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O
ne of the most important problems caused by the Covid-19 
pandemic was the supply interruption in global trade.

Many countries have experienced the risks of being 
dependent on China in raw material and product supply during 

this crisis. 
This led countries to diversify their markets for product and service 
purchases. 
Some global companies have begun to be featured in the new country 
between Turkey and countries seeking alternatives in the production and 
supply chain.

Researches also confirm this situation. According to a research company 
based in Hong Kong in the global supply, which damaged the reputation 
of Chinese leader was due to outbreaks of Turkey collect blood lost points. 
Turkey’s global product procurement preference rate from 4 percent to 9 
percent output.

Focusing on Turkey’s largest trading partner within the European 
Union the situation looks more positive. In the preferred brand of 
Eurocentric between Turkey he entered the top three. The rate of being 
featured among the top 3 suppliers increased from 14 percent to 30 
percent.

This new situation created by the pandemic is not seen as a temporarly. 
In fact, approximately $ 4.5 trillion of global goods exports are expected to 
be displaced by 2025.

Distrust in China is not the only reason behind this change in the 
supplier map. At the same time, the increase in delivery times and 
increased logistics costs are also huge. Freight prices peaked, especially 
after the pandemic, with the container crisis that exploded in maritime 
transportation. Directional transport in Europe rose to double-digit 
difference in freight between China and Turkey. In this case, the 
geographical position of the freight and supply, which creates advantages 
achieved in Turkey. In Turkey to supply European countries has become a 
more convenient and faster.

Turkey’s increased activity reflects positively on road freight transport 
in the European supply chain. With the solution of the Hungarian transit 
document problem, which could not be overcome in European transports 
for years, and the necessary improvements at the border on the Bulgarian 
side, the end of ordeal in Kapıkule and Hamzabeyli increased export 
shipments.

Turkey, a shining star evaluating the best opportunities in this process, 
especially in Europe. The important thing for the future is that the trust 
and stability in supply and logistics is sustainable.

Enjoyable readings…

THE WINNER OF THE GLOBAL 
SUPPLY CHAIN: TURKEY
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BATU builts alternative with intermodal

Dinçer Logistics 
targets an investment 
of 100 million TLH

olding the widest flight network in the world, Turkish Cargo undertakes an important  
mission within the extent of struggling the pandemic  by carrying UNICEF’s (United 
Nations International Children’sEmergencyFund) Covid-19 vaccines and health 
equipment all around the world. This successful brand, delivered 1.7 million doses 

of Kovid-19 vaccine supplied by UNICEF from India to Kinshasa, the capital of the Democratic 
Republic of Congo, in cooperation with global shipping company Kuehne + Nagel. Having 30 
years of experience in private cargo transportation, Turkish Cargo successfully delivered hun-
dreds of thousands of Covid-19 syringes belonging 
to UNICEF from Barcelona to Tunisia and Covid-19 
vaccines from Amsterdam to Kiev, Tbilisi and Am-
man. Having a unique service quality as well as the 
widest flight network in the world, Turkish Cargo 
takes an important responsibility in delivering Cov-
id-19 vaccines to the whole world, and continues to 
cooperate withnational and international authorities 
within the range of struggling the global pandemic.

E
fe Göktuna, General Manager of Batu International Logistics, stated that the prob-
lems arising in global trade made the concept of “speed” in logistics much more 
important in 2021, and that logistics companies that can produce alternative solu-
tions will now be preferred more. Stating that pandemic conditions brought logistics 

companies together with technology more, Göktuna said, “Tech-
nology contributed to the acceleration of logistics processes. 2021 
and the following years will be the year of companies that prior-
itize technology investments and can make quick decisions and 
produce solutions.” Explaining that they, as Batu International 
Logistics, follow the sectoral developments closely, Göktuna 
said, “With our minivan transports, we can reach Europe in 2-3 
days without getting stuck in the crowds at the border gates. “We 
provide significant cost and time advantage in intermodal trans-
portation by using the infrastructure of our group companies 
when necessary.”

D
inçer Logistics, which has 
achieved a combined growth of 
over 88 percent in the last 3 years, 
focused on new investments in 

2021. The company opens new branches 
in Erzurum, Diyarbakir, Afyon, Istanbul 
European Region Tekirdag and new 
transfer centers and regional warehouses 
to serve the companies, 97 percent of the 
overall distribution volume of Turkey 
has become its own distribution network 
and performs the fleet. Dinçer 
Logistics, which decided to 
develop its distribution 
network, aims to invest 
approximately 100 
million TL in this 
context. Completing 
its structuring by 
integrating digital 
infrastructures, the 
company plans to provide 
service with its own 100 
percent distribution network 
throughout the country at the end of the 
year. Dincer Logistics Chairman Mustafa 
Dinçer, Turkey’s mission to lead the 
logistics industry and R&D center to 
the way adaptation to the world their 
services with the infrastructure standard, 
integrated, solution-oriented restructuring 
that differentiate into investments.

TURKISH CARGO UNICEF’IN COVID-19 AŞILARINI TAŞIYOR

Turkish Cargo, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu nun, Covid 19 aşılarını ve sağlık ekipmanlarını 
dünyanın dört bir yanına taşıyor. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği nden yapılan a ıklamaya göre, Turkish 
Cargo, küresel nakliye şirketi Kuehne Nagel iş birliğiyle UN CEF in Hindistan dan tedarik ettiği 1,  milyon doz 
Covid 19 aşısını Mumbai den Demokratik Kongo Cumhuriyeti nin başkenti Kinşasa ya ulaştırdı.

BATU, INTERMODAL ILE ALTERNATIF YARATIYOR 

Batu nternational Logistics Genel Müdürü Efe Göktuna, küresel ticarette ortaya ıkan sorunların 2021 ile birlikte 
lojistikte hız  kavramını ok daha önemli hale getirdiğini, artık alternatif özümler üretebilen lojistik şirketlerinin 
daha ok tercih edileceğini söyledi. Batu nternational Logistics olarak sektörel gelişmeleri yakından takip ettiklerini 
anlatan Göktuna, Minivan taşımalarımız ile sınır kapılarındaki yoğunluklara takılmadan Avrupa ya 2 3 günde 
ulaşabiliyoruz. Gerektiğinde grup şirketlerimizin altyapısını kullanarak intermodal taşımacılıkta önemli maliyet ve 
süre avantajı sağlıyoruz  diye konuştu.

TURKISH CARGO carries UNICEF’s Covid-19 vaccines

DINÇER LOJISTIK 
100 MILYON TL YATIRIM 

HEDEFLIYOR

Son 3 yılda yüzde 88 in üzerinde birleşik 
büyüme ger ekleştiren Din er Lojistik, 2021 de 
yeni yatırımlara odaklandı. Bu yıl yeni transfer 
merkezlerini ve bölge depolarını hizmete alan 
şirket, Türkiye geneli dağıtım hacminin yüzde 
9 si kendi dağıtım ağı ve losuyla ger ekleştirir 
hale geldi. Dağıtım ağını geliştirme kararı alan 
Din er Lojistik, bu kapsamda yaklaşık 100 
milyon TL lik yatırım hedefliyor. 

G
lobelinkÜnimar, strengthening its digital infrastructure with the programs 
and integrations of Siber Software, will manage all logistics operations as well 
as finance, accounting and human resources processes on a single screen. Stat-
ing that they have made serious investments in digitalization and technologi-

cal transformation, GlobelinkÜnimar Founding Partner Cihan Yusufi said, “We continue 
to benefit from digital developments at the highest level in order to ensure the flawless 
operation of the supply chain and management. Being able to manage our logistics 
operations from everywhere in a sustainable, uninterrupted and efficient manner will 
put us one step ahead of the competition. As a company that provides integrated logistics 
solutions to our stakeholders all over the world, we will continue our investments in 
digitalization and technology ”. Reminding that they have developed special software for 
the logistics sector for more than 20 years, Cyber Software CEO Kenan Çelik stated that 
they are focusing on making logistics work faster by digitizing the processes.

Globelink Ünimar strengthened its digital infrastructure GLOBELINK ÜNIMAR DIJITAL ALTYAPISINI GÜÇLENDIRDI 

Dijital altyapısını Siber Yazılım ın 
programları ve entegrasyonları ile 
gü lendiren Globelink Ünimar, tüm 
lojistik operasyonlarının yanı sıra nans, 
muhasebe ve insan kaynakları süre lerini 
tek ekran üzerinden yönetecek. 
Dijitalleşmeye ve teknolojik dönüşüme 
ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten 
Globelink Ünimar Kurucu rtağı Cihan 
Yusu , Lojistik operasyonlarımızı 
sürdürülebilir, kesintisiz ve verimli şekilde 
her yerden yönetebilmek bizi rekabette 
bir adım daha öne ge irecektir  dedi.  
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T
he first international trial expedition to the Ro-Ro Port, one of Turkey’s most impor-
tant needs, took place. Imported vehicles were unloaded at the port in the first expe-
dition starting from Constanta (Romania) and successfully completed in the Körfez 
Area. The Ro-Ro Port, which has been under construction since 2019, will become the 

export and import gateway for international automotive brands following its official opening 
in the coming days. Noting that the successful completion of the first trial expedition was a 
historic moment for the international automotive industry, OYAK General Manager Süleyman 
Savaş Erdem said, “We have successfully completed a crucial step in our journey with NYK 

Line, one of the world’s most established and largest 
maritime companies. We were also proud that all the 
processes of the first expedition were carried out in col-
laboration with OYAK Group Companies. This invest-
ment will be a solution to Turkey’s very important need 
and is also a testament to our confidence in the auto-
motive industry. I hope that our port, which will soon 
become the hub for international automotive logistics by 
changing its route, will bring good luck to our country.”    

Asnak offers 
15% savings in 
logistics costs

D
espite the pandemic, Yeditepe Transportation has grown rapidly in air cargo. Company 
announced, according to the IATARanking list, first in Agean region and Ankara, the 
third largest air cargo agent in Turkey. Alp Tuğhan, Yeditepe Transportation Chairman 
of the Board of Directors, who informed that they closed with a turnover of 290 million 

TL in 2020, said: “We disinfected the products for the first time in the world and presented it to 
our customers free of charge. We have reduced costs as much as possible with airline operators 
by carrying loads in the passenger cabin of airplanes. When the container crisis broke out, we 
offered the air cargo alternative to customers. 
”Tuğhan stated that they are in negotiations 
with two companies abroad and that they have 
attempts to purchase in order to have more say 
in the international arena. Stating that they set 
out with the target of 20 percent growth every 
year, Tuğhan said that they generally managed to 
achieve this symbolic target.

T
he logistics technology platform 
Asnak, which has been in use 
since last September, brings to-
gether logistics companies and or-

ganizations in need of transportation with 
an end-to-end service approach. Stating that 
the coronavirus has raised the pricing bar in 
the supply chain, Fırat Çivi, Asnak Deputy 
General Manager Responsible 
for Sales, he reported that it has 
increased nearly 4 times since 
2020. Stating that they offer sav-
ings of up to 15 percent in trans-
portation operations with Asnak, 
the logistics technology platform 
they developed as a solution to 
increasing costs in transporta-
tion, Çivi said, “Thanks to the 
end-to-end service we offer with 
Asnak, organizations needing 
transportation can access logistics compa-
nies in the fastest and easiest way, and can 
see them all with just a few keystrokes. 
The operation process can also be followed 
online within the application. There are 
currently 40 logistics companies registered 
with Asnak and we aim to include 90 per-
cent of the players in the sector in the sys-
tem in the upcoming period, “he said.

YEDITEPE TAŞIMACILIK DÜNYA DEVLERI ARASINDA 

YAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A. . tarafından apon NYK Line (Nippon Yusen Kaisha) ortaklığı 
ile Kocaeli ne bağlı Körfez il esinde kurulan otomotiv odaklı YAK o o Limanı na ilk uluslararası 
deneme seferi ger ekleştirildi. Köstence den ( omanya) başlayan ve Körfez Bölgesi nde başarıyla 
tamamlanan ilk seferde ithal ara lar limanda tahliye edildi. 

Yeditepe Taşımacılık, pandemiye rağmen hava kargoda hızlı büyüdü. irket, ATA sıralamasında 
Ege nin ve Ankara nın birinci, Türkiye nin de ü üncü büyük hava kargo acentesi olduğunu a ıkladı. 
2020 yılında 290 milyon TL ciro ile kapattıkları bilgisini veren Yeditepe Taşımacılık Yönetim Kurulu 
Başkanı Alp Tuğhan, uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmak i in yurtdışında iki rma ile 
görüşme halinde olduklarını ve satın alma girişimlerinin olduğunu aktardı.

The first expedition to OYAK’s 
automotive-oriented Ro-Ro port 

Yeditepe Transportation is among the giants of the world 

ASNAK LOJISTIK 
MALIYETLERDE %15 
TASARRUF SUNUYOR

Ge tiğimiz Eylül ayından bu yana 
kullanımda olan lojistik teknolojisi 
platformu Asnak, lojistik şirketleri ve 
taşımacılık ihtiyacı bulunan kurumları 
u tan uca hizmet anlayışıyla bir araya 
getiriyor. Koronavirüsün tedarik 
zincirinde yatlandırma ıtasını yukarı 

ektiğini belirten Asnak Satıştan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fırat 
Çivi, taşımacılıkta artan maliyetlere 

özüm olarak geliştirdikleri lojistik 
teknolojisi platformu Asnak ile nakliye 
operasyonlarında yüzde 15 e kadar 
tasarruf imkanı sunduklarını aktardı. 

T
LS Lojistik closed the first quarter of the year 
with top level appointments. Sinan Ünal was 
appointed as the General Manager Responsi-
ble for Transportation Services at TLS Lojistik 

as of March 1, and Ali Baykuş was appointed as the 
General Manager Responsible for Storage Services 
Sinan Ünal, who has 16 years of experience within the 
company, made significant contributions to the process-
es. Ali Baykuş, who started his business career at TLS 
Lojistik, worked in different units in the field of storage 
services for 14 years.

New appointments in TLS Lojistik TLS LOJISTIK’TE ÜST DÜZEY ATAMALAR

TLS Lojistik yılın ilk eyreğini üst düzey 
atamalarla kapattı. Sürekli gelişen, 
daha etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürülebilirlik hede yle yeni yönetim 
modeli yaklaşımını benimseyen TLS 
Lojistik te 1 Mart itibariyle Taşımacılık 
Hizmetleri nden Sorumlu Genel Müdür 
pozisyonuna Sinan Ünal, Depolama 
Hizmetleri nden Sorumlu Genel Müdür 
pozisyonuna Ali Baykuş getirildi.

OYAK RO-RO LIMANI’NA ILK SEFER YAPILDI 

Ali Baykuş Sinan Ünal
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world news

C
EV A  L ogistics awarded Collins 
A erospace logistics support 
contract in South East A sia

In a further expansion of its 
global aerospace customer base, CEV A  
L ogistics has been awarded a contract 
to manage in-factory logistics 
support for Collins A erospace in 
Singapore. The two-year contract 
is based on solutions designed 
by CEV A  that will be implemen-
ted at the customer’s Changi 
N orth site.

Collins A erospace –  a subsi-
diary of R aytheon Technologies 
–  is one of the world’s largest 
suppliers of aerospace and 
defense products.  It provides 
maintenance, repair, overhaul 
engineering, sales and support 
for its commercial and military 
customers across the Asia acific 

region.
A t the Changi N orth site, CEV A  L ogis-

tics will provide a wide range of Contract 
L ogistics services including inbound 
receiving to inventory, pick and kit, as 
well as outbound dispatch of overhaul 

aerospace parts. icking and ki ing will 
focus on three main areas:  power and 
control, mechanical and interiors. These 
areas are responsible for electrical systems, 
engine control, air management systems, 
cargo and hoist systems, actuation and 

flight control, evacuation, 
portable water systems and 
lighting. Says Elaine L ow, 
regional managing director 
for outheast Asia and acific, 
CEV A  L ogistics:  “ O ur experi-
enced team will drive service 
standards and greater e ci-
ency to improve the Collins 
A erospace’s operations. O ur 
transparent working methods 
and wide-ranging experience 
across the aerospace sector 
have proven to be a winning 
solution for Collins A erospace 
in Singapore.

çCEVA Logistics awarded Collins Aerospace logistics 
support contract in South East Asia

Çelebi Delhi Cargo picks CEO

Alliance in 
Middle East 

ç

ç

G
efco and DP  World are lining up as partners in the 
Middle East. The French company’s subsidiary in the 
United A rab Emirates ( UA E) , where it has been ope-
rating for more than eight years, will work with DP  

orld to offer logistics solutions for new vehicles. The focus is 
on storing and handling vehicles in the covered car park of DP  

orld’s flagship ebel Ali port.
 G efco UA E provides vehicle handling and maintenance 

services in the covered facility offering protection against sand-
storms, sun exposure and dust. Car manufacturers can benefit 
from reduced transportation costs, warehousing and stock ke-
eping while they can also monitor the stock and status of their 
vehicles through a dedicated digital portal.

 The new solutions also include ocean freight from factories 
to ebel Ali port and outbound transportation through the ebel 
Ali ree one afza  to the ulf Cooperation Council countries 
 CC , as well as ordan, Ira , Turkey and Africa.Ç

elebi has appointed Kamesh P eri as new CEO  for Ç ele-
bi elhi Cargo, India, effective  arch . ringing 

 years of senior leadership experience in the aviation 
industry in South A sia, Middle East, Europe, A frica and 

N orth A merica, he has held executive positions in strategic plan-
ning, project management, business development, marketing &  
sales execution and finance. 

eri has worked for ufthansa Cargo A   enzies Avia-
tion, among other organisations, and as a consultant for large 
clients in the aviation business. He holds an A degree from 
Ashridge xecutive ducation, Hult International usiness 
School, UK. 

elebi elhi Cargo is an a liate of elebi round Hand-
ling, Turkey’s first privately owned ground handling services 
company founded in . 
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FURNITURE GARMENTAUTOMOTIVE

Altınyıldız opened its 
th store in Ro ania

Men’s clothing brand Altınyıldız 
Classics opened its fifth store 
in Romania in Bucharest 
BăneasaShopping City. In the state-
ment made by the brand, which has 
a total of 0 stores in 8 different 
countries abroad, “With our new 
concept, in BaneasaShopping City, 
Romania’s fashion center, innova-
tive designs as well as innovative 
designs, stylish products suitable for 
every moment of the day, from suits 
to shirts and accessories, we bring 
together. In addition to opening 
stores abroad, we aim to take part in 
leading marketplaces ”.

Vivense opens to the orld 
fro  London

Vivense that launched online sales 
of furniture in Turkey, debuted in 2020 
global furniture market by opening 
stores in London. The brand has now 
started e-commerce activities in the 
UK. All of the products will be supplied 
from Turkey. After starting online Viv-
ense in Turkey’s founder, Kemal Erol 
stated that they returned to physical 
stores, “In Europe, we began to reverse. 
We entered with the store to estab-
lish the brand identity and delivered 
over 5 thousand products in the UK. 
As of March 18, we started selling via 
e-commerce in the UK. We offer 100 
thousand kinds of products in Turkey. 
We will gradually become able to sell 
them globally, ”he said. Stating that they 
will open 4 stores in London this year 
and 23 stores until 2023, Erol said, “This 
year we will open a showroom in Ger-
many. We will open more than 20 stores 
there. “We will increase the number to 
70 to 80 in Europe in 3 to 4 years.”

Anadolu Isuzu continues to grow in 
the Spanish market, where it entered in 
late 2019. The company won the ten-
der for the Municipality of Ponferrada 
in the Spanish market and delivered  

 Novociti Lives in this direction. 
Speaking at the delivery ceremony 
held in Spain, Anadolu Isuzu General 
Manager Tuğrul Arıkan said, “Our high-
tech vehicles, which we have devel-
oped in line with the needs of our ex-
port markets, attract great attention in 
Europe. We continue to receive orders 
from home and abroad. As Anadolu 
Isuzu, we aim to win important munici-
pal tenders in addition to operator fleet 
sales in Spain, as in all markets, in line 
with our international sales targets for 
2021 ”.

Anadolu Isuzu 
on the roads of Spain

ALTINYILDIZ, ROMANYA’DA 
5’INCI MAĞAZASINI AÇTI 

Erkek giyim markası Altınyıldız Clas-
sics, Romanya’daki beşinci mağazasını 
Bükreş Baneasa Shopping City’de 
açtı. Yurt dışında 8 farklı ülkede to-
plam 20 mağazası bulunan marka 
tarafından yapılan açıklamada, “Yeni 
konseptimizle Romanya’nın moda 
merkezi Baneasa Shopping City’de, 
çok yönlü tasarımların yanı sıra inovatif 
tasarımlar, takım elbiseden gömlek ve 
aksesuara kadar günün her anına uygun 
stil sahibi ürünleri, müşterilerimizle 
buluşturuyoruz. Yurt dışında mağaza 
açmanın yanı sıra önde gelen pazaryerl-
erinde yer almayı hedefliyoruz” denildi.

ANADOLU ISUZU  
ISPANYA YOLLARINDA

Anadolu Isuzu 2019 yılı sonlarında 
giriş yaptığı İspanya pazarında büyü-
meye devam ediyor. Firma, İspanya 
pazarında Ponferrada Belediyesi 
ihalesini kazandı ve bu doğrultuda 
4 adet Novociti Life teslimatı 
gerçekleştirdi. İspanya’da düzen-
lenen teslimat töreninde konuşan 
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul 
Arıkan, “Anadolu Isuzu olarak, 2021 
uluslararası satış hedeflerimiz para-
lelinde, tüm pazarlarda olduğu gibi, 
İspanya’da da operatör filo satışlarının 
yanı sıra önemli belediye ihalelerini 
kazanmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’de online mobilya satışı 
yapan Vivense, 2020 yılında 
Londra’da mağaza açarak global 
mobilya pazarına giriş yaptı. Marka 
şimdi de İngiltere’de e-ticaret faaliy-
etlerine başladı. Ürünlerin tamamı 
Türkiye’den tedarik edilecek. 
Londra’da bu yıl 4, 2023’e kadar 
ise 23 mağaza açacaklarını belirten 
Vivense’nin kurucusu Kemal Erol, 
“Bu yıl içinde Almanya’da showroom 
açacağız. Orda da 20’nin üzerinde 
mağaza açacağız. 3 ila 4 yıl içinde 
Avrupa’da sayıyı 70 ila 80’e çıkarmış 
olacağız”  dedi. 

VIVENSE DÜNYAYA 
LONDRA’DAN AÇILIYOR  

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?

KARAYOLU  

HAVAYOLU  

DENIZYOLU  

DEMIRYOLU  

INTERMODAL

2021
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O
ur exporter is working with 
a sense of responsibility that 
serves national interests such 
as employment, production, 

foreign currency input, innovation, and 
country reputation and is fulfilling all 
these responsibilities properly. During 
the pandemic period, which is one of 
the most extraordinary events in world 
history, the increase in exports and even 
breaking records is the product of a 
tremendous effort. e, too, continue to 
work with an intensive agenda to keep 
up with the speed of our exporter. O n the 
one hand with records, we export with 
an increasing volume. e are working 
not only to increase our exports but also 
to facilitate export processes. O ur exports 
entered a rapid recovery process after 
the first shock of the pandemic. Turkish 
exporters’ safe supplier identity stood 
out during the pandemic period. In the 
last seven months, we have reached six-
monthly export records. O ur exports had 
exceeded $50 billion in the last q uarter 
of the previous year. To exceed  billion 
dollars also in the first uarter of this year 
indicates the annual figure of  billion 
dollars is not far away for us. This success 
after the pandemic greatly increased our 
hopes for the future of our exports. In 
March, our exports reached 18  billion 98 5 
million dollars, an increase of .  percent 
compared to the same month previous 
year, it became the highest monthly ex-
port figure in the history of the Republic. 
O ur export family achieved an all-time 
high first uarter figure with exports of 

 billion  million dollars, an increase of 
.  percent in the first uarter.

We are the most important  
potential country for  
Europe in close supply

Turkey’s geographical location is a 
natural opportunity. If we consider new 
trends in global trade, we think that the 
importance of close trade will increase. 
Turkey can reach the market of  trillion 
dollars with a population of 1.6  billion 
with a flight distance of  hours. ur 
country has been located at the crossroads 

of production-intensive centers, demand-
intensive centers, and raw materials-rich 
regions. e think that we can make be er 
use of these natural opportunities with our 
developing infrastructure. Besides, our 
focal point we put forward in our ‘ Export 

 Report’ we prepared is Turkey’s op-
portunities in the transformation process 
in the global supply chain, following are;  
It’s coming forward as a potential country 
within the scope of the supply security 
trend, the advantage of proximity to the 
European market in the close supply 
trend developing within the scope 
of emissions restrictions, being the 
strongest potential supplier for Eu-
rope in the trend of regionaliz ation, the tax 
advantage provided by the customs union 
for the EU market, and being the most 
important potential country for Europe 
in close supply in the face of high freight 
prices.

Our exports to the  
EU increased by 47 percent

In March, when we look at exports by 
country groups, we see that our exports to 
the uropean nion , our largest 
market, increased by 47  percent, reaching 
a volume of 7 .9 billion dollars, and taking 
a .  percent share. hen we gathered 
other European countries, other than the 
EU, the share of the European continent in 
our exports in March was 54.7  percent. In 

arch, our exporters managed to fly the 
flag of our country in  countries and 
regions.  

The logistics portal will increase  
our export volume

e have succeeded in increasing our 
exports to  countries. The top  coun-
tries became, where our exporters ex-
ported, the most in March, G ermany with 
1 billion 6 7 0 million dollars, the United 

tates with  billion  million dollars, 
and the United Kingdom with 1 billion 6  
million dollars. As T , we carefully moni-
tor the problems experienced globally in 
logistics. e have completed our prepara-
tions to bring a national solution to this 
global problem. V ery soon, we will launch 

our Turkish ogistics ortal and make it the 
gateway of our exporters to the world. ith 
the Turkish ogistics ortal, while our export 
volume increases, we will gain significant 
advantages in logistic points. The portal will 
serve as a bridge between logistics companies 
and our exporters. O ur products will now 
reach all corners of the world faster, cheaper, 
and safer. In the coming days, we will share 
the details of our ogistics ortal in Turkey. 
A lso, you can contribute to the development 
of the platform by participating in our survey 
on the h ps turkiyelo istikportali.com site.

What will the contributions of the 
establishment of Logistics Centers in 
various parts of the world (in the USA 
and Ghana) to the export family?

ur logistic center pro ect, which we 
started preparations for before the pandemic 
period, has increased its importance also 
after the outbreak. The world is transform-
ing uite rapidly. e see that it is preferred a 
freq uently and more fragmented purchasing 
process in orders, in the new normal period. 
A t this point, the faster and the less costly we 
can deliver the product to buyers, the advan-
tageous we will become. e need logistic 
centers in this sense, even in any crisis, we 
will be able to q uickly reach buyers with 
delivery from the stock in the center.  
In addition to ge ing offers from logistics 
companies more easily, and an export eco-
system that will consist of sectoral clusters 
will increase our exports in countries  
having logistics centers.

Turkey is a great potential 
for europe in the supply

Chairman of Turkish Exporters Assembly
İsmail G Ü LLE
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www.wcaworld.com

Join the world leader in logistics partnering. 

Our members are dedicated, honest and hard working. We expect nothing less.



ESTABLISHMENT DATE: 1982
ADDRESS: Merkez Mahallesi Nadide Sokak No:1 34381 
Sisli - İstanbul / TURKEY

Tel: +90 444 4BGL / +90 212 222 70 00
Fax: +90 212 222 72 06
E-mail:info@barsan.com
Web: www.barsan.com

W
ith our 39 years’ 
experience and 
partnerships with 
global companies 

we provide logistics solutions 
worldwide. We are proud of 
our achievements and successes 
leading us to top in the industry 
with sustainable service level. 

ounded by r. Kamil arlın in 
198 2 Barsan G lobal L ojistik q uickly 
grew to become Turkey’s biggest 
customs brokerage company 
and from 1990 onwards began to 
extend beyond customs operations 
to provide integrated logistics 
solutions including road -, sea -, air 
transportation and warehousing. In 
1995 Barsan G lobal L ojistik started to 
offer warehousing services in most 
of Turkey’s commercial locations and 
began to invest in other countries 
towards the ambition to become a 
global logistics provider.

Barsan G lobal L ojistik is a world-
wide brand providing integrated 
logistics services presently with its 7 4 
logistics centers in  different coun-
tries, ranging from USA  to China and 
in a vast geography from Europe to 
A sia. A s Barsan G lobal L ogistics, we 
are providing all the logistics services 
needed by busines worldwide by 
operating in the countries with the 
highest G ross Domestic P roduct 

 figures. The total  of the 
countries where we provide logistics 
services currently constitutes 8 7 ,07  %  
of the world’s economy. Through our 
centers that we will newly open, BG L  
will be represented in the countries 
that constitute 92 %  of world econo-
my’s by the end of 2021.

