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Tüm Avrupa Kapınızda!
Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında farklı taşıma modlarını

kullanarak yüklerinizi hedefe ulaştırıyoruz.



Başta mobilya, otomotiv yan sanayi ve 
endüstriyel ekipmanlar olmak üzere 
hava yolu ile gitmesi mümkün olmayan, 
üreticilerimizin güçlü olduğu ürün 
gruplarını da Avrupa ve tüm dünyada 
tüketicilerin evine kadar ulaştırıyoruz.

E-İhracatı
0-2 Kg bandının üzerine

TAŞIYORUZ

Avrupa’da ve Türkiye’de Fullfilment Hizmetleri

Kapınızdan Tüketiciye İzlenebilir Teslimat

Tüm Gümrük Süreçlerinin Yönetimi

Online Mağaza Yönetiminde Danışmanlık 

Yurt Dışı Pazar Yerlerine Entegrasyon

Full iade yönetimi

Avrupa’daymış gibi ticaret 

Sınırları kaldırıyoruz

Büyük ve hacimli ürünlerinizi de
göndermek artık çok kolay

www.horoz.com.tr
0 850 202 33 60

HEMEN ARA
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P
andemi ve konteyner krizi küresel ticarette dengeleri 
değiştirdi. Çin gibi Asya bölgelerinden tedarik sağlayan AB 
ülkeleri, üretim gecikmeleri, artan navlun maliyetleri ve 
konteyner krizi nedeniyle kendilerine daha yakın ve istikrarlı 

merkezlere yönelerek, tedarik zincirlerini krizlere karşı dayanıklı 
hale getirmeye yöneldi. Türkiye, coğrafi konumu, sunduğu maliyet 
avantajları ve lojistik imkanlarıyla uluslararası şirketlerin radarına 
girdi. Avrupa’da tedarik zincirlerindeki değişimden en fazla kazanç 
elde edecek ülke konumuna geldi. 

Yaygın aşılamayla birlikte global ticarette bir rahatlama beklenirken, 
24 Şubat’ta patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı küresel ticarette yeni 
zorlukları, lojistikte ise yeni güzergah planlamalarını beraberinde 
getirdi. Rusya’ya uygulanan yaptırım ve ambargolar, yıllık 600 milyar 
doları aşkın ticaret trafiğinin kalbinde yer alan Asya-Avrupa hattındaki 
güzergahlarda riskleri ve maliyetleri artırdı. Savaş nedeniyle 
Rusya’nın da içinde bulunduğu Kuzey Koridoru kullanılamaz hale 
geldi. Türkiye’nin de dahil olduğu Orta Koridor alternatif olarak ön 
plana çıktı. AB’den Orta Asya ve Orta Doğu’ya yapılan taşımalarda da 
Türkiye’nin transit konumu güçlendi. Değişen koşullar AB-Türkiye 
ilişkilerini Gümrük Birliği sınırlarının dışına taşırken, Türkiye tedarik 
zincirinin tam merkezine yerleşti. 

Tüm bu gelişmeler Türkiye’nin en güçlü ticaret ortağı Avrupa ile 
olan taşımacılık ilişkilerini yeni bir boyuta taşıdı. Türkiye’nin artık 
AB ile yaşanan taşımacılık sorunlarında eli daha güçlü. Yeni durumun 
Türkiye lehine yarattığı sonuçlar şimdiden sahaya yansımaya başladı. 
Tedarik zinciri süreçlerinde yaşadığı lojistik sıkışıklıkları aşmak 
isteyen AB ülkeleri, karayolu taşımalarında yıllardır bir kördüğüm 
haline gelen geçiş belgesi sorununun çözümüne yönelik kapıları 
araladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın da çabalarıyla Macaristan, 
Yunanistan, Bulgaristan Romanya ve AB Sırbistan gibi ülkelerde transit 
belge sorunları çözüme kavuşturulmaya başlandı. Benzer şekilde 
Ukrayna ve Moldova’ya yönelik de bazı kolaylıkların sağlanması 
bekleniyor. Ama karayolunda sorunların çözümü için gidecek hala yol 
var. Kalıcı çözümün hem Türkiye hem de AB için yüksek kazanımlar 
yaratması bekleniyor. 

Türkiye AB arasındaki taşımacılık ilişkileri demiryolu, intermodal 
ve kombine taşımacılık tarafında da yeni gelişmelere gebe. Türkiye, 
mevcutlar dışında yeni Ro-Ro hatları, yeni intermodal yük koridorları 
ve blok tren/konteyner gibi kombine taşımacılık alternatifleriyle AB ile 
ticari ilişkilerini daha da güçlendirilmeyi hedefliyor. 

Diğer taraftan Orta Koridora büyük önem atfeden Türkiye, bu 
güzergahın gelişmesi, özellikle Hazar Denizi’nde Ro-Ro taşımalarının 
kapasitesinin artması ve maliyetlerin düşmesi için büyük çaba 
gösteriyor. Ancak güzergahın potansiyelini hayata geçirmek için diğer 
ülkelerin de elini taşın altına koyması bekleniyor. 

Bu sayımızda Türkiye Avrupa taşımacılık ilişkilerini ve mikro 
ihracat taşımalarını tüm yönleriyle ele aldık. 

Keyifli okumalar… 

DEĞİŞEN LOJİSTİK ROTALAR VE TÜRKİYE 
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yeni İş Zekası ve 
CRM uygulaması 
olan UNIBOX’ın ilk 

fazını tanıttı. Verimlilik, hızlı 
karar alma ve strateji belirleme 
noktalarına destek sağlayan 
UNIBOX yeni dönemde Glo.
belink Ünimar’ın yönetim 
süreçlerinde kullanılacak. Uy.
gulamanın ilerleyen dönemde 
CRM bölümünün açılmasıyla 
birlikte teklif alma ekranların.
dan raporlama aşamasına kadar  kullanımına 
açılması hedefleniyor. Yeni iş zekası uygula.
ması UNIBOX BI hakkında bilgi veren Globe.
link Ünimar İcra Kurulu Komite Üyesi (Bilgi 
Teknolojileri) Ayfer Saltan Oladi, “Kullanmaya 
başladığımız UNIBOX BI iş zekası uygulaması 

ise dijital dönüşüm yatırımla.
rımızın yeni dönemini simgeli.
yor. Uygulamayı ilk aşamada iş 
ortaklarımızın taleplerine daha 
verimli, hızlı ve stratejik şekilde 
cevap vermemizi sağlayacak 
çalışmalar için kullanıyoruz. 
İkinci aşamada ise her bir iş 
ortağımızın erişebileceği UNI.
BOX CRM’i hayata geçireceğiz. 
UNIBOX CRM içerisinde ise 
tekliften ödeme süreçlerine 
kadar olmak üzere uçtan uca 

hizmetler sunacağız. Globelink Ünimar’ın 
bu yeni ürünleri ile birlikte operasyonun her 
aşamasında süreçleri yapay zeka desteği ile 
değerlendirerek hızlı karar alabilen, verimlilik 
odaklı ve strateji geliştirmesine destek olacak 
bir yapıya geçeceğiz” dedi.

!"!#$%&'()*+$
İş Birimi’nde üst 
düzey atamalar

CEVA Lojistik atık projesiyle binlerce ağacı kurtardı 

Globelink Ünimar dijitalleşmeye 
yeni bir halka ekledi

SENDEO IŞ HACMINI 6 AYDA YÜZDE 260 ARTIRDI 
 Dağıtım ve teslimat sektörüne hızlı 

giren Koç Topluluğu şirketi Sendeo, 2021 
Mayıs’ta İstanbul’da başladığı hizmetini 81 
ilin tamamına taşıdı. 8 transfer, 5 dağıtım 
merkezi ve 1.000’den fazla teslimat nokta-
sıyla hizmet veren şirket, günlük teslimat sa-
yısını ise 6 ayda yüzde 260 arttırdı. Sendeo 
Genel Müdürü Özgün Şahin, “81 ili kapsa-
yan hizmetimizi klasik dağıtım operasyonla-
rından farklı olarak şubeler yerine transfer 
ve dağıtım merkezleriyle gerçekleştiriyoruz. 
2022 yılı sonuna kadar 11 transfer, 45 da-
ğıtım merkezi ve 2.400 teslimat noktasına 
ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Türkiye’nin en 
büyük e-ticaret markaları ile çalıştıklarını 
söyleyen Şahin, “81 il operasyonumuzun 

tamamlanmasıyla birlikte ileri teknoloji ile 
harmanlanmış ürünlerimiz ve artan istih-
dam sayımızla birlikte günlük teslimat sayı-
mızı eylül ayına göre yüzde 260 arttırdık. Bu 
oranın 2022’nin sonunda 10 kat artmasını 
bekliyoruz. 400 kişilik bir ekiple başladığı-
mız yolculuğumuza büyüyerek devam edi-
yoruz. 4 aylık süre içerisinde istihdamımızı 
yüzde 70’ten fazla artırdık. 2022 yılı içeri-
sinde 2.500 çalışan sayısına ulaşmayı he-
defliyoruz. Kasım ayında 2025 yılına kadar 
60 milyon dolar yatırım hedefimiz olduğunu 
söylemiştik ve bu yatırımlarımızı gerçekleş-
tirmeye başladık. Müşteri memnuniyetinde 
lider marka olma vizyonuyla hareket ediyo-
ruz” ifadelerini kullandı.  

&
FDS Akdeniz İş Birimi, 
Akdeniz RO/RO ağında 
ticari ve operasyonel odağını 
güçlendirmek amacıyla 1 

Nisan 2022 itibariyle geçerli olmak 
üzere üst düzey atamalar gerçekleştirdi. 
İstanbul / İtalya Rota Direktörlüğü 
görevine Ayberk Eskin, Türkiye / 
Fransa ve İspanya Rota Direktörlüğü 
görevine Önder Ulaş Başboğa, Mersin / 
İtalya Rota Direktörlüğü görevine Arif 
Akkoz, Türkiye Limanları Terminal ve 
Acente Direktörlüğü görevine ise Levent 
Sinel getirildi. DFDS Akdeniz İş Birimi 
Başkanı Lars Hoffmann, atamalarla 
ilgili yaptığı açıklamada şunları 
belirtti: “Taşımacılık ağımızdaki tüm 
rotalarımızın, özel ‘Rota Direktörleri’ 
atayacak büyüklüğe ulaşması mutluluk 
verici. DFDS ağımızın tamamında 
çalışma biçimimizi yansıtan bu daha 
özel odaklı yaklaşımın müşterilerimize 
fayda sağlayacağına inancım tam.” 

C
EVA Lojistik’e, Gebze’de bulunan 
tesislerinin Sıfır Atık Projesi kap.
samında geri dönüşüme sağladığı 
katkılar nedeniyle Gebze Belediye 

Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından teşekkür 
belgesi verildi. CEVA, 2005 yılından bu yana 
geri dönüşüm, atıkların kaynağında ayrıştı.
rılması, sıfır atık konularında farkındalığın 
artırılması çalışmaları yapıyor. CEVA Lojistik 
Türkiye Genel Müdür Fuat Adoran, CEVA’nın 
gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya 
bırakmak adına bütün iş süreçlerini bu bilinçle 
yürüttüğünü belirterek, şunları kaydetti: “Ge.
rek tesislerimizde gerekse Genel Müdürlük 
binamızda ‘Sıfır Atık’ sloganıyla geçtiğimiz yıl 
673 bin 941 ton kağıt ve 9 bin 455 ton plastik 
başta olmak üzere cam, metal, bitkisel yağ, 
madeni yağ ve organik olarak 683 bin 396 ton 
atık topladık. Geri dönüşüm ile 9 bin 628 ağaç 
kurtarılmış oldu. Ekolojik dengenin korunması 
için tüm canlılara ve doğaya karşı olan sorum.
luluğumuzla kaynakların verimli kullanılması 
ve oluşan atıkların toplanarak geri dönüşüme 
kazandırılması yönündeki çalışmalarımızı ge.
liştirmeyi ve bu bilinci yaymayı sürdüreceğiz.”
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HAREKET MAKINE PARKINI YENI YATIRIMLARLA GÜÇLENDIRDI 

İ
novatif girişimlerine devam eden MNG 
Kargo, yeni kurduğu bağımsız teslimat 
noktası ağı “En Yakın Kargo Noktası” 
ile tüketicinin işini kolaylaştırırken 

esnafa da ek gelir imkanı sunuyor. En Yakın 
Kargo Noktası, MNG Kargo’nun kurum içi 
kaynaklarıyla geliştirdiği teknoloji altyapısıyla 
doğrudan e-ticaret fi rmalarıyla entegre 
olarak çalışıyor. E-ticaret sitesi üzerinden 
yapılan alışverişlerde, satıcının anlaşmalı 
olduğu kargo fi rması fark etmeksizin, alıcılar, 
bağımsız olarak sepetlerindeki farklı kargo 
fi rmalarıyla gelecek ürünlerini seçtiklerini En 
Yakın Kargo Noktası’na yönlendirebiliyor. 
Böylece alıcı, adresinde kargo beklemeden 
birden fazla kargoyu, tek noktadan kolaylıkla 
teslim alabiliyor.  Sistem, tüketicilerin e-ticaret 
iadelerini de kolaylıkla geri gönderebilmesine 
imkan sağlıyor. Şu an yaklaşık 1.500 noktada 
hizmet veren En Yakın Kargo Noktası, 
ilerleyen süreçte teslim alım noktalarının 
sayısını artıracak. MNG Kargo İnovasyon ve 
İş Geliştirme Direktörü Mert Küçüközkan, 
“Hangi kargo şirketi olduğu farketmeksizin 
bağımsız olarak tüketicilere teslimat ve 
iade gönderimi hizmeti veriyor. Böylece 
lokal işletmeler ise ek gelir elde ederken 
yeni müşteri edinme için de fırsat kazanmış 
oluyor” dedi.

Ağırlıkları 700-750 ton arasında değişen, 26 metre yüksekli-
ğindeki çelik şaftlarının yüklemesini ve en ağırı 886 ton olan 87 
tabliyesinin yükleme-tahliye işlemlerini gerçekleştirerek Çanak-
kale Köprüsü’nü de portföyüne ekleyen Hareket, makine parkını 
güçlendirmeye devam ediyor. Şir-
ket, 4 adet kanat taşıma dorsesi, 8 
adet paletli ve mobil vinç, 12 adet 
ağır nakliye çekicisi, 1 adet 8 aks 
lowbed dorse ve 1 adet 550 ton 
kapasiteli askı aparatı yatırımıyla 
makine parkını genişletti. Hareket 
Genel Müdürü Abdullah Altunkum, 
yatırıma ilişkin şu değerlendirme-
de bulundu: “ Bu yıl yaptığımız bu 

büyük yatırımın, özellikle uluslararası projelerde bize önemli 
bir rekabet avantajı sağlayacağına inanıyoruz. Aldığımız 4 yeni 
kanat taşıma dorsesi de 69 metreye kadar açılabildiği için 80-85 
metre uzunluğundaki kanatları taşıyabilecek. Bunun yanı sıra 2 

adedi 800 tonluk paletli vinç olmak 
üzere toplamda 8 adet paletli ve 
mobil vinç aldık. Bahsettiğim 800 
tonluk vinçler rüzgâr türbinlerinin 
kurulumunda kullanılıyor. Satın 
aldığımız dorse ve vinçlerle hem 
daha yüksek kapasiteli türbinleri 
kurmak hem de daha uzun kanat-
ları taşımak için kapasitemizi ciddi 
şekilde arttırmış olduk.”  

P
egasus Hava Yolları Üst Yöneticisi 
(CEO) olarak görev yapan 
Mehmet T. Nane, 31 Mart 2022’de 
gerçekleştirilen Olağan Genel 

Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Üyesi 
oldu ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçildi. 
Nane’den CEO’luk görevini devralacak isim 

ise 2010 yılından bu yana şirketin Ticarett en 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini 
yürüten Güliz Öztürk oldu. Nane ve Öztürk, 
yeni görevlerine resmi olarak 1 Mayıs 2022 
tarihinde başlayacak. Açıklamada görüşlerine 
yer verilen Nane, “Güliz Öztürk’ün 
Pegasus bayrağını göklerde parıldayarak 
dalgalandırmaya devam edeceğine yürekten 
inanıyorum. Bu değişim, Güliz Öztürk’ün 
Türk sivil havacılık tarihindeki ilk kadın 
hava yolu CEO’su olması sebebiyle de çok 
değerli ve önemli” dedi. Öztürk ise bayrağı 
Mehmet T. Nane’den gururla devraldığını 
belirterek, “Pegasus Hava Yolları olarak, 
kendisinin liderliğinde 2016’dan bu yana 
birçok ilk ve öncü projeye imza att ık ve 
ülkemizi uluslararası arenada pek çok kez 
gururlandırdık. Şirketimizi daha da ileriye 
taşımak ve başarılarını taçlandırmak için, 
tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte bütün 
gücümüzle çalışacağız” değerlendirmesinde 
bulundu.

"
vusturya merkezli 
uluslararası lojistik 
şirketi Gebrüder 
Weiss, Türkiye’de 

hizmet ağını genişletiyor. Şirket, 
İstanbul ve İzmir’den sonra 
üçüncü şubesini Mersin’de açtı. 
Gebrüder Weiss Yönetim Kurulu 
Başkanı Wolfram Senger-Weiss, 
konuya ilişkin yaptığı açıklamada 
“Yeni lokasyonumuz, Akdeniz 
bölgesine elverişli ulaşım 
bağlantıları ve hinterlandındaki 
endüstriyel bölge ve sanayi 
işletmelerine olan yakınlığıyla 
önemli avantajlar sunmaktadır” dedi. 
Türkiye’nin yükselen bir pazara sahip 
olduğunu vurgulayan Senger-Weiss, şunları 
aktardı: “Türkiye, Orta Asya ve Çin yönünde 
‘orta koridor’ diye adlandırılan yeni İpek 

Yolu hatt ında önemli bir geçiş alanı 
sunuyor. Bu geçiş hatt ı, Rusya’nın 

‘kuzey koridoru’ hatt ına bir 
alternatif oluşturuyor. Orta 
koridor hatt ında bulunan çoğu 
ülkede kendi şubelerimiz var 

ve bu bölgelerdeki yerel, yasal 
ve kültürel özellikleri biliyoruz. 
Müşterilerden, bu rotadaki nakliye 

işlemleri için daha yüksek bir 
talep alıyoruz.” Gebrüder Weiss 
Türkiye Hava ve Deniz Genel 
Müdürü Çiler Keskinel de 

üreticilerin doğrudan yakınında 
olmanın önemli bir avantaj 

olduğunu belirterek, “Bölgedeki 
müşterilerimize, hava ve deniz taşımacılığı 

hizmetlerinin yanı sıra ilaç ve multimodal 
taşımacılığı, depo lojistiği ve gümrük işlemleri 
hizmetleri de sunmaktayız” dedi. 

Havayolunda ilk kadın CEO 
Güliz Öztürk oldu

Gebrüder WeIss 3. şubesini Mersin’de açtı

MNG Kargo 
‘En Yakın Kargo 
Noktası’ ağını 

duyurdu



İHRACATÇILARI HAVADA 
KARADA DESTEKLİYORUZ!

UPS Airlines’a ait Boeing 767 
tipi uçağımızla Türkiye’deki 

girişimci ve KOBİ’lerin ihracat 
gönderilerini uçuruyoruz! 

Nisan ayından itibaren karayolu 
hizmetimizle Türkiye’deki 

ihracatçıları Avrupa’ya 
ulaştırmaya başlıyoruz.
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EVOLOG LOJISTIK HAVA VE DENIZDE CIROYU ÜÇE KATLAYACAK

&
ubai merkezli dijital taşımacılık 
platformu TruKKer’ın Türkiye 
Genel Müdürü Hakan Arıkan 
oldu. Marmara Üniversitesi 

İşletme Fakültesi’nden mezun olan Hakan 
Arıkan, 2004 yılında Borusan Lojistik fi nans 
departmanında iş hayatına başladı. Arıkan, 
Yalın Altı Sigma Kara kuşak ve stratejik 
planlama komitesi üyesi görevlerini 
yürütt ükten sonra, Türkiye’nin ilk dijital 
TIR platformu; ETA’nın kurulumunda 
görev aldı. 2010-2011 yıllarında ABD’de 
eğitim alan Arıkan, Türkiye’ye döndükten 
sonra; Borusan’da İş Geliştirme, İnovasyon 
ve Strateji Müdürlüğü görevlerinde 
bulundu. Arıkan, 2015-2017 yılları 
arasında ise Borusan Holding’in start up 
şirketi Bukoli ile Türkiye’nin ilk click & 
collect iş modelinin şirket kurulumunu ve 
yönetilmesini üstlendi. Bukoli’nin ardından 
Borusan Lojistik’te 2019 yılına kadar 
görev yapan Hakan Arıkan, son olarak 
DSV’de yurtiçi hizmetlerin kurulmasından 
sorumluydu.

EvoLog Lojistik’te yeni 
atamalar gerçekleşti. EvoLog 
Lojistik Denizyolu Direktörlüğü 
görevine Vesile Çakır Somyak 
atanırken, Havayolu Direktör-
lüğü görevine ise Fırat Pakyüz 
getirildi. İki yıl içerisinde Deniz-
yolu ve Havayolu Taşımacılığı 
Hizmetleri cirolarını üç katına 
çıkarmayı hedeflediklerini söy-
leyen EvoLog Lojistik Genel Mü-
dürü Halil Özendi, “Bu hedefe 
ulaşmak için en büyük güven-
cemiz müşteri memnuniyetimiz. 

2021’in zor şartlarına rağmen 
hiçbir müşterimizi ekipmansız 
bırakmadık. Her gün değişen 
pazar şartlarında, müşterileri-
mize yine en uygun çözümleri 
üretme konusunda ekibimize 
güveniyoruz. Vesile Çakır 
Somyak’ın ve Fırat Pakyüz’ün 
EvoLog Lojistik sürdürülebilir 
vizyonuna katkı sağlayacak-
larına yürekten inanıyorum” 
değerlendirmesinde bulunarak,  
Somyak ve Pakyüz’e yeni gö-
revlerinde başarılar diledi.

'
msan Logistics, iş 
dünyasının Satış ve 
Müşteri Hizmetleri 
alanındaki en 

önemli ödüllerinden Stevie 
Awards’ta iki ödül birden 
kazandı. Omsan Logistics, 
Marmaray ile demiryolu 
kullanarak Avrupa’dan Asya’ya 
otomobil taşımacılığı yaptığı 
projesiyle ‘İş Birliği Çözümü’ 
kategorisinde Altın, ‘Müşteri 
Hizmetleri Başarısı’ kategorisinde 
ise Bronz ödülün sahibi oldu. Omsan 
Logistics Genel Müdürü Cömert Varlık, 
ödüle ilişkin şunları söyledi: “Demiryolu 
taşımacılığı sektöründe fark yaratıyoruz. 
2021 yılında, operasyonlarımızda karayolu 
yerine demiryolunu kullanarak, yüzde 80 

daha az karbon salımı gerçekleştirdik. 
Demiryolu taşımacılığı ile 740 bin 

m2 ormanlık alanda 2.2 milyondan 
fazla ağacın eşdeğerinde oksijeni 
doğaya geri kazandırmayı 
başardık. Özellikle AB Yeşil 
Mutabakatı ile birlikte lojistik 
fi rmalarının gerçekleştirdiği 
çevreci projeler de büyük 

önem kazanacak. Biz de küresel 
lojistik yaklaşımlar çerçevesinde 

sürdürülebilirlik uygulamalarımızı 
tüm iş süreçlerimizde daha da 

yaygınlaştıracağız. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 
demiryolu ile gerçekleştirilen toplam taşımalar 
içerisinde yüzde 10’un üzerinde pay alarak, 
özel fi rmalar içinde lider olduk. Marmaray 
projemizle Stevie Awards’ta bir Altın ve bir 
Bronz ödül kazanmanın gururu içerisindeyiz.” 

U
TİKAD ve İstanbul Üniversitesi 
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi 
Lojistik Yönetimi Lisans Programı 
arasında iş birliği protokolü 

imzalandı. UTİKAD Kadın Odak Grubu’nun 
“Mentor-Mentee” projesi kapsamında 15 
öncü lojistikçi kadın ile 15 kız öğrenci eşlendi. 
Sektörün lider kadınları proje gereğince 

kız öğrencilere yol gösterici olacak. İmza 
töreninde konuşan UTİKAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy “Kadının 
sektörümüzdeki varlığının farkındalığına 
dikkat çekilmesi için atılacak adımları 
UTİKAD olarak her platformda destekliyoruz. 
Başkanlık görevimle beraber bu sene ilk kez 
oluşturduğumuz Kadın Odak Grubu’nun 
da koordinatörü olarak lojistik sektöründe 
kadınların etkinliğini artırabilecek daha 
inovatif ve daha sosyal içerikli çalışmalar 
gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Lojistik okuyan 
kız öğrencilerimizi de bu projeler kapsamında 
güçlendirmeyi hedefl iyoruz” dedi. İstanbul 
Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Abdullah Okumuş ise; “Kız 
öğrencilerimizin sektörde ileriye dönük 
adımlar atması bizim için de büyük önem 
taşıyor. Tabii ki erkek öğrencilerimizin 
de UTİKAD’ın farklı projelerinde destek 
görmesini temenni ediyoruz. Önümüzdeki 
dönemde UTİKAD ile daha yoğun iş 
birliklerinde bir araya gelmek isteriz” diye 
konuştu.

Omsan Logistics’e 
Stevie Awards’tan 2 ödül birden

Lojistiğin lider kadınları kız öğrencilere yol gösterecek

TruKKer 
Türkiye Genel 
Müdürü Hakan 

Arıkan oldu
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&
ünyanın önde gelen e-ticaret 
şirketlerinden Amazon, 
Türkiye’ye yatırım kararı aldı. 
Yatırım planını kamuoyuyla 

paylaşan şirket, bu yılın sonbahar döne-
minde İstanbul’da açmayı hedefl ediği 
Türkiye’deki ilk lojistik üssü ile bir yılda 
1000’i aşkın çalışan için istihdam yaratma-
yı planlıyor. Yeni kuru-
1!2!)'1*6&0+&)'/00/'
için 100 milyon 
doların üzerin-
de bir yatırım 
planlanırken, 
son dö-

&
HL Express, hava yolu lojistiği-
ni karbonsuzlaştırma ve daha 
sürdürülebilir olma yolunda 
önemli bir adım attığını duyurdu. 

DHL, bp ve Neste ile gelecek beş yıl içinde 
DHL Express’e 800 milyon litreden fazla 
sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) sağ-
lanmasını öngören yeni stratejik iş birlikleri 
gerçekleştirildi. Söz konusu yeni anlaşmalar, 
havacılık dünyasında bugüne kadar ya-
pılan en büyük SAF anlaşmaları arasında 
yer alıyor. Daha önce San Francisco (SFO), 
Doğu Midlands (EMA) ve Amsterdam’daki 
(AMS) DHL ağında başlayan SAF kullanı-
mına bu anlaşmalar da eklendiğinde, DHL 
Express’in 2026’ya kadar tüm hava taşıma-
cılığında yüzde 10 SAF karışımı kullanma 
hedefi , yüzde 50’nin üzerinde bir oranla 
gerçekleşmiş olacak. 220 ülke ve bölgeden 
oluşan küresel ağında yılda 480 milyondan 
fazla acil gönderi niteliğinde belge ve paket 
taşıyan DHL, bu stratejik iş birlikleriyle 
havacılık yakıt döngüsünde yaklaşık 2 mil-
yon ton karbondioksit emisyonu tasarrufu 
sağlamayı öngörüyor. Bu miktar, yaklaşık 
400 bin binek otomobilin yıllık sera gazı 
emisyonuna eşdeğer.

!"#$%&’dan Türkiye’ye 
100 milyon $’lık lojistik üs yatırımı 

DHL Express’ten dev yakıt anlaşması

nemde artan müşteri talebinin karşılanması 
hedefl eniyor.

Amazon, İstanbul’un Tuzla ilçesinde 
kurulacak yeni lojistik üssü için mühendis-
lik, insan kaynakları, muhasebe, operasyon 
ve bilgi işlem (IT) gibi merkez fonksiyonları 
için işe alım süreçlerini başlatırken, müşteri 
hizmetleri ve lojistik ekipleri için alımlar ise 
gelecek aylarda başlayacak. Amazon hali-

hazırda dağıtım hizmetlerini sağlayan iş 
ortakları ile çalışmaya devam edecek.

Dünya genelinde Amazon pazar-
yerinde satılan ürünlerin yarısından 
fazlası KOBİ’ler tarafından satılıyor. 
Amazon, satış ortaklarının verimlilik 

ve karlılığını artırmak 

Deutsche Post DHL Group CEO’su 
Frank Appel, anlaşmaya ilişkin şunları söy-
ledi: “Dünyanın lider lojistik şirketi olarak 
müşterilerimize yeşil ve daha sürdürülebilir 
çözümler sunmak bizim sorumluluğumuz. 
Bp ve Neste ile yapılan tarihi nitelikteki SAF 
anlaşmaları, havacılık sektöründe atılan 
önemli bir adımı ifade ediyor ve sürdürülebi-
lirlik yol haritamızın genel kapsamını doğru-
lar bir nitelik taşıyor. SAF kullanımı şu anda 
havacılık yakıtı yaşam döngüsünde mevcut 
uçak tipleriyle CO2 emisyonlarını azaltmaya 
giden ana güzergâhlardan biridir.”

Air bp Kıdemli Başkan Yardımcısı Martin 
Thomsen da, “Deutsche Post DHL Group ile 
stratejik ilişkimizi daha da derinleştiren bu 
önemli anlaşmayı tamamlamanın gururunu 
yaşıyoruz. Bp bir entegre enerji şirketine 
dönüşürken hammadde, global üretim, lojis-
tik ve havaalanı altyapısını kapsayan değer 
zincirimizin gücünden yararlanıyoruz. Hede-
fi miz, karbonsuzlaştırma seçenekleri konu-
sunda havaalanları ve hava yolu şirketleriyle 
daha da yakın çalışmak” diye konuştu.

Neste Başkanı ve CEO’su Peter Vanacker 
ise, “Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en 
büyük SAF anlaşması olan ve kilometre taşı 

üzere 250’nin üzerinde yeni hizmet ve uygu-
lamayı 18 milyar doları aşan bir yatırım ile 
sağladı.

Operasyonel süreçlerde yapılan geliştir-
meler, çoğu Amazon Lojistik (FBA) sistemleri 
üzerinden depolama ve gönderim yapan 
KOBİ’lere ürünlerini dünya genelinde yüz 
milyonlarca müşteriye ulaştırma fırsatı sun-
manın yanı sıra markalarını büyütmelerine, 
satışlarını arttırmalarına ve istihdam yarat-
malarına yardımcı oluyor. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Amazon Avrupa Operasyonlardan So-
rumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego 
ise, “Türkiye’deki ilk lojistik üssümüzün 
açılışını İstanbul’da yapmanın mutluluğunu 
yaşarken, bu vesileyle Türkiye’ye olan güve-
nimizin de altını çizmek istiyoruz” değerlen-
dirmesinde bulundu. Tatmin edici ücret ve 
yan haklar ile modern ve güvenli bir çalışma 
ortamı sunarak ilk senede yaratacakları 1000’i 
aşkın yeni iş fırsatı için son derece heyecanlı 
olduklarını aktaran Perego, “İşe alım süreçle-
rinde değişen tecrübe ve eğitim geçmişlerine 
sahip adaylar için çeşitlilik ve kapsayıcılık 
anlayışı ile kariyer fırsatları sunuyoruz” dedi. 

niteliği taşıyan bu anlaşma, havacılıkla bağlan-
tılı emisyonlara karşı harekete geçmeye dönük 
giderek artan ihtiyaç ve aciliyetin ve elbette 
kararlılığın altını çiziyor. Her iki şirketin müş-
terek hedefl erini ortaya koyan ve çocuklarımız 
için daha sağlıklı bir gelecek yaratma yolcu-
luğumuzda biraz daha mesafe kaydetmemizi 
sağlayan bu önemli adımı DHL ile birlikte 
atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün 
yapılan bu duyuru, aynı zamanda müşterile-
rin 2030’a kadar yılda en az 20 milyon ton CO2 
olmak üzere sera gazı emisyonlarını azaltma-
larına somut olarak nasıl yardımcı olduğumu-
zu da ortaya koyuyor” diye konuştu. 
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Kale, yeni pazarların 
kilidini açacak 

70 yıldır kilit ve silindir sektöründe faaliyet 
gösteren Kale Kilit, bugün tüm kıtalarda toplam 114 
ülkeye ihracat yapıyor. İstanbul Demir ve Demir Dışı 
Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından 
düzenlenen İhracatın Metalik Yıldızları Ödülleri 
kapsamında Hırdavat Sektörü Kilitler kategorisinde 
14. kez ihracat şampiyonu seçilen şirket; önümüz!
deki dönemde ise hedef pazarların kilidini doğru 
stratejilerle açmaya odaklanıyor. 

Pandemi sürecinin hala devam ettiği, ham 
madde fiyatlarının artışa geçtiği bir dönem olmasına 
rağmen 2021 yılını hedeflere ulaşmış şekilde 
kapatmayı başardıklarını söyleyen Kale Kilit İhracat 
Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Mumcu,  “Kale 
Kilit’in toplam cirosu içerisinde ihracatın payı her 
geçen gün artıyor. 2021 yılı sonu itibarıyla son beş 
yılın en iyi ihracat rakamlarına ulaştık. Yıl genelinde 
35 farklı ülkeden 63 yeni müşterimizi Kale aile!
sine dâhil ettik. Başarıları çok daha ileri seviyelere 
ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için ürünlerimizin 
rekabetçi ve gelişen teknolojik ihtiyaçlara yanıt 
verebilir olmasına özen gösteriyoruz. Kale Kilit’in 
modern üretim tesisi ve her geçen gün artan Ar-Ge 
yatırımları, elimizi son derece güçlü kılıyor” dedi. 

Şirketin önümüzdeki dönemdeki ihracat 
hedeflerini de paylaşan Mumcu, sözlerine şöyle 
son verdi:“Dünya çapında yaşanan konteyner krizi, 
lojistik maliyetlerin artması gibi küresel ticarette 
yaşanan bir takım yapısal değişimlerin, ülkemizin 
coğrafi avantajlarından dolayı ihracat adına olumlu 
yansımalarının olduğunu görüyoruz. Ülkemizin 
iş gücü potansiyeli de bir diğer avantaj olarak 
karşımıza çıkıyor. Tüm gelişmeleri birlikte analiz 
ettiğimizde, önümüzdeki yıldan başlayarak ülkemiz 
lehine konjonktürün daha pozitif bir görünüme sa!
hip olacağını ifade etmek yanlış olmayacaktır. Kale 
Kilit olarak biz de başarılarımızı daha da artırmak 
adına yaptığımız ihracat pazar araştırmaları 
doğrultusunda mevcut ve hedef pazarlarımıza 
odaklanmaya devam edeceğiz. Pazarlama faaliy!
etlerimizle bölgelerimizde satış ekiplerimizi destekl!
emeyi sürdüreceğiz.”

Enerji dağıtım, bina otomasyonu, kablo 
yönetimi ve enerji verimliliği alanlarında 
faaliyet gösteren Hager Group, 2021 yılını 
!"#$%&'()*$+,*-$.&*- ile kapattı. 2022 yılında 
enerji maliyetlerini minimize etmeye yönelik 
çözümlere odaklanan şirket, globalde ise 
yüzde 10 oranında büyümeyi hedefliyor.

Bünyelerinde 760’ın üzerinde Ar-Ge 
çalışanlarının olduğunu kaydeden Hager 
Group Türkiye Genel Müdürü İlker İşgör 
“Bununla birlikte toplam bin 700 adet 
patente sahibiz. Hager Group olarak her 
yıl ciromuzun yüzde 7’sini araştırma ve 
geliştirme çalışmaları için ayırıyoruz. Bunun!
la birlikte satışlarımızın yüzde 20’sini ihracat 
faaliyetlerimiz oluşturuyor. 2022 yılında da 
geçtiğimiz yıldaki gibi mühendislik katkısı 
olan çözümlere odaklanacağız. Enerji ölçüm 
cihazları üretimlerimize de devam edeceğiz. 
Yenilikçi ürünlerimiz ile konfor sunarken 
tasarruf ve estetiği de kullanıcılarımızla 
buluşturmaya devam edeceğiz. Hager 
Group Türkiye olarak global arenadaki enerji 
tasarrufuna uygun çözümlerimiz ile 2022 
yılında Euro bazında yüzde 20 büyüme 
hedefliyoruz” dedi. 

