip edilemediğinden 
hangi teminat mektubunun ne kadar 
limiti kaldığı bilinemiyor ve sürekli ola-
rak gümrük idarelerinin ASB servisinden 
teminat kullanımı raporları alınıyordu 
ve bu da zaman kaybına neden oluyor-
du. Bu durum ortadan kalkmış oldu. 
Teminat bittiğinde antrepoya yeni eşya 
alınamıyordu ve antrepolar müşteri 
kaybedebiliyordu. Uygulama ile teminat 
takibi, teminat bitti endişesi, teminat 
yetersizliğinden dolayı müşteri kaybetme 
riski ortadan kalktı.  

Antrepolar için uygulama 
ile doğacak olası sıkıntılar 
var mı? 

Genel Antrepoların (A Tipi) ilk açıl-
dığı 1993 yılından 2015 yılına kadar o 
dönemde mevzuatta yer alan belli şartları 
taşıyan antrepolar zaten götürü temi-
nattan yararlanıyorlardı ve herhangi bir 
sıkıntı yaşanmıyordu. Mevcut uygulama 
ile de bir sıkıntı doğmayacağı öngörül-
mektedir.

 
Antrepolarda Götürü 
Teminat Uygulaması, 
rekabeti nasıl etkileyecek?

Toplu teminat uygulamasında vergisi 
çok yüksek eşyalar için teminatı yeterli 
olmayan antrepolar müşterilerinin mal-
larını antrepolara alamıyorlardı ve müş-
teriler teminatı yüksek antrepoları tercih 
edebiliyorlardı. Götürü teminat sistemin-

de böyle bir sorun olmadığı için antrepo-
lar arası rekabet ortadan kalkmıştır.

 
Toplu teminat” ile “götürü 
teminat” arasındaki fark 
nedir?

Toplu teminatlarda antrepoya alı-
nacak olan ürünün mal bedeli, günlük 
kura göre yüklü teminat tutarları olarak 
çıkabilmekte ve verilmiş olan toplu temi-
nat mektubu tutarı her an bitme riskini 
taşımaktadır. Bu gibi durumda antrepoya 
ürün girişi durmaktadır. Ürün çıkışı ile 
boşa çıkacak olan miktar beklenmekte ya 
da yeni teminat mektubu verilmesi gerek-
mektedir. Götürü teminat sisteminde bu 
gibi risklerin hiç birisiyle karşılaşma duru-
mu söz konusu değildir.

Antrepo işletmecilerin 
teminatlar dışında 
karşı karşıya kaldıkları 

sorunlar ve çözüm önerileriniz nedir? 
Kur artışı, ek vergiler ithalatçı firma-

ların antrepolardan eşya giriş/çıkış hare-
ketlerini yavaşlatmıştır. Gümrüklü antre-
polar bütün sektörlere hitap ettiği için dış 
ticaretimizdeki olumsuzluk, antrepolarda 

“Uygulamayla bankalara ödenen komisyonlardan 
dolayı antrepolar üzerindeki mali yük bir miktar 
azalacaktır. Yine uygulamayla teminat takibi, 
teminat bitti endişesi, teminat yetersizliğinden 
dolayı müşteri kaybetme riski ortadan kalktı.”  

5.

8.

9.

6.

7.

10.
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“Bu dönemde, sağlık çalışanları kadar lojistik çalışanları 
da tüm insanlığın takdirini topladı. Evlere kapandığımız 

dönemde, tır sürücüleri, hava ve deniz yolu mürettebatları 
dünyanın dört bir yanına ürünlerimizi taşıdı. Depo çalışanları, 
sürücüler ve kuryeler ekonominin çarklarının durmaması ve 

en önemlisi insanların ihtiyaçlarının karşılanması için Covid-19 
virüsü riskine rağmen büyük fedakarlıkla çalıştılar.”

L
C Waikiki olarak “İyi giyinmek 
herkesin hakkı” misyonuyla 48 
ülkede 1000’den fazla mağazamız 
ve yaklaşık 50.000 çalışanımızla 

faaliyet gösteriyoruz. Hedefimiz, 2023 
yılında Avrupa’nın en başarılı üç moda 
perakende markasından biri olmak. 
Bu doğrultuda her alanda olduğu gibi 
hedeflerimize ulaşmak için lojistik alanında 
da alt yapı yatırımlarımızı sürdürüyor, her 
geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Bugün 
Türkiye’nin ilk yüksek otomasyonlu moda 
perakende deposuna sahip bir şirket olarak 
tüm dünyaya günde 1.7 milyon adet, yılda 
ise 600 milyon adet ürün sevk ediyoruz.  
Yaklaşık bir yıl önce pandemi sürecinin 
başlaması ile birlikte birçok sektör gibi 
biz de süreçlerimizi gözden geçirdik ve 
bir aksiyon planı hazırladık. Bu zorlu 
süreçte dünyanın farklı ülkelerindeki 
müşterilerimize hizmet vermeye devam 

LOJISTIKLOJISTIK
Pandeminin Parlayan Mesleği

depo çalışanlarımızın sağlık durumlarını 
sürekli takip ettik. Oluşturduğumuz 
ortak bir platform üzerinden tüm 
paydaşlarımıza anlık ve periyodik bilgi 
akışı sağladık.

Mağazalarımızın kapanması ve 
alışveriş alışkanlıklarının e-ticarete 
kaymasıyla birlikte lojistik kapasite 
yönetimine ve süreç iyileştirme 
çalışmalarına odaklandık. Böylece, 
müşterilerimize daha çok çeşit ve 
derinlikte ürünle birlikte daha hızlı 
teslimat avantajı da sunduk. 

Osman Evren ŞEN
LC Waikiki Uluslararası Lojistik Direktörü

ederken, her ülkenin pandemi 
koşullarını ve yasal düzenlemelerini 
göz önünde bulundurarak dikkatli ve 
kontrollü bir şekilde ilerledik. 

Pandemi sürecinde de önceliğimiz 
çalışanlarımızın sağlığı oldu. 30’u 
aşkın ülkede 70’e yakın lojistik yönetim 
ekibimizle günlük ve haftalık birebir 
görüşmeler yaptık. Tedarikçilerimizin, 
sürücülerimizin, kuryelerimizin ve 

“Pandemi Süresince de Önce İnsan, 
Önce Sağlık Mottosu ile İlerledik”
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Bu zorlu süreci, iş birliği ve kapasite 
yönetimiyle minimum zararla yönettik. 
Tahmin sapmalarında artışlar olmasına 
rağmen, 3 aylık planlama çerçevesinde, 
2 haftalık kapasite ihtiyacını haftalık 
paydaş toplantılarımızla belirledik. 
Şeffaf iletişimle, ekiplerimizin 
ve tedarikçilerimizin desteğiyle 
ürünlerimizi mağazalarımıza ve 
e-ticaret müşterilerimize mümkün olan 
en hızlı şekilde teslim ettik.

Ticari ekosistemin devamlılığının 
sağlanması için yatırımcıların ve iş 
insanlarının büyük çaba gösterdiği 
pandemi sürecinde, bir yandan sağlık 
sisteminin ayakta kalması diğer yandan 
da toplum sağlığının ve psikolojisinin 
korunması dünya için kolay çözülebilir 
bir denklem değil. 

Toplum sağlığı için gösterdikleri 
olağanüstü fedakarlıktan dolayı 
tüm sağlık çalışanlarımıza minnet 
duyuyoruz. Bu dönemde, sağlık 
çalışanları kadar lojistik çalışanları da 
tüm insanlığın takdirini topladı. Evlere 
kapandığımız dönemde, tır sürücüleri, 
hava ve deniz yolu mürettebatları 
dünyanın dört bir yanına ürünlerimizi 
taşıdı. Depo çalışanları, sürücüler 
ve kuryeler ekonominin çarklarının 
durmaması ve en önemlisi insanların 
ihtiyaçlarının karşılanması için 
Covid-19 virüsü riskine rağmen büyük 
fedakarlıkla çalıştılar.

Sınır kapılarında ve ithalat 
gümrüklerinde yaşanılan gecikmeler 
yol sürelerimizi olumsuz etkiledi. Yol 
sürelerinin takibini hiç bırakmadık. 
VSM (değer akış haritaları) 
çalışmalarımızı pandemi şartlarına göre 
güncelledik. Kök neden analizlerine 
ve kutu dışı çözümler geliştirmeye 
odaklandık. Bu sayede, 2020’nin son 
çeyreğinde 2019 ortalama sürelerine 
yaklaştık.

Sahada çalışanların hayatlarını 
kolaylaştırmak için süreçlerimizi 
iyileştirmeye ve sistemlerimizi 
geliştirmeye odaklandık. Depolama 
çözümlerimizi çalışanlarımızın 
sağlığını gözetecek şekilde yeniden 
tasarladık. Aynı zamanda depo 
performanslarımızı artırdık.

Dijitalleşme stratejimize uygun 
olarak, farklı teslimat modellerine uygun 
sistemler geliştirdik ve geliştirmeye 
devam ediyoruz. Buna paralel olarak stok 
akış süreçlerimizi de yalınlaştırdık.

Özetle, insana saygı göstererek 
ve değer vererek işe başladık. Değer 
zincirinde yaşadığımız en büyük 
kayıpları tespit ettik. Kısa ve uzun vadede 
sonuç alacağımız işleri planladık. Tüm 
paydaşlarımızla iş birliği içinde çözüm 
geliştirmeye odaklandık. 

2021’de öngörülebilecek riskleri daha 
iyi hesaplayarak, bu risklerin yönetimine 
odaklanacak şekilde planladık. 
Stratejimizi iş birliği içinde bütünleşik 
planlama, açık iletişim, problem çözme 
becerilerini geliştirme, performansı 
görünür kılma, sistem ve süreç geliştirme 
üzerine kurduk. Böylece stratejik 
hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz.

5 ADIMDA PANDEMİ 
DÖNEMİNDE LOJİSTİK 
YÖNETİMİ

Birlikte Başarma Kültürü 
Oluşturma

Şirket hedeflerine ve stratejilerine 
uyumlu lojistik stratejisi ve iş planları 
oluşturuyoruz. Silo yönetiminden 
uzaklaşarak; hedeflerde, stratejilerde 
ve iş planlarında paydaşlarımızla 
hizalanıyoruz. Böylece, kazan-kazan 
yaklaşımıyla ortak bir iş planı üzerinden 
hedefe doğru hep birlikte ilerliyoruz. 
Çeyrek ve aylık dönemlerle stratejik iş 
planlarımızı gözden geçiriyoruz. Her 
kademeden iş arkadaşımızın stratejimize 
katkıda bulunmasına özen gösteriyoruz. 

Uçtan Uca Planlama ve 
Kapasite Yönetimi

Talebin değişkenliğinin arttığı bu 
dönemde, ihracat yaptığımız ülkelerdeki 
depolarımızın kapasite yönetimleri kritik 
öneme sahip oldu. Depo kapasitelerini 
dar boğaz oluşturmadan ve atıl kapasite 
maliyeti yaratmadan yönetmeye 
odakladık. Bunu gerçekleştirebilmek için 
mağaza ve e-ticaret satış ve planlama 
ekiplerimizle haftalık planlama 

“Hedeflerimize ulaşmak için lojistik alanında da 
alt yapı yatırımlarımızı sürdürüyor, her geçen 

gün kendimizi geliştiriyoruz. Bugün Türkiye’nin 
ilk yüksek otomasyonlu moda perakende 

deposuna sahip bir şirket olarak tüm 
dünyaya günde 1.7 milyon adet, yılda 

ise 600 milyon adet ürün sevk 
ediyoruz.”

toplantıları yaparak, talebe cevap 
verecek kapasiteleri tanımladık. İhtiyaca 
uygun kaynakların sağlanmasının yanı 
sıra, akıllı planlamalar sayesinde atıl 
kapasite maliyetlerimizi azalttık. 