» Countries where BGL is present  
(38 countries): 

United States, Braz il, Mexico, Canada, 
A rgentina, Turkey, G ermany, United 
Kingdom, France, Italy, Spain, N ether-
lands, wi erland, oland, elgium, 
Ireland, Hungary, Sweeden, A ustria, 
Belarus, P ortugal, N orway, Denmark, 
China, Hong Kong, J apan, South Korea, 
R ussia, V ietnam, Kaz akhstan, Thailand, 
Taiwan, India, A ustralia, UA E, Israel, Iraq , 
Singapore.
» Current GDP: 8 7 ,07  %
» Countries to be opened in 2021  

(14 countries): 
Bulgaria, Cz echia, Finland, R omania, 

G reece, Slovakia, Bangladesh, Indone-
sia, P hilippines, Malaysia, N ew Z eland, 
Egypt, Morocco, South A frica. 
» GDP at the and of 2021: 92,00%

R O AD TR AN S P O R TATI O N
ur own modern fleet of uro  

vehicles, none of is older than 3 years, 
all pulling the latest double deck mega 
trailers and fi ed with the latest satel-
lite technology offers our customers the 
comfort of extra security and up to the 
minute precise information. O ur asset 
rich network of consolidation and distri-
bution centres throughout Turkey and the 
world means our customers are always 
able within easy reach of a local o ce. 
A dopting our slogan of “ L ogistics at the 
Speed of Thought”  as our philosophy 
and our refusal to compromise on q uality 
BG L  has become one of Turkey’s leading 
logistics companies.

O ur expertise ensures that we follow 
the shortest routes between Turkey - Eu-
rope and urope  Turkey. ur flexible 
service especially swift truck options pro-

vide the shortest possible transit times fi ing 
with our customer’s needs. O ur standard 
service is supported by express capabilities 
and for those time critical consignments 
we provide our own super express fleet of 
vehicles capable of matching the speed of 
airfreight. These vehicles enable us to avoid 
the lorry q ueues at border crossings and are 
not subject to the same stringent restrictions 
of our articulated fleet.

S E A TR AN S P O R TATI O N
BG L  has established its own consolida-

tion warehouses in the world’s most impor-
tant ports and trading cities especially in the 
Far East, A merica, Canada and Europe, these 
include Shanghai, Shenz hen, Hong Kong, 
Y iwu, Seoul, N ew Y ork, L os A ngeles, Miami, 
Houston, Chicago, Barcelona, P aris, N urn-
berg and Coventry. O ur experienced team of 
Turkish and multinational staff offer a com-
plete logistics solution to our customers.

Every job is viewed as a project and 
each job has a bespoke approach to meet the 
needs of customers by analysing the alterna-
tives according to transit time req uirements 
and hence determining the optimum route 
and liner option. O ur N V O CC accreditations 
in the Far East and A merica substantiate our 
claims.

AI R  TR AN S P O R TATI O N
Whether it is due to today’s trading prin-

ciple of z ero stock working or the rapid de-
velopment of Turkey’s importance in being 
used as a transhipment hub for international 
movements, the volume of air transportation 
is constantly increasing. As an IATA certified 
company  is able to fly from every air-
port in Turkey to any point in the world and 
similarly able to provide optimal solutions 
from anywhere in the world to Turkey. By 
integrating air transportation into its’ portfo-
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lio BG L  is a step ahead of its rivals in being 
able to provide uninterrupted door to door 
services, total logistics.

O ur air freight network services con-
tinue to expand always adding new routes 
and consolidation opportunities. But our 
philosophy remains the same exceeding the 
standard transit times, utilising different 
airline alternatives, offering our customers 
the express services they req uire.

C O M B I N E D TR AN S P O R TATI O N
With project teams located at every lo-

gistics centre,  is able to offer customers 
flexible multimodal solutions to meet all 
your req uirements from point of departure 
to point of destination.

P R O J E C T TR AN S P O R TATI O N
ith our competent  staff, we can 

provide complete bespoke services for your 
project transportation.

N ATI O N AL DI S TR I B U TI O N
Inland distribution services supplied 

within our total logistics service is carried 
out using BG L  vehicles and subcontractors

B O N DE D W AR E H O U S E
O ne of the most important advantages 

of the integrated logistics solutions that BG L  
offers its’ customers is the wide network of 
bonded warehouses in our asset portfolio. 
With bonded warehouses in all of Turkey’s 
important customs points at Ç erkez kö y, 
Hadımk y, Halkalı, amandıra, Kurtk y, 
G ebz e, Bursa, Iz mir, Manisa and Deniz li, 
we provide an optimum level of service for 
customers in every sector. In addition to our 
extensive coverage in Turkey, we also have 
bonded facilities in all our overseas loca-
tions.

W AR E H O U S I N G  AN D 
DI S TR I B U TI O N

BG L , with its investment in warehouse 
and distribution centres in Turkey and many 
locations around the world, provides value 
added services to some of the leading com-

panies of the world. The integration of our 
IT infrastructure to ER P  warehouse man-
agement programmes which are widely 
used throughout the world enables BG L  
to offer our customers both the ability to 
monitor and control all processes, and also 
the ability to track in real time the agreed 
performance criteria. This high q uality 
management of services that BG L  provides 
is designed by our own in house specialist 
IT team bespoke to sector and customer 
req uirements.

C U S TO M S  C LE AR AN C E
Within our structure, the most experi-

enced expert customs consultants and vice 
customs consultants in the sector are in 
charge. Through our customs consultants 
and the legislation department in our head 
o ce, we are providing all our clients 
tailor-made customs consultancy services.

The EDI system that operates in inte-
gration with the customs systems, time 
savings through the use of the BG L  pay-
ment system in tax disbursements, prepa-
ration of statements with the BG L  software, 
and our legal consultancy services are the 
leading reasons for us to be the fastest and 
most reliable firm when it comes to cus-
toms consultancy.

3 8  C O U N TR I E S   
7 4  LO G I S TI C S  C E N TE R S

A M E R I C A :  We are providing services 
in 5 countries with our 12 logistics centers.
•  T h e  U S A :  N ew Y ork, N ew J ersey, L os 
A ngeles, Chicago, Houston, Miami, San 
Francisco, A tlanta
•  C A N A D A :  Toronto
•  B R A Z I L :  Sao P aulo
•  M E X I C O :  Mexico City
•  A R G E N T I N A :  Buenos A ires

E U R O P E :  We are providing services in 
18  countries with our 42 logistics centers.
•  T U R K E Y :  Istanbul ( Sisli Head Q uarter- 

uropean Regional irectorate, Hadımk y 
R egional Directorate, A natolian R egional 
Directorate, Kurtkö y R egional Director-
ate) , A nkara ( A nkara R egional Director-

ate) , Bursa ( South Marmara R egional 
Directorate) , Hatay ( Iskenderun 
R egional Directorate) , Iz mir ( A egean 
R egional Directorate) , Kocaeli ( G ebz e 
R egional Directorate) , Mersin ( Mer-
sin R egional Directorate) , Tekirdag 
( Ç orlu R egional Directorate- Thrace 
R egional Directorate)
•  G E R M A N Y :  N urnberg ( HQ ) , 

tu gart, rankfurt, Hamburg, Rem-
scheid, Berlin, Munich, Hannover, 
Crailsheim
•  T H E  U K :  Coventry, Manchester, 
L ondon
•  F R A N C E :  P aris ( HQ ) , L yon
•  I T A L Y :  Modena
•  S P A I N :  Barcelona
•  P O L A N D :  Katowice, L odz , Warsaw
•  H U N G A R Y :  Budapest
•  N E T H E R L A N D S :  Ro erdam
•  S W I T Z E R L A N D :  Basel
•  B E L G I U M :  Willebroek
•  I R E L A N D :  Dublin
•  B E L A R U S :  Minsk
•  A U S T R I A :  V ienna
•  S W E E D E N :  G othenburg
•  P O R T U G A L :  L isbon
•  N O R W A Y :  O slo
•  D E N M A R K :  Copenhagen

F A R  E A S T -  A S I A :
We are providing services in 14 

countries with our 19 logistics centers.
•  C H I N A :  Shanghai ( HQ ) , Shenz hen, 
N ingbo
•  H O N G  K O N G :  Kwai Chung
•  J A P O N :  Tokyo
•  V I E T N A M :  V ietnam
•  S O U T H  K O R E A :  Seoul
•  K A Z A K H S T A N :  A lmaty
•  T H A I L A N D :  Bangkok
•  T A I W A N :  Taipei
•  I N D I A :  Mumbai
•  I R A Q :  Baghdad, Erbil ( 3)
•  U N I T E D  A R A B  E M I R A T E S :  
Dubai
•  I S R A E L :  Tel A viv
•  R U S S I A :  Moscow
•  S I N G A P O R E :  Singapore

O C E A N I A :
•  A U S T R A L I A :  Sydney
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ESTABLISHMENT DATE: 2002
ADDRESS: Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. Koza Plaza B 
Blo  o 12/B Kat 2 6-7 t alan  / Es nl r 42   
stanbul / TURKEY
CHAIRMAN: Taner Ankara

Tel: +90 212 444 22  
Fax: +90 212 4   0
E-mail: info@batulogistics.com 
Web: www.batulogistics.com

B
atu International Logistics 
was founded in 2002, aiming 
to be solution provider for 
our business partners and 

still continuing to provide innovative 
solutions in all transport modes with 
its dynamic and professional staff. 

We are the member of one of 
the world’s most influential global 
networks called WCA (World Cargo 

Alliance) Family of Logistics Network 
by 6598 agencies in 789 cities and ports 
among 200 countries and IFA since 
2013.  IFA is a membership where they 
are located in more then 50 European 
countries with large logistic service 
network where partners can offer all 
services of logistic activities and the 
only represantive company in Turkey 
is Batu International Logistics. Batu 

International Logistics, as a group 
company, provides all means of logistic 
services such as; landway, seaway, 
airway, railway, intermodal, project 
and minivan transportation, warehouse 
management, customs procedures, 
domestic distribution and foreign 
trade services. Head office is located in 
Istanbul European side with branches 
in İstanbul Asian side and south of  
Turkey. Our aim is to increase 
opportunities and offer sustainable 
service to our business partners with 
our strong infrastructure, software 
program and owned fleet in order 
to strenghten their own business.

Since 2010, Batu International 
Logistics has its own special service 
called “Minivan service”, which 
competes with the air cargo services 
between Turkey to Europe and viceversa. 
From door to door, it takes only 36-72 
hours. Our minivans are able to load 
dry, dangerous, thermo goods (from 0 to 
+18centigrade) and hanging garments.

We offer a Global Logistics 
Network with our worldwide 
partners linking Turkey with abroad…
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INNOVATION
FOR FUTURE

POWER OF EXPERIENCE

Basın Ekspres Yolu Enco Tesisleri 
34620 Yenibosna/Istanbul/Turkey

+90 212 473 54 00
enco@enco.com.tr
www.enco.com.tr



ESTABLISHMENT DATE:  198 5 
ADDRESS: asın kspres olu nco Tesisleri  

enibosna Istanbul T RK

Tel:     
E-mail: enco enco.com.tr
Web: www.enco.com.tr

P O W E R  O F  E X P E R I E N C E ,  
I N N O V ATI O N  F O R  F U TU R E

nco is a company founded in  
that produces logistics solutions and 
aims to support its customers in every 
step of the supply chain processes.

ur Istanbul based company, 
which started out with erman 
partnership, serves with its wide fleet 
in road, sea, air, and rail transportation 
with  agency partnerships in  
continents,  countries. As nco, 
we also provide storage and stock 
management services with our 
warehouses of over . m  in 
Turkey and ermany.

ur company, which specializes 
in the field of textile and carries the 
world’s and Turkey’s leading brands, 
is also the pioneer of coronet hanging 
transportation. In addition, it provides 
services in various sectors such as 
hazardous materials, pharmaceuticals 
and medical supplies, automobiles, 
automobile spare parts, et engines, 
white goods and food transportation.

I N TE R N ATI O N AL 
LO G I S TI C S  S E R V I C E S

As nco, we proivide customized 
solutions tailored to our customers’ 
needs with our agile and flexible 
structure. In Turkey, we are the only 
member of AC  ystem, which 
is one of the biggest transportation 
organization in the world. ecause 
of this partnership, we provide 
transportation services in  countries 
with  agencies. 

e are specialized in road 
transportation between Turkey and 

urope. e support our customers 

with complex, partial and milk run services. 
Also, we have fast transportation services 
with smaller trucks for your urgent cargos 
in Turkey and between Turkey and urope. 
In addition to this, you can reach all over the 
world in ust few days with our air cargo 
service.

or sustainability, we work to reduce 
our C  emission. e encourage see 
transportation and intermodal alternatives. 

H AN G I N G  TE X TI LE  
TR AN S P O R TATI O N

e have specialized e uipment for 
hanging textile transportation. ith the  
years experience, nco serves the worth’s 
most valuable fashion brands. Also we 
provide warehouse service for fashion 
brands for their hanged or boxed product.

F AI R  &  E V E N T LO G I S TI C S
nco has the power of creating solutions 

for its customers specific demands. e can 
carry extremely big e uipments for special 
events such as concerts, fairs, artwork 
demostrations, seminars, congress and 
symposiums. Also we provide warehouse 
services for these produsts. 

S TO R AG E  AN D S TO C K  
M AN AG E M E N T I N  O U R  
M O DE R N  F AC I LI TI E S  
H AV I N G  4 50. 000 M 3  
V O LU M E

ur facilities in different locations 
in Turkey and ermany, we provide 
warehouse management, packaging, 
labeling, repackaging, e commerce 
solutions and uality control 
services. e invest in innovation and 
technology so that our customers 
receive the right service at the most 
affordable price by developing 
personalized solutions for their 
needs. e support our customers of 
all sizes from large scale companies 
to entrepreneurs dealing with 
e commerce.

ith the power we get from 
innovation and technology, we 
act with a complete supply chain 
management mo o, beyond 
the traditional transportation 
understanding. e stand by our 
customers in all logistics processes 
with our partners operating around 
the world, especially in urope.
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ESTABLISHMENT DATE: 1997
HEAD QUARTER: Kore ehitleri Cad. alata laza o  

incirlikuyu  i li Istanbul T RK  
BRANCH OFFICES: Izmir, ursa, Ankara, ersin, Antalya, 
Istanbul Airport, Tunis
LOGISTICS WAREHOUSES: Istanbul, ursa

Tel:     
E-mail: info galpi.com.tr
Web: www.galpi.com.tr

G
alata Int’l reight orwarding 
Inc., always cared to handle 
it’s business as intently as a 
craftsman forms the diamond 

since .
Adding value to every step in the  

years ourney targe ing in offering the 
best service and aiming to be consid
ered a key player in the freight forward
ing industry not only in Turkey but 
worldwide has been a very important 
motivational reality.

alata Int’l reight orwarding Inc. 
aims to be indispensable for its team 
members and business partners, need
less to say a reliable and trustworthy 
solution partner for its customers.

To realize this continuos invest
ments are made to provide the most 
effective solutions with a valuable 
combination of human resources and 
technology.

ith  professional employ
ees moving a yearly capacity of over 

.  shipments in outbound, alata 
International reight orwarding Inc. is 
a leading player in land, air, seafreight 
and as well in intermodal transport.

In landfreight alata Int’l reight 
orwarding Inc. is covering  countries 

directly from  to Turkey on a weekly 
basis with consolidated trucks.

oth in air and seafreight instead 
with a global reach thanks to the wide 
agency network covers all the globe 
powered by the excellent relations build 
in years with airliness and ss lines. 

n the intermodal transport side, 
with its own  HC containers 

alata nt’l reight orwarding Inc. 
is aiming to offer a more sustainable 
alternative to its customers with a more 
affordable costs.

In the domestic side, with the logistics 
warehouses located in Istanbul and ursa  

alata Int’l reight orwarding Inc. is offer
ing all sort of value added services thanks 
to the state of the art system implemented 
to satisfy needs of customers from different 
industries having different needs.

The domestics transport side instead is 
supported from the new fleet made from 
different sizes of e uipments enabling deliv
eries in all ma ours cities of Turkey. 

alata Int’l reight orwarding com
mitment to reliability, sustainability and 
responsability towards its employees, 
partners, customers, environment and 
service uality is respectively approved for 
many years now by I  , I  

, I , I  , 
I   certifications.

ominated reat lace to ork in 
Turkey  respectively in  and  by the 
indipendent research institute reat lace 
To ork International, alata Int’l reight 

orwarding Inc. social responsability 
programs that are part of the company 
culture for years now aiming to create 
add value to the society we live in are 
as well approved by I   certifica
tion.

Certified as Auhtorized conomic 
perator RI  since  alata Int’l 
reight orwarding Inc. is also ranked 

in the Turkey’s Top  ervice xport
ers list of Turkish xporters Association.

ith the mo o  we always find a 
way  alata Int’l reight orwarding 
Inc. aims to produce the right service 
according to its customers and partners 
well understood needs aiming to be 
globally sustainable, economical, reli
able partner and fast solution provider.
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ESTABLISHMENT DATE: 1942 
ADDRESS: ahmutbey ah. Ta oca ı olu  ok. 
Kısık laza Kat   a cılar  stanbul  T RK  

Tel:     
E-mail: horozlo istikkargo hs .kep.tr,  
horozlo istik hs .kep.tr
Web: www.horoz.com.tr
E-COMMERCE DIRECTOR: tku A

W
ithin the framework 
of this agreement, in 
which two separate 
services are offered as 

xpress and conomy, the delivery 
times in xpress service vary between 

 days, and the delivery times in 
conomy service vary between  

days according to the region. The 
biggest advantage of this service 
is being a service in which the 
product is taken from your factory 
or warehouse anywhere in Turkey 
and then, the delivery can be made to 
the home of the consumer in the first 
phase, in urope, in the next phases, 
in Russia, the Turkic Republics, the 
Arabian eninsula and the A 
with all taxes paid. Thus, it enables 
to sell more products in a very wide 
territory at competitive prices with 
minimum warehouse and stock costs.  

 e can make trouble free 
deliveries within the scope of T  
in this pro ect, which we think it 
will provide a significant advantage 
especially for s and e commerce 
companies. This new model will 
increase the price competition in 
small packaged products without 
exceeding the maximum limit of  
kg and .  uro, and will smooth 
the way for large volume products to 
be delivered directly to the ultimate 
buyers abroad. urthermore, our 
exporters who have di culty in 
doing small volume  business 
will now be able to export their 
products faster without losing time 
to combine orders by this means. 

e think that there will be an important 
movement in the industries which are 
di cult to move such as automotive 
sub industry and furniture, and we think 
it will contribute to the growth of the 
e export market.

 In micro export processes within the 
scope of T

» There is no re uirement of power of 
a orney for customs procedures. 

» There is no re uirement of 
registration of xporters Association.  

» ince bureaucratic procedures will 
decrease, the process is managed faster.

» Tax refund re uest entry can be 
made online.

» The customs exemption in the 
country of the buyer is benefited in C 
sales.

 Thanks to this bridge, it will save 
many export companies that have to keep 
a warehouse to do business in urope 

DSV Turkey and Horoz Logistics have combined their forces in terms of micro export with a long-term 
agreement. All domestic collection and storage services will be provided by Horoz Logistics, and customs 

clearance and distribution services abroad will be covered by DSV in accordance with this agreement.

from this cost. ur target will be to 
minimize or even zero the stock and 
warehouse costs in urope. e think 
that the trouble free delivery of large 
volumes of products especially over 

 kg to ultimate consumers will 
achieve a new breakthrough in the 
industry.
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Reach the whole world with
Karınca Logistics!



ESTABLISHMENT DATE: 198 6
ADDRESS: Halkalı erkez ahallesi, Atlas k. 

igicom laza itesi, o   lok Kat   
K k ekmece Istanbul  Turkey

Tel:    
Fax:    
E-mail: info karincalogistics.com
Web: www.karincalogistics.com
SUPPLY CHAIN DIRECTOR: rdinc orbaoglu

K
arinca ogistics was 
founded in , it 
is one of Turkey’s 
most valuable 

logistics company. Today, 
Karınca, which has a wide 
range of logistics solutions, 
offers services in Air, and, ea 

reight, nergy  ro ect, also 
omestics transportations and 
arehousing ogistics.

Air reight  Karınca 
ogistics provides fast, reliable 

and safe air cargo services 
since its establishment, and 
is an IATA membership 
since  and provides 
customer focused services by 
worldwide agency network 
and its o ces in Istanbul, Izmir 
and Ankara. Clients benefit 
from integrated services of 
customs, warehousing, inter
transportation, packaging and 
insurance services. Karınca 

ogistics aims to provide the 
best solution to its clients by 
offering different airways, costs 
and transit time alternatives.

ea reight  Karınca, which 
offers complete C  and partial 

C  container transportation 
services to every port of the 
world, cooperates with leading 
shipping companies. Karınca 
offers door to door’ complete 
and partial container shipment 
services by exclusive agreements 
with shipping lines, extensive 
agency network and purchasing 
power from wide customer 

portfolio with single interlocutor’ 
principle. Karınca is able to 
design and operate shipment of 
dangerous goods and oversized 
goods.

Road reight  Karınca ogistics 
provides fast and safe road freight 
services with its wide service 
network. It delivers all types of 
goods safely, regardless of weight 
and size. resents he optimum 
combination of road, sea and rail 
freights. ith its modern fleet, 
strong organizational structure 
and worldwide agency network. 
Transports to every delivery point, 
especially in uropean countries 
with optimum cost and time, and 
offers its clients online monitoring 
facility with its continuously 
improved technological 
infrastructure. Karınca ogistics 
provides ust in time delivery, 
door to door delivery and return 
logistics services by organizing 
product and sector specific 
delivery e uipment with its expert 
staff.

nergy and ro ects ogistics  
Karınca provides integrated and 
value added logistics services for 
the biggest global oil companies 
for onshore and offshore oil and 
gas exploration pro ects. As a 
contract logistics service provider, 
personnel, e uipment and material 
supply, transportation and 
management services are provided 
at highest level of health, security, 
safety, and environmental H  
standards.

arehouse  alue Added 
ogistics olutions  Karınca 
ogistics, that designs product 

specific storage area a total of 
.  m  open and closed 

warehousing area in Turkey. 
It provides its clients the most 
appropriate, customized 
solution for each element of 
the supply chain. ptimum 
warehouse management, stock 
accuracy and feasible costs 
support the control and proper 
management of clients’ product 
costs. ith its experienced staff, 
Karınca ogistics plans, manages 
and continuously improves 
all the processes of designing 
the warehouse and business 
processes. Karınca ogistic 
provides value added services 
for its clients and offers all 
kinds of solutions by allocating 
specialized staff for each client 
at its own storage or the clients 
factory storage. alue Added 
olutions  rder reparation, 
tock Control, Consolidation, 

Repacking, oxing, ar coding, 
abeling, uality Control, 

Ironing, a aching alarms, 
Classification of returned goods, 

tain removal, ackaging, 
Hanging flat or pallet storage.

omestics ogistics  ith 
its modern fleet, experienced 
staff Karınca ogistics transports 
from factory to factory, from 
port to factory or warehouse, 
from warehouse to stores or end 
users.
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ESTABLISHMENT DATE: 198 9 
ADDRESS: ahmutbey ah. Ta oca ı olu Cad. 

alance ne li o   C lok Kat    
a cılar Istanbul  Turkey

Tel:      
Fax:      
E-mail: info marslogistics.com 
Web: www.marslogistics.com

I
ncorporated in , ars ogistics 
operates as a group company per
fectly providing impeccable logistics 
services. ith its professional work

force of more than  employees, fully
e uipped infrastructure and excellent 
communication network, ars ogistics 
has shaped itself as an organized corpo
ration driven by full service policy. 

ormed of ars ogistics Interna
tional Transportation, arehousing, 

istribution and Trade I C., ars Air 
and ea Cargo Transportation I C., ars 
Insurance, ars ogistics .A.R. . and 

ars ogistics uropa A companies, 
ars ogistics is head uartered in Istan

bul ne li, and has branch o ces in 
Hadımk y, Tuzla, Tepe ren, senyurt, 
ekerpınar, ursa, Izmir, anisa, Adana, 

Ankara, ski ehir, ersin, skenderun, 
Istanbul Airport, Atat rk Airport, Adnan 

enderes Airport, senbo a Airport, and 
Adana akirpa a Airport as well as its 
o ces abroad located in uxembourg, 

arcelona, adrid, Irun, Trieste, uang
zhou and hanghai.

In , ars ogistics embarked 
on a ourney for uality revealing the 
importance it a ributes to certification 
of modern logistics services with uality 
standards  and in the same year, ars 

ogistics became the first company 
within its sector to obtain the I   

uality Assurance Certificate for its 
bonded warehouse facilities. Then, it 
was modernized in  meeting I  

 standard and in  meeting 
I   standard. In , the Total 

uality anagement initiative was initi
ated with great importance given in the 
company in adapting this philosophy. A 
member of ational uality ovement, 

ars ogistics was certified by  
company according to I   nvi
ronment  H A   ccupational 

Health and afety anagement ystems 
standard in . iving first priority to 
providing the best service according to its 
Customer riented  vision, ars ogistics 

has been awarded with I   Customer 
atisfaction and I   Information ecu

rity anagement ystem certificates in . 
ost recently in , it received the verifi

cation certificate according to I   
uantification of reenhouse as missions 

standard and thus, it demonstrated its re
spect to environment once again. ublishing 
its first ustainability Report approved at 

RI C level in the Turkish logistics sector in 
, ars ogistics has become one of the 

first  companies in Turkey preparing its 
second report at RI A  level in .   

R O AD F R E I G H T
Having one of the youngest fleets of 

Turkey comprising .  self owned ve
hicles, ars ogistics conducts import  and 
export oriented road freight transport 
operations to urope, orth Africa and 
Turkic Republics in the form of complete, 
partial and H garments on hangers  
transportation models. Thanks to its fleet of 
environmental friendly vehicles all of which 
are compliant with uro  standards, wide 
service network, global well established 
agents, team of experts adopting customer 
satisfaction principle and customer oriented 
solutions, ars ogistics provide services 
at superior standards in terms of speed and 
service uality. 

AI R  F R E I G H T
ars Air Cargo, the founding 

member of the international network 
corporation I  orld Independent 

etwork  with  o ces and  
employees in  countries spanning  
continents, works with all air freight for
warding companies in the world thanks 
to its IATA and IATA certificates.

ars Air Cargo provides impec
cable consolidated transport, express 
transport, door to door and hand carry 
service options, full container transport 
and multi modal transport services 
with its wide network of agencies cov
ering all over the world, ualified team 
and strong global relations.

S E A F R E I G H T
ith its wide network of agencies 

in the field of sea freight transportation 
through which the substantial part of 
the global trade is performed, ars ea 
Cargo transports your full container 
loads C  and or less container loads 

C  to any location you desire using 
various types of transportation systems 
such as standard, open top, refeer, flat
rack, high cube and tank container, etc. 
in the most economical, the fastest and 
the most reliable manner. Thanks to the 
global network of I , ars ea Cargo 
is capable of producing both port to
port and door to door smart logistics 
solutions.

26  www.utalojistik.com.tr

n n n n
n n
n n
n n

SP EC IA L  f o r  T RA NSP O RT  L O G IST IC



I N TE R M O DAL TR AN S P O R T
ith its Intermodal Transport service 

commissioned with the mo o of pti
mum time, maximum environmental
ism , ars ogistics offers an environ
mental friendly transportation service 
using various modes of transportation 
that will create added value for the logis
tics processes of its customers and reduce 
their transportation costs. In the Inter
modal Transport system, the load in the 
trailer is transferred from the start point 
of departure to the final point of destina
tion using a combination of modes of 
transport. The Intermodal Transport, an 
ecological mode of transportation due to 

 less carbon dioxide emissions com
pared to road freight solutions, also offers 
the capability to render services within 
the fixed time of deliveries since it is uite 
less affected by adverse weather condi
tions compared to the other transporta
tion systems.

R AI L F R E I G H T
ars ogistics offers round trips 

to the uropean countries and the al
kan states with railway transportation. 
The environmentally friendly railway 
transportation is also preferred due to its 
advantages of fixed delivery times and 
minimum risk of damage. Having ac
complished important pro ects in the rail
way transportation, ars ogistics offers 
economic solutions for heavy tonnage 
goods transportation, cost advantages 
and a safe and reliable transportation 
service to its customers. ithin the scope 
railway transportation, ars ogistics 
provides ingle or roup agon rga

nization, lock Train rganization, Railway, 
Container ervice, Terminal Handling and 
Consultancy services.

P R O J E C TS  TR AN S P O R TATI O N
ars Air ea Cargo offers customized 

solutions with its experienced personnel and 
its strong network of agencies in the field of 
pro ects transportation. lanning heavy ton
nage and out of gauge freight transportation 
according to the re uirements of its custom
ers with its professional team, ars Air ea 
Cargo offers reliable and advantageous 
services to any point desired with ro ects 
Transportation. 

F AI R  AN D E V E N TS  LO G I S TI C S
ffering bouti ue solutions for any and 

all national and international fair and event 
pro ects, ars ogistics accomplishes all 
stages of organization like packing, docu
mentation, customs brokerage, international 
transportation, bonded unbonded inbound 
transportation, opening and positioning of 
packages, handling, and storage of empty 
packages, etc. precisely and ust in time.