2022 yılında daha çok kompleks ticari 
yapıların, bina otomasyon sistemine enerji 
verimliliğini entegre etmeyi hedeflediklerini 
anlatan İşgör, “Bu kapsamda binalarda 
konfor ve verimliliği sağlarken tüketimi de 
kontrol altına almayı hedefliyoruz. Teknolo!
jinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza her yıl 
yeni bir enerji tüketen kaynak giriyor. Bun!
lardan biri de elektrikli araçlar. Bu araçların 
şebekeye ekstra yük getirmeden sistemin 
sağlıklı bir şekilde kontrol edilmesi için altyapı 
oluşturmak istiyoruz” diye konuştu. 

Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda ürettiği ara!
çlarla kamyon ve şehirler arası otobüs 
pazarında geleneksel hale gelen liderliğini 
2021 yılında da koruyan Mercedes-Benz 
Türk, 1 milyar eurodan fazla ihracat 
gerçekleştirerek Türkiye ekonomisine 
yine önemli bir katkı sağladı. Türkiye’deki 
toplam yatırım tutarı 1,3 milyar euroyu 
aşan şirket, geçtiğimiz yıl ürettiği her 4 
otobüsten 3’ünü; her 2 kamyondan 1’ini 
ihraç etti. 

Mercedes-Benz Türk İcra Ku!
rulu Başkanı Süer Sülün, şunları aktardı: 
“Mercedes-Benz Türk için birbirinden 
özel dönüm noktalarına ev sahipliği ya!
pan 2021 yılında, üretimimiz ile bugünü, 
AR-GE çalışmalarımız ile de geleceği 
şekillendirmeye devam ettik” dedi.Söz 
konusu dönemde şehirler arası otobüs 
ve kamyon endüstrisinde geleneksel hale 
gelen liderliklerini koruduklarını vurgulay!
an Sülün, şunları söyledi: “Aksaray Ka!
myon Fabrikamızın 35. yaşını kutladığımız 
2021 yılında, çok önemli bir başarıya 
daha imza atarak adeta başarılarımızı 
taçlandırdık; bu dönemde toplam 22 bin 
23 adetlik üretimle fabrika tarihimizin en 
yüksek kamyon üretim rakamına ulaştık. 
Geçen yılın Ağustos ayında 300 bininci"
kamyonu banttan indiren Aksaray Ka!
myon Fabrikamız, kurulduğu günden beri 
sağladığı büyük katkılarla bir ilin kaderini 
değiştirdi. 2021 yılında sattığımız 221 
adet şehirler arası otobüs ile bir kez daha 
Türkiye’nin en çok satan şehirler arası oto!
büs markası olduk. Daha önceki yıllarda 
olduğu gibi, sunduğumuz ürünler ve yeni!
liklerle 2021’de de sektöre yön verdik.”

KİLİT ENERJİ OTOMOTİV 

Mercedes-Benz Türk’ten 
ihracata 

1 milyar euroluk imza

Hager Group 
globalde yüzde 10 büyüme 

hedefliyor
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 ticarete olan ilgi ţ m ḑ nyada artı şı nı  ş rḑ rmekte, birÁ ok perakende 
sekt̂ ŗ  e ticarete dahil olmaktadı r. 2020í de iki milyardan fazla insan 
Á evrimiÁ i mal veya hizmet satı n almı ş ve 2020 yı lı  boyunca e perakende 
satı şları  ḑ nya Á apı nda 4,2 trilyon ABD doları nı  aşmı ştı r. 2020 yı lı nı n 

başı ndan itibaren ḑ nyayı  etkisi altı na alan COVID 19 pandemisi ise bu artı şı n 
en ̂ nemli fakt̂ rlerinden biri olarak karşı mı za Á ı kmaktadı r. 

‹ lkemizdeki ̂ n plana Á ı kan ihracat ţ ŗ  genellikle B2B (firmadan firmaya) 
olsa da son zamanlardaki B2C (firmadan m̧ şteriye) ticaret hacminde de 
b̧ y̧ k artı şlar yaşanmı ştı r. İşletmenin kendi ̧ lkesindeki veya başka bir ̧ lkedeki 
stokundan nihai ţ keticiye satı ş yaptı ğı  e ihracat iş modelinde, ḑ nyada olduğu 
gibi ̧ lkemizde de giderek daha fazla kişi tarafı ndan kullanı lmaya başlayan sanal 
Á evrimiÁ i pazar yerlerinin etkisi b̧ y̧ kţ r. Halihazı rda uygulanan bu modellerin 
farklı  dinamikleri ve farklı  lojistik ihtiyaÁ ları  bulunmaktadı r.

E ticaretin lojistik ş reÁ lerine baktı ğı mı zda ise depolama, stok, dağı tı m ve 
ģ mŗ k operasyonları nı  kapsamaktadı r. Buna ĝ re en Á ok ̧ zerinde durulan 
konu lojistik maliyetlerinin fazlalı ğı  ve teslim ş relerinin uzunluğu olmuştur. 
Lojistik maliyetlerinin y̧ ksek olması nı n ana nedenlerinden biri olarak bireysel 
hareket edilmesi, tek merkezden ŷ netim eksikliğinin olması  ĝ sterilmiştir. 
Lojistik ş reÁ lerde toplu olarak hareket edildiğinde maliyet azalmaktadı r. 
÷ zellikle depolama ş reÁ lerinde bu eksiklikler daha Á ok hissedilmektedir. 
Firmaları n bireysel olarak her ̧ lke iÁ in en az bir depo kiralaması , depoları n 
başı na ĝ revli ataması  oldukÁ a masraflı  bir ş reÁ tir. Buna karşı n b̧ y̧ k 
pazaryerlerinin bu konuda sağladı kları  hizmetlerin kullanı lması  (Amazoní un 
sağladı ğı  FBA hizmeti gibi) firmalar iÁ in avantaj sağlamaktadı r. 

Sı nı r ̂ tesi e ihracatta ağı rlı ğı  bŗ t 150 kilogramı  ve değeri 7 bin 500 Euroí yu 
geÁ meyen ĝ nderiler iÁ in hı zlı  kargo ve posta proseḑ rleri uygulanmaktadı r. 
Bu limitler ̧ zerindeki ĝ nderiler ise hı zlı  kargo kapsamı na alı nmamakta ve 
klasik ihracat proseḑ rleri uygulanmaktadı r. Firmadan firmaya yapı lan ̧ ŗ n 
sevkiyatları  genellikle y̧ ksek hacimli oldukları  iÁ in normal ihracat ve lojistik 
ŷ ntemleri kullanı lı rken firmadan şahsa olan ĝ nderilerde ETGB (Elektronik 
Ticaret Ģ mŗ k Beyannamesi) ile mikro ihracat ŷ ntemi kullanı lmaktadı r.

E ihracatta paketleme, elleÁ leme, barkodlama gibi ş reÁ ler aÁ ı sı ndan depolar 
b̧ y̧ k ̂ nem taşı makta aynı  zamanda lojistik maliyetler iÁ erisinde de b̧ y̧ k 
yer tutmaktadı r. Depo faaliyetleri iÁ erisinde envanter ŷ netimi ve stok kontroļ  
kritik konular olup, ̧ ŗ nlerin m̧ şterilere zamanı nda ulaşabilmesi iÁ in stok 
kontrol sisteminin Á ok iyi kurgulanmı ş olması  gerekmektedir.

Sı nı r ̂ tesi e ticarette yurtiÁ i e ticarette olduğu gibi farklı  depo tercihleri 
kullanı labilmektedir. Firmalar maliyeti y̧ ksek olsa da kendilerine ait depolarda 
faaliyetlerini gerÁ ekleştirebilmekte veya depo ş reÁ lerinin lojistik hizmet 
sağlayı cı  firmalar tarafı ndan y̧ ŗ ţ lmesini isteyebilmektedir. Lojistik firmaları  
tarafı ndan sağlanan depolama hizmeti kapsamı nda stok kontrol, kalite kontrol, 
barkodlama, paketleme gibi hizmetler verilmektedir. Lojistik firmaları  kanalı yla 
depo hizmeti alan e ihracat firmaları  iÁ in depo yatı rı m maliyeti oluşmamakta ve 
ţ m ş reÁ  iÁ in entegre bir kontrol sağlanmaktadı r.

Hı zlı  kargo firmaları nı n dolaylı  temsil yetkisiyle operat̂ r olarak tanı nması  

ihracatÁ ı  firmaları n y̧ ķ ņ  hafifletmiş, ģ mŗ k proseḑ rleri başta olmak 
¸ zere birÁ ok proseḑ r ve b̧ rokratik işlemlerin hı zlı , kolay ve daha az maliyetli 
bir şekilde yapı lması na olanak sağlamı ştı r. Bu kapsamda ŝ z konusu firmalar 
m̧ şterilerden ĝ nderilerin alı nması , etiketlendirilmesi, ihracat ambarı na 
alı nması , ģ mŗ k beyanları nı n (ETGB) verilmesi, taşı nması  ve alı cı ya ulaştı rı lması  
işlemlerini y̧ ŗ tmektedir.

Lojistik ş recinde ̧ zerinde durulan başka bir konu ETGBí li Á ı kı şları n; altyapı  
eksikliği, sistem sorunları , destek sağlanmaması  gibi sebeplerle, sadece 
İstanbulí dan yapı labilmesi olmuştur. İstanbul dı şı nda yapı lan herhangi bir ̧ retim 
ya da e ticaretin ̂ ncelikle İstanbulí a gelmesi gerekmektedir. Bu durum teslim 
ş relerinin uzaması na neden olmaktadı r. Karayoluna ETGBí nin gelmesi fakat 
fiili olarak uygulanamaması  da ş reci zorlaştı ran bir başka fakt̂ rḑ r. 

Hı zlı  teslimatı n ̂ nemli olduğu e ticarette uluslararası  hı zlı  kargo firmaları nca 
işlem bedelli ETGB ihracat ĝ nderilerinin yurtdı şı  edilmeden ̂ nce ihracat 
ambarı na alı nması , orijinal evrakları n ģ mŗ ğe sunulması  ve ardı ndan beyan 
edilmesi zorunluluğu bulunmaktadı r. Diğer taraftan kurye beyanı  ile yurtdı şı na 
ĝ nderilen ĝ nderiye ilişkin beyanlar ŝ z konusu eşya ĝ nderildikten sonra 
24 saat iÁ erisinde verilebilmektedir. Mevcut sistemde talep edilen işlem ve 
proseḑ rler sonucunda ĝ nderinin 1 ģ n gecikmeli olarak ̧ lkemizden Á ı kması , 
hı zlı  teslimatı n Á ok ̂ nemli olduğu e ihracatta Ţ rk ihracatÁ ı lar iÁ in ̂ nemli bir 
dezavantaj oluşturmaktadı r.

E ihracatı  kolaylaştı rmak iÁ in geÁ ici depo alanları nı n kullanı lması nı n yanı  sı ra 
AEO sertifikalı  tesislerin/antrepoları n da e ihracat Á ı kı şları  iÁ in mevzuat olarak 
gerekli alt yapı nı n sağlanması  koşuluyla kullanı labilir olması , Á ı kı ş hacimlerinin 
artı rı lması nı n ve e ihracatı n kolaylaşması nı n ̂ ņ ņ  aÁ acaktı r.

E ihracat yapmak isteyen ve yeni başlayacak ihracatÁ ı lar iÁ in destek 
paketlerinin oluşturulması  ve başlangı Á ta bilgi/danı şmanlı k hizmeti almak 
isteyen firmalara bu anlamda destek olmak faydalı  olacaktı r. E ihracata 
giriş yapmak isteyen/yeni giriş yapan kişi ve kuruluşları n bu konuda bir 
rehbere ihtiyacı  bulunmaktadı r. Kamu b̧ nyesinde konu hakkı nda uzman 
personelden oluşan bir ekip kurularak sekt̂ re girişte mevzuat ve altyapı  desteği 
oluşturulmalı dı r. Bu kapsamda farklı  b̂ lgelerde aÁ ı lacak destek ofisleriyle 
de KOBİí ler iÁ in e ihracat destek programları  geliştirilerek sadece b̧ y̧ k 
şehirlerimizde değil Anadoluí da bulunan birÁ ok girişimciyi de bu sisteme dahil 
edebilecektir.

UTİKAD olarak e ticaret sekt̂ ŗ  ile ilgili amacı mı z, e ticaretin Ţ rkiyeí nin 
sadece b̧ y̧ k şehirlerinde değil diğer ţ m şehirlerinde de yaygı nlaşması nı n 
hedeflenmesi, Ţ rkiyeí nin jeopolitik konumunun avantajları ndan yararlanı lması , 
posta ve hı zlı  kargo taşı macı lı ğı  alanı nda faaliyet ĝ steren firmaları n iş yapı ş 
şekillerinin ̂ ņ ndeki engellerin kaldı rı larak ḑ nya ile daha rekabet edilebilir 
boyutta bir gelişimin yaşanması na katkı  sağlamaktı r. Bu sebeple B2C E Ticaretin 
Kolaylaştı rı lması na ve Hacminin Artması na Ŷ nelik İyileştirici ÷ neriler raporu 
hazı rladı k ve sekt̂ ŗ n ilgili paydaşları yla paylaştı k. Sekt̂ ŗ  ilgilendiren 
konularda e ticarete ilişkin gelişmeleri de yakı ndan takip etmeye devam 
edeceğiz.

E-İHRACATI NASIL 
KOLAYLAŞTIRABİLİRİZ? 
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CDD Taşı macı lı k A.Ş. Genel M¸d¸rl ¸ ğ¸n¸n 
yayı mladı ğı  20192020 İstatistik Yı llı ğı  ile 2020 
Faaliyet Raporu ve T¸r kiye İstatistik Kurumu 
(T‹ İK)íni n istatistiki bilgilerine ĝr e, T¸rki yeí nin 

uluslararası  ithalat ve ihracat taşı macı lı ğı nda, demiryolunun 
diğer ulaştı rma sistemlerinin payları  ile değerlendirildiğinde 
uluslararası  payı nı n Á ok d¸ ş¸k ol duğu ĝr¸l mektedir. 
AÁ ı klanan rapor ve istatistiklere ĝr e demiryolunun 
uluslararası  y¸k taşı macı lı ğı ndaki oranı  y¸z de 1íi n 
altı ndadı r. 

Buna karşı lı k, T¸r kiye Demiryolu Tren İşletmecileri  (DTİ) 
TCDD Taşı macı lı k A.Ş., Kˆrf ez Ulaştı rma ve OMSAN  olarak 
2020 yı lı nda toplam 34.546.000 netton  y¸k taşı macı lı ğı  
yapı lmı ştı r. 2020 yı lı nda taşı nan netton y¸k mi ktarı , T¸ rkiye 
demiryolu tarihinin en y¸ks ek miktarda yapı lan taşı ması dı r. 
T¸rki ye ulaştı rma sistemleri iÁ inde ulusal ve uluslararası  
demiryolu y¸k ta şı macı lı ğı  miktarları nı  karşı laştı rdı ğı mı zda, 
y¸k ta şı macı lı ğı nda demiryolunun payı nı n Á ok az olması nı n 
ve azalması nı n sebepleri araştı rı larak, demiryolu taşı ma 
miktarı  arttı rı lmalı dı r.

T¸rki ye  A vrupa arası nda karşı lı klı  yapı lan demiryolu 
y¸k ta şı macı lı ğı nda, Halkalı  Avrupa Halkalı  arası nda 
her g¸n kar şı lı klı  4í er y¸k treni seferi yapı lmaktadı r. 
İhtiyaÁ  olduğunda ilave trenler imkanlara ĝr e sefere 
konulmaktadı r.

T¸rki ye olarak,  demiryolu taşı macı lı ğı nda artan 
hareketliliği kı sı tlamadan, etkin kaynak kullanı mı  ile 
Á evreye duyarlı , g¸v enli ve erişilebilir ulaşı mı  sağlamalı yı z. 
Ulaşı m modları nı n daha verimli ve ìk ombine taşı macı lı kî  
ilkesi Á erÁ evesinde kullanı mı nı  gerÁ ekleştirmeliyiz. Taşı ma 
mesafesi, ˆz ellikle ilgili taşı ma modunun sistem maliyetlerini 
etkilediğinden, y¸k taşı macı lı ğı  teklifl erini değerlendirirken 
ˆneml i bir parametredir. 

Ayrı ca ulaşı m (demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu 
) sistemleri, sağladı kları  hareketlilikle (mobility) ilgili olarak, 
sosyoekonomik değişikliklerle yakı ndan ilişkilidir. Ulaşı m 
altyapı ları nı n pazarlara ve kaynaklara erişim sağlayabildiği 
durumlarda ekonomik fı rsatlar ortaya Á ı kar. 19. y¸z yı l 
sanayi devriminden 20. y¸z yı lı n sonları  ve 21. y¸z yı lı n 
başları ndaki k¸r eselleşme ve ekonomik entegrasyon 
s¸r eÁ lerine kadar, d¸n yanı n değişik bˆl geleri ekonomik 
kalkı nmadan farklı  şekilde etkilenmiştir. Uluslararası , 
bˆl gesel ve yerel ulaşı m sistemleri ekonomik faaliyetlerin 
temel bileşenleri haline gelmiştir. Bu y¸ zden, zenginliğin 
artması , ticaret ve ulaştı rma ile bağlantı lı dı r.

Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, yeni iletişim yˆn temleri 
ve ¸r etim ve dağı tı m sistemlerinin (lojistik) daha etkin 
yˆneti m biÁ imleriyle işlem ortamı nı  ˆneml i ˆl Á ¸de iyileştirdi.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı í nı n 
bir parÁ ası  olan ve emisyonları  2030 yı lı na dek en az 
y¸ zde 55 azaltma hedefi  taşı yan ì Fit For 55î  paketini 
14 Temmuz 2021 tarihinde aÁ ı kladı . Paket, uzun s¸ redir 
beklenen ì sı nı rda karbon d¸ zenleme mekanizması î  
konusundaki ayrı ntı ları  da kapsamakta ve iklim, enerji, 
toprak kullanı mı , ulaşı m ve vergi politikaları nı  iÁ eren 
pek Á ok yasa teklifi ne yer vermektedir. Teklifl er, Paris 
Anlaşması í na uyumluluk ĝ zetilerek hazı rlanmaktadı r. 
Bir iklim eylemi aracı  olarak tasarlanan sı nı rda karbon 
d¸ zenleme mekanizması  ile hem AB iÁ inde hem de 
k¸ resel ˆ lÁ ekte sera gazı  emisyonları  azaltı larak AB 
ve k¸ resel iklim politikası nı n b¸ t¸ nl¸ ğ¸ n¸  koruyan ve 
ilgili sektˆ rleri modernleşmeye, daha s¸ rd¸ r¸ lebilir hale 
gelmeye ve karbon iÁ eriğini azaltmaya teşvik eden bir 
piyasa dinamiği ˆ nerilmektedir.

Bu yeni gelişmelere ĝ re, demiryolu y¸ k¸ n¸  artı rmak 
iÁ in, alternatif Á ˆ z¸ mlerin yapı lması  gerektirmektedir. 
Akı lda tutulması  gereken diğer bir seÁ enek de, demiryolu 
taşı macı lı ğı nı n artı şı  iÁ in birden fazla taşı ma modunun 
kullanı ldı ğı  ì kombine taşı macı lı kî  ˆ nemli bir Á ˆ z¸ md¸ r. 
Kombine taşı macı lı k demiryolu, karayolu ve denizyolu 
gibi farklı  taşı ma modları nı n bir kombinasyonu olup, 
m¸ şterinin ĝ nderileri baştan sona uygun maliyetli bir 
şekilde yˆ netmesini sağlarken, her adı mda optimum ˆ zen 
ve verimliliği sağlamaktadı r. Kombine taşı macı lı ğı  ile kargo, 
birden fazla taşı ma modu kullanı larak d¸ nyanı n herhangi 
bir yerine taşı nabilir. Malları n ¸ retici ile t¸ ketici arası ndaki 
mesafesi azaltı lı r, m¸ şteriler, t¸ m taşı ma modları nı  tek bir 
belgede yˆ netmek iÁ in tek bir kuruluşla anlaşabilir, verimli 
ve ekonomik teslimat seÁ enekleri ortaya konulabilir.

Modern ekonomilerin dayandı ğı  temel dinamiklerden 
biri, insan ve eşyanı n amacı na uygun olarak 
taşı nabilmesidir. Hareketlilik yaşam kalitesinin temel 
dinamiği olduğundan, b¸ y¸ yen n¸ fus ve ekonomi 
sonucunda ortaya Á ı kan yeni hareketlilik gereksinimlerinin 
karşı lanabilmesi iÁ in daha etkin bir ulaştı rma altyapı sı nı n 
oluşturulması  zorunluluğu ortaya Á ı kmaktadı r. Gelecek 
yı llarda da artmaya devam edecek olan Á evresel 
duyarlı lı klar, demiryolları na verilen ˆ nemin artması na, y¸ k 
ve yolcu taşı macı lı ğı nda demiryolları nı n daha fazla tercih 
edilen ulaşı m t¸ r¸  olması na neden olacaktı r. Geliştirilecek 
yeni teknolojik Á ˆ z¸ mler sayesinde, diğer ulaştı rma t¸ rleri 
ile b¸ t¸ nleşme altyapı sı  oluşturulabilecektir.

T¸ rkiye, demiryolu ile yapı lacak taşı macı lı ğı n artması  
ve Á evrenin korunması  iÁ in ilgili devlet kurumları nca 
demiryolu taşı macı lı ğı  iÁ inde olan t¸ m fi rmalara/kurumlara 
teşvikler belirlenmelidir.

AVRUPA’YA DEMİRYOLUYLA 
YÜK TAŞIMACILIĞI ARTIRILMALI 

GeleceğimizdirDemiryolu
Demiryolu Taşımacılığı Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

ALİ ERCAN GÜLEÇ
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urkish Cargo, ülkelerin 
kapılarını dış dünyaya ka-
pattığı pandemi sürecinde 
uluslararası medikal ürün 

zincirinin sürekliliğini sağlayarak aşı 
taşımalarıyla önemli bir başarıya imza 
attı. Dünyanın en hızlı büyüyen hava 
kargo taşıyıcısı olan marka, 61 ülkeye 
335 milyon doz Kovid-19 aşısı taşıdı. 
Aşıları, ilaçları ve medikal ürünleri 
ihtiyaç duyulan tüm sıcaklık aralığında 
muhafaza ederek taşıyabilen Turkish 
Cargo, hızlı ve güvenilir hizmetiyle 
sağlık ürünü taşımalarında en çok 
tercih edilen hava kargo markaları ara-
sında yer aldı. Aşıların da dahil olduğu 
sağlık ürünlerini, “TK Pharma” adını 
verdiği hizmetiyle dünyanın 132 ülke-
sine ulaştıran taşıyıcı, sağlık ürünleri 

2021’de

Kovid-19 aşısı taşıdı
335 MİLYON DOZ

Turkish Cargo, pandeminin olumsuz etkilerinin sürdüğü 
2021 yılında 61 ülkeye 335 milyon doz Kovid-19 aşısı taşıdı. 

kategorisinde 2021’de yüzde 8 oranın-
da küresel pazar payına ulaştı.

EN ÇOK AŞI TÜRKİYE’DEN 
SONRA BREZİLYA’YA TAŞINDI

Kovid-19 aşılarını üretici ülkeden 
Türkiye’ye, Türkiye’den ise dünya-
nın dört bir yanına ulaştıran Turkish 
Cargo, 2021 yılında en fazla aşıyı 
Türkiye’ye taşırken ikinci sırayı 100 
milyon doz ile Brezilya aldı. Bir mil-
yon dozdan daha fazla miktarda aşı 
taşınanlar arasında Moritanya, Mada-
gaskar, Ruanda ve Kongo gibi Afrika 
ülkeleri de bulunuyor.

Taşınan aşıların üreticileri incelen-
diğinde ise ilk sıralarda 200 milyon 
doz ile CoronaVac, 120 milyon doz ile 

Pfi zer/BionTech, 12 milyon doz ile 
AstraZeneca ve 4 milyon doz ile Mo-
derna yer aldı.

Küresel hava kargo markası, ısı 
ve zaman hassasiyeti yüksek öneme 
sahip ilaçlar, aşılar, biyoteknoloji ürün-
leri, teşhis numuneleri, hassas medikal 
cihazlar, organlar, dokular gibi sağlık 
açısından son derece önemli olan gön-
derilerin taşımasını “IATA-CEIV Phar-
ma Sertifi kası” kalite standartlarıyla 
gerçekleştiriyor.

‘AFRİKA’NIN AŞIYA 
ULAŞMASINDA ÖNEMLİ 
ROL OYNADIK’

Türk Hava Yolları Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Bolat konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada şunları 
belirtti: “Bugün yeniden özgürce 
uçuyor ve sevdiklerimize güvenle 
sarılıyorsak bunda kahraman bilim 
insanlarının ürettiği aşılar ve o aşıları 
dünyanın dört bir yanına ulaştıran 
taşıyıcıların payı büyük. Turkish 
Cargo markamız 400’den fazla 
uluslararası destinasyon arasında 
koridor kurarak aşının erişilebilir 
olmasını sağladı. Özellikle Afrika 
kıtasına uçan havayolu sayısının 
azlığı nedeniyle bu kıtadaki insanların 
aşıya erişimi noktasında Turkish 
Cargo çok değerli bir misyon üstlendi. 
Sağlık ürünleri taşımalarındaki 30 yılı 
aşkın deneyimimizi yakın zamanda 
dünyanın en modern tesislerinden 
biri olan SMARTIST merkezimize 
taşıdık. Yeni merkezimiz ile hava 
kargo sektöründe hem ülkemiz 
hem de dünyamız için daha büyük 
sorumluluklar almaya hazırız.” 

Prof. Dr. Ahmet Bolat
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örneğin yıllardır kronik hale gelen Ma-
caristan transit sorunu çözülmüş, teati 
edilen belge sayısı kısa süre içerisinde 36 
binden 130 bine yükseltilmiştir. Ayrıca, 
transitin kotaya tabi olmadığı, talebimiz 
üzerine belge verileceği güvence altına 
alınmıştır. Her ne kadar AB üyesi olmasa 
da AB’ye yönelik taşımalarda ana transit 
güzergâhlardan olan Sırbistan ile geçiş 
ücretleri kaldırılarak çok girişli belge teati 
edilmeye başlanmıştır. Yunanistan transit 
geçiş belgesi kotası 35 binden 40 bine 
yükseltilirken, bu belgelerin yarısının 
ücretsiz olması sağlanmıştır. Bulgaristan 
transit geçiş belgesi sayısı 250 binden 375 
bine arttırılmıştır. Son olarak 29-30 Mart 
2022 tarihlerinde İstanbul’da yapılan Ro-
manya KUKK toplantısı ile transit belge-
lerin serbestleştirilmesi ve taşımacılıktan 
geçiş ücretlerinin tamamen kaldırılması 

A
vrupa ile ticaret ve taşımacılık 
ilişkileri nasıl ilerliyor? 

Özellikle Gümrük Birliği ile 
birlikte Türkiye ile AB arasındaki 

ticaretin hızla geliştiğini görüyoruz. Bu süreç-
te, ticaretteki artış ile birlikte Türk taşımacılık 
fi losunun hızla büyümeye başlamış, lojistik 
sektörü güçlenmeye başlamıştır. Ülkemizin 
AB’ye adaylık statüsünü kazanması ve son-
rasında AB ile uyumlu mevzuat çalışmaları 
sayesinde daha kurumsal, rekabet gücü daha 
da güçlü bir lojistik sektörü ortaya çıkmış-
tır. Son olarak pandemi sonrasında tedarik 
zincirindeki kırılmalar ve ülkelerin ticarette 
daha yakın coğrafyaya yönelmesi sonucun-
da ülkemiz ile AB arasındaki ticaretin ve 
taşımacılığın yepyeni bir boyut kazandığını 
görüyoruz. AB ile ticarette ana taşıma modu 
denizyolu ve karayolu taşımacılığıdır. AB 
ülkelerine yönelik ihraç taşımalarımız pan-

demi sonrasında yüzde 27 artmış ve 484 
bin sefere ulaşmıştır. 

KOTALARDAKİ 
KÖRDÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR 
Türk lojistik ve taşımacılık 
sektörünün Avrupa taşımalarında 
karşılaştığı sorunların çözümüne 
ilişkin ne tür adımlar atıldı?

Uluslararası karayolu taşımacılığında; 
geçiş belgesi kotaları, geçiş ücretleri ve 
sürücü vizeleri AB ile yaşanan en temel 
sorunlardır. Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı olarak gerek ikili gerekse çok tarafl ı 
platformlarda bu sorunların çözümüne 
yönelik büyük gayret gösteriyoruz. Son 
dönemde yapılan toplantılarda bu çabala-
rın sonuç verdiğini ve önemli kazanımlar 
elde ettiğimizi görüyoruz. Bunlardan 
bazılarını kısaca özetleyecek olursak; 

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor

AB ile taşımacılıkta

Türkiye ile AB arasındaki 
ticaretin ve taşımacılığın yepyeni bir boyut kazandığı bu 
dönemde Macaristan, Yunanistan, Bulgaristan Romanya 
ve Sırbistan gibi ülkelerde transit belge sorununun çözüme 
kavuşturularak karayoluyla ihracat taşımalarında kolaylık 
sağladığını vurgulayan Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel 
Müdürü Murat Baştor, ilişkilerin yeni intermodal yük koridorları ve 
demiryolu taşımacılığıyla güçlendirileceğini söyledi. Baştor,“Orta 
Koridor güzergahında etkin olmak birincil stratejik önceliğimiz” dedi. 

sırada 
intermodal intermodal 

var var 

AB ile taşımacılıkta

sırada 
karayolu güçleniyorkarayolu güçleniyor
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sağlanmıştır. Bu kazanımlar sonucunda 
taşımacılarımız artık Avrupa’ya çok daha 
kolay erişebileceklerdir. 

Gündeminizde başka hangi 
projeler var?

Ülkeler ile iki bazda görüşmeler-
den önemli kazanımlar elde edilse 
de, özellikle pandemi sonrası taşıma-
cılığın gelişimi dikkate alındığında, 
AB ile bu sorunlara kalıcı bir çözüm 
bulunması amacıyla ortak çözüm üretil-
mesi daha da önemli hale gelmiştir. Güm-
rük Birliğinin güncellenmesi sürecinde 
yaşanan sorunlara çözüm bulunabilmesi 
için kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Ayrı-
ca, Ukrayna’daki durum nedeniyle AB’nin 
Ukrayna ve Moldova’ya yönelik karayolu 
taşımacılığı anlamında bazı kolaylıklar 
sağlaması muhtemeldir. Bizler de bu süreci 
yakından takip ederek, ilgili AB makamları 
ile sürekli temas halinde kalıyoruz. Önceki 
yıllarda AB tarafından hazırlatılan Etki 
Analizi Çalışmaları, yaşanan sorunların 
çözümü durumunda bunun hem AB hem 
de Türkiye için ticaretten istihdama çeşitli 
katkılar sağlayacağını ortaya koymuştu. 
Yeni dönemde bu kazanımlar her iki taraf 
için de çok daha yüksek olacaktır. Yapılan 
görüşmelerde bu ortaya konmaktadır. 

YENİ RO-RO HATLARINA 
İHTİYAÇ VAR 
Ukrayna krizi taşımacılık sektörüne 
nasıl yansıdı? Kuzey güzergahında 
yaşanan sıkıntı Türkiye’yi nasıl 
etkileyecek?

Konteyner krizi karayolu taşımacılığı-
na yönelik talebi arttırdı. Ülkemiz ise, güç-
lü karayolu altyapısı ve kurumsallaşmış 
lojistik sektörü ile ihracatını ve karayolu 
taşımacılığını arttırarak tedarik zincirinde 

ön plana çıktı. Ukrayna krizi ise, 
taşımacılıkta sadece güzergahların 
değişimine neden olmadı, ülkeler 
arasında işbirliğini daha da güçlen-
dirdi. Kriz nedeniyle Ukrayna’da 
kalan veya Ukrayna üzerinden kuzey 
ülkelerine giden taşıtlarımızın güven-
li bir şekilde ülkemize dönebilmesi 
için hızla harekete geçtik. Alternatif 
koridorlar belirleyerek, kısa süre içeri-
sinde Polonya, Macaristan, Romanya, 
Bulgaristan, Gürcistan gibi ülkelerden 
taşıtlarımızın geçiş belgesiz, sürücüle-
rimizin vizesiz dönebilmelerini sağla-
dık. Uygulamamız diğer ülkelere de 
örnek oldu. Birçok ülke tahliye süreci-
ne devam ederken, biz Türkiye olarak 
ihracat için alternatif güzergahlarımı-
zı belirleyerek ara vermeden taşıma-
larımıza devam ettik. 

Ancak, bu durumun kısa vade-
de getirdiği bazı olumsuzluklar da 
mevcut. Orta Asya’ya taşımalarımız 
Türkmenistan üzerinden giderken, 
bu güzergahın kapanması üzerine 
Ukrayna-Rusya veya Gürcistan-Rus-

ya güzergahı kullanılmaya başlanmıştı. 
Şuanda tek güzergah Gürcistan-Rusya. 
Sadece Türk taşıtları değil, bölgedeki 
çoğu ülkenin bu güzergahı kullanması, 
sınır kapılarındaki tadilat süreci ve son 
olarak mevsimsel koşullar nedeniyle 
sınır kapılarının geçici olarak kapan-
ması üzerine özelikle Verhniy Lars 
sınır kapısında bekleme süreleri arttı. 
İlgili ülkeler ile sürekli temas halinde-

yiz. Alternatif olarak Ro-Ro hatları ön 
plana çıkmakta. Samsun-Kavkaz arası 
Ro-Ro taşımaları başladı. Ancak, Ro-Ro 
hatlarının daha da geliştirilmesi, alter-
natif limanlarda da Ro-Ro seferlerinin 
başlaması, bölgedeki taşımacılığın sür-
dürülebilmesi için önemli. 

Kuzey güzergahının kullanılama-
yacak olması, Orta Koridorun ön plana 
çıkmasını sağladı. Türkiye olarak yıllar-
dır bu güzergahın gelişmesi, özellikle 
Hazar denizinde Ro-Ro taşımalarının 
kapasitesinin artması ve maliyetlerin 
düşmesi için büyük çaba gösteriyoruz. 
Son gelişmeler, yıllardır yaptığımız 
çalışmaların ne kadar önemli olduğunu 
gösterdi. Koridorun potansiyeli büyük. 
Ancak bu potansiyelin hayata geçmesi 
için güzergahtaki diğer ülkelerin de üze-
rine düşeni yapması gerekmekte. Buna 
yönelik çalışmalarımız devam edecek. 

DEMİRYOLUNDA YENİ 
BİR EYLEM PLANI 
OLUŞTURULUYOR 
Türkiye’nin coğrafi alandaki 
lojistik köprü olma avantajını 
ete kemiğe büründürmek adına 
atılacak adımlar neler? Özel 
sektörden neler bekliyorsunuz? 

Bölgesinin en güçlü ekonomileri 
arasında yer alan Türkiye; Avrupa, Asya 

“Sadece Türkiye-
Avrupa güzergâhında 
değil, Karadeniz’de, 

Hazar Denizi’nde ve ülkemiz 
ile Kuzey Afrika ülkeleri arasında 
kurulacak Ro-Ro hatlarında da 
ülkemiz girişimcilerinin başarı 

öyküleri yazmalarını 
bekliyoruz.”