Performans Yönetimi
Öncelikle hedeflerde süreç 
sahipleriyle el sıkışıyoruz. 

Performansımızı gösterge tablolarımızda 
görünür kılıyor, günlük/haftalık/aylık/
çeyreklik döngülerle performansı takip 
ediyoruz. Performans toplantılarımızda 
her bir hedef için öncelikle hedefin ne 
olduğunu, gerçekleşen performansı 
ve hedefe olan uzaklığı, yani problemi 
alt kırılımlarıyla tanımlıyoruz. Kök 
nedenleri belirleyip, kısa ve uzun vadeli 
önlemler belirliyoruz.

Risk Yönetimi
Hem pandeminin ilk döneminde 

hem de 2. dalga kriz senaryolarında 
tüm departmanlarımız risk analizlerini 
ve kriz eylem planlarını yaptı. Tüm 
departmanların hizalanmasını sağlayan 
bu çalışmalar, risklerin gerçekleştiği 
dönemde daha çevik ve hızlı olmamızı 
sağladı. Bu dönemde, her yaptığımız 
projede risk analizleri yaptık ve bu 
doğrultuda eylem planları hazırladık. 
Bu sayede iş devamlılığını da sağlamış 
olduk.

Çeviklik
E-ticaret lojistik operasyonlarında 

hızla değişen ve yeni eklenen süreçlere 
adapte olma konusunda her şirket 
gibi zorluklar yaşadığımız zamanlar 
oldu. Çeviklik prensibiyle pragmatik 
çözümler geliştirerek kısa sürede bu 
zorlukların üstesinden geldik. Hizmet 
verdiğimiz ülkelerde ve merkez 
ofisimizde lojistik organizasyonumuzu 
güçlendirdik. Depolarımızda hızı 
artıracak iyileştirmeler, kargo 
süreçlerinde ise coğrafi gruplamalarla 
tedarikçi yönetimini güçlendirmek için 
çalışmaya devam ediyoruz.

“Kapasite Yönetimi, Paydaş İş Birliği ve 
Uçtan Uca Planlama…”

1

2

3

4

5
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UTİKAD Sektörel İlişkiler Uzmanı Ezgi Demir, karayolu yük 
taşımacılığında her geçen yıl katlanarak büyüyen şoför krizini 

değerlendirdi. Yazısında sorunun nedenlerini, dış ticarete 
etkilerini ve mesleğin zorluklarını anlatan Demir, krizin dış 

ticaretin tüm paydaşlarıyla birlikte ele alınması ve oluşturulacak 
eylem planın hızlıca hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. 

D
ünyanın her yerinde olduğu 
gibi karayolu taşımacılığı 
Türkiye’nin iç ve dış ticaret 
faaliyetlerinde önemli role 

sahip. Ülkemizde uluslararası karayolu 
yük taşımacılığı değer ve ağırlık 
bazında uluslararası denizyolu yük 
taşımacılığından sonra ikinci sırayı almakta, 
ilk ve son taşıma ayakları haricinde, çıkış 
ve varış noktaları arasında kesintisiz 
taşımacılığı olanaklı kılması sebebiyle, 
taşıma operasyonunun tamamında yüksek 
oranda karayolu araçları kullanılmaktadır. 
Yurt içi yük taşıma faaliyetlerinde karayolu 
yaklaşık %90 oranında tercih edilmektedir. 

MALİYETLER ARTACAK, 
İHRACATÇI ZORLANACAK 

Bugün karayolu taşımacılığı 
lojistikçiler, dış ticaret firmaları, dağıtıcılar 
ve tüketiciler gibi ekonomik hayatın 
taraflarını çok yakından ilgilendiren bir kriz 
ile karşı karşıya: Şoför krizi. Karayolunun 
hayat damarı olan şoför istihdamında 
yaşanan kriz dış ticaret faaliyetlerini 
etkileyecek duruma gelmektedir. 
Ekonomiyi iyileştirmek ve ihracatı 
artırmak amacıyla üretim faaliyetlerinin 
desteklenmesi, üretilen malların tüketicilere 
ulaştırılmasında yaşanacak muhtemel 
sorunlar sebebiyle beklenen etkiyi 
veremeyebilecektir. Filo sahibi firmaların 
günümüzde karşılaştığı ve gerekli önlemler 
alınmazsa kısa vadede ticari faaliyetlerini 
olumsuz etkileyecek en önemli sorunu 
şoför istihdam etmek. Lojistik sektöründe 
önde gelen ülkelerden biri olan Almanya’da 

ŞOFÖR KRIZIŞOFÖR KRIZI
Karayolu Taşımacılığında Büyüyen Sorun

UZUN KUYRUKLAR  
ŞOFÖRLERİ 
YORGUN DÜŞÜRDÜ 

Şoför krizine giden süreci 
hazırlayan unsurları tahmin etmek 
aslında pek de zor değil. Sınır 
kapılarında özellikle de Kapıkule’de 
yaşanan uzun beklemeler ve 
gecikmeler, bu uzun bekleyişlerin 
insani şartları zorlaması bu unsurların 
arasında yer almaktadır. Bu soruna 
yönelik UTİKAD tarafından yapılan 
basın açıklaması kamuoyunda geniş 
yer buldu. Bakanlıklar konuyla ilgili 
çalışmalarda ve tespitlerde bulundular. 
Bu alanda iyileştirmeler yapılıyor 
olsa da zaten yorgun düşen kamyon 
şoförleri pandemiyle tümden zor bir 
sürece girmiş oldular.

Ezgi DEMIR
UTİKAD Sektörel İlişkiler Uzmanı

bile her yıl yaklaşık 40.000 kamyon 
sürücüsü açığı bulunmaktadır.

Üretilen malların tüketiciye 
ulaştırılmasında şoför istihdamı 
kaynaklı ekonomik etkinin lojistik 
maliyetleri etkileyen bir başka 
boyutu da bulunuyor. Filo sahibi 
firmalar karayolu taşımacılığı 
faaliyetlerinde istihdam edecekleri 
şoförleri işbaşında tutabilmek için 
ekonomik iyileştirmeler yapma yoluna 
başvuruyor. Firmaların giderlerinin 
artması ile lojistik maliyetler artacak, 
ülkeye değer sağlaması beklenen 
ihracatçı zorlanacak ve artış gösteren 
maliyetler sebebiyle Türkiye’de 
üretilen ihracat ürünlerinin rekabetçi 
gücü olumsuz etkilenecektir. Tüketici 
fiyatlarının artış göstermesi de 
beklenebilecek bir sonuçtur. 
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Bu yılın başında yayınlanan UTİKAD 
Lojistik Sektörü Raporu 2020’de de 
bahsedildiği üzere “koronavirüsün 
fiziksel temas yoluyla bulaşması sebebiyle 
ülkelerce alınan tedbirlerin başında sınır 
geçişlerini kapatmak ve sınırlandırmak 
oldu. Sürücülere getirilen karantina 
ve sağlık taramaları uygulamaları gibi 
kısıtlamalar sebebiyle uluslararası yük 
taşımacılığında gecikmeler yaşandı, 
sınır kapılarında uzun kuyruklar oluştu. 
Ülkelerden transit geçecek araçlar için 
zorunlu konvoy uygulamaları da bu 
gecikmelere sebebiyet veren bir diğer 
unsur olarak öne çıktı.” Yüke ilişkin 
bu sorunlar yaşanırken o yükü taşıyan 
şoförlerin durumları nasıldı? Şoförler 
uzun saatler hatta günler boyunca 
araçlarının içinden çıkmadan beklemek 
zorunda kaldılar. Bizler evlerimizde 
sokağa çıkma yasağı yüzünden 
kısıtlanmış hayatlar yaşarken 
uluslararası kamyon şoförleri 
evlerinden kilometrelerce uzaklıkta 
şoför kabininde günlerini 
geçirdiler. COVID-19 tedbirleri 
kapsamında gittikleri ülkelerde 
karantinaya alındılar. Salgının ilk 
zamanlarında maske bulmakta 
zorlandılar. Pandemi öncesi 
süreçte birçok olumsuz şart altında 
çalışan kamyon şoförlerinden bir 
kısmı COVID-19 pandemisinde 
uluslararası yük taşımacılığı 
operasyonlarında çalışmayı tercih etmedi. 

ŞOFÖRLÜK MESLEĞİ 
CAZİBESİNİ YİTİRDİ 

Hem şoför hem de işveren tarafında 
yükümlülükler barındıran şoförlük 
mesleği, sınırlardaki beklemeler, 
pandeminin getirdiği zorluklar, vize 
almada yaşanan sıkıntılar, vize sürelerinin 
dolması ve yenilenmeyen vize problemi, 
kaçak göçmenlerin şoförlerin hayatlarını 
ve mesleki kariyerlerini riske atması, 
mola yerlerinin temiz olmayışı, yemek 
yemek için uygun yerlerin bulunmayışı, 
park yerlerinin yeterli olmayışı gibi 
sebeplerden ötürü cazibesini yitirdi. 
Önceki dönemlerde iyi kazanç sağlayan, 
farklı ülkeleri görme fırsatı sunan ve 
gençler tarafından da tercih edilen bir 
meslek iken şimdiki dönemde firmalar 
şoför bulmakta sıkıntı yaşamaktadır. 
Özellikle pandemiye yakalanmış ve 
karantinada olan şoförlerin yerine hızlı 
olarak profesyonel bir şoför bulmak 
firmalar için oldukça zorlaştı. Yüklerini 
emanet edecekleri kadar güvenilir, teknik 
ve mesleki olarak yeterli/tecrübeli şoför 
arayışına giren firmalar bugünlerde 
yaşadıkları en önemli sorun olarak bu 
eksikliği göstermektedirler. İlerisi için ise 
daha endişeliler.

Uluslararası kamyon şoförlüğü 
özellikle gençler tarafından tercih 
edilen bir meslek olmaktan çok uzakta 
gibi görünmekte. Özellikle 2000’li 
yıllardan sonra bilimin ve teknolojinin 
kucağındaki bir dünyaya doğanlar 
bu mesleği artık tercih etmemektedir. 
Her ne kadar kamyonlar son teknoloji 
ile donatılıp geniş bir konfora sahip 
olsa da yaşam koşullarının zor olması, 
güzergaha göre iki ay – üç ay boyunca 
kamyonda kalmak zorunda olunması, 
sosyal hayatın kısıtlı olması ve tabii ki 
yukarıda saydığımız diğer sıkıntılar, 
80’li 90’lı yıllardaki birçok çocuğun 
hayalini süsleyen bu meslek için yeterli 
gelmemektedir.

Gençler tarafından tercih edilmeyen 
bu meslek kadınlar tarafından da tercih 
edilmemektedir. Yurt dışında örneklerini 
görmemize rağmen ülkemizde kadın 
kamyon şoförü haberlere konu olacak 
kadar nadirdir. Kadınlar için tüm 
belirtilen sorunların yanına güvenlik 
sorununu da eklemek yerinde olacaktır. 
Kadınların aktif olarak bulunamadığı 
şoförlük mesleğinde sadece erkek 
şoförlerin yer alması ve mesleğin “erkek 

mesleği” imajına sahip oluşu işgücü 
pazarını kısıtlamaktadır. 