LO G I S TI C  W AR E H O U S I N G  
S E R V I C E S

Targeting to offer excellent productiv
ity by reducing total operational costs and 
improving processes along the supply chain, 

ars ogistics provides pre production 
inbound  and post production outbound  

warehousing services. roviding bonded 
and unbonded warehousing services at 

.  m  of indoor and outdoor ware
houses, ars ogistics realizes flawless real
time stock follow up for all warehousing 
activities. At its logistical head uarters in, 

Hadımk y, Tuzla, Tepe ren, senyurt, 
ekerpınar, ursa, anisa, ski ehir, 

Adana and Izmir or alternatively at cus
tomers’ own warehouses, it generates 
various warehousing services including 
single client and shared warehousing 
organizations, export loading and cross
docking platform, distribution center, 
etc. In addition, all other value added 
services such as uality control, barcod
ing, labeling, product assembly, repack
aging, handling, packing, packaging, 
etc. are also provided.

I N S U R AN C E
ffering its services to ars ogis

tics roup companies and ars ogis
tics customers, ars Insurance provides 
any and all insurance services under the 
supervision of a professional team. A lo
gistics insurance expert, ars Insurance 
provides universal assurance against all 
potential risks involving the transporta
tion of your products  and additionally, 
it offers expansive coverage for any type 
of insurance you may re uire such as 
Home Insurance, orkplace Insurance, 
Comprehensive ehicle Insurance, etc.

ars Insurance has also added 
nline Insurance sales to its services  

and thanks to this application, it offers 
to everybody that needs insurance the 
possibility of viewing insurance cover
age, benefits and prices from several 
insurance companies at the same time, 
making a comparison and turning 
the most advantageous proposal into 
a policy, and purchasing insurance 
through payment in full or in install
ments by credit cards.
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Setting the new trends globally, OMSAN leads the future of logistics for its solution 

partners by means of its innovative, green, sustainable value chain, digital 

operational force and integrated services.
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S O LU TI O N  P AR TN E R   
O F  C U S TO M E R S

A  ogistics offers 
customer oriented, integrated, 
digital, environmentally friendly 
and sustainable logistics services 
for different industries such as 
automotive, iron steel, cement, 
ready mixed concrete, hazardous 
materials, chemicals, agriculture, 
textile, retail, food, telecommunication 
and fast moving goods, with nearly 

 years of experience in the sector 
and its expert workforce. A  
brings together many services such 
as road, maritime, airline, railway 
transportation, free and bonded 
warehouse management, micro
distribution, pro ect transportation, 
home and o ce logistics, customs 
clearance and insurance services 
together its customers in Turkey and 
abroad as part of its mission as a 
solution partner. A  implements 
innovative practices all the time in order 
to be a global player by spreading over 
a large territory through its companies 
located in rance, Romania and 

orocco  armara, editerranean, 
Aegean, Central Anatolia and lack 
ea Regional irectorates in Turkey as 

well as technological and operational 
infrastructure. A  ogistics acts 
with the principles of transparency, 
accountability and reliability with its 
digital, integrated, environmentally 
friendly services.

S E R V I C E S  E N H AN C E D 
B Y  G E O G R AP H I C AL 
ADV AN TAG E  O F  TU R K E Y

Turkey is set to become the new 
hub for automotive logistics with 

the automotive oriented Ro Ro port of 
AK, which will start its operations 

in near future. A  successfully 
completed the first test run of this port by 
transporting vehicles from Romania to 
Turkey by maritime. In addition, A  

ogistics plans to accelerate its railway 
transportation activities upon full opening 
of armaray to freight transportation. 

P I O N E E R  I N  R AI L 
TR AN S P O R T 

A  ogistics aims to increase 
the weight of environmentally friendly 
and competitive railway transports in 
its service portfolio, the importance of 
which has been once again understood by 
providing uninterrupted transportation 
especially during the pandemic 
period. It contributes significantly to 
the reduction of carbon emission by 
extending railway transportation, which 
is described as reen Transportation , 
and provides benefits to its country in 
terms of sustainability. A  has 
recently achieved a global milestone by 
transporting vehicles from urope to 
Asia under the sea through armaray. 

A  ogistics, which transported 
more than  vehicles loaded from 
Romania on a meter long vehicle 
transport train through armaray, which 
has the deepest immersed tube tunnel 
in the world used by rail systems with 
a depth of  meters, to Izmit K sek y, 
has ac uired the title of the first company 
transporting vehicles at that depth under 
the sea around the world.

I N TE G R ATE D,   
DI G I TAL,  G R E E N

A  ogistics continues to offer 
technological transformation pro ects in 

line with the needs of its customers. 
It achieves growth rates above the 
sector with the competitive advantage 
obtained by a aching importance to 
new business models, sustainability, 
digitalization and e ciency during 
the pandemic period. It ensures the 
digital transformation of existing 
business processes according to the 
demands of its customers so that 
they can monitor the entire supply 
chain from end to end, and closely 
monitors technological developments 
for this purpose. It increases the speed, 

uality and e ciency of its services by 
digitizing its processes. As a necessity 
of being a solution partner strategy, 
it works with the aim of developing 
new logistics models and determining 
the needs of the sector in advance. 
It provides instant information flow 
by integrating with the systems of its 
customers, and offers time and cost 
advantages by developing tracking 
systems. It designs end to end 
contactless processes and establishes 
new kiosks and automation points 
in the field in order to alleviate the 
effects of the pandemic and remove all 
contact points throughout the supply 
chain for the continuity of workflow. 
Activities on the integration of image 
processing systems to control the 
distance between the personnel in 
the field are in progress in order to 
complete them as soon as possible. 

A  ogistics continues to 
work with the aim of becoming a 
global logistics service provider by 
expanding its service range, focusing 
on digitalization in all business 
processes, customer satisfaction and 
trained human resources.
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Kucuk Camlica Mahallesi Erkan Ocakli Sokak No:13 Uskudar / Istanbul
Phone : +90 (216) 564 2000 | Fax : +90 (216) 564 2099
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● Warehouse Services
● Fuel and Auto Transportation
● Partial Transportation
● Road, Railway and Ship Transportation
● Forwarding Services
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R
eysa  ogistics, which started 
with vehicle transportation 
in , grew in a short 
time in the logistics sector 

and alongside vehicle transportation, 
started to provide additional services 
like domestic and international 
road transportation, domestic and 
international railway transportation,  
hotel management, vehicle inspection 
station management, agriculture and 
stockbreeding,  facilities and storage 
services. 

e are a company that provides 
services in railway transportation 
with its own stations, wagons, 
superstructures, handling e uipments 
and cranes. Also, we, as Reysas 

ogistics, who owned the first tank 
wagons carrying fuel in Turkey and 
who is the first company has the 
transport licenses for the mentioned 
tank wagons. 

nfortunately, our railway 
infrastructure could not be developed 
much from the first years of the 
establishment of the republic until now 
and it remained behind the age in such 
a large geography. or this reason, in 
the transportation of dangerous goods, 
if additional road transportation during 
loading and unloading  is added to the 
railway transportation, the cost exceeds 
the single road transportation.

It is also necessary to develop an 
infrastructure suitable for intermodal 
transportation in the railway. In our 
country, which is covered by the sea 
on three sides, almost  of the 
dangerous goods transportation is still 
carried out by road. It is necessary to 
take this burden on road transport. 
This will both reduce transportation 
costs and reduce the risk of hazardous 

material transport on highways, and 
even reduce the carbon emission in 
transportation.

ithin the scope of our domestic 
activities  concentrated chrome, 
cement, clinker, container shipments 
to ports are carried out as export 
preliminary shipments. As per final 
import shipments, following ranges of 
material transports are being carried out  
container and bulk coal shipments, raw 
materials like gypsum, iron ore, botsite 
of factories,  rolled sheet and pig iron to 
industrial zones, and building materials 
from the western regions to the east 
and southeast regions for the usage of 
construction. e are currently making 
shipments on  lines domestically, and 
abroad, we carry out containerized 
export shipments from the armara 
Region to Iran and TK line.

In international operations, service 
are provided from Halkalı, stanbul 
and Arifiye, akarya terminal with 
 departures per week. The market 

share of these six exits was around  
in . Routes served are Hungary, 

ermany, Austria, oland, Czechia 
and lovakia. The sectors served can be 
counted as automotive, white goods, 
food, etc. 

In , ,  tons of 
transportation was carried out 
domestically, and our  year end 
goal is to transport at least ,  tons. 
In the context of international rail way 
transportation, Reysa  ogistics has a 
market share of   across Turkey.

The first export block train 
carrying automotive parts and home 
appliances produced in Turkey has 
moved from akarya Arifiye Railway 

tation on . . . ur train, 
which goes directly to urope using 

armaray  pro ect of the century , 
has become the first export train of 
our country that will reach urope 
directly from Anatolia thanks to 

armaray. As Reysa  ogistics, we 
would like to emphasize that we 
perform export transportation from 
Turkey to varios points in urope for 

 years. Aforementioned train bears 
the distinction of being the first export  
block train that carries automative 
parts and white goods manufactured 
in Turkey. The train consists of 

 containers and  wagons and 
is  meters long. It has arrived in 
opron, Hungary within  days transit 

time. Again Reysa  was the pioneer 
in bringing the first import block 
train with the same parameters and 
with customers from different sectors to 
Arifiye on  by passing 
through armaray. Reysa , again has 
departed the same train with the same 
conditions from Arifiye on  
that has passed through armaray and 
take the road to urope.  Thus, for all 
Turkish xporters in Anatolia, going to 

urope was provided with much more 
affordable costs. In addition, the border 
crossing problems experienced during 
the pandemic  period have completely 
disappeared since no drivers are used.

Railway transportation has started to 
be used more actively and consciously 
by industrial enterprises and mining 
companies, and due to the fixed price 
application, it enables companies to 
carry out more active sales activities in 
the market. Increasing the commercial 
speeds of  K h to more than  K h 
in order to achieve a be er position, 
turning to incentive practices for train 
management with private sector wagon 
ownership will accelerate rail transport. 
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T
L S L ogistics;  is established on 
basis to  provide successful 
supply chain solutions to create 
competitive advantage in the 

market to its customers that of  the world’s 
leading brands and companies, especially 
in, FMCG , automotive, food and beverage, 
mining, telecommunication, health and 
electronics sectors.

Within the scope of international 
transportation services, we offer competi-
tive, customer-oriented logistics solutions 
to our business partners with a worldwide 
network service;  We provide a strong 
solution partnership in the international 
arena with our air, land, sea, petrochemi-
cal and intermodal transportation services.

Using all transportation models 
which are integrated and eq uipped with 
the latest technology of digitaliz ation, we 
serve our customers by flexible and value
oriented approach with FTL , L TL , P roject 
Transportation service, Bonded  and Free 
Warehouse Services.

TL S L ogistics;   with strong vehicle 
fleet and e uipment, creative R  team, 
service network spread at home and 
abroad, high-capacity bonded and free 
warehouses, offer global solutions for flex-
ible and innovative logistics req uirements 
developed specifically for customer needs. 
TL S L ogistics  as Turkey’s leading L ogis-
tics providers  own 6 8  domestic operations 
points, 350  vehicles,  220 thousand sq uare 
meters of storage space with 11 facilities, 
located in 390 wagons 

İ
İ İ İ

In air transportation;  TL S, which pro-
vides service for many years as a L ogistics 
IA TA  agent in Turkey;  With its airport 
o ces and experienced head o ce staff, 
it provides fast and reliable service from 
all over the world. With its worldwide 
agency network and  locations, it offers 
different solutions to deliver products to 

all airports in the world.
In the field of maritime transport, it offers 

reliable and optimum cost solutions in both full 
load and partial transportation methods. Based 
on customer demand within the scope of value 
added services;  By means of WCA  membership, 
wide agency network and TL S through over-
seas o ces worldwide  C   C  container 
transportation, Cross Trade shipments, Turkey 
Transsipment are handled in accordance with 
the sectoral needs by professional operational 
staff with specific container options. Thanks 
to the existing partnership agreements and 
the global agency networks it is a member of, 
able to give service  for door to door delivery, 
customs clearance and distribution services 
anywhere in the world. A part from the stan-
dard and special type containers we have also 
service by  lexi and I  Tank type containers 
in the fleet and manage the logistics operations 
of liq uids and chemicals much faster, safer, 
environmentally friendly and with the highest 
volumes possible. 

Within the scope of road freight services;   
TL S L ogistics give service to the geography of 
all European countries, the Middle East and the 
Turkish R epublics;  It provides services on the 
basis of partial and full truck transportation. 
Due to the P artnership of powerful agencies 
around the world and  experienced staff  ith 
customer-oriented solutions, order manage-
ment systems and freight forwarding skills, the 
e ciency of the service offered to customers 
increases, while at the same time, transporta-
tion is more traceable and transparent. A s in all 
other transportation models;  In road transport 
services, the priority is to bring optimum cost 
solutions to its customers and business partners.

ur fleet of vehicles,  that all of are uro 
6  standards, environment- friendly,  can be 
tracked 24 hours online with satellite tracking 
systems. O ur wide service network and our 
prestigious agencies worldwide with our expert 
team that always prioritiz es customer satisfac-
tion,  customer-oriented solutions,  and speed 
,offer a perfect road transport service in terms of 
service q uality.

A s TL S L ogistics,  we continue to be the so-

lution partner that provides optimum ben-
efit to our customers with the Intermodal 
Transport mode in uropean tra c within 
the framework of environment- friendly 
and contactless logistics concept that re-
duces the risk of damage and supports cost 
advantage. We provide the ideal solution 
with intermodal options such as land-sea, 
sea-air, sea-railway, as well as carrying out 
transports on container basis by planning 
all kinds of combination possibilities 

İ
İ İ İ

T  ogistics, an expert in ull truck 
transportation;  with all types of vehicles at 
every point in Turkey for all sectors of the 
same q uality, give complete transportation 
services. T  ogistics offers a flawless 
service in terms of speed and service q ual-
ity with its fleet of vehicles, all comply with 
Euro 6  standards, which can be tracked on-
line 24 hours a day with satellite-connected 
tracking systems, a wide service network, 
an expert team that always prioritizes cus-
tomer satisfaction and customer-oriented 
solutions.

Warehouse Services is one of the main 
service branches of TL S L ogistics, especially 
in terms of the Marmara region of P ort Ser-
vices, in terms of the excess number of ports 
and general demands, taking into account 
the pecialized Customs, erince, ilovası 
and Erenkoy Customs, which serve as the 
L and import destination Customs, O ur 
general warehouses and 50.000 m2 indoor 
and outdoor storage services are provided 
in 100.000 m2 area with joint investment 
and procurement method. Transit transac-
tions and vascular transactions ( handling 
operations such as Separation, A ssembling, 

abeling, ackaging  in  different loca-
tions of products to be released for free 
circulation in warehouses are offered as 
advantage services.
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S
eyir obil is a technology 
company that produces 
needs oriented solutions 
in vehicle tracking and 

fleet management systems. eyir 
obil which is Turkey’s most 

innovative vehicle tracking and 
fleet management systems brand 
that produces end to end industrial 
solutions, today acts as a locomotive 
in the Turkish market with its own 
software.

In addition to standard and 
professional vehicle tracking, it 
offers solutions to its business 
partners such as CA bus 
integration, cold chain tracking 
with luetooth connection and 
trailer tractor matching, remote and 
close data download from digital 
tachograph and remaining driving 
calculation.

In addition to C  and ark 
certificates, eyir obil, which has 
international I  , I  , 
I   and I   uality 
certifications has proven its uality.

F LE E T M AN AG E M E N T 
S Y S TE M

eyir obil leet anagement 
ystem offers you a full range of 

management services.This system 
provides tracking of periodic 
maintenance, tra c fines, accident 
expenses, fuel receipts, breakdown 
and all other expenses of your 
vehicles  it reminds you ahead of 
time about periodic procedures such 
as inspection, insurance etc. that 
need to be renewed at certain times.

In addition, you can easily 
follow all dated transactions through 
the system such as driver training, 
driver’s licenses, visa and passport.

F M S  ( C AN B U S )  I N TE G R ATI O N
CA bus provides communication 

between the brains and sensors on 
the vehicle. eyir obil reads all the 
details of the vehicle such as speed, 
odometer, fuel consumption, tank level, 
engine operating hours, engine speed 
in all compatible brands and models 
and provides them to users without 
deviation. 

C O LD C H AI N  TR AC K I N G  
W I TH  B LU E TO O TH  
C O N N E C TI O N

ith the eyir obil Cold Chain 
Tracking ystem, you can easily monitor 
the changes in the temperature values 
of the products you transport in your 
refrigerated vehicles. eyir obil 
warns you in critical temperature 
changes and ensures that necessary 
precautions are taken with its user
friendly interface that you can access 
from all devices that can connect to 
the Internet. ou can avoid data loss in 
conventional wiring methods due to the 

luetooth technology used between the 
temperature sensor and the device. 

M ATC H I N G  TR AI LE R  W I TH  
B LU E TO O TH  C O N N E C TI O N

atching transactions between 
trucks and trailers in your fleet can 
sometimes turn into a long and  
complex process. The uestions 
such hich trailer is matched with 
which trucks  or hich trailers are 
available  can be easily answered with 

eyir obil. 
ith the instant checks make over 

the system, you can view your trailer
truck matches whenever you want, and 
you can easily match your plates with 
the Bluetooth connection.

DO W N LO ADI N G  
DATA F R O M  DI G I TAL 
TAC H O G R AP H

ith our digital tachograph data 
download solutions that you choose in 
accordance with your fleet and budget, 
you can download the tachograph data 
as you desire.

igital Tachograph ata 
ownload system is resolved in  

different ways under eyir obil.
ownload with TA I ocal  ou 

can download the tachograph data and 
easily transfer them to digital media 
by connecting the TA I local  device 
to your vehicle’s compatible digital 
tachograph.

Remote ownload  ou can access 
and download the tachograph data of 
your vehicles included in our existing 
vehicle tracking devices through the 

eyir obil ystem without the need of 
any additional software and hardware.

R E M AI N I N G  DR I V I N G   
TI M E  C ALC U LATI O N

eyir obil Remaining rive 
Tracking, allows you to access real
time driving times generated by the 
tachograph on all your vehicles with 
compatible digital tachograph. It assists 
you to manage the legally determined 
daily and weekly driving and rest 
times of drivers in the best way.

ue to the driver card inserted in 
the digital tachograph, the daily and 
weekly driving rights created by the 
digital tachograph as well as the daily 
and weekly rest period, the weekly rest 
time data, can be obtained instantly 
with eyir obil. Thus, you can 
prevent accidents caused by fatigue 
and ensure e cient use of driving 
times.
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I
t is a great development and good news 
deserves to share especially nowadays. Genba 
Wind Services has chosen the Netherlands as 
headquarter of the wind division. Genba Europe 

BV is a specialised company in turnkey solutions within 
installation, repair, maintenance services and supply of 
spare parts, manufacturer of transport frames for wind 
turbines both onshore and offshore. Genba provides 
‘AAA’ engineering for 25 years with its own offices in 
10 countries on 4 continents and worldwide service 
provider of wind energy. Excellence at safety and 
quality, flexibility, teamwork are all keywords in the 
way of services providing. In close collaboration with 
our clients we carefully plan both project and logistics, 
always with a view to making our clients even more 
competitive in the ever changing wind power market.*

Why do more companies are choosing the 
Netherlands as headquarter of their business? 

Sustainable future. The Dutch national color 
may be orange, but the Netherlands’ sustainability 
initiatives prove that the country has thoroughly 
green ambitions. As a signatory to the 2015 Paris 
Climate Agreement, the Netherlands is committed to 
bold  steps to achieve a circular economy and reduce 
greenhouse gas emissions to zero by 2050. With 
strengths in transportation, renewable energy and 
agrifood, along with a future-focused government 
approach, the Netherlands is leading the way in 
creating a sustainable future for all.

It’s not surprising that a country known for its 
windmills is on the forefront of developments in 
renewable energy. The Netherlands is home to one 
of the largest offshore wind farms and the largest 
floating solar energy park in Europe. The Dutch 
are also committed to providing 50% of electricity 
through renewable sources like wind and solar by 
2025. Meanwhile, the Port of Rotterdam is working 
with businesses  to produce sustainable biofuels. The 
Dutch government supports initiatives by offering 
incentives to stimulate energy innovation and promote 
use of renewable energy sources.

In addition, the Dutch government works with 
industry, knowledge institutions, civil-society 

organizations and other authorities to achieve a 
sustainable economy. Ranked first worldwide for 
material reuse rate, first for waste management and 
second in food system sustainability, the Netherlands 
is fully committed to developing that serve as a 
model for the rest of the world.

The Netherlands superior logistics and technology 
infrastructure. The Netherlands’ infrastructure is 
among the best in the world, powering business 
growth through its sophisticated airports, ports, 
digital network and rail, road and waterway 
connections. This infrastructure powerhouse is home 
to leading transport hubs with the Port of Rotterdam, 
Europe’s largest port; and Amsterdam Airport 
Schiphol, ranked as the second best airport in Europe 
in 2020.

Through its world-class airports and high-
speed rail, road and waterways, the Netherlands’ 
infrastructure opens up opportunities within the 
rest of Europe, and beyond. It provides access to 
170 million consumers within a 500km radius and 
244 million consumers within a 1000km radius of 
the Netherlands. Major European economies like 
Germany, U.K. and France, are all within a day’s 
reach. This means the Netherlands offers companies 
the perfect springboard to reach the whole European 
market.

The Dutch economy embraces innovation, 
digitalization and sustainability.

The Dutch economy rivals European and global 
competitors making it a welcoming, stable and 
rewarding choice for foreign businesses to invest. The 
Netherlands’ GDP per capita is above EU averages 
and ahead of most nations. The Dutch economy has 
proven time and time again to be a powerhouse 
on the global stage. The Dutch punch above their 
weight by ranking as the most competitive economy 
in Europe and fourth in the world according to the 
World Economic Forum, the fourth most competitive 
nation in the 2020 IMD rankings and fifth in the 
2020 Global Innovations Index. **

*www.GenbaEurope.com

**www.InvestinHolland.com

TO BE AT EUROPE 
OR NOT TO BE

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

R BERT T. TE Logistics STRATEGY
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A
lmanya’nın tek konteyner 
derin su limanı ade eser ort 

ilhelmshaven’in y neticileri 
our ateway Hub etween 

ersin And urope ersin ve Avrupa 
Arasındaki K pr n z  adıyla  isan 
g n  saat . ’te ger ekle tirilecek webinar 
ile T rk lo istik ve denizcilik sekt r yle 
bulu acak. tkinlikle, T rkiye ve Almanya 
arasındaki ticare e g rev alanlara, lo istik 
ve denizcilik sekt r  temsilcilerine ve ayrıca 
iki lke arasındaki ekonomik ili kilere ilgi 
duyanlara ula ılması hedefleniyor. 

Almanya ve Mersin’i birbirine 
bağlayan JadeWeserPort 
Wilhelmshaven Limanı 27 Nisan’da 
gerçekleştireceği webinarda, 
hizmetlerini Türk lojistik ve denizcilik 
sektörüne tanıtacak. Liman ve 
terminal yetkililerinin sunumları ile 
yer alacağı webinara, DEİK  
Lojistik İş Konseyi Başkanı ve  
FIATA Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Turgut Erkeskin ve Lojistik  
Yüksek Mühendisi & Züst & 
Bachmeier Proje Taşımacılık Bölge 
Müdürü Ergin Büyükbayram da 
konuşmacı olarak katılacak.

Mersin ile Avrupa arasındaki
KÖPRÜNÜZ WEBİNARI

JadeWeserPort Wilhelmshaven Limanı yetkilileri Türk lojistik sektörüyle buluşuyor…

İ İ

 dakika olarak planlanan webinarda 
konu macılar, konteyner terminalinde 
bulunan lo istik merkezinin pazarlama-
sını y r ten irketin terminal i leticisi 

R AT ’in, konteynerli deniz limanı 
hinterland ta ımacılı ı sekt r n n pazar 
lideri T  Transfracht’ın ve A A  
denizcilik irketinin temsilcilerinden olu-
uyor. Konu macılar arasında bulunan, 

ilhelmshaven ade eser ort Konteyner 
Terminali azarlama irketi atı  orum-
lusu Ingo eidinger, lo istik merkezinin 
lokasyon avanta larını, hem kapalı hem 
a ık alanların konumlarını ve kullanılabi-
lirli ini anlatacak. ortf y teri Temsil-
cisi akob r ner ise T  Transfracht’ın 
hizmetler portf y  ve yaygın Albatro-
s xpress a ı hakkında bilgi verecek. u 
servis Avrupa’nın deniz limanı hinterland 
ula ımı i erisinde en yo un demiryolu 
a ını kapsıyor ve ilhelmshaven imanı-
nı T ’nin i le i i  terminali birbirine 
ba lıyor.

Avrupa’nın nde gelen armat rlerin-
den ba ımsız konteyner terminali i leticisi 

R AT  ayrıca ilhelmshaven termi-
nalini de i letiyor. u terminalin tanıtımını 
atı  enel d r  liver ergk yapacak. 
ade koyunda bulunan bu lokasyon suyo-

lunun ,  metre derinli iyle ve d nyanın 
en b y k konteyner k pr leriyle, .  

T ’den fazla kapasiteli b y k konteyner ge-
milerinin liman i lemleri i in ideal nko ullar 
sunuyor. ilhelmshaven Terminali ayrıca bir 
genel kullanıcı terminali oldu u i in d nyanın 
t m denizcilik irketlerinin kullanımına da 
a ık bulunuyor. 

Toplantının sunumlar b l m n n son ko-
nu macısı ablo rtega araudo, A A  
denizcilik irketinde bulunan ikili marka 
merkezinin ticaret ve pazarlama m d r  
olarak g rev yapıyor. ablo rtega araudo, 
yapaca ı sunumla T rkiye ve Avrupa arasın-
daki deniz ba lantıları hakkında bilgi verecek. 

rtega’nın sunumunun oda ını ise ilhelm-
shaven ve ersin limanlarını birbirine ba -
layan  deniz seferleri ha ı olu turacak ve 

zellikle skenderun’un, Almanya’dan aktar-
malı olarak ula ılabilen ikinci bir T rk limanı 
olmasına dikkat ekecek. 

İ
İ

ersin imanı ile ilhemshaven arasında 
kurulmu  olan yeni konteyner ha ının T rki-
ye end strisi, ekonomisi ve lo istik sekt r ne 
katkılarını anlatmak zere K o istik  
Konseyi a kanı ve IATA Kıdemli a kan 

ardımcısı Turgut rkeskin ve ersin ba ta 
olmak zere, b lgeye ve ba lı olarak kom u 

lkelere sa lanacak katkı ve avanta ları detay-
ları ile a ıklamak zere o istik ksek -
hendisi st achmeier ro e Ta ımacılık 

lge d r  rgin y kbayram da konu -
macı olarak webinarda yer alacak. 

eb seminerinin moderat rl n  mer-
kezi remen’de bulunan nicon ogistics 
irketinin zakdo u’dan ve T rkiye’den itha-

lat b l m nde i  geli tirme sorumlusu olarak 
g rev yapan mit artin y r tecek. 

Ergin BüyükbayramTurgut Erkeskin



Türkiye’nin Avru a’nın tedarik 
zincirlerindeki etkinliğini 
giderek artırdığını vurgulayan 

ND Yönetim Kurulu Başkanı 
etin Nuhoğlu, Macaristan ve 

Bulgaristan tara ında yaşanan 
engellerin de aşılmasıyla 
bunun ihracattaki artışlara 
yansıdığını i ade etti. 

U
 netim Kurulu a kanı etin 

uho lu, pandeminin yeni bir milat 
oldu unu s yledi. andemiyle 
birlikte g rd k ki, lo istik sekt r  

olmadan, hayat olmuyormu  diyen uho lu, 
s zlerini yle s rd rd  o istik sekt r n  
di er sekt rlerden ayırırken  sekt rlere ve 

lkelere neler ka ı ını, neler vade i ini ve 
neden ok hayati oldu unu anlatıyorduk. 
imdi net olarak g rd k. ekt r m z uzun 

yıllardır b y k zorluklarla m cadele ediyor-
du. on  yıldır i ine yatırım yapamayan sek-
t r, deyim yerindeyse yorgun d m t . ınır 
kapılarında g nlerce s ren beklemeler, dara-
lan kar mar ları, rekabe e ya adı ı dezavanta-
lar sekt r n g c n  iyice azaltmı tı. andemi 
de gelince i ler iyice zorla tı, sınır ge i lerinde 
yeni kontroller, yeni kısıtlamalar, kapanan 
g zergahlar firmaları ve s r c lerini zorladı. 
Ancak b y k zorluklar b y k kahramanlar 
ıkarır. o istik sekt r m z b yle bir durumda 

dahi, zor da olsa tekerlekleri d nd rmeye 
devam e i.   