YEŞIL MUTABAKAT IÇIN YOL HARITASI HAZIR 

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Avrupa 
Yeşil Mutabakatı ile birlikte iklim değişikliğiyle bağlantılı politikaların 
uluslararası ekonomi ve ticaret gündeminin merkezine yerleştiğini 
söyledi. Türkiye’de ise Paris İklim Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinin, 
Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum çalışmalarını hızlandırdığını vurgulayan 
Baştor, şunları aktardı: “Bu çerçevede uluslararası ticaret düzeninde 
son yıllarda ivme kazanan iklim değişikliği ile mücadele politikalarına 
adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliğimizi 
güçlendirecek bir yol haritası niteliğinde olan ‘Yeşil Mutabakat Eylem 
Planı’ yayımlandı. Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında Genel 
Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bazı faaliyetler ‘Sürdürülebilir 
ve Akıllı Taşımacılığın Geliştirilmesi’ hedefi kapsamında belirlenmiştir. 
Bu hedef kapsamında Kombine Taşımacılık Yönetmeliği ve Lojistik 
Merkezler Yönetmeliği üzerine çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 
Kombine Taşımacılık Yönetmeliğin birkaç versiyonu üzerinde çalışmalar 

gerçekleştirdik. Gerek AB’deki gerekse ülkemizdeki yeni gelişmeleri 
dikkate alarak taslağı daha da geliştirmeye çalıştık ve çalışmalarımız 
neticesinde yeşil lojistik kavramının da yönetmelik kapsamına alınmasına 
karar verdik. Böylelikle kombine taşımacılık faaliyetleriyle birlikte 
diğer bazı yeşil lojistik faaliyetleri de destekleyerek Avrupa Birliği Yeşil 
Mutabakatı ile gelecek yeni kurallar için sektörümüzün daha rekabetçi 
olabilmesini sağlamak istiyoruz. Kombine taşımacılık faaliyetleri yürüten, 
çevreci Ar-Ge yatırımları yapan veya çevre koruma kampanyaları yürüten 
firmalara belirleyeceğimiz kriterler kapsamında Yeşil Lojistik Belgesini 
vereceğiz. Prestij değeri de olacak olan Yeşil Lojistik Belgesi’ne sahip 
firmaların teşviklerden yararlanmaları için avantajlar sağlayacağız. 
Kombine taşımacılık ve yeşil lojistik faaliyetleri etkin ve verimli yapan 
işletmelere idari ve mali yönden destekler sağlayarak ülkemizin küresel 
tedarik zincirlerine sağladığı entegrasyonun güçlendirilmesini ve yeşil 
yatırımların ülkemize çekilmesini amaçlıyoruz.” 
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ve Afrika’nın kalbinde önemli bir üretim 
üssüdür. Yıllardır ulaştırma alanında 
yapılan yatırımlar sonucunda oluşturu-
lan güçlü lojistik altyapı, Türkiye’de eko-
nominin ve dış ticaretin itici gücü haline 
gelmiştir. Ülkemizin coğrafi avantajı onu 
doğal bir lojistik köprü haline getirmek-
tedir.  Başta Çin olmak üzere Uzak Doğu 
ülkelerini Avrupa Kıtasına bağlayan 
bilinen adıyla Orta Koridor güzergahında 
etkin olmak birincil stratejik önceliğimiz-
dir. 

Ülkemizin geleceğe yönelik hedefleri 
doğrultusunda dış ticaretteki taleplerinin 
karşılanması, bunun yanı sıra transit 
konumunun da sunduğu fırsatlar ile 
ülkemizin sadece ürettiğinden değil, 
toprakları üzerinde taşınan yüklerden de 
katma değer kazanması ve lojistik hizmet 
ihracatında sayılı ülkeler arasında yer 
alması stratejik önceliklerimiz arasında 
yer almaktadır. 

Lojistiğin daha da geliştirilebilmesi, 
yükün farklı taşıma modlarında güvenli, 
etkin ve hızlı şekilde taşındığı intermo-
dal taşımacılık ile çok yakından ilgilidir. 
Bu bağlamda, intermodal taşımacılığı, 
özellikle zaman ve maliyet yönünden en 
verimli taşıma modu olarak görüyor ve 
bu açıdan büyük önem atfediyoruz. 

1990’lı yıllarda Balkanlarda yaşanan 
siyasi sıkıntılar nedeniyle, bir zorunluluk 
olarak ortaya çıkan Ro-Ro taşımalarının, 
atılan doğru adımların sonucunda bugün 
Türkiye ile Avrupa arasındaki ticarette 
önemli görevler üstlenir hale gelmiştir. 
Özel sektör girişimcilerimizin bu başarıla-
rı Bakanlığımızca da takdir edilmektedir. 
Sadece Türkiye-Avrupa güzergâhında 
değil, Karadeniz’de, Hazar Denizi’nde ve 
ülkemiz ile Kuzey Afrika ülkeleri arasın-
da kurulacak Ro-Ro hatlarında da ülke-
miz girişimcilerinin benzeri başarı öy-
küleri yazmalarını bekliyoruz. Bakanlık 
olarak da özel sektörümüz ile koordineli 
olarak bu çalışmalara öncülük edeceğiz. 
Burada elde edilecek başarılar, ülkemize 
lojistiğin yanı sıra dış ticarette de önemli 
kazanımlar sağlayacaktır.

Özellikle Avrupa’ya yönelik taşıma-
larımızda karşılaşılan geçiş belgesi kotası 
ve sınır kapılarındaki yoğunluk gibi 
sorunlar nedeniyle en etkin çözüm olarak 

yine kombine taşımacılık öne çıkmaktadır. 
Hâlihazırda uluslararası karayolu taşıma-
larımızın önemli bir bölümü deniz sınır 
kapılarımızdan, Ro-Ro seferleri şeklinde 
gerçekleşmektedir. İtalya, Fransa, Rusya, 
Ukrayna gibi ülkelere yönelik Ro-Ro 
hatları aktif bir şekilde kullanılmaktadır. 
Özellikle en aktif olarak kullanılan hatları 
2021 yılında gelin-giden araç sayısına 
göre; 202 bin 698 araçla Tuzla-Trieste (İtal-
ya), 83 bin 534 araçla Yalova-Sete (Fransa), 
61 bin 652 araçla Çeşme-Trieste (İtalya), 
50 bin 872 araçla Samsun-Tuapse (Rusya) 
ve 42 bin 138 araçla Mersin-Trieste (İtalya) 
şeklinde sıralayabiliriz. 

Ro-Ro hatları dışında Ro-La hatlarını 
da kullanan taşımacılarımız, alternatif 
taşıma modları ile ticaretimizi kesintisiz 
bir şekilde sürdürülebilmektedir. Önü-
müzdeki dönemde de, yeni Ro-Ro hatları, 
blok tren/konteyner gibi kombine taşı-
macılık alternatifleri ile ülkemiz ihracatını 
destekleyerek, daha rekabetçi ve sürdürü-
lebilir bir taşımacılık sistemi tesis etmeyi 
planlıyoruz.

Bakanlığımız intermodal/kombine 
taşımacılığa atfettiği önem nedeniyle bu 
konuda birçok çalışma yapmaktadır. Bu 
çalışmalardan bir tanesi de Türkiye-AB 
Mali İşbirliği çerçevesinde, 2014-2020 yıl-
larını içeren Katılım-Öncesi Mali Yardım 
Aracı (IPA-II) kapsamında Avrupa Birliği, 
Sürdürülebilir/Güvenli Taşımacılık Ey-
lem Alanı’nda öncelikli beş alandan biri 
olan intermodal/kombine taşımacılığın 
geliştirilmesi konusunda sunulan “Tür-
kiye Demiryolu Sektöründe İntermodal 

Taşımacılık Hizmetlerinin Güçlendiril-
mesi” AB projesidir. Söz konusu proje ile 
Türkiye’de gerçekleştirilen yük taşımacılı-
ğında emniyetli ve çevre dostu demiryolu 
taşımacılığının payının artırılmasına katkı 
sağlamayı hedeflemekteyiz.

Bu amaca uygun olarak proje kap-
samında demiryolu taşımacılığını içeren 
çok modlu taşımacılık hizmetlerinin 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yap-
mayı planlıyoruz. Bu çalışmalar arasında 
demiryolu taşımacılığını içeren çok modlu 
taşımacılığın güçlendirilmesi, uygun 
ulaştırma altyapı ağı üzerinde çok modlu 
yük taşımacılığına uygun koridorların 
belirlenmesi, bu taşıma koridorlarının 
geliştirilmesi için uygulanacak stratejinin 
oluşturulması yer almaktadır.

Bu çalışmalar sonunda belirlenen 
yük taşımacılığı koridorları üzerinde 
yapılması gereken altyapı ve işletmeye 
yönelik faaliyetleri içeren bir eylem planı 
hazırlayacağız. Bu eylem planı içerisinde 
belirlenecek altyapı yatırımları ile de 
Avrupa Birliği’nin IPA III döneminde 
sağlayacağı kredi destekleri için bir proje 
havuzu oluşturacağız. Bu AB projesi kap-
samında hem uluslararası koridorlarla 
bağlantıları olan yeni intermodal yük 
koridorları belirleyecek hem de emniyetli 
ve çevre dostu demiryolu taşımacılığını 
güçlendirecek yeni proje önerileri ortaya 
koyacağız. Bu çalışmalar neticesinde; 
intermodal/kombine taşımacılığı daha 
da güçlendirerek ilerleyen dönemde ticari 
koridorlarımıza ve ülkemize katma değer 
sağlayabileceğiz.

KÜRESEL GEÇIŞ PROJESI ÖNELI FIRSATLAR SUNUYOR 

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, 
AB’nin Küresel Geçit projesine ilişkin de değerlendirmelerde 
buldu. Çin’in Kuşak ve Yol Projesi ile AB’nin Küresel Geçit 
Projesi’nin birbirinin alternatifi olamayacağını belirten Baştor, 
“Avrupa’da taşımacılık bir dönüşüm sürecinde. Yeşil taşımacılık ve 
dijitalleşmenin ön plana çıktığı bir dönemde, Küresel Geçit projesini 

de bu bağlamda ele almak yararlı. Türkiye açısından, Avrupa Yeşil 
Mutabakatına uyum konusunda Küresel Geçit projesi önemli 
fırsatlar sunabilir. Ayrıca, Türkiye ile AB arasında sürdürülebilir 
bir taşımacılık sisteminin kurulabilmesi amacıyla, Küresel Geçit 
projesinin sunduğu imkanlardan yararlanılması için çalışmalarımız 
mevcut” dedi.  



renault trucks.com.tr

D16T 4X2R, 5 litrelik ve 8 litrelik motor ile Á ok Á eşitli taş ı macı lı k Á ˆ z¸ mlerine uygun 
12 farklı  dingil seÁ eneğine sahiptir. Yataksı z ve monoblok yataklı  kabin seÁ eneği, kolay 
kullanı ma imkan veren robotize şanzı manı , standart olarak sunulan havalı  s¸ spansiyonu 
ve kliması  ile s¸ r¸ c¸ lere konforlu yolculuklar sunar.
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CEVA Lojistik, Türkiye-Avrupa ticaret hattında intermodal 
çözümleriyle kara yolu ile yapılan taşımalara kıyasla, 
yaklaşık yüzde 20 maliyet avantajı ve kapıdan kapıya 
teslimatta ortalama 7 gün transit süre sunuyor. Şirket, 
odağına aldığı e-ticaret alanına ise yatırımlarını sürdürüyor. 

"
vrupa’dan Afrika’ya, 
Amerika’dan Avustralya’ya 
kadar 160 ülkede, 1000’i aşkın 
lokasyonda yer alan dünyanın 

önde gelen lojistik şirketlerinden biri olan 
CEVA, hem kontrat lojistiği hem de navlun 
yönetimi alanlarında geniş bir hizmet yel-
pazesi sunuyor. 2000 yılından bu yana faali-
yet gösterdiği Türkiye, CEVA’nın en büyük 
faaliyet ağlarından birini oluşturuyor. Tür-
kiye-Avrupa ticaret hattında sunduğu kara 
ve intermodal hizmetlerinde yatırımlarına 
devam eden şirketin, odağında ise e-ticaret 
lojistiği bulunuyor. Orta Asya, Ortadoğu 
ve Avrupa ülkeleri arasındaki taşımacılık 
operasyonlarında Türkiye’yi üs olarak kul-
lanan CEVA, son süreçte bu ağa Çin transit 
taşımalarını da ekledi. CEVA Lojistik Satış 
ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Murat 
Karadağ, 2021 yılında hem e-ticaret hem de 
Avrupa hattına yönelik önemli yatırımlar 
gerçekleştirdiklerini, bu yatırımların büyü-
yen faaliyetlerle birlikte devam edeceğini 
açıkladı. 

E-TİCARET İÇİN DEPO ALANI 
BÜYÜTÜLECEK  
CEVA Lojistik’in Türkiye’deki 
yatırım ve hizmetlerinden 
bahsedebilir misiniz? 

CEVA Lojistik için Türkiye-Avrupa 
bağlantısının önemi ve konumu 
nedir?

CEVA, Türkiye-Avrupa hattını 
ana hatlardan biri olarak görmektedir. 
2021 yılından bu yana kendi araç yatı-
rımlarımız ve çeşitlendirilmiş ulaşım 
yöntemlerimizle hizmet vermekteyiz. 
Özellikle, Almanya-Benelüks, İngiltere 
ve İrlanda hattı Türkiye’nin ithalat ve 
ihracat taşımacılığı ve aynı zamanda 
da CEVA IMEA bölgesindeki özel 
transit taşımacılığı açısından stratejik 
öneme sahiptir.

Şu anda Türkiye’de e-ticarete odak-
lanmaktayız. Aynı zamanda, kara ve 
intermodal (karma) odaklı bir işletme 
ve nakliyeci olarak Türkiye-Avrupa-
Türkiye ticaret hatlarına gerçekten 
değer veriyoruz. E-ticaret işlerimizin 
büyümesine ayak uydurabilmek için 
yakın zamanda depo alanımızı önemli 
ölçüde büyütmeyi planlıyoruz. Bu 
girişimi desteklemek için dijitalleşme, 
ekipman ve raf sistemlerine büyük 
yatırımlar yapmayı hedefl iyoruz. 
Bunun ötesinde, büyüdükçe daha da 
fazla iş fırsatı yaratacağız. Depolama 
aktivitelerine ilave olarak, Türkiye’deki 
e-ticaret dağıtım ağımızı da genişlete-
ceğiz. Geçen yıl beklentilerin 
üzerinde büyüyen 
faaliyetler, Türkiye-

Avrupa ticaret hattına yapılacak genel 
yatırımlarla devam edecek.

Türkiye-Avrupa hattında hangi 
ülkelere ulaşıyorsunuz? 

Benelüks, İngiltere, İrlanda, Alman-
ya ve Kuzey Fransa başta olmak üzere, 
Türkiye-Avrupa hattındaki tüm sektör-
ler ve her türlü emtia için intermodal/
FCL (Full Container Load) hizmetleri 
sunuyoruz. İntermodal çözümlerimiz, 
yüzde 100 kara yolu ile yapılan taşıma-
lara kıyasla, yaklaşık yüzde 20 maliyet 
avantajı sunmaktadır ve müşteri kar-
golarının kapıdan kapıya teslimatını 
ortalama 7 gün içerisinde tamamlaya-
bilmekteyiz. 

TRANSİT TAŞIMALARDA 
TÜRKİYE’Yİ ÜS OLARAK 
KULLANIYOR 
Üçüncü ülke destinasyonları için 
Türkiye’yi geçiş noktası olarak 
kullanan çözümleriniz hakkında 
bize neler söyleyebilirsiniz?

Biz, Orta Asya’daki tüm ülkeler ile 
-İran hariç- tüm Ortadoğu ülkeleri 

Avrupaí ya 7 ģ nde teslimat
í ten

Murat Karadağ
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ve Avrupa ülkeleri arasındaki taşıma-
cılıkta Türkiye’yi geçiş noktası olarak 
kullanarak hizmet sunuyoruz. Son 
zamanlarda bu hizmetlere Çin transit 
taşımalarını da eklemiş bulunuyoruz.

Avrupa hattına yönelik 
gündeminizde neler var?

Avrupa hattındaki iş hacmimiz, 
CEVA Kara Operasyonları genelinde 
önemli bir paya sahiptir. 2021 yılında 
binlerce çift yönlü güzergahı tamam-
ladık. 2022 yılında bunu girişken bir 
şekilde büyütmek istiyoruz. Buna 
ilave olarak, hedefi miz kendi araç ve 
ekipmanlarımız ile daha fazla ülkede 
varlığımızı göstermektir. Ayrıca bu yıl 
Irak hattındaki operasyonlarımızı da 
genişletmeyi hedefl iyoruz.

‘ENGELLERİ 
MÜŞTERİLERİMİZE YAKIN 
ÇALIŞARAK AŞIYORUZ’ 
Lojistik ve taşımacılık 
firmalarının Türkiye-Avrupa 
hattında yaşadığı temel 
sorunlardan bahsedebilir 
misiniz?

Ulaştırma şirketlerinin yaşadığı 
temel problemler; artan mazot fi yatları 
gibi maliyetler, sınır kapılarının yoğun 
olması, intermodal projeler için ihti-
yaç duyulan tren işletmecileri ve tren 
istasyonlarının yetersizliği ve nitelikli 
personel eksikliğidir. Bu zorlukları 
önceden görüp ona göre davranmak 
ve müşterilerimize başarılı olmak için 
ihtiyaç duydukları duyarlı lojistik 
çözümleri sağlamak üzere onlarla 
oldukça yakın çalışıyoruz.

í ten

“Türkiye’de e-ticarete odaklanmaktayız. E-ticaret işlerimizin 
büyümesine ayak uydurabilmek için yakın zamanda depo 
alanımızı önemli ölçüde büyütmeyi planlıyoruz. Bu girişimi 
desteklemek için dijitalleşme, ekipman ve raf sistemlerine 

büyük yatırımlar yapmayı hedefliyoruz.” 

TÜRKIYE– ALMANYA ARASINDA INTERMODAL HIZMETI

Bu süreçte Avrupa, Orta Doğu ve 
Asya pazarlarını birbirine bağlayan 
kara hizmetleri ağını genişletmeye 
devam eden CEVA Lojistik, İstanbul 
Halkalı tren istasyonundan Duisburg 
tren istasyonuna her gün ve doğrudan 
demiryolu hizmeti sunuyor. Demiryolu 
bağlantısında şirkete ait mega-box 

treylerler ve 45 HCPW konteynerlar 
kullanıyor. Duisburg terminaline 
varışın ardından operasyonlar, 
CEVA’nın Avrupa Kontrol Kulesi 
ekibinin gözetiminde şirketin geniş tır 
taşımacılığı ağı kullanılarak son varış 
noktasına müşteri teslimatları yapılarak 
tamamlanıyor. 
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&
ünyanın en önemli lojistik şir-
ketlerinden UPS, 540 binden 
fazla çalışanıyla faaliyet gös-
terdiği 220’den fazla ülke ve 

bölgede her gün 24,7 milyonun üzerinde 
paketi yönetiyor. Şirket, 1988 yılında girdi-
ği ve 2 bine yakın çalışana ulaştığı Türkiye 
pazarında ise, stratejik yatırımları, global 
lojistik ağı ve müşterilerinin ihtiyaçlarına 
odaklanan özel çözümleriyle biliniyor. 

Uluslararası lojistik ve teslimat faali-
yetleriyle Türkiye’de ihracatın gelişimine 
destek olduklarını belirten UPS Türkiye 
Genel Müdürü Burak Kılıç, ayrıca 81 ilde 
müşterilerine uçtan uca lojistik hizmet 
sunmak amacıyla tamamlayıcı bireysel 
lojistik çözümleri de sunduklarını söyledi. 
Kılıç, “Türkiye’de aynı anda yurt içi ve 
yurt dışı kargo hizmeti sunan; deniz, hava 
ve kara yolunu kullanan, bunun yanı sıra 
depoculuk hizmeti veren tek lojistik şirke-
tiyiz” dedi. 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
Avrupa Bölgesi’ne ağlarını geniş-
letmek için son beş yılda 2 milyar 
dolardan fazla yatırım yaptıklarını 
ifade eden Kılıç, bu kapsamda 2016’da 
İzmir Aktarma Merkezi, 2019’da İs-
tanbul Havalimanı Merkezi, 2021’de 
ise İstanbul Avrupa Aktarma Merkezi 
projelerini tamamlayarak devreye al-
dıklarını aktardı. Türkiye’nin büyüme-
sine ve ihracatına katkı sunmayı ken-
#&1$-&"$'&1)$'$#&"#&)1$-&"&'(5-351!,!"'
Kılıç, “Türkiye’nin de içinde olduğu 
Avrupa organizasyonumuz, küresel 
organizasyonumuz içerisinde oldukça 
değerli bir yeri temsil ediyor. Buradaki 
ağımızı güçlendirip yatırımlarımıza 
devam ederek müşterilerimizin işle-
rine odaklanmak ve ihracat yapabil-
mek için ihtiyacı olan hızı, güveni ve 
uzmanlığı onlara sağlamaya devam 
edeceğiz” dedi. 

havayoluyla ihracat desteğini
KARAYOLUYLA 
PERÇİNLİYOR

UPS, Türk ihracatçısını dünyayla buluşturmak için hizmet seçeneklerini çoğaltmaya devam 
ediyor. Kendi uçağıyla haftanın 6 günü İstanbul-Köln arası sefer yapan UPS, Türkiye-Avrupa 

hattında başlattığı hizmetle karayolunda da alternatif yaratıyor. Şirket ayrıca UPS Smart 
gibi teknolojik çözümleri ve hızlı, güvenilir ve kapsamlı paketleriyle işleri kolaylaştırıyor. 

UPS SMART İLE 
E-TİCARET KOLAYLAŞIYOR
Hızlı ihracat çözümlerinizden 
ve müşterilerinize sunduğunuz 
avantajlardan söz eder misiniz?

Farklı ihtiyaçlara göre dinamik bir 
şekilde sürekli geliştirdiğimiz ürün 
portföyümüz, perakende ve e-ticaret 
müşterilerinin ihtiyaçlarına başarıyla hiz-
met veriyor. Müşterilerimize günü belli 
Standart, saati belli Ekspres ve etkin iade 
hizmetlerinden oluşan hızlı, güvenilir ve 
kapsamlı paketler sunuyoruz. Bu süreçte 
hız önemli bir odağımız. Örneğin; akşam 
20.00’da Türkiye’den aldığımız bir paketi 
ertesi sabah saat 9.00’da New York’taki bir 
adrese teslim edebilen gelişmiş bir global 
ağa sahibiz. 

2021 yılında Türkiye’de geliştirdiğimiz 
UPS Smart gibi teknolojik yazılımlarımızı 
müşterilerimiz, kendi lojistik sistemlerine 
entegre ederek, UPS ile gerçekleştirdikleri 
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“Türkçe bir 
platform olarak hizmet 

veren UPS Smart uygulaması, 
kullanım kolaylığı ve hızı sayesinde 

yurt içi ve ihracat gönderileri 
konusunda müşterilerimize benzersiz 

bir deneyim sunuyor. Uygulama, ihracat 
gönderisi hazırlarken varış ülkesinde 

çıkabilecek vergi ve harçlarını 
hesaplama ve ETGB formunun 

dijital olarak hazırlama 
imkânı da sunuyor.”

tüm lojistik operasyonu takip edebili-
yor. Yurt içi ve yurt dışı gönderiler için 
3$-$)1&'*1!"'3/%-/)'#!7&1'+/%'#*)/-
manları hazırlayabiliyor, kurye çağıra-
biliyor, raporlama yapabiliyor, teslimat 
süreçlerine müdahale edebiliyor, müş-
terilerine bildirimler yollayabiliyorlar. 
UPS Smart ile pazaryerlerini tek bir 
kanalda toplayarak, 81 ilde e-ticareti 
kolaylaştırıyoruz. 

Müşterilerimizin acil gönderi ih-
tiyaçları için 7/24 özel kurye hizmeti 
de sunuyoruz. UPS Platinum Hizmeti 
kapsamında müşterimizin gönderisi-
ne özel atanan kuryemiz, gönderinin 
iletileceği ülke ve bölgeye olan ilk uçak 
ile giderek teslimatı mümkün olan en 
kısa sürede gerçekleştiriyor. Bu uygu-
lamalarımız ile müşterilerimizin başarı 
7&)8,$1$-&"&'#$(!%'$++&-%$1$-&"$'($'
yenilerini eklemek için onlara ilham 
vermeye devam ediyoruz. 

Worldwide Standard hizmetimizi 
hayata geçirdik. İhracatçılarımız için 
yeni bir karayolu hizmeti alternatifi ya-
ratarak müşterilerimizin gönderilerini 
dünya pazarlarına iletmeye başladık. 
Böylelikle çözüm ortağı olduğumuz 
işletmelere gönderilerini planlayabil-
meleri için daha fazla seçenek sunma-
ya başladık. 

Türkiye’de gerçekleştirdiğiniz 
stratejik yatırımlar neler? 

UPS olarak Türkiye’de, İstanbul 
Havalimanı’na bir yatırım yaptık ve 
İGA yönetimi ile 25 yıllık bir sözleş-
me imzaladık. Yaptığımız yatırımla, 
ülkemizin büyüme hedeflerine katkı 
sağlamak amacıyla farklı pazarlar 
ve ihracatçılar arasında köprü oluş-
turmaya devam ediyoruz. İstanbul 
Havalimanı’nın devreye girmesiyle 
Türkiye’deki birçok operasyonumuzu 
buradaki merkez üzerinden gerçek-
leştirmeye başladık. Böylelikle müş-
terilerimize daha fazla hız ve ihracat 
performansı taahhüt ediyoruz.

UPS Havayolları’na ait Boeing 
767 tipi, uçağımız 1 Kasım 2021 tarihi 
itibariyle UPS Türkiye ihracat ope-
rasyonlarına dahil oldu. Haftanın 6 
günü İstanbul-Köln arasında sefer 
yapan uçağımız sayesinde Türki-
ye’deki ihracatçıların gönderileri 
Köln aktarma merkezinden tüm 
dünyada UPS operasyonlarının bu-
lunduğu 220 ülke ve bölgeye daha 
hızlı ve daha verimli bir bağlantı ile 
ulaşıyor. Bu yatırımımız ile ihracat 
hacmimizi yüzde 40 artırmış olduk ve 
süreçlerimizi hızlandırdık. Şimdiden 
100. uçuşa ulaştık.

UPS olarak kendimizi aynı zaman-
da bir teknoloji şirketi olarak tanımlı-

yoruz. Dijitalleşme günlük yaşamlarımızı 
kolaylaştırırken müşterilerimiz tarafın-
dan da her geçen gün talep edilen bir 
olgu haline geldi. Biz de bu talebi karşı-
layabilmek ve dijital dönüşüme liderlik 
edebilmek için teknoloji yatırımlarımıza 
devam ediyoruz. SMART uygulamamız 
bu ihtiyaçlara yanıt verirken müşterileri-
miz için gönderilerini takip ve yönetme 
kolaylığı sağlıyor. UPS olarak biz de 
SMART’ı daha akıllı ve işlevsel yapmak 
için yatırımlarımıza devam ediyoruz. 
Son olarak, Amazon, Etsy ve Shopify gibi 
dünyanın önde gelen küresel pazaryeri 
platformlarını da uygulamaya dahil 
ettik. Havayolu seferlerimiz sayesinde, 
ülkemizin dünyanın geri kalanı ile sağla-
nan güçlü bağını, karayoluna yaptığımız 
yatırımlarla da perçinledik. 

KOBİ’LERE İHRACATTA 
ÇÖZÜM ORTAĞI OLUYOR
UPS olarak KOBİ’lerin dünyaya 
açılmasına nasıl destek 
sunuyorsunuz? 

Türkiye sahip olduğu ve ürettiği 
değerler ile muazzam bir potansiyeli 
temsil ediyor. Bu potansiyeli ortaya çı-
karmak ve katma değere dönüştürebil-
mek adına UPS olarak, ihracat alanın-
daki tüm faaliyetlerinde çözüm ortağı 
olarak KOBİ’lerimizi destekliyoruz. 

KOBİ’lerin ve girişimcilerin ihra-
cat potansiyellerini keşfedebilmesi ve 
e-ihracat sürecinde önlerine çıkabilecek 
engelleri ve çözümleri çok daha önce-
den görebilmesi için T.C. Ticaret Ba-
kanlığı ile Export Akademi programını 
hayata geçirdik. Öte yandan, kadın-
ların sınırları aşmasına, zorlukların 
üstesinden gelmesine ve işletmelerini 
küresel pazarlara genişleterek yeni ge-
lecekler oluşturmalarına destek olmak 
amacıyla Türkiye Kadın Girişimciler 

Derneği (KAGİDER) ve Kadın Eme-
ğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) 
ile birlikte UPS Kadın İhracatçı 
Programı’nı uyguluyoruz. 

Bu iki projede de paydaşları-
mızla beraber katılımcılara yeni 
pazarlara ulaşma, girişimcilik, 
tedarik zinciri yönetimi gibi 
eğitimler verirken; mentörlük, 

öğrenme ve bilgi paylaşımı için 
destekleyici ağ yaratma; ihracatta en 

iyi uygulamalar, ticaret politikaları ve 
yeni pazar fırsatları konulu e-öğrenme 
ve atölye çalışmaları gibi fırsatlar da 
sunuyoruz.

 Burak Kılıç
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Türkçe bir platform olarak hiz-
met veren UPS Smart uygulaması, 
kullanım kolaylığı ve hızı sayesinde 
yurt içi ve ihracat gönderileri konu-
sunda müşterilerimize benzersiz bir 
deneyim sunuyor. Uygulama, ihracat 
gönderisi hazırlarken varış ülkesinde 
çıkabilecek vergi ve harçlarını hesap-
lama ve “Elektronik Ticaret Gümrük 
Beyannamesi” (ETGB) formunun 
dijital olarak hazırlama imkânı da 
sunuyor. Bu uygulamamız ile müşte-
rilerimizin başarı hikâyelerini devam 
$++&-%$1$-&"$'($',$"&1$-&"&'$)1$%$)'
için onlara ilham vermeye devam 
ediyoruz.

UPS Smart, kullanıcılarının ha-
yatlarını kolaylaştırmanın yanı sıra 
engel tanımayan bir uygulama olma 
yolunda önemli bir başarıya daha 
imza attı. Görme engelliler için özgür 
teknolojiler geliştiren yerli girişim 
BlindLook ile yaptığımız iş birliği sa-
yesinde görme engelliler, UPS Smart 
uygulamasını özgürce kullanabilecek. 
UPS’in çeşitlilik ve kapsayıcılık oda-
ğının göstergesi niteliğindeki bu yeni 
gelişmeyle, UPS SMART engel tanı-
mayan markalar arasında yer aldı.

Ek olarak yurt dışında geçerli 
olduğu ülkelerde teslimat sürecini 
daha da kolaylaştıran UPS My Choice 
servisimiz ile müşteri memnuniyetini 
artırıyoruz. Online alışveriş yapanla-
rın satın aldıkları ürünlerin teslimat 
sürecinin kontrolüne yardımcı olmak 
amacıyla perakendecilere ücretsiz 
olarak sunduğumuz bu servisimiz 
sayesinde tüketiciler, ayrıntılı takip 
durumu güncellemeleri ile gönderile-
rini takip edebiliyor. 

Gönderinin ulaşması planlanan 
günden bir gün önce e-posta veya 
mesaj yoluyla bir teslimat uyarısı 
gönderiyoruz ve eğer müşterimiz 
için teslimat günü saati uygun de-
ğilse, teslimatı yeniden yönlendirme 
veya tarihi değiştirme seçenekleri 
sunuyoruz. Farklı bir seçenek olarak 
bazı ülkelerdeki müşterilerimiz ay-
rıca gönderilerini iş yerlerine, kom-
şularının evine veya mahalledeki 
marketler, akaryakıt istasyonları gibi 
yakındaki bir UPS Access Point™ ko-
numuna tekrar yönlendirebiliyorlar.

KOBİ’leri sadece lojistik çözümle-
ri ve yeni pazarlara açılma noktasın-
da desteklemiyoruz, aynı zamanda 
onların beşerî ve doğal afetlere karşı 
daha dayanıklı olabilmeleri açısın-
dan projeler de hayata geçiriyoruz. 
Bu kapsamda UPS Vakfı desteğiyle 
geliştirilen Sağlam KOBİ projesi ile 
KOBİ’leri afet farkındalıklarını artır-
maya, işletmelerin risklerini belirle-
meye ve buna göre adımlar atmala-
rını desteklemeye çalışıyoruz. Yine 
UPS olarak, afetlerin ekonomimize 
ve sektörlere verebileceği zararlara 
dikkat çekmek için TÜRKONFED 
ve TÜSİAD iş birliği ile hazırlanan 
“Belirsizliğe Hazırlanmak: Sektörler 
İstanbul Depremine Ne Kadar Ha-

zır?” başlıklı rapora destek olarak ana 
paydaşlar arasında yer aldık.

UPS’in e- ihracata dönük büyüme 
ve yatırım planları neler? 

E-ihracat yükte ve pahada hafi f ürün 
ticareti yapan sektörlerin ihracat potan-
siyelini artırmak amacını taşıyor. Böylece 
uzun süren prosedürler kısaltılmış olu-
yor. Dünya artık teknolojiyle beraber çok 
hızlandı. Ticaretin de buna ayak uydur-
ması kaçınılmaz. İnsanlar artık dünyanın 
bir ucundan bir başka ucuna internetten 
sipariş verip, kargosunu hemen teslim 
almak istiyor. E-ihracat da bu nedenle 
var. 

Özellikle küçük işletmeler, ihtiyaçla-
rını anlayan güvenilir ve deneyimli bir 
ortak arıyorlar. Müşterilerimizin güven-
lerini, umutlarını ve işlerinin geleceğini 
bize emanet ettiklerinin farkındayız. 
Yaptığımız iş bununla da sınırlı değil. 
220 ülke ve bölgeye kültürleri, gelenek-
leri ve yaratıcılığı da taşımış oluyoruz. 
Bu sorumluluğumuzu da çok ciddiye 
alıyoruz. Bu nedenle, Türkiye’ye yaptı-
ğımız havayolu ve karayolu yatırımları, 
e-ihracat potansiyelimizi ve hacmimizi 
büyütmek üzere hayata geçirildi. Önü-
müzdeki dönemde de ihracatın geliştiril-
mesine yönelik adımlar atmaya devam 
edeceğiz.

!"#$%
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TESLIMAT SÜREÇLERI YENIDEN ŞEKILLENECEK 

2021’de perakende içinde e-ticaret satışlarının dünya çapında 
yaklaşık 4,9 trilyon dolara ulaştığına dikkat çeken UPS Türkiye 
Genel Müdürü Burak Kılıç, “Bu rakamın önümüzdeki dört yıl 
içinde yüzde 50 artarak 2025 yılına kadar yaklaşık 7,4 trilyon 
dolara ulaşacağı tahmin ediliyor, iki yıl önce, satışların yalnızca 
yüzde 13,6’sı çevrimiçi alışverişlerden yapılıyordu. Pandemiyle 
birlikte bugün, bu sayı yaklaşık olarak yüzde 19,5’e ulaştı ve 
iki yıl içinde e-ticaret pazar payında yüzde 45,8’lik bir artış 
olması bekleniyor. Rakamlardan da görüldüğü üzere; toplam 
küresel ticaret içerisinde e-ticaretin payı her geçen gün 
artıyor. Pandemi süreci bu artış hızının artmasına neden oldu. 
Artık insanlar, pandemiden öncesi ile kıyaslandığında online 
alışverişi, fi ziksel mağaza alışverişlerine göre daha fazla tercih 
ediyor” dedi.  

UPS Akıllı E-Ticaret Araştırması’na göre ise, pandemi 
döneminde karantinalar nedeniyle ilk kez online alışverişe 
başlayarak alışveriş alışkanlıklarını değiştirenlerin sayısının 
artış gösterdiğini ifade eden Kılıç, şunları aktardı: “Avrupa’da 

tüketicilerin yüzde 50’si internetten alışveriş kolaylığını 
tercih ediyor. Tüketiciler, e-ticaret serüvenlerinde teslimat 
sürecinde hız ve güven bekliyor, internet üzerinden alışveriş 
yapan Avrupalı tüketicilerin yarıdan fazlası online ürün 
seçimi yaparken teslimat seçeneklerinin sayısını en önemli 
kriter olarak gözetirken, yüzde 75’ı iade durumunda ücretsiz 
kargo imkanının önemli olduğunu söylüyor. Bu sonuçlara 
baktığımızda lojistik süreçlerindeki maliyetleri tüketiciye 
yansıtma noktasında izlenecek alternatif stratejiler ve esnek 
teslimat süreçleri tüketicilerin ana beklentileri arasında. Bu 
beklentiler teslimat süreçlerini de yeniden şekillendirecek. 
Teknolojik gelişmeler ve drone’lar ile akıllı gönderi teslimat 
süreçleri daha çok hayatımıza girmeye başlayacak. Sonuçlar 
gösteriyor ki; e-ticaret deneyimini yaşayan kullanıcılar bunu 
devam ettirme eğiliminde ve bu eğilim yaş düştükçe daha da 
güçleniyor. E-ticaretin fi ziki mağazaların yerine geçebilmesi 
için işletmelerin dijital deneyimi tasarlamaları, tüketici ihtiyaç 
ve beklentilerini karşılayabilmeleri gerekiyor.”
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B-Yol ile e-ticaret lojistiğindeki tecrübesini uluslararası 
pazara taşıyan Borusan Lojistik, satıcılardan direkt 
teslim aldığı ürünleri Almanya, İngiltere ve Amerika’ya 
ulaştırıyor. B-Yol projesi şirketin e-ticaret ve uluslararası 
pazarda büyüme stratejisinde de önemli rol oynayacak. 