EYLEM PLANI HIZLICA 
HAYATA GEÇİRİLMELİ 

Emeklerine ve tecrübelerine 
ihtiyacımız olan şoförlerin bu mesleği 

sürdürebilmeleri ve şoförlüğün 
gençler arasında da tercih edilmesi için 
görülmekte olduğu gibi birçok paydaşın 
ortak hedef doğrultusunda hareket 
etmesi gerekmektedir. Çalışma şartları 
iyileştirilmeli, gerek vize alımı gerekse 
sınır geçişlerindeki gibi sorunlarda 
kolaylıklar sağlanmalı, şoförler dünya 
vatandaşı olarak kabul edilmeli, 
dinlenme ve konaklama tesislerinin 
durumu iyileştirilmeli, şoförlüğün düşük 
sosyal statü olduğu algısı değiştirilmeli, 
kurumlar tarafından şoförlük mesleğine 
özel eğitimler düzenlenmeli, kadınlar 
da kamyon şoförlüğüne özendirilmeli, 
en nihayetinde bu meslek yeniden cazip 
hale getirilmeli ve canlandırılmalıdır. 
Şoför krizi dış ticaretin tüm paydaşları 
ile birlikte ele alınmalı ve oluşturulacak 
eylem planı hızlıca hayata geçirilmelidir. 

Dünya her ne kadar dijitalleşme 
yolunda ilerlese de insan gücü ve insana 
duyulan ihtiyaç yadsınamaz bir gerçektir. 
Sürücüsüz araçlar, otonom kamyonlar 
neredeyse her platformda dile getirilse 
bile unutulmamalı ki dünya hala 
insanların avucunun içinde. Bu yüzden 
insanların şekillendirdiği bir dünyada 
sürücüsüz araçlar tasarlanıyor olsa dahi 
insanın varlığını göz ardı etmemek 
gerekir. Aksi takdirde taşınan yükler 
gelecek dönemde sektöre ağır gelmeye 
başlayacaktır.

“Çalışma şartları 
iyileştirilmeli, gerek vize alımı 

gerekse sınır geçişlerindeki gibi 
sorunlarda kolaylıklar sağlanmalı, şoförler 

dünya vatandaşı olarak kabul edilmeli, 
dinlenme ve konaklama tesislerinin durumu 

iyileştirilmeli, şoförlüğün düşük sosyal statü olduğu 
algısı değiştirilmeli, kurumlar tarafından şoförlük 
mesleğine özel eğitimler düzenlenmeli, kadınlar 

da kamyon şoförlüğüne özendirilmeli, 
en nihayetinde bu meslek yeniden 

cazip hale getirilmeli ve 
canlandırılmalıdır.”
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DEMİRYOLU

TT
üpraş’ın demiryolu 
taşımacılığındaki iştiraki 
Körfez Ulaştırma, GATX 
vagonlarını kullanan 

demiryolu akaryakıt taşımacısı Anapet 
Akaryakıt ile düzenli bakım anlaşması 
imzaladı. Anlaşma kapsamında, 
100 binden fazla vagon sahipliğiyle 
dünyanın önde gelen yük vagonu 
işletmecilerinden ABD merkezli GATX’a 
ait 84 adet L4BH tipindeki akaryakıt 
vagonuna Körfez Ulaştırma’nın 
Kırıkkale’deki vagon bakım 
atölyesinde bakım hizmeti verilecek. 
Atölyedeki teknik bakım işlemleri, 
Avrupa’da ve Türkiye’de demiryolu 
araçlarının bakımını yapmak üzere 
yetkilendirilmiş, ECM (Entity in Charge 
of Maintenance) sertifikasına sahip 
Demiryolu Lojistik firmasının deneyimli 
personeli tarafından yapılacak. 
Tüpraş’ın Kırıkkale Rafinerisi’nde yer 
alan atölyenin bu yıl içinde teker çakma 
ve ilave teker torna ekipmanlarının 
devreye alınmasıyla birlikte Türkiye’de 
en yüksek iş hacimli ve gelişmiş 

TT
ürkiye’nin ilk transit konteyner limanı 
Asyaport hedeflerini adım adım 
gerçekleştiriyor. Asyaport’un Kasım 
2020’de faaliyete geçen Medlog Tren 

İstasyonu’na bağlantısı ile Avrupa’ya demiryoluyla 
ilk ihracat seferi yapılmıştı. Şubat ayında bir 
ilke daha imza atıldı Medlog Tren İstasyonu’na 
bağlantısı ile Türkiye’ye gelen transit yükler de 
Tekirdağ’dan Avrupa’ya trenle taşınmaya başlandı. 
Bu bağlamda Fildişi Sahili’nden gelen 20 adet 40’ 
High Cube konteyner yük Asyaport’a indirilerek 
Medlog Tren İstasyonu’na aktarıldı. Daha sonra 
yükler Bulgaristan’daki varış noktası Parvomai’ye 
kapı teslim ulaştırılmak üzere yola çıktı. Daha önce 
Burgaz Limanı’na denizyolu ile İstanbul Boğazı’nı 
geçerek giden yükler, demiryolu taşımasıyla 
zamandan büyük ölçüde tasarruf ederek kapı teslim 
olarak ulaştırılacak. 

GATX vagonların bakımını Körfez Ulaştırma yapacak

Bulgaristan’a tren ile 
ilk transit yük yola çıktı

atölyelerden bir olmadı bekleniyor.
Körfez Ulaştırma Genel Müdürü 

Tufan Başarır, akaryakıt vagonlarının 
düzenli bakımlarının uzman ekiplerce 
yürütülmesi sonucunda “daha 
emniyetli taşımacılık” misyonlarını 
da geliştireceklerini söyledi. Anlaşma 
kapsamında, daha önce sadece Tüpraş ve 
Opet vagonlarına hizmet veren Tüpraş’a 
ait Kırıkkale’deki vagon bakım atölyesinin 
yurtdışı merkezli bir müşteriyi 

portföyüne katarak bu alandaki 
deneyimini diğer firmalara da açmış 
olacağına dikkat çeken Başarır, 
“Lojistik operasyonlarında emniyetli 
ve çevreci yöntemlerle, Türkiye’deki 
ECM standartlarına göre hizmet 
veren en kapsamlı vagon bakım ve 
onarım atölyesi olan atölyenin yüksek 
donanımı ve teknik hizmet kapasitesi, 
vagonların maksimum verimlilikte 
çalışmasını sağlıyor” dedi.

BB
akü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Orta Koridor üzerinden 
Türkiye ile Çin arasında ihracat treni seferleri başarıyla sür-
dürülürken, Rusya’ya da blok trenlerle ihracata başlandı. 29 
Ocak’ta Ankara’dan yola çıkan, Türkiye ile Rusya arasındaki 

ilk ihracat blok treni, BTK demiryolu hattı üzerinden Moskova yakın-
larındaki Kaluga Bölgesine ulaştı. Türkiye’de BEKO tarafından üretilen 
yaklaşık 4 bin beyaz eşyayı, toplam 15 vagona yüklenen 15 konteynerde 
Rusya’ya getiren tren için karşılama töreni düzenlendi. Törende ko-
nuşan Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türkiye ile 
Rusya arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını ekonomik temasın oluş-
turduğuna işaret ederek, “Bu ilişkiler her alanda daha da derinleşerek 
devam etmektedir” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koyduğu karşılıklı 100 milyar 
dolarlık ticaret hacmi hedefi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten 
Samsar, “BTK demir yolu aslında İpek Yolu’nun da önemli bir unsuru, 
bu anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen bu ilk ihracatı karşılamaktan 
da memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu. Samsar, söz konusu trenin 
sadece ihracat alanında değil aynı zamanda Türk ve Rus halkları arasın-
da da bir dostluk köprüsü olacağını hatırlattı. Törene katılan Rusya De-
miryolları Genel Müdür Birinci Yardımcısı Sergey Pavlov ise Türkiye ile 
Rusya arasındaki ilk ihracat blok treninin ikili ticarete önemli katkılarda 
bulunacağını vurguladı.

İlk ihracat blok treni Rusya’ya ulaştı
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PP
andemi şartlarına ayak uyduran andemi şartlarına ayak uyduran 
ve yetkili nokta sayısını hız ve yetkili nokta sayısını hız 
kesmeden artıran IVECO, kesmeden artıran IVECO, 
2021’e ANTOTO ile 3S Yetkili 2021’e ANTOTO ile 3S Yetkili 

Satıcı ve Servis sözleşmesi imzalayarak Satıcı ve Servis sözleşmesi imzalayarak 
girdi. Pandemi dolayısıyla açılış töreni girdi. Pandemi dolayısıyla açılış töreni 
düzenlemeyen IVECO ve ANTOTO, düzenlemeyen IVECO ve ANTOTO, 
bunun yerine yerel radyoda, basın ve bunun yerine yerel radyoda, basın ve 
açık hava reklam alanlarında tesislerinin açık hava reklam alanlarında tesislerinin 
açılışını yoğun bir iletişim kampanyasıyla açılışını yoğun bir iletişim kampanyasıyla 
duyuracak.duyuracak.

Online olarak gerçekleştirilen imza Online olarak gerçekleştirilen imza 
töreninde bir açıklama yapan ANTOTO töreninde bir açıklama yapan ANTOTO 
ortaklarından Hikmet Göksoy, şirket olarak ortaklarından Hikmet Göksoy, şirket olarak 
Antalya çevresinde 17 yıldır hizmet verdik-Antalya çevresinde 17 yıldır hizmet verdik-
lerini belirterek, “Müşterilerimizi ve IVECO lerini belirterek, “Müşterilerimizi ve IVECO 
markasını desteklemek için bu tesisimize markasını desteklemek için bu tesisimize 
yatırım yaptık. Bu iş birliğinin her iki tarafa yatırım yaptık. Bu iş birliğinin her iki tarafa 

2
017’den bu yana pazar payını 017’den bu yana pazar payını 
yaklaşık 3 kat artıran Ford yaklaşık 3 kat artıran Ford 
Trucks’ın bu başarısında Trucks’ın bu başarısında 
büyük rol oynayan F-MAX, büyük rol oynayan F-MAX, 

Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) 
verilerine göre 2020 yılında kendi verilerine göre 2020 yılında kendi 
segmentinde* Türkiye’nin en çok segmentinde* Türkiye’nin en çok 
tercih edilen çekici modeli oldu. 2020 tercih edilen çekici modeli oldu. 2020 
yılını büyük başarılarla geride bırakan yılını büyük başarılarla geride bırakan 
Ford Trucks, F-MAX’in başarısı ve Ford Trucks, F-MAX’in başarısı ve 
müşterilerden gelen yoğun taleple müşterilerden gelen yoğun taleple 
çekici tarafında önemli bir yükselişe çekici tarafında önemli bir yükselişe 
imza attı. Çekici segmentindeki pazar imza attı. Çekici segmentindeki pazar 
payını 2017’den bu yana yaklaşık 3 payını 2017’den bu yana yaklaşık 3 
katına çıkarmayı başaran marka, 2020 katına çıkarmayı başaran marka, 2020 
yılı sonunda çekici segmentindeki yılı sonunda çekici segmentindeki 
pazar payını %25,5’e yükseltti. pazar payını %25,5’e yükseltti. 
Türkiye ile birlikte tüm uluslararası Türkiye ile birlikte tüm uluslararası 
bölgelerde pazar payını artırdı. 2020 bölgelerde pazar payını artırdı. 2020 

da hayırlı olmasını diliyorum” dedi. da hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı 