S O R U N LAR  Ç Ö Z Ü LDÜ K Ç E  
İ

etin uho lu, pandemi ile birlikte ciddi 
bir d n m s recine giren k resel retim 
ve tedarik zincirlerindeki yeni arayı larda 
T rkiye’nin, tercihlerde giderek daha st 
sıralara y kseldi ini belir i. T rkiye’nin 
Avrupa’nın e itli tedarik zincirlerindeki 
etkinli ini giderek artırdı ını vurgulayan 

uho lu, bunun da zellikle Avrupa 
y n ndeki ihraca aki artı lara yansıdı ını 
ifade e i. 

u do rultuda, ya anan nemli 
geli melerden birinin yıllardır s ren ve 
ihracatın n nde b y k engel olu turan 

acaristan ile transit ge i  belgesi sorununun 
z lmesi oldu unu belirten uho lu, konuya 

ili kin unları aktardı  la tırma ve Altyapı, 
Ticaret, ı i leri akanlıklarımız ba ta olmak 

zere, ilgili t m kurum ve kurulu larımızın 
yo un destek ve giri imleriyle acaristan 
karayolu transit ge i  sorununun yakın 

zamanda z me ula tırılması, Avrupa’ya 
ticaretimiz a ısından bir stat konun yıkılması 
anlamına gelmektedir. ira, Avrupa’ya ka-
rayoluyla ger ekle en  milyar dolara yakın 
ihracatımızın hedef lkelere teslim s recinde, 
T rk ta ımacılara uyguladı ı ayrımcı transit 
kısıtlamaları ile ciddi bir darbo az yaratan 

acaristan’ın T rk ta ımacılara Almanya’nın 
verdi i kadar’ transit ge i  belgesi tahsis etme-
sinin sa lanması,  lkemiz a ısından devrim 
niteli inde bir ticari diplomasi ba arısı olarak 

 yılına damga vurmu tur.  
ulgaristan tarafında da olumlu 

geli melerin ya andı ına ifade eden 
etin uho lu, A ’ye y nelik ka-

rayolu ihracatımızın en yo un ekilde 
ger ekle tirildi i T rkiye ulgaristan 
arasındaki Kapıkule Kapitan Andreevo sınır 
kapılarında son yıllarda ya anan ve pandemi 
krizi sonrasında lkemizin Avrupa irli i’ne 
y nelik artan ihracatına kar ı yetersiz kalan 
kapasiteler, her iki lkenin bakanlıklarının 
giri imi ve erne imizin destekleriyle d -
zelme yoluna girdi. itekim bug n itibarıyla, 
her iki tarafın e de er kapasite ile alı abiliyor 
olması halinde g nl k .  ara  ge i i 
sa lanabilmekte. apılan alı malar sonu-
cunda Kapıkule’de ge i lerin .  adede, 
Hamzabeyli’de ise tarihinde ilk kez  ade-
tlere ıkması ile tır kuyrukları ortadan kalkmı  
bulunuyor. u konuda eme i ge en t m yet-
kililerimize, kurumlarımıza te ekk rlerimizi 
sunarız  dedi. 

İ İ İ İ

etin uho lu, nya ticaretinin nya 

Ticaret rg t  en temel kurallarından biri 
olan transit serbestisi nin, pandemi ile 
birlikte tedarik zincirlerindeki kopmaların 
yara ı ı kıtlık riski ve hayati kayıplar  
a ısından de erlendirildi inde, Avrupa 

irli i’nin e il Hatlar  konseptiyle ortaya 
koydu u sınır ge i lerinin hızlandırılması ve 
kolayla tırılması  ilkelerinin yeni d nemde 
tedarik zincirlerinin s rd r lebilirli inin en 
b y k destek isi olaca ını ifade e i. 

T rkiye Avrupa irli i arasındaki ticareti 
her yıl milyarlarca euro eksilten karayolu 
transit ge i  kısıtlamaları  sorununun g n-
deme alınaca ı T rkiye ile A  arasında 

mr k irli i’nin ncellenmesi  m za-
kerelerinin siyasi gerek elerle ertelendi ini 
aktaran uho lu, Ancak pandemi s recinde 

zellikle A  tarafında ya anan paradigma 
de i iminin, mevcut mr k irli i’nde, 
serbest dola ımda olan malları ta ıyan 
ara ların da A  sınırları arasındaki dola ımını 
transit kısıtlamalardan arındıracak bazı 
iyile tirmelerin n n  a aca ına inanıyoruz  
dedi. 

Avrupa’ya yapılan ta ımalarda di er 
nemli bir konunun ise vize sorunu oldu unu 

vurgulayan etin uho lu, konuya ili kin 
unları aktardı  Avrupa’ya y nelik dı  ti-

caretimizi ta ıyan profesyonel s r c lerimiz, 
uzun yıllardır vize temininde ciddi sorunlar 
ya amaktadır. andemi s recinde acil ve 

ncelikli meslek kategorisinde’ tanımlanarak 
sınır ge i lerinde kolaylıklar tanınan profe-
syonel tır s r c lerimiz yine de vize alımı ve 
s resi yurtdı ındayken biten vizelerini uzat-
makta ciddi g l kler ya adı. esle i gere i 
sınırlar arasında alı arak s rekli yurtdı ında 
bulunması gereken profesyonel tır s r c l-
erimizin T rkiye A  arasında ge erli hu-
kuk kuralları ve di er uluslararası kurallar 
gere ince hizmet sa layıcı stat s ’nde, ben-
zer meslek gruplarına tanınan vize muafiy-
etinden faydalanabilmeleri gerekiyor. u 
sa lanana dek ise, ’nin ba ında yenilenen 
chengen kurallarına g re en az  yıl ge erli 

ve ok giri li s r c  vizelerinin d zenlenmesi 
gerekiyor. Ancak bu kurallara ra men, n-
ceden vize almı  ve uygun ekilde kullanmı  
tır s r c lerimize dahi hala kısa s reli vizeler 
veriliyor, stelik  aylık vizeleri olsa dahi en 
fazla  g nl k kalı  s resine m saade edili-
yor.  olarak T rkiye A  arasında geli en 
yeni diyalog ortamının, bu soruna kalıcı 

z m bulmasını mit ediyoruz.  

ENGELLER KALKIYOR 
Avrupa’ya ihracat artıyor Avrupa’ya ihracat artıyor 
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D
ış ticaret ve lojistiğin ayrılmaz bir bütün olduğunu 
dolayısıyla lojistik sektörünü değerlendirirken 
dış ticaretimizin mevcut durumuyla paralel 
tespitler yapılması gerektiğinin altını geçtiğimiz 

makalelerimizde de belirtmiştim. Ancak 2020 yılını 
değerlendirirken sosyal yaşamımızda olduğu gibi profesyonel 
hayatımızda da COVID-19 pandemisi tüm dengeleri alt 
üst eden bir yıldırım gibi düştü. Bu küresel salgına bir de 
Bre it’in eklenmesi Türkiye’nin dış ticaretinde en önemli 
ve etkin pazarı olan Avrupa Birliği ülkeleri ile olan dış 
ticaretini dolayısıyla lojistik sektörünü özellikle 2020 yılının ilk 
çeyreğinden itibaren ciddi bir sıkıntıya uğrattı. Arka arkaya 
kapanan sınır kapıları, AB içindeki tüm ülkelerin salgına karşı 
aldıkları farklı tutumların sonucunda ortaya çıkan yasaklar ve 
kısıtlamalar lojistik sektörüne zorlu bir sınav verdirdi. Ancak 
geldiğimiz noktada her fırsatta belirttiğim üzere Türk Lojistik 
Sektörünün’ bu sınavı başarıyla verdiğini düşünüyorum. Ve 
hem lojistik sektörü temsilcileri hem de canları pahasına 
sahada olmayı sürdüren sektör emekçilerimizle gurur 
duyuyorum. ira lojistik sektörünün durması demek küresel 
tedarik zincirinin kopması demektir. Bu zincirleme olarak 
gıdadan tutun da bugün umutla’ beklediğimiz corona 
aşısının dünyadaki dağıtımının mümkün olmamasıdır. Ki bu 
durum salgının atlatılamaması anlamına gelmektedir.

AB ile ilişkilerimize yeniden dönecek olursak; 1 Aralık 
1995 tarihinde Gümrük Birliği’nin yürürlüğe girmesi ile 
birlikte Türkiye ve AB arasında büyük bir ivme kazanan ticaret 
hacmi T.C. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2020 yılında 14  
milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve AB ülkemizin en önemli 
ticaret ortağı olmayı sürdürmüştür. Ülkemiz, AB’nin toplam 
ihracatından aldığı ,4 pay ile 6. sırada yerini almıştır. 
AB, 2020 yılında 69 milyar dolar ile ihracatımızdan 41,  
oranında pay almakta olup toplam ihracatımızda ilk sırada yer 
almaktadır.

ine Ticaret Bakanlığımızın verilerine göre; ülkemiz AB’nin 
toplam ithalatında ise , ’lik payla 6. sırada gelmektedir AB 
ülkelerinin kendi aralarında yaptığı ticaret hariç tutulduğunda . 
Ayrıca AB, ülkemizin ihracatında olduğu gibi ithalatında da ilk 
sırada yer almaktadır. 2020 yılı rakamlarına göre; Türkiye 219 
milyar dolarlık toplam mal ithalatının  milyar dolarlık kısmını 

,4’lük pay  AB’den gerçekleştirmiştir. 2020 yılında 

ülkemizin AB ile olan ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama 
oranı 95,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Dış ticaret verilerini UTİKAD Sektörel İlişkileri Müdürü 
Alperen Güler tarafından hazırlanan UTİKAD Lojistik 
Sektörü Raporu 2020’de yer alan taşımacılık faaliyetlerine 
ilişkin verilerle de örtüşmektedir. Türkiye’nin ihracatının 
ülke grupları bazında dağılımı incelendiğinde hem 2019 
yılı sonunda hem de 2020 yılı üçüncü çeyreği sonunda 
AB-2  ülkelerinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Birleşik 
Krallık’ın AB’den ayrılmadan önce, örneğin 2018 verilerine 
göre, AB ülkelerinin Türkiye’nin ihracatındaki payı 50 
civarındaydı. AB harici ülkeler ile birlikte 2019 yılı sonu 
Avrupa’ya ihracat tüm ihracatın 56’sını oluşturmakta iken 
2020 yılının ilk üç çeyreği sonunda Avrupa’ya yapılan ihracat 
tüm ihracatın 55’ini oluşturdu. Avrupa ülkelerini 2019 
yılında 19 ve 2020 yılının ilk üç çeyreği sonunda 18 ile 

akın ve Orta Doğu ülkeleri takip etmektedir. 
İthalatta ise AB-2  ülkelerinin 2019 yılı ve 2020 yılının ilk üç 

çeyreği sonunda 2 oranındaki payı değişmedi. AB harici 
Avrupa ülkelerinden 2019 yılında yapılan ithalat tüm ithalatın 

18’ini teşkil ederken bu oran 2020 yılının ilk üç çeyreği 
sonunda 16’ya geriledi. akın ve Orta Doğu ülkelerinden 
yapılan ithalat 2019 yılında tüm ithalatın 8’ini oluştururken 
bu oran 2020 yılının ilk üç çeyreği sonunda 10’a yükseldi. 

2020 yılının ilk üç çeyreği sonunda Türkiye’nin ihracat 
gerçekleştirdiği ilk 20 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı 
yaklaşık 66, ithalat yapılan ilk 20 ülkenin toplam ithalattaki 
payı ise yaklaşık 8’dir. Almanya ve ABD hem ihracatta hem 
de ithalatta ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. İthalatta birinci 
ülke konumundaki in’in payı 10,49 iken ihracattaki payı ise 

1,66’dır. 
2021 yılının ilk çeyreğini geride bırakırken lojistik sektörü 

olarak gelecek aylara daha umutla baktığımızı belirtmekte 
de fayda görüyorum. Özellikle UTİKAD’ın da büyük önem 
verdiği Kapıkule ile ilgili gelişmelerin karayolu taşımacılığını 
büyük anlamda rahatlatacağını söyleyebiliriz. Küresel anlamda 
aşılanmanın hız kazanmasıyla birlikle pandemiyi de geride 
bırakacağımızı umarken daha huzurlu günlerde buluşmak üzere 
sağlıkla kalmanızı diliyorum.

PerspektifLojistik
E RE EL E ER
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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.

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.

Perspektif Lojistik ERE ELEER

R RK 
 RRR 
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1 OCAK’TA AVRUPA 
R   

GeleceğimizdirDemiryolu
mir olu Ta mac l  rn i

Y n tim Kurulu Ba an

Lİ ER  G LE

A
vrupa Birliği Komisyonu’nun girişimiyle, demiryolu 
taşımacılığının sürdürülebilir, akıllı ve güvenli bir 
ulaşım aracı olarak avantajları bu yıl gündemde 
olacaktır. Türkiye, AB üyesi olmak üzere yapacağı 

hazırlıklar içinde, 2021 yılının “Demiryolu ılı” olarak 
dikkatlere sunmalıyız. ıl boyunca kamu ve özel şirket 
kurumları tarafından demiryolu taşımacılığının kullanımını 
teşvik ederek ve Avrupa eşil Mutabakatı hedefi olan 2050 
yılına kadar iklim nötrlüğüne katkıda bulunulmalıdır.

Avrupa eşil Mutabakatı iklim ve çevre kirliliği ile savaşma 
konusunda Avrupa Birliği tarafından düzenlenen ve Avrupa 
Birliği AB  ülkelerini net sera gazı emisyonunun olmadığı, 
rekabetçi bir ekonomiye dönüştürmeyi hedeflemekte 
olduğu kamu ve özel kurumlarca benimsenmelidir. 
Bilindiği gibi ulaştırma; sera gazı emisyonlarının dörtte 
birini oluşturmaktadır ve değer giderek artmaktadır. Bu 
nedenle; AB eşil Mutabakatı 2050 yılına kadar ulaştırma 
emisyonlarında 90 azaltmayı hedeflemekte ve buna bağlı 
olarak karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolunun bu 
azalmaya katkıda bulunmaya çağırmaktadır. 

Türkiye, demiryolu ve denizyolu taşımacılığını 
desteklemeyi hedeflemelidir. Demiryollarımızın liman ve 
sanayi bölgelerine bağlantısının artırılmasının büyük önem 
taşımaktadır. üklerin demiryoluna ulaştırılması ve demiryolu 
taşıma payını artırmak için gerekli mevzuat çalışmalarının 
yapılması gereklidir. Bu bağlamda 2021 itibariyle Kombine 

ük Taşımacılığı önetmeliği Taslağı,  Lojistik Merkezlerin er 
Seçimi, Kurulması, etkilendirilmesi ve İşletilmesi Hakkında 

önetmelik Taslağı, İltisak Hatlarının Projelendirilmesi, 
apımı ve İşletmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair 
önetmelik Taslağı yürürlüğe konulmalıdır.

Pandemi Salgını dönemi ile demiryolu taşımacılığının 
önemi artmıştır. Bu nedenle demiryolu taşımacılığının daha 
da güçlenmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Türkiye’nin üretim ve tüketiminin artması nedeniyle 
petrole ihtiyacımız önümüzdeki yıllarda da giderek artacak, 
karbondan arındırma başarısız olacaktır. Petrol bağımlılığı, 
insanların seyahat etme kabiliyetini, ekonomik güvenliğimizi, 
enflasyon, ticaret dengesi ve Türkiye ekonomisinin genel 
rekabet gücü üzerindeki olumsuz sonuçları ciddi şekil ortaya 
çıkacaktır.

Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım konusundaki 
çalışmaları devam ederken, AB’nin “Avrupa eşil 
Mutabakatı” hususunda ulaştırma sektörünün etkilerine 
baktığımız da; AB, iklim değişikliğini 2 C’nin altında 
sınırlandırmak amacıyla dünya sera gazı emisyonlarını büyük 
ölçüde azaltma ihtiyacı konusunda çağrıda bulunmuş ve 
uluslararası toplum kabul etmiştir. Türkiye olarak, AB’nin 

28.0 .2011 tarihli “Tek Bir Avrupa Ulaştırma Alanına Giden 
ol Haritası - Rekabetçi ve kaynakları verimli kullanan bir 

ulaştırma sistemine doğru” konulu “ hite Paper Beyaz 
Kitap” dikkate alınmalıdır.

Geleceğin mobilitesi sürdürülebilir, güvenli, rahat ve 
ucuz olmalıdır. Demiryolu tüm bunları ve daha fazlasını 
sunmaktadır. 2021 yılı içinde demiryolu ulaşım tarzını 
yeniden keşfedebiliriz. Bu hedefe ulaşmak ve ulaşımın 
temiz, dijital ve yenilikçi bir Türkiye ekonomisine geçişe katkı 
sağlamaya devam etmesini sağlamak için gerekli çalışmaları 
yapmalıyız.

Avrupa Birliği’nin sıfıra emisyona ulaşması için ulaşım 
emisyonlarının 20 0’a kadar en az yüzde 0 ve 2050’ye 
kadar yüzde 95 azaltılması gerekmektedir. Bu bağlamda 
AB’de fosil yakıt sübvansiyonlarınun sona ermesi 
düşünülmektedir. Komisyon ayrıca, 2025’ten itibaren sıfır 
emisyonlu mobiliteye doğru net bir yol sağlamak için Haziran 
2021’e kadar otomobiller ve kamyonetler için CO2 emisyonu 
performans standartlarına ilişkin mevzuatı revize etmeyi 
önermeyi planlamaktadır. Havayolları ve denizyollarının 
20 0’a kadar en az yüzde 15’inin, 2050’ye kadar ise en 
az yüzde 60’ının biyoyakıt veya sentetik yakıt kullanması 
planlanmaktadır. 

Avrupa eşil Mutabakatı atık ve hava kirliliği, iklim 
değişikliği gibi tüm çevre konularını ele almakta ve 
kaynakların verimli kullanılmasına yönelik bir yol haritası 
oluşturmaktadır. Ele almayı planladığı önlemler bu 
çalışmaların salt kendi bölgesi ile sınırlı kalmayıp küresel bir 
dönüşümü gerektirmektedir. AB, Avrupa eşil Düzeni strateji 
belgesinde yakın çevresindeki ülkelerin bu konularda işbirliği 
yapmasına desteklenmesi konusunu da ortaya koymaktadır. 

Ulaştırma alanında hedeflenen politika değişikliklerinin, 
mevcut durumda AB üye ülkelerinin karayolu kotası, 
transit geçiş ücretleri şeklindeki uygulamalarının karayolu 
taşımacılığı üzerindeki olumsuz etkileri dikkate alındığında, 
başta karayolu sektörü olmak üzere Türkiye’nin lojistik 
sektörü üzerinde orta uzun vadede önemli etkileri olacaktır. 
Bu nedenle en önemli ticaret paydaşlarımızdan biri olan 
AB Ülkelerine yapılacak ihracatın COVID-19 sonrası 
arttırılabilmesi için Türkiye’de Ulaştırma ve Lojistik Sektörü 
paydaşlarına da önemli bir görev düşmekte olup Avrupa eşil 
Mutabakatı ile ilgili gelişmeler çerçevesinde yol haritasının 
hazırlanmasına gereksinimi vardır. 

Avrupa eşil Mutabakatına göre, AB bundan sonra 
paydaş ülkelerle yapacağı serbest ticaret anlaşması gibi 
serbestleşmeye yönelik anlaşmalar için aday paydaş ülkenin 
Paris Anlaşması’nı hem onaylamış olması hem de etkin bir 
şekilde uygulaması şartını getirmektedir.
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Ü
lkemizin coğrafi konumu, lojistik alanında 
gelişmeyi zorunlu hale getiriyor. Ticaretin 
yoğun olduğu alanlar lojistik gelişmişliği 
de doğal olarak artırmaktadır. Türkiye’nin 

en büyük ticaret hacminin Avrupa ile olması 
dolayısıyla en yoğun lojistik faaliyetleri batıya doğru 
olmaktadır. Ayrıca tarihi İpek olu güzergahı üzerinde 
olmasından dolayı sadece ülkemizde üretilen değil, 
Uzak Doğu’dan Avrupa’ya giden nakliyenin etkisiyle 
yoğunluk daha da artmaktadır.

Lojistik sektörü, en çok sınırda yaşanan 
kısıtlamalardan kaynaklanan sorunlardan olumsuz 
etkilenmektedir. Devletlerarası işbirliğinin buradaki 
önemi yüksektir. Eğer ihracatımızı artırmayı ve doğu 
ile batı arasında köprü olmayı hedefliyorsak, bu tür 
zorlukların yaşanmaması için gerekli çalışmaların 
yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Pandemi ile birlikte doğa hassasiyetinin arttığı 
bir iklimde, Avrupa ülkelerine gerçekleştirilecek 
nakliyelerde karbon ayak izi ve geri dönüşüm konuları 
ele alınmalıdır. Avrupa Birliği’ne uyum için lojistik 
alanında gerekli çalışmalar yapılmalı, özellikle de 

çevreci uygulamalara yer verilmeli. Lojistiğin, yapısı 
itibarıyla çevreci uygulamalara daha çok ihtiyacı 
vardır. Avrupa ülkelerinde karayolu yerine raylı 
sistemi kullanan araçlar için teşvik verildiği bilinen bir 
durumdur.  Ayrıca geri dönüşümler için de çözümler 
üretmek, bu konuda Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak 
ülkemiz adına değer yaratacak uygulamalar olacaktır. 
Aynı hassasiyeti taşıdığımızı göstermemiz Avrupa ile 
olan ilişkilerimizde pozitif etki yaratacaktır. Lojistiğin 
arka planında olan ambalajlamanın da önemli 
bir detay içeren konu olduğunu düşünüyorum. 
Ambalajların hem çevre dostu olması hem de 
SMART tasarım şeklinde geliştirilmesi, kaliteyi artırıp 
ürünlerin lojistik faaliyetlerden olumsuz etkilenmeden 
teslimatını sağlayacaktır.

Lojistik alanındaki startup ve girişimcilik, 
maliyetlerimizi düşürüp verimliliğimizi artıracaktır. Bu 
durum Avrupa ile olan ticaretimize de olumlu etki 
edecektir. GETİR’in unicorn olması ve İngiltere’de 
faaliyete geçmesini bu duruma iyi bir örnek olarak 
gösterebiliriz.

eşil lojistik ile kalın

Lo isti   T ari  inciri 
rof s on li

GündemLojistik
SEY  G L

K  K 
KONUM VE AVRUPA
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6
 hracat ı irli i,  sekt r  

ile  bin ihracat ının tek 
atı kurulu u olan T rkiye 
hracat ılar eclisi T , 

ihracat ı i in yeni yol haritası ve 
yeni vizyon niteli indeki alı ması 

hracat  Raporu’nu kamuoyu ile 
payla tı. u yılla birlikte nc s  
yayınlanan  ihracat beklenti ve 

ng r lerin detaylarıyla yer aldı ı 
rapor, zellikle pandemi sonrası i in 
ihracat ıya rehber niteli i ta ıyor. 
Raporda  k resel ekonomi ve T rkiye 
ekonomisinin  yılı performansı 
ve  beklentileri yer aldı. K resel 
ticare e orta ve uzun vadeli trendler, 
T rkiye i in fırsatlar ve riskler, k resel 
tedarik zincirlerindeki d n m s reci 
ve T ’in  a andası rapordaki 

nemli ba lıklar arasında dikkat ekti. 
Rapor lansmanında ihracat ıya b y k 
sa laması hedeflenen lo istik portalı 
m desi verildi. hracat ılar, d nyaya 

a ılaca ı portal sayesinde hem daha 
ok ihracat yapacak hem de lo istik 

noktasında nemli avanta lar elde 
edecek.

İ

T  a kanı smail lle, 
lansman toplantısında raporu hracat 

ailemize bir pusula olacak  eklinde 
a ıkladı. Raporu yayınlamadaki 
asıl ama larının, d nya ticaretinde 
de i imin ve d n m n bu 
denli hızlı oldu u bir d nemde, 
ihracat ıların d nden ve bug nden 
kopmadan, gelece e emin adımlarla 
y r mesini sa lamak oldu unu 
s yleyen lle, Her ge en g n daha 

TİM, lojistikte küresel olarak yaşanan soruna, ulusal bir çözüm getirmek için harekete geçti. 
ok yakında Türkiye Lojistik Portalı’nı aaliyete geçireceklerini belirten TİM Başkanı İsmail ülle, 

Portal, lojistik irmalarıyla ihracatçılarımız arasında bir kö rü vazi esi görecek. rünlerimiz, 
dünyanın dört bir köşesine artık daha hızlı,  daha ucuz ve daha güvenli bir şekilde ulaşacak  dedi.

ile
ihracat 

hızlanacak
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TÜRKIYE TEDARIKTE AVRUPA IÇIN EN NEMLI POTANSIYEL ÜLKE

Raporda Türkiye’nin güçlü yönleri; sanayi  
r timin  r n  s t r itlili i  li mi  
an sana i  sn   l  r tim a s  r n 

stan artlar n a B il  u umu  l  lo isti  i m tl r  
s  liman  ta mac l  a asit si  ara  ni  

mir  a a ollar  li mi  i racat nansman 
olana lar  olara  s ralan . T ari  nli i ilimi 

a sam n a otansi l l  mis on s n rlamalar  
a sam n a li n a n an t ari  ilimi i in  

a nl  a anta  b l s ll m  ilimi i in  ru a 
i in n l  otansi l t ari i  B a ar  i in 
G mr  Birli i il  sa lanan r i a anta  s  
na lun atlar  ar s n a a n an t ari t  ru a 
i in n n mli otansi l olmas  is  T r i  i in f rsat 
olara  r l or. T r i nin 2021 l n a ar la aca  

r s l n m a na l  olas  ris   f rsatlar i   
si as t n as n n ol aritas n n b lirl nm sin  
fa al  olmas  b l ni or. 

ODAK TEMA KÜRESEL TEDARIK ZINCIRINDEKI DE IŞIM’

rt ana ba l ta i İ racat 2021 
Ra oru n a o a  t ma K r s l 
T ari  incirin i i im  
olara  b lirl n i. Ra or  K r s l 
Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi: 
2020 rformans   2021 

B l ntil ri  K r s l Ticar tt  rta 
 U un a li Tr n l r  T r i  

İ in rsatlar  Ris l r  a  
K r s l T ari  incirl rin i 

n m S r ci  Tİ  2021 
an as n  i ri or. 
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y ksek ihracat hedeflerine y r yor, 
rekorlarda ıtamızı y kseltiyoruz. 

u ba arıları s rd r lebilir kılmak, 
geli meleri do ru okumak, olu an 
fırsatları de erlendirmek zorundayız. 
Raporumuzda yer alan, sekt rel ve 
hedef pazar bazlı, orta ve uzun vadeli 
pro eksiyonlarımızla, ihracat ıların 
sekt rlerinde potansiyeli y ksek 
pazarlara y nelmelerini hedefliyoruz. 
Raporumuzda, T rkiye’nin k resel 
tedarik zincirlerindeki d n m 
s recinde durumunu analiz e ik. 

lkemiz k resel tedarik yapılarındaki 
de i imden en ok yararlanabilecek 

lkeler arasında  dedi. 

İ

 bin ihracat ının gerekli 
potansiyel ve ener iye sahip oldu unu 
belirten lle, u yıl artık geleneksel 
bir yapıya kavu an raporumuzun 
’ nc s n  yayımlıyoruz. 

’de tekrar y kselen talep ve 
ekonomilerdeki normalle meyle, 
ihraca a yıllık rekorumuzu tazelemek 
ve  yılı ihracat hedefimiz olan  
milyar doları a mak adına durmadan 
alı aca ız  ifadelerini kullandı. 

Raporun bu yılki temasının 
pandemiyle beraber hız kazanan 
K resel Tedarik incirindeki 

n m reci’ oldu unu kaydeden 
lle, yle devam e i  nya, artık 

tek bir b lgeden, tek bir fabrikadan 
ıkan r nlere ba ımlı olamayaca ının 

farkında. Tedarik krizinin zirve yaptı ı 
anlarda, lkemiz alternatif bir g venilir 
tedarik i olarak ne ıktı. Raporu 
yayımlamaktaki asıl amacımız, d nya 
ticaretinde ve ekonomisinde, de i imin 
ve d n m n bu denli hızlı oldu u 
bir d nemde, ihracat ımızın d nden 
ve bug nden kopmadan, gelece e 
emin adımlarla y r mesini sa lamak. 
Her ge en g n daha y ksek ihracat 
hedeflerine y r yor, rekorlarda 

ıtamızı y kseltiyoruz. u ba arıları 
s rd r lebilir kılmak, geli meleri 
do ru okumak, olu an fırsatları 
de erlendirmek zorundayız.

İ

İ
ok yakında T rkiye o istik 

ortalımızı faaliyete ge irece iz  diyen 
T  a kanı smail lle, portal ile 
ilgili u bilgileri verdi  u portal, 
ihracat ılarımızın d nyaya a ılan 
kapısı haline getirece iz. T rkiye 

o istik ortalı ile ihracat hacmimiz 
artarken, lo istik noktasında nemli 
avanta lar elde edece iz. ortal, 
lo istik firmalarıyla ihracat ılarımız 
arasında bir k pr  vazifesi g recek. 

r nlerimiz, d nyanın d rt bir 
k esine artık daha hızlı, daha ucuz 
ve daha g venli bir ekilde ula acak. 

n m zdeki g nlerde, T rkiye 
o istik ortalımızın detaylarını 

sizlerle payla aca ız. www.
t rkiyelo istikportalı.com adresinde 
hazırladı ımız ankete katılarak 
platformun geli tirilmesine katkı 
sa layabilirsiniz.  