L
ojistiğin hemen her alanında 
hizmet sunan Borusan Lojistik, 
uluslararası kara, hava ve deniz 
taşımacılıklarında da sektörün 

önemli oyuncuları arasında yer alıyor. 
Avrupa, Ortadoğu, Bağımsız Devletler 
Topluluğu ülkeleri ve Çin’e kadar uzanan 
kara ve demiryolu taşımacılığı hizmetleri 
sunan şirket, diğer taraftan dünyanın 
hemen hemen her ülkesine ve noktasına 
hava ve deniz taşımacılığı yapıyor.  Boru-
san Lojistik ayrıca uluslararası taşımacılık 
hizmetleri arasına yeni eklediği B-Yol ile 
e-ticaret çözümleri sunuyor. 

B-YOL’UN KAPSAMINA 
AMERİKA’YI EKLEDİ 

Borusan Lojistik olarak tedarik zinciri-
nin her halkasında müşterilerinin talep ve 
ihtiyacına en uygun çözümleri geliştirip, 
gerçekleştirdikleri operasyonlarla müşteri 
ihtiyacına özel çözümler sunduklarını 
vurgulayan Borusan Lojistik Genel Mü-
dürü Serdar Erçal, bu kapsamda B-Yol ile 
uluslararası e-ticaret lojistik hizmetlerini 
başlattıklarını söyledi. Erçal, Almanya ve 
İngiltere’deki dünyaca ünlü e-ticaret şirke-
ti üzerinden satış yapan, bu şirketin depo-
ları üzerinden FBA hizmeti almak isteyen 
ve depoya ürünlerini ulaştırmak isteyen 
satıcıların B-Yol hizmetinden faydalanabil-
diğini söyledi. 

Kısa süre önce B-Yol’un kapsamına 
Amerika’yı da eklediklerini ifade eden Er-
çal,  “FBA hizmet süreci için Amerika’da 
ara depoya ihtiyaç duyuluyor. Ancak bu, 
üretici için takip edilmesi zor bir süreç. 
B-Yol ile hem Türkiye’den Amerika’ya 
ulaşımı hem de Amerika’daki ara depo 
planlanmasını sağlıyoruz. B-Yol ile iş birli-
ği yaptığımız e-ticaret markasının malze-
melerini konsolide edip, belirli günlerde 
Türkiye’den gümrük çıkış ve Amerika, 
Almanya, İngiltere gümrük varışlarını 
sağlıyoruz. Bu kadar sık çıkış yapan az 

sayıda fi rmadan biriyiz” dedi. 
B-Yol ile bugüne kadar Türk 

e-ticaret pazarında kazanmış olduk-
ları tecrübeyi uluslararası pazarda da 
kullanmaya başladıklarını vurgulayan 
Erçal, “Müşterilerimiz bundan sonra 
yurtdışı gönderimlerini Borusan gü-
vencesiyle yapabilecek. Yaptığımız bu 
önemli iş birliği Borusan Lojistiğin hem 
e-ticaret alanında hem de uluslararası 
pazarda büyüme stratejisi ile birebir 
örtüşüyor. Bundan sonra da sektö-

rümüzde öncü ve inovatif çalışmalar 
içinde olmaya devam edeceğiz” açıkla-
masını yaptı. 

‘LOJİSTİK YEŞİL DÖNÜŞÜME 
ARACI OLACAK’ 

Paris İklim Anlaşması ve Yeşil Mu-
tabakat Eylem Planı’nın lojistik sektörü-
ne etkilerini de değerlendiren Borusan 
Lojistik Genel Müdürü Serdal Erçal, 
şunları aktardı: “Paris İklim Anlaşması 

ihracatçıları

ileB-YOL 
Avrupa ve Amerika pazarına ulaştırıyor
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ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın 
onaylanması ile Avrupa komisyonu 
tarafından kapsamlı ve dönüştürücü 
politikalar tasarlandı. AB’nin 2030 ve 
2050 karbonsuzlaşma hedeflerine ulaş-
ma sürecinde fosil yakıtların çoğunlukla 
kullanımda olduğu lojistik sektörünün 
de etkileneceğini göz ardı edemeyiz. 
2030 için Avrupa yollarında 30 milyon 
sıfır emisyonlu araç hedefi, 2050 yılında 
neredeyse taşımacılık sektörünü de 
kapsar hale gelerek net 0 emisyon ol-
ması bekleniyor. Uluslararası ve yurt içi 
taşımacılık da bu hedefler kapsamında 
değişime ve dönüşüme aracı olacaktır. 

Yenilenen teknolojiler, daha düşük 
emisyonlu / elektrikli çekici üretimini 
hızlandıracağı gibi, düşük emisyonlu 
taşımacılık modlarını da öne çıkaracak. 
Sınırda karbon düzenleme mekanizması 
ile de bu dönüşümler zorunluluk haline 
gelecek. 

Taşımacılıkta karayollarının payının 
azaltılarak, demiryolu ve denizyolunun 
paylarının artırılması ile modlar arası 
dengenin sağlanması, kombine taşıma-
cılığın geliştirilmesi, alternatif yakıt ve 
temiz araç kullanımının artırılması, ka-
rayolu taşımacılığında yakıt tüketimi ve 
emisyonlarının azaltılması, yüksek hızlı 

demiryolu projelerinin gerçekleştirilme-
si, eski model araçların trafikten çekil-
mesi, enerji verimliliği için yenilebilir ve 
çevreye duyarlı  havalimanları, limanlar 
ve çalışma alanları yaratılması bizlerin 
de lojistik sektörü olarak etkileneceği-
miz değişimlerin arasında yer alıyor.

Lojistik sektöründe kısmen emisyon 
azaltıcı önlemler ve teknolojiler olsa da 
tam olarak bu dönüşüme hazır değil. 
Düşük karbon emisyonlu modların ter-
cih edilmesi, rota optimizasyonu, Euro 
5-6 gibi düşük emisyonlu araç tercihi 
ve boş dönüş yükünün azaltılması için 
ortak çalışmalar ve uygulamalar olsa 
da özellikle piyasada yer alan araçların 
daha az fosil yakıt tüketimini sağlayacak 
şekilde dönüşümü ve gelişen teknolo-
jinin de desteğiyle daha düşük emis-
yonlu bir yeşil lojistik sektörü yaratmak 
mümkün.” 

‘BOŞ KM’Yİ YÜZDE 18’E 
DÜŞÜRECEĞİZ’ 

Türkiye’de yurt içi TIR ve kamyon 
seferlerinin yüzde 24’ünün boş olarak 
yapıldığının tahmin edildiğini ifade 
eden Erçal, “Kişiselleştirilmiş sefer 
önerileri sunan ve seferlere en yakın 
kamyoncuları atayan eTA ile bu oranı 
yüzde 18’e indirmeyi ve böylelikle 
de birim yük başına salınan karbon 
miktarını en düşük seviyeye indirmeyi 
hedefliyoruz. Ayrıca rota optimizasyonu 
ile karayolu taşımacılığında da emisyon 
azaltımını sağlıyoruz. Depolarımızda 
LED dönüşümü ve elektrikli ekipman 
kullanımı ile emisyonumuzu azaltıyor, 
yenilenebilir enerji - GES projeleri ile 
temiz enerji kullanımını sağlıyoruz. Bu 
yıl yenilenebilir enerji yoluyla 342 ton 
e-CO2’i sıfırladık ve elektrik tüketimi 
kaynaklı emisyonumuzu yüzde 10’a 
yakın azalttık” dedi. 
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DIJITAL YATIRIMLAR HIZLANDI

Salgınla başlayan konteyner krizinin etkisinin görece azalsa da 
Çin’de son dönemlerde yaşanan geniş çaplı karantinalar ve benzeri 
olayların yeni krizleri tetikleme riski taşıdığını ifade eden Serdar 
Erçal, “Bir konteynerin bile kritik olduğu yerlerde, armatörlerle 
senelere dayanan karşılıklı güven ilişkimiz, dönem dönem bizim 
onlara destek olmamız; onların bize konteyner sağlayarak destek 
olmasıyla müşterilerimize bu sıkıntılı dönemde olumsuz bir durum 
yaşatmadık. Bundan sonraki dönemde de iş ortaklarımıza kesintisiz 
hizmet sunmayı sürdüreceğiz” dedi. 

Diğer taraftan Ukrayna’da yaşanan savaşın global ekonomiyi 
ve diğer sektörleri olduğu gibi, Türk lojistik sektörünü de etkilediğini 

belirten Erçal, Rusya’nın transit ülke ve nihai varış ülkesi olma 
konumunu önemli ölçüde kaybettiğini aktardı. Erçal, Bu noktada 
Türkiye’nin çok önemli bir konuma gelebileceğinin altını çizdi. 

Yaşanan sıkıntı ve darboğazların, kaynakların verimli 
kullanımının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya 
koyduğunu vurgulayan Erçal, “Biz de bu anlamda dijitalleşme 
sürecimizi hızlandırma yönünde adımlar atıyoruz. Böylelikle global 
ölçekte yaşanan ve bir kısmı kalıcı olan sorunların üstesinden 
teknolojiyi azami ölçüde kullanarak gelmeyi ve sektörün 
dijitalleşmesinde üstlendiğimiz öncülük misyonunu sürdürmeyi 
hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

“B-Yol ile iş birliği yaptığımız e-ticaret markasının 
malzemelerini konsolide edip, belirli günlerde 

Türkiye’den gümrük çıkış ve Amerika/Almanya/
İngiltere gümrük varışlarını sağlıyoruz. Bu kadar sık 

çıkış yapan az sayıda firmadan biriyiz.”
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L
ojistik sektöründe 80. yılını kutla-
yan Horoz, uluslararası ortaklığı 
bulunan Horoz Bolloré Logistics 
ve Horoz Lojistik Kargo Hizmet-

leri ve Tic. A.Ş. olarak iki büyük şirketiyle 
faaliyet gösteriyor. Denizyolu ve havayolu 
forwarding hizmetleri alanında ortak ol-
duğu Fransız Bolloré Logistics ile 5 kıtada, 
105 ülkede, 602 ofi sle entegre lojistik 
çözümler üretiyor. 

Yurtiçi komple taşıma, depo-
lama ve dağıtım, uluslararası ka-
rayolu ve demiryolu taşımacılığı 
hizmetleri sunan Horoz Lojistik, 
büyüme stratejisinin odağına aldı-
ğı e-ticaret lojistiği hizmet-
leri alanında ise ciddi 
yatırımlar yapıyor. 
Bu alanda e-ticaret 
lojistiği, mikro ve 
e-ihracat, e-ticaret 
depoculuğu, 
mobilya montaj 

ve satış sonrası hizmetler sunan şirket, 
mikro ihracat tarafında özellikle hacimli 
yüklere yönelik geliştirdiği çözümlerle 
dikkat çekiyor. 

DSV İLE GÜÇLERİNİ 
BİRLEŞTİRDİ 

2020 yılında DSV Türkiye ile yurt içi 
komple taşıma ile mikro ve e-ihracat 

alanında iki büyük işbirliği anlaş-
masına imza atıklarını hatırlatan 
Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Gürkan Gürbüz, “Yurt 
İçi Komple Taşıma İş birliği an-
laşması ile DSV Türkiye ve Horoz 

Lojistik güçlü alanlarını 
birleştirerek, pazar 

paylarını artırmak 
üzere ortak yatırım 
ve pazarlama faa-
liyetleri gerçekleş-
tirmektedir. Mikro 
ve E-İhracat İş 

'+7*5&+8*()(-&
8+9%$-2$*+#$&6"#$2+7&
yatırımlarını sürdüren 

Horoz Lojistik, 
Avrupa’ya yaptığı 

hacimli yük taşımalarıyla 
fark yaratıyor. 

Şirket, bu alana 
yönelik çözümlerini 

fullfilment ve e-ihracat 
platform yatırımlarıyla 

güçlendirirken, 
Ortadoğu ve Türki 
:0%80*+6$-2$*&
açılımlarıyla da 
genişletecek. 

AĞIR
KARGODA
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mikro ihracatı n yolunu aÁ tı  
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Birliği anlaşmasıyla da Türkiye’deki 
üreticiler için, ürünlerini ister geleneksel 
ticaret isterlerse e-ticaret kanalıyla satmış 
olsunlar, önce Avrupa sonra da diğer 
coğrafyalarda vergileri ödenmiş bir şekil-
#$'+/)$+&2&"&"'$(&"$')!#!-'5.!"!"'+/%'
lojistik süreçlerini kapsayan hizmetler 
sağlamaktadır” dedi. 

‘KOBİ’LERİ İHRACATÇI 
KONUMA GETİRİYORUZ’ 

Gürkan Gürbüz, Horoz Lojistik 
olarak Avrupa ülkelerinin tamamına 
komple ve parsiyel olarak hizmet sağla-
dıklarını söyledi. Mikro ihracat alanında 
dünya devi DSV ile yaptıkları anlaşma 
0!,$0&"#$'#&-$)+'+/)$+&2&,$'+$01&%!+'
sağlayabildikleri parsiyel network-
lerin de bulunduğunun altını çizen 
Gürbüz, şunları aktardı: “ETGB 
belgesi düzenleyerek üreticilerimize 
ihracat yapma şansı sağladığımız ve 
direkt tüketici (B2C) teslimatı yaptı-
ğımız networkümüz ile Avrupa ülke-
lerine ulaşımda kolaylık sağlamaktayız. 
Üreticilerimiz adresinden alınan ürün 
kolaylaştırılmış gümrük prosedürleri 
sayesinde zaman kaybı olmadan Avrupa 
ülkelerindeki şahıslara teslim edilebiliyor. 
Özellikle KOBİ’lerin online pazarlarda 
satmış oldukları ürünleri ETGB belgesi 
düzenleyerek ihracatçı konumuna ge-
tiriyoruz. Diğer yandan hacimli ürün 
gruplarında hava kargo maliyetlerine 
kıyasla çok daha uygun maliyetlerle 
teslimat yapabildiğimiz için Türkiye’de-
ki ihracatçılarımız Avrupa pazarında 
rekabetçi bir hale getirmiş durumdayız. 
Hedefimiz hacimli ürün gruplarında tüm 
KOBİ’lerimizi ihracat yapabilir hale ge-
tirmek. Otomotiv yedek parça, mobilya, 
endüstriyel ürün grupları gibi aslında 
ihracatımızın güçlü olduğu sektörlerde 
mikro ihracat modelinin de yaygınlığının 
sağlanması yönünde.”

ÇÖZÜMLERİNİ YENİ 
PAZARLARA TAŞIYACAK 

Gürkan Gürbüz, DSV ile yaptıkları 
işbirliği sayesinde Avrupa ülkelerine başlat-
tıkları mikro ihracat çözümlerini, Ortadoğu 
ve Türki Cumhuriyetleri de dahil ederek 
genişletmeyi planladıklarını aktardı. As-
lında Rusya’nın da hedefledikleri pazarlar 
içinde yer aldığını ifade eden Gürbüz, an-
cak mevcut durum nedeniyle bunu bir süre 
ertelediklerini söyledi. 

 Ayrıca başta İngiltere ve Almanya olmak 
üzere yurt dışı fullfilment depoları ile hizmet 
verebilen bir yapıya kavuştuklarının altını 
çizen Gürbüz, “İhracatımızı artıracağını 
düşündüğümüz, üreticilerimizin satış kanal-
larını genişletmesine imkân sağlayacak olan 

platformumuz da kısa süre içerisinde devreye 
girecek. Bu sayede global pazarda tüm üretici-
lerimizi kendi markalarıyla kuvvetli bir oyuncu 

haline getirmeyi de hedeflerimizin içerisine 
almış durumdayız” dedi. 

TRANSİT SÜRELER 
12 GÜNÜ GEÇMİYOR 

Sundukları hizmetlerde transit sürelerin 
gerek yük tipine gerekse bölgesel olarak değiş-
kenlik gösterdiğini ifade eden Gürbüz, “Örne-
ğin Almanya’ya gönderilen bir yük, gümrük-
lerde beklenmedik gecikmeler yaşanmadığı 
taktirde en geç 12 gün içerisinde tüketicinin 
konutuna kadar teslim edilebilmekte, ki bu 
süreler özellikle büyük hacimli dayanıklı tüke-
tim maddeleri için son derece makul bir süre 
olarak değerlendirilmektedir” dedi.

Avrupa bölgesine yapılan taşımalarda 
ihracat ve ithalat alanında yakaladıkları hacim-
lerin Türkiye’nin genel durumuyla paralellik 
gösterdiğini ifade eden Gürbüz, özellikle bu 
dönemde ihracatın öneminin ve hacminin 
arttığını, doğal olarak lojistik sektöründe de 
ihracat taşımalarında artış yaşandığını sözleri-
ne ekledi. 

“Hedefimiz 
hacimli ürün gruplarında 
tüm KOBİ’lerimizi ihracat 

yapabilir hale getirmek. Otomotiv 
yedek parça, mobilya, endüstriyel 

ürün grupları gibi aslında ihracatımızın 
güçlü olduğu sektörlerde 
%+7*5&+8*()(-&%5!$2+#+#&!$&
yaygınlığının sağlanması 

yönünde.”
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ELEKTRIKLI ARAÇLARA YATIRIM GÜNDEMDE 

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın lojistik sektörüne etkilerini ve şirket 
olarak çevresel etkilerini azaltmak için yaptıkları çalışmaları 
da değerlendiren Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 
Gürkan Gürbüz, şunları aktardı: “Horoz Lojistik, çevre politikalarına 
senelerdir yatırım yapan Fransız Bolloré Logistics firmasıyla 22 
senedir ortaklık yapısıyla da çevreye duyarlı çözümleri yakından 
takip eden ve uygulamaya çalışan bir çizgide oldu hep. Bunlar 
geçmişte daha çok atık yönetimiyle ve çevre temizliğiyle ilgili 
önlemlerdi. Ancak günümüzde durum çok daha ciddi. Son yıllarda 
yeryüzü kaynaklarının hızla yitirilmeye başlandığını, önemli iklim 
değişikliklerinin yaşandığını, buzullardaki erimelerin insanlık için 
önemli bir tehdit haline geldiğini, kıtlığın ve bugünden daha geniş ve 
küresel bir açlık riskinin insanlığı beklemekte olduğunu görüyoruz. 

Bu tehditler karşısında çevre bilincinin daha da öne çıkması ve 
şirketlerin de önemli önceliklerinin arasına girmesiyle ve Avrupa 
Yeşil Mutabakatı ile de birlikte lojistik sektöründe de yeşil dönüşüm, 
yeşil lojistik gibi isimler altında bu konu daha ciddi şekilde ele alınır 
oldu. Horoz Lojistik ve Horoz Bolloré Logistics olarak Türkiye’de 
atık yönetimini sürdürürken karbon azaltımını da gündemimizin ana 
maddelerinden biri yaptık. Yurt dışından hava veya denizyoluyla 
getirdiğimiz ürünlerin müşterilerimize teslimini hibrit araçlarımızla 
yapıyoruz. Yeşil lojistik çözümlerimiz için Ford hibrit transit kargo 
araçlarını seçtik. Euro 6,2 emisyon standartlarındaki araçlarla 
teslimat yapıyoruz. Hedefimizde sıfır emisyon araç yatırımları da 
var. Çevreyle dost ve daha yeşil lojistik çözümler sunmak temel 
amacımız.”  
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teslim hizmetleriyle sınır 
ötesi operasyonlarının çapını 
genişleten Globelink Ünimar, 
e-ihracatın her alanında olmayı 
planlıyor. Globelink Ünimar 
Hava Kargo Direktörü Banu 
Mankut, gerçekleştirdikleri 
yatırımlarla e-ihracat yapılan 
-;%&<(9(*2(*(&,(!$)$&
B2C değil B2B, B2G hatta 
C2C servisleri de sunmaya 
hazırlandıklarını söyledi. 

lojistiği çözümlerimizle birleştirerek kat-
ma değerli hizmetler sunuyoruz.

SÜREÇLER DİJİTAL 
YATIRIMLARLA 
KUSURSUZLAŞIYOR  
Hızlı kargo taşımacılık hizmetleri 
kapsamında ne tür yatırımlar 
gerçekleştirdiniz? Elde ettiğiniz 
kazanımlar neler?

Hızlı kargo taşımacılığında, en hızlı ve 
esnek çözümü optimum maliyetlerle müş-
terimize sunabilmek için alanında uzman 
ekibimizi 2019’da oluşturduk. Dönemsel 
eğitimlerle birlikte kendimizi güncel mev-
zuata ve gelişmelere uygun olacak şekilde 
adapte ediyoruz. Uçtan uça kesintisiz 
hizmet sunabilmek adına Türkiye’de üç 
noktada depo ve dağıtım merkezlerimizi 
kurduk ve süreç yönetiminin kusursuz 
işlemesi adına dijital gelişmelerden en üst 
seviyede faydalanmaya devam ediyoruz. 
Bu süreçte ERP sistemimizin tam enteg-
rasyona geçiş sürecini, akıllı veri yönetimi 
çözümlerimizi ve son olarak mart ayında 
tanıttığımız UNIBOX BI’ı devreye alarak 
dijitalleşme sürecinde attığımız adımlara 
devam ediyoruz.

Bu yatırımlarla birlikte, müşterileri-
mize talep ettikleri her tip servis imka-
nını güçlü network ağımızın da gücüyle 

M
ikro ihracat hizmetleri-
ne ne zaman başladınız 
ve nasıl gerçekleştiri-
yorsunuz? 

Uluslararası ticaret dahil olmak 
üzere tüm alanlarda internet kullanıcıla-
rının sayısı her geçen gün hızla artmaya 
devam ediyor. Gelişen teknolojiyle bir-
likte e-ticaret pazarına olan ilgi artmakta 
ve bu paralelde bilişim teknolojilerinin 
ekonomik boyutu da büyümeye devam 
etmekte. Yani e-ticaret ile birlikte istih-
dam, bilişim teknolojisi ve her alanda 
yapılmaya başlayan elektronik ticaretin 
önlenemez bir hızla büyüdüğü görül-
mektedir.

Gelişen ve değişen müşteri taleple-
rine paralel şekilde, Globelink Ünimar 
olarak, 2019 yılında hızlı kargo taşımacı-
lığı yetki belgemizi alarak müşterilerimi-
zin taleplerine hızlı, güvenilir ve esnek 
şekilde cevap verecek şekilde yapılan-
mamızı tamamladık. Mikro ihracat kap-
samında sunduğumuz hizmetlerimizle 
ürünlerin gönderim adresinden teslim 
alınarak depolanmasına, konsolidasyon 
süreçlerinin tamamlanmasından iste-
"&1$"'"*)+!1!-!'+$01&%&"$')!#!-'*1!2!)'
şekilde uçtan uça çözüm sunuyoruz. Bu 
kapsamda ETGB, mikro ihracat ve hızlı 
kargo kapsamına giren ürünleri e-ticaret 
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Sınır ötesi e-ticaretin her alanında olacak
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vermekteyiz. Sadece yurt içinde değil, 
uluslararası gönderimlerde de varış nok-
tasındaki güçlü network altyapımızla her 
noktaya teslim imkanı sunuyoruz. 

Bu süreçte en değerli kazanımımız 
aslında müşterilerimize sağladığımız fay-
dalar oldu. Fonksiyonel depolama, kargo 
takip ve hızlı gümrük süreciyle hem 
zaman tasarrufu sağlamalarına destek 
olmaktayız hem de maliyetlerinin yönetil-
mesine. Bu sayede müşterilerimiz ürünle-
rini dünyanın her noktasına en kısa süre 
içerisinde ulaştırma imkanına kavuşur-
ken uluslararası pazarlarda yer almalarını 
sağlayarak dış ticaret paylarının artışına 
da ciddi oranda katkıda bulunuyoruz.

Mikro ihracat hizmetlerinde 
hangi sektörleri, hangi pazarlara 
ulaştırıyorsunuz? KOBİ’lere özel 
çözümleriniz neler? 

Mikro ihracat, ETGB ve hızlı kargo 
gönderimi planlamalarımız kapsamın-
da KOBİ’ler de dahil olmak üzere tüm 
müşterilerimize katma değerli hizmetler 
sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsama 
giren ürünleri çoğunlukla havayolu taşı-
macılığı ile sevk etsek de her bir ürün en 
hızlı, güvenilir ve esnek alternatifl eri de 
göz önüne alıyoruz. Mikro ihracat kap-
samında kanunun ve yönetmeliklerin de 
tanımladığı brüt ağırlığı 300 kilogramdan 
az olan ve değeri 15 bin Euro’yu geçme-
yen eşyaların taşındığını söyleyebilirim. 
Spesifi k olarak örnek vermek gerekirse 
de giyim, ayakkabı, aksesuar, mücevher, 
saat, elektronik, mutfak ürünleri, ev teks-
tili ve dekorasyon ürünleri başta olmak 
üzere birçok ürünün operasyonunu 
sağlıyoruz. Hizmet sunduğumuz ülkeler 
müşterilerimizin taleplerine göre değişik-

“Ürünlerini yurtdışı pazarlara açmak isteyen müşterilerimize, gelişmiş 
network ağımızla, Türkiye çıkışlı konsolidasyonları için adrese teslim 
e-ticaret hizmeti sunuyor, e-ticaret lojistik hizmetlerimiz ile ürünlerin 

tüketiciye ulaşma sürecini etkin bir şekilde yönetiyoruz.” 

lik gösterse de Amerika Birleşik Devletleri, 
Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık 
ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ağırlıklı 
gönderim yaptığımız pazarlar olarak 
belirtebilirim. 

HİZMET NOKTALARININ 
SAYISI ARTACAK 
E-ticaret lojistiği hizmetlerinde 
büyüme ve yatırım planlarınız neler? 

Müşteri istek, ihtiyaç ve beklentilerin-
de yaşanan değişimler iş yapış süreçleri 

üzerinde de değişiklikler yaratmayı 
zorunlu hale getiriyor. Biz de Globelink 
Ünimar olarak, depolama, katma de-
ğerli servisler ve last mile hizmetlerine 
çözüm ortağı arayan, gerek pazaryer-
lerinde gerekse de kendi sayfalarından 
satış yapan üretici ve ihracatçılara özel 
çözümler sunmak için çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Bu kapsamda; dijital 
altyapımızı sürekli geliştirirken depola-
ma, e-ticaret lojistiği, yurtiçi taşımacılık & 
parsiyel dağıtım ve katma değerli servis-
lere ağırlık verirken Türkiye’deki hizmet 
noktalarımızı da artırmayı planlıyoruz. 
Ürünlerini yurtdışı pazarlara açmak is-
teyen müşterilerimize, gelişmiş network 
ağımızla, Türkiye çıkışlı konsolidasyon-
ları için adrese teslim e-ticaret hizmeti 
sunuyor, e-ticaret lojistik hizmetlerimiz 
ile ürünlerin tüketiciye ulaşma sürecini 
etkin bir şekilde yönetiyoruz. Tüm bu 
yatırımlarımız ile birlikte e-ihracat yapı-
lan tüm pazarlara sadece B2C değil B2B, 
B2G hatta C2C servisleri de sunmaya 
hazırlanıyoruz. 
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E-TICARETTE BÜYÜME TRENDI HIZ KESMEYECEK

Sınır ötesi e-ticarette pandemi 
etkisiyle yakalanan artış trendinin 
2021’de olduğunu gibi önümüzdeki 
yıllarda da devam edeceğini belirten 
Globelink Ünimar Hava Kargo 
Direktörü Banu Mankut, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Ülkemiz açısından 
baktığımızda, Ticaret Bakanlığı’nın 
açıkladığı son verilere göre ülkemizde 
e-ihracatın ihracat içindeki payı yüzde 1 
seviyelerinde. Diğer yandan Elektronik 
Ticaret İşletmecileri Derneği’nin 
verileri Türkiye’nin 2020-2024 yılları 
arasında e-ticaretin en fazla büyüme 
göstereceği ülkeler listesinde yer 
aldığını belirtiyor. Tüm bu veriler 
ışığında sınır ötesi ticaretin gelişmesi 

ve büyümesine devam etmesi için 
tüm uygun koşulların oluştuğunu 
söyleyebiliriz. Özel sektörün yüksek 
yatırım heyecanı yanında yeni devlet 
desteklerinin ve uygulamalarının 
devreye girmesiyle birlikte Türkiye’nin 
e-ticarete yönelik performansı, 
bu yıl beklentilerin çok üzerinde 
gerçekleşebilir. Yaşanan hızlı gelişimle 
birlikte kısa süre içinde sağlıklı ve 
doğru adımları atan şirketler, e-ticaret 
ve e-ihracatta öne geçme fırsatı 
yakalayacak. Ülke olarak yatırıma 
iştahlı, hızlı aksiyon alabilen özel 
sektörümüz, çoklu üretim yeteneğimiz 
ve lojistik avantajlarımız, küresel 
e-ticaret için de en büyük gücümüz.” 



Karınca Lojistik YYS ile
TRANSİT SÜREYİ 

KISALTACAK
2

arınca, lojistik hizmetlerde 
hangi alanlara 
yoğunlaşıyor? 

1986 yılından bu yana 
taşımacılık ve lojistik sektörüne odaklan-
maktayız. Çalışanlarımız, müşterilerimiz, 
acentelerimiz ve partnerlerimiz bizim 
için çok kıymetli. Bu sebeple bu paydaş-
larımızın memnuniyeti, sürdürülebilir 
hizmetlerimizin devamlılığı ve uzun 
süreli işbirliği bizim için en üst sırada yer 
almaktadır. Kurulduğu günden bugüne 
müşterilerinin güven duyduğu bir hizmet 
sağlayıcısı olarak bu paydaşlarımızın 
yanında ve iletişim halinde yenilikleri, 
çözümleri, sektördeki gelişmeleri suna-
rak yakın işbirliği içerisindeyiz. Karınca 
Lojistik olarak uluslararası taşımacılık 
alanında; karayolu, havayolu, denizyolu, 
multimodal ve proje taşımacılığı, transit 
ticaret taşımaları, minivan taşımaları 
olmak üzere geniş yelpaze çözümler 
sunuyoruz. 

KAPIDAN KAPIYA KATMA 
DEĞERLİ HİZMETLER 
Sektörlere özel çözümleriniz neler? 

Gerçek anlamda kapıdan kapıya tes-
limat sunuyoruz. Sipariş üzerinde müşte-
rilerin kapılarından ürünleri teslim alıp, 

depolarımızda kalite kontrol, etiketleme, 
barkodlama, stok tutma, sayım, okutma 
ve sipariş üzerine gümrükleme ile birlikte 
karayolu, havayolu ve denizyolu taşıma-
larını gerçekleştiriyoruz. Bu sevkiyatların 
bilgi ve data transferini, teknolojik altyapı-
mız ile ara yüz bağlantısı sayesinde e-mail 
ve telefon trafi ği olmadan elektronik 
ortamda gerçekleştiriyoruz. Profesyonel 
ve tecrübeli iş gücümüz sayesinde müşte-
rimizin iş yükünü hafi fl etmiş ve iletişim 
yollarını kısaltmış oluyoruz. Aynı zaman-
da müşterilerimiz sevkiyatların güncel 
#5-5%5"5'($'1*)!0,*"5"5'*"1&"$'*1!-!)'
her zaman takip edebilmektedir.

Avrupa hattına yönelik tecrübenizi 
ve hizmetlerinizi aktırır mısınız? 

Karayolu taşımacılık hizmetlerimizde 
Avrupa, merkez olarak konumlandırdı-
ğımız faaliyetlerimiz arasında. Seferle-
rimizin yüzde 95’ini Avrupa – Türkiye 
arasında gerçekleştiriyoruz. Türkiye – Av-
rupa hattında, 30 yılı aşkın tecrübemiz, 
profesyonel ekibimiz, geniş ekipmanımız 
ile birlikte kısa sürede çok hızlı planlama 
ve organizasyon kabiliyetine sahibiz. Ka-
rayolu Express TIR çıkışı yanında kapıdan 
kapıya hizmet veren hava kargo ve mi-
nivan servislerimizle müşterilerimize en 

Özmal araçlarıyla Avrupa’ya 
taşıma yapan sektörün güçlü 

oyuncularından Karınca 
Lojistik, Uzakdoğu’dan 

gelen transit yükler için de 
hizmetler sunuyor. Bu yıl 

servis ağlarına İtalya hattını 
ekleyerek, özmal araç sayısını 

2 katına çıkaracaklarını 
ifade eden Karınca Lojistik 

Tedarik Zinciri Direktörü 
Erdinç Zorbaoğlu, alacakları 

Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası (YYS) ile daha hızlı 
servis ve transit süre avantajı 
yakalayacaklarını vurguladı. 
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Erdinç Zorbaoğlu



“Nitelikli iş gücü yetiştirme 
konusunda 15- 20 yılda çok yol 

kat ettik. Çalışanlarımız bizim 
için çok kıymetli. Her dönem 

lise ve üniversite öğrencilerine 
sunduğumuz staj imkanıyla 

genç nesli yetiştirerek iş gücüne 
katarken, çalışanlarımıza 

eğitim ve gelişim imkanlarını 
sunuyoruz. Türkiye lojistik 

sektörünün geleceği parlak 
ve iyi görünüyor.”  

AB üyesi araçlar ile aynı hakların ta-
nınması gerekiyor.  Keza yine Avrupa 
hattına sefere çıkan Türk nakliyecilerin 
vize sorunları devam ediyor. Özellikle 
pandemi sürecinde AB ülkeleri vize 
temini konusunda daha büyük zorluk 
çıkartmaya başladı. Her iki durum 
Türk lojistik sektörüne haksız rekabet 
olarak dezavantaj yaratıyor. Türk va-
tandaşı sürücüler için belli başlı basit 
kriterler belirlenip vize muafi yeti ve 
serbest dolaşım uygulamasına artık ge-
çilmeli. Bunun için Türk lojistik sektör 
temsilcileri ve bizler sesimizi daha 
fazla duyurmalıyız.

Siz sorunları nasıl aşıyorsunuz? 
Avrupa hattında, geçiş belgesi 

ile sınırlardaki bekleme süreleri en 
büyük sorunlar. Bu sorunlara karşı 
Karınca Lojistik olarak hızlı reaksiyon 
göstererek, farklı ve en hızlı güzergahı 
seçerek anlık çözüm geliştirebiliyoruz. 
Yeni yatırımlarımız ile birlikte sürek-
li kendimizi geliştirirken, kapıdan 
kapıya teslimatlarımızda; iç taşıma, 
depo elleçleme, müşterilerimiz / part-
nerlerimiz ile data / bilgi transferini 
elektronik olarak gerçekleştirerek, 
gümrükleme hizmetlerinde araçlar 
daha varış yapmadan süreci hazırlama 
imkanlarını sunuyoruz.

boşaltma sorunları ve buna bağlı olarak 
tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar 
Türkiye’ye fırsat olarak döndü. Coğrafi  
olarak Avrupa’ya yakınlığı, üretim kapasi-
tesinin yüksek ve kaliteli olması sebebiyle 
Avrupa merkezli birçok orta ve büyük 
ölçekli şirket, alım için yüzünü Türkiye’ye 
çevirdi. 

Karınca Lojistik olarak bu kapsamda 
bizim de 2021 yılı sonunda ilave araç ya-
tırımlarımız oldu. 2022 ve hatta 2023 için 
stratejik planlamalarımızı oluşturduk ve 
devreye almaya başladık. Bu yıl içerisinde 
Avrupa’ya yönelik çalışan özmal araç sa-
yımızı 2 katına çıkarmayı ve 2023 yılında 
yine ilave araç yatırımları planlıyoruz. İş 
akış süreçlerini kısaltarak müşterilerimize 
daha hızlı servis ve transit süre verebilmek 
adına çok yakında Yetkilendirilmiş Yüküm-
lü Sertifi kamızı (YYS) almış olacağız. 