Işınak ise, “2021 yılına Antalya gibi önemli Işınak ise, “2021 yılına Antalya gibi önemli 
bir ilimizde yeni bir bayi ile başlamanın bir ilimizde yeni bir bayi ile başlamanın 
heyecanını yaşıyoruz. IVECO olarak heyecanını yaşıyoruz. IVECO olarak 
Türkiye’de hızlı büyüyen bir markayız. Türkiye’de hızlı büyüyen bir markayız. 
ANTOTO gibi tecrübeli iş ortaklarının başa-ANTOTO gibi tecrübeli iş ortaklarının başa-
rımıza etkisi, katkısı büyük olacaktır, hayırlı rımıza etkisi, katkısı büyük olacaktır, hayırlı 
olmasını dilerim” dediolmasını dilerim” dedi

IVECO Türkiye Bayi Geliştirmeden IVECO Türkiye Bayi Geliştirmeden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yıldırım Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yıldırım 
Tanılkan ise  şunları belirtti: “Pazar payımızı Tanılkan ise  şunları belirtti: “Pazar payımızı 
9 yılda ikiye katladık. Türkiye’de 3.5 ton ve 9 yılda ikiye katladık. Türkiye’de 3.5 ton ve 
üstü kamyon pazarında yüzde 7’lik pazar üstü kamyon pazarında yüzde 7’lik pazar 
payı ile 3. sıradayız. Antalya bu doğrultuda payı ile 3. sıradayız. Antalya bu doğrultuda 
bizim için büyük önem taşıyor. IVEC’’nun bizim için büyük önem taşıyor. IVEC’’nun 
2021 mottosuna uygun olarak daima müşte-2021 mottosuna uygun olarak daima müşte-
rilerimize yakın olmayı hedefliyoruz.”rilerimize yakın olmayı hedefliyoruz.”

yılında yeni bir rekor kırarak Türkiye yılında yeni bir rekor kırarak Türkiye 
ağır ticari pazarında %31,7 paya ulaşan ağır ticari pazarında %31,7 paya ulaşan 
Ford Trucks’ın bu başarısında büyük Ford Trucks’ın bu başarısında büyük 
rol oynayan F-MAX, 2020’de kendi rol oynayan F-MAX, 2020’de kendi 
segmentinde* Türkiye’nin çok tercih segmentinde* Türkiye’nin çok tercih 
edilen çekici modeli unvanına sahip oldu. edilen çekici modeli unvanına sahip oldu. 

BÜYÜK F-MAX’TEN  
BÜYÜK KAMPANYA

Ford Trucks, F-MAX’i 2021’de de en Ford Trucks, F-MAX’i 2021’de de en 
cazip ve avantajlı koşullarla müşterilere cazip ve avantajlı koşullarla müşterilere 
ulaştırmak için yepyeni bir kampanya ulaştırmak için yepyeni bir kampanya 
başlattı. Şirket, bu doğrultuda F-MAX’i başlattı. Şirket, bu doğrultuda F-MAX’i 
500.000 TL kredi, 36 ay vadeli, %0,89 500.000 TL kredi, 36 ay vadeli, %0,89 
çok özel faiz oranı ile Ford Trucks yetkili çok özel faiz oranı ile Ford Trucks yetkili 
satıcılarında müşterilerine sunuyor. satıcılarında müşterilerine sunuyor. 

**2.5m kabin genişliğine sahip çekiciler arasındadır.2.5m kabin genişliğine sahip çekiciler arasındadır.

FORD TRUCKS F-MAXFORD TRUCKS F-MAX, en çok tercih edilen çekici oldu, en çok tercih edilen çekici oldu

AYNI ANDA 10 ARACA  
HİZMET VERECEK 

ANTOTO hafif, orta ve  ANTOTO hafif, orta ve  
ağır vasıta segmentlerindeki  ağır vasıta segmentlerindeki  
3S tesis yatırımıyla tüm IVECO 3S tesis yatırımıyla tüm IVECO 
araçları için satış hizmeti verecek. araçları için satış hizmeti verecek. 
Tesiste yapılacak tadilatların Tesiste yapılacak tadilatların 
bitmesiyle birlikte, servis ve parça bitmesiyle birlikte, servis ve parça 
desteği de sağlanmaya başlanacak. desteği de sağlanmaya başlanacak. 
ANTOTO, yaptığı yatırımla 17 yıllık ANTOTO, yaptığı yatırımla 17 yıllık 
tesisini yeniliyor. Yenilenen tesis tesisini yeniliyor. Yenilenen tesis 
1462 metrekaresi kapalı olmak üzere 1462 metrekaresi kapalı olmak üzere 
9.460 metrekarelik bir alana sahip. 9.460 metrekarelik bir alana sahip. 
Tesiste aynı anda 10 adet araca hizmet Tesiste aynı anda 10 adet araca hizmet 
verilebilecek. Antalya’yı komşu verilebilecek. Antalya’yı komşu 
kentlere bağlayan yol üzerinde kurulu kentlere bağlayan yol üzerinde kurulu 
tesis, lojistik operatörleri için de ideal tesis, lojistik operatörleri için de ideal 
bir konumda bulunuyor. bir konumda bulunuyor. 

IVECOIVECO’dan Antalya’ya 
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S
ürdürülebilir taşımacılığa 
önem veren Rhyner Lojistik, 
süpermarketlere ulaştırdığı 
tedarik zinciri dağıtımları 

için kısa süre önce Renault Trucks D 
Wide Z.E. elektrikli kamyon modelini 
filosuna kattı. İsviçreli nakliyat şirketi, 
bu yaklaşımın bir parçası olarak 
soğutucu ünitesine güç sağlamak 
için elektrikli kamyonunun üst yapısı 
üzerine güneş panelleri yerleştirdi. 

Tamamen elektrikli 26 tonluk 
Renault Trucks D Wide Z.E., İsviçreli 
nakliye şirketi Rhyner Lojistik’in yüz 
araçlık güçlü filosuna yeni katıldı. 
Kamyon, şu anda Zürih ve banliyö-
lerindeki Denner süpermarketlere 
tedarik sevkiyatı sağlarken, çevreye ve 
yerel halkın yaşam kalitesine saygılı 

bir çalışma prensibi uyguluyor. 
Rhyner Logistik, çevreye duyarlı 

yaklaşımını bir adım öteye taşımak için 
soğutucu ünitesine yeşil enerji sağlamak 
amacıyla kamyonun üst yapısının üze-
rine güneş panelleri konulmasına karar 
verdi. Soğutma sistemine en çok ihtiyaç 
duyulan durumların, dışarıdaki sıcaklı-
ğın yüksek ve güneşin en güçlü olduğu 
zamanlar olması nedeniyle bu sistem, 
özellikle sıcaklık kontrollü taşımalar için 
uygundur. 

Elektrikli mobilitenin, karbon 
nötrlüğünü sağlamanın en etkili yolu 
olduğuna inanan Rhyner Logistik, hızlı 
bir şarj istasyonu da satın aldı. Menzilin 
optimize edilmesi için kamyon, yükleme 
işlemleri sırasında depoda şarj ediliyor. 
Kamyon, dur-kalkın yoğun olduğu, sık 

sık frenleme gerektiren şehir içi güzer-
gahlarda kullanıldığından, enerji geri 
kazanımı yüzde 20 ila yüzde 30 arasında 
tasarruf sağlıyor ve bu da ek kilometre 
kazanımı anlamına geliyor. Dolayısıyla 
optimal sonuca ulaşan, küresel bir yak-
laşım benimseniyor.  

Elektrikli Elektrikli RENAULT TRUCKSRENAULT TRUCKS, güneş panelleriyle donatıldı, güneş panelleriyle donatıldı

OKT TRAILEROKT TRAILER fütüristik çalışmalara ağırlık verecek  fütüristik çalışmalara ağırlık verecek 

1
981 yılında Türkiye’de 
faaliyetlerine başlayan 
ve bugün 48 ülkeye 
ihracat yapan 

OKT Trailer 2020 yılında, 
müşterilerinin ihtiyaçlarına 
özel ürün gamı ile katma 
değer üretmeye devam etti. 
2020’nin pandemi nedeniyle 
hem dünya hem Türkiye 
için zor bir yıl olduğunu üst 
düzey güvenlik önlemleriyle 
çalışmalarını sürdürerek 
uzun vadeli hedeflerine 
odaklandıklarını dile 
getiren OKT Trailer Genel Müdürü 
Hakan Maraş; “Covid-19 sürecinin en 
başından itibaren çalışanlarımızın, iş 
ortaklarımızın sağlığını korumak, işimizin 
devamlılığını sağlamak, salgının etkisini 
azaltmak ve yayılımı engellemek için 
gerekli tüm önlemleri aldık. Bu dönem 
dünyada olduğu gibi şirketimizde de tüm 
süreçlerin dijitalleşmesi için kurum içi 
çalışmalara ve yatırımlara yer verildi. 2020 
yılı lojistik sektörünün öneminin daha 
çok arttığı bir yıl oldu. Lojistiğin her daim 
devam etmesi ve her geçen gün daha çok 
ihtiyaç duyulan sektör haline gelmesi 
bizlere gelecek için farklı neler yapabiliriz 
diye sorgulamaya ve planlama yapmaya 
yöneltti. Bu sebeple Ar-Ge ve teknolojik 
kaynakların kullanımı alanlarında daha 
yoğun çalışmalar içerisinde bulunduk. 
Aynı zamanda dijitalleşme ve değişen 
koşullar sebebi ile içsel yapılanma, enerji 
kaynaklarını daha verimli kullanabilme 

ve sıfır atık çalışmalarına 
odaklanarak şirketimizi 
geleceğe hazırladığımızı 
ifade edebilirim. Geçtiğimiz 
yıllara kıyasla 2021, pandemi 
zaman dilimini başarılı ile 
değerlendirmiş ve altyapı 
yatırımlarına odaklanmış 
şirketler için başarılarını 
taçlandıracakları bir yıl 
olacaktır” dedi.