İ
İ İ

 d nemi birle ik yıllık 
b y me oranından compound annual 
growth rate, CA R  faydalanılarak 
hazırlanan raporda, T rkiye’ye dair 

ng r ler b y k nem ta ıyor. 
Tahminlere g re T rkiye,  yılında 

. en b y k ihracat ı lke olacak   
yılında . sıraya, ’te ise . sıraya 
y kselecek. hraca aki performans 
artı ıyla dı  ticaret a ı ı da azalacak.

İ
İ

İ
 K resel talep noktasında, 
 yılında ilk  sırada yer alması 

beklenen sekt rler sırasıyla, Kimyevi 
addeler ve amulleri’, lektrik 

lektronik’ ve tomotiv nd strisi’. 
evcut ihracat b y me e ilimine g re  

en ok ihracat  yılında ,  milyar 
dolar,  yılında ,  milyar dolar 
ve  yılında da ,  milyar dolar 
ile tomotiv nd strisi’ sekt r nde 
ger ekle ecek.  yılında ikinci 
sırada yer alması beklenen Kimyevi 

addeler ve amulleri’ sekt r nde 
ihracat   yılında ,  milyar dolar, 

 yılında ,  milyar dolar ve  
yılında da ,  milyar dolar olacak. 

u iki sekt r   yılında ,  milyar 
dolar,  yılında ,  milyar dolar ve 

 yılında da  milyar dolar ihracat 
ger ekle tirmesi beklenen Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon’ sekt r  takip edecek.

İİ
’te, ihracat artı ının en 

y ksek olaca ı sekt r, y zde ’le 
avunma ve Havacılık anayii’ olması 

www.utalojistik.com.tr   43  



n n n n
n n
n n
n n

H A BER

bekleniyor. u sekt r  y zde  artı la 
u r nleri ve Hayvansal amuller’, 

y zde  artı la akine ve Aksamları’, 
y zde  artı la Halı’ ve y zde  
artı la cevher’ sekt r  takip edecek.

K resel talepte ilk on sekt r, hem 
 hem de  yıllarında aynı olacak. 
’te . sırada yer alacak Tekstil ve 

Hammaddeleri’ sekt r ,  yılında . 
sıraya gerileyecek.  yılında . sırada 
yer alacak obilya, K ıt ve rman 

r nleri’ sekt r ,  yılında onuncu 
sıraya y kselecek. elik’ sekt r ,  
yılında d rd nc  sırada yer alırken  
yılında altıncı sıraya gerileyecek. lektrik 

lektronik’ sekt r  de  yılında 
be inci sırada iken,  yılında sekizinci 
sıraya d ecek.  yılında d rd nc  
sırada yer alan akine ve Aksamları’ 
sekt r ,  yılında yerini cevher’ 
sekt r ne bırakacak. Aynı ekilde 
Hububat, akliyat, a lı Tohumlar ve 

amulleri’ ile adencilik r nleri’ 
sekt rleri de yer de i tirecek. ir ba ka 
yer de i tirme  obilya, K ıt ve rman 

r nleri’ ile avunma ve Havacılık 
anayii’ sekt rleri arasında g r lecek.

İ
İ İ

İ
hracat b y me e ilimine g re  

k resel ihracatın  yılında ,  trilyon 
dolar,  yılında ise ,  trilyon dolar 
olması ng r l yor. in’in  yılında 
,  trilyon dolar olması beklenen k resel 

ihracatının  yılında ,  trilyon 
dolara y kselmesi ve en b y k ihracat ı 

lke olarak sıralamada zirvede yer 
alması bekleniyor. A ’nin  yılında 
en ok ihracat yapan ikinci lke olarak 
,  trilyon dolarlık ihracat yapması 

beklenirken,  yılında ise ihracatının 
,  trilyon dolara y kselece i tahmin 

ediliyor. u da A ’nin dı  ticaret 
a ı ının daha da artaca ını g stermesinin 
yanında, yeni ticaret sava larının 
ba lamasına neden olabilecek bir geli me 
olarak da ne ıkıyor. n m zde en 
fazla ihracat yapan nc  lke olan 
Almanya’nın  ve  yıllarında 
da nc  sıradaki yerini koruyaca ı, 

 yılında yerini ietnam’a bırakaca ı 
ng r l yor.

İ
İ İ

Almanya’nın ihracatının  yılında 
,  trilyon dolar  yılında da ,  

trilyon olması ng r l yor. Almanya’yı 
ihracat sıralamasında  yılında 
ge ece i beklenen ietnam’ın ise,  
yılında ,  milyar dolar,  yılında 
,  trilyon dolar ve  yılında da 

,  trilyon dolarlık ihracat yapması 
bekleniyor. 

İ
İ İ

İ İ

K resel tedarik yapılarında de i im 
farklı sekt rler i in farklı etkiler 
yaratıyor. u er evede sekt rlerde 

retim ve ihracat alanında rekabet g c  
y ksek lkelerin fırsatlarının daha 
y ksek olaca ı ng r l yor. K resel 
tedarik yapılarındaki de i imden 
yararlanabilecek ok sayıda potansiyel 

lke var. Ancak lkeler rekabet g leri 
y ksek olan sekt rlere a ırlık verecek. 

u er evede k resel tedarik yapılarında 
de i imden yararlanabilecek lkeler  
grupta toplandı. lk grupta ileri teknolo i 
ve inovasyon yo unluklu imalat sanayi 

retimi yapan lkeler bulunuyor. kinci 
grupta orta y ksek teknolo i yo unluklu 
imalat sanayi retimi yapan lkeler var. 
T rkiye bu grup i inde yer alıyor. u 
grup i indeki sekt rler otomotiv, makine 
ve ekipman, elektrikli te hizatlar gibi orta 
y ksek teknolo i yo unluklu sekt rler 
olu turuyor. nc  gruptaki lkeler 
ise daha ok d k retim maliyetlerine 
dayalı retim ve ihracat yapan lkeler.

T rkiye k resel tedarik yapılarındaki 

de i imden en ok yararlanabilecek 
lkeler i inde yer alıyor. itekim 

T rkiye’nin retim ve ihraca a 
alt yapıya ve rekabet avanta larına 
sahip oldu u ok sayıda sekt rde 
tedarik de i imlerinin y ksek olması 
bekleniyor. T rkiye k resel tedarik 
zincirleri de i iminde ok y ksek 
potansiyele sahip sekt rlerden hazır 
giyim, ayakkabı ve deri sekt r nde 

nemli bir retici ve rekabet g c  de 
y ksek. T rkiye k resel tedarik zincirleri 
de i iminde y ksek potansiyele sahip 
tekstil ve mobilya sekt rlerinde ne 
ıkıyor. emi ve yat sekt r  de nemli 

bir retim alt yapısına sahip. 
T rkiye k resel tedarik zincirleri 

de i iminde orta potansiyele sahip 
sekt rlerden elektrikli te hizatlar, 
kau uk ve plastikler ile metal e ya 
sanayilerinde de ciddi bir g ce sahip. 
Havacılık ve uzay sanayi alanında da 
hızlı geli me g steriyor. 

T rkiye k resel tedarik zincirleri 
de i iminde d k potansiyele sahip 
sekt rler arasında ise makine ve 
ekipman, otomotiv ile cam, seramik 
ve imento sanayileri yer alıyor. Tarım 

r nlerinde T rkiye alternatif bir 
tedarik i olmakla birlikte kendine 
yeterlili i ile n plana ıkıyor. Rafine 
petrol r nleri retim altyapısı da 
g leniyor. 
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T
pra  i tiraki K rfez 
la tırma A , ilk defa tank 

vagon dı ında bir vagon 
tipine yatırım yaparak, 

ta ımacılık faaliyetlerine e itlilik 
kazandırıyor.  adet R  vagon 
yatırımı yapan K rfez la tırma, 
tehlikeli madde ta ımacılı ının yanı 
sıra  T pra  rafinerileri arasında 
petrokok, malzeme ve yedek par a 
ta ımacılı ı gibi yeni y kler de ta ıyarak 

r n gamını zenginle tirecek. irket, 
akaryakıt ta ımacılı ıyla birlikte yeni 
tip ta ımacılıkta da hızla ilerlemeyi 
hedefliyor. 

K rfez la tırma A ’den konuya 
ili kin yapılan a ıklamalara la tırma 
ve Altyapı akanlı ı tarafından 
yayımlanan Tehlikeli addelerin 

emir olu ile Ta ınması Hakkında  
y netmeli inin .maddesi gere i  
lokomotif ile akaryakıt dolu vagon 
dizisi arasında tehlikeli madde 
ta ımayan ilave vagon emniyet vagonu  
olması artı aranıyor. ok ama lı 
kullanılması planlanan yeni R  

M
edlog o istik,  yılında 
yakaladı ı y zde .  
b y meyle son  yılın 
ihracat rekorunu kıran 

seramik sekt r ne lo istik deste ini 
s rd r yor. kim ’de ukurhisar 
stasyonu ski ehir  faaliyete alan 

edlog o istik, seramik y klerini 
demiryolu ile armaray zerinden 

Körfez Ulaştırma taşıdığı ürün çeşidini artırıyor 

Medlog, Eskişehir’i demiryoluyla Asyaport’a bağlıyor 

vagonlarında her tip y k ta ıması 
rahatlıkla ger ekle tirilebilecek. u 
ekilde, yeni vagonlar emniyet vagonu 

olarak kullanılırken uygun parkurlarda 
tehlikeli madde sınıfında olmayan 
y kler de ta ınabilecek. n m ze 
kadar TC ’den kiralanan vagonlarla 
bu i lemleri ger ekle tiren K rfez 

la tırma,  yeni R  vagon 

aktarmasız T rkiye’nin en b y k transit 
limanı Asyaport’a Tekirda  ta ıyor 
ve buradan da d nyanın  limanına 
eri im sa lıyor. ukurhisar emiryolu 
stasyonu faaliyete ba ladı ında ilk 

hizmeti sunulan itrA Karo firmasının 
. konteynerinin ta ıması nedeniyle 

istasyonda t ren d zenledi. ki firma 
yetkililerinin katıldı ı t rende edlog 

yatırımı sayesinde  farklı b y kl kte 
konteynerlerin ta ımasını rahatlıkla 
yapabilecek. eni vagonlarda acil 
durum m dahale ekipmanları 
olan zel konteynerlerin de 
bulundurulması, T pra  rafinerileri 
arasında petrokok, malzeme ve yedek 
par a ta ımacılı ı i in de imk n 
geli tirilecek  denildi. 

o istik yetkilileri tarafından itrA Karo 
yetkililerine demiryolu ta ımacılı ına 
verdikleri destek ve i birli i i in 
te ekk r plaketi verildi. edlog o istik, 

ukurhisar emiryolu stasyonu’nun 
yanında Hasanbey ve oz y k 
demiryolu istasyonlarından da tren ile 
ta ımalar ger ekle tirerek b lge sanayinin 
geli mesine katkı sunuyor. 
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U
luslararası Ta ımacılık ve 

o istik Hizmet retenleri 
erne i T KA , C I  

pandemisinde lo istik 
faaliyetlerinin devamını sa layan lo istik 
sekt r n n sahadaki alı anlarına ithaf 
e i i T KA  o istik ekt r  Raporu 

yi yayınladı. l lebilir veriler 
ı ı ında, ulusal ve uluslararası alanda 
sekt r n g ncel durumuna ı ık tutan 
raporda, koronavir s pandemisi s recinin 
y k ta ımacılı ına etkileri kar ıla tırmalı 
veriler ı ı ında anlatıldı. Raporda, d rt 
ta ıma t r n n  yıllık performansına yer 
veren bilgiler yer aldı. T KA  ekt rel 
li kiler d r  Alperen ler tarafından 

kaleme alınan T KA  o istik ekt r  
Raporu ’de dikkat eken ba lıklar yle

PANDEMİ BELİRSİZLİK 
YARATTI

K resel lo istik sekt r ,  
yılına damgasını vuran koronavir s 
pandemisinin olumsuz etkilerinin 
hissedildi i sekt rlerin ba ında 
geldi. in’deki retim faaliyetlerinin 
durdurulması ve yava latılması in 
odaklı k resel arz talep dengesi 

zerinde daha nce benzeri 
g r lmemi  bir baskı yara ı. 
Hammadde tedariki konusunda d nya 
ekonomilerinin daha nce nispeten 
sorunsuz i leyen k resel tedarik 
zinciri sayesinde ithal girdi ihtiya ları 
ile hedef pazarlarının talepleri 

ng r lebilir ve planlanabilir iken, 
koronavir s pandemisinin getirmi  

İSTATİSTİĞİNİsalgındaki
çıkardı

İSTATİSTİĞİNİİSTATİSTİĞİNİ
lojistiğin

TİKAD hazırladığı 
2 2  yılı Lojistik 
ektörü a oru’ ile 
andemi sürecinde 

lojistik sektörünün 
er ormansına 
rojeksiyon tuttu. 

Dört taşıma türünde 
 yılda yaşanan 

gelişmelere 
karşılaştırmalı veriler 
ışığında yer verilen 
ra orda, İkinci Dünya 
avaşı’ndan sonra en 

büyük lojistik rojesi 
olarak görülen  

 milyar doz aşının 
taşınmasında lojistik 
hizmet sağlayıcılarına 
önemli görevler 
düştüğüne  
dikkat çekildi. 

 

 

 
UTİKAD lojistiğin salgındaki istatistiğini çıkardı  
 
UTİKAD hazırladığı 2020 yılı ‘Lojistik Sektörü Raporu’ ile pandemi sürecinde lojistik sektörünün performansına projeksiyon tuttu. 
Dört taşıma türünde 10 yılda yaşanan gelişmelere karşılaştırmalı veriler ışığında yer verilen raporda, İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra en büyük lojistik projesi olarak görülen 10 milyar doz aşının taşınmasında lojistik hizmet sağlayıcılarına önemli görevler 
düştüğüne dikkat çekildi.  
 
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD ,  C O V ID - 1 9  p a nd e m is ind e  lojistik faaliyetlerinin devamını 
sağlayan lojistik sektörünün sahadaki çalışanlarına ithaf ettiği "UTİKAD Lojistik Sektörü Raporu 2020"yi yayınladı. Ölçülebilir 
veriler ışığında, ulusal ve uluslararası alanda sektörün güncel durumuna ışık tutan raporda, koronavirüs pandemisi sürecinin yük 
taşımacılığına etkileri karşılaştırmalı veriler ışığında anlatıldı. Raporda, dört taşıma türünün 10 yıllık performansına yer veren bilgiler 
yer aldı. UTİKAD Sektörel İlişkiler Müdürü Alperen Güler tarafından kaleme alınan ‘UTİKAD Lojistik Sektörü Raporu 2020’de 
dikkat çeken başlıklar şöyle: 
 
PANDEMİ BELİRSİZLİK YARATTI 
 
K üresel lojistik sektörü ,  2020 yılına damgasını vuran koronavirüs pandemisinin olumsuz etkilerinin hissedildiği sektörlerin başında 
g e l d i.  Çin’deki üretim faaliyetlerinin durdurulması ve yavaşlatılması Çin odaklı küresel arz - talep dengesi üzerinde daha önce benzeri 
görülmemiş bir baskı yarattı. Hammadde tedariki konusunda dünya ekonomilerinin daha önce nispeten sorunsuz işleyen küresel 
t e d a r ik zinciri sayesinde ithal girdi ihtiyaçları ile hedef pazarlarının talepleri öngörülebilir ve planlanabilir iken, koronavirüs 
pandemisinin getirmiş olduğu belirsizlik tedarik zincirinin üreticiler, dağıtıcılar, alıcılar, lojistik hizmet sağlayıcılar, d e p o c u l a r  v b .  
gibi unsurlarını geciken sevkiyatlar, artış gösteren lojistik maliyetler ve finansal mutabakatlardaki gecikmeler sebebiyle öngörülmesi 
ve planlanması zor bir süreç ile karşı karşıya bıraktı .   
 
 

 
 
PANDEMİNİN TAŞIMA MODLARINA YANSIMASI  
 
T aşınan malların değer bazında son 10 yıllık dönemde denizyolu taşımacılığı hem ithalatta hem de ih r a c a t t a  e n büyük payı aldı. 
Ancak pandeminin etkisi ile her iki alanda da denizyolu sektöründe düşüş yaşanmasına neden oldu. İthalatta 2019 yılında değer 
bazında yüzde 62,47 oranına sahip olan denizyolu taşımacılığı 2020’nin üçüncü çeyreğinde 58,10 oranına geriledi. İhracatta ise bi r  
önceki sene yüzde 60,82 değere sahipken 2020’nin üçüncü çeyreğinde 59,86 oranında gerçekleşti. Değer bazında olduğu gibi ağırlık 
bazında da denizyolu en çok kullanılan taşıma modu oldu. İthalatta 2019 yılında ağırlık bazında yüzde 95,48 o r a na  s a h ip  o l a n 
denizyolu taşımacılığının payı çok değişmedi 2020’nin üç çeyreğinde yüzde 95,12 oldu. 2019 yılında ihracatta ağırlık bazında 
d e niz y olu taşımacılığının payı yüzde 81,09 iken 2020 yılının ilk üç çeyreği sonunda %82,84’e yükseldi. Türkiye’nin dış ticaret 
taşımalarında değer bazında ikinci sırada ise karayolu taşımacılığı var. Karayolu taşımacılığında 2020’nin üçüncü çeyreğinde ithalat 
yüzde 19,60’a gerilerken ,  ihracatta artış yaşandı. İhracat değer bazında 2019 yılında yüzde 30,36 iken 2020’de 31,79’a yükseldi.  
Karayolu taşımacılığı ağırlık bazında ise ithalat taşımalarında yaklaşık %4 seviyelerinde paya sahip. İhracatta karayolunun payı b ir  
önceki sene yüzde 17,59 iken 2020 yılının ilk üç çeyreğinde yüzde 16,19’a geriledi. Değer bazında 2020 yılının üçüncü çeyreğine 
kadar olan aralıkta havayolu taşımacılığı ithalatta yüzde 21,22, ihracatta ise yüzde 7,55 pay aldı. Ağırlık bazında 2019 yılı sonunda 
% 0 , 3 9  o l a n havayolu taşımacılığının payında da azalma oldu ve 2020 yılı üçüncü çeyreği sonunda payı %0,17 olarak gerçekleşti. 
Türkiye’nin hem ithalatında hem de ihracatında son 10 yıllık dönem içerisinde ağırlık bazında %1’den az pay alan demi r y o l u ,  
2020’de ise dünya çapında deniz limanları, karayolu sınır kapıları ve uçakların hareketlerine yönelik alınan kısıtlayıcı önle m  v e  
tedbirlerden görece muaf kaldı ve hem ithalat hem de ihracatta payını arttırdı. 2013 yılından bu yana en yüksek rekora im z a  a t a n 
d e m ir y o l u  taşımacılığının aldığı pay ithalatta yüzde 1,07, ihracatta yüzde 0,80 olarak gerçekleşti. A ğırlık bazında 2020 yılının üçüncü 
çeyreğine kadar olan aralıkta demiryolu taşımacılığı ithalatta yüzde 0,56, ihracatta ise yüzde 0,62 pay aldı .  
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oldu u belirsizlik tedarik zincirinin 
reticiler, da ıtıcılar, alıcılar, lo istik 

hizmet sa layıcılar, depocular vb. gibi 
unsurlarını geciken sevkiyatlar, artı  
g steren lo istik maliyetler ve finansal 
mutabakatlardaki gecikmeler sebebiyle 

ng r lmesi ve planlanması zor bir 
s re  ile kar ı kar ıya bıraktı. 

PANDEMİNİN TAŞIMA 
MODLARINA YANSIMASI 

 Ta ınan malların de er bazında 
son  yıllık d nemde denizyolu 
ta ımacılı ı hem ithala a hem 
de ihraca a en b y k payı aldı. 

Ancak pandeminin etkisi ile 
her iki alanda da denizyolu 

sekt r nde d  
ya anmasına neden 

oldu. thala a  
yılında de er bazında 

y zde ,  oranına 
sahip olan denizyolu 

ta ımacılı ı ’nin nc  
eyre inde ,  oranına 

geriledi. hraca a ise bir nceki 
sene y zde ,  de ere sahipken 

’nin nc  eyre inde ,  
oranında ger ekle ti. e er bazında 
oldu u gibi a ırlık bazında da 
denizyolu en ok kullanılan ta ıma 
modu oldu. thala a  yılında 
a ırlık bazında y zde ,  orana 
sahip olan denizyolu ta ımacılı ının 
payı ok de i medi ’nin  
eyre inde y zde ,  oldu.  

yılında ihraca a a ırlık bazında 

denizyolu ta ımacılı ının payı y zde 
,  iken  yılının ilk  eyre i 

sonunda , ’e y kseldi. T rkiye’nin 
dı  ticaret ta ımalarında de er bazında 
ikinci sırada ise karayolu ta ımacılı ı 
var. Karayolu ta ımacılı ında ’nin 

nc  eyre inde ithalat y zde 
, ’a gerilerken, ihraca a artı  

ya andı. hracat de er bazında  
yılında y zde ,  iken ’de , ’a 
y kseldi.  Karayolu ta ımacılı ı a ırlık 
bazında ise ithalat ta ımalarında 
yakla ık  seviyelerinde paya sahip. 
hraca a karayolunun payı bir nceki 

sene y zde ,  iken  yılının ilk 
 eyre inde y zde , ’a geriledi. 

e er bazında  yılının nc  
eyre ine kadar olan aralıkta havayolu 

ta ımacılı ı ithala a y zde , , 
ihraca a ise y zde ,  pay aldı. 
A ırlık bazında  yılı sonunda 

,  olan havayolu ta ımacılı ının 
payında da azalma oldu ve  yılı 

nc  eyre i sonunda payı ,  
olarak ger ekle ti. T rkiye’nin hem 
ithalatında hem de ihracatında son  
yıllık d nem i erisinde a ırlık bazında 

’den az pay alan demiryolu, ’de 
ise d nya apında deniz limanları, 
karayolu sınır kapıları ve u akların 
hareketlerine y nelik alınan kısıtlayıcı 

nlem ve tedbirlerden g rece muaf 
kaldı ve hem ithalat hem de ihraca a 
payını ar ırdı.  yılından bu yana 
en y ksek rekora imza atan demiryolu 
ta ımacılı ının aldı ı pay ithala a 
y zde , , ihraca a y zde ,  olarak 
ger ekle ti. A ırlık bazında  yılının 

nc  eyre ine kadar olan aralıkta 
demiryolu ta ımacılı ı ithala a y zde 
, , ihraca a ise y zde ,  pay aldı.

 
KARAYOLUNA YEŞİL HAT 
ÇÖZÜMÜ 

T m d nyadaki geli mi  karayolu 
a ı, altyapısı ve ta ımacılık sekt r  
koronavir s pandemisinden etkilendi. 
Koronavir s n fiziksel temas yoluyla 
bula ması sebebiyle lkelerce alınan 
tedbirlerin ba ında sınır ge i lerini 
kapatmak ve sınırlandırmak oldu. 

r c lere getirilen karantina ve 

 

 

 
 
 
KARAYOLUNA YEŞİL AT Z M   
 
Tüm dünyadaki gelişmiş karayolu ağı, altyapısı ve taşımacılık sektörü koronavirüs pandemisinden etkilendi. Koronavirüsün f iz ik s e l  
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.  

u durum karşısında Avrupa irliği pandemiye yönelik alınan tedbirlerin uluslararası karayolu yük taşımacılığına etkilerini azaltmak 
için eşil Hat  Green Lanes  uygulamasını yürürlüğe aldı. una göre A ’nin tüm iç sınırları, yük geçişleri için açık tutuldu. eşil 
hatlarda taşımacılıkla görevli p e rsonelin kontrolleri ve sağlık taramalarının hızlı şekilde gerçekleştirilmesi yönünde önlem alındı. 
K a r a y o l u nd a  h a f t a  sonları, tatiller ve geceleri uygulanan sürüş yasakları sona erdi ve yeşil hat geçişlerinde prosedürler kolaylaştırıldı. 
K a r a y o l u  yük taşımacılığının devamlılığının sağlanması amacıyla lisans, s e r t if ik a  v e  iz inl e r için de süre uzatımı yapıldı. K u z e y  
Amerika’da Kanada, A D ve Meksika hükümetleri sınır prosedürlerinde iş birliğine gitti. Çin’de yol ücretleri kaldırıldı, araç 
m u a y e ne l e r i e r t e l e ndi. elarus daha farklı bir yeşil hat uygulaması ile gümrük ve transit işlemlerini hızlandırdı. Azerbaycan’ın İran 
ile uyguladığı Transit yeşil hat  ile İran’ın Rusya ve tüm dünya ile olan bağlantısı devam ettirildi. 
Uluslararası Karayolu Taşımacılık irliği’ne göre ( IRU )  karayolu yük taşımacılığı firmalarının gelirleri 2020 yılında 679 milyar 
A BD  dolar azaldı. Bu tutar 2019 yılına kıyasla gelirlerde %18 oranında azalmaya denk geliyor. Avrupa’da 1 2 5  m il y a r  A BD doları, 
Su u d i Arabistan’da 1 milyar A D doları, A D’de 63 milyar A D doları, Çin’de ise 131 milyar A BD  d oları gelir kaybı yaşandı.  
 
DENİZYOLUNDA  MİLYON TEU’LUK KAYIP  
 
Küresel ticaretin hacmen %80’den ve değer bazında %70’den fazlasının denizyolu ile taşındığı göz önüne alındığında koronavirüs 
pandemisi sebebiyle bu taşımacılık modunda ciddi olumsuzluklar yaşandı. Küresel tedarik zincirinde önemli bir ithalat ve ihracat 
merkezi olan Çin’de salgın sebebiyle limanlardaki faaliyetlerin durma noktasına gelmesi ile birlikte uluslararası denizyolu 
taşımacılığı da olumsuz yönde etkilendi. Ülkeler tarafından alınan önlemler gereği gemilerin limanlara kabul edilmemesi gibi 
sebeplerle ortaya çıkan uğrak iptalleri de lojistik akışlarda aksamalara sebep oldu. Temmuz ayında nternational Transport orkers’ 
Association tarafından 300.000 denizcinin gemilerinde mahsur kaldığının açıklanması ise koronavirüs pandemisinin lojistik sektörü 
üzerindeki etkilerinin insani boyutunu gözler önüne sererdi. Alınan sağlık tedbirleri ve uçuş yasakları dolayısıyla Mart ve Ağustos 
ayları arasında gemilerdeki mürettebat değişiminin sadece %25’inin gerçekleştirilebildiği tahmin edildi.  
Çin’in ihracatındaki daralma sebebiyle armatörler tarafından azaltılan sefer sayıları ise dünyanın diğer bölgelerindeki ihracatçıların 
k o nt e y ne r taleplerinin karşılanamamasına sebebiyet veren önemli bir unsur oldu. Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün 2020 yılı itibarı 
ile yürürlüğe aldığı düşük sülfürlü yakıt uygulaması denizyolu navlunlarını artırırken boş konteyner sorunu da navlun artışın d a k i b ir  
diğer faktör olarak ortaya çıktı. ük gemilerinin uğrak iptalleri sebebiyle limanlarda biriken yükler hem kapasite hem de dem u r a j  
ücretleri sorunlarını gündeme getirdi. Limanlara indirilemeyen yüklerin hinterlantlara taşımalarının gerçekleştirilememesi s e b e b iy l e  
yüklerde gecikmeler meydana geldi. 2008 küresel krizindekine benzer bir şekilde denizyolunda yüzde 10 oranında hacim kaybının 
gerçekleşmesi halinde 2020 yılı için toplam hacim kaybının 17 milyon T U olacağı tahmin e d il d i.   
 

A AYOLUNDA  K LIK Y K N DE ERİ Y ZDE  AR TTI   
 
Koronavirüs pandemisi sebebiyle ülkelerin uygulamaya aldıkları kısıtlamalardan en fazla etkilenen yük taşımacılığı türünün 
havayolu taşımacılığı oldu. Ülkelerin koronavirüs pandemisini önlemek için aldıkları tedbirlerden bir tanesi yolcu uçaklarının 
uçuşlarını durdurmak oldu. Tüm dünyada havayolu kargo hacminin yaklaşık yüzde 80’inin çok daha fazla destinasyona uçuş yapan 
yolcu uçakları ile taşınması sebebiyle yolcu uçaklarına getirilen uçuş yasakları kapasite daralmasına sebebiy e t  v e r e r e k  h a v a y o l u  
kargo navlunlarının artması ile sonuçlandı. Genel olarak yolcu uçaklarında maliyetin yüzde 20’sini kargo ile karşılayan havayolu 
şirketleri uçak maliyetinin tamamını kargo ile karşılamak durumunda kaldı. Hava kargo terminallerinden çekilmeyen yükler de 
depolama kapasiteleri üzerinde baskı oluşturdu.   

oldu u belirsizlik tedarik zincirinin 
reticiler, da ıtıcılar, alıcılar, lo istik 

hizmet sa layıcılar, depocular vb. gibi 
unsurlarını geciken sevkiyatlar, artı  
g steren lo istik maliyetler ve finansal 

ng r lmesi ve planlanması zor bir 
s re  ile kar ı kar ıya bıraktı. 