Ayrıca Türkiye ile İtalya arasında yo-
ğun ticaret hacmi mevcut. Bu kapsamda 
Karınca Lojistik olarak bu yıl sunduğumuz 
çok yönlü avantajlı servislerimizi İtalya 
hattında müşterilerimize yakın zamanda 
açacağız. 

Taşımalarda yaşanan sorunlar ve 
çözüm önerileriniz neler? 

Türk nakliyecilerine haksız yere konu-
lan geçiş belgesi kotalarının kaldırılması ve 

uygun maliyetli ve zaman avantajlı taşıma 
çözümlerini sunuyoruz. 

Uzmanlaştığımız tekstil, perakende ve 
otomotiv sektörüne kapıdan kapıya en-
tegre lojistik hizmetimiz sayesinde; askılı 
ürün, dökme koli ve paletli ürünlerin 4 ve 
5 gün gibi kısa sürede özmal TIR’larımız 
ile Almanya ve Hollanda’ya teslimatlarını 
gerçekleştiriyoruz. Minivan sevkiyatları-
mız ile bu süreyi 48 saate kadar indirebi-
liyoruz. 

Pandemi ile birlikte değişim gösteren 
($'#!-!1!"'+&2!-$+'7!2&%1$-&'"$+&2$0&"#$'
müşteri ve acentelerimiz ile gereksinim-
leri analiz ederek, özellikle Uzakdoğu 
ülkelerinden Avrupa ülkelerine gidecek 
*1!"'/-/"1$-&"'/1)$%&.&'+$-2&7'$++&)1$-&"&'
saptadık. Uzman uluslararası taşımacı-
lık ve gümrükleme ekibimiz sayesinde 
Uzakdoğu ülkelerinden gerek havayolu 
3$-$)'#$"&.,*15')*"+$,"$-1$-&'&1$'/1)$%&.'
hava ve deniz limanlarına gelen yüklerin, 
transit gümrük işlemlerini tamamlaya-
rak, sevkiyatlarını gerçekleştiriyoruz. 
Uzakdoğu’dan hava kargo ile İstanbul 
Havalimanı’na gelen yüklerin aynı gün 
transit işlemlerini tamamlayıp özmal 
araçlarımız ile Avrupa ülkelerine teslimat-
larını sağlıyoruz. Böylece müşterimize ve 
!2$"+$1$-&%&.$4'#/",!#!'#!-!1!"'7!(!'($'
deniz kargoda yer ve ekipman sıkıntılarını 
aşarak, teslimatta gecikmelerin önüne 
geçmek için alternatif imkan sunuyoruz.

YENİ DURAĞI İTALYA OLACAK 
Bu yıl için yatırım ve büyüme 
planlarınız neler? 

Türkiye stratejik konumu ile Avrupa 
için vazgeçilmez bir ticaret ortağı. Bu du-
rum özellikle pandemi sürecinde kendini 
çok daha fazla hissettirdi. Uzakdoğu’daki 
ülkelerin pandemi sürecinde yaşadığı 
üretim sorunları, limanlarda yükleme – 
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urulduğu 2002 yılında 
hizmetlerine uluslararası kara 
yolu taşımacılığı ile başlayan 
Batu International Logistics, 

yaptığı yatırımlar doğrultusunda bugün 
#$"&.4'7!(!4'#$%&-',*154'&"+$-%*#!14'
minivan, ısı kontrollü taşımacılık, proje 
taşımacılığı, fuar ve etkinlik lojistiğinin 
yanı sıra depo yönetimi, gümrükleme 
ve dış ticaret alanlarında da kapsamlı 
ve entegre hizmetler sunuyor. Gebze ve 
Konya’da depoları bulunan şirket, başta 
kimya, FMCG, otomotiv ve tekstil olmak 
üzere pek çok sektör ve müşteriye özel 
çözümler üretiyor. Uzun yıllardır hizmet 
verdiği Kıta Avrupası’ndaki başarısını 
Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve 
Uzak Doğu olmak üzere çok geniş bir 

Avrupa taşımalarında güçlü bir organizasyona 
,(8+<&52(#&1(-0&=#-$*#(-+5#(2&>53+,-+),.&
yaptığı taşımaların yüzde 90’ını bu bölgeye 
gerçekleştiriyor. Kara yoluna alternatif olarak 
intermodal ve minivan taşıma çözümlerini sunan 
şirket, ETGB lisansı sayesinde mikro ihracat 
gönderileri için de alternatif yaratıyor. 

MİNİVAN İLE 48 SAATTE 
AVRUPA’YA ULAŞIYOR 
Avrupa için nasıl bir network ağına 
sahipsiniz? Pazara yönelik taşımalar 
hacminiz içinde nasıl bir pay alıyor?

Avrupa taşımaları toplam hacmimizin 
yüzde 90’ını oluşturuyor. Türkiye 
ile Avrupa arasındaki ve Avrupa içi 
taşımalarda uzun yılların getirdiği bir 
deneyime sahibiz. Bağlı bulunduğumuz 
networkler sayesinde birçok ülkede 
ofi simiz var gibi hareket edebiliyoruz. 
Ayrıca grup şirketlerimizin Avrupa 
ülkelerindeki ofi s ve depolama 
alanlarını da kullanıyoruz. Bu sayede 
Avrupa’daki taşımalarımızı daha efektif 
ve koordineli şekilde düzenleyebiliyoruz. 
Aynı zamanda bölgedeki güçlü ağımız 
sayesinde Avrupa içi taşımaları da 
organize edebiliyor, hızlı çözümler 
üretebiliyoruz. 

Güçlü ve geniş tedarikçi ağımız 
sayesinde tüm Avrupa ülkelerine ve bu 
ülkelerden Türkiye’ye düzenli komple 
ve parsiyel taşımalar gerçekleştiriyoruz. 
Minivan taşımalarımızla bin 300 
kiloya kadar ADR dâhil tüm yükleri, 
48 saatte Avrupa’nın birçok noktasına 
ulaştırabiliyoruz. 

Avrupa taşımalarında kara yoluna 
alternatif olarak geliştirdiğiniz 
çözümler neler?

Kara yolu taşımacılığı pandemi 
sürecinin en zor zamanlarında ciddi 

Avrupa taşı maları  iÁ in 
alternatifleri Á oğalttı

Efe Göktuna

coğrafyaya yayan Batu International 
Logistics, ABD ve Afrika pazarında yeni iş 
birliklerine imza atmayı planlıyor. 

“Ekspres ve butik taşımacılık 
çözümlerimiz, bize müşteri ihtiyaç ve 
beklentilerine göre analiz yapabilme ve 
kapsamlı entegre lojistik hizmetler sunma 
imkanını tanıyor” diyen Batu International 
Logistics Genel Müdürü Efe Göktuna, 
müşterilerinin ihtiyacını özenle tespit 
ederek, maliyet ve beklenti anlamında en 
etkin çözümü üretebilme kabiliyetleriyle 
sektörde ön plana çıktıklarını söyledi. 
Avrupa operasyonlarında intermodal ve 
minivan taşıma çözümleriyle kara yoluna 
alternatif yarattıklarını belirten Göktuna, 
mikro ihracat gönderileri için ise A’dan 
Z’ye çözümler sunduklarını aktardı. 
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bir sınavdan geçti. Sınır kapılarında 
ara ara yaşanan yığılmalar ve bekleme 
süreleri, bu dönemde sürekli bir hal 
almıştı. Batu International Logistics 
olarak pandeminin en başında ve 
etkilerin azaldığı günümüzde kara 
yoluna alternatif olarak intermodal 
taşımalarımızı ön plana çıkardık. 
Müşterilerimizin yüklerini intermodal 
taşımalarımız ile Avrupa ülkelerine belirli 
termin sürelerinde ulaştırarak zaman 
avantajı sağlıyoruz. Rekabetçi navlunlarla 
müşterilerimize maliyet avantajı 
sunduk, sunmaya devam ediyoruz. 
Ayrıca minivan taşımalarımızla sınır 
kapılarındaki yoğunluğa takılmadan 
hızlı şekilde teslimat yapabiliyoruz. Bu 
da kara yolundaki yoğunluğa alternatif 
çözümlerimizden biri olarak öne çıkıyor. 

YURT DIŞINDA 
YENİ AÇILIMLAR YAPACAK 
2022 yılı için büyüme planlarınız 
neler? 

Bu yıl yurt dışı satışlar ve acenteler ile 
iş birliklerimizin artırılması konularına 
odaklanıyoruz. Bu sebeple yurt dışı satış 
ekiplerimizi güçlendirmek istiyoruz. Yeni 
acente ve istihdam konuları da diğer 
gündem maddelerimiz olacak. 

Aynı zamanda Uzak Doğu pazarında 
2021 yılı boyunca deniz ve hava 
taşımacılığında geliştirdiğimiz acente 
ağımızı ve yarattığımız hacmi daha da 
büyütmeyi hedefl iyoruz. Bu pazarda tüm 
destinasyonlara hizmet verecek şekilde 
yapılanmayı planlıyoruz. Ayrıca ABD ve 
Afrika pazarı, yeni iş birliği alanlarımız 
olacak.

Yeşil Mutabakat’ın yarattığı yeni 
sürece nasıl hazırlanıyorsunuz?

 Avrupa Yeşil Mutabakatı, 
küresel lojistik sektörünün geleceğini 
belirleyecek. Bu mutabakata ayak 

uyduramayan ülkeler ve şirketleri, 
AB ülkeleri ile ticarette zor günler 
bekliyor. Gelecek nesillere daha temiz 
bir dünya bırakabilmek için Avrupa 
Yeşil Mutabakatı’nı tam anlamıyla 
destekliyoruz. İş süreçlerimizi 
buna göre düzenliyoruz. Toplam iş 
hacmimiz içinde önemli bir yer tutan 
intermodal taşımaların oranını her 
yıl daha fazla artırıyoruz. Bu sayede 
karbondioksit emisyon hacmini 
düşürerek Yeşil Mutabakata katkıda 
bulunuyoruz. Ayrıca Alman Sanayi 
ve Ticaret Odası katkılarıyla, odanın 
tüm üyelerini bilinçlendirmeye 
yönelik “Go Green” projesini hayata 
geçirdik. Doğa dostu taşıma modlarını 
ne kadar artırır ve sürdürülebilir 
kılarsak bizden sonraki nesillere daha 
yaşanabilir bir dünya bırakacağımıza 
inanıyor ve bu alandaki 
faaliyetlerimize öncelik veriyoruz. 

‘LOJİSTİK KAPASİTEMİZİ 
YENİDEN KURGULAMALIYIZ’ 
Pandemi, konteyner krizi ve son 
olarak yaşanan savaş Türkiye’yi 
ve lojistik sektörünü nasıl 
etkileyecek? 

MIKRO IHRACATTA A’DAN Z’YE HIZMETLER  

Batu International Logistics Genel Müdürü 
Efe Göktuna, Elektronik Ticaret Gümrük 
Beyannamesi (ETGB) lisansı sayesinde 
300 kilo ve değeri 15 bin Euro’yu aşmayan 
mikro ihracat gönderilerine yönelik hızlı ve 
sorunsuz bir ihracat süreci sunduklarını 
söyledi. Yaptıkları yatırımlar sonucunda 
mikro ihracat süreçlerini profesyonel şekilde 
yönettiklerinin altını çizen Göktuna, “Ayrıca 
yurt dışında e-ticaretin yoğun olduğu 

ülkelerde bu alanda hizmet verecek gümrük 
şirketleri ve acenteler ile sözleşmeler 
imzaladık. Şu an tüm Kıta Avrupa’sında 
A’dan Z’ye iade süreçlerini de içine alacak 
şekilde e-ticaret hizmeti veren bir yapıyız. 
E-ihracat hizmeti verdiğimiz müşterilerimizin 
de artışı ile iade ve gümrük süreçlerini onlar 
adına hızlandırıyor, geniş depo ve acente 
ağımızla sorunsuz bir ihracat ve e-ticaret 
deneyimi sunuyoruz” dedi. 

Ülkemizin coğrafi  konumunun 
lojistik açıdan ne kadar avantajlı 
olduğu ancak bu potansiyelin henüz 
doğru kullanılamadığı yıllardır dile 
getiriliyordu. Pandemi, konteyner krizi 
ve son olarak Rusya’nın Ukrayna’yı 
işgal girişimi de Türkiye’nin lojistik 
kapasitesinin, doğru hamlelerle tekrar 
kurgulanması gerektiğini ortaya 
koyuyor.

Ukrayna hava sahası, kara yolları, 
demir yolları ve deniz limanlarının 
uluslararası ticarete kapanması 
veya kısıtlanması, bölge üzerinden 
yapılan taşımaları neredeyse durma 
noktasına getirdi. Rus uçaklarına hava 
sahasını kapatan ülkelere Rusya da 
hava sahasını kapattı. Yaptırımlar, 
fi ili olarak Rusya’dan transit geçişleri 
büyük ölçüde aksatıyor. Bu durum 
farklı rota arayışlarını gündeme getirdi. 
Özellikle Çin ile Avrupa arasındaki 
ticaretin bir kısmı Türkiye üzerinden 
yapılırsa ülkemizdeki lojistik 
şirketlerine önemli görevler düşecek ve 
iş fırsatları doğacaktır. Bu potansiyeli 
doğru yönetebilirsek lojistik üs olma 
yönündeki hedefi mize biraz daha 
yaklaşmış oluruz.
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argoist, 10 yılda nereden ne-
reye geldi? 

İshak Temel: 2012 yılında 
İstanbul’da kurulan firmamız, 

2016 yılına kadar alt yüklenici olarak 
aracılık hizmetleri vermiştir. 2016 yılından 
itibaren elde edilen khow-how ile birlikte 
geliştirdiğimiz butik hizmet anlayışıyla 
başta perakende sektörü olmak üzere farklı 
sektörlerde e-ticaret taşımacılığında hizmet 
vermekteyiz. Türkiye pazarının en önde 
gelen dağıtım hizmet sağlayıcılarından biri 
haline gelmemizin en önemli noktalarından 
biri de organizasyonel yapımız ve müşteri 
beklentilerinin üstünde hizmet anlayışını 
benimsememizdir. Kargoist olarak, 
İstanbul’da başlayan yolculuğumuza, şu 
anda 22 ilde 40 şube ve 1000’in üzerindeki 
çalışma arkadaşlarımızla birlikte hız 
kesmeden devam ediyoruz.

Bugün B2C alanı için; standart 
+$01&%!++!"'$-+$0&'3/"'+$01&%!+!4'
randevulu teslimattan aynı gün 
teslimata, geri dönüşümlü teslimattan 
talebe göre özel teslimata, kapıda 
iade toplama hizmetinden motorlu 
kurye hizmetine birçok noktada 
teslimat imkanını müşterilerimize 
sunmaktayız.

Aynı zamanda B2B alanında ise; 
hizmet verdiğimiz tedarikçilerimiz için 
mağazalardan mağazalara teslimat, 
mağazalardan depolara teslimat ve 
depolardan ise mağazalara yaptığımız 
teslimatlarla birlikte ihtiyaca yönelik 
taşımacılık süreçlerinde kurumsal 
çözümler sunmaktayız. Kargoist olarak 
son yıllardaki büyüme trendimizi 
sürdürüyor ve yatırımlarımıza hız 
kesmeden devam ediyoruz.

Son iki yılı rekor büyümelerle kapatan Kargoist, yatırımda hız kesmiyor. 
2022 yılında “fulfillment” ve “last mile” tarafına yapacağı yatırımlarla uçtan uca 

çözümler sunmaya hazırlanan Kargoist’in gündeminde ayrıca stratejik ortaklıklar var. 
Kargoist Kurucuları İshak Temel ve Alim Yazlı Kargosit’i ve sektörü değerlendirdi.

fulfillment 
yatı rı mı yla

uçtan uca çözümler sunacak

TEKNOLOJİ VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE 
YATIRIM YAPIYOR 
E-ticaretteki hızlı büyüme 
karşısında ne tür adımlar attınız? 
Hangi projeleri devreye aldınız? 

Alim Yazlı: Pandemi dönemi 
e-ticaretin hali hazırda büyüme 
ivmesini arttırarak, lojistik sektörünün 
ve dağıtım sektörlerine olan talebin 
de artışına neden olmuştur. Bu da 
ekosistem döngüsünde tüketiciler 
&1$'%!-)!1!-4'%!-)!1!-'&1$'/-$+&2&1$-4'
üreticiler ile tedarikçiler arasında 
daha güçlü bir bağ oluştururken, 
lojistik ve dağıtım sektörü bu zincirin 
aksamadan hızlı ve verimli bir şekilde 
yürümesi için çok daha stratejik 
bir rolü ve kritik sorumlulukları 
üstlenmiştir. Ticaretin, hizmetin ve 

Ishak Temel Alim Yazlı
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süreçlerinin dokusundaki değişkenliklerin 
adaptasyonun en önemli noktası 
dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin bundan 
sonraki süreçte çok daha hızlı ve etkin 
bir şekilde devam etmesine bağlı gibi 
görünmektedir. 

Kargoist olarak özellikle Dünya 
Bankası lojistik performans indikatörlerini 
de dikkate alarak teknoloji yatırımlarımızı 
bu çerçevede güçlendirme kararı aldık. İlk 
adım olarak güçlü bir teknik ekiple birlikte 
Bilişim Vadisi’nde AR-GE firmamızı 
kurduk. Depolama, rotalama ve dağıtım 
alanında kendi programlarımızı geliştirdik. 

Depolama programı geliştirmedeki 
hedefimiz “end-to-end” olarak hizmet 
verme planlarımızın bulunması. Bu 
planlarımızın en büyük adımı bu yıl 
içinde “fulfillment center” merkezleri 
kurarak e-ticaret alanında hizmet veren 
iş ortaklarımıza depolama hizmeti 
vererek, alıcı siparişlerini toplayıp, 
paketleyip ve “last mile” tarafında 
teslimatlarını gerçekleştirerek tam bir 
uçtan uça hizmet vermek olacak. Kargoist4'
lojistiğin entegre faaliyetler kümesi 
olduğuna inanmaktadır. “Fulfillment 
center” merkezleri kurulumlarıyla 
ilgili olarak çalışmalarımız devam 
etmekte olup, 2022 yılında içerisinde bu 
alandaki operasyonlarımıza başlamayı 
düşünmekteyiz. E-ticaret hizmetlerini tek 
bir çatı altında toplayarak uçtan uca hizmet 
vermenin fark yaratacağına inanıyoruz. 
Perakende sektöründe değişen kullanıcı 
alışkanlıkları ve sektörde dijitalleşmenin 
artması ile Kargoist’e inanan müşteri 
portföyünü oluşturan perakende 
sektörünün önemli bir çözüm ortağı 
olacağına inanmaktayız.

Rotalama programında, dağıtıcı 
arkadaşlarımıza daha verimli ve etkin bir 
dağıtım modeli sunabilmeyi, ayrıca daha 
az yakıt tüketimi sağlayarak da karbon 
emisyon oranını azaltarak doğaya katkı 
sağlamayı hedefledik.

Taşıma programında ise dağıtıcılar 
kullanıcı dostu bir programla kolaylıkla 
işlemlerini tamamlayabilmektir. Buradaki 
karmaşıklık dağıtıcının işini yapmasının 

önüne geçmekte olup verimliliğini de 
ciddi anlamda azaltmaktadır.

Diğer yandan Avrupa Yakası’ndaki 
!)+!-%!'%$-)$.&%&.#$'0*-+$-'
sistemimizi devreye aldık ve paket 
işleme kapasitemizi 4 kat artırdık. 2022 
yıl içerisinde ayrıca Anadolu Yakası’na 
da sorter sistemi kurarak günlük paket 
işleme kapasitemizi artırmaya devam 
edeceğiz.

Bununla birlikte 2021’de Kargoist 
olarak İstanbul’da scooter ile dağıtımlara 
başladık. 2022 yıl içerisinde scooter ile 
dağıtım yaptığımız il sayılarını artıracağız.

2022 içinde sürdürülebilirlikte devreye 
almaya planladığımız diğer projelerimizi; 
kargobox kutuları ile teslimatlara 
başlamak, esnaf noktalarından teslim 
alınmasına teşvik etmek (daha az 
araç dolaşımını sağlayarak karbon 
emisyonunu azaltmayı sağlamak) ve 
paket dağıtımlarında elektrikli araç 
kullanımını yüzde 25’in üzerine çıkartmak 
olarak sıralayabiliriz. 

E-ticaret lojistiği alanındaki müşteri 
yelpazenizden söz eder misiniz? 
Sektörlere özel çözümleriniz var mı?

İshak Temel: Esneklik kavramı 
ve ihtiyaca göre hizmet sunabilmek 
Kargoist olarak en büyük değerimiz. 
E-ticarette hizmet veren özellikle 
perakende sektöründe faaliyet gösteren 
Türkiye’nin ve Dünya’nın önde gelen 
firmalarına hizmet vermekteyiz. Kargoist 
olarak müşterilerimize sunduğumuz 
çözümlerden bazıları; scooter ile dağıtım, 
komşuya veya yakına teslim, farklı 
zamanda teslim gibi dağıtıma çıkmadan 
alıcı tercihlerine göre teslim modelleri, 
paket özelliklerine göre özel taşımalar, 
ekspres teslimatlar, kıymetli ürün 
taşımacılığı, müşteri ihtiyaç ve talebine 
göre gece veya hafta sonu taşımacılık 
şeklidedir. 

2021 yılını büyüme ve hacim 
anlamında nasıl kapattınız? 

Alim Yazlı: Pandemi döneminde 
e-ticaret pazarındaki artışın üzerinde bir 

büyüme sağladık. 2020 yılında ciromuz 
bir önceki yıla göre yüzde 322, 2021 
yılında ise yüzde 362 artış gösterdi.  
Taşıdığımız paket sayısını bir önceki 
yıla göre yüzde 300 oranında artırdık ve 
2021 yılında 9,5 milyon paket taşıdık. 
Büyümemizin arkasındaki en önemli 
faktörler; dijitalleşmeye verdiğimiz 
önem, in-house yazılımlar kullanmamız, 
son kullanıcıya kadar geçen süreçte 
memnuniyet odaklı hizmet anlayışı, 
operasyonel yatırımlar ve ortak hedefi 
benimseyen ekip varlığı diyebiliriz.  

KARGOİST STRATEJİK 
ORTAKLIKLARA 
HAZIRLANIYOR 
2022 yılı ajandanızda neler var? 

İshak Temel: 2022 yılındaki ana 
hedefimiz “fulfillment” yatırım sürecini 
devreye almak, aynı zamanda sorter ve 
araç yatırımları ile paket sayısındaki artış 
ivmemizi devam ettirmek. Bu amaçla 
da hem operasyonel yatırımlara hem de 
teknolojik altyapımızı yenilemeye devam 
edeceğiz.

“Last mile” hizmetlerin önem 
kazandığı bu süreçte hızımızı artıracak 
çalışmalarımız var. Bu çalışmalar 
doğrultusunda uzak noktaları bile yakın 
yaparak teslimat sürelerini 24 saate 
indirmeyi hedefliyoruz. Bu noktada 
danışman şirketimiz Opulentus Capital 
öncülüğünde 2022 ikinci çeyreğinde 
hedeflerimiz doğrultusunda beraber 
koşabileceğimiz stratejik ortaklıklar için 
yatırım turuna çıkacağız.

E-ticaret lojistiğinde yaşanan 
sorunlar ve çözüm önerileriniz 
neler? 

Alim Yazlı: E-ticaret lojistiğinde 
temel sorunlardan bir tanesi “cutoff” 
0/-$1$-&"&"'0/-$)1&'*1!-!)'$0"$+&1%$,$'
çalışması. Bu süreler sürekli değişiklik 
gösterdiğinde iyi bir planlama 
yapılamasını zorlaştırmakta ve 
tüm işleyen süreci çok olumsuz 
etkilemektedir.

“Last mile” teslimat modellerinin 
çoğaltılması gerekiyor. Dar kapsamlı 
teslimat modellerinde maalesef 
paketlerin teslim edilmeden geri gelmesi 
söz konusu oluyor. Buda gönderici 
firmaların satış kaybına sebebiyet veriyor. 
Bu durumun farkında olarak “last mile” 
için teslimat modellerimizi geliştirmeye 
çalışmaktayız. “End-to-End” tarafındaki 
hizmet bütünlüğünde de tam bir entegre 
çözüm bulunmamaktadır. Burada 
“fulfillment” süreci ile bizler sektöre 
yenilik katacağımızı inanmaktayız. 
Sloganımızda da dediğimiz gibi “Hizmet 
kalitesini artırmak #bizlemümkün”.Kargoist Yönetim Ekibi
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Avrupa’nın ticaret haritası değişirken, Türkiye de tedarik zincirinin merkezinde yer 
alıyor. Ancak koşullar aynı kalırsa AB ve Türkiye arasında ticaretin sürdürülebilir 
gelişimi mümkün değil. Karayolu taşımalarında yeni bir işbirliğinin geliştirilmesi, 
geçiş belgesi, vize ve kota sorunlarına kalıcı çözümlerin bulunması gerekiyor.

U
luslararası Nakliyeciler 
Derneği (UND), Avrupa 
Birliği ve Küresel 
Araştırmalar Derneği 

(ABKAD), Polonya Uluslararası 
Karayolu Taşımacıları Derneği 
(ZMPD) ve Brüksel merkezli 
Avrupa Komşuluk Konseyi (ENC) iş 
birliğinde yapılan “Türkiye ile Avrupa 
Birliği Arasında Yeni Bir Karayolu 
Taşımacılığı İşbirliği: Beklentiler 
ve Olasılıklar Projesi”nin sonuçları 
İstanbul’da düzenlenen toplantıyla 
açıklandı. 

4 FARKI RAPOR HAZIRLANDI
Avrupa Birliği ve Türkiye 

Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun 
Desteklenmesi Hibe Programı (CSD-
VI) desteğiyle sürdürülen ve üzerinde 
bir yıldır çalışılan proje kapsamında 
4 farklı rapor hazırlandı. UND 
AB Uzmanı Ayşegül Ketenci’nin 
projenin sonuçlarına ilişkin açıkladığı 
bilgilere göre, ilk raporda, Türkiye 
karayolu müktesebatı ile Avrupa 
müktesebatının yüzde 95 uyumlu 
olduğunu görüldü. İkinci raporda; 
Türk taşımacılarının Avrupa’da 
karşılaştıkları sorunların sadece 

Türk ekonomisini değil AB 
ekonomisine de olumsuz etkilediği 
sonucuna ulaşıldı. 3. raporda 
ise AB’nin üçüncü ülkelerle 
imzaladığı anlaşmalar incelendi 
ve AB ve Türkiye arasında nasıl 
bir yol haritası çizilebileceğine 
bakıldı. Mevcut koşullar aynı 
kalırsa AB ve Türkiye arasında 
ticaretin sürdürülebilir gelişiminin 
mümkün olamayacağı belirlendi. 
4. rapor ilk 3 raporun sonucunun 

analiz edilmesini ve çıktılar 
oluşturulmasını kapsıyor. Türkiye-
AB arasında karayolu özelinde 
işbirliğinin daha ileri seviyeye 
getirilmesi, taşımacılığın kota ve 
vize gibi engellerden arındırılması 
gerektiği raporlarla ortaya kondu. 
Raporlar hazırlandıktan sonra tam 
metin olarak proje için özel olarak 
hazırlanan web sitesinde (www.
eutransportdialogue.org) 4 farklı 
dilde yayınlanacak.

Avrupa hattı nda değişen rotalar
Türkiye’nin eli güçlendirdi

--&&www.lojistikhatti.com
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‘TÜRKİYE’YE FIRSATI İYİ 
DEĞERLENDİRMELİ’ 

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan UND İcra Kurulu Başkanı 
Alper Özel, dünyada artık rekabet 
üstünlüğünün tedarik zincirlerinin 
hızı ve etkinliği ile sağlanabildiğini 
söyledi. Özel, “Covid-19 pandemisi 
sonrasında ticaret politikasını revize 
eden Avrupa Birliği’nin üye ülkeleri 
yakın bölgelerden, kendi sistemlerine 
yakın ülkelerden tedarik sağlayarak 
arz kaynaklarını çeşitlendirip yeni 
krizlere dayanıklı hale getirmeye 
yöneliyor.  Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne yönelik ihracatının son 
yıllardaki muazzam artışında bunun 
etkisi oldu. Siparişler Türkiye’ye kaydı. 
Ukrayna krizi ile birlikte Avrupa’nın 
ticaret ve lojistik haritası da değişiyor; 
kuzey güzergahı kapanırken AB’nin 
Avrasya bölgesine yönelik ticaret 
açılımında Türkiye’nin transit konumu 
ile ilgili önemli fırsatlar ortaya çıktı. 
Bu nedenle transit taşımacılık rejimini 
AB ile karşılıklı olarak daha da 
kolaylaştırmak durumundayız. Bu 
fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor” 
dedi. 

‘AB-TÜRKİYE ARASINDA 
ANLAŞMAZLIKLAR 
ÇÖZÜLMELİ’ 

ENC Müdürü Samuel Doveri 
Vesterbye, AB-Türkiye Taşımacılık 
İlişkilerinin Gelişimi ve Ekonomik 
Etkileri adlı raporla ilgili bilgiler verdi. 
Vesterbye, Türkiye-AB ilişkilerinde 
ulaşımın çok önemli bir yere sahip 
olduğunu ve anlaşmazlıkların 
çözülmesi gerektiğini söyledi. “AB’nin 
ekonomik menfaatleri için Türkiye 
ile arasındaki ilişikleri geliştirmesi 
gerekiyor” diyen Vesterbye, şöyle 
konuştu: “Türkiye önemli bir tedarik 
zinciri ülkesi. Daha önce Kazakistan ve 
Rusya’dan geçen Tır’lar yeni hatlardan 

geçecek. Ya Hazar rotasını ya da İran 
rotasının düşünülmesini gündeme 
gelecek gibi görünüyor. Bütün meseleler 
Türkiye’yi karar alıcılar arasında çok 
önemli noktaya getirdi.  Sadece AB-
Türkiye arasındaki ticaret değil AB ile 
Orta Asya ve Asya arasındaki ticarette 
Türkiye’nin; kara, deniz ve demiryolu 
bağlantıları daha önem kazanacaktır.”

‘TÜRK NAKLİYECİSİ İÇİN 
ÇÖZÜMÜ ARADIK’

ZMPD Taşımacılık Birimi 
Araştırmacısı Tomasz Malyszko ise, 
AB’nin Karayolu Alanında imzaladığı 
Uluslararası Anlaşmalar adlı raporun 
çıktılarını paylaştı. Malyszko “AB’nin 
3. ülkelerle yaptığı tüm anlaşmalara 
ve Türk taşımacılarının AB ülkelerine 
yönelik taşıma koşullarının 
iyileştirilmesi için bunlardan nasıl 
yaralanabileceğimize baktık. İsviçre 
Anlaşması önemliydi. Burada her iki 
taraftan da taşımacılara tam erişim 
veriyor. Batı Balkan ülkeleriyle 
AB arasındaki Ulaşım Topluluğu 
Anlaşması’na baktık, orada da AB 
müktesebatına tam uyum sağlanması 
şartı karşılansa da, tam serbestleşmenin 
öngörülmediğini gördük. Ukrayna ve 
Rusya ortaklık anlaşmasına da baktık. 
Burada bir serbestleşme için yeterli 
koşul göremedik. Polonya AB’ye 
girdiğinde yapılan iyileştirmelerden 
yararlandık. Neticede bir takım 
opsiyonlar ve çözümler bulduk” dedi. 

‘YAPILAN ANLAŞMALAR 
EMSAL TEŞKİL EDEBİLİR’

Marmara Üniversitesi AB 
Araştırmaları Enstitüsü Öğretim 
Üyesi Prof. Mustafa Karayiğit, 
AB’nin karayolu alanında 
ı̇mzaladığı uluslararası anlaşmaları 
değerlendirerek, “AB’de yapılan 
anlaşmaların Türkiye’den yapılan 

taşımalar için emsal teşkil edip 
edemeyeceğine bakılması gerekir. 
Özellikle Macaristan ve Romanya 
ile yapılan anlaşmalar emsal 
teşkil edebilir. Biz Türkiye olarak 
standartlar uygulansın istiyoruz, 
bize kurallarla değil, standartlarla 
gelin diyoruz.”

‘TÜRKİYE TEDARİK 
ZİNCİRİNİN TAM 
MERKEZİNDE’

ABKAD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Dr. Can Baydarol, yaptığı 
değerlendirmede Türkiye’nin 
giderek güçlenen tedarik merkezi 
konumuna vurgu yaptı. Dünyada 
yaşanan paradigma değişikliğine 
dikkat çeken Baydarol, pandemi 
ve ardından Ukrayna krizi ile 
birlikte Türkiye’nin öneminin hiç 
olmadığı kadar arttığını vurguladı.  
“Koşullar değişti ve AB-Türkiye 
ilişkileri sadece Gümrük Birliği ile 
sınırlı kalmayacak. Artık Türkiye 
+$#!-&)'.&"2&-&"&"'+!%'%$-)$.&"#$'
bulunuyor.  Rusya üzerinden 
taşımalar 20 yıl yapılamayacaktır. 
Savaş bitse de ambargolar devam 
edecektir. Yollar da kalmadı. 
AB’den Orta Asya ve Orta Doğu’ya 
yapılan Karayolu taşımaları Türkiye 
üzerinden yapılacaktır” diye 
konuşan Baydarol, Türkiye’nin 
artık ricacı ülke pozisyonundan 
çıktığını ve pozisyonların değiştiğine 
dikkat çekti. Türkiye’ye yapılan 
kota engellemelerini eleştirerek 
şartların değiştiğine vurgu yapan 
Baydarol, “Benim üzerimden geçen 
ülkelere kota uygularsam ne olacak” 
diye sordu ve Türkiye’nin şu anda 
yaşadığı durumun anlaşılmasın 
gerektiğine dikkatleri çekti.  

‘AB’NİN YAKLAŞIMINI 
DEĞİŞTİRMESİ GEREKİYOR’

İKV Genel Sekreteri Çiğdem 
Nas, yeni gelişmelerin AB-Türkiye 
ilişkilerinin gelişmesi için uygun bir 
ortam oluşturduğunu ve Türkiye’nin 
jeopolitik fırsat penceresini iyi 
kullanması ve reformlar yapması 
gerektiğini söyledi. Nas, “AB’nin 
de stratejik vizyonunu genişleterek 
Türkiye’ye yaklaşımını değiştirmesi 
gerekiyor. Şu anda ilişkileri 
canlandırabilecek en önemli nokta 
Gümrük Birliği’nin bir bütün olarak 
ele alınıp güncellenmesi olacaktır. 
Kapsamının genişletilmesi gerekiyor. 
Burada ulaştırma sektörü çok önemli 
rol oynuyor. Geçiş ücreti, kota gibi 
ulaştırma kapasitesini kısıtlayan 

www.lojistikhatti.com!!45  



217x297 Tr.indd   1 7.04.2022   10:12

n n n n
n n
n n
n nDOSYA

engellerin ortadan kalkması 
gerekiyor. Bu ayrı bir anlaşma olarak 
da ele alınabilir.”

‘KARAYOLUNDA HÜKÜMLER 
UYGULANMIYOR’

Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı 
Çiğdem Koşan da Türkiye’nin elinde 
mevcut güçlü anlaşmalar olduğunu 
!"2!)'0*-5"5"'5,351!%!1!-#!'
olduğuna dikkat çekti. Koşan, 
“GATT Madde V, GATS, Katma 
Protokol ve Gümrük Birliği 
hükümleri güçlü hükümler içeriyor. 
Elimizde aslında güçlü anlaşmalar 
var. Sorun uygulamalarda. Karayolu 
taşımacılığı olduğunda taahhütler 
uygulanmıyor. Dünyanın genelinde 
böyle bir sorun var. Başka taşımacılık 
modlarında hükümler istisnasız 
uygulanıyor. Bunu iyi düşünmemiz 
ve karayolu taşımacılığındaki 
hassasiyetleri anlamaya çalışmamız 
gerekiyor. Bu anlamda, projenin 
başlığı çok anlamlı. Çünkü 
AB Türkiye arasında karayolu 
taşımacılığı ilişkilerinde birbirimizi 
yeniden anlamaya ve sonra yeni iş 
birlikleri kurmaya ihtiyacımız var” 
diye konuştu.