2020 yılının şirket içi 
çalışma ve insan kaynakları 
süreçlerine ağırlık verilerek 
yeni jenerasyona uygun ça-

lışma koşulları ve geleceğe yönelik ürün 
bazlı çalışmaların projelendirilmesi sü-
reçlerini tamamladıkları bir yıl olduğunu 
ifade eden Maraş, “Yeni jenerasyonun iş 
yaşamına katılması süreçlerini en geçiş-
ken şekilde sağlayabilmek adına çalışma 
koşullarını gözden geçirerek ergonomik 
çalışma ortamları kurguladık. Yeni jene-
rasyon bireylerinin organizasyonumuza 
uyum sağlamaları, kişisel gelişim çalış-
maları ve kariyer hedeflerinin gerçek-
leştirilebilmesi adına üniversite -sanayi 
iş birliği çalışmalarının alt yapılarını 
oluşturduk. Böylece hem çalışan profilini 
güçlendirecek hem de ürünlerimizde 
yenilikçi çalışmalarımızı yansıtacak bir 
ekip kurmayı hedefledik. Bünyemize 
yeni katılan y ve z kuşağı bireylerin, x 
kuşağı çalışanlarımız ile uyumlu ve etkin 
çalışabilmesi adına organizasyonel geli-
şim süreçlerimizi istihdam stratejilerimiz 
ile bütünleştirerek yeni çalışma modelle-

rini modern dünyaya entegre ederek güç-
lü insan kaynağımızla milli vizyonumuza 
katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Dünyada sayılı Türkiye’de ilk olacak 
birçok mega projeye imza attıklarını ifade 
eden Maraş, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Farklı ülkelerin farklı hava koşulları, yol 
koşulları, stantları vb. tüm süreçlere hızlı 
cevap verebilme ve özel projeler üretebil-
me kabiliyetimiz ile ihracat payımızı art-
tırırken yeni iş birlikleri ve projelere imza 
attık. Ürünlerimiz, Avrupa başta olmak 
üzere Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde 
tercih noktasındadır. Türkiye’yi temsil 
etme prestijimizi artırarak bu ve benzeri 
projelerimizin çıktısı sonucu ihracat paza-
rında aranan marka konumunda çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Dünya genelinde 
yaşanan pandemi sebebiyle 2020 yılında 
ertelediğimiz çalışmalarımızı 2021 yılında 
hızlandırmaya çalışıyoruz. 2021 yılı bizim 
için yaşanan olaylardan tecrübe edinip bu 
birikimlerin çıktılarını alacağımız bir yıl 
olacak. Geleceğe bakış açımız ile treyler 
modasını değiştirecek ve dünyada ses 
getirecek kullanıcı dostu yeni nesil gıda 
tankeri çalışmalarımıza hızla devam edi-
yoruz. Üstün teknolojik gelişmelerden 
faydalanarak tasarlanan, farklı çizgisiyle 
estetik görünümlü, ayrıcalıklı, alışılmışın 
dışında, kullanıcı ergonomisini ön planda 
tutan, oldukça iddialı, benzersiz özellik-
leri ile geleceğin treyler modeli olan yeni 
nesil gıda tankeri ile gıda taşımacılığında 
üstün kullanım dinamiklerini müjdeleye-
cek olan OKT Trailer, yeni dönemde fütü-
ristik çalışmaları ile gündeme gelecek.”

Hakan Maraş
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cania, Avrupa’da yayınlanan cania, Avrupa’da yayınlanan 
ekonomi ve ticari araç dergileri ekonomi ve ticari araç dergileri 
tarafından Almanya’da tarafından Almanya’da 
düzenlenen 2 farklı test düzenlenen 2 farklı test 

sürüşünde en yüksek değerleri kazandı.  sürüşünde en yüksek değerleri kazandı.  
The 1000 Punkte Test ve European Truck The 1000 Punkte Test ve European Truck 
Challange ağır ticari araçlar için uzun Challange ağır ticari araçlar için uzun 
zamandır düzenlenen karşılaştırmalı test zamandır düzenlenen karşılaştırmalı test 
sürüşleri arasında yer alıyor.  Scania, 540 sürüşleri arasında yer alıyor.  Scania, 540 
S ile katıldığı bu mücadeleden en yüksek S ile katıldığı bu mücadeleden en yüksek 
puanla ayrıldı. puanla ayrıldı. 

Almanya haricinde Avrupa’nın diğer Almanya haricinde Avrupa’nın diğer 
ülkelerinden de uzman gazetecilerin ülkelerinden de uzman gazetecilerin 
katılımı ile Alman ekonomi ve ticari araç katılımı ile Alman ekonomi ve ticari araç 
dergileri tarafından düzenlenen test sürüş-dergileri tarafından düzenlenen test sürüş-
lerinde sürücü ortamı, uyku konforu ve lerinde sürücü ortamı, uyku konforu ve 
gürültü seviyeleri gibi kabine ilişkin özel-gürültü seviyeleri gibi kabine ilişkin özel-
liklerin yanı sıra yol tutuşu, vites değiştir-liklerin yanı sıra yol tutuşu, vites değiştir-
me ve servis kolaylığı gibi diğer başlıklar me ve servis kolaylığı gibi diğer başlıklar 
da değerlendiriliyor. da değerlendiriliyor. 

Ayrıca, Avrupalı ağır ticari araç mar-Ayrıca, Avrupalı ağır ticari araç mar-
kalarının davet edildiği karşılaştırmalı test kalarının davet edildiği karşılaştırmalı test 

K
oç Topluluğu şirketlerinden oç Topluluğu şirketlerinden 
Otokar, ürettiği araçlar ve Otokar, ürettiği araçlar ve 
satış sonrası hizmetlerinin satış sonrası hizmetlerinin 
yanı sıra düzenlediği yanı sıra düzenlediği 

kampanyalarla da sektörde öncü kampanyalarla da sektörde öncü 
işlere imza atmaya devam ediyor. işlere imza atmaya devam ediyor. 
Yaygın satış ve servis ağına sahip Yaygın satış ve servis ağına sahip 
öncü otomotiv markası Otokar, küçük öncü otomotiv markası Otokar, küçük 
otobüs veya hafif kamyon almak isteyen otobüs veya hafif kamyon almak isteyen 
müşterilerini cazip ödeme koşullarıyla müşterilerini cazip ödeme koşullarıyla 
buluşturuyor.buluşturuyor.

Düzenlenen yeni kampanya kapsa-Düzenlenen yeni kampanya kapsa-
mında turizm, personel ve servis taşı-mında turizm, personel ve servis taşı-
macılığının en çok satan aracı Sultan’ın macılığının en çok satan aracı Sultan’ın 
Sultan S, Sultan Comfort, Sultan Maxi Sultan S, Sultan Comfort, Sultan Maxi 

sürüşü etkinliğinde, gerçek yakıt tüketimi-sürüşü etkinliğinde, gerçek yakıt tüketimi-
ni en yüksek doğrulukla onaylamak için ni en yüksek doğrulukla onaylamak için 
kalibre edilmiş yakıt ölçüm ekipmanları ile kalibre edilmiş yakıt ölçüm ekipmanları ile 
donatılmış çekiciler, farklı yol koşullarında donatılmış çekiciler, farklı yol koşullarında 
300 km’den fazla yol kat ediyor. Scania 300 km’den fazla yol kat ediyor. Scania 
bu testlerde en yüksek ortalama hız ile en bu testlerde en yüksek ortalama hız ile en 
düşük yakıt tüketimi değerine ulaşarak düşük yakıt tüketimi değerine ulaşarak 
topladığı yüksek puanlarla sektöründeki topladığı yüksek puanlarla sektöründeki 
öncü konumunu bir kez daha gözler önü-öncü konumunu bir kez daha gözler önü-
ne serdi. ne serdi. 

SÜRÜCÜSÜZ SCANIA 
KAMYONLARI İSVEÇ 
OTOYOLLARINDA 

Scania, teknoloji liderliğini ortaya koy-Scania, teknoloji liderliğini ortaya koy-
duğu otonom sürüş projesi kapsamında duğu otonom sürüş projesi kapsamında 
İsveç’te Södertälje ve Jönköping şehirleri İsveç’te Södertälje ve Jönköping şehirleri 
arasındaki E 4 otoyolunda sürücüsüz arasındaki E 4 otoyolunda sürücüsüz 
kamyonları test etme izni aldı. Otonom sü-kamyonları test etme izni aldı. Otonom sü-
rüş özelliğine sahip Scania araçları, Scania rüş özelliğine sahip Scania araçları, Scania 
Transport Laboratuvarı ile ticari hizmete Transport Laboratuvarı ile ticari hizmete 
girecek ve üretim operasyonları için gerek-girecek ve üretim operasyonları için gerek-

ve Sultan Mega modellerine 150 bin TL’ye ve Sultan Mega modellerine 150 bin TL’ye 
kadar 24 ay, aylık yüzde 0,95 faiz oranla-kadar 24 ay, aylık yüzde 0,95 faiz oranla-
rından başlayarak sahip olunabilecek. rından başlayarak sahip olunabilecek. 

Tasarımı, yüksek torku, güçlü  Tasarımı, yüksek torku, güçlü  
motoru ve üstün standartlarıyla sektörde motoru ve üstün standartlarıyla sektörde 
büyük beğeni toplayan ticaretin güçlü büyük beğeni toplayan ticaretin güçlü 
kahramanı Otokar Atlas kamyonlar ise kahramanı Otokar Atlas kamyonlar ise 
düzenlenen kampanya kapsamında 100 düzenlenen kampanya kapsamında 100 
bin TL’ye 24 ay, aylık yüzde 0,95 faiz bin TL’ye 24 ay, aylık yüzde 0,95 faiz 
oranlarından başlayan frsatlarla satışa oranlarından başlayan frsatlarla satışa 
sunuluyor.sunuluyor.

 Cazip fiyat ve ödeme koşullarının yer  Cazip fiyat ve ödeme koşullarının yer 
aldığı kampanya kapsamındaki araçlar, aldığı kampanya kapsamındaki araçlar, 
Türkiye genelindeki Otokar yetkili satıcı-Türkiye genelindeki Otokar yetkili satıcı-
larında detaylıca incelenebiliyor. larında detaylıca incelenebiliyor. 

OTOKAR ATLASOTOKAR ATLAS’ta 0,95 faizli kredi kampanyası’ta 0,95 faizli kredi kampanyası  

li malzeme nakliyesini gerçekleştirecek. li malzeme nakliyesini gerçekleştirecek. 
Testler, otonom araçlar için 5 noktalı Testler, otonom araçlar için 5 noktalı 

SAE ölçeğindeki seviye 4’e göre teknolojiyi SAE ölçeğindeki seviye 4’e göre teknolojiyi 
kapsayacak şekilde yapılıyor. Bu da kam-kapsayacak şekilde yapılıyor. Bu da kam-
yonların otonom olarak sürüldüğü, ancak yonların otonom olarak sürüldüğü, ancak 
güvenlik nedenleriyle bir sürücü tarafın-güvenlik nedenleriyle bir sürücü tarafın-
dan denetleneceği anlamına geliyor. Oto-dan denetleneceği anlamına geliyor. Oto-
nom sürüşü mümkün kılan sensörlerden nom sürüşü mümkün kılan sensörlerden 
kamyona iletilen bilgileri izlemek ve doğ-kamyona iletilen bilgileri izlemek ve doğ-
rulamak için Scania’nın testleri sırasında rulamak için Scania’nın testleri sırasında 
bir test mühendisi de kabinde yer alacak. bir test mühendisi de kabinde yer alacak. 
Scania’nın halka açık otobanda, yük ile Scania’nın halka açık otobanda, yük ile 
gerçekleştirdiği bu otonom sürüş testi gerçekleştirdiği bu otonom sürüş testi 
Avrupa sınırlarında bir ilk olacak.Avrupa sınırlarında bir ilk olacak.

Scania, otonom sürüş geliştirme çalış-Scania, otonom sürüş geliştirme çalış-
maları kapsamında 2017 yılında dünyanın maları kapsamında 2017 yılında dünyanın 
ilk tam ölçekli otonom araç operasyonları-ilk tam ölçekli otonom araç operasyonları-
na Singapur limanında başlamıştı. 4 adet na Singapur limanında başlamıştı. 4 adet 
Scania kamyondan oluşan çalışmalarda Scania kamyondan oluşan çalışmalarda 
otonom araçlarla Singapur’daki liman otonom araçlarla Singapur’daki liman 
terminalleri arasında konteyner taşımacılı-terminalleri arasında konteyner taşımacılı-
ğı yapıldı. ğı yapıldı. 