PANDEMİNİN TAŞIMA 
MODLARINA YANSIMASI 

 Ta ınan malların de er bazında 
son  yıllık d nemde denizyolu 
ta ımacılı ı hem ithala a hem 
de ihraca a en b y k payı aldı. 

Ancak pandeminin etkisi ile 
her iki alanda da denizyolu 

sekt r nde d  
ya anmasına neden 

oldu. thala a  
yılında de er bazında 

y zde ,  oranına 
sahip olan denizyolu 

ta ımacılı ı ’nin nc  
eyre inde ,  oranına 

geriledi. hraca a ise bir nceki 
sene y zde ,  de ere sahipken 

’nin nc  eyre inde ,  
oranında ger ekle ti. e er bazında 
oldu u gibi a ırlık bazında da 
denizyolu en ok kullanılan ta ıma 
modu oldu. thala a  yılında 
a ırlık bazında y zde ,  orana 
sahip olan denizyolu ta ımacılı ının 
payı ok de i medi ’nin  
eyre inde y zde ,  oldu.  
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TAŞIMACILIK HIZMET IHRACATINDA EN BÜYÜK PAYA SAHIP

Lojistik sektöründe merak edildiği kadar aslında ölçülmesi zor 
bir konu da sektörün büyüklüğü. Türkiye’de lojistik sektörünün 
büyüklüğü ve Türkiye ekonomisindeki yerine ilişkin yapılan 
değerlendirmelerde büyük oranda varsayımlardan yola çıkılıyor. 
Yapılan varsayımlara göre Türkiye lojistik sektörünün GSYH 
içerisindeki payı yaklaşık yüzde 12 düzeyinde. Bu oran içerisindeki 
yüzde 50’lik payın doğrudan lojistik hizmet sağlayıcı firmaların 

faaliyetlerinden kaynaklandığı, geri kalan yüzde 50’lik payın ise mal 
ticareti yapan firmaların kendi bünyelerinde gerçekleştirdiği lojistik 
faaliyetlerden ileri geldiği değerlendiriliyor. Uluslararası Hizmet 
Ticareti İstatistikleri’nde taşımacılık faaliyetleri hem ithalatta hem de 
ihracatta en büyük payı alıyor. 2019 yılında hizmet ihracatı yaklaşık 
33,8 milyar ABD doları iken hizmet ithalatı ise 24 milyar ABD doları 
oldu.
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sa lık taramaları 
uygulamaları gibi 
kısıtlamalar 
sebebiyle 
uluslararası y k 
ta ımacılı ında 
gecikmeler 
ya andı, sınır 
kapılarında uzun 
kuyruklar olu tu. 

lkelerden transit 
ge ecek ara lar 
i in zorunlu konvoy 
uygulamaları da bu 
gecikmelere sebebiyet 
veren bir di er unsur olarak 

ne ıktı. 
u durum kar ısında Avrupa irli i 

pandemiye y nelik alınan tedbirlerin 
uluslararası karayolu y k ta ımacılı ına 
etkilerini azaltmak i in e il Hat  

reen anes  uygulamasını y r rl e 
aldı. una g re A ’nin t m i  sınırları, 
y k ge i leri i in a ık tutuldu. e il 
hatlarda ta ımacılıkla g revli personelin 
kontrolleri ve sa lık taramalarının hızlı 
ekilde ger ekle tirilmesi y n nde 
nlem alındı. Karayolunda hafta 

sonları, tatiller ve geceleri uygulanan 
s r  yasakları sona erdi ve ye il hat 
ge i lerinde prosed rler kolayla tırıldı. 
Karayolu y k ta ımacılı ının 
devamlılı ının sa lanması amacıyla 
lisans, sertifika ve izinler i in de s re 
uzatımı yapıldı. Kuzey Amerika’da 
Kanada, A  ve eksika h k metleri 
sınır prosed rlerinde i  birli ine 
gi i. in’de yol cretleri kaldırıldı, 
ara  muayeneleri ertelendi. elarus 
daha farklı bir ye il hat uygulaması 
ile g mr k ve transit i lemlerini 
hızlandırdı. Azerbaycan’ın ran ile 
uyguladı ı Transit ye il hat  ile ran’ın 
Rusya ve t m d nya ile olan ba lantısı 
devam e irildi.

luslararası Karayolu Ta ımacılık 
irli i’ne g re IR  karayolu y k 

ta ımacılı ı firmalarının gelirleri  
yılında  milyar A  dolar azaldı. 

u tutar  yılına kıyasla gelirlerde 
 oranında azalmaya denk geliyor. 

Avrupa’da  milyar A  doları, 
uudi Arabistan’da  milyar A  doları, 

A ’de  milyar A  doları, in’de 
ise  milyar A  doları gelir kaybı 
ya andı. 

DENİZYOLUNDA 17 MİLYON 
TEU’LUK KAYIP 

K resel ticaretin hacmen ’den 
ve de er bazında ’den fazlasının 
denizyolu ile ta ındı ı g z n ne 
alındı ında koronavir s pandemisi 
sebebiyle bu ta ımacılık modunda 
ciddi olumsuzluklar ya andı. K resel 

tedarik zincirinde nemli bir ithalat 
ve ihracat merkezi olan in’de salgın 
sebebiyle limanlardaki faaliyetlerin 
durma noktasına gelmesi ile birlikte 
uluslararası denizyolu ta ımacılı ı 
da olumsuz y nde etkilendi. 

lkeler tarafından alınan nlemler 
gere i gemilerin limanlara kabul 
edilmemesi gibi sebeplerle ortaya ıkan 
u rak iptalleri de lo istik akı larda 
aksamalara sebep oldu. Temmuz 
ayında International Transport 

orkers’ Association tarafından 
.  denizcinin gemilerinde mahsur 

kaldı ının a ıklanması ise koronavir s 
pandemisinin lo istik sekt r  zerindeki 
etkilerinin insani boyutunu g zler 

n ne sererdi. Alınan sa lık tedbirleri 
ve u u  yasakları dolayısıyla art ve 
A ustos ayları arasında gemilerdeki 
m re ebat de i iminin sadece ’inin 
ger ekle tirilebildi i tahmin edildi. 

in’in ihracatındaki daralma 
sebebiyle armat rler tarafından azaltılan 
sefer sayıları ise d nyanın di er 
b lgelerindeki ihracat ıların konteyner 
taleplerinin kar ılanamamasına 
sebebiyet veren nemli bir unsur oldu. 

luslararası enizcilik rg t ’n n 
 yılı itibarı ile y r rl e aldı ı 

d k s lf rl  yakıt uygulaması 
denizyolu navlunlarını artırırken 
bo  konteyner sorunu da navlun 
artı ındaki bir di er fakt r olarak ortaya 
ıktı. k gemilerinin u rak iptalleri 

sebebiyle limanlarda biriken y kler 
hem kapasite hem de demura  

cretleri sorunlarını g ndeme 
getirdi. imanlara indirilemeyen 
y klerin hinterlantlara ta ımalarının 
ger ekle tirilememesi sebebiyle 
y klerde gecikmeler meydana 
geldi.  k resel krizindekine 
benzer bir ekilde denizyolunda 
y zde  oranında hacim kaybının 
ger ekle mesi halinde  yılı i in 
toplam hacim kaybının  milyon 
T  olaca ı tahmin edildi. 

HAVAYOLUNDA 1 KG’LIK 
YÜKÜN DEĞERİ  
YÜZDE 72 ARTTI 

Koronavir s pandemisi 
sebebiyle lkelerin uygulamaya 
aldıkları kısıtlamalardan en fazla 
etkilenen y k ta ımacılı ı t r n n 
havayolu ta ımacılı ı oldu. lkelerin 
koronavir s pandemisini nlemek 
i in aldıkları tedbirlerden bir 
tanesi yolcu u aklarının u u larını 
durdurmak oldu. T m d nyada 
havayolu kargo hacminin yakla ık 
y zde ’inin ok daha fazla 
destinasyona u u  yapan yolcu 
u akları ile ta ınması sebebiyle 
yolcu u aklarına getirilen u u  
yasakları kapasite daralmasına 
sebebiyet vererek havayolu 
kargo navlunlarının artması ile 
sonu landı. enel olarak yolcu 

Türkiye’de 
son  yılda 

ya ılan kamu yatırımları 
incelendiğinde 2 2  yılında 

ulaştırma ve haberleşme sektörü 
to lam yatırım lanında en büyük 
ayı aldı. Küresel kriz sonrası 2  
yılı itibarı ile hem Y  hem de 
ulaştırma ve de olama iktisadi 

aaliyet alanı ise büyüme 
eğilimine girdi.   
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u aklarında maliyetin y zde ’sini 
kargo ile kar ılayan havayolu irketleri 
u ak maliyetinin tamamını kargo ile 
kar ılamak durumunda kaldı. Hava 
kargo terminallerinden ekilmeyen 
y kler de depolama kapasiteleri 

zerinde baskı olu turdu.  
 yılında havayolu ile ithalatı 

yapılan bir kilogram a ırlı ındaki 
y k n de eri ,  A  doları iken 

 yılı sonunda ,  A  doları, 
 yılının ilk  eyre i sonunda ise 
 yıl sonuna kıyasla yakla ık y zde 

 artı  g stererek ,  A  doları 
oldu. 

luslararası Hava Ta ımacıları 
irli i’nin IATA  verilerine g re 

havayolu irketleri giderlerinin y zde 
’sını azal ı ancak ge en sene kayıpları 
 milyar A  dolarını buldu. u 

rakam  yılı ile kıyaslandı ında 
talepteki d  oranının y zde ’e 
tekab l e i i g r l yor.  yılındaki 
kaybın ise .  milyar A  doları 
olması tahmin ediliyor. 

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI 
İVME KAZANDI 

Karantina ve hareketlili in 
kısıtlandı ı d nemde demiryolu y k 
ta ımacılı ı hizmetleri b y k oranda 
devam e irildi. r c lere uygulanan 
kısıtlamalar ve s r c  arzının talebi 
kar ılamakta eksik kalması gibi 
sebeplerden dolayı karayolu y klerinin 
bir kısmı demiryoluna aktarıldı.  
yılının ilk eyre inde in 
ve Avrupa arasında hizmet 
veren y k treni sayısı y zde 

 artarak bin ’e, ta ıması 
yapılan konteyner sayısı ise 
y zde  artarak  bine 
y kseldi. Azalan yolcu 
treni frekansları mevcut 
demiryolu altyapısının 
y k ta ımacılı ı i in 
daha verimli kullanılması 
ile sonu landı. Hava ve 
denizyolunda artı  g steren 
navlun fiyatları ve transit 
s re sebebiyle demiryolu y k 

ta ımacılı ı koronavir s pandemisi 
sebebiyle rekabet i g c n  artırdı. 
Ha a demiryolu y k ta ımacılı ı 
t m di er ta ıma t rlerine getirilen 
kısıtlamalardan g rece muaf kaldı ı 
i in uluslararası y k ta ımacılı ının 
kesintiye u ramadan devam 
e irilebildi i bir ta ıma t r  olarak 

ne ıktı. ulgaristan, krayna, 
Kazakistan, Romanya, Hindistan ve 

lovenya gibi lkelerde demiryolu 
yolcu ta ımacılı ı tamamen 
durdurulurken demiryolu y k 
ta ımacılı ına herhangi bir kısıtlama 
getirilmedi.  yılında hem yurti i 
hem de uluslararası y k trenleri 

armaray T p e idi’ni 
kullandı.

BREXIT VE LOJİSTİK
 yıllık yeli inden sonra ’da 

yapılan referandum ile irle ik Krallık 
Avrupa irli i’nden  cak ’de 
ayrıldı,  Aralık  tarihinde 
ise ge i  s reci sona erdi. ’da 
yapılan referandum sonrası ayrılma 

s reci  cak 
’de nihayete 

erdi. o istik hizmet 
sa layıcılar i in irle ik 

Krallık’ın A ’den ayrılması 
yeni g mr k s re leri, ithalat 

ve ihraca a yeni ve farklı 
uygulamalar ve dok mantasyon 

anlamına geliyor. rexit ile ortaya 
ıkan belirsizlik s reci lo istik 

sekt r nde de yansımalarını buldu ve 
bu belirsizliklerin giderilmesi amacıyla 
dı  ticaret ve lo istik firmaları ile 
g mr k idarelerine bilgilendirmeler 
yapılmaya ba landı. irle ik Krallık 
tarafından yayınlanan  cak  
Tarihinden tibaren y k ritanya ve 
Avrupa irli i Arasında al akliyesi  

akliyeciler e Ticari r c ler in 
Rehber’de s r c ler ve ta ıyıcılar i in 
belgeler, limanlardaki yeni kurallar, 
yeni sınır kontrol s re leri ve 

g mr k belgelerine yer verildi. 
ngiltere’nin mr k irli i’ni 
terk edi i ile birlikte dı  
ticaret firmalarının, g mr k 
m avirlerinin ve lo istik 

hizmet sa layıcıların ngiltere 
ile ticaretin yeni kurallarını 
renmesi gerekecek.
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COVID-19 AŞI LOJISTI I KILIT ROL ÜSTLENECEK

2020 yılının son çeyreğinde dünyanın çeşitli ülkelerinin COVID-19 
aşısına yönelik çalışmalarının olumlu sonuçlanması ile birlikte 
gündeme gelen konulardan bir tanesi aşının lojistiği oldu. Virüsün 
kişisel ve toplumsal sağlığa etkilerinin azaltılması ve nihai olarak 
yok edilebilmesi ile siyasi, sosyal ve ekonomik hayatın virüs öncesi 
düzenine dönebilmesi amacıyla virüse karşı etkin bir aşının dünyadaki 
tüm ülkelerin vatandaşlarına ulaştırılabilmesi önem taşıyor. Bu 

süreçte aşının üretim merkezlerinden uygun koşullar altında 
depolama ve dağıtım merkezlerine getirilerek sağlık merkezlerine 
ulaştırılmasında lojistik hizmet sağlayıcılarına önemli bir görev ve 
sorumluluk düşüyor. Tüm dünya çapındaki 10 milyar doz aşının 
lojistik hareketi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük lojistik 
projesi olarak tanımlanıyor. Havayolu taşımacılığı aşıların kısa süre 
içerisinde uzun mesafeler arası taşınmasında kilit rol oynayacak.
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LOJİSTİK VİZYON

Lojistik süreçlerini etkin bir şekilde yönetmemizin ardında çiğ süt lojistiğindeki 
bilgi ve tecrübemiz, nakliye tedarikçilerimiz ile güçlü ilişkilerimiz ve yenilikçi 

rojeleri hayata geçirme motivasyonumuz yatıyor.

A
k ıda,  retim tesisi ve 
g nl k  bin ton s t i leme 
kapasitesiyle s t ve s t r nleri 
sekt r n n en b y k i letmesi 

konumundadır. HT s t, yo urt, beyaz 
ve ka ar peyniri retimleri ile ba layan 
yolculu umuz, bug n s zme peynirden 

ge irme motivasyonumuz yatıyor. 
 ara lık T rkiye’nin en b y k 

i  s t lo istik filosunu y netiyoruz. 
o istikte farklı mesleki tecr belere 

sahip gen  ve dinamik bir ekibimiz 
var. kibimizin yetkinliklerinin 
geli tirilmesine nem veriyoruz. 

i er taraftan lo istik faaliyetlerimizi 
istedi imiz standartlarda ve verimli bir 
ekilde ger ekle tirebilmek amacıyla 

sistemsel geli tirme, inovasyon ve hızlı 
di italle me her zaman a andamızdaki 

nceliklerimiz arasında yer alıyor. 
u sayede i  s re lerimizi s rekli 

geli tiriyoruz.
i  s t lo isti i, ta ınan r n n 

muhteviyatından dolayı ok riskli 
ve tabiri caiz ise zaman ile yarı arak 
devam e irilen bir s re ler birle imidir. 

kaymaklı tava yo urtlara, s tl  tatlılardan 
kefire kadar uzanan ’  a kın r n 
e idimizle devam ediyor. akarya, 

Karaman, leburgaz, Kahramanmara  
ve Tire’de olmak zere T rkiye’nin farklı 
b lgelerinde bulunan toplam  retim 
tesisimizde, T rkiye’nin d rt bir yanından 
topladı ımız s tleri i liyoruz.

i  s t lo istik faaliyetlerimizi  
yılından bu yana kendi kurdu umuz 
lo istik ekibimizle y netiyoruz. o istik 
s re lerini etkin bir ekilde y netmemizin 
ardında i  s t lo isti indeki bilgi ve 
tecr bemiz, nakliye irketleriyle g l  
ili kilerimiz ve yenilik i pro eleri hayata 

 ara ı  r ye n n en y   
s  s  s n  y ne y r   

e  DOYUK
 G a S t l m r

, Çiğ Süt Lojistiğinde 
İnovasyon ve Dijitalleşmeyle Büyüyor
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perasyonda ge en s re bizim i in 
b y k nem arz ediyor. unun i in 
operasyonumuzdaki t m ara ları gerek 
ara  takip sistemleri gerek ise yapmı  
oldu umuz ilave di ital yazılımlar ile anlık 
olarak takip ediyoruz ve fabrikalarımıza 
varı  s relerini analiz ederek retim 
s re lerini dinamik olarak y netiyoruz. 

eli tirdi imiz di ital yazılımı t m 
s r c lerimiz online olarak kullanıyor 
ve aldıkları i  s t miktarı ile irsaliye 
bilgilerini anlık olarak sisteme girebiliyor. 

erileri anlık olarak merkez ofisimizde 
g rebiliyor, s t alımı tamamlanan aracın 
hangi saa e fabrikaya varaca ını takip 
edebiliyoruz.

Ayrıca i  s t lo isti inde di er lo istik 
s re lerinden farklı olarak, T rkiye’deki 

retici yapısının k k olması nedeniyle 
par alı yani ok sayıda tedarik iden s t 
toplanmasını gerektiriyor. Toplanan s t n 
de en verimli ekilde yani en az kilometre 
sarf edilerek en fazla miktarda ta ınması 
gerekiyor. u farklı dinamik nedeniyle 
ara lar R  inamik Rotalama istemi  
ile takip ediliyor. Kullandı ımız R  
sistemi i  s t lo isti i i in geli tirilmi  

zel bir yazılım ve T rkiye’de bunu 
kullanan tek firmayız. R  sistemini 
geli tirmek i in bu konuda T rkiye’de 
faaliyet g steren haritalama firmaları ile 
de alı malarımızı s rd r yoruz.

t lo isti inde di italle me 
adımlarımıza ilave olarak, lo istik 
faaliyetlerimizde verimlilik ve 
kaliteyi artırmak amacıyla karayolu 

ta ımacılı ında T rkiye’nin lider firması 
Tırsan ile i  birli i yaparak T rkiye’de ve 
Avrupa’da bir ilk olan ksek Hacimli 
Treyler ro esi’ni hayata ge irdik.

u pro e ile daha d k a ırlıklı ve 
daha y ksek hacimli treylerler sayesinde 
kilometre ba ına daha fazla i  s t 
ta ıyarak, yılda yakla ık  bin km 
daha az yol kat etmi  olaca ız. ro e i in 
yakla ık bir yılı a kın Ar e alı ması 
yapıldı. apılan Ar e alı ması sonucu 
ilk tasarlanan ara  yakla ık altı ay farklı 
yol ko ullarında test edildi. ro ede 
kapasiteyi ar ırmak i in zel hafifletilmi  

Türkiye’de ve Avru a’da bir ilk olan Yüksek 
acimli Treyler Projesi’ni hayata geçirdik. 

Bu roje ile daha düşük ağırlıklı ve daha 
yüksek hacimli treylerler sayesinde 
kilometre başına daha azla çiğ süt 

taşıyarak, yılda yaklaşık  bin 
km daha az yol kat etmiş 

olacağız.

ase, bunun dı ında inceltilmi  ancak 
dayanıklılı ı zel y ntemler ile artırılmı  
treylerin s t ta ıma tankları tasarlandı. 
Tankların yıkama potansiyeli ve y ksek 
s t ta ıma kapasitesinde aoerodinami in 
kaybolmaması i in tasarımda titizlik 
ile alı ıldı. unun i in yurt dı ında bu 
konuda uzman olan firmaların tesisleri ve 

retim ekilleri incelendi. onu ta ba arılı 
bir pro e y netimi ile altı adet treylerin 

retimini sa ladık ve filomuza dahil 
e i imiz treylerlerimizi yakla ık iki aydır 
kullanıyoruz.  yılı i inde daha fazla 
treyleri sisteme ilave ederek verimlili imizi 
artırmayı hedefliyoruz.

inde bulundu umuz pandemi 
nedeniyle daha zorlu ko ullarda 
y r m z i imizi farklı ve yenilik i 
i  modelleri ile s rekli geli tirmemiz 
gerekti inin farkındayız. Aynı motivasyon 
ile irketimizin de erleri olan tutku, 
ba lılık ve sadelikle lo istik s re lerimizi 
daha st seviyelere ıkarmayı, 
i imize de er katmayı ve nihayetinde 
t keticilerimizi sa lıklı, g venilir gıdalar 
ile bulu turmayı hedefliyoruz.  

r ye e e r a a r  an 
se  ac  rey er r es n  

aya a e r
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Y
netim danı manlı ı  

firması cKinsey  Company  
i  d nyasında ya anan 
de i imde belirleyici rol 

oynayan t ketici davranı  ve tercihlerini 
anlamak i in yaptı ı k resel anketin 
sonu larını payla tı. 

İ İ
en n er  n ş

T keticilerin de geri d nmesini 
sa layan bu trendle, harcamaların 

artması bekleniyor. iriken talebin a ı a 
ıkı ı, daha nceki b t n ekonomik kriz-

lerde oldu u gibi, bir intikam alı veri-
i’ hareketine neden oluyor. andemiden 

en ok etkilenen hizmet sekt r  zellikle 
restoranlar ve e lence mekanlarının, bu 
geri d n te, di er sekt rlere g re ne 
ıkaca ı tahmin ediliyor. cKinsey uz-

manları, t keticilerin geri d n  s recinin, 
lkeden lkeye de farklılıklar g sterece i-

ni ortaya koyuyor. 
 

a  a a ı seya a er n 
yen en aş a ası

luslararası seyaha e, pandemiye 
ba lı sınır kısıtlamaları nedeniyle kriz 
s rse de in’de otel dolulu u ve yurt i i 
u u lardaki yolcu sayısı, A ustos sonunda 
ge en seneki seviyelerinin y zde ’ını 
ge ti. kim’deki Altın Hafta tatili sırasın-
da, ’a oranla y zde  d le,  
milyondan fazla inli seyahat e i. ks 
yurti i seyahat ise eski d zeyini ge ti. Tatil 

ama lı seyahatler hızla geri d nerken, 
makalede  i  seyahatlerinde toparlanma 
s recinin, daha nceki kriz d nemlerinde 
de oldu u gibi farklı olaca ı belirtiliyor. 

andemi sırasında teknolo inin etkin bir 
ekilde kullanımı ve o u irketin n -

m zdeki yıllarda y zle ece i ekonomik 
kısıtlamalar, cKinsey uzmanlarına 
g re  i  seyahatlerinde uzun d nemli 

yapısal bir de i imin ba langı  i areti 
olabilir. 

 
n asy n a ası e 
aş a ı ı yen   

r ş c er nes  
htiya lar, icatları do uruyor ve 

kaos giri imciler i in alan a ıyor. aha 
nce ya anan ekonomik krizlerin ter-

sine, bu sefer yeni a ılan k k i let-
melerin sayısında nemli oranda artı  
g r l yor. rne in A ’de, sadece 

’nin nc  eyre inde,  
,  milyon yeni i letme ba vurusu ya-

pıldı. u sayı, ’un aynı d neminin 
iki katıydı. unların yanı sıra giri im 
sermayesi aktivitesi de ’nin ilk 
yarısında ok az gerileme g sterdi.  

 
r nc  en s r  

e r n n ı an ası
u hızlanmanın temelinde, 

di ital destekli verimlilik artı ının 
yer aldı ı vurgulanıyor. akalede  
A ’de verimlili in, ’nin ikinci 
eyre inde y zde ,  ve takiben 

McKinsey, 2 2  ve sonrasına yön verecek trendleri aylaştı. McKinsey 
uzmanları, küresel mal ihracatının dörtte birinin, 2 2 ’e kadar yön 
değiştirebileceğini öngörüyor. Bu, yaklaşık ,  trilyon dolarlık bir 

ihracat hacmi anlamına geliyor. Ayrıca ra orda online erakendeye 
geçişin hızla devam edeceği ve kalıcı olacağını vurgulanıyor.

Küresel mal ihracatının
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0 1 D NÜŞÜM YILI OLACAK 

an mi artlar  tamam n ri  al n a   
olu aca  ni normalin 2019 un im o ullar na 

ri nm  anlam na l m c in  ur u a an 
cKins   om an  T r i  l  ir t r  an 

K n i  2021  sonras na n li  tr n l rl  il ili a t  
a lama a unlar  b lirtti  cKins  olara   

-19 sal n n n  isan 2020  onomi  
 sos al n  ci i bir ni n a lanma  
tir bil c ini b lirtmi ti . Bu n a lama al malar  
la s r or. an mi bir n  ri  almasa 

a ni normalin bu s n  a a n m i s n  
olu aca  onusun a  i atli bir il  i ims r 
olma  m m n. Bu r  2021 in n m 

l  olmas  b l ni or. 20 nci l an ba s r n 
ullan lan sa a  nc si   sa a  sonras  t riml ri 
ibi an mi  mu t m l n bu l i in n mli bir 

mi n  ta  olaca . G l c  n sill r  tan mlamalar n a  
-19 nc si   -19 sonras  n ml r n 

ba s c . Kurumlar a  i i li rli  i ital r t nli  
s r r l bilirli  ino as on  i imi in l c i   

a a  a itali mi tr n l ri l  a la m  
i iml rin u un a  al c  bir t m l olu turmas  

m m n. G l c  lanlar m  a ar n 2021 in  
t sinin ill nm sin  t ili olaca n  n r m  

1  tr n i i at  almam n n mli ol u unu 
n orum.  
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nc  eyre inde de y zde ,  
ar ı ına dikkat ekiliyor. e mi te ı ır 
a an teknolo ilerin, verimlili i artırmaya 
ba laması  yıldan uzun s r yordu. 
C I  krizi yapay  
zek  ve di italle me gibi alanlarda, bu 
ge i i birka  yıla indirdi. irketlerin 
yo un baskı altında aceleyle yeni 
teknolo ilere uyum sa lamaya 
alı ırken hatalar da yaptı ını 

belirten cKinsey uzmanları, 
liderlere  u ana kadar yapılan 
iyi eyleri yapılandırmalarını ve 
kurumsalla tırmalarını neriyor.

İ İ
care e e ş  a ıcı

cKinsey  Company’nin  
ve sonrasına y n verecek trendleri  
a ıkladı ı yeni alı masına g re, online 
perakendeye ge i  hızla devam ede-
cek. Raporda, A ’de  senesinde, 
e ticaretin ’e gelindi inde y zde 

’l k bir yaygınlı a ula aca ı ng -
r s  hatırlatılıyor ve bu tahminlerin 

tesindeki ger ekle meye dikkate eki-
liyor. A ’de e ticaret, Temmuz ’de 
toplam perakende satı larının y zde 

’ ne ula mı tı. lobal a ıdan  
yılının ilk yarısında e ticare e ya anan 
artı ın, nceki  yıla e it oldu u bil-
gisinin yer aldı ı alı maya g re, bu 
geli menin detaylarına inildi inde bazı 
noktalara dikkat etmek de gerekiyor. 

nline alı veri  yapan t keticilerde 
marka sadakatinin az olması, t ketim 
malları irketlerinin sadece y zde 

’ının e ticaret b y me fırsatlarını 
yakalamaya kısmen dahi olsa hazırlıklı 
oldu unu s ylemesi bu noktaların ba-
ında geliyor. 

i er bir nokta da yakın zamanlı 
bir cKinsey anketinde t ketim mal-
ları irketlerinin sadece y zde ’ının, 
e ticaret b y me fırsatlarını yakalama-

ya kısmen dahi olsa hazırlıklı oldu unu 
s ylemesi. irketlerin bu y nde hareket 
etmesi ve hazırlıklarını hızla tamam-
lamaya alı ması b y k nem ta ıyor. 

ira y nelim a ık, o u t ketici online 
alı veri e kayıyor ve irketlerin hazırlık-
lı olması t keticinin marka sadakatinde 
rol oynayabiliyor.

e ar  nc r er   
yen en en e en y r

C I ’un, o u irketin  
uzun ve karma ık tedarik 
zincirlerindeki zayıf noktalarını a ı a 
ıkardı ını da s yleyen cKinsey 

uzmanları ayrıca k resel mal 
ihracatının d r e birinin, ’e  
kadar y n de i tirebilece ini 

ng r yor. u da, yakla ık olarak  
,  trilyon dolarlık bir ihracat  

hacmine i aret ediyor. akaleye 
g re, bu d nemde irketler tedarik 
zincirlerini incelemeye ba ladıklarında 

 ey fark e i. unlar  aksamaların 
normal olması, end stri .  sayesinde 

retimde lkelere ba lı maliyet 
farklarının daralması ve tedarik 
zincirindeki irketlere retim  
yapan alt tedarik ilerle ilgili  
bilgi eksikli iydi. irketler, bunları 
dikkate alarak hem otomasyon hem de 
yapay zek , veri analiti i alanlarındaki 
geli melerden faydalanarak tedarik 
zincirlerini yeniden dengeliyor. 