‘SORUN GEÇİŞ BELGELERİ, 
KOTALAR VE SÜRÜCÜ 
VİZELERİ’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Daire Başkanı Hasan Boz, karayolu 
ile yapılan taşımaların 1.2 milyon 
adetten 1.5 milyon adede çıktığını 
belirterek kotalar konusunda bir çok 
ülkede önemli sonuçlar aldıklarını 
söyledi. Denizcilik, havacılık ve 
demiryolunda oturmuş genel 
kurallar olduğunu ancak karayolu 
taşımaları için her ülkeyle ayrı ayrı 
ilişki kurmak gerektiğini aktaran 
Boz, ülkelerle yapılan görüşmeler ve 

çalışmalardan örnekler verdi. “Asıl 
sorunumuz geçiş belgesi, sürücü 
vizeleri ve kotalar” diyen Boz, sürücü 
temini ile AB’de yaşanan sıkıntılara 
dikkat çekerek “Bizim elimizde 
0/-/2/1$-'(!-'!%!'(&.$'0*-5"5'
nedeniyle bunları kullanamıyoruz. 
Burada büyük bir çelişki var” dedi.  
Ayrıca, pandemi ile birlikte tedarik 
zincirindeki eğilimlerin değiştiğini, 
bölgemizde yaşanan gelişmeler 
de dikkate alındığında, karayolu 
taşımacılığında sorunların çözümü 
için yeni bir bakış açısı gerektiğini 
ifade etti.

‘HER ÜLKEYLE TEK TEK 
MÜCADELE EDİYORUZ’

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme 
Genel Müdürü Murat Baştor,  
AB-Türkiye ticaretinde karayolu 
taşımacılığının öne çıkan mod 
olduğunu belirterek, “Ancak geçiş 
belgesi kotaları, geçiş ücretleri 
($'0/-/2/'(&.$1$-&')*"505"#!'
taşımacılarımız yaşadığı sorunlar 
hala devam ediyor. Her ülkeyle 
+$)'+$)'%/2!#$1$'$#&,*-5.4'!#$+!'
savaş veriyoruz” dedi. “AB bir 
taraftan sürücü temin etmeye 
çalışırken, biz ise sürücülerimiz 
için vize sorunu yaşıyoruz. 6 aya 
varan vize süreçleri yaşanıyor” 
diyerek eleştirilerde bulunan 
Baştor, şu değerlendirmelerde 
bulundu: “AB tarafından çözüm 
olarak bize sunulan Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesi çalışmaları 
maalesef bekleme aşamasında. 
Ayrıca. Türkiye-AB ikili ilişkileri 
bağlamında, taşımacılık başka olmak 
üzere bazı fasıllar askıya alınmış 
durumda. Avrupa Komisyonu 
tarafından 2014 yılında Etki Analiz 
Çalışması yapıldı. Mevcut durumun 
her iki taraf için de sınırlamalar ve 

maliyet yükü getirdiği görüldü. Bu 
çalışmaların sonucunu kendilerine 
hatırlattığımızda, konunun sadece 
ekonomik boyutunun olmadığını 
sosyal ve çevresel boyutlarının da 
olduğunu söylüyorlar. Ancak Türkiye 
olarak, AB ile çok güçlü bir ortaklık 
anlaşmamız var. Gümrük Birliği’ni 
tesis etmiş bir ülkeyiz. AB’ye aday 
ülke konumundayız. Karayolu 
taşımacılığı alanında mevzuatımızı 
büyük oranda AB ile uyumlu hale 
getirdik.”

‘BULGARİSTAN SINIRINA 
YENİ BİR KAPI YAPILSIN’ 

UND Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Fatih Şener, projenin 
en büyük çıktısının ortak bir sivil 
diyaloğun oluşturulması olduğunu 
söyledi. “Türkiye-AB arısındaki 
sorunları konuşacaksak mevzuatlara 
bakmak gerekiyordu.  Yaptığımız 
incelemelerde gördük ki mevzuatımız 
AB ile yüzde 95 uyumlu” diyen Şener 
sorunu çözmek için gösterilecek 
iradenin önemli olduğuna dikkat 
çekti. 2014 yılında AB Komisyonu 
tarafından yaptırılan Etki Analizi 
Çalışmasında karayolu taşımalarında 
yaşanan sorunlar nedeniyle Türkiye-
AB ticaretindeki kaybın 3.5 milyar 
Euro olduğunun ortaya çıktığını 
aktaran Şener, “Bu sorunu çözmemiz 
gerekiyor. Bu ticarette en zayıf nokta 
Kapıkule’dir. Bu soruna çözüm 
bulamazsak ticareti hızlandıramayız” 
dedi. Global Gateway kapsamında 
sınır geçişleri dahil ulaştırma 
alanındaki yatırım projelerine 4.6 
milyar dolarlık fon ayrıldığını 
Bulgaristan-Türkiye arısında 100 
milyon Euro’luk yatırımla yeni bir 
kapının inşa edilebileceğini belirterek 
bu fondan yararlanmak istediklerini 
aktardı.
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A
vrupa, ülkemizin ihracat ve it-
halatında birinci sırada yer alan, 
üstelik bu değerlerin sürekli artış 
gösterdiği bir bölge. Oransal ola-

rak ifade etmek gerekirse, geçtiğimiz yıl ihra-
catımızın yüzde 55’ini, ithalatımızın yüzde 
48’ini Avrupa ile gerçekleştirdik. Ayrıca, son 
beş yıllık süreci incelediğimizde Avrupa’ya 
yönelik ihracatımızın yüzde 52, Avrupa’dan 
ithalatımızın ise yüzde 26 artış gösterdiğini 
görüyoruz. Dolayısıyla, Türkiye-Avrupa ara-
sındaki dış ticaret ilişkisini “büyük”, “fazla”, 
“çok” gibi ifadelerle tanımlamak yetersiz 
kalacaktır; burada kullanılması gereken doğ-
ru sıfat “en”dir. Net bir şekilde ifade edelim, 
Avrupa dış ticaretimiz açısından “en” önem-
li bölge durumundadır.

Günümüz ekonomik düzeninde, Türki-
ye veya Avrupa gibi coğrafi sınırlar arasın-
daki ticareti bunların ihracatı veya ithalatı 
olarak kategorize etmek de çok mümkün 
ve anlamlı değildir. Bir Alman firmasının 
Türkiye’deki fabrikasında üretilen eşyanın, 
Bulgaristan’da kurulan Türk nakliye şirketi 
tarafından Türkiye’den Avrupa’ya taşınması, 
sadece istatistiklerde “Türk ihraç ürünün 
hizmet ithalatı yoluyla Avrupa’ya transferi” 
olarak görülebilir. Dolayısıyla, karşılıklı 
yabancı yatırımlar nedeniyle, bu ticareti iç 
içe geçmiş ekonomik sistemlerin yer aldığı 
coğrafi bölgeler arasındaki mal sevkiyatı 
olarak görmeliyiz. 

TEDARİK MERKEZLERİ 
ÇEŞİTLENDİ 
ROTALAR DEĞİŞİYOR

Günümüz ekonomik düzeni, geçmiş 
dönemlere göre çok fazla değişiklik göster-
mektedir. 2 yılı aşkın bir süredir tüm dün-
yayı etkileyen pandemi, öncelikle tedarik 

süreçlerini değiştirdi. Tedarik merkez-
leri pandemi öncesine göre farklılaştı, 
çeşitlendi, hatta yakınlaştı. Tek ve uzak 
tedarik merkezli yaklaşımların, bu mer-
kezlerdeki ve transfer aşamalarındaki 
sorunlar nedeniyle üretim süreçlerinde 
durgunluğa, hatta tıkanmalara yol açtığı 
görüldü. Pandeminin başlangıcında 
özellikle Çin’de yaşanan kapanmalar, 
ara mal tedarikinde sorunlara yol açtı, 
üretimi durma noktasına getirdi. Bunun 
üstesinden gelebilmek için, maliyetlerin 
artması göze alınarak, tedarik zincirleri-
ne alternatif merkezler eklendi.

Pandeminin değiştirdiği tek alan 
tedarik merkezlerindeki çeşitlenme 
olmadı, doğal olarak tüm ekonomik 
sistemler pandemiden etkilendi. Çevre 
kaygısının da etkisiyle, “tüketim” eko-
nomisi yerini, kaynakların daha verimli 
kullanımına ve yeniden değerlendiril-
mesine dayanan ekonomik modellere 
bırakmaya başladı. 

Son günlerde tüm dengeleri alt üst 
eden çok daha önemli bir olayla karşı-
laştık; 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya Fe-
derasyonu, Ukrayna topraklarını işgale 
başladı. Çatışmaların sadece tek bir ülke 
topraklarında yaşanması, henüz başka 
ülkelere sıçramamış olması, bunun 
çok taraflı bir savaş olduğu gerçeğini 
değiştirmez. Batı dünyası askeri olarak 
doğrudan müdahalede bulunmasa da, 
kaynak aktarımı, silah yardımı, maddi 
destek ve Rusya’ya ambargo uygula-
maları ile savaşın tarafı durumunda. 
Ortadaki 4 karede kilitlenen satranç 
oyununun aslında tüm yüzeyi kapsıyor 
olması gibi, Ukrayna topraklarındaki 
savaş aslında çok daha geniş bir coğraf-
yayı kapsamakta.

Kısa süre önce başlamasına rağmen, 
ticaret ve taşımacılık bu krizden çok 
hızlı ve olumsuz etkilendi. Bazı ülkelere 
olan ticaret durdu, taşımalar farklı gü-
zergahlara kaydı, yıllar boyunca kulla-

nılan rotalar devre dışı kaldı.
Son dönemde uluslararası taşıma-

larda kullanılan araç tipindeki farklı-
laşmaya da değinmek gerekiyor: İstiap 
haddi sınırlı ancak hareket kabiliyeti 
çok daha fazla olan “küçük” araçlarla 
gerçekleştirilen taşımalar için ikili ve 
çok taraflı karayolu anlaşmaları gözden 
geçiriliyor, bunlarla ilgili olarak izlene-
cek yöntem belirlenmeye çalışılıyor.

Sonuç olarak, dünya ekonomik, 
siyasi, sosyal ve kültürel açıdan sürekli 
ve hızlı bir değişim içerisinde. Tekno-
lojik gelişmelerin de ivme kazandırdığı 
bu değişim, doğal olarak ticaretimizi 
-“en” önemli dış ticaret ortağımız olan 
Avrupa ile olan ticaretimiz başta olmak 
üzere- etkileyecektir.

barutumuz yok
Kapıkule’yi geçemiyoruz !

“Değişen dünya ticareti ve taşımacılığı bizi başka 
çözümler bulmaya zorluyor. Alternatif sınır 

kapıları ve alternatif taşıma modelleri geliştirmeli, 
alternatif taşıma modları kullanmalıyız. Sınır geçiş 

yöntemlerimizi modernize etmeli ve hızlandırmalıyız.”

Can ÖZKAYMAK
TOBB Uluslararası Geçiş Belgesi Müdürü Vekili
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Ülkemiz dış ticaretinde kullanılan 
taşıma modları, dünya genelindeki taşı-
malarla benzerlik göstermektedir. Dünya 
ticaretinde en fazla kullanılan denizyolu 
taşımacılığı, ülkemiz dış ticaretinde de en 
yüksek orana sahiptir. Karayolu taşımacılığı 
ülkemizde ve dünyada 2. sırada yer alır-
ken, değerlendirmenin ağırlık veya değer 
bazında yapılması demiryolu ve havayolu 
arasındaki 3. ve 4.’lük sıralamasını değiştir-
mektedir. Elbette, taşıma türlerinin ticare-
timizdeki oran ve önemleri, taşınan yüke, 
varış veya hareket ülkesine, yükün değeri-
ne ve aciliyetine göre değişiklik gösteriyor. 
Ancak, genel tabloya baktığımızda taşıma-
cılık modlarını dünya ile aynı sıralamada 
kullandığımızı söyleyebiliriz.

Dış ticaretimizdeki taşımacılık modla-
rına baktığımızda, artık sadece karayolu 
veya denizyoluyla gerçekleşen taşımacılık 
modellerinin kullanılmadığını görüyoruz. 
Bunun yerine birden fazla taşımacılık mo-
dunun aynı anda kullanıldığı modeller de 
geliştirilmiş durumda. Ancak, bu taşımacı-
lık modellerinden (intermodal veya multi-
modal) gerektiği ölçüde yararlanamıyoruz.

Taşıma modlarının etkin ve verimli 
kullanıldığı mesafe aralıklarını göz önüne 
alarak, diğer modları da devreye alan 
modeller üretmeliyiz. İntermodal ve mul-
timodal taşımacılığımızı geliştirmeli, tarife 
dışı bariyerlerle karşılaştığımız, mod ve 
güzergah dayatmalarına maruz kaldığımız 
karayolu taşımalarındaki engelleri aşmak 
için kombine taşımacılığa önem vermeliyiz.

Burada “kombine taşımacılık” ifadesine 
ayrıca bir paragraf açmak istiyorum. Kom-

bine taşımacılık, bir zamanlar “lojistik” 
kavramında olduğu gibi, sadece firma-
ların unvanlarında yer alan ve içi dol-
durulmamış bir kelime olmamalı. Ma-
liyetlerimizi azaltmak, taşıma sürelerini 
kısaltmak ve rekabet avantajı sağlamak 
için kombine taşımacılık modelini etkin 
bir şekilde kullanmalıyız.

TÜRKİYE’NİN TRANSİT 
KONUMU GÜÇLENDİ 

Dünyanın hangi ülkesine giderseniz 
gidin, o ülkenin merkezde olduğu dün-
ya haritaları ile karşılaşırsınız, her ülke 
kendisini dünyanın merkezinde görür. 
Ancak, bu durum Türkiye’nin kıtaların 
birleştiği noktada bulunduğu, bütün 
önemli güzergah ve taşıma ağlarında 
yer aldığı gerçeğini değiştirmez. Ayrıca, 
Rusya-Ukrayna savaşının değiştirdiği 
güzergahlar da ülkemizin “konum” 
avantajını arttırdı. Avrupa-Asya bağlan-
tısında Kuzey Koridor’un kullanılamaz 
hale gelmesiyle, Türkiye bu güzergahta 
mutlaka transit geçilmesi gereken ülke 
haline geldi. Bununla birlikte, sadece 
konumunun sağladığı önem ve avantaj 
"$#$"&,1$4'/1)$%&.&"'1*6&0+&)'/0'*1%!'
hedefinin gerçekleşmesi, bu sayede 
taşıma ve ticaretten aldığımız payın 
yükselmesi en azından kısa-orta vadede 
mümkün değil. Coğrafi konumun sağ-
ladığı avantajı, mevzuat düzenlemeleri, 
kurumlar arası güçlü koordinasyon ve iş 
birliği, yetişmiş insan gücü ve teknoloji 
ile desteklememiz gerekiyor. Ayrıca, 
Türkiye’de kurumlar arası veri paylaşımı 
konusundaki tutuculuğa varan isteksiz-
lik, uzun vadeli politika belirleme aşama-
sında bilgi eksikliğine yol açıyor. Bunun 
çözümü için, kurumlar faaliyet alanları 
ile ilgili daha çok veri üretmeli ve bunları 
mümkün olduğu ölçüde paylaşmalı. 

TÜRK-BULGAR GEÇİŞİNİ 
HIZLANDIRILMALIYIZ

Bazen Napolyon’a bazen de başka-
larına atfedilen bir anekdot var. Savaşın 
kaybedilmesinden sonra İmparator ko-
mutanlarını toplar ve bu kaybın neden-
lerini araştırır. Gelen ilk cevap üzerine 
tartışmayı bitirir: Barut yoktu!

Kapıkule’deki kuyrukları, yığıl-
maları, beklemeleri, gecikmeleri gö-
rünce aklıma hep bu anekdot geliyor. 
Ülkemizden Avrupa’ya yönelik ihraç 
taşımalarının yarısından fazlası Kapı-
kule üzerinden gerçekleşiyor ve bizim 
araçlarımız Kapıkule’yi geçerken 2-3 gün 
bekliyor! Bir türlü çözülemeyen sorunlar 
ve çoğunlukla Bulgar tarafının sorumlu-
luklarını yerine getirmemesi nedeniyle 
daha Kapıkule’yi geçemiyoruz. Barutu-
muz yok!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın 
girişimleriyle Macaristan’da transit geçiş 
belgesi sayısının 130 bine, Bulgaristan’da ise 
325 bine çıkarılması, Romanya transit geçiş-
lerinin serbestleştirilmesi elbette çok önemli 
gelişmeler, ancak Türk-Bulgar geçişinin 
hızlandırılması bu gelişmeleri kıymetlendi-
recektir.

Kapıkule bir örnek elbette, tıkandığımız, 
zaman kaybettiğimiz, rekabet gücümüzü 
zayıflatan çok sayıda sorundan sadece bir 
tanesi. 

Avrupa’da hala geçiş belgesi sorunu 
yaşadığımız ülkeler var: Almanya’ya yılda 
170 bin taşıma yapıyoruz, ancak Almanya’ya 
yönelik güzergahların neredeyse tamamında 
yer alan Avusturya’dan kota kapsamında 
sadece 21 bin adet belge alabiliyoruz. 

Avrupa’da mod ve güzergah dayatma-
larına maruz kalıyoruz, örneğin Slovenya ve 
Avusturya’yı geçebilmek için dayatılan Ro-
La zorunluluğu maliyetlerimizi arttırıyor ve 
taşımalarda gecikmelere yol açıyor.

Şoförlerimizin karşılaştığı vize zorluk-
ları bir türlü çözülemeyen bir sorun olarak 
Avrupa’ya yönelik taşıma ve ticaretimizi 
engelliyor.

AB’de yürürlüğe giren Hareketlilik 
Paketi (Mobility Package) kapsamında önü-
müzdeki günlerde çok önemli sorunlarla 
(kabotaj, posting gibi) ve maliyetlerle karşı-
laşacağız.

DEĞİŞEN TİCARET YENİ 
ÇÖZÜMLER BULMAYA ZORLUYOR 

Sorunları böylece kısaca (!) tanım-
ladıktan sonra, çözüm önerileri kısmını 
başladığımız sorunla yani Kapıkule ile ör-
neklendirerek bitireyim: Kapıkule gümrük 
sahası modernize edildi, altyapısı geliştirildi, 
hemen yanı başına TIR Parkı inşa edildi, 
iş süreçlerini hızlandırmak için çalışmalar 
yapıldı, ikili ve uluslararası toplantılar ger-
çekleştirildi, akademik araştırmalar yapıldı. 
Tümü değerli ve önemli olan bu uğraşlar 
sonucunda Kapıkule’nin kapasitesi arttırıldı, 
günlük araç sayısı önemli ölçüde yükseltildi 
ancak sorun yine çözülemedi. Birkaç yıl 
önce Kapıkule’de günlük araç kapasitesinin 
1.000’e çıkarılması hedefleniyor, bunun 
için çalışmalar yapılıyordu. Bu çalışmalar 
sonucunda bugün ortalama 1.300-1.400 araç 
çıkış yapıyor, ancak kuyruklar ve beklemeler 
halen –ve hatta artarak- devam ediyor. Deği-
şen dünya ticareti ve taşımacılığı bizi başka 
çözümler bulmaya zorluyor. Alternatif sınır 
kapıları ve alternatif taşıma modelleri geliş-
tirmeli, alternatif taşıma modları kullanma-
lıyız. Sınır geçiş yöntemlerimizi modernize 
etmeli ve hızlandırmalıyız.

Bu topraklarda yetişen en değerli in-
sanlardan birinin, Mevlana’nın sözleriyle 
bitireyim:

“Dün dünde kaldı, bugün yeni bir şeyler 
söylemek lazım.”
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1
972 yılında Bursa’da kurulan 
Durak Tekstil, geliştirdiği ve 
ürettiği dikiş ve nakış iplikleri 
ile yurt içine ve yurt dışına satış 

gerçekleştiriyor. Türkiye ve Çin’de 
üretim tesisleri bulunan Durak Tekstil, 
yurt içi ve yurt dışından küresel marka-
larla iş birliği gerçekleştiriyor ve tekstil 
endüstrisinin gelişen kaliteli ve nitelikli 
ürün talebine yanıt veriyor. Şirketin ge-
liştirdiği ve ürettiği ürünler; hazır giyim 
/ konfeksiyon, brode, denim, dış mekan, 
otomotiv, yatak / kapitone ve benzeri 
uygulama alanlarında tercih ediliyor. Lo-
jistik süreçlerinin tamamında dış kaynak 

kullanan fi rma, yıllık ortalamada 600 adet 
ihracat çıkışı yapıyor.

Durak Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Pazarlama Direktörü Yiğit Durak, 
geçmişte sadece ürün taşımacılığı olarak 
tanımlanan lojistiğin artık pazarlama ve 
satış süreçlerinin de bir parçası haline gel-
diğini ve müşteri memnuniyetinin baş-
langıç noktası olarak değer gördüğünü 
söyledi. Değişen dünya konjonktürüyle 
birlikte lojistik sektörünün öneminin hem 
dünyada hem de Türkiye’de bir kez daha 
görüldüğünün altını çizen Durak, “De-
ğişen koşullara ayak uyduran, sevkiyat 
süreçlerini kontrol edebilen fi rmalar hem 
kendilerine hem de onlardan hizmet alan 
fi rmalara güç katacaktır. Yetkin ve uzman 
ekiplere sahip lojistik fi rmaları sertleşen 
rekabet ortamında bizlerin sahadaki gü-
cüne dönüşmektedir. Çünkü müşterisine 
ulaşmış bir ürün ancak gerçek değerini 
bulabilir ve katma değer yaratabilir” 
dedi. 

AVRUPA’DA İKİ DOPASU VAR 
Durak Tekstil lojistik süreçlerini 
nasıl yönetiyor? Gerçekleştirdiğiniz 
özel yatırımlar var mı? 

Lojistik sahadaki 
gücümüze dönüştü

Durak Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Yiğit Durak: 

1
gerçekleştiriyor. Türkiye ve Çin’de 
üretim tesisleri bulunan Durak Tekstil, 
yurt içi ve yurt dışından küresel marka-
larla iş birliği gerçekleştiriyor ve tekstil 
endüstrisinin gelişen kaliteli ve nitelikli 
ürün talebine yanıt veriyor. Şirketin ge-
liştirdiği ve ürettiği ürünler; hazır giyim 
/ konfeksiyon, brode, denim, dış mekan, 
otomotiv, yatak / kapitone ve benzeri 
uygulama alanlarında tercih ediliyor. Lo-
jistik süreçlerinin tamamında dış kaynak 

75’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Durak Tekstil, 
lojistik süreçlerinin tamamında dış kaynak kullanıyor. 
“Yetkin ve uzman ekiplere sahip lojistik firmaları 
sertleşen rekabet ortamında bizlerin sahadaki gücüne 
dönüşmektedir” diyen Durak Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Pazarlama Direktörü Yiğit Durak, müşteriye ulaşan 
bir ürünün ancak katma değer yarattığının söyledi. 

Yiğit Durak
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Bursa merkezli önde gelen bir en-
düstriyel dikiş ve nakış iplikleri üre-
ticisi olarak Durak Tekstil, yurt içinde 
81 ile ve 75’ten fazla ülkeye ürünlerini 
ulaştırıyor. Özellikle Avrupa bölgesin-
deki talebi karşılamak için Avusturya 
ve Polonya’da depolarımız ve Çin’de 
üretim yapan bir fabrikamız bulunu-
yor. Mevcut merkezimiz ve dağıtım 
ağımızla 5 kıtaya hizmet veriyoruz. 

Endüstriyel bir üretici olarak 
bizler için lojistik iki yönden öneme 
sahip; bir yandan kesintisiz üretimi-
miz için gerekli ham madde ve ara 
malzemelerin ulaştırılması, diğer 
yandan ürettiğimiz ipliklerin müşte-
rilere planlanan sürede ve koşullarda 
ulaştırılması. Bizler için hayati öneme 
sahip lojistik süreçler için anlaşmalı 
firmalarla çalışıyoruz. Bizler için 
müşteri memnuniyetinin ilk adımını 
siparişlerin zamanında ve hasarsız 
olarak teslim edilmesi oluşturuyor. 
Gerek yurt içi gerekse yurt dışına 
sevkiyatlarımızda müşterilerimize 
hızlı servis verebilmek bize rekabet 
avantajı sağlıyor. Bu konuda çalıştığı-
mız lojistik firmaları bizler için birer 
partner olarak rol oynuyor. Ürünlerin 
depomuzdan çıkıp müşteriye ula-
şacağı noktaya kadar bütün sürecin 
yönetilebilmesi için alanında uzman 
lojistik firmalarıyla çalışmayı tercih 
ediyoruz. 

İhracatta hangi sevkiyat 
modellerini kullanıyorsunuz? 
Yıllık sevkiyat miktarınız nedir? 

“Gerek üretimde ihtiyacımız olan malzemelerin sevkiyatı 
gerekse ürettiğimiz ipliklerin müşterilere ulaştırılması 

konusunda çalıştığımız lojistik firmalarında güven, teslimat 
süresi ve maliyet noktalarına dikkat ediyoruz. En yakın 

mesafeden en uzak noktaya kadar bütün sevkiyat süreci 
hakkında anlık bilgilendirilmek ve gerekirse müdahale 

edebilmek bizler için çok önemli.”

Durak Tekstil yıllık ortalamada 
+/%'#/",!'/1)$1$-&'#!7&1'*1%!)'
üzere 600 adet ihracat çıkışı yapıyor. 
Yapılan bu çıkışların yüzde 80’ini 
kara yoluyla, yüzde 19’unu deniz 
yoluyla, yüzde 1’ini de hava yoluyla 
gerçekleştiriyoruz.

Müşterilerimize hızlı servis ver-
mek için mevcut durumumuzla ilgili 
sürekli analizler yaparak süreçlerimi-
zi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Yük-
0$)'%!1&,$+1$-'"$#$"&,1$'7!(!',*15'
çok tercih etmediğimiz bir taşıma 
şeklidir. Bununla birlikte denizaşırı 
ülkeler için ve hızlı sevkiyat gereken 
durumlarda bu yol kullanılmaktadır. 
Planlı işler için maliyetler nedeniyle 
kara yolu taşımacılığı en cazip se-
çeneği oluşturuyor. Özellikle yakın 
bölgemize ve Avrupa pazarlarına 
bu yöntemle ulaşıyoruz. Lojistik 
maliyetlerimizi düşüren çözümleri 
ve süreçleri sürekli yakından takip 
ederek, en doğru planlamayı yapma-
yı pazarlama sürecimizin bir parçası 
olarak görüyoruz. 

YÜZDE YÜZ DIŞ KAYNAK 
KULLANIYOR 
Hangi alanlarda lojistik hizmet 
alıyorsunuz? Hizmet alırken 
nelere dikkat ediyorsunuz? 

Durak Tekstil, lojistik süreçlerinin 
yönetiminde yüzde 100 dış kaynak 
kullanımı yapmaktadır. Gerek üretimde 
ihtiyacımız olan malzemelerin sevkiyatı 
gerekse ürettiğimiz ipliklerin müşterile-
re ulaştırılması konusunda çalıştığımız 
lojistik firmalarında güven, teslimat 
süresi ve maliyet noktalarına dikkat 
ediyoruz.

Çözüm odaklı lojistik firmaları 
bizlerin işlerini kolaylaştırırken, müş-
teri memnuniyetimizi artırmaya katkı 
sağlıyor. Uzman bir kadroya sahip 
bu firmalarla bölgesel bazlı çalışma-
lar yürütüyoruz, bölge analizlerimiz 
doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz 
lojistik yöntemini ve uzmanlaşmış fir-
mayı belirliyoruz. En yakın mesafeden 
en uzak noktaya kadar bütün sevkiyat 
süreci hakkında anlık bilgilendirilmek 
ve gerekirse müdahale edebilmek bizler 
için çok önemli.

Avrupa’ya yaptığınız ihracatta ne 
tür sorunlarla karşılaşıyorsunuz? 

Avrupa bir yandan gelişmiş ve 
tüketimi en yoğun pazar bölgesini 
oluştururken diğer yandan kriterleri ve 
protokolleri en sıkı bölgedir. Özellikle 
Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihra-
catta bu kriterler sadece ürünleri değil, 
ürünlerin taşınma koşullarını da kapsar. 
Bununla birlikte bu pazarda yaşadığı-
mız genel sorunların başında planlama 
kaynaklı çıkış iptalleri, aktarma liman 
bekleme süreleri ve çok sık olmamakla 
birlikte sevkiyat sürecinin doğru yöneti-
lememesi sayılabilir. Özellikle yıl sonu-
na doğru bazı ülkelerde yaşanan geçiş 
belgesi problemi ve göçmen problemle-
ri gibi beklenmedik konular olarak kar-
şımıza çıkıyor. Avrupa pazarına dönük 
satış ve pazarlama departmanlarımız 
birçok senaryoya göre farklı hareket 
stratejileri geliştiriyor, dolayısıyla her 
bir durum karşısında farklı inisiyatifler 
alarak süreci yönetmeyi başarıyoruz. 
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icaret ve lojistik birbirine bağlı  kavramlardı r. 
Ticaretin yˆ n¸ yle lojistiğin gittiği yˆ n¸ n aynı  
olduğunu ifade edebiliriz. Genel anlamda 
lojistik faaliyetlerinin değişik nedenlerden dolayı  

ilerleyemediği alanlarda ticarette varlı k ĝ steremeyecektir 
veya Á ok kı sı tlı  olacaktı r.

2000 yı lları n baş ı nda ¸ lkemizde başlayan e ticaretin 
bug¸ n geldiği noktaya baktı ğ ı mı zda kabı na sı ğmayan bir 
gelişim iÁ erisinde olduğunu ĝ rmekteyiz. 2014 2018 yı lları  
arası nda e ticaret sektˆ r¸ n¸ n yı llı k ortalama b¸ y¸ me hı zı  
y¸ zde 33 oldu. (Kaynak: T‹ SİAD) 2019 yı lı nda e ticaret 
pazar b¸ y¸ kl¸ ğ ¸  y¸ zde 39í a yakı n oranla artarak 83,1 
milyar TL olarak gerÁ ekleşti. (Kaynak: T‹ BİSAD ve Deloitte) 
T¸ rkiyeí de e ticaret harcamaları  2020 yı lı nda 226 milyar TL 
oldu. (Kaynak: T‹ BİSAD) 2021 yı lı nda ise 400 milyarlı k bir 
işlem hacmine ulaştı . (Kaynak: ETİD)

2021 yı lı  ilk 6 ayı nda yurtiÁ i harcamaları n payı  148 
milyar TL y¸ zde 91,9 oranı nda gerÁ ekleşirken, e ihracat 
olarak 6,92 milyar y¸ zde 4,3 olarak gerÁ ekleşti. Yurt 
dı ş ı ndan yapı lan alı mlar ise 6,07 milyar TL y¸ zde 3,8 
olarak gerÁ ekleşti. (Kaynak : https://www.eticaret.gov.tr/
istatistikler)

KOBİ ve girişimcileri, e ihracatı n e ticaret 
iÁ erisindeki payı nı  artı racaktı r. ETGB (Elektronik 
Ticaret G¸ mr¸ k Beyanı ) ile 300 kg ve 15.000 
euroya kadar olan yurt dı ş ı  ĝ nderilerinde kağ ı t 
Á ı ktı  aranmadan gerÁ ekleştirilmesi ve KDV iadesi 
itici g¸ Á  olmuştur. Dijitalleşmeye kamunun 
d¸ zenleyici ve teknik alt yapı  olarak dahil 
olması nı n etkisi e ihracata yansı maktadı r.

E ihracattaki artı ş beraberinde lojistik Á ˆ z¸ m 
ihtiyaÁ ları nı  da ortaya Á ı karmaktadı r. Hem mevcut 
lojistik firmaları  hem de e ihracata yˆ nelik uÁ tan 
uca Á ˆ z¸ m ¸ retme hedefiyle yeni kurulan lojistik 
firmaları  b¸ y¸ meye olumlu etki etmektedir. 

D¸ nya genelinde deniz yolu taş ı macı lı ğ ı nda 
yaşanan konteyner krizi nedeniyle T¸ rkiyeí nin 
Avrupaí ya ihracat hacmi b¸ y¸ me ĝ stermektedir. 
Buradan e ihracatta payı nı  almaktadı r. ÷ zellikle 
Avrupaí nı n iÁ erisinde (Polonya gibi) T¸ rk 
firmaları nı n lojistik merkezlerini aÁ maları  uÁ tan 
uca Á ˆ z¸ m¸ n daha verimli ve d¸ ş ¸ k maliyetli 
yˆ netilmesine imkan sağlamaktadı r. Yeni nesil 
uygulamalar diye adlandı racağ ı mı z e ihracat 

lojistiğinde yurt iÁ i ĝ nderi gibi işlemler yapı larak d¸ nyanı n 
her yerine e ihracat paketleri ĝ nderebilir duruma gelindi. 

E ihracata dˆ n¸ k lojistik hizmeti veren firma sayı sı  
artı kÁ a rekabetin getirdiği avantajlar da KOBİ í lere 
yansı maktadı r. Artan hizmet Á eşitliğine; paketlerin 
adreslerden alı nması , e ihracat iÁ in gerekli işlemlerin 
yapı lması , online takip ve bilgilendirmeleri ˆ rnek verebiliriz.

İlÁ ede yaşayı p d¸ kkanı nda yˆ resel ¸ r¸ nler satan bir 
satı cı , e ihracat ve ¸ r¸ nlerin ulaştı rı lması nı  sağlayan lojistik 
hizmetler ile d¸ nyanı n her yerine ¸ r¸ nlerinin satı ş ı nı  
gerÁ ekleştirebilmektedir. PttAVMí nin KOBİ í lerin e ihracat 
yaparak d¸ nyaya aÁ ı lması na yˆ nelik Á abaları nı  yakinen 
ĝ rme imkanı  buldum. Diğer pazar yerleri de benzer 
Á abalar iÁ erisindedir.

‹ lkemizin coğrafik konumundan dolayı  doğal bir 
lojistik ¸ ss¸  olma avantajı nı  da her alanda olduğu 
gibi lojistik ve e ihracatta da kullanmalı yı z. ÷ zellikle 
Avrupaí ya olan ticaretimizi daha da geliştirme fı rsatları nı  
değerlendirmeliyiz. 

Mutlu m¸ şteri memnuniyeti ve AB Yeşil Mutabakatı  iÁ in 
yeşil lojistik ile kalı nÖ

Lojistik ve Tedarik Zinciri 
Profesyoneli

GündemLojistikSEYHAN GÜLHAN

E-İHRACAT VE LOJİSTİK
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usyaí nı n Ukraynaí yı  işgalinden bu yana Avrupa 
fi nansal piyasaları  Á ok hareketliydi. Batı  fazla 
beklemeden Rusyaí ya Á ok ağ ı r yaptı rı mlar 
uygulayarak durması nı  sağlamaya Á alı ştı . Bu 

yaptı rı mlar ˆ zellikle Rusya ekonomisini sert vurdu. Ukraynaí yı  
Á evreleyen bu gelişmelerin Á eşitli sektˆ rleri iÁ in geniş kapsamlı  
sonuÁ ları  var. Şu anda savaş ı n etkisi en g¸ Á l¸  şekilde enerjide. 
Avrupa fi nans kurumları nda ve otomotiv ile alt sektˆ rlerinde 
etkiler ĝ r¸ l¸ yor. Savaş uzun s¸ rerse bu etkiler Covid 19 
pandemisinin yarattı ğ ı  etkileri bile devede kulak bı rakacak. 
Pandemi başladı ğ ı ndan beri kriz yˆ netimi ile Á alı şan lojistik 
sektˆ r¸  ateş kesilene kadar rahat nefes alamayacak.

Ukraynaí daki savaş ı n Avrupaí ya hem doğrudan hem de 
dolaylı  etkileri var. BirÁ ok global şirket savaş ı n doğrudan 
etkilerine ilişkin tahminlerde bulundu. Bu doğrudan etkiler 
de hisse fi yatları na yansı dı . Savaş ı n şirketler ¸ zerindeki dolaylı  
etkilerini belirlemek zordur fakat tedarik zinciri aksamaları  
(pandemi tarafı ndan halihazı rda yaratı lan arz yˆ nl¸  sorunlara 
ek olarak), y¸ ksek emtia fi yatları  ile gelinen noktadı r.  
Dolaylı  etkinin derecesi ise savaş ı n s¸ resine bağlı dı r. Savaş 
sona erdiğinde, dolaylı  etkilerin kademeli olarak azalması  
muhtemeldir.