SCANIASCANIA  yüksek yüksek 
hız, düşük yakıt hız, düşük yakıt 
tüketimiyle tüketimiyle 
puan topladı puan topladı 
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T
hermo King, Avrupa Birliği hermo King, Avrupa Birliği 
Parlamentosu tarafından Parlamentosu tarafından 
yürürlüğe alınan yeni emisyon yürürlüğe alınan yeni emisyon 
mevzuatına tam uyumlu mevzuatına tam uyumlu 

ünitelerini müşterilerine sunuyor. ünitelerini müşterilerine sunuyor. 
Thermo King, soğuk taşımacılık Thermo King, soğuk taşımacılık 
sektöründe yeni emisyon mevzuatının sektöründe yeni emisyon mevzuatının 

yükümlülüklerini tam olarak yerine yükümlülüklerini tam olarak yerine 
getiren ilk markadır. Yakıt verimliliğini getiren ilk markadır. Yakıt verimliliğini 
arttıran tasarım değişiklikleri sayesinde arttıran tasarım değişiklikleri sayesinde 
tüm kamyon ve treyler ürünlerini tüm kamyon ve treyler ürünlerini 
soğutma kapasitesi veya performansından soğutma kapasitesi veya performansından 
ödün vermeden tam uyumlu hale ödün vermeden tam uyumlu hale 
getirmiştir. Bu sayede, Thermo King getirmiştir. Bu sayede, Thermo King 

üniteleri ile Avrupa Birliği üye ülkelerine üniteleri ile Avrupa Birliği üye ülkelerine 
hizmet veren müşterilerinin, emisyon hizmet veren müşterilerinin, emisyon 
kanunlarına uyum sağlamış olduğundan kanunlarına uyum sağlamış olduğundan 
emin oluyor. emin oluyor. 

Diğer şirketler ürünlerini düzenli Diğer şirketler ürünlerini düzenli 
bakım ve ilave servis gerektirecek ek bakım ve ilave servis gerektirecek ek 
bileşenler ile donatırken Thermo King, bileşenler ile donatırken Thermo King, 
sürdürülebilir bir tasarım çözümü bulun-sürdürülebilir bir tasarım çözümü bulun-
duğundan emin olmuştur. PIEK sertifikalı duğundan emin olmuştur. PIEK sertifikalı 
ekipmanlar sayesinde düşük emisyon ekipmanlar sayesinde düşük emisyon 
bölgelerine de erişim imkanı sağlıyor.bölgelerine de erişim imkanı sağlıyor.

ENDİŞELERİ ORTADAN 
KALDIRIYOR

Thermo King, yeni yönetmelik gereği Thermo King, yeni yönetmelik gereği 
birçok ekipmanı kontrol etme ve gerekti-birçok ekipmanı kontrol etme ve gerekti-
ğinde ek bakım yapma gibi zorlu süreçler ğinde ek bakım yapma gibi zorlu süreçler 
hakkında endişesi olan müşterilerine hakkında endişesi olan müşterilerine 
güven veriyor. 2018’den beri kamyon ve güven veriyor. 2018’den beri kamyon ve 
treyler ünitelerini NRMM Stage V ile treyler ünitelerini NRMM Stage V ile 
uyumlu üretiyor ve Stage V sertifikalı uyumlu üretiyor ve Stage V sertifikalı 
GreenTech ™ motorlara sahip olduğunun GreenTech ™ motorlara sahip olduğunun 
garantisini veriyor. garantisini veriyor. 

THERMO KINGTHERMO KING’ten yeni emisyon ’ten yeni emisyon 
yazılımına uygun üniteler yazılımına uygun üniteler 

CONTINENTALCONTINENTAL’den HL yük endeksli lastik!’den HL yük endeksli lastik!

C
ontinental, ağır elektrikli ontinental, ağır elektrikli 
araçlar, hibrit   otomobiller ve araçlar, hibrit   otomobiller ve 
SUV’lar için daha fazla yük SUV’lar için daha fazla yük 
taşıma kapasitesine sahip, ilk taşıma kapasitesine sahip, ilk 

HL standartlı ilk binek lastiği üretti. Yeni HL standartlı ilk binek lastiği üretti. Yeni 
maksimum yük kapasiteli lastiklerin maksimum yük kapasiteli lastiklerin 
yanağında, “HL 245/40 R 19 101 Y XL”  gibi yanağında, “HL 245/40 R 19 101 Y XL”  gibi 
ebat bilgisinden önce HL kodu yer alıyor. ebat bilgisinden önce HL kodu yer alıyor. 
HL kodlu bu yeni lastiklerin yük kapasitesi HL kodlu bu yeni lastiklerin yük kapasitesi 
825 kg (yük endeksi 101). Bu ebatta SL 825 kg (yük endeksi 101). Bu ebatta SL 
standardında üretilen binek lastikler ise orta standardında üretilen binek lastikler ise orta 
menzilli modeller dahil, pek çok otomobile menzilli modeller dahil, pek çok otomobile 
uygun ve maksimum 670 kg (yük endeksi uygun ve maksimum 670 kg (yük endeksi 
94) yük taşıyabiliyor. Yeni HL lastiklerin yük 94) yük taşıyabiliyor. Yeni HL lastiklerin yük 
kapasitesi ise SL standartlarındaki lastiğe kapasitesi ise SL standartlarındaki lastiğe 
göre neredeyse dört kat daha fazla. göre neredeyse dört kat daha fazla. 

Yeni HL lastiğin 825 kg’lık (yük endeksi Yeni HL lastiğin 825 kg’lık (yük endeksi 
101) yük kapasitesi, bilinen SL standart las-101) yük kapasitesi, bilinen SL standart las-
tiklerden yüzde 25, XL lastiklerden ise yüzde tiklerden yüzde 25, XL lastiklerden ise yüzde 
20 daha fazla olmasıyla öne çıkıyor. HL yük 20 daha fazla olmasıyla öne çıkıyor. HL yük 
endeksli Continental lastikleri aynı hava ba-endeksli Continental lastikleri aynı hava ba-
sıncında, XL standartlı lastiklerden yüzde 10 sıncında, XL standartlı lastiklerden yüzde 10 
daha fazla yük kapasitesine sahip. Continen-daha fazla yük kapasitesine sahip. Continen-
tal yeni HL kodlu lastiklere OEM talebinde tal yeni HL kodlu lastiklere OEM talebinde 
de artış bekliyor. Continental’in ürettiği yeni de artış bekliyor. Continental’in ürettiği yeni 
HL standardında OE lastikleri, yedek parça HL standardında OE lastikleri, yedek parça 
ve yenileme sektöründe de satışa sunulacak. ve yenileme sektöründe de satışa sunulacak. 

LASTİĞİN YAPISINA PEK ÇOK 
DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Continantel’de bu lastikleri geliştirme Continantel’de bu lastikleri geliştirme 
projesinden sorumlu Dr. Stefan Habicht, projesinden sorumlu Dr. Stefan Habicht, 
şunları söyledi: “Yük kapasitesini artırırken şunları söyledi: “Yük kapasitesini artırırken 
müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için hem müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için hem 
lastik yapısında hem de kauçuk bileşimin-lastik yapısında hem de kauçuk bileşimin-
de bir dizi değişikliğin yapılması gerekti. de bir dizi değişikliğin yapılması gerekti. 
Bu nedenle çok sayıda denklemi çözmeye Bu nedenle çok sayıda denklemi çözmeye 

çalıştık. Örneğin, lastik/yol gürültüsünü çalıştık. Örneğin, lastik/yol gürültüsünü 
azaltmak için topuk bölgesini güçlendirerek azaltmak için topuk bölgesini güçlendirerek 
lastik konturunu iyileştirdik. Diğer yandan lastik konturunu iyileştirdik. Diğer yandan 
desen bileşimini optimize ettik. Sonuç ola-desen bileşimini optimize ettik. Sonuç ola-
rak, düşük yuvarlanma direnciyle birlikte rak, düşük yuvarlanma direnciyle birlikte 
hassas bir yol tutuşu sağladık ve kilometre hassas bir yol tutuşu sağladık ve kilometre 
performansını alışılmış yüksek seviyesinde performansını alışılmış yüksek seviyesinde 
tutabildik.”tutabildik.”

Dr. Stefan Habicht
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GOODYEARGOODYEAR’dan EMEA Bölgesi’ne önemli atamalar’dan EMEA Bölgesi’ne önemli atamalar

A
nteo, Eracle, Tegrys 
markalarının yanı sıra 
Formula, Pharos ve Pirelli 
lisansıyla endüstriyel ve 

ticari lastikleri üreten Prometeon 
Lastik Grubu, ağır ticari vasıtalar için 
“Pirelli Triathlon™ serisini geliştirdi. 
Prometeon teknolojisi ile geliştirilen 
Pirelli FR:01 Triathlon™ ve TR:01 
Triathlon™ operasyonel maliyetlerini 
optimize etmek isteyen filoların ihtiyacı 
olan yüksek kilometre performansı, 
dayanıklılık ve düşük yakıt tüketimi 
özelliklerini bir arada sunuyor.

DÜŞÜK DÖNME DİRENCİ, 
DÜZENLİ AŞINMA VE 
ARTIRILMIŞ YOL TUTUŞU

Pirelli FR:01 Triathlon™, 4 kanallı 
zik-zak desen ve güçlü boylamasına ka-
nallar sayesinde kısaltılmış fren mesafesi, 
artırılmış yol tutuşu ve emniyetli sürüş 
sağlıyor. Fonksiyonel kanallar ve taş 
iticiler karda da üstün kavrama imkanı 
sunarken, yol tutuşu artırıyor ve taş sı-
kışmalarının önüne geçiyor.  Prometeon 
teknolojisi ile geliştirilen Triathlon™’’un 
yenilikçi sırt tasarımı, yol temas alanında 
ortaya çıkan basıncı her noktaya eşit da-

G
oodyear EMEA bölgesinde, 
İnsan Kaynakları ve 
EMEA İş Birimleri (PBU) 
arasındaki stratejik 

ortaklığı güçlendirmek adına, Ocak 
2021 tarihinden geçerli olmak üzere 
EMEA Ticari ve Tüketici iş birimleri 
için ayrı ayrı İnsan Kaynakları liderleri 
atanmasına karar verildi. Bu doğrultuda 
Goodyear Türkiye İnsan Kaynakları 
Direktörü Selda Kalleci, Ticari Lastikler 
EMEA Başkan Yardımcısı Gregory 
Boucharlat ve Ticari Lastikler EMEA 
Liderlik ekibi ile birlikte çalışacak ve 
Ticari Lastikler EMEA İnsan Kaynakları 
strateji ve faaliyetlerine liderlik edecek. 
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü 
mezunu olan Selda Kalleci, 4 yıldan 
uzun süredir başarıyla sürdürdüğü 
Goodyear’daki görevinden önce 
PepsiCo., Fortis Bank gibi önemli 

ğıtarak düşük dönme direncini garanti 
ediyor. Bu sayede daha iyi yol tutuş, 
düzenli aşınma ve yüksek kilometre 
performansı sunuyor.

KURU VE ISLAK 
KOŞULLARDA MÜKEMMEL 
PERFORMANS

Pirelli TR:01 Triathlon™ orta ve 
omuz sırt bloğundaki Pirelli patentli 
yeni 3 boyutlu (3D) kılcal kanal çözü-
mü, gelişmiş ıslak zeminde tutunma, 
karda üstün çekiş ve akustik konforu 
bir arada sunuyor. Ayrıca hem kuru 
hem de ıslak koşullarda en mükemmel 
performansı sağlıyor.  M+S ve 3PMSF 
kış lastiği etiketlemeleri ile sunulan 
Triathlon™ serisi, düzenli aşınma, 
düşük ses seviyesi (ön aks 71 ve çeker 
aks 76dB), yüksek karkas dayanıklılığı, 
mükemmel güvenlik performansı sağ-
layarak kullanıcıların işletme maliyet-
lerini azaltmalarına yardımcı oluyor.