ş n e ece  
e enen en nce e y r

andemiyle birlikte n ndeki 
k lt rel ve teknolo ik bariyerler yı-
kılan uzaktan alı ma modelinin, bu 
d nemde kısıtları ve faydaları netle ti. 

cKinsey lobal Institute I  tara-
fından ger ekle tirilen bir alı maya 
g re  alı anların y zde ’si, haftanın  

ila  g n  uzaktan alı arak verimlilik-
lerini koruyabiliyor. algının yanı sıra, 
otomasyon ve di italle medeki ilerle-
melerin de uzaktan alı mayı m m-
k n kıldı ı vurgulanan makalede, 
ofisten uzakta alı maya ge i le ilgili 
iki nemli zorlu a dikkat ekiliyor. 

u s re te hem ofisin organizasyona 
tam olarak ne getirdi inin sistematik 
de erlendirilmesi hem de i  g c n n 
otomasyon, di italle me ve di er tekno-
lo ilere uyum sa laması i in desteklen-
mesi gerekiyor. cKinsey uzmanları, 
alı anlara, e itimlerle yeni beceriler 

kazandırmanın, maliyetlerin st nde 
fayda sa ladı ını belirtiyor. Ayrıca, 
bu yatırımın  alı an ba lılı ı, m teri 
memnuniyeti ve olumlu marka algısı 

zerindeki etkileri de hatırlatılıyor. 

y e r  r y n arca 
ar ı  e  yara aca  

andemi, genel olarak i  d nyasın-
da s re leri hızlandırdı ı gibi, medikal 
inovasyona da ciddi bir ivme kazandı-
rabilir. orunluluk s z konusu olunca 
bunun m mk n oldu u g r ld . 
C I  genom sekanslaması birka  
haftada ger ekle mekle kalmadı, a ılar 
da bir yıldan kısa s rede geli tirildi. 

cKinsey uzmanları, daha b y k bir 
de i im potansiyelinin  biyom hen-
dislik, genetik dizileme, programlama, 
veri analiti i, otomasyon, makine 

renimi ve yapay zek  gibi e itli 
becerilerin bir araya gelmesiyle or-
taya ıkaca ını belirtiyor. cKinsey 

lobal nstit s  I , bu geli meyi 
iyo evrim’ olarak adlandırıyor. 
ayıs ’de yayınlanan bir raporda 

I, k resel hastalık y k n n y zde 
’inin, bug n bilimsel olarak m m-

k n olan becerilerle z lebilece ini’ 
a ıkladı. rne in  genom d zenleme 
teknolo ileri senede  bin ki iyi l-

İ İ
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d ren sıtmaya are bulabilir. H cresel 
terapiler, zarar g rm  h cre ve dokuları 
onarabilir ve ha a yenileyebilir. eni 
e it a ılar kanser ve kalp hastalıkları 

gibi bula ıcı olmayan hastalıklara da 
uygulanabilir. iyo devrimin potansiyeli, 
sa lı ın tesine de uzanıyor. I rapor-
larına g re  k resel ekonominin fiziksel 
girdilerinin y zde ’ını biyolo ik olarak 

retmek, teoride m mk n. iyo devrim, 
n m zdeki on yılda trilyonlarca dolar-

lık ekonomik etki yaratabilir.     

r y er n yen en 
ya ı an ası ı anıy r

andemiyle birlikte bazı end striler 
y kseli e ge erken bazıları da ciddi 
ekilde d t . konomi yeni normaline 

oturunca, ya anan sekt rel farklılıkların 
daralması ve end strilerin kriz ncesine 
yakın pozisyonlarına d nmeleri beklene-
bilir. ununla birlikte, sekt rler i indeki 
dinamiklerin nasıl de i ece ini ng r-
mek daha zor olabilir. undan nceki 
krizlerden, kuvvetliler daha kuvvetli 
ıktı. ayıflarsa daha da zayıfladı, t m-

den kapandı ya da satın alındı. cKinsey 
uzmanları, pandemi d neminde de 
dayanıklılı ı y ksek, sa lıklı bilan olara 
sahip irketlerin  yeni fırsatlar arayı ın-
da olaca ını ve ciddi boyutlu portf y 
de i imi g rmeyi beklediklerini belirti-
yor. u duruma ek olarak, k resel zel 
sermayenin elinde bulunan yakla ık ,  
trilyon dolarlık yatırıma hazır kayna ın 
da portf y de i iminde belirleyici rol 
oynaması bekleniyor. K resel krizlerde 
yapılan zel sermaye yatırımlarının geri 
d n lerinin, iyi d nemlerde yapılanlara 
g re daha y ksek oldu u biliniyor. u 
nedenle makalede, zel sermaye en-
d strisinin n m zdeki d nemde yeni 
yatırım imkanlarını takip edece i tahmini 
yer alıyor.

eş  y eş e 
 finansal kriziyle ba a 

ıkmak i in ok sayıda devlet, te vik 
programı uygulanmı tı ama bunların 
ok azı iklimsel ya da evresel hareket-

leri i eriyordu. andeminin ekonomik 
etkileriyle m cadelede, durumun farklı 
oldu u g r l yor. T m lkeler de ilse 
de b y k o unlu u toparlanma plan-
larını var olan evresel politika ncelik-
lerini ilerletmek i in kullanıyor. Avrupa 

irli i  milyar dolarlık C I  kriz 
planının y zde ’unu iklim de i ikli i 
ile ilgili tedbirlerde kullanmayı planlıyor. 
Kanada toparlanmayı iklim hedefleriyle 
birle tiriyor. Kolombiya  milyon a a  
ekiyor. aponya ve ney Kore ’de, 

in ise  yılında, net karbon emisyo-
nunu sıfıra indirme s z  verdi. t n 
bunlar, s rd r lebilirli in h k metler 

d zeyinde yeni normalin ncelikli 
konusu oldu unu g steriyor. irketler 
tarafına bakıldı ında da s rd r lebilir-
lik konusunda t ketici beklentilerinin 
ar ı ı g r l yor. cKinsey uzmanları, 
t ketici beklentilerinin yanı sıra ye il 
ekonominin sundu u b y me imkan-
larını ne ıkarıyor. 

Ayrıca uzmanlar  ok kanallı, tek-
nolo i destekli ve m terinin yeni nce-
lik ve ihtiya larının bilincinde hareket 
eden irketlerin, yeni normalin nc leri 
olmaya aday olduklarını da belirtiyor.

İ
 a ı  s s e n n 

yen en es
C I  salgınıyla m cadele s recin-
den alınan dersler, daha kuvvetli sa lık 
sistemleri in a etmeye yol a abilir. Halk 
sa lı ı altyapısının iyile tirilmesi ve 
sa lık sisteminin di ital d n m n 
sundu u imkanlar kullanılarak mo-
dernle tirilmesi, bu konuda, zerinde 
alı ılması gereken iki alanı olu turu-

yor. letmeler a ısından bakıldı ında 
da i  verenlerin yeni normalin sa lıklı 
i  ortamını tasarlamaya odaklanmaları 
ve alı anlarının sa lı ına yatırım yap-
maları bekleniyor.

e er n n r a eş e s rec   
andemi etkileri azaldık a, lkelerin 

mali sıkıntılarıyla nasıl ba a ıkacaklarını 
d nmeleri gerekecek. cKinsey 
uzmanları, uzun vadeli ve etkili cevabın 
b y me ve verimlilik oldu unu belirtiyor. 

ay aş a a  
letmeler ve par ası oldukları 

toplum arasında bir k pr  g revi stlenen 
payda  kapitalizmi, pandemide daha da 

nemli hale geldi. ayda  kapitalizminin  
irketlerde k r amacı g d lmemesi olarak 

anla ılmaması gerekti ini vurgulayan 
cKinsey uzmanları, nemli olanın, zaten 

de erlendirilebilen bir l t olan k ra bir 
ama ’ kazandırmak oldu unu s yl yor.

 
İ İ

 cKinsey, i  d nyasında  
ya anan de i imde belirleyici rol oynayan 
t ketici davranı  ve tercihlerini anlamak 
i in yaptı ı k resel bir anketin sonu larını 
makalede payla ıyor. u anketin 
uygulandı ı  b y k lkeden dokuzunda, 
t keticilerin en az te ikisi yeni alı veri  
ekilleri denediklerini s yl yor. Ayrıca, 

ankete katılanların y zde ’inden fazlası 
buna devam etmeyi d nd klerini 
belirtiyor.

1

2

3

5

6

54  www.utalojistik.com.tr



R
enault Trucks nya a kanı 

runo lin, d zenlenen di ital 
basın toplantısında  yılını 
de erlendirdi,  yılının 

yenilikleri ve beklentilerini payla tı. 
andemi s recinin ba lamasıyla birlikte 

Renault Trucks alı anlarının sa lı ını 
korumak i in hızlı adımlar a ıklarını 
vurgulayan runo ilin,  art ’de 

ransa’daki tesislerden d rd n n 
kapatılması kararı verildi.  isan  
tarihinden itibaren ise kademeli olarak 
yeniden retime ge ildi  dedi. Renault 
Trucks’un  yılındaki bir numaralı 

nceli inin m terilerinin i lerine 
s rd rmelerine yardımcı olmak oldu unu 
belirten ilin, art ayındaki kısıtlamalar 
sırasında Renault Trucks, en sıkı sa lık 
ve g venlik kurallarını uygulaması 
sayesinde d nya apındaki satı  ve servis 
a larının ’ından fazlasının faaliyetlerini 
s rd rmesini sa ladı  ifadelerini kullandı. 

andemi d nemi ve sonucunda ortaya 
ıkan ekonomik kriz,  yılında a ır ticari 

ara  pazarını nemli l de etkiledi  a ıkla-
masını yapan lin, Renault Trucks’un  
fatura hacmi, pazar trendini takip ederek 

 d le .  adet olarak ger ekle ti. 
 yılı i in kayda de er bir pozitif g ster-

ge de Renault Trucks’ın  yılına kıyasla 
sipari lerde  artı  kaydetmesiydi  dedi.  

İ
runo lin satı ların nerelere oldu una 

y nelik rakamlarla ilgili geni  bilgiler verdi  
Avrupa’da markaya zel operasyonel 

organizasyonlar ve kriz d neminde m teri 
ihtiya larına g re d zenlenmi  esnek teklif-
ler sayesinde Renault Trucks, bu alkantılı 
pazardaki pozisyonunu korumayı ba ardı. 
Avrupa’da  ton zeri ara  pazarında Re-
nault Trucks,  yılında , ’lik pazar 
payını korudu.  ton zeri segmen e 
pazar payı aynı kalarak , , orta 
segmen e  ton  ise ,  puan 
artarak ,  olarak ger ekle ti. 

ransa’da yurt i i pazarda tar-
tı masız liderli ini koruyarak 

t pazar payını ,  artırarak 
, ’e ıkardı.  son eyrek 

i in pozitif bir geli me de, Rena-
ult Trucks’ın nceki yıla 
kıyasla , . ey-
rek , . eyrek  si-
pari lerde  artı  
kaydetmesi oldu. 

hacmi kayde i. Renault Trucks, ayrıca ikinci 
el kamyon hizmetlerinde de performansını 

nemli l de artırarak,  yılına kıyasla 
servis giri lerini  puan artırdı ve ’e y k-
sel i. Ayrıca ’de election aranti zle -
meli ikinci el kamyon satı  sayısı da  artı  
g sterdi.

İ İ

Renault Trucks, elektrikli mobilite satı  
hacimleri i in iddialı hedefler belirledi. Rena-
ult Trucks,  itibariyle elektrikli ara ların 
toplam satı larının ’una,  itibariyle ise 

’ine kar ılık gelece ini duyurdu. arka-
nın nihai hedefi ise  itibariyle ara larının 

’ n  fosil yakıtsız hale getirmek. 
Renault Trucks, bu amaca ula mak i in 

nemli yatırımlar yapıyor. art  itibariyle 
lainville sur rne tesisinde ikinci nesil elekt-

rikli ara ların retimine ba ladı ve u anda 
pazardaki en geni  elektrikli ara  r n gamına 
sahip. Renault Trucks  . .,  ide . . ve 

aster . . modeller, ehir i i teslimat, da ıtım 
ve atık toplama gereksinimlerini kar ılayan ve 
.  tondan  tona uzanan geni  bir r n gamı 

olu turuyor.  terilerine ener i d n mle-
rini hızlandırma konusunda yardımcı olmak 
amacıyla Renault Trucks, elektrikli mobiliteye 

zel yeni bir satı  organizasyonu olu turdu.
unlara paralel olarak her t r kullanıma 

uygun ara  r n gamının elektrifikasyonunu 
geni letmeye y nelik yatırımlarına devam eden 
Renault Trucks,  itibariyle, da ıtım, antiye 
ve uzun yol gibi her pazar segmenti i in bir 
elektrikli r n gamı sunmayı hedefliyor. 

 

luslararası alanda Renault Trucks, sa-
tı larında  artı  kayde i. ’de zellik-
le Renault Trucks i in nemli bir pazar olan 
Cezayir’de g l  bir toparlanma g zlendi 
ve  yılına kıyasla  artı  kaydedilerek 
.  ara   satı ı ger ekle tirildi. eftah’daki 

monta  tesisi sayesinde Renault Trucks, Ceza-
yir’deki lider konumunu peki tirerek Avru-
palı reticiler arasında  ton zeri pazarda 

,  pazar payına sahip oldu. Hareketli 
T rkiye pazarında Renault Trucks, son dere-
ce g l  bir b y meye imza atarak ’da 

 ara  olarak ger ekle en satı larını, ’de 
.  adet araca ıkar ı. 

Renault Trucks’ın zel bir ikinci el ara  
r n gamı Renault Trucks T ort ve T 

 kinci l Kamyon abrikasında d n t -
r ld  sundu u ahra altı Afrika’da dikkate 
de er l de y ksek bir performans ortaya 
kondu. Renault Trucks, bu pazarlarda aynı 
zamanda K r n gamının zel bir ekstra 
g venli versiyonu olan Renault Trucks K 
afety modelini de satı a sundu. kinci el 

kamyonlar, Renault Trucks i in strate ik bir 
sekt r. reticinin yeni kamyon zellikleriyle 
ilgili a ı ı adımlar gelecekte ikinci el kam-

yon pazarına giri  yapaca ını g z n nde 
bulundurarak  ve pandemi sırasında finan-
sal esneklik, s zle me kesintilerinde kolaylık 
vb. konusunda alınan inisiyatifler, ’de 

iyi bir performans ortaya konma-
sını sa ladı. Renault Trucks, 

satı ı ger ekle tirilen  
.  adet ikinci el ara  ile 

’a kıyasla ’luk artı  
sayesinde rekor bir satı  

RENAULT TRUCKS 
en l  y eyi r iye’ e ya ala ı

pazar payı aynı kalarak , , orta 
segmen e  ton  ise ,  puan 
artarak ,  olarak ger ekle ti. 

ransa’da yurt i i pazarda tar-
tı masız liderli ini koruyarak 

t pazar payını ,  artırarak 
, ’e ıkardı.  son eyrek 

i in pozitif bir geli me de, Rena-
Trucks’ın nceki yıla 

kıyasla , . ey-
rek , . eyrek  si-
pari lerde  artı  
kaydetmesi oldu.

kamyonlar, Renault Trucks i in strate ik bir 
sekt r. reticinin yeni kamyon zellikleriyle 
ilgili a ı ı adımlar gelecekte ikinci el kam-

yon pazarına giri  yapaca ını g z n nde 
bulundurarak  ve pandemi sırasında finan-
sal esneklik, s zle me kesintilerinde kolaylık 
vb. konusunda alınan inisiyatifler, ’de 

iyi bir performans ortaya konma-
sını sa ladı. Renault Trucks, 

satı ı ger ekle tirilen 
.  adet ikinci el ara  ile 

’a kıyasla ’luk artı  
sayesinde rekor bir satı  

s rd rmelerine yardımcı olmak oldu unu 

en l  y eyi r iye’ e ya ala ıen l  y eyi r iye’ e ya ala ı
2 2  yılında satışı 
gerçekleştirilen to lam . 7 
araçla azar ayını koruyan 
enault Trucks, uluslararası 

satışlarını yüzde  artırırken, 
en azla büyümeyi Türkiye 
azarında elde ettiğini açıkladı. 

2 2  yılı itibariyle, dağıtım, 
şantiye ve uzun yol gibi 
her azar segmenti için bir 
elektrikli ürün gamı sunmaya 
hazırlanan marka, ilosunu  
yıl içinde karbon salınımsız hale 
getirmeyi hede liyor. 

Bruno Blin
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F
ord Otosan, Avrupa’nın en 
büyük ticari araç üretim üssü 
olan Kocaeli Fabrikalarında 
gerçekleştirmeyi öngördüğü 

2 milyar euroluk (20,5 milyar TL) yeni 
yatırımının en önemli fazını duyurdu. 
Ford Otosan’ın elektrikli ve bağlantılı 
yeni nesil ticari araç projelerini hayata 
geçireceği, önümüzdeki 10 yılı kapsayan 
yatırımın vizyonu Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Koç 
Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı 

130 bin adetlik batarya montaj kapasite-
sine ulaşılacak. Ford Otosan tarafından 
gerçekleştirilen doğrudan 12 bin kişiyi 
aşkın istihdam ilave 3 bin kişi ile 15 bin 
kişiye yükselecek. Bununla birlikte, yan 
sanayide oluşacak ilave 15 bin kişilik 
istihdam öngörüsü ile toplam 18 bin 
kişilik yeni iş imkanı yaratılmış olacak. 
Yatırım tamamlandığında Türkiye’nin 
elektrikli ticari araç üretimindeki öne-
minin artması, aynı zamanda Ford’un 
elektrikli ticari araç üretim üssüne dö-
nüşmesi hedefleniyor.

Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları, 
ilk etapta 2022 yılı itibarıyla Ford’un 
tam elektrikli ilk ticari aracı E-Transit’in 
Avrupa’ya yönelik seri üretimini 
gerçekleştirecek ve bataryalarını 

Ford tosan, Aralıkta duyurduğu 2 milyar euroluk yatırımın en önemli azını açıkladı. .  milyar 
euro yatırımla tam elektrikli yeni nesil Transit ustom modeli ve olkswagen’in  tonluk yeni 
ticari aracı Ford tosan tara ından Kocaeli’de üretilecek. Transit ustom ailesinin dizel ve şarj 
edilebilir, hibrit elektrikli P E  Plug In ybrid  versiyonları ile tam elektrikli versiyonu 2 2  yılı 

ortası itibarıyla kademeli olarak seri üretime hazır hale gelecek ve satışa sunulacak.

Ali Y. Koç, Ford Avrupa Başkanı Stuart 
Rowley, Koç Holding CEO’su Levent 
Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu 
Başkanı Cenk Çimen,  Ford Otosan 
Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Ford 
Otosan Genel Müdür Baş Yardımcısı Dave 
Johnston katılımları ile gerçekleştirilen 
toplantıda açıklandı.

ELEKTRİKLİ ARAÇTA ÜRETİM 
ÜSSÜ OLACAK

Ford Otosan’ın elektrikli ve bağlantılı 
yeni nesil ticari araç projelerini hayata 
geçirmek amacıyla duyurduğu otomotiv 
sanayisinin en büyük yatırımı kapsamın-
da; Kocaeli Fabrikaları’ndaki çoğunluğu 
ihracata yönelik olan ticari araç üretim 
kapasitesi 650 bin adede çıkacak; yanı sıra 

FORD OTOSAN 1.4 milyar euroluk 
yatırı ın ayrıntılarını a ı la ı 
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da Kocaeli’de temin edecek. Böylece, 
Kocaeli’de Türkiye’nin ilk ve tek elektrikli 
araç entegre üretim tesisi kurulmuş ola-
cak. Ford Otosan, 2023 ilk yarı itibarıyla 
ise ‘Yeni Nesil Transit Custom’ ailesinin 
dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli 
PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile 
tam elektrikli ilk versiyonunu da üretmeye 
başlayacak. Ayrıca; Ford ve Volkswagen’in 
stratejik ortaklığı kapsamında yeni nesil 
Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli de 
Ford Otosan tarafından Kocaeli’de üretile-
cek. Açıklanan 1,4 milyar euro tutarındaki 
proje fazı ile Ford Otosan’ın 1 tonluk orta 
ticari araç kapasitesinin 405 bin adede 
yükselmesi planlanıyor.   

EN BÜYÜK ÜRETİM MERKEZİ 
TÜRKİYE OLACAK
Recep Tayyip Erdoğan  
Cu hur a kanı

Törende konuşan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, “Geleceğin oto-
motiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı 
ticari araçların en büyük üretim merkezi 
Türkiye olacaktır” dedi. Yatırımın, Türk 
mühendislerine elektrikli araçlar ve batar-
ya konusunda ciddi kabiliyetler kazandı-
racağına inandığını belirten Erdoğan şöyle 
konuştu: “Geçen yıl 5 kıtada 180 ülkeye 
900 binin üzerinde taşıtın ihracını yaptık. 
(Ford Otosan) Sahip olduğu ihracat kapa-
sitesiyle bu yatırım, cari dengemize çok 
ciddi katkı sağlayacaktır. Türkiye’yi dün-
yanın önemli batarya üretim merkezlerin-
den biri yapmakta kararlıyız. Bir taraftan 
bu yatırımları teşvik ederken diğer taraf-
tan yerli markamızı geliştirerek ülkemizde 
rekabetçi bir iklim oluşturmak istiyoruz.”

TARİHİN EN BÜYÜK 
OTOMOTİV YATIRIMI
Ali Y  Koç  Koç Holding Yöneti  
Kurulu a kan Vekili ve Ford 
Otosan Yöneti  Kurulu a kanı

Koç Topluluğu ve Ford Motor Com-
pany arasındaki köklü ortaklığın simge-
si Ford Otosan’ın ‘ilk’leri başarmaya ve 
değer üretmeye devam etmekte oldu-
ğunu vurgulayan Koç Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç ise, 
“Özellikle belirtmek isterim ki; pande-
minin yarattığı belirsizlik ortamında 
ve herkesin yatırımdan uzak durduğu 
bir dönemde, tarihimizin en büyük 
otomotiv yatırımını yapıyor olmak 
Topluluğumuzun ve ortağımızın ülke-
mize olan inancının en büyük ispatıdır. 
Bu yatırımla, Kocaeli Fabrikalarımız 
Türkiye’nin - bataryası dahil - ilk ve tek 
elektrikli araç entegre üretim tesisi ha-
line gelecek. 10 yıl sürecek bu yatırımı 
ileriye dönük stratejik bir hamle olarak 
görüyoruz. Ortaya çıkacak büyük 
katma değerin yanı sıra, oluşturulacak 
ekosistemle de Memleketimizin otomo-

tivdeki rekabet gücünün önemli ölçüde 
artmasına hizmet edeceğiz” dedi.

BAŞARILARA YENİSİNİ 
EKLEYECEĞİZ 
Stuart Ro ley  
Ford Avrupa a kanı

Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley 
ise yatırıma yönelik olarak şu açıklamayı 
yaptı: “Ford ve Türkiye arasındaki ilişki-
nin temelleri neredeyse 100 yıl öncesine 
dayanıyor.  Bugün geldiğimiz noktada 
Ford Otosan, Türk otomotiv sektörünün 
öncü şirketi ve global otomotiv endüstrisi-
nin en başarılı ve köklü ortak girişimlerin-
den biri olmaya devam ediyor. Ford ola-
rak, Koç Topluluğu ile ortak girişimimiz 
Ford Otosan ile bugüne kadar Türkiye’de 
başardıklarımızdan gurur duyuyoruz. 
Bundan sonrasında da bu başarılara yeni-
sini eklemeye hazırız.”

FORD TRUCKS’TAN STRATEJİK BELÇİKA HAMLESİ
Tüm Avrupa’ya yayılma hedefiyle Portekiz, İspanya ve 
İtalya’da bayi açılışları gerçekleştiren Ford Trucks, Batı 
Avrupa’daki büyümesini Belçika ile sürdürüyor. Ford 
Trucks, Batı Avrupa’ya yayılma planlarında stratejik 
öneme sahip Belçika pazarına Herman Noyens 
Trucks NV iş birliğiyle giriş yapacak. Orta 
ve Doğu Avrupa’daki genişlemelerini 2018 
yılında tamamladıklarını söyleyen Ford Trucks 
Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, Batı 
Avrupa’daki yapılanmalarına ise 2019’da 
İspanya, Portekiz ve İtalya’daki distribütörlerini 
atayarak başladıklarını aktardı. Pandemi 
koşullarına rağmen planlarını değiştirmeden 

Batı Avrupa’da büyüme hedeflerini koruduklarını belirten 
Turfan, “Bu kapsamda Belçika pazarına giriş yapmak 

bizim için kritik önem taşıyor. Bunu Ford ile ilişkisi 25 yıla 
dayanan Belçika’nın köklü kurumlarından Herman 

Noyens Trucks NV iş birliğiyle yapacak olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki, en verimli 
taşıma çözümleri ile değer yaratma vizyonumuz 
doğrultusunda Belçika’da kısa zamanda yüzde 
5 pazar payına ulaşacağız.” dedi. Ford Trucks’ın 
Avrupa’daki büyüme planlarına hız kesmeden 

devam edeceğini vurgulayan Turfan, sırada 
Almanya, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg 

olduğunu söyledi. 
Serhan Turfan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanStuart Rowley Ali Y. Koç
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H
er kamyon üretiminde 
yaklaşık 5 ton çelik kullanan 
Scania, tamamen emisyonsuz 
ürünler kullanma hedefi 

doğrultusunda fosil içermeyen 
çelik kullanımına geçecek. Bu hedef 
çerçevesinde Scania, İsveçli çelik üreticisi 
H2 Green Steel (H2GS) şirketi ile ortaklık 
anlaşması yaptı. Kuzey İsveç’te Boden 
bölgesinde bulunan ve tamamen yeni 
olan çelik fabrikasında, üretilen bir ton 
çelik başına karbondioksit emisyonları, 
hidroelektrik ve rüzgar enerjisinden 
elde edilen elektrikten üretilen hidrojen 
gazının kullanılması sayesinde yüzde 
95 oranında azaltılabiliyor. Her 
Scania kamyonu yaklaşık 5 ton çelik 
içerdiğinden, değer zinciri boyunca 
emisyonsuz ürünlerin kullanılması 
yolculuğunda bu ortaklık dev bir 
adım olacak. Şirket, karbon içermeyen 
çelik üretimine 2024 yılında başlamayı 
planlıyor. Mevcut plana göre Boden’de 
gerçekleştirilecek üretimin yaklaşık 
yüzde 90’lık kısmını Scania’nın talep 
ettiği çelik türleri oluşturacak. Bu iş 
birliği Scania’nın Paris Anlaşması’ndaki 
iklim hedeflerine ulaşmasına da katkıda 
bulunacak. 

AKILLI GÖZLÜK  
TEKNOLOJİSİ İLE ÇEVRİM İÇİ 
ÜRETİM YAPIYOR

Scania, Hollanda Zwolle’de bulunan 
fabrikasında kurum içi eğitim toplantıla-
rında ‘Akıllı Gözlük’ kullanmaya başladı. 

Covid-19 sebebiyle uzaktan çalış-
manın yaygın olduğu bu dönemde 

I
veco Daily, “2021 Van Fleet World” 
Büyük İngiliz Filo Ödülleri 
tarafından “Yılın Hafif Ticarî Aracı” 
seçildi. 3.5 – 7.5 ton segmentinde 

rakipsiz esnekliğini sergileyen Iveco 
Daily 2 yıl içinde ikinci kez birincilik 
koltuğuna oturdu. 

IVECO Marka Başkanı Thomas 
Hilse konuya ilişkin, “Daily’mizin 
bu ödülü ikinci kez almasından 
dolayı oldukça gururluyuz. Eşsiz 
çok yönlülüğe sahip, üstün sürüş 
deneyimi sunan bir araç. Gelişmiş 
bağlantı seçenekleri, son derece 
kişiselleştirilmiş hizmetleriyle filo 

Van Fleet World editörü John Kendall 
ise şu açıklamayı yaptı: “3.500 KG – 7.500 
kg ağırlık arasındaki araçlar rekabetin 
eksik olmadığı, küçük, ancak öne çıkan 
bir sektör. Daily, bu sektördeki en geniş 
ağırlık seçeneklerini, dizel ya da doğal gaz, 

manuel ya da otomatik vites 
seçeneklerini ve de farklı 
gövde boyutlarıyla üst yapı 
seçeneklerini sunarak sını-
fının en esnek aracı olarak 
öne çıkmakta. Araç, 2019’dan 
beri yeni sürücü destek 
sistemleri ve geniş bağlantı 
seçeneklerine sahip.”