Rusya ˆ nemli bir enerji tedarikÁ isidir. Rus ihracatı , k¸ resel 
petrol arzı nı n yaklaş ı k y¸ zde 12í sini ve k¸ resel gaz arzı nı n 
yaklaş ı k y¸ zde 16í sı nı  oluşturmaktadı r. Savaş ı n patlak vermesi 
ve yaptı rı mları n, ambargoları n getirilmesinden bu yana, enerji 
fi yatları  keskin bir şekilde arttı . Bu fi yatları n uzun s¸ re y¸ ksek 
olması nı  bekliyoruz. Enerji şirketleri iÁ in bu muhtemelen 
uzun bir s¸ re y¸ ksek nakit akı ş ı  ve kar bekleyebilecekleri 
anlamı na geliyor. Enerji fon ve hisseleri yatı rı mcı lar iÁ in daha 
Á ekici hale getirebilir. Ancak uzun vadede, yenilenebilir enerji 
kaynakları na geÁ işin hı zlanması  beklendiği iÁ in petrol ve gaz 
talebi d¸ şecektir.

« oğu Avrupa fi nans kurumu iÁ in, Ukraynaí daki savaş ı n 
doğrudan etkileri nispeten k¸ Á ¸ k ve yˆ netilebilir. Bazı  Avrupa 
bankaları nı n Rusya ve Ukraynaí da faaliyetleri var. Ancak, 
toplam cironun bir parÁ ası  olarak, bu faaliyetler kapsam olarak 
sı nı rlı dı r (ortalama olarak toplam cironun y¸ zde 0,5í inden 
daha az). 

Ancak Ukrayna ihtilafı nı n Avrupa fi nans kurumları  
¸ zerindeki dolaylı  etkileri Á ok daha derin olabilir.  Savaş ı n 
ekonomi ¸ zerinde ˆ nemli bir etkisi oluyor, ˆ zellikle de 
enfl asyonun daha uzun bir s¸ re y¸ ksek olması  muhtemel. 
Maliyetler hem şirketler hem de t¸ keticiler iÁ in s¸ rekli 

artı yor. SonuÁ  olarak, işletmeler ve haneler harcamaları  
kı smaya başlı yor. Ekonomik b¸ y¸ me ¸ zerinde baskı  kesinlikle 
oluşacaktı r. Nihayetinde ifl as ve ˆ deme gecikmeleri riski 
artabileceğinden, mali sektˆ rde sorunlu krediler iÁ in artan 
karş ı lı klara yol aÁ abilir. Bˆ yle bir durumda, mevcut (g¸ Á l¸ ) 
sermaye pozisyonları nı  korumak iÁ in fi nans sektˆ r¸ , hisse geri 
alı m programları nı  sonlandı rmayı  veya azaltmayı  ve temett¸  
ˆ demelerini iptal etmeyi d¸ ş ¸ nmek zorunda kalabilir. Ayrı ca 
faiz oranı  resmi bulanı k kalacaktı r.

Bununla birlikte, temel durumumuzda Ukraynaí daki savaş ı n 
Avrupaí da bir durgunluğa yol aÁ acağ ı nı  varsaymı yoruz. 
Halihazı rda piyasalar şimdiden k̂ t¸  haberlerin Á oğunu 
fi yatladı .  

 Lojistik sektˆ r¸ nde ˆ nemi bulunan otomotiv, Ukraynaí daki 
savaştan diğer sektˆ rlere ĝ re daha fazla darbe aldı . Savaş 
sektˆ r iÁ in hem arz hem de talep aÁ ı sı ndan bir tehdit 
oluşturuyor. Ukrayna, ˆ nemli bir kablo ve kablo demeti/
demetleri ¸ reticisidir (ABí nin tedarikte ağ ı nda yaklaş ı k y¸ zde 
10í unu oluşturmaktadı r). Bazı  Avrupalı  otomobil ¸ reticileri 
şimdiden ¸ retim kesintilerini duyurdular. Ancak arz tarafı ndaki 
en b¸ y¸ k tehdit paladyumla ilgilidir (egzoz gazları nı  daha az 
kirletici hale getirmek iÁ in gereklidir). Rusya k¸ resel paladyum 
arzı nı n y¸ zde 35 40í ı nı  sağlı yor. Diğer ¸ lkelerden tedarikÁ ilerle 
anlaşmalar yapı lana kadar paladyum kı tlı ğ ı  Avrupaí daki 
otomobil ¸ retimi ¸ zerinde b¸ y¸ k bir yı kı cı  etkiye sahip 
olabilir. Talep tarafı nda, otomobil sektˆ r¸  daha d¸ ş ¸ k t¸ ketici 
harcamaları ndan zarar ĝ rebilir. Avrupaí da otomotiv sektˆ r¸ , 
l¸ ks mal ve hizmetler sektˆ r¸ n¸ n bir alt sektˆ r¸ d¸ r.

Diğer sektˆ rler de Ukraynaí daki olaylardan etkileniyor. 
Enfl asyondaki artı ş, t¸ ketici talebi ¸ zerinde baskı  oluşturuyor 
ve ayrı ca şirket marjları  ¸ zerinde ˆ nemli bir etkiye sahip. 
Fiyatlandı rma g¸ c¸ ne sahip (gelir kaybetmeden fi yatları  
y¸ kseltme yeteneği) şirketler iÁ in daha y¸ ksek maliyetler bir 
sorun olmasa bile azalan taleple karş ı  karş ı ya kalacaklar. 

Tedarik zincirine bakı ldı ğ ı nda, Rusya ve Ukrayna k¸ resel 
ˆ lÁ ekte ˆ nemli maliyet faktˆ rleri değil. Ancak k¸ resel tedarik 
zincirleri, savaş başlamadan ˆ nce bile baskı  altı ndaydı ; 
yaptı rı mları n ve diğer tedbirlerin getirilmesi bu durumu hiÁ bir 
şekilde iyileştirmedi. 

Son olarak ekleyelim ki yenilenebilir enerji alanı nda faaliyet 
ĝ steren şirketler daha y¸ ksek taleple karş ı  karş ı ya kalabilir. 
Rusyaí dan gelen petrol ve gaza daha az bağ ı mlı  hale gelmek 
iÁ in Avrupaí da enerji geÁ işi hı zlandı racaktı r.

SAVAŞIN AVRUPA’DA 
SEKTÖREL ETKİLERİ

Lojistik STRATEJİ
CLK World Avrupa Temsilcisi

E-mail:  robert.ates@clkworld.com / Instagram: Robert_ates

ROBERT T. ATEŞ
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ürkiye’nin ulaştırma ve lojistikte 
önümüzdeki 30 yıllık planı hazır-
landı. Projeksiyon yılı 2035 olan 
mevcut Ulaştırma Ana Planı’nın 

yeni beklentiler çerçevesinde lojistik sektörü 
de dâhil edilerek revize edildiği 2053 Ulaş-
tırma ve Lojistik Ana Planı açıklandı. Planda 
lojistiğin yanı sıra kara, deniz, demir, hava 
gibi alt taşıma modlarında 32 önemli hedef 
belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara-
ismailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı 
kapsamında hazırlanan Ulaştırma 2053 
Vizyonu’nun tanıtım toplantısında yaptığı 
konuşmada, tüm ulaşım ve haberleşme 
modlarında entegre bir anlayışı benimse-
diklerini, yatırımlarını bu yaklaşıma uygun 
biçimde ana planları doğrultusunda inşa 
ettiklerini söyledi. Planla yük taşımacılığında 

rekabetçi bir lojistik sektörün oluşturulması 
için gerekli adımların ve stratejilerin ortaya 
konulduğunu dile getiren Karaismailoğlu, 
mobilite, lojistik ve dijitalleşme konularına 
odaklandıklarını söyledi. 

Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasında 
700 milyar doları aşan ticaretten aldığı payı 
artırmayı hedeflediklerini dile getiren Kara-
ismailoğlu, 30 trilyon dolarlık küresel ticaret 
hacminin merkezinde olduklarını ve bu 
potansiyelden daha çok faydalanmayı amaç-
ladıklarını anlattı. Avrupa, Orta Doğu, Uzak 
Asya, Kuzey Amerika, Güneydoğu Asya, 
Sahraaltı Afrika ve Afrika’nın ticaret hacmin-
den ve nüfus hareketliliğinden bahsederek, 
bu alanlardaki beklentilerle ilgili bilgiler 
veren Karaismailoğlu, “Ülkemizin merke-
zinde bulunduğu, yükselen bir Avrupa-As-
ya-Afrika ticaret üçgeni bizim için en büyük 
global fırsatlar arasında yer alıyor” dedi. 
Tüm dünyada 2020’de 12 milyar ton olarak 
gerçekleşen ticaret hacminin 2030’da 25 mil-
yar tona, 2050’de 95 milyar tona ulaşmasının 
beklendiğini aktaran Karaismailoğlu, nüfus 
ve ticaret hacmindeki artış beklentilerinin 
Türkiye’nin ortaya koyduğu “orta koridorda 

küresel bir lojistik süper güç olma” iddiası-
nın ne kadar yerinde olduğunu gösterdiğini 
vurguladı.

RAYLARIN YÜK İÇİNDEKİ PAYI 
7 KAT ARTACAK

Yük taşımacılığında demir yolunun 
payının 2019’da yüzde 3,13 ile yaklaşık 33 
milyon ton olarak gerçekleştiğini anımsatan 
Karaismailoğlu, bu rakamın 2023’te yüzde 
5’i geçen bir oranla 55 milyon tona çıkma-
sını beklediklerini bildirdi. Karaismailoğlu, 
“Demir yolunun taşımacılıktaki oranının 
2029’da yüzde 11’in üzerine yükselme-
sini, 2053’te ise yaklaşık yüzde 22 olarak 
gerçekleşmesini öngörüyoruz. Böylece 
demir yolunun yük taşımacılığındaki payı 
2019’dan 2053’e kadar 7 kat artacak. Yine 
yurt dışı yük taşımacılığında da demir yo-
lunun payını 10 kat artırmayı hedefliyoruz” 
şeklinde konuştu. Bakü-Tiflis-Kars hattını 
hizmete sunarak Asya’dan Avrupa’ya ke-
sintisiz demir yolu bağlantısı sağladıklarını 
ifade eden Karaismailoğlu, “2003 yılında 10 
bin 959 kilometre olan demir yolu hat uzun-
luğunu 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Bu 

Ulaştı rma ve lojistikte

Türkiye’nin 2053 için ulaştırma ve lojistikte yeni 
yol haritası çizildi. Karayolu, havayolu, demiryolu, 

denizyolu ve lojistiğe ilişkin 32 ana hedef belirlenirken, 
30 yılda 198 milyar dolar yatırım yapılacak. 

Bakan Adil Karaismailoğlu

2053 IÇIN 32 ANA HEDEF BELIRLENDI



BAŞLICA SEKTÖREL HEDEFLER 

!"Lojistik merkez sayısı 13’ten 26’ya çıkarılacak
!"Lojistik Performans Endeksi sıralamasında  

ilk 10 ülke arasında yer alınacak
!"Kuru liman sistemi geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak
!"Orta koridorda lojistik bir üs haline gelinecek
!"Uluslararası standartlarda etkin işletme yönetiminin 

benimsendiği lojistik merkez sayısı arttırılacak
!"Dijital dönüşüm desteklenecek
!"Gümrük kontrol süreçleri hızlandırılacak ve etkinliği 

arttırılacak
!"Demiryollarında yük taşımacılığının payı yüzde 5,08’den 

yüzde 21,93’e çıkartılacak. 
!"Yıllık demiryolu yük taşımacılığı 55 milyon tondan  

448 milyon tona ulaşacak. 
!"Sürdürülebilir, serbestleşen, ekonomik olarak 

karlı, teknoloji kullanımı yüksek demiryolu sektörü 
geliştirilecek

!"Sektördeki değişen mega trendlerle uyumlu ve sektör 
dinamiklerini esas alan demiryolu altyapısı oluşturulacak

!"Emniyetli, hızlı, verimli ve etkin bir demiryolu altyapısına 
sahip olunacak

!"Toplam enerji ihtiyacının yüzde 35’inin yenilenebilir enerji 
kaynaklarından karşılanacak

!"Karayolunda yıllık yük taşımacılığı payı yüzde 71,39’dan 

yüzde 57,47’ye düşürülecek
!"Akıllı ve otonom teknolojiler ile donatılmış, hızlı, emniyetli 

yol altyapısı ile kaza oranları azaltılacak
!"Elektrikli araçlar için uygun altyapılar oluşturulacak
!"Karayollarında fosil yakıt yerine elektrikli ve alternatif 

enerji kullanımı artırılacak
!"Liman tesisi sayısı 217’den 255’e çıkarılacak
!"Yeşil Liman uygulamaları yaygınlaştırılacak
!"Limanlarda yüksek oranda yenilenebilir enerji kaynakları 

kullanılacak
!"Otonom gemi seferleri geliştirilecek ve limanlarda otonom 

sistemler ile elleçleme verimliliği artırılacak
!"Limanların aktarma hizmeti kapasitesi arttırılacak ve 

bölge ülkelerine hizmet verebilecek çok modlu ve kısa 
mesafeli deniz taşıma altyapısı geliştirilecek

!"Kanal İstanbul projesi ile İstanbul Boğazı’nda seyir 
emniyeti arttırılacak

!"56 olan havalimanı sayısı 61’e çıkarılacak
!"Emisyon izleme, raporlama, doğrulama altyapısı 

oluşturulacak ve karbon emisyonları stratejik bir şekilde 
yönetilecek

!"Havayolları taşımacılığında çevre dostu bio-yakıt ve/veya 
sentetik yakıt üretimi yapılacak

!"Bölgesel havayolu kargo taşımacılığı geliştirilecek
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rakamı 2053’te 28 bin 590 kilometreye taşıya-
cağız. Kara yollarının üzerindeki yükü demir 
yollarına aktaracağız” dedi.

KARAYOLUNUN YÜKTEKİ PAYI 
YÜZDE 15 DÜŞÜRÜLECEK 

Bakan Karaismailoğlu, 20 yıllık çalış-
ma ve yatırımla bölünmüş yol ağının 6 bin 
101 kilometreden 28 bin 647 kilometreye, 
otoyol ağını ise 1714 kilometreden 3 bin 633 
kilometreye çıkarıldığını belirtti. “2053’e 
geldiğimizde ise bölünmüş yol ağımızı 38 
bin 60 kilometreye; otoyol ağımızı ise 8 bin 
325 kilometreye yükselteceğiz” diyen Bakan 
Karaismailoğlu, bu kapsamda 2053’e kadar 
yapılacak otoyollar hakkında ayrıntılı bilgi 
verdi. Karaismailoğlu, karayolunun 2023’te 
yüzde 71’in üzerine çıkacak yük taşımacılı-
ğındaki oranını, 2053’te yaklaşık yüzde 15 
düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Kara 
yollarında fosil yakıt yerine elektrikli ve alter-
natif enerji kullanımının artırılacağını ifade 
eden Karaismailoğlu, bunun için “elektrikli 
şarj” gibi elektrikli araçlar için uygun altyapı-
lar oluşturulacağını söyledi. 

YEŞİL LİMAN UYGULAMALARI 
YAYGINLAŞTIRILACAK

Türkiye’deki limanların rolünün ülke 
çapında taşımacılık modlarının entegre edil-
mesi, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası 
ulaşım koridorlarını doğudan batıya ve ku-
zeyden güneye bağlamak için giderek daha 
da önem kazandığını belirten Karaismailoğ-
lu, 2023 yılında yaklaşık 254 milyon 343 bin 
ton yük taşıması yapıldığı, 2053 yılı için ise 

bu rakamın yaklaşık 420 milyon 978 bin ton 
olmasının planlandığını dile getirdi. Liman 
tesisi sayısının 217’den 255’e çıkarılacağını 
belirten Karaismailoğlu, yeşil liman uygu-
lamalarının yaygınlaştırılarak, limanlarda 
yüksek oranda yenilenebilir enerji kaynak-
ları kullanılmasının sağlanacağını kaydetti. 
Karaismailoğlu, “Otonom gemi seferleri 
geliştirilecek ve limanlarda otonom sistemler 
ile elleçleme verimliliği artırılacak. Limanla-
rın aktarma hizmeti kapasitesi genişletilerek 
bölge ülkelerine hizmet verebilecek çok 
modlu ve kısa mesafeli deniz taşıma altya-
pısı geliştirilecek. Yalnızca ülkemizin değil, 
dünyanın da en önemli ulaşım projelerinden 
olan Türkiye’nin deniz yolu taşımacılığın-
daki rolünü güçlendirecek ve Karadeniz’i, 
‘Türk ticaret gölü’ haline dönüşecek Kanal 
İstanbul ile İstanbul Boğazı’nda seyir emni-
yeti artırılarak gemi trafiği azaltılacak” diye 
konuştu.

HAVALİMANI SAYISI 61’E 
YÜKSELECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaisma-
iloğlu, Türkiye’nin, Avrupa, Asya’nın batısı 
ve Afrika için hem yolcu hem de yük trafiği 
açısından önemli bir hava ulaştırma merkezi 
konumunda olduğunu vurguladı. Hızla bü-
,/,$"'/1)$'$)*"*%&0&'($'+5-&.%&"&'#$0+$)-
leyen 56 havalimanıyla Türkiye’nin yoğun 
bir havalimanı şebekesine sahip olduğuna 
işaret eden Karaismailoğlu, bu rakamın 2053 
yılında 61’e yükseleceğini, bölgesel hava 
yolu kargo taşımacılığının daha da geliştiri-
leceğini ifade etti. 

HEDEF İLK 10’A GİRMEK 
 “Ticaretimizin dinamosu lojistik sektö-

rümüz için hedeflerimiz net” diyen Bakan 
Karaismailoğlu, hedeflere ilişkin şunları ak-
tardı: “2053 yılına kadar; lojistik merkez sayısı 
13’ten 26’ya çıkarılacak. Lojistik Performans 
Endeksi sıralamasında ilk 10 ülke arasında yer 
alınacak. Kuru liman sistemi geliştirilecek ve 
yaygınlaştırılacak. Orta Koridorda lojistik bir 
üs haline gelinecek. Uluslararası standartlarda 
etkin işletme yönetiminin benimsendiği lojistik 
merkez sayısı artırılacak. Dijital dönüşüm 
desteklenecek ve gümrük kontrol süreçlerinin 
hızlandırılacak ve etkinliği artırılacak.” 

198 MİLYAR DOLAR 
YATIRIM YAPILACAK 

2053 planının büyüklüğünü rakamla ifade 
eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaisma-
iloğlu, “30 yıl içinde 198 milyar dolar yatırım 
yapacak, bu yatırımlarımızın karşılığını da 
yine misliyle alacağız. Karayolu, demiryolu, 
denizyolu ve havayolu yatırımlarımızdan elde 
edilecek tasarruf faydalarımız 59 milyar dolar 
zamandan, 26 milyar dolar yakıttan, 10 milyar 
dolar kaza maliyetlerinden, 31 milyar dolar 
emisyon azalım maliyetlerinden ve 56 milyar 
dolar dış etkilerden olmak üzere yatırımları-
mız toplam 176 milyar dolarlık tasarrufu hazi-
nemize, yani milletimize kazandıracağız. 2053 
yılına kadar GSYH’ye katkımız 1 trilyon doları 
bularak yatırım bedelinin 5 katından fazlasını 
kazandıracak. Üretime katkımız ise yaklaşık 2 
trilyon dolar ile yatırım bedelinin yaklaşık 10 
katını kazandıracak. İstihdama katkımız ise 
2053   yılında 28 milyon kişiyi bulacak” dedi. 



DEMIRYOLU

İ
ntermodal operasyonlarını 
genişletmeyi sürdüren DFDS / 
primeRail, Ekol Lojistik işbirliği ile 
Fransa’nın Sète’ ile Almanya’nın Köln 

şehirleri arasında yeni bir blok tren hatt ını 
devreye aldı. Haftada iki gidiş-dönüş 
olarak başlayan seferlerin, yakın gelecekte 
3’e çıkarılması planlanıyor. Bu hizmetle 
DFDS / primeRail, DFDS müşterilerine 
Türkiye’den Köln’e alternatif bir rota ile 
İspanya ve Fransa’dan yeni bir kıta hatt ı 
sağlayacak. 

primeRail Gmbh CEO’su Patrick Zil-
les yeni hatla ilgili olarak şunları söyledi: 
“DFDS Akdeniz İş Birimi’nin yeni de-
miryolu hizmeti, DFDS’nin Türkiye’deki 
müşterilerine Türkiye’den Köln’e ulaşım 
için alternatif bir çözüm sunacak. Ayrıca 
Sete’den Calais’e yeni bir hat açmayı ve 
Türkiye’yi İngiltere’ye bağlamak için yeni 
bir çözüm sunmayı planlıyoruz.”

Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol 
Ekiz ise, Ekol’ün intermodal taşımacılıkta 
büyüme stratejisi kapsamında hizmete 
alınan bu hat ile Avrupa’daki iddiasını daha 
da pekiştirdiğini söyledi. Ekiz, “Avrupa’nın 
lider şirketlerinden DFDS ile gerçekleştirdi-
ğimiz işbirliği sonucunda hayata geçirilen 
Sète- Köln hatt ı ile müşterilerimiz için 
önemli kazanımlar sağlayacağız. Güney 
Avrupa’daki ana merkezimiz Sète’den, 

1
ürkiye ile İngiltere arasında 
demiryolu işbirliğini geliştirmek 
amacıyla “Birleşik Krallık-
Türkiye Demiryolu İş Ağı 

Kurma Etkinliği” düzenlendi. İngiltere 
Büyükelçiliği tarafından organize 
edilen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı 
Yatırım Ofi si, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryollarından (TCDD) yetkililer 
katıldı. Toplantıda, iki ülke arasında 

DFDS / primeRail’den Ekol işbirliğiyle 
Sete’den Köln’e yeni blok tren hattı 

Türkiye, İngiltere’yle demiryollarında “güç birliği” yapacak

Avrupa’nın kalbindeki dinamik sanayi 
metropolü Köln’ü birbirine bağlayan hat 
sayesinde intermodal taşımacılık planla-
maları artık sadece Trieste üzerinde tekel-
leşmeyecek. Yeni Sète hatt ı ile Türkiye’nin 
Avrupa bağlantısına alternatifl er yollar 
sağlamış oluyoruz” diye konuştu. Ekiz, 
önümüzdeki dönemde İtalya demiryolu 
altyapısındaki geniş iş hacim kapasitesi 
öngörüsü ve Sète hatt ındaki yük miktarın-
daki artış beklentisi doğrultusunda kurulan 
yeni tren bağlantısının, Trieste’nin adeta 

demiryolu sektörlerinin geliştirilmesi 
konusunda görüş birliğine varıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı 
Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Serdar 
Ünsal toplantıda, son yıllarda demiryolla-
rına yapılan yatırımlardaki artışa dikkati 
çekerek, demiryolları, limanlar, havali-
manları ve şehir içi ulaştırma projelerine 
dair yürütt ükleri ve yapılması planlanan 
projelere ilişkin bilgi verdi. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış 

tamamlayıcısı olacağını ifade ett i. 
Tren; pazartesi ve perşembe günleri saat 

16.00’da Sete’den yola çıkarak, salı ve cuma 
günleri saat 19.00’da Kuzey Köln’e ulaşıyor. 
Dönüş seferleri için çarşamba ve cumartesi 
günleri Köln’den 09.00’da hareket eden tren, 
perşembe ve pazar günleri saat 11.00’de 
Sète’ye varıyor. Teknik olarak öncekilerden 
daha farklı bir yapıda, daha yüksek ve bü-
yük olan tren, 19 adet çift cepli vagondan 
oluşuyor. Tren, 38 treyler ve konteyner 
taşıyabilme kapasitesine sahip.

İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan 
ise Çin’den başlayıp Londra’ya uzanan 
demiryolu güzergâhının Türkiye’den 
geçtiğini ifade ederek iki ülke arasındaki 
işbirliğini geliştirmenin önemine vurgu 
yaptı. TCDD Genel Müdür Yardımcısı 
İsmail Murtazaoğlu da demiryolu proje-
leriyle ilgili bilgi ve iki ülkenin demiryolu 
sektörleri arasında işbirliğini geliştirmesi 
açısından toplantıyla önemli bir adım 
atıldığını belirtt i. İngiltere’nin İstanbul 
Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta 
Asya Ticaret Komiseri Kenan Poleo ise 165 
yıl önce, Anadolu’da ilk defa bir demiryolu 
yapılırken olduğu gibi iki ülke arasında 
demiryollarında yeniden işbirliği yapma-
nın anlamlı olduğunun altını çizdi. Poleo, 
Türkiye demiryolu kurumlarının uzman 
ve üst düzey yetkililerine ülkelerindeki 
demiryolu projelerini yerinde göstermek 
istediklerini belirterek benzer bir toplantıyı 
da İngiltere’de düzenlemek istediklerini 
belirtt i.
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5 FARKLI SÖZLEŞMEYLE BAKIM VE ONARIM MALIYETLERINDE TASARRUF SUNUYOR
Renault Trucks, Classic, Reference, Performance Standart, Perfor-
mance Maxi ve Excellence satış sonrası sözleşmeleri ile ön görül-
meyen fi lo işletim maliyetlerinin artmasını engelliyor ve maliyetlerin 
kontrol altında tutulmasını sağlıyor. Aracın kesintisiz hizmet vermesi 
sağlandığı ve serviste zaman kaybı yaşanmadığı için büyük bir avan-
taj elde ediliyor. Sözleşmeler sayesinde iş gücü kaybının ve verimsiz 
çalışmanın yol açtığı diğer maliyetler de azalıyor. Ayrıca Renault 
Trucks Servis Sözleşmeleri ile yetkili servis güvencesinde yapılan 
işlemler sayesinde aracın ikinci el değerinin de artması sağlanıyor. 

Konuyla ilgili bilgi veren Renault Trucks Satış Sonrası Hizmetler ve 
Bayi Ağı Geliştirme Direktörü Özgür Fırat, “Servis sözleşmelerimizin 
penetrasyon oranı, markamız özelinde yüzde 30’a yaklaşmıştır. Bu 
konuda Türkiye’deki en tecrübeli ithal ağır ticari araç markalarından 
biri olduğumuzu söyleyebiliriz… Bakım onarım sözleşmeleri, müş-
terilerimize bakım onarım maliyetlerinde yüzde 20’ye varan avantaj 
sağlıyor. Bununla birlikte Renault Trucks Servis Sözleşmeleri yetkili 
servis güvencesinde yapılan işlemlerle aracın ikinci el değerinin de 
artmasını sağlıyor” dedi.

%
enault Trucks, genel olarak eko-
nominin canlandığı ve ticari araç 
pazarlarında güçlü talebin oluştu-
ğu bir yılın sonunda, üretim hat-

larındaki arz kesintisine rağmen toplamda 
yüzde 25 artışla 51 bin 460 adet araç satışına 
ulaştı. Renault Trucks’ın aldığı siparişlerin 
de yüzde 44 arttığı kaydedildi.

AVRUPA PAZARINDA 
GÜÇLÜ BÜYÜME

 Renault Trucks, Avrupa pazarında 6 
tonun üzerindeki araç satışlarında yüzde 
41’lik bir artış sergilerken diğer tüm bölge-
lerde de pazar paylarını artırarak başarılı 
sonuçlar elde etti. Fransa’da ise tüm seg-
mentlerde yüzde 29,8’lik oran ile son on 
yıldaki en yüksek pazar payına sahip oldu. 
Özellikle yüzde 89 artışla Polonya’da (1.705 
araç) ve yüzde 56’lık artışla İngiltere’de 
başarılı sonuçlar yakalandı. Ayrıca Renault 
Trucks, 2021’de araç satışlarının yüzde 45’i 
ile satış sonrası bakım ve onarım anlaşma-
ları gerçekleştirerek servis sözleşmelerinin 
penetrasyonunda da önemli bir büyüme 
kaydetti. 16 ton üzeri kamyon satışlarında 

yüzde 20,7 artış kaydedilirken markanın pazar 
payı yüzde 8,8 olarak gerçekleşti. 6-16 ton paza-
rında ise pazar payı yüzde 7,3’e ulaşan Renault 
Trucks satışları geçen seneye göre yüzde 11 
arttı. Renault Trucks, Avrupa dışındaki ulusla-
rarası bölge satışlarında yüzde 15 ve siparişle-
rinde yüzde 7 artış kaydetti. Araç satışlarının 
yüzde 30’una satış sonrası bakım onarım anlaş-
malarının eklenmesiyle servis sözleşmelerinde 
de artış yaşandı.

Renault Trucks’ın Avrupa ve Fransa dı-
şındaki diğer bölgelerde kaydettiği pazar payı 
artışı, 2021 yılına damgasını vurdu. 16 ton 
üzerinde yüzde 6.7’lik pazar payı ile Türkiye’de 
son yılların en iyi ilerlemesini kaydetti ve Orta 
Doğu’da yüzde 8 gibi bir başarı elde etti. Afrika, 
Latin Amerika ve Asya’da Renault Trucks, Şili, 
Fas ve Endonezya’da dikkat çekici performans-
larla yüzde 16 (+5 puan) pazar payı sağladı.

2021 yılında pazardaki canlanma ve üre-
timde yaşanan kesintiler nedeni ile yaşanan 
araç sıkıntısı, ikinci el kamyonlara olan talebi 
arttırdı. 2021’de Renault Trucks, Bourg-en-
Bresse’deki İkinci El Kamyon Fabrikası’nda 300 
aracı dönüştürerek, en az 1 milyon km yol için 
dayanıklı tasarlanan sınırlı sayıdaki kullanılmış 

T Robust 13 L çekici serisini piyasaya yatırımla-
rına devam etti.

2030’DA ELEKTRİKLİ KAMYON 
HEDEFİ YÜZDE 50

 Renault Trucks’ın elektrikli kamyon yelpa-
zesi olarak genişliyor ve satış hacimleri de bu 
hızlı ilerlemeyi yansıtıyor: 2021’de 249 elektrikli 
kamyon teslim eden ve 613 araç siparişi alan 
Renault Trucks’ın Avrupa pazarındaki payı 
yüzde 17 olarak gerçekleşti. Öte yandan Renault 
Trucks, artan hedefl erle stratejisini hızlandırıyor: 
Marka, 2030’da satış hacminin yüzde 50’sini 
elektrikli araçların oluşturacağını ve 2040’a 
kadar sunduğu araçların yüzde 100’ünün kar-
bonsuz olacağını açıkladı.

Bölgelere göre satışlar
! Avrupa (Fransa hariç): 24 bin 760
! Fransa: 21 bin 222
! Diğer uluslararası pazarlar: 5 bin 478

Tonajlara göre satışlar
! Ağır ve Orta Segment Araçlar:

33 bin 422 (+%27)
! Hafi f Ticari Araçlar: 18 bin 38 (+%21)

RENAULT TRUCKS 
2021’de satışlarını yüzde 25 artırdı

Renault Trucks, 2021 yılında büyüyen pazarda geçen seneye oranla satış adetlerini 
yüzde 25 artırarak toplam 51 bin 460 araç satışı gerçekleştirdi. 
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E-Transit, yeni nesil 1 ton Transit Custom ve 
tam elektrikli versiyonu, yeni Transit Courier 
ve yeni Transit Courier tam elektrikli versiyo-
nu, Ford Puma ve yeni Ford Puma tam elekt-
rikli araçlarının yanı sıra Ford Trucks markalı 
araçları ve Rakun’u üretecek.

‘TARİHİ YATIRIMLARLA 
LİDERLİK EDİYORUZ’

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Ve-
kili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Y. Koç konuya ilişkin olarak şu açıklamayı 
yaptı: “Olağanüstü zorlu koşulların olduğu 
bir dönemde tarihimizin en büyük otomotiv 
yatırımlarını art arda açıklıyor, ülkemizde 
otomotiv endüstrisinin dönüşümüne liderlik 
ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Ford Otosan Kocaeli 
Fabrikalarını ülkemizin bataryası dahil ilk 
ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi 
haline getirecek yatırımımızı Sayın Cum-
hurbaşkanımız ile açıklarken, bu yatırımı 
ileriye dönük stratejik bir hamle olarak gör-
düğümüzü belirtmiştim. Ford Otosan bunu 
teyit eder nitelikteki gelişmelerle ülkemizi 
ve Topluluğumuzu gururlandırmaya devam 
ediyor. Romanya’daki üretim sorumluluğu ile 

şirketimiz uluslararası bir üretim şirketi haline 
gelirken, Avrupa’nın en büyük ticari araç üre-
tim üssü unvanını pekiştirecek. Koç Holding 
ile Ford ve SK On Co., Ltd.’nin imzaladığı mu-
tabakat ise batarya üretiminde Türkiye’ye çok 
önemli bir küresel rekabet avantajı sağlayacak 
yatırımın ilk adımı olarak tarihe geçecek.” 

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE 
BİR BAŞARI HİKAYESİ

 Koç Topluluğu ve Ford Motor Company 
arasındaki yüz yıla yaklaşan köklü ortaklığa dik-
kat çeken Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley; 
“Ford Otosan global otomotiv endüstrisinin en 
başarılı ve köklü ortak girişimlerinden biri. Koç 
Holding ile ortak girişimimiz Ford Otosan’daki 
stratejik ortaklığımızı genişletmekten mutluluk 
duyuyoruz. Craoiva’daki başarılı operasyonu-
muzun, Ford Otosan’ın özellikle ticari araçlar 
ve elektrikli araçlarda elde ettiği uzmanlık ve 
deneyim ile daha da yüksek başarı seviyelerine 
ulaşacağına inanıyorum” diye konuştu.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yeni-
gün de şunları aktardı: “Şirketimiz için bir ilke 
imza atarak, global üretim operasyonlarımızı 
başlatıyor ve bir hayalimizi daha gerçekleştir-
menin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca, ülkemi-
zi uluslararası bir coğrafyada da gururla temsil 
edecek olmanın heyecanı içindeyiz. 60 yılı aşkın 
süredir çalışma arkadaşlarımızla ilmek ilmek 
işlediğimiz Ford Otosan, Türkiye’nin en değerli 
halka açık şirketlerinden biri. Ford Otosan’ın 
$0"$)4'($-&%1&'($',/)0$)')!1&+$#$)&'/-$+&%'
konusundaki başarısının bir kanıtı olan bu 
anlaşmayla gelen yurt dışı üretim sorumluluğu, 
Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim üssü 
unvanımızı da pekiştirecek.” 

Ford Otosan, Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasını 575 
milyon euro ile satın alarak bünyesine katıyor. Bu anlaşma ile 
uluslararası bir üretim şirketi haline gelen Ford Otosan, üretim 

kapasitesini 900 bin aracın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

FORD OTOSAN’DA ÜST DÜZEY YÖNETICI DEĞIŞIKLIĞI

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı olarak 
atandı. Operasyonlardan Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Güven Özyurt 
ise Ford Otosan Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Ford Otosan’ın Yeni Projeler Genel 
Müdür Yardımcısı görevini halen sürdüren Cem Temel de, Operasyonlar ve Yeni Projeler 
Genel Müdür Yardımcılıklarının birleştirilmesi sonucunda yeni oluşturulan Operasyonlar 
ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 

Stuart RowleyHaydar Yenigün

FORD OTOSAN
Ford’un Romanya fabrikasını satın aldı

4
ord Otosan, şirketin büyümesinde 
stratejik bir hamle yaparak Ford’un 
Craiova fabrikasını 575 milyon euro 
işlem bedeli ile satın almak üzere 

anlaşma imzaladı. Ayrıca tesisin gelecekteki 
kapasite kullanım oranı dikkate alarak en 
fazla 140 milyon euroya kadar ilave ödeme 
yapılması konusunda taraflar anlaşmaya 
vardılar.