TRIATHLON™ AİLESİ YENİ 
EKLENEN ÖLÇÜLERLE 
BÜYÜYOR

» Seri, hem ön aks hem de çeker 
aks lastikleri yeni eklenen 315/60 R22.5 

şirketlerde görev aldı.  
Goodyear Türkiye’de Hukuk ve 

Mevzuata Uyum Müdürü olarak 
görev yapmakta olan Seçkin Savaşer 
de Mart 2021 tarihi itibarıyla EMEA 
Bölgesi Destek Fonksyionları (finans, 
insan Kaynakları, iletişim ve IT), Ar-

ölçüleri, çeker aks lastikleri içinse 
295/60 R22.5 ölçüleri ile büyüyor. 

» Triathlon™ ayrıca, ön aks lastikler 
için 385/55 R22.5, 385/65 R22.5 ve 315/60 
R22.5 ölçülerine sahip. 

» Çeker aks lastikleri içinse 295/60 
R22.5 ve 315/60 R22.5 ölçüler sunulu-
yor. 

» Treyler lastiği olarak da 385/55 
R22.5 ölçüsü ile seçenek sunuyor.

Ge ve Veri Gizliliği//Kişisel Verilerin 
Korunması alanlarından sorumlu Kı-
demli Hukuk Danışmanı olarak atandı. 
Goodyear’da 5 yıla yakın süredir görev 
yapmakta olan Seçkin Savaşer, kariye-
rinde daha önce Çelebi Havacılık gibi 
önemli şirketlerde çalıştı. 

                    PROMETEON                    PROMETEON’dan  ’dan  
ağır ticari araçlar için iki yeni lastikağır ticari araçlar için iki yeni lastik

Seçkin Savaşer Selda Kalleci
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T
ırsan, Ünal Lojistik firmasına 50 adet Tırsan 
Tenteli Perdeli Multi Ride Treyler siparişinin 
25 adedini teslim etti. Tırsan’ın Adapazarı 
Fabrikası’nda Ünal Lojistik firmasına 

gerçekleştirdiği teslimat törenine; Ünal Lojistik Yönetim 
Kurulu Üyesi Ferhat Ünal, Ünal Lojistik Genel Müdürü 
Bülent Cingöz ve Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Özgür 
Ayçiçek katıldı. Teslimat töreninde açıklamalarda 
bulunan Ünal Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat 
Ünal, “Kayseri merkezli 25 yıllık bir firmayız, yurt içi ve 
yurt dışında Almanya, Hollanda, Belçika, Danimarka 
ve Avusturya ülkelerine düzenli olarak parsiyel ve 
komple yük taşımacılığı hizmeti vermekteyiz. Ayrıca, 
müşterilerimize, Kayseri’de bulunan 3.500 m2 kapalı 
alanımızla iç nakliyede depolama hizmeti de sunmaktayız. 
Firmamızın araç yatırımlarında ilk tercihi her zaman Tırsan 
olmuştur. Tırsan araçları operasyonlarımızın esnekliğini 
destekler şekilde tasarlanmış ve en kaliteli sağlam şekilde 
üretilmiştir. Araçlar, yük güvenliğini tam sağlıyor, yükleme 
ve bağlama sırasında da esneklik sunuyor. Böylece 
maksimum operasyonel verimlilik sağlıyoruz, yurt içi 
ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza hızlı ve kaliteli hizmet 
sunuyoruz. Ayrıca Tırsan’ın sahip olduğu geniş servis 
ağı ile firmamıza vermiş olduğu kaliteli hizmetlerden 
oldukça memnunuz” dedi. Tırsan Treyler Satış Yöneticisi 
Özgür Ayçiçek ise şunları belirtti: “Ünal Lojistik’e 
teslimatını gerçekleştirmiş olduğumuz Tırsan Perdeli Multi 
Ride araçları, 1.000 – 1.070 mm arasındaki 5. teker 
yüksekliğine sahip farklı çekicilerde de kullanılabilmektedir. 
Bu sayede müşterimiz, operasyonlarında esneklik ve 
verimlilik sağlayabilecektir. Treylerde bulunan patentli 
K-Fix yük bağlama sistemi sayesinde iş ortağımız, yüklerini 
güvenli şekilde taşıyabilecektir. Öte yandan aracın şasi 
ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre 
kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde araç, 10 
yıl pas yürümezlik garantisi altındadır. Ünal Lojistik ile 
sürdürdüğümüz başarılı iş birliğimizin uzun yıllar devam 

edeceğine inancımız 
tam.” 

Ünal Lojistik, Tırsan ile 
Avrupa yollarında
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FORD TRUCKS

A
rkas Lojistik, Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford 
Trucks ile olan iş birliği kapsamında 40 adet Ford 
Trucks F-MAX çekici yatırımı yaptı. Arkas Lojistik, yeni 
yatırımıyla birlikte Euro 6 motora sahip araç oranını da 

yüzde 50’ye yükseltti. Euro 6 normuna sahip Ford Trucks çekiciler 
yakıt tasarrufu ile karbon salınımını azaltıyor. Yeni araçların 
yakıt tüketimi km’de litre bazında %5 iyileşme sağlayacak. 40 
araç ile birlikte ayda 240.000 km yol kat edilmesi öngörülüyor. 
Arkas Lojistik yılda 117 bin litre yakıt tasarrufu sağlayacak. Arkas 
Lojistik Genel Müdürü Serhat Kurtuluş, yaptığı açıklamada, “Arkas 
Lojistik olarak yeni dönemde ana stratejimiz mevcut koşullara 
uygun şekilde dijital çözümlerle temassız hizmet modelini 
yaygınlaştırarak müşterilerimize hızlı çözümler sunmak. Bu 
yolda mevcut hizmetlerimizi büyütmeye ve yeni iş alanlarındaki 
fırsatları değerlendirmeye yönelik yatırımlara devam ediyoruz. 
Karayolunda yılda 30.500.000 km yol kat ettiğimiz özmal kara 
filomuzla hedeflerimizi büyütüp; hizmet kalitesini yükseltiyoruz. 
Özmal kara filomuz, uzman iş ortaklarımız ve çalışanlarımız 
ile lojistiğin arkasındaki güç olmaya ve ekonomimize değer 
üretmeye devam ediyoruz. Bu noktada iş ortaklarımız olarak 
nitelendirdiğimiz Ford Trucks ile güvene dayalı uzun süreli iş 
birliğimiz var. Tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği ve 
Türkiye’de üretilen çekicileri bir kez daha filomuza katmaktan 
mutluyuz. Hali hazırda filomuzdaki Ford Trucks çekicilerimizden 
performans, yakıt tüketimi ve teknolojik donanımlarının yanı 
sıra sahip olma maliyeti bakımından da çok memnunuz” dedi. 
Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören ise şunları 
söyledi: “Ford Trucks olarak, Arkas Lojistik’le halihazırda 
yıllardır süregelen iş birliğimiz güçlenerek büyüyor. Geçtiğimiz 
yıl uluslararası ödüllü çekicimiz F-MAX ile bu iş birliğinde 
yeni bir sayfa daha açmıştık. Şimdi de 40 adet F-MAX’i daha 
Arkas Lojistik’e teslim ederek, Arkas Lojistik’te bugüne kadar 
teslim ettiğimiz toplam Ford Trucks markalı araç sayımızı 175’e 
yükseltiyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında yoğun talep gören 
F-MAX’in 500 PS güce sahip, düşük yakıt tüketimiyle dikkat çeken 
yüksek performanslı motoru ve ileri teknolojik donanımları ile 
Arkas Lojistik’e büyük verimlilik ve katkı sağlayacağına inanıyoruz. 
2020 yılında kendi segmentinde Türkiye’nin en çok tercih edilen 
çekici modeli olan F-MAX, üstün aerodinamik, aktarma sistemi 
kalibrasyonu ve yakıt tüketimi açısından mükemmel performans 
ile önceki modellere göre %6’lık iyileştirme sağlıyor. Ayrıca, 
F-MAX’in ConnecTruck uygulaması ile filo sahipleri araçların 
nerede, ne zaman, ne yaptığını, hangi rotada olduğunu harita 
üzerinde görebiliyor, anlık ve geçmişe dair tüm araç bilgilerine 
ulaşabiliyor. F-MAX, bakım maliyetlerinin azalması ve sahip 
olma maliyetini düşürmesinin yanı sıra geniş ve konforlu 
kabiniyle de Arkas Lojistik kaptanlarının gerekli ihtiyaçlarını 
karşılayacak. Arkas Lojistik’e bize ve markamıza duydukları 
güven için çok teşekkür ediyoruz.”

TIRSAN

Arkas Lojistik’ten 35 milyon liralık
 Ford Trucks F-MAX yatırımı 
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Iveco’dan Yüksel’e 5 adet 
S-WAY çekici satışı RENAULT TRUCKS

Y
urt içinde ve dışında hizmet ağını genişletmeye 
yönelik yatırımlarına devam eden Sertrans Logistics, 
araç filosunu 40 adet Renault Trucks ile güçlendirdi. 
Sertrans, yeni teslim aldığı 40 adet Renault Trucks 

T 460 4x2 X-Low Euro 6 çekiciyi yoğunluklu olarak Avrupa’ya 
yönelik taşımacılık faaliyetlerindeki rotalarda kullanacak. Teslimat 
töreninde konuşan Sertrans Logistics İcra Kurulu Üyesi Batuhan 
Keleş, 31 yıldır ulusal ve uluslararası müşterilerinin güvenilir 
bir çözüm ortağı olarak çalıştıklarını söyledi. 2020 yılında 33 
ülkede 719 şehre yaklaşık 5 milyar dolarlık bir ihracat taşıması 
gerçekleştirdikleri bilgisini veren Keleş, tüm zorluklara rağmen 
2020’nin kendileri için bir yatırım yılı olduğunu vurguladı. 
Hadımköy tesisinde yaptıkları depo yatırımı, İzmir ve Almanya 
ofislerinin açılmasının 2020’de yaptıkları yatırımlardan en 
önemlileri olduğunu belirten Keleş, “Yaptığımız her yeni yatırımın 
istihdama da önemli oranda katkı yapıyor olması da bizim için ayrı 
bir gurur vesilesi. 2021 yılı bizim için yine bir yatırım yılı olacak. Bu 
teslimat, yıl içinde yapacağımız yatırımların ilki olması nedeniyle 
bizim için anlamlı. Bu yıl gerek yurt içi gerekse yurt dışında 
yapacağımız yeni yatırımlarla büyümeye, ülke ekonomisinde 
katma değer yaratmaya ve istihdama destek olmaya devam 
edeceğiz. 2021 yılında Almanya’da yaklaşık 5 bin metrekarelik 
bir depo açılışı yapacağız. Almanya depomuz, hem bir toplama 
ve dağıtma merkezi hem de yurt dışında çalışmak isteyen Türk 
markaları için bir e-ticaret lojistiği merkezi olacağı gibi, şirketimizin 
yurt dışı büyüme hedefleri açısından önemli bir adım olacak” 
dedi. Sertrans olarak, hem e-ticaret lojistiği hem de taşımacılık 
alanında daha da büyümek istediklerini söyleyen Keleş, şunları 
kaydetti: “Özellikle pandeminin etkisiyle hızlı taşımacılık alanına 
ihtiyaç arttı. Bu anlamda özel çözümlerimiz bulunuyor. Filomuz 
ise her zaman olduğu gibi en önemli yatırımlarımız arasında yer 
alıyor. Bu süreçte sadece filomuzdaki araçlar değil, araç üreticisinin 
sunduğu toplam çözümler de önemli. Bu nedenle Renault Trucks 
ile iş birliğimizi sürdürüyoruz. Sadece filomuza yeni araçlar 
katmıyoruz; tek noktada finansal çözümler, bakım-onarım paketleri 
ve satış sonrası hizmetlerle toplam çözümlerden faydalanıyor ve 
araçları kullandığımız süreç boyunca filo çalışmalarımızı birlikte 
sürdürdüğümüz bir iş ortağı oluyoruz.” Renault Trucks Türkiye 
Başkanı Sebastien Delepine ise, “Sertrans Logistics gibi gelişimde 
öncü bir marka ile iş birliğimizin kesintisiz devam etmesi bizleri 
çok memnun ediyor. Değişen dünya trendleri, lojistik alanına 
da yansıyor. E-ticaret başta olmak üzere tüm lojistik alanlarında 
değişen eğilimler, lojistiğin halkalarına yeni görevler yüklüyor. Bu 
doğrultuda dünyanın en büyük araç üreticilerinden biri olarak 
Renault Trucks da hem araçlarını hem de toplam çözümlerini 
kesintisiz olarak geliştirmeye devam ediyor.” diye konuştu.