IVECO DAILY n iltere’ e yalın ha i  ticarisi se il i
sahiplerine ve yöneticilerine işlerini verim-
li, sürdürülebilir ve kârlı yapmanın kapı-
sını açıyor. Gerçek anlamda her şey dâhil 
bir taşımacılık çözümü; her filo sahibinin 
spesifik ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir 
araç” dedi.

SCANIA  osil i er eyen eli  ullanaca

Scania çalışanları çalışmalarını çevrimiçi 
şekilde sürdürmeye devam ediyor. Gün-
lük çalışmalara ek olarak Zwolle’deki 
fabrikada personel eğitimlerinde yeni 
teknoloji akıllı gözlükler kullanılmaya 
başlandı. Akıllı Gözlükler, çevrimiçi 
bağlantı sırasında gözlüğü takan kişi-
nin gördüklerini ekran üzerinden tüm 
katılımcıların izlemesini sağlıyor. Akıllı 
gözlükler, Scania’nın yeni V8 motoru ve 
yeni vites kutusunun üretimine başlama 
aşamasında tüm personelin eğitimi için 
kullanıldı. Montaj ve diğer tüm detaylar 
üzerinde çalışılırken, katılımcılar bulun-
dukları yerde ekran üzerinden izleme ve 
öğrenme fırsatı buldular. Aynı zamanda, 

fiziki katılımlarda olduğu gibi sorularını da 
sorabildiler. 

Scania Akıllı Gözlük teknolojisini kul-
lanarak eğitimlerinde verimliliğini devam 
ettiriyor. 
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Düzta , filosunu Scania ile üyüt eyi sürdürüyor  

Ars Pet Lojistik, Tırsan filosunu 0 araca çıkardı 

SCANIA

TIRSAN

A
rs-Pet Lojistik, 110 araçlık yeni yatırımıyla Tırsan 
araçlarından oluşan filosunu 440 araca yükseltti. Ars-
Pet Lojistik’in İzmir’deki merkez ofisinde gerçekleştirilen 
teslimat töreninde konuşan firma sahiplerinden Aslan 

Savaşan; “Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere başta Almanya, 
Hollanda, Yunanistan, Lüksemburg, Slovakya, Fransa, Makedonya, 
Bosna-Hersek, Arnavutluk, Avusturya, Belçika ve İtalya ülkelerine; 
ağırlıklı olarak otomotiv, yedek parça, tekstil ve gıda taşımacılığı 
hizmeti vermekteyiz. Tırsan, operasyonlarımızın esnekliğini 
destekler şekilde tasarlanmış, en kaliteli ve sağlam şekilde üretilen 
araçları ile vazgeçilmez tek iş ortağımız. Filomuzda şu anda bulunan 
330 adet Tırsan aracımızın performansından çok memnunuz,  yeni 
yatırımımızla filomuzu 440 araca büyüttük. Tırsan araçlarının, 
sağlamlığının yanı sıra düşük işletme maliyeti ve yüksek ikinci el 
değeri de firmamız için büyük avantaj. Ayrıca Tırsan, sahip olduğu 
en geniş servis ağı ile firmamızın tüm operasyonlarını her zaman 

tam destekliyor” dedi.
Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ise şunları 
aktardı: “Türkiye’nin güvenilir lideri Tırsan olarak, ödüllü Ar-
Ge merkezimizde müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda 
son teknoloji ürünler geliştiriyoruz. Bugün teslimatını yapmış 
olduğumuz Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride aracımız da en 
ince ayrıntısına kadar müşterilerimizin rekabet gücünü artırmak 
için dizayn edilmiş ve en kaliteli şekilde üretilmiştir. Multi Ride 
araçlarımız her türlü çekici tipinde kullanılabilir özelliğe sahip, 
bu sayede müşterimiz operasyonlarını daha kolay ve hızlı şekilde 
gerçekleştirerek zamandan da tasarruf edebilecektir. Öte yandan 
araçlarımızın üretiminden, satış sonrası hizmetlere kadar tüm 
süreçlerde 7/24 müşterilerimizin yanındayız. Ars-Pet firmasının 
yatırımında yine Tırsan’ı tercih etmesinden büyük memnuniyet 
duyuyoruz ve iş birliğimiz uzun yıllar sürecek şekilde çalışmalarımıza 
hız kesmeden devam edeceğiz.” 

P
olonya, Macaristan ağırlıkta olmak üzere Avrupa’ya 
uluslararası taşımacılık hizmeti sunan Düzce merkezli 
Düztaş Lojistik, filosunu Scania ile genişletmeye 
devam ediyor. Düztaş Lojistik, filosuna 5 adet R500 

A4x2LA Düşük Şasili Çekici daha ekledi. 
Düztaş Lojistik’e yeni araçları, Scania Samsun bayisi Erçal 
tesislerinde gerçekleştirilen teslimat töreninde Erçal Scania 
Satış Müdürü Muhammet Demir tarafından teslim edildi. 
Törene Düztaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Civelek, 

Düztaş Firma Yetkilisi Sefa Civelek ve Düztaş Firma Yetkilisi Raif 
Civelek’de katıldı.
Teslimat töreninde bir açıklama yapan Düztaş Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Civelek, “Geçtiğimiz yıl filomuza ilk 
Scania araçlarımızı dahil etmiştik. Geçen süre boyunca bu 
araçlardan yakıt tasarrufu, operasyonel devamlılık, sürüş 
konforu ve performans anlamında çok memnun kaldık. Geçen 
sene yaptığımız yatırımdaki doğru karar yeni yatırım kararımızda 
bizleri tekrar Scania ile buluşturdu” dedi. 
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Iveco’dan Eknak’a 
 adet S Way tesli atı

RENAULT TRUCKS

G
ıda taşımacılığı alanında hizmet sunan KA 
Trans, ilk Renault Trucks çekicilerini filosuna 
kattı. Şirket, filosunu 40 adet Renault Trucks 
T460 ADR’li ve retarderli çekicilerle güçlendirdi. 

Koçaslanlar Otomotiv’in Kocaeli’ndeki merkezinde 
gerçekleştirilen tören ile KA Trans firma sahibi Bayram 
Yıldız, ilk beş aracı teslim aldı. Renault Trucks Bölge 
Müdürü Tolga Aykaç, Koçaslanlar Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, Genel Müdürü 
Mesut Süzer ve Kocaeli Şube Müdürü Ahmet Güler 
teslimatta yer aldı. KA Trans firma sahibi Bayram Yıldız, 
alım kararlarını vermeden önce detaylı olarak araştırma 
yaptıklarını belirterek; “Bolu merkezli çalışan pek çok 
firmadan, Renault Trucks çekiciler ile ilgili memnuniyetlerini 
öğrendik. Bu firmaların araçların özellikle yakıt tasarrufu, 
düşük arıza frekansı ve satış sonrası hizmetler konusunda 
bizlerle paylaştıkları bilgiler, alım kararımızda etkili oldu” 
şeklinde açıkladı. Tamamıyla frigofirik gıda taşımacılığı 
alanında uzmanlaştıklarını belirten Yıldız, “Aradığımız 
araç özelliklerinin tamamını Renault Trucks çekiciler ile 
sağladık. Operasyonlarımızın yüzde 60’ını Güney Doğu 
Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerine gerçekleştiriyoruz. 
Bu doğrultuda ADR’li ve retarderli T serisi çekiciler ile 
istediğimiz performansı yakalayabileceğimize inanıyoruz” 
dedi. Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Koçaslan teslimatta yaptığı açıklamada; “KA 
Trans’ın yeni Renault Trucks araçlarından memnun 
kalacağına güvenimiz tam. Satış sonrası hizmetlerimizle de 
her zaman yanlarında olacağız. KA Trans, araç başına aylık 
yaklaşık 18.000 km yol kat ettiğinden yakıt hesabı çok 
önemli. Araçlarımızda bulunan Infomax paketi ile filonun 
yakıt giderlerini minimize edeceğimizi ve müşterimizin 
operasyonlarına katkı sağlayacağımızı biliyoruz” dedi. 

IVECO

KA Trans, 
Renault Trucks Ailesine 

katıldı 

I
veco’nun İzmir yetkili satıcısı ve servisi Meyeks Otomotiv 
tarafından Eknak Uluslararası Nakliyat’a 6 adet S-WAY 
AS440S48 T/P çekici teslimatı gerçekleştirdi. Eknak 
garajında gerçekleşen törene Eknak Yönetim Kurulu 

Üyesi Özgün Kapçı, IVECO Bölge Satış Müdürü Cenk Demir, 
Meyeks Satış Müdürü Osman Bayram ve Meyeks Satış 
Yöneticisi Başar Yılmaz katıldı. Teslimat töreninde konuşan 
Eknak Yönetim Kurulu Üyesi Özgün Kapçı, şunları söyledi: 
“Iveco ile uzun yıllar öncesinde çalışmaya başlamamıza 
rağmen son dönemlerdeki yatırımlarımızda çalışma şansımız 
olmamıştı. Yeni S-WAY model çekiciler ile birlikte aracı 
bizden önce satın alan kullanıcılarından aldığımız referanslar, 
markaya olan yakınlığımız ve İzmir’deki yeni yapılanma 
nedeniyle 8 adetlik yatırımımızda tercihimiz Iveco’dan yana 
oldu. 2020 yılı içerisinde başladığı çekici yatırımlarını 2021’de 
de sürdürerek toplamda 2 adedi geçen sene olmak üzere 8 
adet IVECO S-WAY 480 beygir çekiciyi filomuza kattık. Hem 
şirketimize hem de iş ortağımız Iveco’ya yatırımlarımızın 
hayırlı olmasını dileriz.” Meyeks Satış Müdürü Osman 
Bayram ise, “Eknak, İzmir bölgesinin en güzide firmalarından 
biri olup bizim için çok değerlidir. Kendileriyle çalışmaktan 
çok memnunuz. Umarım uzun yıllar da çalışmaya devam 
edeceğiz” dedi. 
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Volvo Trucks yeni filolarla üyüyor

Ekpet İn aat filosuna 0 MAN ka yon ekledi 

VOLVO TRUCKS

MAN

E
kpet İnşaat, yeni araç yatırımında MAN’ı tercih etti 
ve filosuna 20 adet TGS 41.430 serisi MAN kamyon 
kattı. Ankara Akyurt’taki MAN Tesislerinde düzenlenen 
teslimat töreninde konuşan Ekpet İnşaat Makine İkmal 

Müdürü Alper Atayık, şunları söyledi; “Zengin makine parkımız 
ve profesyonel ekibimiz ile birlikte Türkiye’nin pek çok bölgesinde 
başarılı altyapı ve üstyapı projeleri gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız 
işte başarı ve zamanında teslim noktasında; kullandığımız 
araçların performansı, dayanıklılığı, işletme maliyeti ve satış 
sonrası hizmet desteği büyük önem taşıyor. Bu konuda da MAN’a 
güveniyoruz. MAN’ın hem araç hem de hizmet kalitesinden 
memnunuz. Dolayısıyla filomuzdaki MAN araçlarına yenilerini 

katmaktan da mutluluk duyuyoruz.” MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Müdürü Doğucan Suyani ise; üstün 
nitelikli araçlarının yanı sıra her ihtiyaca ideal çözümler sunan 
zengin donanım ve model çeşitliliği ile yeni yılda da işletmelerin 
güvenilir çözüm ortağı olmaya devam ettiklerini vurguladı. 
Suyani,  “Her aşamada müşteri odaklı çalışıyor; satış anından 
satış sonrası hizmeteler hatta finansal çözümlere kadar daima 
yanlarında oluyoruz. Bu da bizi müşterilerimizin yeni araç 
yatırımlarında tercih sebebi yapıyor. Ekpet İnşaat da uzun yıllardan 
beri birlikte çalıştığımız müşterilerimizden biri ve inanıyorum ki, 
bu iş birliğimiz önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek devam 
edecektir” dedi.

V
olvo Trucks, Trans 33 Lojistik’e 5 adet Turbo 
Compound motorlu Volvo FH500 satışı 
gerçekleştirdi. Trans 33 Lojistik Yönetim Kurulu  
Eş Başkanı Emin Arslan, bu satın almayla 

birlikte, 42 araçlık filolarının tamamının Volvo Trucks 
markalı araçlardan oluştuğunu söyledi. Volvo Trucks tercih 
etmelerinde araçların performansı, markanın yaygın yetkili 
servis ağı ve çözüm ortağı yaklaşımının etkili olduğunu 
belirten Arslan, “Volvo Trucks markasını sadece bir araç değil 
bizim için doğru seçilmiş bir iş ortağı olarak görüyoruz. Bu 
nedenle yolumuza Volvo Trucks ile devam ediyoruz. Gerek 
güvenlik, gerek kalite gerekse toplam maliyet anlamında 
tüm beklentilerimizi karşılıyor. Bunların tümü sebebiyle Volvo 
Trucks markası bizim için değişmez tercihtir” dedi. 

ÖZ BİLAL LOJİSTİK  ADET VOLVO H  ALDI
Öz Bilal Lojistik, filosunu 6 adet Volvo FH460 kamyon ile genişletti. 
Teslimatı yapılan 6 adet Volvo FH460 kamyonlar ile Öz Bilal Lojistik’in 
25 araçlık filosundaki Volvo Trucks markalı araç sayısı 20’ye 
ulaştı. Öz Bilal Lojistik şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin 
Bulun, Volvo Trucks ile olan uzun soluklu iş birliklerine vurgu yaparak 
şunları söyledi: “Her zaman bir aile olarak gördüğümüz Volvo Trucks 
markası ve Temsa İş Makinaları ile ilerlemek gücümüze güç 
katıyor. Volvo Trucks araçlarının kalitesini ve performansını zaten 
biliyoruz. Buna ek olarak markanın, finansmandan araç bakımına 
her ihtiyacımızda yanımızda olması bizim için çok değerli.” Bulun, 
Volvo FH460’ı çevre dostu olduğu kadar yakıt verimliliğini de 
sağlayan Euro6 Step-D yönetmeliğine ve emisyon standartlarına 
uygun olması sebebiyle tercih ettiklerinin de altını çizdi. 

www.utalojistik.com.tr  61  

ARAÇLAR

İCARİ T



62  www.utalojistik.com.tr

n n n n
n n
n n
n n

H A BER

payını  yılları arasında 
s rekli artırdı.  yılında ihracat 
ta ımalarında de er bazında payı 
incelenen d nemin en y ksek oranı 
olan , ’e kadar y kseldi. thala a 
oldu u gibi ihraca a da denizyolu 
ta ımacılı ının de er bazındaki payı 

 yılının ilk  eyre i sonunda 
’ın altında kaldı ve ,  olarak 

ger ekle ti. 

Denizyolu konteyner 
aşı acı ı ının  

nya care ne  
e s  nası  

zellikle ’li yıllar itibarıyla, 
s ratle konteyner ile denizyolu 
ta ımacılı ının d nyada  
yaygınla ması ve bu ta ımacılık  
t r ne g re yeni nesil konteyner 
gemilerinin ve yeni nesil limanların 
kurulmaya ba lanmasıyla k resel 
apta denizyolu ta ımacılı ı 

b y meye ve de i meye ba ladı. 
retilen bir ok r n n konteynerize 

olabilecek ekilde l lendirilmesi, 
retim, depolama s re lerinin 

buna g re yapılması, y kleme ve 
bo altmada yeni y ntem ve kuralların 
olu turulması d nya konteyner deniz 
yolu ta ımacılı ının yaygınla masına 
vesile oldu.
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 K
UTİK  Y n tim Kurulu si  

ni olu al ma Grubu Ba an  

10SORUDAÜKONTEYNER KRİZİ

U
T KA  netim Kurulu 

yesi ve enizyolu 
alı ma rubu 
a kanı Cihan zkal, 

denizyolu ta ımacılı ının mevcut 
durumunu, konteyner krizinin 
d nya ve T rkiye’de yara ı ı 
sorunları ve T rkiye’nin denizyolu 
ta ımacılı ında neler yapması 
gerekti ini  oruda cevapladı. 

en y  aşı acı ı ı 
ne en ne

Ticaretin k reselle
mesinde nc  ve nemli 

rol oynayan denizyolu ta ımacılı ı 
genellikle b y k hacme sahip, birim 
fiyatı ve zaman duyarlılı ı d k 
y klerin ta ınması a ısından son 
derece nemli bir ta ıma modu ve 
d nya ticaretini en ok etkileyen 
ta ımacılık t r . on yarım y zyılda 
denizyolu ile yapılan ta ımaların 
hacminin  kat artı  g stermesi,  
yılında t m d nyada ta ınan y klerin 
hacmen  oranında denizyolu 
ile ta ınması, k resel denizyolu 
ta ımacılı ının nemini ortaya 
koymaktadır. 

i er yandan denizyolu y k 
ta ımacılı ında koronavir s 
pandemisinden nce de durgunluk 

1. 2. 3.

lobal konteyner krizi ve ani artan ürün ticareti talebi sebebiyle navlunların hiç olmadığı kadar 
arttığını belirten TİKAD Yönetim Kurulu üyesi ve Denizyolu alışma rubu Başkanı ihan 

zkal, eki man ve yer sıkışıklığı sorunun Eylül ayına kadar devam etmesinin beklendiğini 
söyledi. zkal, bu tür krizlere karşı yatırım miktarı yaklaşık  milyar Amerikan doları olması 
beklenen çoğunluk hissesinin özel sektörde olduğu, belirli oranda kamu hissesi de olan ve 
halka açık, dünya ça ında bir konteyner hattının armatör şirketinin  kurulmasını önerdi. 

vardı.  yılında k resel denizyolu 
ticareti sadece ,  oranında b y d  
ve  yılındaki ,  oranındaki 
b y menin altında kaldı.  yılı 
b y me oranı  k resel 
finans krizinin denizyolu ticaretine 
etkilerinden bu yana en d k oran 
oldu. 

en y  aşı acı ı ının 
r ye e  s n r  

ne r
Co rafi bakımdan bir yarımada 

olan T rkiye, Avrupa, Asya ve 
Afrika’nın kav ak noktasında 
konumlanmaktadır. Ancak 
T rkiye’nin dı  ticaretinde nemli 
paya sahip denizyolu ta ımacılı ının 

n nde zellikle transit ta ımacılık 
faaliyetleri a ısından geli im alanları 
bulunmaktadır. 

T rkiye’de  ve  yılının 
nc  eyre ine kadar olan d nemde 

denizyolu ile ta ınan ithalat y kleri 
 yılına kadar ’larda seyre i. 
 ve  yıllarında payı ’a 

kadar y kseldi. Ancak  yılının ilk 
 eyre i sonunda  yıllık d nem 

i erisinde, ilk kez payı ’ın altına 
indi ve ,  oldu. e er bazında 
ihracat ta ımalarında ise denizyolu 
ta ımacılı ı incelenen d nemde 
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d t . ’de  artı  bekleniyor. inli 
reticiler tam kapasite alı ıyor ve ayda 

 T  retim yapıyor. alezya ve 
Hindistan gerekli yatırımları yaparak, 

 yıl i erisinde retime ba layacaklarını 
a ıkladılar.

Dünya konteyner 
an arın a nası   

e ş e er yaşan ı
nya genelinde liman sıkı ıklıkları, 

gemilerin ortalama transit s re 
performanslarını ok d rd . u da 
tedarik inin teslim s resi hesaplarını 
a ır ı. Aralık ’de os Angeles 
imanı’na gelen konteyner adedi 

bir nceki yıla g re  ar ı. A  
os Angeles imanı’nda ortalama  

konteyner gemi a ıkta beklemekte. 
rtalama a ıkta bekleme s resi  g n.

r a r er n eyner 
a arı  ne ya ıy r

Armat rler, gemi retiminin 
uzun s rmesinden  yıl  dolayı talepteki 
ani dalgalanmalara hızlı reaksiyon 
g steremiyor. Armat rler isan ayıs 

 atlarında blank void sailing 
yapmanın daha avanta lı olabildi ini 
g rd ler. avlunu y ksek tutmak, 
gemiyi atıl yatırmanın maliyetinden daha 
avanta lı hale geldi.  yılı ortasında, 
gemi kapasiteleri blank sailing’ler ile 
global olarak  ekilmi ti. onrasında 
kapasite kontroll  ekilde geri konuldu. 
Ancak global talebin ani artı ı ile talep 
kar ılanamadı. Armat rler navlunları 
d rmemek i in kapasiteyi taktiksel 
olarak y netmeye ba ladı.

Denizyolu konteyner 
aşı acı ı ın a ne er 

y r
andemi sebebiyle ubat ve art 
 itibariyle lkelerde kapanmalar, 

global apta talepte ve arzda, 
anormallikler ya anmaya ba ladı. 

andeminin ba ladı ı yer in, bundan ilk 
kurtulan ve normal alı ma temposuna 
d n  yaparken, birikmi  sipari ler ve 

retimin de hız kazanmasıyla y ksek 
miktarlarda ekipman ihtiyacı yara ı. 

rtalama her yıl  artan konteyner 
retimi pandemi s recinde olumsuz 

etkilendi ve retim d t . andeminin 
ba ında in’in durmasıyla armat rlerin 
ilk reaksiyonları, blank sailing  
dedi imiz sefer iptalleri oldu. Ayrıca 
pandemi kaynaklı ithalat y klerinin 
bo altılmasındaki yava lama sonucu, 
bo  ekipman temininde de sorunlar 
ya anmaya ba ladı.

T m b y k armat rler hatlar  
aersk, C, Hapag loyd, Cosco, 

C A C , ang ing, vergreen 
v.b.  daha karlı olan zakdo u’ya bo  
ekipman pozisyonladılar. lkemizin 
ithalatının yava laması ve bo  ekipman 
deste inin yeteri kadar olmaması 
sorunların ba langıcı oldu. emi 
kapasitelerinin de pandemi d nemine 
g re d r lmesiyle beraber asıl sıkıntı 
ba lamı  oldu. Avrupa ba ta olmak 

zere, Kuzey Afrika’ya b y k armat rler 
yeterli alokasyon ayırmadı. u da 
Arkas, Turkon, edkon, Akkon gibi 
lokal armat rlerde yı ılmalara sebep 
oldu. ksek talep ve t m bu geli meler 
piyasada navlun artı larına neden 
oldu. Asya A ha ındaki sıkı ıklık ve 

y ksek navlunlar sebebiyle T rkiye’den 
sipari ler ar ı. reticilerin stok fazlası 
olmaya ba ladı.

K n eyner r  nası  
y

lobal konteyner 
gemilerinin zamanında varı  oranları 
en d k seviyelerde ger ekle ti. u 
da t m d nyada ekipman akı ını 
yava la ı. emiler daha ge  varmaya 
ve daha ge  tahliye edilip, daha ge  
teslimatlar yapılmaya ba landı. in 
ok hızlı toparlandı ve konteyner 

talebi di er b lgelerden hızlı ar ı. in
A  navlunları ok y kseldi inden 
armat rler in’e bo  ekipman 
pozisyonladı. nlar da A  ve 
Avrupa’ya g nderildi. eli mi  lkelerin 
limanlarında kim ’den bu yana 
sıkı ıklık mevcut. Konteynerler pandemi 
ko ullarında yava  ekilmeye ba landı 
ve bu durum devam ediyor. Kısmi 
kapanmalardan ve pandemi kaynaklı 
tren  kamyon firmalarının arzında d  
var. u sebeple konteynerin ekilmesi 
ve bo  d n lerin gecikmesine yol 
a ıyor. A ’de konteynerların tekrar in 
limanlarına bo  d n  s resi ortalama  
g n oldu.

in ile irle ik evletlerarasındaki 
konteyner hacmi, ge en seneki rakamlara 
g re aylık ortalama .  T , bu 
sene hacim ,  oranında artmı  
durumda. u yıl  ayda ,  milyon T  
yapıyor. eden bug nlere geldik daha 
anla ılabilir bir h l alıyor. nyada u an 
mevcut konteyner gemilerinin yakla ık 

 milyon T  ta ıma kapasitesi var. 
lobal konteyner retimi ’de  

5.
6.

7.

4.
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H A BER

zakdoğu Türkiye navlunları en yüksek seviyeleri usd 
FE  gördükten sonra yatay seyretmekle beraber bir miktar 
gevşeme beklenmektedir. Yakın zamanda en büyük artış 
Türkiye A hattında görüldü ve artış her ay devam etmektedir.  
Türkiye Avru a hattında navlunlar  2 2  itibariyle yükselişe 
geçti. Eki man sıkışıklığının devam etmesi öngörüldüğünden 
Nisan ayında da navlun artışı beklenmektedir. Türkiye  A rika 
hattında navlunlar ortalamada iki katına çıkmış durumdadır.

yeti tiren bir okuldu. aalesef k t  
y netim ve yanlı  kararlar irketin 
zarar etmesine ve par a par a satılıp 
yok olmasına neden oldu.  
pandemi d nemi, b yle bir irketin 
ne kadar nemli oldu unu tekrar 
bizlere hatırla ı. T rkiye’de, o unluk 
hissesinin zel sekt rde oldu u, 
belirli oranda kamu hissesi de olan 
ve halka a ık, d nya apında bir 
konteyner ha ının kurulması hi  de 
hayal de il. zakdo u, rtado u, 
T rkiye arasında yo unla acak b yle 
bir hat, bizi dı  ticaret hedeflerimizin 
de tesine ta ıyabilir. atırımının 
yakla ık  milyar Amerikan dolarını 
bulaca ını n g rd m z b yle bir 
irket, lkemizin gururu tıpkı T rk 

Havayolları gibi d nya lo isti inde 
bizi hak e i imiz yerlere ta ıyabilir. 

evcut bir konteyner ha ı satın 
alınabilece i gibi, sıfırdan yeni 
bir hat da kurulup i letilebilir. u 
konuda, sekt r m z n uzman 
profesyonelleri ve bakanlık yetkilileri 
bir araya gelerek bu dev pro enin 
hayata ge mesi i in gerekli alı maları 
ba latabilir.

a n se ye er n e 
r  ne r  r ış ar 

ne a ana a ar e a  
e ece

lobal konteyner krizi ve ani 
artan r n ticareti talebi sebebiyle 
navlunlar hi  olmadı ı kadar ar ı. 
Armat rler ilk ba tan zakdo u
Avrupa ha ında ba la ıkları, son 
yılların en y ksek navlun artı larını, 
daha sonra Amerika, Afrika, Avrupa 
ve Akdeniz havzası koridorlarında da 
devam e iriyorlar. 

zakdo u T rkiye navlunları 
en y ksek seviyeleri usd 

 g rd kten sonra yatay 
seyretmekle beraber bir miktar 
gev eme beklenmektedir. akın 
zamanda en b y k artı  T rkiye

A ha ında g r ld  ve artı  her ay 
devam etmektedir. T rkiye Avrupa 
ha ında navlunlar   itibariyle 
y kseli e ge ti. kipman sıkı ıklı ının 
devam etmesi ng r ld nden 

isan ayında da navlun artı ı 
beklenmektedir. T rkiye  Afrika 
ha ında navlunlar ortalamada iki 
katına ıkmı  durumdadır.

Denizyolu konteyner 
aşı acı ı ın a ne er 
e en y r

’de d nya ekonomisi 
 daraldı. ’de d zelme 

beklendi i gibi devam ederse 
.  b y me bekleniyor. A ılama 

s reci beklenildi i gibi ilerlemiyor. 
eli mi  lkelerdeki tasarruf miktarı 

pandemide ar ı, bu da ’de 

global ticaret talebini normalin 
zerinde tutacaktır. eli mi  lkelerin 

T rkiye’den mal taleplerini y ksek 
seyretmesi bekleniyor.

 ve ’de, konteyner 
gemisi ve yeri arzında d k 
b y me bekleniyor. u da artan 
global talep g z n ne alındı ında, 

yl l ’ye kadar ekipman ve 
yer sıkı ıklı ının devam etmesi 
beklenmekte. Armat rler navlunları 
d rmemeye gayret edeceklerdir. 
Talebin d t  yerden arzı ekip, 
y ksek yerlere kaydıracaklardır. ek 
ok ok uluslu irket zakdo u odaklı 
retim modelini bırakıp kaynaklarını 
e itlendirme yoluna gidiyor. u 

kaynak, tedarik i, yeni retim sahaları 
arayı ında T rkiye nde geliyor.

Türkiye denizyolu 
aşı acı ı ın a ne 

ya a ı
ski denizcilerimiz iyi bilir  bir 

zamanlar anlı anlı eniz akliyat 
kurulu umuz vardı. arklı tipte bir ok 
gemiye sahip bu kurulu  aynı zamanda 
g n m z n en iyi denizcilerini de 

8.

9. 10.
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