Ford Otosan’ın yurt dışı operasyon-
lara açılmasını sağlayacak bu anlaşma ile 
Ford’un Craiova’da yer alan araç üretim 
ve motor üretim tesislerinin sahipliği Ford 
Otosan’a geçecek. Tasarımını ve mühendis-
liğini Ford Otosan’ın üstlendiği yeni nesil 
Transit Courier’nin van ve kombi versiyon-
ları 2023 senesi itibariyle ve bunların tam 
elektrikli versiyonları 2024 senesi itibariyle 
Cravoiva’da üretilecek ve piyasaya sunu-
lacak. Ayrıca Craiova’da üretilmekte olan, 
Avrupa’nın 2021’de en çok satan binek aracı 
Ford Puma’yı, 2024 senesi itibariyle devreye 
alınacak Ford Puma’nın yeni tam elektrikli 
versiyonunu ve 1.0 litre EcoBoost motorları-
nın üretimini de Ford Otosan üstlenecek.

Ford Otosan geçtiğimiz yıl açıkladığı 
yatırım ile Kocaeli fabrikalarının kapasite-
sini 650 bin araca çıkaracağını açıklamıştı. 
Craiova fabrikasının 250 bin araçlık kurulu 
kapasitesinin de eklenmesi ile şirketin top-
lam yıllık üretim kapasitesi 900 bin aracın 
üzerine çıkarken, çalışan sayısı da 20 bini 
geçecek. Anlaşmanın tamamlanması ile 
Ford Otosan 2 ülkede 4 fabrikası ile Transit, 
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M
ercedes-Benz, yol kamyonu 
segmentinde Arocs 3240 L ENA 
8x2’yi farklı ihtiyaç ve üstya-
pılara hitap edebilecek bir araç 

olarak pazara sunuyor. Mercedes-Benz Türk, 
nakliye kamyonu portföyüne Arocs 3240 L 
ENA 8x2’yi ekledi. Arocs 3240 L ENA 8x2, 
farklı ihtiyaç ve üst yapılara hitap edebilecek 
bir araç olarak öne çıkıyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama 
ve Satış Direktörü Alper Kurt; “Pazar ihti-
yaçları ve müşterilerimizden gelen talepler 

1
üm dünyada endüstriyel ve ti-
cari lastik odaklı tek şirket olan 
Prometeon Tyre Group’un, Pirelli 
markalı yeni ürün grubu 02 Serisi 

piyasaya sunuluyor. Dört yıl süren araş-
tırma-geliştirme çalışmaları, 2,500 lastikle 
İtalya, Almanya ve Türkiye yollarında 180 
milyon kilometrelik saha testleri, pazarla-
ma, lojistik ve ticaret ekiplerinden oluşan 
bir çalışma grubunun ortak katkısıyla 
hayat bulan yeni nesil premium Prome-
teon lastikleri Nisan ayında Avrupa, Orta 
Doğu ve Afrika bölgesindeki ülkelerde 
yollarda yerini alacak. 02 Serisi ilk etapta, 
uzun mesafe, otoyol, bölgesel, şehir içi ve 
şantiyelerde kullanılan dört ürün grubuyla 
pazara sunuluyor.  

02 Serisi’nin Prometeon’un en yeni 
teknolojisi ile beraber endüstriyel ve ticari 
lastik üretiminde en iyi uygulamayı temsil 
ettiğini kaydeden Prometeon Tyre Group 
Genel Müdürü Roberto Righi şunları 

doğrultusunda ürünlerimizi sürekli yeni-
liyoruz. Bu yaklaşımımız doğrultusunda, 
üstün teknik özelliklere sahip yol aracımız 
Arocs 3240 L ENA 8x2’yi müşterilerimizle 
buluşturuyoruz. Sahip olduğu teknik özel-
liklerle farklı üst yapılara uygun olan Arocs 
3240 L ENA 8x2 ile nakliye sektöründe 
hizmet veren fi lo müşterilerinin ve bireysel 
kullanıcıların ilk tercihi olmayı hedefl iyo-
ruz” diye konuştu.

 Arka aks hava süspansiyonu özelliğine 
sahip olan Yeni Arocs 3240 L ENA 8x2, 2+2 
aks düzeninde ve 10 tekerlekli olarak müş-
terilerin beğenisine sunuluyor. 9 ton taşıma 
kapasitesine sahip olan ilave arka aksta kul-
lanılan lastik ve jantlar, aksın kapasitesiyle 
uyumlu olacak ve aracın dayanıklılığını öne 
çıkaracak şekilde tasarlandı. Aracın arka aks 
hava süspansiyon özelliği ve konfi gürasyo-
nunda yer alan özel donanımlar sayesinde, 
stabiliteye ek olarak konforlu ve gürültüsüz 
bir sürüş imkanı da sunuluyor.

Arka aksın dümenlenebilir özellikte 
olması manevra kabiliyetinde büyük 

söylüyor: “Prometeon için bu seri, 
ürünlerimizde nesil değişimi demek. 
Teknolojimiz sayesinde hammadde 
kullanımından başlayarak geri kaza-
nım hedefl i üretim sürecimizle sür-
dürülebilirliğe odaklandık. Çevreye 
verdiğimiz önem ürünlerimizi hem 
üretim sürecinde hem de kullanımda 
daha sürdürülebilir kılıyor. Ürünlerimi-
zin, yakıt tasarrufu sayesinde CO2 emis-
yonlarının azaltılmasına katkı sağlama-
sı, mevcut pazarın sorunları göz önüne 
alındığında oldukça önemli.”

02 Serisi önceki seriye kıyasla pefor-
mansını artırdı; dönme direncinde tüm 
seride ortalama yüzde 18 iyileşme sağla-
nırken kilometre performansı ortalama 
yüzde 10 arttı. Dayanıklılıkta ortalama 
yüzde 20 gelişme ve düzenli aşınmada 
ortalama yüzde 10 artış sağlandı. 

Prometeon Tyre Group CTO’su 
Alexandre Bregantim ise seriye ilişkin 

PIRELLI markalı yeni nesil
PROMETEON lastikleri pazara sunuluyor

avantaj sağlıyor. Dümenlenebilir arka aksı 
sayesinde yüksek manevra kabiliyetine 
sahip olan Arocs 3240 L ENA 8x2’nin öne 
çıkan standart donanımları arasında; hava 
süspansiyonlu arka akslar, Powershift 
şanzıman, çift devreli direksiyon sistemi 
ve fl anşsız şanzıman PTO yer alıyor. Araç, 
standart olarak tek yataklı, uzun kabinli ve 
5.150 mm aks mesafesi ile sunuluyor.

Standart donanımı sayesinde çeşitli 
üstyapı ihtiyaçlarına cevap verebilen Arocs 
3240 L ENA 8x2, 10 km/s hız sınırlayıcısı 
özelliği ile yol damperi üstyapısıyla da ter-
cih edilebiliyor. Araç; ormancılık, oduncu-
luk ve hububat taşımacılığı gibi sektörlerde 
hizmet veren müşterilerin yanı sıra katı atık 
segmenti müşterilerine de hitap edecek.

Pazar koşulları ve müşterilerinden 
gelen talepler doğrultusunda model ailesin-
de yenilikler gerçekleştiren Mercedes-Benz 
Türk, Arocs 3240 L ENA 8x2 ile nakliye 
sektöründe hizmet veren hem fi lo müş-
terilerinin hem de bireysel kullanıcıları 
hedefl iyor.

MERCEDES 
Arocs 3240 L ENA 8x2’yi yollara indirdi 

olarak şunları kaydediyor; “Tasarım ve 
üretimde yenilenebilir malzemelerin for-
mülasyonlarına ve kullanımına, sürdürü-
lebilir malzemeler içeren formülasyonlara 
odaklanırken aynı zamanda performans-
tan ödün vermeden lastiklerin ağırlığını 
optimize etmemizi sağlayan teknolojik 
çözümlere ve yenilikçi süreçlere ağırlık 
verdik. Ayrıca lastiklerin kullanım ömrünü 
uzatmak için tüm ürünlerimiz yeniden 
kaplanabilir ve diş açma uygulamasına 
elverişlidir.”
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3
982 yı lı ndan bu yana lojistik sekt̂ ŗ nde faaliyet ĝ steren 
Ģ ney Eksport, Mercedes Benz Ţ rkí ten teslim aldı ğı  
200 adet Mercedes Benz Actros ile filosunu ģ Á lendirdi. 
Şirketin teslim aldı ğı  araÁ ları n 180 adedi Actros 1848 LS, 

20 adedi ise Actros 3232 ADRí den oluşuyor. Sı vı  gı da taşı macı lı ğı  
sekt̂ ŗ nde hizmet veren Ģ ney Eksport, yeni teslimatla birlikte 
ilk kez Euro 6 motora sahip araÁ ları  da filosuna eklemiş oldu. 
Mercedes Benz Ţ rkí ten ilk aracı nı  2009 yı lı nda satı n alan şirket, 
Mercedes Benz Finansal Hizmetlerí in kredi desteğiyle aldı ğı  200 
adet Actrosí u yurt iÁ i nakliye faaliyetlerinde kullanacak. Yeni 
araÁ ları  ile filosundaki Mercedes Benz markalı  araÁ  sayı sı nı  335í e 
Á ı karan Ģ ney Eksport, 2022 yı lı nda Mercedes Benz Ţ rkí ten 
200 adet araÁ  daha satı n almayı  planlı yor. Mercedes Benz Ţ rk 
Kamyon Pazarlama ve Satı ş Direkt̂ ŗ  Alper Kurt, konu hakkı nda 
şunları  ŝ yledi: ì Ļ ks, konfor, ģ venlik ve teknolojide bir ̧ sţ ņ  
sunan Actros ailesi; sahip olduğu ģ venlik donanı mları , konforu 
ve ḑ ş̧ k işletme maliyeti ile yı llardı r Ţ rkiye kamyon pazarı nı n en 
Á ok tercih edilen modellerinden biri. Ģ ney Eksport ile sahip ol
duğumuz değerli iş ortaklı ğı mı zı n gelecekte de devam edeceğine 
inanı yorum.î  Ģ ney Eksport Ŷ netim Kurulu Başkanı  Abḑ lkadir 
Şimşek de; ì 1982 yı lı ndan beri lojistik sekt̂ ŗ nde faaliyet ĝ s
teren bir şirket olarak, nakliye ve sı vı  depolama alanı nda hizmet 
veriyoruz. Ana hedefimiz, ş rekli gelişme ve girişimcilik ruhu ile 
m̧ şterilerimize katma değer sağlamak. 125 yı llı k geÁ mişe, kalite, 
konfor ve prestije sahip bir firma olan Mercedes Benz, geleceğe 
ı şı k tutan inovasyon fikirleri, geniş servis ağı  ve Á ˆ z̧ m odaklı  
anlayı şı  ile Ţ rkiyeí nin her yerinde daima yanı mı zda yer alı yor. 
Bundan dolayı , daha ̂ nceki araÁ  yatı rı mları mı zda olduğu gibi 
yeni yatı rı mı mı zda da Mercedes Benz Ţ rk ile iş birliği yapmaktan 
dolayı  Á ok mutluyuzî  dedi. Heska Ŷ netim Kurulu Başkanı  He
kim Toloğ ise şu aÁ ı klamaları  yaptı : ì 2009 yı lı nda ilk Mercedes
Benz marka aracı nı  teslim ettiğimiz Ģ ney Eksport ile uzun yı llara 
dayanan ģ Á ļ  bir iş birliğine sahibiz. 335 adetlik araÁ  parkı na 
sahip olan firmanı n ţ m araÁ ları nı n Mercedes Benz markalı  
olması  bunun en somut kanı tları ndan biri diye ḑ ş̧ ņ yorum. Sı vı  
gı da taşı macı lı ğı  sekt̂ ŗ nde faaliyet ĝ steren Ģ ney Eksportí un 
yeni araÁ ları mı zla sekt̂ rdeki ģ Á ļ  konumunu daha da sağlam
laştı racağı na inanı yorum.î

Güney Eksport 
200 adet Actros aldı

TARAÇLAR
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VİP Uluslararası Taşımacılık 
yine Tırsan’ı seçti

V
İP Uluslararası  Taşı macı lı k, tamamı  Tı rsaní dan oluşan 
filosuna 50 adet Tı rsan T.SCD M Tren Y̧ klemeli 
Mega « ift Katlı  Tenteli Perdeli Treyler ve 20 adet 
Talson TTG Tren Y̧ klemeli Tekstil Taşı yı cı  Treyler 

ekledi. Yeni yatı rı mı yla birlikte firmanı n, Tı rsan araÁ  sayı sı  200í e 
ulaştı . VİP Uluslararası  Taşı macı lı kí ı n Hadı mk̂ yí de ki tesislerinde 
gerÁ ekleştirdiği teslimat t̂ reninde aÁ ı klamalarda bulunan VİP 
Uluslararası  Taşı macı lı k Ŷ netim Kurulu Başkanı  Ali Sait ‹ nļ , 
ì Yapmı ş olduğumuz ţ m yatı rı mları mı zda Tı rsaní nı n tek terci
himiz olması nı n altı nda birÁ ok ̂ nemli neden bulunmaktadı r. 
÷ ncelikle şof̂ rlerimiz, ş ŗ ş kolaylı ğı  ve ̧ sţ n performansı ndan 
dolayı  Tı rsan araÁ ları nı  ̂ zellikle istiyorlar. Aynı  zamanda Tı rsan 
araÁ ları  ile ̧ ŗ nlerini son m̧ şteriye sorunsuz ve ģ venli şekilde 
teslim edebildikleri iÁ in m̧ şterilerimizden Tı rsan araÁ ları na ol
dukÁ a b̧ y̧ k ilgi var. Firma olarak almı ş olduğumuz bu olumlu 
geri bildirimler sonucunda, Tı rsaní ı  tercih ederek ne kadar doğru 
bir yatı rı m yapmı ş olduğumuzu bir kez daha ĝ ŗ yoruz. Buģ n 
teslim aldı ğı mı z, Tı rsan Tren Y̧ klemeli Mega « ift Katlı  Tenteli 
Perdeli Treyler ve Talson TTG Tren Y̧ klemeli Tekstil Taşı yı cı  Trey
lerler, daha ̂ nceden de filomuzda yer aldı ğı  iÁ in operasyonel 
işlerimizdeki ĝ stermiş oldukları  y̧ ksek performansları ndan 
oldukÁ a memnunuz. Bundan sonra da yapacağı mı z ţ m yatı 
rı mları mı zda yine tek tercihimiz Tı rsan olacaktı rî  dedi. Tı rsan 
Treyler Satı ş Koordinat̂ ŗ  Ertuğrul ErkoÁ  ise şunları  belirtti: 
ì 1998 yı lı ndan bu yana VİP Uluslararası  Taşı macı lı k ile ģ Á ļ  bir 
iş birliği iÁ erisindeyiz. VİP Uluslararası  Taşı macı lı ğı  ailemizden biri 
olarak ĝ ŗ yoruz. Buģ n teslimatı nı  gerÁ ekleştirdiğimiz, Tı rsan 
T.SCD M treyler ile birlikte m̧ şterimizin filosunda 130 adet tren 
y̧ klemeli araÁ  bulunmaktadı r. « ift Katlı  Tren Y̧ klemeli Mega 
Tenteli Perdeli Treyler, 24 adet Á ift kat profilinden oluşan,10.6 
ton taşı ma kapasitesine sahip Á ift kat ̂ zelliği ile toplamda 
67 adet Euro Palet taşı ma avantajı  sağlamaktadı r. Treylerde 
bulunan K Fix; televre ̧ zerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli 
toplam 236 adet delik sayesinde y̧ klerin en ģ venli şekilde 
bağlanması nı  ve emniyet altı na alı nması nı  sağlamaktadı r. Talson 
askı lı  araÁ ları nda ise tren y̧ kleme ̂ zelliğine sahip olduğunun 
ˆ zellikle altı nı  Á izerken, yine m̧ şterimizin araÁ ları nı n ţ m̧ n de 
işletme verimliliğini artı ran 435/50 R19.5 lastik ebatları  kullanı l
mı ştı r. Ayrı ca, treylerin 2.950 mm iÁ  nete sahip geniş iÁ  hacmi ile 
m̧ şterilerimize daha fazla y̧ k taşı ma imkanı  sağlı yor ve aracı n 
sahip olduğu aļ minyum panelleri sayesinde de kullanı cı lara 
kolay tamir ve bakı m avantajı  da sunuyoruz.î  
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(
arp Intermodal, filosunu 20 adet 
Ford Trucks F MAX ile genişletti. 
Rahmi KoÁ  M̧ zesií nde ḑ zenlenen 
teslimat t̂ reninde konuşan Ford 

Trucks Ţ rkiye Direkt̂ ŗ  Burak Hoşĝ ren, 
Ţ rk lojistik firmaları nı n ḑ nyada ̂ zellikle 
karayolu taşı macı lı ğı nda Á ok ̂ nemli bir 
konumda oldukları nı  ifade etti. Ţ rkiyeí de 
lojistik sekt̂ ŗ ņ n milyarlarca dolarlı k ticaret 
hacminin gerÁ ekleşmesinde kritik bir rol 
oynadı ğı nı  ŝ yleyen Hoşĝ ren, uluslararası  
başarı lara sahip lojistik firmaları  sayesinde, 
ˆ zellikle demiryolu ve denizyolu taşı macı lı ğı nı  
da iÁ eren intermodal taşı mada Ţ rkiyeí nin 
daha ģ Á ļ  bir konuma gelebileceğinin 
altı nı  Á izdi. Hoşĝ ren, ì Sekt̂ ŗ m̧ z̧ n ̂ nç  
firmaları ndan biri olan Sarp Intermodal ile 

uzun zamandı r devam eden iş birliğimiz 
ģ Á lenerek b̧ y̧ yor. GeÁ tiğimiz yı llarda 
uluslararası  ̂ ḑ lļ  Á ekicimiz F MAX ile bu iş 
birliğini ģ Á lendirmiştik. Şimdi de 20 adet 
F MAXí i daha firmanı n filosuna katarak, Sarp 
Intermodalí daki toplam Ford Trucks markalı  
araÁ  sayı mı zı  65í e y̧ kseltiyoruz. Yurt iÁ inde 
ve yurt dı şı nda yoğun talep ĝ ren uluslararası  
ˆ ḑ lļ  F MAXí in y̧ ksek performanslı  motoru 
ve ileri teknolojik donanı mları  ile Sarp 
Intermodalí a operasyonları nda b̧ y̧ k verimlilik 
ve katkı  sağlayacağı na inanı yoruzî  dedi. 
Sarp Intermodal CEOí su Onur Talay ise, şirket 
olarak geride bı raktı kları  8 yı lda ̂ nemli aşama
lar kaydettiklerini ve sekt̂ ŗ  yenilikler ile tanı ş
tı rı rken ̂ zellikle intermodal taşı macı lı kta liderlik 
etmeye Á alı ştı kları nı  belirtti. İnsan kaynağı  ile 

araÁ  ve ekipman kaynağı na ̂ nemli yatı rı mlar 
gerÁ ekleştirdiklerini anlatan Talay, 2022í de de 
yatı rı mları na devam edeceklerini vurguladı . 
Talay ŝ zlerini ş̂ yle ş rḑ rḑ : ì İntermodal taşı 
macı lı kta karayolunu minimum seviyede kul
lansak da ş ŗ ç lerimizin ģ venliği ve konforu 
bizim iÁ in ̂ nemli. Aynı  zamanda Ţ rkiyeí de 
ve Avrupa ̧ lkelerinde kesintisiz destek alabil
mek de bizler iÁ in değerli. Bu nedenle Ford 
Trucksí ı n F MAX serisi araÁ ları nı  tercih etmeye 
başlamı ştı k. Son yatı rı mı mı z ile filomuzdaki 
F MAX sayı sı  65í e ulaştı . Bu sayı yı  yı l sonuna 
kadar 100í e Á ı karmak istiyoruz. Yaptı ğı mı z her 
yatı rı mı n sadece şirketimize değil, sekt̂ ŗ m̧ ze 
ve ̧ lkemize de değer kattı ğı na inanı yoruz. Bu 
iş birliğimizin ve ortaya Á ı kan değerin artarak 
devam etmesini temenni ediyoruz.î

Sarp Intermodal filosuna 20 adet F-Max kattı

FORD TRUCKS

M
erkezi Kayserií de bulunan ve 
taşı macı lı k sekt̂ ŗ nde hizmet 
veren ABC Lojistik, filosunu 100 
adet IVECO S WAY Á ekiciyle 

ģ Á lendirdi. Iveco yetkili satı cı sı  Ģ lsoylar, 
ABC Lojistikí e 100 adet S WAY Á ekiciyi 
« ı rağan Sarayı í nda gerÁ ekleşen t̂ renle 
teslim etti. Teslim t̂ renine; IVECO Genel 
M̧ ḑ ŗ  Hakkı  Işı nak, ABC Lojistik Ŷ netim 
Kurulu Başkanı  Ergun Bilen, IVECO Genel 
M̧ ḑ r Yardı mcı sı  Tansu Giz, IVECO M̧ şteri 
ve ‹ ŗ n Destek M̧ ḑ ŗ  Mustafa Er, IVECO 
Ağı r Vası ta Satı ş M̧ ḑ ŗ  Murat UÁ aklı , 
IVECO Ağı r Vası ta İş Geliştirme M̧ ḑ ŗ  
Tayfun Fı Á ı cı , Ağı r Vası ta B̂ lge Satı ş M̧ ḑ ŗ  
Murat Aydoğan ve Ģ lsoylar Otomotiv 

Ŷ netim Kurulu Başkanı  Candan Ģ lsoy 
katı ldı . T̂ rende bir konuşma yapan Iveco 
AraÁ  Genel M̧ ḑ ŗ  Hakkı  Işı nak şunları  
ŝ yledi; ì Bu başarı , Ivecoí nun b̧ y̧ k filo 
pazarı na girme ve daha ģ Á ļ  bir oyuncu 
olma stratejisi iÁ in de bir kilometre taşı . Bu 
amaÁ la şirket, marka değerini ĝ stermek, 
hafif ve orta segmentte elde edilen ņ fuzu 
ağı r segmente ulaştı rmak iÁ in girişken bir 
yaklaşı m benimsedi.î

ABC Lojistik Ŷ netim Kurulu Başkanı  Erģ n 
Bilen ise ì ABC Logistik olarak filomuzu b̧ y̧ 
ţ rken her zaman Iveco yetkili satı cı sı  Ģ l
soylar gibi sekt̂ ŗ n en iyileri ile Á alı ştı k. Iveco 
markası nı n sunduğu y̧ ksek teknolojiyle do
natı lmı ş araÁ ları n filomuza değer katacağı na 
ve kusursuz hizmet kalitemizi y̧ kselteceğine 
inanı yoruz. ÷ ņ m̧ zdeki d̂ nemde de ihti
yaÁ ları mı z doğrultusunda filo yatı rı mları mı zı  
ş rḑ rmeyi planlı yoruzî  dedi.

ABC Lojistik’ten 
100 adet 

S-WAY yatırımı

IVECO
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Denizyolu 
taşımacılığında 
saldırılardaki artışın 

nedeni nedir?
Pandemi dönemi hiç 

şüphesiz ki çalışma yaşamından 
sosyal hayata, eğitim, sağlık 
gibi pek çok alanı etkisi altına 
aldı. Ofislerin evlere taşınması 
ile birlikte çok sayıda şirket 
teknolojik dönüşümünü daha 
hızlı gerçekleştirmek zorunda 
kaldı. Tüm dünyada kepenklerin 
kapandığı Covid-19 döneminde; 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,............................................................................................................................... ..........................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.......................................... ...............................................................................................................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,................................................................................................................................................................................................ .........................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,............................................................................................................ .............................................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........................ .................................................................................................................................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.............................................................................................................................................................................. ...........................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.......................................................................................... ...............................................................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

CAN SOBUTAY5
İnfrasis Siber Mühendislik 

Genel Müdürü

!"!"#$%&ÜDENİZYOLUNDA 
SİBER SALDIRILAR  

Pandeminin ardından 
yükselişe geçen siber 
saldırılardan denizcilik 

endüstrisi de payını aldı. 
Siber suçluların deniz yolu 
taşımacılığına çevirmesiyle 
birlikte saldırı girişimlerinde 

yüzde 400 oranında 
artış yaşandı. İnfrasis 

Siber Mühendislik Genel 
Müdürü Can Sobutay, 

“Siber saldırılarda 
!$#+9)+2+7&5<$*(,65#$2&

teknoloji sistemleri büyük 
bir hedef. Bu sistemler 
düşük olgunluğa, ciddi 
hasar verme ihtimaline 

sahip ve saldırganlar için 
dijital bir olasılıklar 

okyanusu sunuyor. 
Yaşanan ders niteliğindeki 

olaylardan da anlaşıldığı 
gibi önemli bilgi sistemleri 

yeterince korunmadığı 
takdirde, her liman veya 

gemi siber saldırı riski 
altında” dedi.

Siber saldırı nedir? 
Siber saldırı, zarar vermek 

amacıyla bir bilgisayara, bilgi 
işlem sistemine veya bilgisayar ağına 
yetkisiz erişim elde etme girişimidir. 

Siber saldırı nasıl yapılır?
Siber saldırılar, bilgisayar 

sistemlerini devre dışı 
bırakmayı, bozmayı, yok etmeyi veya 
kontrol etmeyi veya bu sistemler içinde 
tutulan verileri değiştirmeyi, bloke 
etmeyi, silmeyi, manipüle etmeyi veya 
çalmayı amaçlar.
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bilgisayarlarda uzaktan çalışan 
OEM personelinin artması ise 
sorunu daha da büyüttü.

Denizcilik sektörüyle 
ilgili kayıtlara geçen 
en önemli siber 

saldırılardan örnekler verir 
misiniz?

Son 5 yılda denizcilik 
taşımacılığındaki en büyük beş 
nakliye şirketi (HMM, CMA CGM, 
MSC, COSCO Shipping, Maersk) 
ne yazık ki siber saldırılara maruz 
kaldı. Sektörün en tepesindeki 
firmaların hepsinin birden siber 
saldırıya uğraması, denizciliğin 
siber suçlular için tercih edilen 
bir hedef olduğunu açıkça ortaya 
koyuyor.

Antwerp Limanı’nda yaşanan 
olayı bu tür saldırılara örnek 
olarak verebiliriz. Avrupa’nın en 
büyük ikinci konteyner limanı olan 
Belçika’daki Antwerp Limanı’nın, 
iki yıl boyunca siber korsanlarla 
birlikte limanın konteyner arzını 
kontrol edebilen uyuşturucu 
kaçakçılarının etkisinde kalması 
uzun bir süre gündemden 
düşmemişti. Siber suçlular 
hedefli oltalama saldırıları ve 
zararlı yazılımlar aracılığıyla 2011 

dijitalleşmenin getirisi e-ticaret 
($')/-$0$1'1*6&0+&)'0!,$0&"#$'
birçok sektörde ekonomilerin 
devamlılığı sağlanabildi. 
Yeni teknolojilerin kullanımı 
işlem ve lojistik maliyetlerini 
düşürdüğü gibi ticareti de 
artırdı. Bu süreçte tedarik 
zincirinin bir unsuru olan lojistik 
sayesinde; ürün veya hizmetin 
üretimden tüketim noktasına 
kadar daha etkin ve verimli bir 
şekilde izlenmesi, taşınması, 
dağıtılması, depolanması gibi 
uzun ve karmaşık bir süreç 
,$"&'+$)"*1*6&1$-'&1$'#!7!'
yönetilebilir ve akıllı hale geliyor. 
Bu kapsamda bilgi teknolojisi 
(BT) ve operasyonel teknoloji 
(OT) sistemleri de verimlilik ve 
etkinlik amaçları için giderek 
daha fazla entegre ediliyor. Artan 
dijitalleşmenin avantajlarının 
yanısıra dezavantajları da mevcut. 
Bu kapsamda hem saldırılarda 
artış yaşandı hem de daha büyük 
hasarlara yol açan saldırılar 
meydana gelemeye başladı.

Saldırılar ne oranda 
arttı?

Denizcilik 
endüstrisinde; pandemi nedeniyle 
daha fazla teknoloji kullanımının 
yaşandığı ve çoğu şirketin, kurum 
ve kuruluşun evden çalışmaya 
yöneldiği bir döneme denk gelen 
2020 yılının Şubat ayından bu yana 
saldırı girişimlerinde yüzde 400 
oranında artış yaşandı.

Saldırılar özellikle 
hangi alanlara yönelik 
yapılıyor? 

Bugüne kadar, deniz 
taşımacılığını içeren çoğu siber 
olay; limanlara ve nakliye 
şirketlerine yönelik saldırılar 
gibi kıyı kaynaklı olaylar oldu. 
Bu saldırılarda şirketlerin mail 
hesapları, satış ve dağıtım, 
personel yönetimi ve özellikle 
)*"+$,"$-'-$.$-(!0,*"'
uygulamaları hedef alındı.

Ancak, daha fazla gemi, 
karada navigasyon ve performans 
yönetim sistemlerine bağlandıkça, 
gemilere yönelik siber tehditler 
de artacak. Ayrıntılı siber risk 
değerlendirmeleri, özellikle 
denizcilik endüstrisinin birbirine 
bağlılığı büyümeye devam 
ederken, denizcilik sektöründe 
risk yönetiminin önemli bir parçası 
olmalı.

Saldırılarda hangi 
yöntemler kullanılıyor? 

Covid 19 krizi, kötü 
amaçlı yazılım, fidye yazılımı 
ve kimlik avı e-postaları gibi 
saldırılarda artış yaşanmasına yol 
açtı. Pandemi kapsamında alınan 
önlemler gereği zorunlu olarak 
uygulanan seyahat kısıtlamaları, 
sosyal mesafe önlemleri şirketlerin 
kendini yeterince koruma becerisine 
zarar verdi. Pandeminin sosyal 
kısıtlamaları ve sınırların kapanması 
orijinal ekipman üreticilerini 
(OEM’ler), teknisyenleri ve satıcıları; 
hizmet vermek için bağımsız 
sistemleri internete bağlamaya 
zorladı. OEM teknisyenlerinin, 
kritik OT sistemlerini güncellemek 
ve hizmet vermek için gemilere, 
teçhizatlara fiziken ulaşamaması, 
operatörlerin yerleşik güvenlik 
protokollerini atlatmasına ve onları 
saldırıya açık bırakmasına neden 
oldu. Bu; BT ve OT sistemlerinin 
artık ayrılmadığı ve ayrı uç 
noktaların, kritik sistemler ile 
bileşenlerin duyarlı olabileceği 
anlamına gelir. Bunlardan bazıları, 
güvenlik güncelleme yamaları 
olmayan ve siber saldırılara 
daha açık olan eski sistemler. İyi 
korunmayan ev ağları ve kişisel 

“Siber koruma sağlamanın önemli bir yolu, topluluk genelinde 
siber güvenlik bilincinin geliştirilmesi. Siber tehditlere yönelik 

çözümleri daha da güçlendirmek için yasal bir çerçeve 
oluşturulmalı. Sektörün ekonomik sürdürülebilirliği için otonom 

gemilere ve akıllı limanlara yönelik siber saldırıların sayısını 
ve kapsamını azaltan bir güvenlik standardı tanımlanmalı.” 
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bilincinin geliştirilmesi. Farkındalığı 
desteklemek, siber tehditlere yönelik 
çözümleri daha da güçlendirmek 
için yasal bir çerçeve oluşturulmalı. 
Ayrıca, toplu olarak uygulamaların 
gelişimini hızlandırmak için tüm 
siber güvenlik sorunları paydaşlar 
arasında şeffaf hale getirilmeli, yeni 
siber saldırıların ayrıntıları ve etkisi, 
tedarik zinciri boyunca bilgi olarak 
paylaşılmalı. Tüm bunlarla birlikte 
sektörün ekonomik sürdürülebilirliği 
için otonom gemilere ve akıllı 
limanlara yönelik siber saldırıların 
sayısını ve kapsamını azaltan bir 
güvenlik standardı tanımlanmalı.

Deniz ticaretinin 
önemi nedir? 

Dünya ticaretinin 
yüzde 80’inden fazlası deniz yolu 
ile yapılıyor. Aynı anda daha yüksek 
tonajların taşınabilme imkânı, 
3/($"&1&-1&)4'7!(!',*154')!-!',*15'($'
demir yoluna göre daha ucuz olması, 
alt yapı maliyetinin düşüklüğü gibi 
nedenlerle deniz ticaret filosu son 10 
yılda iki kat büyüme elde etti. Şu anda 
dünya üzerinde uluslararası sularda 
50 bin civarında gemi bulunuyor.

Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu’nun 
geçen yıl Temmuz ayında yaptığı; 
“Bugün, dünyadaki ticaret hacmi 12 
milyar ton. Bu rakamların 2030’da 
iki katına çıkması bekleniyor. O 
nedenle 2030 yılına hazırlıklı olmamız 
gerekiyor” şeklindeki açıklamasının 
konunun önemini gözler önüne 
serdiğini de unutmamak gerektiğini 
düşünüyorum.

yılında Antwerp Limanı’ndaki 
yetkililerinin hesapları ile nakliye 
şirketlerinin sistemlerini ele 
geçirmişti. Saldırılar sonucunda 
)*"+$,"$-'+$01&%',$-1$-&'($'+!-&71$-'
değiştirilmişti. Siber suçlular bu 
değişikliğin ardından uyuşturucu 
,/)1/'"!)1&,$')*"+$,"$-1$-&"&'
alması için kendi nakliyecilerini 
yönlendirerek iki yıl boyunca 
istedikleri şekilde operasyonları 
yürütmüşlerdi. Olaylar 2013 yılında 
fark edildiğinde de yasal nakliye 
kargolarının içinde eroin ve değeri 
130 milyon sterlin olan en az bir ton 
kokain bulunmuştu.

Ayrıca denizcilik sektörünü 
korumak için, sadece denizcilik 
sektörüne odaklanmak da yeterli 
değil. Sanayi, imalat ve teknoloji 
gibi ilgili sektörlerdeki tehdit 
aktörleri, genellikle birbirlerine 
bağımlı olmaları, yenilikleri 
birlikte geliştirmeleri nedeniyle 
denizcilik sektörü için uzun vadeli 
bir risk oluşturuyor. Özellikle APT 
(Gelişmiş Kalıcı Tehdit) saldırıları 
siber korsanların bir sisteme erişim 
elde edip, orada uzun süre fark 
edilmeden kalmayı başardığı, 
tespiti zor tehdit türlerinden… 
İlgili sektörlerde faaliyet gösteren 
APT’ler kolaylıkla denizciliğe 
geçebiliyorlar.

Yeni siber saldırılar 
bekleniyor mu?

Ulaşım ve lojistik 
kuruluşlarının yaklaşık yüzde 30’u, 
2021’e göre siber saldırıya maruz 
kaldı. Siber saldırı yoluyla 20’den 

fazla tedarik zinciri kesintisi bildirdi ve 
bu rakam 2019’da yalnızca yüzde 4,8 
idi. Ocak 2020 ile Eylül 2021 arasında 
neredeyse yüzde 150 artan saldırılarla 
ulaşım, en fazla saldırıya uğrayan 
sektörlerden biri olarak öne çıkıyor. 

Siber saldırılarda Denizcilik 
OT büyük bir hedef. Bu sistemler; 
düşük olgunluğa, ciddi hasar verme 
ihtimaline sahip ve saldırganlar için 
dijital bir olasılıklar okyanusu sunuyor. 
Tehdit aktörleri bunun farkında ve 
bundan nasıl yararlanacaklarını 
öğreniyorlar. Komşu sektörlerden 
öğrendikleri dersleri denizcilikte 
uyguluyorlar. Yaşanan ders 
niteliğindeki olaylardan da anlaşıldığı 
gibi önemli bilgi sistemleri yeterince 
korunmadığı takdirde, her liman veya 
geminin siber saldırı riski altında.

Saldırılara önlem olarak 
neler yapılmalı?

Sektörün akıllı liman 
içi hizmetlere ve otonom gemilere 
geçişi, bir yandan da hiç şüphesiz ki 
yeni siber güvenlik protokollerinin 
ve gelişmiş koruma uygulamalarının 
oluşturulmasını zorunlu kılıyor. 
Zorluk, operasyon açısından en kritik 
altyapılardaki güvenlik açıklarının 
kapsamındaki artışlarla birlikte yeni 
teknolojilerin yaygınlaşmasıyla daha 
da kötüleşiyor. Sonuç olarak, önemli 
bir yetkisiz erişim riskine ve yeni siber 
saldırı sınıflarına maruz kalma durumu 
artıyor.

Daha sağlam siber koruma 
sağlamanın önemli bir yolu, 
topluluk genelinde siber güvenlik 
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Tüm Avrupa Kapınızda!
Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında farklı taşıma modlarını

kullanarak yüklerinizi hedefe ulaştırıyoruz.
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