IVECO

Sertrans Logistics 
filosunu 40 adet Renault Trucks 

ile güçlendirdi 
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I
VECO’nun İstanbul yetkili satıcılarından IVECO Otomotiv 
satışını gerçekleştirdiği 5 adet S-WAY AS440S51 T/P 
Full Plus 510 BG çekicilerin 3 adetini Yüksel Uluslararası 
Taşımacılık firmasına teslim etti. Araçların teslim alınması 

sırasında yetkili satıcı IVECO Otomotiv adına Ağır Vasıta Satış 
Müdürü Çayan Tubay ve Satış Danışmanı Mete Geçör, Yüksel 
Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Yüksel ve şirket çalışanları hazır 
bulundu. Kerem Yüksel özellikle yakıt ekonomisi ve yenilenen 
kabinin yatırım kararlarında etkili olduğunu ve IVECO 
Otomotiv’in satış sonrası hizmetlerine güvendiklerini belirtti.

PRESTİJ DAĞITIM’A 21 ADET DAILY 
IVECO’nun İstanbul yetkili satıcılarından IVECO Otomotiv 
satışını gerçekleştirdiği 21 adet Daily 35C16 4100WB 
kamyoneti teslim etti. Teslimat törenine Iveco Otomotiv 
adına Satış Müdürü Özer İçler ve Çayan Tubay, Prestij 
Dağıtım adına Yaşar Işık katıldı. Yaşar Işık Daily’i 4.100mm 
uzun dingil mesafesi ve düşük yakıt tüketimi için tercih 
ettiklerini ifade ederken Özer İçler de Prestij’e IVECO 
Otomotiv olarak satış sonrasında en iyi hizmeti vereceklerini 
belirtti. Şirketin faaliyetleri hakkında da bilgi veren Yaşar 
Işık, Prestij Dağıtım Nakliyat’ın, yurt içi depolama ve dağıtım 
hizmeti sunduğunu belirterek, hem İstanbul içinde hem de 
Anadolu’da donmuş, soğuk, ısı kontrollü ve kuru olmak 
üzere tüm taşıma modlarında parsiyel taşımacılık işlemleri 
gerçekleştirdiklerini ifade etti. Daily, çeşitli özelliklerinin 
getirdiği yakıt ekonomisiyle ön plana çıkıyor. Bu özellikler 
arasında 2,3 litrelik F1A motoru barındıran, Daily Hi-Matic 
de dâhil, tüm modellerde yer alan Dur Kalk sistemi ve yalnız 
geçici koşullarda daha duyarlı değil, aynı zamanda daha da 
verimli olan yeni Elektronik Kontrollü Değişken Geometrili 
Türbin mevcut. Ek olarak Daily için özel olarak tasarlanan özel 
A Sınıfı Süper Eko Düşük sürtünme katsayılı lastikler ve yakıt 
tasarrufuna daha da katkı sağlamak için yeni 220A (12V) 

alternatör bulunuyor. 



V
olvo Trucks, Rastkaya Nakliyat’a 10 adet Volvo 
FH460 kamyon teslimatı gerçekleştirdi. Bu satın 
almayla Rastkaya Nakliyat’ın filosundaki Volvo 
Trucks kamyonların sayısı 24’e ulaştı. Markanın 

sağlamlığı, verimliliği ve güvenli oluşundan vazgeçmeyen 
Rastkaya Nakliyat, alımı VFS Finansman A.Ş. (Volvo Finans) 
desteğiyle gerçekleştirdi. Rastkaya Nakliyat’ın satın aldığı 
STEPD yeni nesil motorlu ve dinamik direksiyonlu FH460 
Volvo Trucks çekiciler, ileri derece kabin güvenliği ve yüksek 
yakıt tasarrufu özellikleri ile uzun yol taşımacılığında tercih 
ediliyor. AB ülkelerine ilaç, sebze, çiçek ve dondurulmuş gıda 
taşımacılığı yapan Rastkaya Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı 
Edip Kaya, Volvo Trucks’ın sunduğu ayrıcalıklı hizmetten 
memnuniyetlerinin altını çizerek şunları söyledi: “Türkiye’den 
AB ülkelerine frigo taşımacılığı gerçekleştiriyoruz. Uzun 
yolda yakıt tasarrufu, şoför arkadaşlarımızın güvenliği ve 
konforu oldukça önemli. Volvo Trucks markası bize tüm 
bunları bir arada sunuyor. Ayrıca Volvo Trucks ile satış sonrası 
hizmetlerde de aldığımız hizmetlerden çok memnunuz. 
Desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Devam 
eden ilişkimizi daha nice uzun yıllar sürdürmek en büyük 
arzumuz.”

ÖZTEMEL LOJİSTİK FİLOSUNU  
VOLVO TRUCKS İLE GENİŞLETTİ
Volvo Trucks, tehlikeli ve tehlikesiz atık taşımacılığı alanında 
faaliyet gösteren Öztemel Lojistik’e 5 adet Volvo FH460 ve 2 
adet Volvo FH500 teslim etti. Bu teslimatla birlikte Öztemel 
Lojistik’in filosundaki Volvo Trucks sayısı 9 adede ulaştı. 
Öztemel Lojistik sahibi Fatih Öztemel teslimat töreninde 
yaptığı konuşmada “Yeni araçlarımızda Volvo’yu tercih 
etmemizde araçların kalitesi ve performansı kadar, sürücüye 
sunduğu konfor da etkili oldu. Marka olarak bize sundukları 
çözüm odaklı hizmetten de oldukça memnunuz. Daha 
önce de filomuza Volvo Trucks markasını dahil etmiştik. Bu 
nedenle satış sonrasında da yanımızda olacaklarını ve satın 
aldığımız araçların ikinci el değerlerinin de yüksek olacağını 
biliyoruz” dedi. 

Rastkaya Nakliyat 
10 adet Volvo Trucks aldı 
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OKT TRAILER

2
015 yılından bu yana ürettiği yeni nesil süt tankeri ile 
yatırımcılarına kazanç sağlayan OKT Trailer, Avrupa 
standartlarının en üst noktası olan parlak iç- dış yüzeyi, 
fazla yük taşıma kapasitesi ve kullanım kolaylıkları 

sağladığı 2. nesil süt tankerinde yurt içi ve yurt dışı teslimatlarına 
devam ediyor. Bu kapsamda OKT Trailer, Önallar Gıda’ya iki adet 
süt tankeri teslimatı gerçekleştirdi. Teslimat töreninde konuşan 
OKT Trailer Satış ve Pazarlama Müdürü Murat Bakırcı, Türkiye’ye 
bir ilki daha kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek 
şunları söyledi: “Müşterilerimizi yeni ürünler ile tanıştırarak, 
dünya standartlarında üretim kalitesi ile ülkemizi sektör bazında 
başarı ile temsil etmek için Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veriyoruz. 
2015 yılından buyana ürettiğimiz yeni nesil süt tankerinde taşıma 
kalitesini arttırmak için yapılan çalışmalar kapsamında sadece 
dış yüzey değil tank iç yüzeyinde de aynı kalite performansı 
ile tam koruma sağlıyoruz. Böylece işletmelerin daha sağlıklı 
süt taşımasına imkân sağlıyoruz. 2. nesil süt tankeri ile OKT, 
sütün kalitesini korumaya yönelik özel ve ısı yalıtım malzemesi 
ve fazla bölme sayısı kullanılmasına rağmen daha çok süt 
taşıma imkanını sunarak güvenli hafiflikten ödün vermeden 
bu konudaki tecrübesini Avrupa standartlarına konumlandırdı. 
Türkiye’deki yeni girişimlere ufuk açarak üreticilerin öngörülerinin 
geliştirilmesine vesile olan OKT Trailer 2. nesil süt tankeri ile 
bu konuda da ülkemizdeki üreticilerin kalite standartlarını 
yükseltmelerine yönelik çıtayı bir üst seviyeye taşıdı. 63 yıldır 
Türkiye’de sunduğu hizmetleri ile süt ve süt ürünleri sektörünün 
öncüleri arasında yer alan Önallar Gıda’ya süt lojistiğinde 
kullanmaları için teslimatını gerçekleştirdiğimiz 2 adet süt 
tankerlerimiz ile halk sağlığının korumasına ve ürünleri ile damak 
lezzeti sunmalarına vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz.” Önallar 
Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Önal ise, “Süreç yönetimimizin 
her aşamasında alanında uzman kadromuz ve teknolojik 
imkanlarımızla ülkemizin güvenine layık, sofralarına ayrıcalıklı 
lezzet katacak ürünler üretmeye çalışıyoruz. Bu ürünlerin üretimin 
her aşamasında performansımızı en üst seviyeye taşımamız 
gerektiği bilinci ile OKT Trailer süt tankerinin sağlıkla taşıdığı 
sütleri işlemeye ve böylece Türkiye’nin dört bir tarafına sağlıklı 
ve güvenilir ürünler sunmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere 

bizim için en öncelikli nokta ürünlerimizin kalitesinin yanı 
sıra hijyen ve halk sağlığıdır. Bünyemizde bulunan süt ve süt 
ürünlerimiz haricinde İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale olmak 
üzere birçok ilde çiğ süt dağıtımı da gerçekleştiriyoruz. 
Bunun için taşınan sütün tüm özelliklerinin dolumdan 
boşaltımına kadar çok iyi korunması gerekmektedir. Ayrıca 

boşaltım sonrası tank içi temizliği ile de sütün tutunması ve 
bakteri oluşumunun engellenmesi gerekmektedir. OKT Trailer 

süt tankeri ile işlediğimiz sütün değerine sahip çıkarak, bizi biz 
yapan bu toprakları ve değerlerini korumaya devam edeceğiz” 
dedi. 

VOLVO TRUCKS

OKT Trailer 2. nesil süt tankeri 
teslimatlarına devam ediyor 
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